
 
 

ประกาศโรงเรียนคอนสารวทิยาคม 
เร่ือง   ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสอบคดัเลือกศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

( ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ Science Math Program: S.M.P)  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนคอนสารวทิยาคม อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ   

*************************** 
 เพื่อให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึงและไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการกระจายอ 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 และความต้องการของประชาชนโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน พร้อมทั้ งด าเนินการจัดสอบคัดเลือกตามขั้นตอน 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม   จึงประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4(
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Math Program: S.M.P) ปีการศึกษา 2558ดงัเอกสารท่ี
แนบมาพร้อมน้ี 
 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
( ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ Science Math Program: S.M.P)  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อ าเภอคอนสาร จังหวดัชัยภูมิ 

ล าดบั
ท่ี 

ค าน าหนา้ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม เลขท่ีนัง่สอบ ผลการสอบ 
หมาย
เหตุ 

1 นางสาว พิมพรพรรณ ปันสกุล คอนสารวทิยาคม 0022 ผา่น   
2 นางสาว อนญัญา สิริโภไคย คอนสารวทิยาคม 0015 ผา่น   
3 นาย สุภมิตร จนัทร์เสน คอนสารวทิยาคม 0016 ผา่น   
4 นาย สุปรัชญา จ าปามา คอนสารวทิยาคม 0024 ผา่น   
5 นางสาว อมรรัตน์ ดงพระจนัทร์ คอนสารวทิยาคม 0009 ผา่น   



 
 

ล าดบั
ท่ี 

ค าน าหนา้ ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม 
เลขท่ีนัง่
สอบ 

ผลการสอบ 
หมาย
เหตุ 

6 นางสาว สายชล ทองสุข คอนสารวทิยาคม 0017 ผา่น  
7 นางสาว สุพตัรา มงคลวงษ ์ คอนสารวทิยาคม 0014 ผา่น  
8 นาย ภาณุพงษ ์หนูทศัน์ คอนสารวทิยาคม 0007 ผา่น  
9 นางสาว กุลธิดา ตรีไมราช คอนสารวทิยาคม 0013 ผา่น  

10 นางสาว วนัวสิา แสดขนุทด คอนสารวทิยาคม 0004 ผา่น  
11 นาย ธีรเกียรติ เตชะ คอนสารวทิยาคม 0023 ผา่น   
12 นางสาว จารุวรรณ ชาติช านาญ คอนสารวทิยาคม 0019 ผา่น   
13 นาย เสกสรร ชาติพหล คอนสารวทิยาคม 0006 ผา่น   
14 นางสาว นริศรา นอ้ยศรี คอนสารวทิยาคม 0002 ผา่น   
15 นาย กฤตกร แกว้พวง คอนสารวทิยาคม 0005 ผา่น   
16 นางสาว จิราวรรณ์ ตลบันิล คอนสารวทิยาคม 0012 ผา่น   
17 นาย ณฐัวฒิุ ปล้ืมญาติ คอนสารวทิยาคม 0020 ผา่น   
18 นางสาว สุนิสา ชาติเสนา หนองแหว้วงัมนศึกษา 0001 ผา่น   
19 นางสาว ธารลดา อินอ่ิม คอนสารวทิยาคม 0011 ผา่น   
20 นาย ภานุพงค ์พงคไ์พร คอนสารวทิยาคม 0003 ผา่น   
21 นางสาว อรัญญา มาสี หนองแหว้วงัมนศึกษา 0003 ผา่น   
22 นางสาว อาทิตยา นวลนาด หนองแหว้วงัมนศึกษา 0005 ผา่น   
23 นางสาว รุจินนัท ์วดัเวยีงด า หนองแหว้วงัมนศึกษา 0002 ผา่น    

 
 
 
โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นการสอบคดัเลือกมารายงานตวั ภายในวนัที ่8  มีนาคม พ.ศ. 2558 

 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา โรงเรียนคอนสารวทิยาคม 
 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  ในวนัที ่9  เมษายน พ.ศ. 2558 
5. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

     ลงช่ือ   
      (นายชยัรัตน์  เจริญสุข) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนคอนสารวทิยาคม 

 
 


