ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
ประจาปีการศึกษา 2560
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รายการ
รับจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียนทั่วไป ในเขตเทศบาล

รายการ
จบชั้นอนุบาล (เดิม)
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
นักเรียนใน – นอกเขตเทศบาล
และจบจากโรงเรียนอื่นๆ

รายการ
ประเภทนักเรียนชั้น ป.6
จบจากโรงเรียนเดิมและโควตา
ประเภทนักเรียนทั่วไป(โควตา)
ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประเภทความสามารถพิเศษ
ประเภทความสามารถพิเศษ
(ผู้ผ่านจากการทดสอบความสามารถ)

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล1)
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

13 – 17ก.พ. 60
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 60

19 มี.ค.60
19 มี.ค.60

-

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

20 –24ก.พ. 60

-

19 มี.ค.60

26 มี.ค. 60

6 – 10 มี.ค. 60

-

19 มี.ค.60

26 มี.ค. 60

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทดสอบ
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
ความสามารถพิเศษ

มอบตัว

20 – 24 ก.พ. 60

-

1 เม.ย. 60

5 เม.ย.60

19 เม.ย.60

20 – 24 ก.พ. 60
27 – 30 มี.ค. 60
27 – 28 มี.ค. 60
-

30 มี.ค.60
-

1 เม.ย. 60
1 เม.ย. 60
1 เม.ย. 60

5 เม.ย.60
5 เม.ย.60
31 มี.ค.60
5 เม.ย.60

19 เม.ย.60
19 เม.ย.60
19 เม.ย.60

(สอบเพื่อจัดชั้นเรี ยน)

ยื่นผลคะแนน o - net

รายการ

12 มี.ค. 60
12 มี.ค. 60

ภายในวันที่ 30 มี.ค. 60

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทดสอบ
วันที่รับสมัคร
วันที่สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
ความสามารถพิเศษ

มอบตัว

ประเภทนักเรียนชั้น ม.3
จบจากโรงเรียนเดิมและโควตา
ประเภทนักเรียนทั่วไป(โควตา)

20 – 24 ก.พ. 60

-

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

20 – 24 ก.พ. 60

-

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

ประเภทนักเรียนทั่วไป

27 – 30 มี.ค. 60

-

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

ประเภทความสามารถพิเศษ
ประเภทความสามารถพิเศษ

27 – 28 มี.ค. 60
-

30 มี.ค.60
-

2 เม.ย. 60

31 มี.ค.60
6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

(ผู้ผ่านจากการทดสอบความสามารถ)

ยื่นผลคะแนน o - net

(สอบเพื่อจัดชั้นเรี ยน)

ภายในวันที่ 30 มี.ค. 60

หมายเหตุ1. รับสมัครตามกาหนดในปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. นักเรียนทีจ่ บจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) และนักเรียนที่ได้รับคงวามสามารถพิเศษ หากได้รบั การคัดเลือก
แล้วไม่มาสอบจัดชั้นเรียนตามเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
3. รายงานตัวและมอบตัว เวลา 09.00 น. – 16.30 น. กรณีไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามประกาศที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4. รับมอบตัว พร้อมเอกสารหลักฐานการเรียน และหลักฐานสาคัญตามที่โรงเรียนแจ้ง
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูประสานงานการรับนักเรียนระดับชั้น ดังนี้
ชั้นก่อนประถมศึกษา
นางแสงจันทร์ มุเนียงรัมย์
โทร. 087-869-8221
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวพนิดา ธวัชไชย
โทร. 084-752-9344
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายสมชาย ไชยชนะ
โทร. 080-171-5549
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศิริพร สุขสบาย
โทร. 088-472-8194

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
โทร. 044-624-158 หรือ
นางกุลธิดา นามวงศาโทร 086-723-3322

