แนวทาง
การยื่นความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน
ปีการศึกษา 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
1. นักเรียนขอรับแบบคำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ได้จำกโรงเรียนที่สมัครสอบ หรือโรงเรียนที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป
2. ยื่นควำมจำนงแบบคำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ณ โรงเรียนที่สมัครสอบ หรือโรงเรียนที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการ หรือที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 หรือกรอกผ่ำนเว็บไซต์
https://admission.sesao1.go.th/ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 เวลำ 08.30-16.30 น.
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 มอบหมำยให้กลุ่มโรงเรียน เป็นผู้พิจำรณำ
จัดสรรที่เรียนใน โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนสมัครน้อยกว่าจานวนที่รับตามแผนการรับนักเรียน และยังมีที่ว่ำง
สำมำรถรองรับได้ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนมีภูมิลำเนำ หรือพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
2. นักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
3. นักเรียนมีที่อยู่อำศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สำมำรถเดินทำงไป-กลับ ได้อย่ำงสะดวก
4. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร แต่มีควำมประสงค์จะเข้ำเรียนในโรงเรียนนั้น
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นักเรียนมีภูมิลำเนำ หรือพักอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
2. นักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
3. นักเรียนมีที่อยู่อำศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สำมำรถเดินทำงไป-กลับ ได้อย่ำงสะดวก
4. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร แต่มีควำมประสงค์จะเข้ำเรียนในโรงเรียนนั้น
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
ที่เรียน ให้แก่นักเรียนยังไม่มีที่เรียน ปีกำรศึกษำ 2564
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ประกำศผลกำรจัดสรรที่เรียน ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2564 ทำงเว็บไซต์ www.sesao1.go.th และปิดประกำศที่โรงเรียนในสังกัด

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1

มัธยมศึกษำปีที่ 1

เขียนที่.................................................................
วันที่.............. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง แสดงความจานงเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ข้าพเจ้า (ด.ช. /ด.ญ.)........................................................................................อายุ.............
ปีเลขประจำตัวประชำชน ………….........................................................อยู่บ้ำนเลขที่ ..........................ซอย
............................ถนน...........................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ / เขต.........................................จังหวัด
.....................................หมำยเลขโทรศัพท์……………….…………………………..
1. เดิมเรียนที่โรงเรียน.......................................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.....................................................
2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...........................ซอย....................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง .........................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
3. สมัคร/สอบที่โรงเรียน...............................................................................................
4. มีความประสงค์ให้จัดที่เรียน
1. โรงเรียน.........................................................................
2. โรงเรียน.........................................................................
เนื่องจาก ........................................................................................................................................................
ดังนั้น จึงขอให้ โรงเรียน/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนตามความเหมาะสม แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน
ที่พึงประสงค์เท่านั้น
อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรที่เรียน ต้องไปมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2564 หำกไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภำยหลังมิได้
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน  สาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร (ถ้ามี)
 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
ลงชื่อ ..................................................................นักเรียน
(........................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ปกครอง
(..........................................................)
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่  เอกสารครบถ้วน  เอกสารไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับคาร้อง
(...........................................................)
วันที่ ..........เดือน …………………. พ.ศ. 2564
 พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนที่โรงเรียน ....................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน
(................................................................)

มัธยมศึกษำปีที่ 4
คำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
เขียนที่.................................................................
วันที่.................... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง แสดงความจานงเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ข้าพเจ้า (ด.ช. /ด.ญ./นาย/น.ส.)........................................................................................อายุ.............
ปีเลขประจำตัวประชำชน ………….........................................................อยู่บ้ำนเลขที่ ..........................ซอย
............................ถนน...........................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ / เขต.........................................จังหวัด
.....................................หมำยเลขโทรศัพท์……………………………………..
1. เดิมเรียนที่โรงเรียน.......................................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.....................................................
2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...........................ซอย....................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง .........................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
3. สมัคร/สอบที่โรงเรียน...............................................................................................
4. มีความประสงค์ให้จัดที่เรียน
โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน..................................................
โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน..................................................
เนื่องจาก........................................................................................................................................
หากไม่ได้แผนการเรียนที่ต้องการ  จัดแผนการเรียนใดก็ได้
 ระบุ...............................................................
ดังนั้น จึงขอให้ โรงเรียน/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนตามความเหมาะสม แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน
ที่พึงประสงค์เท่านั้น
อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรที่เรียน ต้องไปมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2564 หำกไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภำยหลังมิได้
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน  สาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร (ถ้ามี)
 หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
ลงชื่อ ..................................................................นักเรียน
(........................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ปกครอง
(..........................................................)
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่  เอกสารครบถ้วน  เอกสารไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับคาร้อง
(...........................................................)
วันที่ ..........เดือน........................ พ.ศ. 2564
 พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนที่โรงเรียน .......................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน
(................................................................)

