
	 ระหว่าง	วัน	ที่		 	11	-	13		 	พฤศจิกายน		 	2557		 	ณ		 	โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม		 

อ	.	คอน	สาร			จ	.	ชัยภูมิ			สำนักงาน	เขต	พื้นที่	การ	ศึกษา	มัธยมศึกษา			เขต			30

	 	วัน	ที่		 	25		 	พฤศจิกายน	ของ	ทุก	ปี		 	เป็น	วัน	คล้าย	

วัน	สวรรคต	พระบาท	สมเด็จ	พระมงกุฎเกล้า	เจ้า	อยู่	หัว			

รชักาล	ที	่		6			พระ	ผู	้พระราชทาน	กำเนดิ	ลกู	เสอื	ไทย			ลกู	เสอื	-	 

เนตร	นารี 		 	และ	ผู้ 	บั งคับ 	บัญชา	ลูก เสือโรงเรียน 

คอนสารวิทยาคมทำ	พิธี 	ถวาย	ราช	สดุดี 		 	โดย	มี 	 

นายมานะ  ชยันตรดิลก		 	รอง	ผู้ 	อำนวย	การ	ลูก	

เสือ	โรงเรียน	เป็น	ประธานฯ		 	หลัง	จาก	นั้น		 	เป็น	พิธี 	 

เข้า	ประจำ	กอง	ลูก	เสือ	สามัญ	รุ่น	ใหญ่		 	และ	แยก	กอง 

	ออก	บำเพ็ญ	ประโยชน์	ต่อ	ไป	

		 ด้วย	ทูล	กระหม่อม	หญิง	อุบล	รัตน	ราช	กัญญา	สิริ	วัฒนา	พรรณ	วดี		 	องค์	ประธาน	

โครงการ		 	TO		 	BE		 	NUMBER		 	ONE		 	ได้	เสด็จ	เปิด	ศูนย์	เพื่อน	ใจ	 	 	TO		 	BE		 	NUMBER		 	ONE			

FRIEND			CORNER			และ	ติดตาม	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	โครงการ			ใน	วัน	ที่	 	14			พฤศจิกายน			

2557		 	ใน	การ	นี้		 	นายชัยรัตน์  เจริญสุข		 	ผู้	อำนวย	การ	โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม		 

นายปรชีามหาชยั			หวัหนา้	งาน	ยา	เสพ	ตดิ			นางสาววราพรชยัมาตย์		และ	นกัเรยีน	ชมรม			

TO			BE			NUMBER			ONE			ได้	มี	โอกาส	ร่วม	รับ	เสด็	จ			พร้อม	เข้า	เฝ้า			ณ			ห้อง	ทรง	งาน			นอกจาก	

นี้	ยัง	ได้	ร่วม	จัด	นิทรรศการ	แสดง	ผล	งาน	ของ	ชม	รมฯ			ณ			โรงเรียน	เมือง	พญา	แล	วิทยา			อ	.	เมือง			 

จ	.	ชัยภูมิ	

นายชัยรัตน์เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2557
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คอนสารวิทยาคม



กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรกฟผ.

	 วันที่	 8-9	พฤศจิกายน	 2557		

โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม		 	เป็น	

ตัวแทน	จังหวัด	ชัยภูมิ		 	เข้า	แข่งขัน			

TO		 	BE		 	NUMBER		 	ONE		 	TEEN	 

	DANCERCISE			ระดบั	ภาค	ตะวนั	ออก	

เฉียง	เหนือ		 	ณ		 	THE		 	MALL		 	จังหวัด	

นครราชสีมา		 	โดย	มี	นางสาวชนาภา

วอนเก่าน้อยนายปรีชา  มหาชัย  

และ	นายวรรณพงษ์  พาภักดี  

	ครู	ผู้	ควบคุม	

แข่งขันTOBENUMBERONETEENDANCERCISE

“เป็นหนึ่งได้...โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

	 	วัน	ที่		 	2		 	พฤศจิกายน		 	2557		 	โรงเรียน	

คอน	สาร	วิทยาคม		 	ร่วม	เป็น	เจ้า	ภาพ	ทอด	กฐิน	

สามัคคี	และ	ทำ	โรง	ทาน		 	ณ		 	วัด	ป่า	ห้วย	กุ่ม		 

	(	วดัหลวง	พอ่	สาย	ทอง			เต	ชะ	ธมั	โม	)			โดย	การนำ	ของ	 

รองฯ มานะ ชยันตรดิลก	 	และ	คณะ			อีก	สาย	

หนึง่	ทอด	ที	่วดั	ถํา้ฮ	วง	โป			โดย	การนำ	ของครูสมพร

โกศิริสัญต์และ	คณะ			รวม	เป็น	เงิน			8,682			บาท	

		 	การ	ทอด	กฐนิ	เปน็	กาล	ทาน	เปน็	บญุ	ใหญ	่ที	่

พระ	ภกิษุ	สงฆ์	และ	สาธชุน	ตา่ง	ได้	รบั	อานสิงส์	อนั	

ไพบูลย์	ด้วย	กัน	ทั้ง			2			ฝ่าย			ขอ	อนุโมทนา	สาธุ	กับ	

มหา	กุศล	ใน	ครั้ง	นี้	

		 วัน	ที่		 	4		 	พฤศจิกายน		 	2557		 	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่		 	4	 โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม			 	เข้า	รับ	ฟัง	 

การ	บรรยาย		 	ตาม	โครงการ	สร้าง	เยาวชน	เพื่อ	เป็น	เครือ	ข่าย	การ	สื่อสาร	กิจกรรม	ประชาสัมพันธ์	สัญจร		 	ให้	ความ	รู้	

เกี่ยว	กับ	สถานการณ์			พลังงาน			ระบบ	การ	ผลิต	ไฟฟ้า			การ	ศึกษา			และ	การ	จัด	ทำ	รายงาน			การ	วิเคราะห์	ผลก	ระ	ทบ 

	สิ่ ง 	แวดล้อม		 	(	EIA	)		 	เพื่อ	ก่อสร้าง	โรง	ไฟ	ฟ้า	พลัง	นํ้า	ท้าย	เขื่อน	จุฬา	ภ	รณ์		 	อ	. 	คอน	สาร		 	จ	. 	ชัยภูมิ 			 

ใน	โอกาส	นี้			การ	ไฟฟ้า	ฝ่าย	ผลิต	แห่ง	ประเทศไทย			ได้	มอบ	ทุน	การ	ศึกษา	ให้	แก่	นักเรียน			โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม			

เป็น	เงิน	จำนวน			10,000			บาท			โรงเรียน	ขอ	ขอบคุณ	ใน	ความ	อนุเคราะห์	มา			ณ			โอกาส	นี้	

ถ้ามีแต่คนดี เราจะเป็นคนชั่วที่สุด

อบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 

และกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
		 งาน	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน			โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม			จัด	ฝึก	อบรม	ทบทวน	วิชา	ผู้	กำกับ 

	ลกู	เสอื	สามญั	ร่นุ	ใหญ	่		ใน	วนั	ที	่		19			พฤศจกิายน			2557			โดย	ม	ีวา่ที่พนัตรีชยัสำราญพมิณาคณุ

รอง	ผู	้อำนวย	การ	ลกู	เสอื	โรงเรยีน			เปน็	ประธานฯ			วทิยากร	ใหก้าร	อบรม	ไดแ้ก	่	นายสมบญุพไิลกลุ 

	และ	นายสายัณห์ม่วงเพชร	และ	ใน	วัน	เดียวกัน	นี้			ที่	หอ	ประชุม			35			ปี			มี	การ	จัด	กิจกรรม	ค่าย	

เยาวชน			“	คน	ด	ีของ	แผน่ดนิ	”			โรงเรยีน	คอน	สาร	วทิยาคม			ซึง่	ม	ีการ	บรรยาย	หวัขอ้				“	โรงเรยีน	สจุรติ	” 

	โดย	นายประวิทย์  พลอยดำ ผู้	อำนวย	การ	โรงเรียน	กุด	ตุ้ม	วิทยา		 	และ	คณะ	เป็น	ผู้	บรรยาย			

สำหรับ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น		 	และ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย		 	โรงเรียน	คอน	สาร	

วิทยาคม	

ค่านิยม12ประการข้อ5“รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย”



ถ้ามีแต่คนสูง เราจะเป็นคนต่ำที่สุด

MR.ROBERT

	มา	จาก	รัฐ	แค	ลิฟอร์	เนีย			ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	

	ครู	สอ	นวิชา	ภาษา	อังกฤษ

กลุ่	มสาร	ะ	การ	เรียน	รู้	ภาษา	ต่าง	ประเทศ	

แนะนำสมาชิกใหม่

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
	 	วัน	ที่		 	21		 	พฤศจิกายน		 	2557		 	กลุ่ม	บริหาร	กิจการ	นักเรียน		 	โรงเรียน	

คอน	สาร	วิทยาคม		 จัด	ให้	มี	การ	ประชุมผู้	ปกครอง	นักเรียน		 	เพื่อ	สร้าง	เครือ	ข่าย	 

ให้	ผู้	ปกครอง	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ดูแล	ช่วย	เหลือ	นักเรียน			ตลอด	จน	สร้าง	สัมพันธภาพ	 

อนั	ด	ีระหวา่ง	โรงเรยีน		ครู			ผู	้ปกครอง	ใน	การ	ปอ้งกนั			แกไ้ข	ปญัหา	พฤตกิรรม	นกัเรยีน			

และ	ส่ง	เสริม	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	นักเรียน	ให้	สูง	ขึ้น			การ	ประชุม	ใน	ครั้ง	นี้			ประธานฯ			

ได้	มอบ	โล่	ห์	รางวัล				“	นักเรียน	ดี	ศรี	คอน	สาร	”		ประจำ	ปี	การ	ศึกษา			2557			ต่อ	จาก	นั้น	

โรงเรียน	ได้	บอกบุญ	กับ	ผู้	ปกครอง		 	ท่าน	ละ		 	1		 	กอง		 	ๆ 		 	 	ละ		 	499		 	บาท		 	เพื่อ	ร่วม	เป็น	

เจ้า	ภาพ	ทอด	ผ้าป่า	การ	ศึกษา	พัฒนา	โรงเรียน			ก่อน	ที่	ผู้	ปกครอง	จะ	ได้	แยก	ไป	พบ	ครู	 

ที่	ปรึกษา	ใน	ชั้น	เรียน	
		 	ขอ	ขอบคุณ	ผู้	ปกครอง	ทุก	ท่าน		 	ที่	ได้	ให้	ความ	ร่วม	มือ	กับ	ทาง	โรงเรียน	ด้วย	ดี	 

ตลอด	มา	

	คน	ซ้าย	มือ		นายพิมพ์อรัญภูมิคอนสาร

	คน	ขวา	มือ	นายสมศักดิ์ลาภปรากฎ

	นักศึกษา	ฝึก	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ครู			

จาก	สถาบัน	การ	พลศึกษา			วิทยาเขต	เพชรบูรณ์	

	เอก	พลศึกษา			สอน	ใน	กลุ่	มสาร	ะ	การ	เรียน	รู้	สุขศึกษา	

และ	พลศึกษา	

	คน	ซ้าย	มือ	นายยุทธนาริมขามป้อม

	คน	ขวา	มือ		นายอนันศักดิ์สิงบุญมา

	นักศึกษา	ฝึก	ประสบการณ์	วิชาชีพ	ครู			

จาก	สถาบัน	ราชภัฏ	ชัยภูมิ	

	คณะ	ครุศาสตร์			สาขา	วิชา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	

	สอน	ใน	กลุ่	มสาร	ะ	การ	เรียน	รู้	วิทยาศาสตร์	

โล่ห์รางวัลเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่เราภาคภูมิ ใจ

	 	ผล	การ	ประกวด		 	คัด	เลือก	ผล	งาน	ตาม	โครงการ	ส่ง	เสริม	นิสัย	รัก	การ	อ่าน	และ	พัฒนา	งาน	ห้อง	สมุด			

ประจำ	ปี	การ	ศึกษา			2557			จาก	สำนักงาน	เขต	พื้นที่	การ	ศึกษา	มัธยมศึกษา			เขต			30			มี	ดังนี้	

		 	1	.		 	ห้อง	สมุด	ส่ง	เสริม	นิสัย	รัก	การ	อ่าน			ได้	รับ	รางวัล	ดี	เยี่ยม			(	โล่	ห์	รางวัล	)	

		 	2	.		 	โรงเรียน	ส่ง	เสริม	นิสัย	รัก	การ	อ่าน			ขนาด	กลาง			ได้	รับ	รางวัล			ดี	เยี่ยม			(	โล่	ห์	รางวัล	)	

		 	3	.		 	ผู้	บริหาร	ส่ง	เสริม	นิสัย	รัก	การ	อ่าน			นาย	ชัย	รัตน์					เจริญสุข			ได้	รับ	รางวัล			ดี	เยี่ยม			(	โล่	ห์	รางวัล	)	

		 	4	.		 	ยุว	บรรณารักษ์	ส่ง	เสริม	นิสัย	รัก	การ	อ่าน			ม	.	ต้น			ได้	รับ	รางวัล			ดี	เยี่ยม			ได้แก่	

		 		 	4.1		 	เด็ก	หญิง	กัญญา	รัตน์					ชนะ	ภัย				 ม	.	2	/	2	

		 		 	4.2		 	เด็ก	หญิง	นพรัตน์					ขัน	มัง				 	 ม	.	2	/	2	

		 		 	4.3		 	เด็ก	หญิง	ภารดี					สิงห์	ทอง				 	ม	.	2	/	1	

		 	5	.		 	ยุว	บรรณารักษ์	ส่ง	เสริม	นิสัย	รัก	การ	อ่าน			ม	.	ปลาย			ได้	รับ	รางวัล			ดี	เยี่ยม			ได้แก่	

		 		 	5.1		 	นาย	รัตน	พล					เหลา	พรม			 	 	ม	.	6	/	1	

		 		 	5.2		 	นางสาว	พรรณ	ริ	นทร์					ศรีสวัสดิ์				 ม	.	5	/	1	

		 		 	5.3		 	นางสาว	จิตร	ทิวา					อิน	เสน					 ม	.	5	/	1	

		 	6	.		 	นักเรียน	รัก	การ	อ่าน			ม	.	ปลาย			ได้	รับ	รางวัล			ดี	เด่น			ได้แก่			นางสาว	อาทิ	ยา					ชานุ	ชิต			ม	.	5	/	1	

		 	7	.		 	นักเรียน	รัก	การ	อ่าน			ม	.	ต้น			ได้	รับ	รางวัล			ดี	เด่น			ได้แก่			นายก	อบ	ชัย					สำโรง	พล			ม	.	3	/	1



คณะผู้จัดทำมอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ไม่มีวันลาภาคเรียนที่1/2557

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากร

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและเกียรติคุณของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

	 2.	 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนคณะครูและนักเรียน

	 3.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียน 

	 	 กับชุมชน

เจ้าของ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

	 	 	 ต.ทุ่งนาเลา	อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิ	36180

ที่ปรึกษา
	 นายชัยรัตน์			เจริญสุข	 ผู้อำนวยการโรงเรียน

	 นายนิเชษฐ์			วุฒิปรีดี	 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

	 นายอดุล		อิงแก้ว	 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

	 	 	 และงบประมาณ

	 ว่าที่พันตรีชัยสำราญ		พิมณาคุณ	 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

	 	 	 	 วิชาการ

	 นายมานะ		ชยันตรดิลก	 ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

บรรณาธิการ
	 นายมงคล		ลีลา	 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
	 นางสาวชนาภา		วอนเก่าน้อย	 เลขานุการ/เผยแพร่ข่าวงาน	  

	 	 	 	 ประชาสัมพันธ์

	 นางจักราวุฒิ		ไหลหาโคตร		 ศิลปะ/เว็บไซด์งานประชาสัมพันธ์

	 นายปรีชา		ทาลี	 	 ถ่ายภาพ/ทะเบียนงานประชาสัมพันธ์

	 สิบตำรวจโทหญิงมนวรรณ์		บุญศรี	 หัวหน้างานพัฒนาและอนุรักษ์

	 	 	 	 สิ่งแวดล้อม

	 นางวิไลรัตน์		ผุโคตร	 เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

	 นายเถลิงศักดิ์		แฝงบุปผา	 หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

	 นางรจนา		ฦาชา	 หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

	 นางสมศรี		ปรีดีวงษ์	 หัวหน้างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

	 นางสาววารี	หาญพงษ์	 งานธุรการ/ผู้ส่งข่าว

ภาพ/ข้อมูล
	 ฝ่าย/งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

พิสูจน์อักษร
	 นางพรเพ็ญ		สมบูรณ์	 	 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

	 นางรัตนาภรณ์		แต่งผิว	 	 หัวหน้างานบุคคล

	 นางสาวจรัญญา		สายสุริยา	 บรรณารักษ์ห้องสมุด

ออกแบบและจัดพิมพ์
	 โรงพิมพ์ประมวลวิทยา	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	โทร.	043-311342

ทดแทน คุณ โรงเรียน เก่า   ถิ่น บ้าน เกิด

ว่าที่พันตรีชัยสำราญพิมณาคุณ นายมงคลลีลา นางรานีโคตรมิตร นายเถลิงศักดิ์แฝงบุปผา  

1. ว่าที่พันตรีชัยสำราญพิมณาคุณ

		 รอง	ผู้	อำนวย	การ	โรงเรียน			ได้	รับ	คัด	เลือก	ให้	เป็น	ผู้	บังคับ	บัญชา	ลูก	เสือ	ดี	เด่น			ประจำ	ปี			2556			

	 จาก	สำนักงาน	เขต	พื้นที่	การ	ศึกษา	มัธยมศึกษา			เขต			30	

2. นางสาวพรสวรรค์โชคสวัสดิ์		ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	

3. นางสาวกัลญาแสนตา	 	ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	

นางสาวจรัญญาสายสุริยา นายวรรณพงษ์พาภักดี นางศิริรัตน์พิมณาคุณ นายขยันคำหนองไผ่

1 2
3

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งงาน 41 ปี

คืนสู่เหย้าเรารักคอนสารวิทย์

	 ขอ	เชิญ	ร่วม	เป็น	เจ้า	ภาพ	ทอด	ผ้าป่า	การ	ศึกษา		 	เพื่อ	จัด	สร้าง 

	โรง	อาหาร	หลัง	ใหม่		 	และ	ปรับปรุง	หอ	ประชุม		 	35		 	ปี		 	โรงเรียน	คอน	สาร	

วิทยาคม			วัน	พุธ	ที่			31			ธันวาคม			2557	

กำหนดการ

	เวลา			10.00			น	.		 	ตั้ง	กอง	ผ้าป่า	ที่	โรงเรียน	คอน	สาร	วิทยาคม	

	เวลา			11.00			น	.		 	ถวาย	ภัตตาหาร	เพล	แด่	พระ	สงฆ์	

	เวลา			11.30			น	.		 	พิธี	ทอด	ผ้าป่า	เพื่อ	พัฒนาการ	จัดการ	ศึกษา	

	เวลา			12.00			น	.		 	เสร็จ	พิธี	

	เวลา			18.00			น	.		 	งาน			41			ปี			คืน	สู่	เหย้า			เรา	รัก	คอน	สาร	วิทย์			พบปะ		

	 	 	 สังสรรค์	ส่ง	ท้าย	ปี	เก่า	ต้อนรับ	ปี	ใหม่	

 ติดต่อสอบถามโทร.044-876177หรือwww.ks.ac.th

แปลนโรงอาหารใหม่รอนํ้าใจแรงศรัทธา เพชรในไพรสีแดง-เทาเรารักคอนสารวิทย์

ศาลาไทยที่พักใจใฝ่ศึกษา อาคาร4สวยเด่นเป็นสง่าราศี


