ประเภท

24-28 ก.พ. 61

รับสมัคร

31 มี.ค. 61
(ใช้คะแนน
o-net)
4 เม.ย. 61

10 มี.ค. 61 15 มี.ค. 61

สอบคัดเลือก ประกาศผล

4 เม.ย. 61

18 มี.ค. 61

รายงานตัว

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

-

ยื่นความจานง
ประกาศผล รายงานตัว
ขอให้จัดที่เรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

มอบตัว

-

60

18 มี.ค. 61

35

-

ทั่วไป

-

5

7 เม.ย. 61 9-11 เม.ย. 61 18 เม.ย. 61 18 เม.ย. 61

-

ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน

ชั้น
ห้องเรียนพิเศษ
(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

25-28 มี.ค. 61

-

10

-

คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

-

10

ม.1 ห้องเรียนปกติ

23 ม.ค.-2 ก.พ. 61

นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม
21 มี.ค. 61 21-23 มี.ค. 61, 8 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61

-

จานวนที่รับ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

รวม

8 เม.ย. 61

กลุ่มวิชาเรียน

5 เม.ย. 61

การรับนักเรียนทั่วไปตามกลุ่มวิชาเรียน

5 เม.ย 61

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษาชั้น ม.3 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ขอใบสมัครได้ที่
ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้
จาก http://www.lpp.ac.th หรือที่ห้องรับสมัครในวันรับ
สมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วนาไปยื่นสมัครที่โรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคมด้วยตนเอง
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผูป้ กครอง (ให้นาฉบับ
จริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
3. หลักฐานการจบการศึกษา ชั้น ม.3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 (ใบรับรองผล
การศึกษา) ปีการศึกษา 2560
4. ใบคะแนนแสดงผลการเรียน O–NET ปีการศึกษา 2560
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
(แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
(ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)

25-28 มี.ค. 61

***********************

นักเรียนทั่วไป

แผนการรับ 4 กลุ่มวิชาเรียน จานวน 60 คน

1 เม.ย. 61
(ใช้คะแนน
o-net)

นักเรียนทั่วไป

ม.4

การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

อักษรย่อ

ล.พ.

สถานที่ตั้ง

540 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

เครื่องหมายประจาโรงเรียน หมวกปริญญา
วางบน หนังสือ 3 เล่ม
พุทธภาษิตประจาโรงเรียน

สุวิชาโน ภว โหติ

คติพจน์โรงเรียน

ประพฤติดี มีวินัย
ตั้งใจเรียน เพียรฝึกฝน

สีประจาโรงเรียน

สีเทา-ชมพู

ต้มไม้ประจาโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

โทรศัพท์โรงเรียน

02-570-7343

โทรสาร

02-570-7575

เว็บไซต์

www.lpp.ac.th

การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการแจ้งความจานง

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์—คณิตศาสตร์

ห้องเรียนปกติ

สาหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1

แผนการรับ 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน

แผนการรับ 8 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวม 320 คน

***********************

***********************

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กรอกข้อมูลนักเรียนทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org หรือ
ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนและถูกต้อง)
2. พิมพ์ใบแจ้งความจานง
3. นาใบแจ้งความจานงพร้อมหลักฐานไปยื่นสมัครทีโ่ รงเรียน
ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานง

1. สาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษาชัน้ ป.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ รวมชั้น ป.4 และ ชั้น ป.5 ไม่ต่ากว่า 3.00
และมีผลการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ชั้น ป.4 และ ชั้น ป.5 ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นโสด
4. ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตามที่
โรงเรียนกาหนด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐานการสมัคร
ใบแจ้งความจานงที่กรอกข้อมูลแล้วทางเว็บไซต์ http://
www.bangkok2.org
สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผูป้ กครอง (ให้นาฉบับจริง
ไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 (ใบรับรองผล
การศึกษา) ปีการศึกษา 2560
หลักฐานแสดงผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับ ชั้น ป.4 และ
ชั้น ป.5
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่ง
เครื่องแบบนักเรียน)
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับ
จริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
แขวงลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว แขวงเสนานิคม แขวงอนุสาวรีย์
แขวงท่าแร้ง(ถนนรามอินทรา ซอยคี่ 41-67, ซอยคู่ 12-36)

1. สาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษาชัน้ ป.6 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด
1.
2.
3.
4.

5.
6.

หลักฐานการสมัคร
ใบแจ้งความจานงที่กรอกข้อมูลแล้วทางเว็บไซต์ http://
www.bangkok2.org
สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผูป้ กครอง (ให้นาฉบับจริง
ไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 (ใบรับรองผล
การศึกษา) ปีการศึกษา 2560
ผลคะแนน O–NET ปีการศึกษา 2560 กรณีนักเรียนไม่มีผล
คะแนน O–NET ปีการศึกษา 2560 ให้อนุโลมใช้ในปี
การศึกษาที่นักเรียนมีอยู่ หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ
O-NET สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะถือว่าคะแนน O-NET
เป็นศูนย์
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่ง
เครื่องแบบนักเรียน)
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับ

การรับนักเรียนเรียนร่วม
ชั้น ม.1 จานวน 2 คน และ ชั้น ม.4 จานวน 2 คน
ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา (ช่วยเหลือตัวเองได้)
(รับตามปฏิทินการรับนักเรียนทั่วไป)

