
แนวทาง 
การยื่นความจ านงขอรับการจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน 

ปีการศึกษา 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

1. นักเรียนขอรับแบบค ำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ได้จำกโรงเรียนที่สมัครสอบ หรือโรงเรียนที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป     

2. ยื่นควำมจ ำนงแบบค ำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ณ โรงเรียนที่สมัครสอบ หรือโรงเรียนที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการ หรือที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 หรือกรอกผ่ำนเว็บไซต์ 
https://admission.sesao1.go.th/ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 เวลำ 08.30-16.30 น. 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 มอบหมำยให้กลุ่มโรงเรียน เป็นผู้พิจำรณำ
จัดสรรที่เรียนใน โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนสมัครน้อยกว่าจ านวนที่รับตามแผนการรับนักเรียน และยังมีที่ว่ำง 
สำมำรถรองรับได้ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. นักเรียนมีภูมิล ำเนำ หรือพักอำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน
2. นักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน
3. นักเรียนมีที่อยู่อำศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สำมำรถเดินทำงไป-กลับ ได้อย่ำงสะดวก
4. นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริกำร แต่มีควำมประสงค์จะเข้ำเรียนในโรงเรียนนั้น

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. นักเรียนมีภูมิล ำเนำ หรือพักอำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน
2. นักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน
3. นักเรียนมีที่อยู่อำศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สำมำรถเดินทำงไป-กลับ ไดอ้ย่ำงสะดวก
4. นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริกำร แต่มีควำมประสงค์จะเข้ำเรียนในโรงเรียนนั้น

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
ที่เรียน ให้แก่นักเรียนยังไม่มีที่เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ประกำศผลกำรจัดสรรที่เรียน ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2564 ทำงเว็บไซต์ www.sesao1.go.th และปิดประกำศท่ีโรงเรียนในสังกัด 

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



 
ค ำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

                                                                เขียนท่ี................................................................. 
                     วันท่ี.............. เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง   แสดงความจ านงเพื่อเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

  ข้าพเจ้า (ด.ช. /ด.ญ.)........................................................................................อายุ.............
ปีเลขประจ ำตัวประชำชน ………….........................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี ..........................ซอย
............................ถนน...........................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ / เขต.........................................จังหวัด
.....................................หมำยเลขโทรศัพท์……………….………………………….. 

1.  เดิมเรียนท่ีโรงเรียน.......................................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................................ จังหวัด..................................................... 

2.  นักเรียนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี...........................ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง .........................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................  

3.  สมัคร/สอบท่ีโรงเรียน............................................................................................... 
4.  มีความประสงค์ให้จัดท่ีเรียน  

1. โรงเรียน......................................................................... 
2. โรงเรียน......................................................................... 
เนื่องจาก ........................................................................................................................................................ 

  ดังนั้น จึงขอให ้โรงเรียน/ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1                            
ได้อ านวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนตามความเหมาะสม  แต่ “ไม่ผูกพัน” ท่ีจะต้องจัดหาท่ีเรียนเฉพาะในโรงเรียน
ท่ีพึงประสงค์เท่านั้น 
  อนึ่ง นักเรียนท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรท่ีเรียน ต้องไปมอบตัว ณ โรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรร  
ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2564 หำกไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภำยหลงัมิได้ 
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้  
    ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัคร (ถ้ามี) 
    หลักฐานการจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษา                         
อยู่ในช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 

     ลงช่ือ ..................................................................นกัเรียน 
      (........................................................) 

     ลงช่ือ.....................................................................ผู้ปกครอง 
      (..........................................................) 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่   เอกสารครบถ้วน   เอกสารไม่ครบถ้วน 

      ลงช่ือ ......................................................................ผู้รับค าร้อง 
                   (...........................................................) 
                วันท่ี ..........เดือน …………………. พ.ศ. 2564 

  พิจารณาแล้วสมควรจัดท่ีเรียนท่ีโรงเรียน .................................................................................... 

     ลงช่ือ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน  
              (................................................................) 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 



 
 

ค ำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

 

                                                         เขียนท่ี................................................................. 
                    วันท่ี.................... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง แสดงความจ านงเพื่อเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

  ข้าพเจ้า (ด.ช. /ด.ญ./นาย/น.ส.)........................................................................................อายุ.............
ปีเลขประจ ำตัวประชำชน ………….........................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี ..........................ซอย
............................ถนน...........................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ / เขต.........................................จังหวัด
.....................................หมำยเลขโทรศัพท์…………………………………….. 

1.  เดิมเรียนท่ีโรงเรียน.......................................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................................ จังหวัด..................................................... 

2.  นักเรียนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี...........................ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง .........................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................  

3.  สมัคร/สอบท่ีโรงเรียน............................................................................................... 
4.  มีความประสงค์ให้จัดท่ีเรียน 

โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน.................................................. 
โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน.................................................. 
เนื่องจาก........................................................................................................................................ 

หากไม่ได้แผนการเรียนท่ีต้องการ    จัดแผนการเรียนใดก็ได้        ระบุ............................................................... 
  ดังนั้น จึงขอให้ โรงเรียน/ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1                            
ได้อ านวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนตามความเหมาะสม  แต่ “ไม่ผูกพัน” ท่ีจะต้องจัดหาท่ีเรียนเฉพาะในโรงเรียน
ท่ีพึงประสงค์เท่านั้น 
  อนึ่ง นักเรียนท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรท่ีเรียน ต้องไปมอบตัว ณ โรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรร  
ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2564 หำกไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภำยหลงัมิได้ 
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้  
    ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัคร (ถ้ามี) 
    หลักฐานการจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษา                            
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 

     ลงช่ือ ..................................................................นกัเรียน 
      (........................................................) 
     ลงช่ือ.....................................................................ผู้ปกครอง 
      (..........................................................) 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่   เอกสารครบถ้วน   เอกสารไม่ครบถ้วน 
      ลงช่ือ ......................................................................ผู้รับค าร้อง 
                   (...........................................................) 
                วันท่ี ..........เดือน........................  พ.ศ. 2564 

  พิจารณาแล้วสมควรจัดท่ีเรียนท่ีโรงเรียน ....................................................................................... 

     ลงช่ือ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน 
              (................................................................) 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 




