
 

ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 ********************************************************************************************** 

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์อ าเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จัดการ
เรียนการสอนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านกีฬาฟุบอล
มุ่งไปสู่การมีอาชีพด้านฟุตบอลในอนาคต  มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
จึงได้ก าหนดแนวทางการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒       
มีรายละเอียดดังนี้ 

  

๑.  ระดับชั้นที่รับสมัคร 

                    ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑ -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

                    ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

                             ๒.๑.๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หรือเทียบเท่า 

                             ๒.๑.๒)  เป็นโสด 

                             ๒.๑.๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                             ๒.๑.๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                             ๒.๑.๕)  ผู้ปกครองยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน 
                             ๒.๑.๖)  มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล 
 

                    ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

                             ๒.๒.๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ           
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
หรือเทียบเท่า 

                             ๒.๒.๒)  เป็นโสด 

                             ๒.๒.๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                             ๒.๒.๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                             ๒.๒.๕)  ผู้ปกครองยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาฟุตบอลโรงเรียน 
                             ๒.๒.๖)  มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล 
 
  

 

 
 

 



 

 
 

 

๓.  จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 

๓.๑ นักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 
๓.๑.๑)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รับนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน  
๓.๑.๒)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  รับนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน  
๓.๑.๓)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รับนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน  
๓.๑.๔)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รับนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน 
๓.๑.๕)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  รับนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน 
๓.๑.๖)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รับนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน  
 

 

       ๔.     หลักฐานในการรับสมัคร 

 

๔.๑  ใบสมัครของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
      ๔.๒  ส าเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๒  ชุด 

          ๔.๓  ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง) ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๒  ชุด 

         ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๒  ชุด 

         ๔.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครอง) ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๒  ชุด 

๔.๖ ปพ.๑ หรือ แบบ  ปพ.๗   จ านวน  ๑  ชุด 

๔.๗  รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน๖ เดือน) 
 

                     ๕.  ก าหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

                              ๕.๑รับสมัครวันที่ ๒๘ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ต. หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

   ๕.๒ คัดเลือกครั้งที ่๑ โดยสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีร่วมกับโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  
วันอาทิตยท์ี่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 

   ๕.๓ คัดเลือกครั้งที่ ๒ โดยสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีร่วมกับโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  
วันอาทิตยท์ี่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 
๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
 

๖.  สถานที่ในการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล 
 - สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
๗.  วันรายงานตัวและมอบตัว 

                              นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องไปรายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่  ดังนี้ 
๖.๑ รายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 - เวลา  ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

                              ๖.๒  หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน  เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
๖.๓  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

  - โทร.๐๔๓–๐๐๙๖๑๔    
- เว็บไซต์www.nongnoprachasun.ac.th 
- เฟสบุ๊ค: โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

  

                               
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

 
 
 

 
 

(นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

http://www.nongnoprachasun.ac.th/

