ประกาศโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(Intensive English Program : IEP) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

..............................................
ด้ว ยโรงเรี ย นคอนสารวิ ท ยาคม ได้ป ระกาศรั บ นั กเรี ยนเข้า ศึ กษาต่อ ระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ ม (Intensive English Program : IEP) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บัดนี้ โรงเรียนได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ
ทีจ่ ัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) จานวน ๓๒ คน ตามบัญชี
รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัด เลือกลาดับที่ ๑ - ๓๒ มารายงานตัวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
และมอบตัวในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา โรงเรียน
คอนสารวิทยาคม ขอให้นักเรียนมารายงานตัว และมอบตัวในวัน เวลา ดังกล่าว
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว
๑. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๒. สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
๔. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน
๕. ชาระเงิน ปีการศึกษาละ ๖,๓๓๐ บาท รายละเอียดดังนี้
๕.๑ ค่าบารุงการศึกษา
๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๓๐๐ บาท
๕.๓ ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒๐๐ บาท
๕.๔ ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
๑๕๐ บาท
๕.๕ ค่าประกันชีวิต
๑๘๐ บาท
๕.๖ ค่าสอนคอนพิวเตอร์
๒๐๐ บาท
๕.๗ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๓๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายปพยะพล เถื่อนพาชิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Internsive English Program : IEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ลาดับที่ เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
หมายเหตุ
1
0006
เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรักษา
บ้านม่วง
2
0014
เด็กหญิงปวริศา เมืองพันธ์
อนุบาลศุภมน
3
0017
เด็กหญิงอภิสรา ไชยบาล
เทศบาลบ้านฝายดินสอ
4
0038
เด็กชายเดชาวัต ดีหามแห
อนุบาลศุภมน
5
0015
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ชีพอุบัติ
บ้านนาบัว
6
0004
เด็กหญิงเมธิญา พรมแพง
บ้านม่วง
7
0019
เด็กหญิงวรินทร ซ้ายสุข
อนุบาลณัฐพันธุ์
8
0029
เด็กหญิงสรวีย์ สิงสง
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
9
0025
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทิมบึงพร้าว
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
10
0002
เด็กหญิงอรปรียา เรืองเจริญ
บ้านนาวงเดือน
11
0022
เด็กชายศิวัช เต็มวงษ์
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
12
0001
เด็กหญิงจิดาภา สมอบ้าน
บ้านนาวงเดือน
13
0003
เด็กหญิงชฎาภา ปนรัตน์
บ้านนาวงเดือน
14
0020
เด็กหญิงปัชญาภรณ์ กวดนอก
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
15
0012
เด็กหญิงทัสมา ปัญญายิ่ง
บ้านนาวงเดือน
16
0033
เด็กชายธีรสิทธิ์ ครองพวก
บ้านท่าศาลา
17
0005
เด็กหญิงโยษิตา เลิศคอนสาร
บ้านดอนอุดม
18
0031
เด็กหญิงวรัญญา รื่นอารมย์
บ้านท่าศาลา
19
0037
เด็กชายยศพล นามสูงเนิน
อนุบาลสาราญยงค์
20
0007
เด็กหญิงวาเศรษฐี ศรีษาพุทธ์
บ้านม่วง
21
0011
เด็กหญิงพรรณี ปุริสังข์
บ้านนาวงเดือน
22
0009
เด็กชายฐาปกรณ์ โทรักษา
บ้านนาวงเดือน
23
0034
เด็กหญิงอริยา สิงห์คะบูลย์
บ้านหนองหล่มคลองเตย
24
0035
เด็กหญิงจิราภรณ์ ฮุดจัตุรัส
ชุมนห้วยยาง
25
0036
เด็กชายมนัส บุญโสภณ
บ้านน้าพุปางวัว
26
0008
เด็กหญิงกัลยาณี นนทะศรี
บ้านป่าว่าน
27
0030
เด็กหญิงอรุโณทัย เขม้นเขตการ
บ้านห้วยแก้ว
28
0026
เด็กหญิงตวิษา ศิริรวง
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
29
0013
เด็กหญิงณัฐขยา บึ้งอาพัน
บ้านนาวงเดือน
30
0024
เด็กชายประกฤษฎิ์โชค คามี
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
31
0032
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดวนขุนทด
บ้านท่าศาลา
32
0010
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ โพธิ์พา
บ้านนาวงเดือน

