
 

ค ำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

                                                                เขียนที่......................................................................... 
                                 วนัที่.............. เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562 

เร่ือง   แสดงความจ านงเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  ข้าพเจ้า.........................................................................................................................................ผู้ปกครองของ 
ด.ช. /ด.ญ.............................................................................................................เก่ียวข้องเป็น....................................ของนักเรียน  
เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักของนักเรียน  ............................................................................................................................... 
อยู่บ้ำนเลขที่.......................................ซอย...............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................หมำยเลขโทรศัพท์………………….……………………….. 
มีความประสงค์ให้คณะกรรมการรับนักเรียน ฯ จัดสรรที่เรียนจากข้อมูลนักเรียนดังต่อไปนี ้

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

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

3.  สมัคร/สอบที่โรงเรียน.................................................................................................................................................. 
4.  มีความประสงค์ให้จัดที่เรียน 

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

เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................................... 
 จึงขอให้ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้อ านวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนให้ตามความเหมาะสม  
แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านัน้ โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้  
 ❑  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ❑  หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
 ❑  ส าเนาบัตรประจ าตัวผูส้มัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 (ถ้ามี) 

     ลงชื่อ ..................................................................ผู้ปกครอง 
      (........................................................) 
     ลงชื่อ.....................................................................นักเรียน 
      (..........................................................) 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่  ❑ เอกสารครบถ้วน  ❑ เอกสารไม่ครบถ้วน 

      ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับค าร้อง 
                   (...........................................................) 
                วันที่ ..........เดือน …………………. พ.ศ. 2562 

พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนทีโ่รงเรียน .............................................................................................................................. 
     ลงชื่อ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน  
              (................................................................) 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 



 
ค ำร้องขอรับกำรจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
                                                         เขียนที่................................................................. 

                    วันที่....................เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง แสดงความจ านงเพื่อเข้าศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  ข้าพเจา้.........................................................................................................................................ผู้ปกครองของ 
ด.ช. /ด.ญ.............................................................................................................เก่ียวข้องเป็น....................................ของนักเรียน  
เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักของนักเรียน  ............................................................................................................................... 
อยู่บ้ำนเลขที่.......................................ซอย...............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................หมำยเลขโทรศัพท์………………….……………………….. 
มีความประสงค์ให้คณะกรรมการรับนักเรียน ฯ จัดสรรที่เรียนจากข้อมูลนักเรียนดังต่อไปนี ้

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

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

3.  สมัคร/สอบที่โรงเรียน.................................................................................................................................................. 
4.  มีความประสงค์ให้จัดที่เรียน 

โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน.................................................. 
โรงเรียน................................................................................แผนการเรียน.................................................. 

เนื่องจาก.................................................................................................................................................................. 
หากไม่ได้แผนการเรียนที่ต้องการ    จัดให้เรียนแผนการเรียนใดก็ได้        ระบุ...................................................... 
 จึงขอให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้อ านวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียน ให้ตามความเหมาะสม  
แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านัน้ โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้  
 ❑  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ❑  หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
 ❑  ส าเนาบัตรประจ าตัวผูส้มัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (ถ้ามี) 
 

     ลงชื่อ ..................................................................ผู้ปกครอง 
      (........................................................) 
     ลงชื่อ.....................................................................นักเรียน 
      (..........................................................) 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่  ❑ เอกสารครบถ้วน  ❑ เอกสารไม่ครบถ้วน 
 

      ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับค าร้อง 
                   (...........................................................) 
                วันที่ ..........เดือน …………………. พ.ศ. 2562 
พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนทีโ่รงเรียน .............................................................................................................................. 
     ลงชื่อ ....................................................................ประธานกลุ่มโรงเรียน  
              (................................................................) 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 



 

 

แนวทำง 
กำรย่ืนควำมจ ำนงขอรับกำรจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ 

 

  

1.  ให้นักเรียนขอรับแบบค าร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ได้จากโรงเรียนที่สมัครสอบ หรือโรงเรียนที่อยู่                   
ในเขตพื้นที่บริกำร          
 2.  กรอกข้อมูล และแนบเอกสารให้ครบถ้วน 
 3.  ส่งแบบค าร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน และเอกสารประกอบ ได้ที่โรงเรียนที่สมัครสอบในวันประกาศ                    
ผลการสอบคัดเลือก (3 และ 6 เมษำยน 2562)  

และระหว่ำงวันที่ 7-9 เมษำยน 2562 สามารถยื่นค าร้องฯ ได้ ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของตนเอง  
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
 

  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรที่เรียน 
 การพิจารณาจัดสรรที่เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียน                     
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรที่เรียน โดยเน้นย้ าให้นักเรียน ทุกคน ได้เข้าเรียนใน โรงเรียนทั่วไป ในสังกัด ที่ยังมีที่นั่งว่าง               
สามารถรองรับได้ โดยค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 

   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
  1.  นักเรียนมีภูมิล าเนา หรือพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  2.  นักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  3.  นักเรียนมีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สามารถเดินทางไป-กลับ ได้อย่างสะดวก 
  4.  นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ แต่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือก (โรงเรียนทั่วไป) 

   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
  1.  นักเรียนมีภูมิล าเนา หรือพักอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  2.  นักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  3.  นักเรียนมีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียน สามารถเดินทางไป-กลับ ได้อย่างสะดวก 
  4.  นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ แต่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือก (โรงเรียนทั่วไป) 

ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรที่เรียนจะไม่ผูกพันว่ำนักเรียนจะต้องได้รับกำรจัดสรรที่เรียนในโรงเรียน        
ที่ต้องกำรเท่ำนั้น 

  กำรประกำศผลกำรจัดสรรที่เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ในวันที่ 11 เมษำยน 2562 
ทางเว็บไซต์ www.sesao1.go.th และปิดประกาศให้ทราบที่โรงเรียนในสังกัด 
 อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรที่เรียน ต้องไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  
ในวันที่ 18 เมษำยน 2562 

 

 


