
 
ประกาศโรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................................................................... .... 

 ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อใหเ้ด็กทุกคนได้มีโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห์ จงึก าหนดการรับ
สมัครนกัเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒๐๐ คน 

๑. คุณสมบัตผิู้สมัคร 
๑.๑ ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
๑.๒ เป็นโสด  
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มเีลขประจ าตัวประชาชน) 
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๒. ก าหนดการรับสมัคร 
  ๒.๑ รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์  http://www.lns.ac.th/ ด้วยตนเองหรือที่ห้อง
คอมพิวเตอร์ ๓ และยื่นใบสมัคร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๒.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนล าทับประชา
นุเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ฯ 
  ๒.๓ ประกาศผลการสอบ วันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
  ๒.๔ รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ 
โรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห ์
 ๓. หลักฐานการสมัคร 
  ๓.๑ หลักฐานการจบการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลงัศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปพ.๑ หรอื ปพ.๒) 
  ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองฉบบัจริงพร้อมส าเนา (รับรอง
ส าเนาทกุฉบับ) 
  ๓.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน ฉบบัจริงพร้อมส าเนา (รับรองส าเนา) 
  ๓.๔ สูติบัตรของนักเรียน ฉบบัจริงพร้อมส าเนา (รับรองส าเนา) 
  ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น แต่งเครือ่งแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๑๖๐ คน 

- วิทย์ – คณิต  จ านวน ๔๐ คน 
- คณิต – อังกฤษ จ านวน ๔๐ คน 

http://www.lns.ac.th/


- ศิลป์ – จีน จ านวน ๔๐ คน 
- ไทย – สงัคม จ านวน ๔๐ คน 

 
๑. คุณสมบัตผิู้สมัคร 

๑.๑ ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า  หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 

๑.๒ เป็นโสด  
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มเีลขประจ าตัวประชาชน) 
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๒. ก าหนดการรับสมัคร 
  ๒.๑ รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์  http://www.lns.ac.th/ ด้วยตนเองหรือที่ห้อง
คอมพิวเตอร์ ๓ และยื่นใบสมัคร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๒.๒ สอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนล าทับประชา
นุเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ฯ 
  ๒.๓ ประกาศผลการสอบ วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
  ๒.๔ รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ 
โรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห ์
 ๓. หลักฐานการสมัคร 
  ๓.๑ หลักฐานการจบการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลงัศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปพ.๑ หรอื ปพ.๒) 
  ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองฉบบัจริงพร้อมส าเนา (รับรอง
ส าเนาทกุฉบับ) 
  ๓.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน ฉบบัจริงพร้อมส าเนา (รับรองส าเนา) 
  ๓.๔ สูติบัตรของนักเรียน ฉบบัจริงพร้อมส าเนา (รับรองส าเนา) 
  ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น แต่งเครือ่งแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 

 ๓.๖ หนังสือรบัรองความประพฤติ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
(นายบุญกรณ์  สกุลสวน) 

รองผู้อ านวยการ รกัษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห์ 

http://www.lns.ac.th/

