ประกาศโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------------------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปีโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่ม เติมคาสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของประชาชน ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บ นั ก เรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่ าด้วยการแบ่งส่ว น
ราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับจานวน ๓๙๖ คน ดังนี้
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน ๓๖ คน
- ห้องเรียนปกติ : นักเรียนทั่วไป
จานวน ๓๖๐ คน

-๒๑.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๑.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน ทีเ่ ว็บไซต์ http://www.prakanong.ac.th หรือ
http://www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัคร
ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง
พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัคร
สอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ
O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คานวณคะแนนจาก O-NET
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจานวน ๓๙๖ คน ดังนี้
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน ๓๖ คน
- ห้องเรียนปกติ : นักเรียนทั่วไป
จานวน ๓๖๐ คน
ห้องเรียนปกติ : นักเรียนทั่วไป แบ่งตามแผนการเรียนที่เปิด ดังนี้
- วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๒ ห้องเรียน จานวน ๘๐ คน
- ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
๒ ห้องเรียน จานวน ๘๐ คน
- ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
๑ ห้องเรียน จานวน ๔๐ คน
- ภาษาอังกฤษ – จีน
๑ ห้องเรียน จานวน ๔๐ คน
- ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น
๑ ห้องเรียน จานวน ๔๐ คน
- อาชีพศึกษา
๑ ห้องเรียน จานวน ๔๐ คน
- อาชีพศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ๑ ห้องเรียน จานวน ๔๐ คน
๑.๒.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด)

-๓๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๒. กาหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) ห้องเรียนปกติ : นักเรียนทั่วไป รับจานวน ๓๖๐ คน
๑.๑ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net
เปิดระบบแจ้งความจานง (รอติดตามจากเว็บไซต์ของ รร.)
รับสมัคร
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
๑.๒ นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ จัดหาที่เรียนให้ (รอบสอง)
รับสมัคร
วันที่ ๕ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน
หมายเหตุ

ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยตามกรอบเนื้อหา
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใน ๕ วิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

-๔๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับจานวน ๓๖ คน
เปิดระบบแจ้งความจานง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องเพชรพระโขนง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
หมายเหตุ

ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยตามกรอบเนื้อหา
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใน ๒ วิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) ห้องเรียนปกติ จานวน ๓๖๐ คน
๑.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
๑.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ที่ใช้การสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๕๑.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (โรงเรียนคู่สหกิจ)
รับสมัคร
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
หมายเหตุ

ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยตามกรอบเนื้อหา
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน ๕ วิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับจานวน ๓๖ คน
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
ประกาศผล วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องเพชรพระโขนง
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
รายงานตัว วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องห้องเพชรพระโขนง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องห้องเพชรพระโขนง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
หมายเหตุ

ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยตามกรอบเนื้อหา
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ดร.ไพบูลย์ กล้าหาญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

-๖-

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เปิดรับนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรม
จองระบบออนไลน์
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ (๓๖ คน)
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ห้องเรียนปกติ (๓๖๐ คน)
ติดตามจากหน้าเว็บไซต์ รร.
๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๘ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กิจกรรม
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ (๓๖ คน)
๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ห้องเรียนปกติ (๓๖๐ คน)
๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒ เมษายน ๒๕๖๐
๖ เมษายน ๒๕๖๐
๖ เมษายน ๒๕๖๐
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม
๑.
๒.
๓.
๔.

เว็บไซต์ http://www.prakanong.ac.th
facebook : โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๑-๕๑๘๕,๐-๒๓๑๑-๑๗๘๖,๐-๒๓๑๑-๕๑๙๖ ต่อ ๑๐๗,๑๑๒,๑๑๓
E-Mail : pkcenter2010@gmail.com

-๗-

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ขั้นตอนการแจ้งความจานง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑
ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สพม. เขต ๒ : สหวิทยาเขตเบญจสิริ
*************************

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสมัครเรียน

๑. นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเอง ในแบบฟอร์มแจ้งความจานงที่เว็บไซต์ http://www.bangkok2.org
๒. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว กดปุ่มแจ้งความจานง
๓. พิมพ์ใบแจ้งความจานง พร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร เดินทางไปสมัครที่โรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย ตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้ในใบแจ้งความจานง

การเดินทางไปสมัคร

๑. เดินทางไปโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานง พร้อมนาหลักฐาน
การสมัครทั้งหมดไปที่โรงเรียน
๒. เจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อระบุสถานะ ว่าเป็นนักเรียนกลุ่มใด (ในเขตนอกเขต) การตัดสินของคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนถือเป็นที่ยุติ
๓. เจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบข้อมูลจริง กับข้อมูลที่นักเรียนกรอกมาผ่านระบบออนไลน์ เมื่อข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงสั่งให้เครื่องออกเลขประจาตัวสอบ (เครื่องจะแยกนักเรียนออกเป็นกลุม่ โดยระบุสถานที่
ที่นักเรียนจะใช้สอบให้)
๔. เจ้าหน้าที่รับสมัคร สั่งเครื่องพิมพ์ใบสมัครออกมาให้ผู้ปกครองนักเรียนลงลายมือชื่อและติดรูปถ่าย
นักเรียน ที่ส่วนบนขวาของใบสมัคร ๑ รูป และที่บัตรประจาตัวสอบ ส่วนล่าง ๒ รูป
๕. เจ้าหน้าที่ตัดส่วนที่เป็นบัตรประจาตัว ๒ ใบ ออกให้นักเรียนกลับบ้านไป ๑ ใบ ใช้เป็นหลักฐานติดต่อกับ
โรงเรียนตลอดช่วงการรับสมัคร
๖. ติดตาม ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน

ข้อควรระวัง !

๑. หากที่บ้านของนักเรียนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ให้เดินทางไปที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ในเวลาราชการ ไม่ควรไปกรอกข้อมูลตามร้านเกม/ร้านอินเทอร์เน็ต เพราะข้อมูลผิดพลาดมาก
๒. นักเรียนที่เดินทางไปติดต่อที่โรงเรียน ไม่ตรงกับวันเวลาที่กาหนดไว้ในใบแจ้งความจานง อาจเสียเวลา
รอคิวนานมาก
๓. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงเรียน

หากพบปัญหาในการกรอกใบแจ้งความจานง กรุณาติดต่อโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โทร. ๐-๒๓๑๑-๕๑๘๕ , ๐-๒๓๑๑-๑๗๘๖ , ๐-๒๓๑๑-๕๑๙๖ ต่อ ๑๑๓,๑๑๒,๑๐๗
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน : โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

