การยื่นความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน ในกรณีที่สอบคัดเลือกไม่ได้
1. ให้นักเรียนขอรับแบบแสดงความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน ได้จากโรงเรียนที่สมัคร
สอบ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คลิกที่ การรับนักเรียน
2560
2. กรอกข้อมูล และแนบเอกสารให้ครบถ้วน
3. ส่งแบบแสดงความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน และเอกสารประกอบ ได้ที่โรงเรียน
ที่สมัครสอบได้ในวันประกาศผลการสอบคัดเลือก (4 – 5 เมษายน 2560) หรือวันที่ทราบผลการสอบ
คัดเลือกโรงเรียนทั่วไป (12 เมษายน 2560) และระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2560 (เฉพาะวันทาการ)
สามารถยืนแบบแสดงความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียนได้ ณ โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่บริการของตนเอง
และที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรที่เรียน
การพิจารณาจัดสรรที่เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้มอบหมายให้
กลุ่มโรงเรียน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรที่เรียน โดยเน้นย้าให้นักเรียน “ทุกคน” ได้เข้าเรียนใน”โรงเรียนทั่วไป”
ในสังกัดที่ยังมีที่นั่งว่างสามารถรองรับได้ โดยคานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนมีภูมิลาเนา หรือ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
2. นักเรียนเคยเรียนโรงเรียนเดิม ระดับประถมศึกษา อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
3. นักเรียนมีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สามารถเดินทางไป – กลับได้สะดวก
4. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ แต่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือก
 มัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นักเรียนมีภูมิลาเนา หรือ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
2. นักเรียนเคยเรียนโรงเรียนเดิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียน
3. นักเรียนมีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สามารถเดินทางไป – กลับได้สะดวก
4. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ แต่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือก
ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรที่เรียนจะไม่ผกู พันว่านักเรียนจะต้องได้รับการจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนที่
ต้องการเท่านั้น

การประกาศผลการจัดสรรที่เรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียน
ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.sesao1.go.th และติดประกาศให้ทราบที่โรงเรียนในสังกัด
อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรที่เรียน ต้องไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
ในวันที่ 23 เมษายน 2560

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คาร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เขียนที่.................................................................
วันที่.............. เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง แสดงความจานงเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้าพเจ้า.................................................................................................................ผู้ปกครองของ
ด.ช. /ด.ญ.............................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...................ของนักเรียน
น
น น
...........................................................................
นเลขที่ .......................................ซอย............................ถนน...........................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ / เขต.................................................จังหวัด.....................................
…………………………………… .
มีความประสงค์ให้คณะกรรมการรับนักเรียน ฯ จัดสรรที่เรียนจากข้อมูลนักเรียนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเดิมเรียนที่โรงเรียน.......................................................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.....................................................
2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...........................ซอย....................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง .........................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
สมัคร  สอบ โรงเรียน...............................................................................................
3. มีความประสงค์ให้จัดที่เรียนให้
1. โรงเรียน......................................................................................................................................................
2. โรงเรียน......................................................................................................................................................
เนื่องจาก ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
จึงขอให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนให้ตาม
ความเหมาะสม แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น โดยได้แนบหลักฐานมา
พร้อมนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงความกาลังเรียนอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ถ้ามี)
ลงชื่อ ..................................................................ผู้ปกครอง
(........................................................)
ลงชื่อ.....................................................................นักเรียน
(..........................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที่  เอกสารครบถ้วน  เอกสารไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับคาร้อง
(...........................................................)
วันที่ ..........เดือน ………………… พ.ศ. 2559
พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนที่โรงเรียน ..............................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน
(................................................................)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

คาร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เขียนที่.................................................................
วันที่....................เดื น......................... พ.ศ. 2560
เรื่อง แสดงความจานงเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้าพเจ้า................................................................................................................................ผู้ปกครองของ
ด.ช. /ด.ญ./นาย/น.ส.............................................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................................ของนักเรียน
น
น น
..............................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .........................ซอย.....................................ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ / เขต.................................................จังหวัด................................
…………………………………………
สมัคร  สอบ โรงเรียน...............................................................................................
มีความประสงค์ให้คณะกรรมการรับนักเรียน ฯ จัดสรรที่เรียนจากข้อมูลนักเรียนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเดิมเรียนที่โรงเรียน.......................................................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.....................................เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน.....................
2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...........................ซอย....................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง .........................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
สมัครสอบโรงเรียน............................................................................................................................................
3. มีความประสงค์ให้จัดที่เรียนให้
โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน..................................................
โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน...............................................
เนื่องจาก..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
หากไม่ได้แผนการเรียนที่ต้องการ  จัดให้เรียนแผนการเรียนใดก็ได้
 ไม่ประสงค์เรียนแผนการเรียนอื่น
จึงขอให้คณะกรรมการรับนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้อานวยความสะดวก
ในการจัดหาโรงเรียนให้ตามความเหมาะสม แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงความกาลังเรียนอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
 สาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ถ้ามี)
ลงชื่อ ..................................................................ผู้ปกครอง
(........................................................)
ลงชื่อ.....................................................................นักเรียน
(..........................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที่  เอกสารครบถ้วน  เอกสารไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับคาร้อง
(...........................................................)
วันที่ ..........เดือน........................ พ.ศ. 2559
พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนที่โรงเรียน ..............................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน
(................................................................)

