
 
 

ประกาศโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
เร่ือง   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

( ห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษแบบเข้ม Intensive English Program : I.E.P ) ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อ าเภอคอนสาร จังหวดัชัยภูมิ   

*************************** 
 เพื่อให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึงและไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  พ.ศ. 2550 และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และความตอ้งการของประชาชนโรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน พร้อมทั้ งด าเนินการจัดสอบคัดเลือกตามขั้นตอน 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จึงประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1(
ห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษแบบเขม้ Intensive English Program: I.E.P) ปีการศึกษา 2558ดงัเอกสารท่ี
แนบมาพร้อมน้ี 
 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
( ห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษแบบเข้ม Intensive English Program : I.E.P ) ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อ าเภอคอนสาร จังหวดัชัยภูมิ   
 

ล าดับ
ที่ 

ค า
น าหน้า 

ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม 
เลขที่ 
น่ังสอบ 

ผลการสอบ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง พิงคต์ะวนั  หาญเสือ อนุบาลชุมแพ 0041 ผา่น   

2 เด็กชาย วรพล  ตราทิพย ์ เทศบาลบา้นฝายดินสอ 0028 ผา่น   

3 เด็กหญิง ชญาดา  เรืองเจริญ บา้นคอนสาร 0037 ผา่น   

4 เด็กหญิง นริศรา  ส าโรงพล บา้นปากช่องผาเบียด 0002 ผา่น   



ล าดับ
ที่ 

ค า
น าหน้า 

ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม 
เลขที่ 
น่ังสอบ 

ผลการสอบ หมายเหตุ 

5 เด็กหญิง ณฐัริกา  เตม็วงษ ์ บา้นคอนสาร 0010 ผา่น  
6 เด็กหญิง สุทราศิณีย ์ ศิลาลาย บา้นคอนสาร 0036 ผา่น  
7 เด็กหญิง กญัญารัตน์  ประเสริฐสม บา้นนาเกาะ 0018 ผา่น  
8 เด็กหญิง พลอยไพลิน  ปล้ืมจิตร บา้นนาเกาะ 0020 ผา่น  
9 เด็กหญิง กญัญารัตน์  อ้ิวตาพา บา้นปากช่องผาเบียด 0003 ผา่น  

10 เด็กชาย ภูชิต  บุญรักษา บา้นปากช่องผาเบียด 0001 ผา่น   

12 เด็กหญิง พฒัน์นรี สมอบา้น บา้นนาวงเดือน 0008 ผา่น   

13 เด็กหญิง ปาณิตา ชาอุ่น บา้นน ้าพุหินลาด 0014 ผา่น   

14 เด็กหญิง อภิญญา ตลบัแกว้ บา้นคอนสาร 0035 ผา่น   

15 เด็กหญิง ธญัญาภรณ์ ช่วงเชิญ บา้นนาเกาะ 0021 ผา่น   

16 เด็กหญิง อรอนงค ์ตลุกไธสง ชุมชนหว้ยยาง 0022 ผา่น   

17 เด็กชาย อดิศร ดรละคร บา้นปากช่องผาเบียด 0044 ผา่น   

18 เด็กหญิง เกษฎาพร อ่ินจีน บา้นปากช่องผาเบียด 0004 ผา่น   

19 เด็กหญิง อรทยัเ รืองเจริญ บา้นม่วง 0005 ผา่น   

20 เด็กชาย นพพล วงศท์ยานิธิ บา้นสวนป่า 0040 ผา่น   

21 เด็กหญิง กมลรัตน์ ชาติช านาญ ชุมชนหว้ยยาง 0033 ผา่น   

22 เด็กชาย อคัรพงษ ์ตา้นศตัรู บา้นนาวงเดือน 0015 ผา่น   

23 เด็กหญิง สุรัสวดี แกว้เวยีง อนุบาลส าราญยงค ์ 0029 ผา่น   

24 เด็กหญิง วลิาสินี ภูมิคอนสาร บา้นนาเกาะ 0019 ผา่น   

25 เด็กหญิง สวรรยา ชาติช านาญ ชุมชนหว้ยยาง 0031 ผา่น   

26 เด็กหญิง พิชญสิ์นี ราชคม ชุมชนหว้ยยาง 0032 ผา่น   

27 เด็กหญิง ขนิษฐา พาชีรักษ ์ บา้นโนนเตาเหล็ก 0011 ผา่น   



ล าดับ
ที่ 

ค า
น าหน้า 

ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม 
เลขที่ 
น่ังสอบ 

ผลการสอบ หมายเหตุ 

28 เด็กชาย รัฐศาสตร์ บุรัมยสู์งเนิน 
เทศบาลบา้นฝาย
ดินสอ 

0024 ผา่น   

29 เด็กหญิง ธารินี แสนพนูดี บา้นม่วง 0006 ผา่น   

30 เด็กหญิง นิตญา เดชบ ารุง บา้นวงัมน 0012 ผา่น   

31 เด็กหญิง กลัญานี สมบติัหลาย บา้นนาเกาะ 0013 ผา่น   

32 เด็กชาย จตรุภทัร แสนตา บา้นนาวงเดือน 0016 ผา่น   

33 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ อ่อนอภยั บา้นคอนสาร 0009 ผา่น   

34 เด็กชาย ปิยะวงษ ์จอดพรม บา้นสวนป่า 0039 ผา่น   

35 เด็กชาย ธีระพทัธ์ จนัทลือชยั นิคมสร้างตนเอง 4 0026 ผา่น   

36 เด็กชาย ณฐันนัท ์นามสูงเนิน อนุบาลส าราญยงค ์ 0025 ผา่น   

37 เด็กหญิง เมธาว ีป่วนภูเขียว บา้นคอนสาร 0034 ส ารองล าดบัท่ี 1   

38 เด็กหญิง ธนชัชา สุขส าราญ อนุบาลส าราญยงค ์ 0023 ส ารองล าดบัท่ี 2   

39 เด็กหญิง ธญัวรัตน์ ปล้ืมกมล บา้นดงบงั 0043 ส ารองล าดบัท่ี 3   

40 เด็กชาย วธิวนิท ์วนันาพ่อ บา้นคอนสาร 0030 ส ารองล าดบัท่ี 4   

41 เด็กชาย สุนนัท ์นามปัดดา อนุบาลส าราญยงค ์ 0042 ส ารองล าดบัท่ี 5   

42 เด็กชาย พงศกร ไทยธรรม อนุบาลส าราญยงค ์ 0027 ส ารองล าดบัท่ี 6   

43 เด็กหญิง ปวดีา ตาจม บา้นทุ่งลุยลาย 0046 ส ารองล าดบัท่ี 7   

44 เด็กหญิง จนัทร์ทิญา ทองลาด บา้นท่าศาลา 0017 ส ารองล าดบัท่ี 8   

45 เด็กชาย อนนัต ์เดชบุญมา บา้นปากช่องผาเบียด 0045 ส ารองล าดบัท่ี 9   

 
 

โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นการสอบคดัเลือกตั้งแต่ล าดบัท่ี 1-36  มารายงานตวัภายในวนัที่ 8  มีนาคม 
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.และผูท่ี้ติดส ารอง อนัดบัท่ี 1 – 9 ใหม้ารายงานตวัในวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 



2558  เวลา 09.00 น.-16.30 น.ณหอ้งประชุมทุ่งนาเลา โรงเรียนคอนสารวทิยาคมหากไม่มารายงานตัวตาม
วนัและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ 
 เอกสารทีต้่องน ามา 

1. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง (บิดา/มารดา/นกัเรียน) จ านวน  2  ฉบบั 
2. ส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา/นกัเรียน) จ านวน  2  ฉบบั 
3. ใบ ปพ.1 (ส าเนาพร้อมตวัจริง)/ใบรับรองผลการเรียน  จ านวน  2  ฉบบั 
4. น าเงินมาช าระค่าบ ารุงการศึกษา ในวนัท่ี 8  เมษายน พ.ศ. 2558 
5. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

     ลงช่ือ     
      (นายชยัรัตน์  เจริญสุข) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนคอนสารวทิยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


