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              30  ตุลำคม  ๒๕61 
 

เรื่อง   ขอขยำยเวลำรับสมัครนักศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
           

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. ประกำศขยำยเวลำรับสมัครนักศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
                                   

                 ตำมท่ี  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ให้ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อ ำเภอโนนสุวรรณ  ได้ประกำศขยำยเวลำในกำรรับสมัครนักศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561  เพ่ือให้
ขยำยเวลำรับสมัครในเขตบริกำรให้ทั่วถึงตำมควำมต้องกำร  
 

           จึงเรียนมำเพ่ือขออนุญำตขยำยเวลำกำรรับสมัครนักศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน  2561 นั้น 
 

                     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
         
 
 
 
 

 (นำยอัฏฐพล  สังข์โชติพงศ์) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอโนนสุวรรณ 

 
 
 
 
 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
โทร.  ๐๔๔๖๐๗๑๔๘ 
E-mail : nonsuwan@buriram.nfe.go.th 
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ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ 
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 

…………………………………………………………………………………………… 

 ด้วยศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอโนนสุวรรณ จะด ำเนินกำรขยำยเวลำ
รับสมัครนักศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕61  ๓ ระดับชั้น คือ ประถมศึกษำ, มัธยมศึกษำ
ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย ในระหว่ำงวันที่ 1 – 15 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕61 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ
เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๑.๒ เป็นประชำชนทั่วไปที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป และไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน 
 ๑.๓ มีพ้ืนควำมรู้ในแต่ละระดับดังนี้ 
  - ระดับประถมศึกษา ไม่จ ำกัดควำมรู้ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ มัธยมศึกษำปี
ที่ ๓ หรือประถมศึกษำปีที่ ๗ หรือประถมศึกษำปีที่ ๖ หรือกำรศึกษำผู้ใหญ่ระดับที่ ๓ หรือกำรศึกษำผู้ใหญ่
แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ ๓ หรือหลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษำ หรือระดับประถมศึกษำ 
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ หรือวุฒิอ่ืนที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศให้เทียบเท่ำ
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๑ หรือนักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษำเอก 
หรือใบรับรองวุฒิกำรสอบเทียบควำมรู้ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เพ่ือสิทธิบำงอย่ำง หรือใบรับรองวุฒิกำรสอบ
เทียบควำมรู้ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๗ เพ่ือสิทธิบำงอย่ำง หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษำหลักสูตรต่ำงประเทศระดับชั้น 
(เกรด) กำรศึกษำปีที่ ๗ หรือสอบได้ระดับชั้น (เกรด) กำรศึกษำอย่ำงน้อยปีที่ ๗ ผู้สอบตก ป.๗ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๒๐ ถือว่ำได้ ป.๖ ส าหรับพระภิกษุ สามเณรจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นและต้องสอบไล่ ได้
นักธรรมช้ันโทมาก่อน 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ สอบได้
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ (ม.๖ เดิม) หรือประโยคมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (ม.ศ.๓) หรือมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (ม.๓) หรือ
กำรศึกษำผู้ใหญ่ระดับ ๔ หรือกำรศึกษำผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ ๔ หรือหลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษำตอนต้นตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๔๔ หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือวุฒิที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศให้เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนต้น 
ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช ๒๕๒๑ หรือใบรับรองวุฒิกำรสอบเทียบควำมรู้ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๖ เพ่ือสิทธิบำงอย่ำง หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษำหลักสูตรต่ำงประเทศระดับชั้น (เกรด) กำรศึกษำปีที่ ๑๐ หรือ
สอบได้ระดับชั้น (เกรด) กำรศึกษำอย่ำงน้อยปีที่ ๑๐ หรือผู้สอบตก ม.ศ.๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๓ ถือว่ำได้ ม.๓  
 
ส าหรับพระภิกษุสามเณรจะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นไปตามมติเถรสมาคม 

 

 



2. หลักฐานการสมัคร 
 2.1 ใบสมัคร 
 2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตนเองที่มีชื่อบิดำ มำรดำ พร้อมฉบับจริงมำแสดง 
 2.3 ส ำเนำบัตรประชำชนตนเอง พร้อมฉบับจริงมำแสดง 
 2.4 ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงวุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ฉบับ เช่น ประกำศนียบัตร ระเบียนแสดงผล
กำรเรียน พร้อมฉบับจริงมำแสดง 
 2.5 รูปถ่ำย 1 นิ้ว จ ำนวน 4 รูป หน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นด ำ สวมเสื้อสีขำวมีปกหรือชุด
สุภำพ (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ใช่รูปถ่ำยประเภทโพลำลอยด์)  
 2.6 ส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง พร้อมฉบับจริงมำแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ใบทะเบียนสมรส  
ใบหย่ำ ฯลฯ 

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561  เวลำ 08.30 – 16.30 น.              
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ติดต่อสอบถำมได้ที่ 
 3.1 ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอโนนสุวรรณ  โทร.044-607148 
 3.2 ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอโนนสุวรรณ  โทร.044-607010 
 3.3 กศน.ต ำบลโนนสุวรรณ  โทร.086-8566847 
 3.4 กศน.ต ำบลโกรกแก้ว  โทร. 081-4709462 
 3.5 กศน.ต ำบลทุ่งจังหัน  โทร.081-0316241 
 3.6 กศน.ต ำบลดงอีจำน  โทร.089-7160222 

  ประกำศ  ณ  วันที่  30  เดือนตุลำคม  พ.ศ. 2561 

 

 
(นำยอัฏฐพล  สังข์โชติพงศ์) 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอโนนสุวรรณ 

 
 


