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หมายเหตุคําแนะนําเกี่ยวกับการสมัครเพือ่ ขอรั บหนังสื อรับรองการลงทะเบียน
เพือ่ เข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
หมายเหตุสําคัญ
ใบสมัครสํ าหรับ "หนังสือรับรองการลงทะเบียนเพื่อเข้ าโรงเรียนอนุบาล" เป็ นการสมัครโดยมีครอบครั บเป็ นฐาน

โดยแนะนําให้ แต่ ละครอบครัวส่ งใบสมัครของเด็กที่มีสิทธิ์ทุกคนภายในครอบครัวสํ าหรับปี การศึ กษานั้นเพียงใบเดียวเท่ านั้น โปรดอ่ านหมายเหตุคําแนะนํา
อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนกรอกแบบฟอร์ ม

คําเตือน: สํานักการศึกษาจะใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลทีผ่ ้สู มัครได้ให้ ไว้เพือ่ ประมวลผลการสมัครขอรับ "หนังสือรับรองการลงทะเบียนเพือ่ เข้ าโรงเรียนอนุบาล"
ผู้สมัครควรพึงระลึกว่าหากข้ อมูลใดก็ตามที่ให้ ไว้ ไม่ ถูกต้ อง หรือทําให้ เกิดการเข้ าใจผิด หรื อเป็ นการปลอมแปลง
หรือหากไม่ เป็ นไปตามบทบัญญัติและคําประกาศ ฝ่ ายที่เกีย่ วข้ องมีสิทธิที่จะทําให้ การสมัครนั้นเป็ นโมฆะทันที หรือแล้ วแต่ กรณี ให้
"หนังสือรับรองการลงทะเบียนเพือ่ เข้ าโรงเรียนอนุบาล" ที่ออกให้ เป็ นโมฆะทันที และผู้สมัครอาจจะถูกฟ้องร้ องและ / หรือดําเนินคดีทางอาญา

1.

1.1

1.2

2.

A - ข้ อมูลทั่วไป
โครงการการศึกษาระดับอนุบาลทีม่ คี ุณภาพฟรี
รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "รัฐบาล HKSAR") ได้ดาํ เนินการ "โครงการการศึกษาระดับอนุ บาล (KG) ที่มีคุณภาพฟรี " (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "โครงการ")
ซึ่งจะมีผลในปี การศึกษา 2017/18 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ KG ในหลากหลายแง่มุม ผ่านมาตรการต่างๆ ขอบเขตของ "โครงการ" รัฐบาล HKSAR
จะให้เงินช่วยเหลือพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมบริ การแบบครึ่ งวัน (HD) ใน KG ท้องถิ่นที่ไม่แสวงผลกําไร (NPM) เพื่อประโยชน์ของเด็ก KG ที่มีสิทธิ์ ทั้งหมด
(รวมถึงชั้นเตรี มอนุบาล (K1) ชั้นอนุ บาลเล็ก KG (K2) และอนุบาลใหญ่ KG (K3)) เพื่อผลักดันให้กาํ ลังแรงงานในท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพภายใต้นโยบายประชากรเกิดผล
จะมีการจัดเตรี ยมทรัพยากรเพิ่มเติมให้แก่ KG ที่เสนอบริ การแบบทั้งวัน (WD) และ WD ระยะยาว (LWD) เพื่อกระตุน้ ให้โรงเรี ยนให้บริ การดังกล่าวในอัตราที่ไม่แพงได้มากขึ้น
เพื่อให้มีสิทธิ์ เข้าร่ วม "โครงการ" KG ควรจะเป็ น NPM และเสนอหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางหลักสูตรของ KG ที่ตีพิมพ์โดยสํานักการศึกษา (EDB)
พร้อมผลการติดตามที่ยืนยันคุณภาพการศึกษา KG ที่ให้บริ การ อีกทั้ง KG ยังต้องได้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์บางอย่างที่กาํ หนด เช่น ข้อกําหนดด้านคุณสมบัติของครู
อัตราของครู ต่อนักเรี ยน ระดับของค่าเล่าเรี ยน เป็ นต้น กรุ ณาดูขอ้ มูลเกี่ยวกับ KG ที่เข้าร่ วม "โครงการ" และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ของ EDB (www.edb.gov.hk )
การเตรียมตัวสํ าหรับเข้ าเรียนชั้น K1 ใน KG ปี การศึกษา 2018 /19

2.1 KG ในฮ่องกงมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะทางด้านความยืดหยุน่ และหลากหลาย ซึ่งรวมถึง KG ท้องถิ่น / ไม่ใช่ของท้องถิ่น NPM / KG เอกชนอิสระ

รวมถึงที่ๆมีโหมดการบริ การที่แตกต่างออกไป ผูป้ กครองสามารถเลือก KG ที่เหมาะสําหรับลูกหลานได้ตามต้องการ ในขณะที่ KG มีอิสระในการตัดสิ นใจเรื่ องการรับนักเรี ยน
ภายใต้ ”โครงการ” EDB จะยังคงดําเนินการ “การเตรี ยมการรับเข้าเรี ยนสําหรับชั้น K1 ใน KG สําหรับปี การศึกษา 2018/19” (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า "การเตรี ยมการรับเข้าเรี ยน K1 ปี
2018/19") ด้วยมุมมองที่ตอ้ งการจะอํานวยความสะดวกเพื่อให้กระบวนการรับเข้าเรี ยนใน KG เป็ นไปอย่างราบรื่ น และช่วยพ่อแม่ผปู ้ กครองในการยืนยันที่ KG
สําหรับลูกหลานได้แต่เนิ่นๆ ผูป้ กครองที่ตอ้ งการสมัครเข้าระดับ K1 ในโครงการ-KG สําหรับลูกหลานในปี การศึกษา 2018/19" ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ระบุดา้ นล่าง
ขั้นตอนดังกล่าวมีผลบังคับใช้กบั ทุก KG ที่ไม่แสวงผลกําไรทุกแห่งที่เข้าร่ วม "โครงการ"

2.2 EDB จะออกเอกสารการลงทะเบียนให้กบั นักเรี ยนแต่ละคนที่สามารถเข้าเรี ยนในฮ่องกงได้ และ KG
ในโครงการทั้งหมดควรจะรับเฉพาะนักเรี ยนที่ถือเอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้น

2.3 ผูป้ กครองจะต้องทําการสมัคร “หนังสือรับรองการลงทะเบียนเพื่อเข้า KG” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “RC” ) กับทาง EDB นับตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2017

เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมข้อมูลและเอกสารที่จาํ เป็ นทั้งหมด โดยปกติแล้ว EDB จะใช้เวลาหกถึงแปดสัปดาห์เพื่อประมวลผลการสมัคร และออก "RC"
ให้แก่ผสู ้ มัครที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้ “โครงการ” ผ่านทางไปรษณี ย ์ หากนักเรี ยนไม่ได้รับ "RC" เนื่องจากสามารถเข้าเรี ยนในฮ่องกงได้
แต่ไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้ EDB จะออก "บัตรเข้าโรงเรี ยนอนุ บาล" (ต่อไปจะเรี ยกว่า "AP") ให้แก่นกั เรี ยนคนดังกล่าวเพื่อใช้ลงทะเบียนและเข้าเรี ยนใน KG
ในโครงการ แต่ผปู ้ กครองของเด็กคนดังกล่าวจะต้องชําระค่าเล่าเรี ยนเต็มจํานวนก่อนการหักเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ ดังที่แสดงไว้ในหนังสื อรับรองค่าธรรมเนียมของ KG
ที่เด็กเข้าเรี ยน

2.4 "RC" จะต้องนํามาใช้เพื่อลงทะเบียน K1 ในช่วง "วันที่ลงทะเบียนจากส่วนกลาง" (นัน่ คือ 11 ถึง 13 มกราคม 2018) เนื่องจากเวลาในการดําเนินการ "RC"

ผูป้ กครองควรยื่นคําร้องขอ "RC" ต่อ EDB ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เป็ นอย่างช้าที่สุด มิฉะนั้น "RC" / "AP" จะไม่สามารถออกให้ได้ก่อน "วันที่ลงทะเบียนจากส่วนกลาง"
สําหรับการลงทะเบียน K1

2.5 ผูป้ กครองควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการรับเข้าเรี ยนของ KG รวมถึงขั้นตอน เกณฑ์การรับเข้า การจัดการสัมภาษณ์ ค่าสมัคร ฯลฯ

ผูป้ กครองควรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเรี ยนตามข้อกําหนดที่ระบุโดย KG แต่ละแห่ง โดย KG จะแจ้งผลการสมัครให้ผปู ้ กครองทราบก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2017

2.6

เมื่อได้รับแจ้งผลการสมัคร ผูป้ กครองควรเลือก KG ขึ้นมาหนึ่งแห่งเพื่อลงทะเบียนหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ผูป้ กครองจะต้องส่ง "RC" / "AP"
และชําระเงินค่าลงทะเบียนที่ KG เพื่อให้เสร็ จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนระหว่าง "วันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง" (นัน่ คือ 11 ถึง 13 มกราคม 2018)
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1

มาตรการนี้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการกันที่เรี ยนมากกว่าหนึ่งแห่งของผูส้ มัคร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรี ยนคนอื่น ๆ

2.7 "RC" / "AP" จะออกให้โดย EDB และควรจะถูกเก็บไว้โดย KG ที่นกั เรี ยนได้ลงทะเบียนเข้าเรี ยนไว้ หากนักเรี ยนได้รับเข้าเรี ยนหลังจาก "วันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง"

นักเรี ยนยังคงจะต้องส่ง "RC/AP" เพื่อลงทะเบียน หากผูป้ กครองต้องการเปลี่ยนโรงเรี ยนหลังจากที่ได้ลงทะเบียนกับ KG แล้ว ผูป้ กครองต้องขอรับ "RC/AP" คืนจาก KG
ที่ผปู ้ กครองได้ลงทะเบียน และยื่นเอกสารการลงทะเบียนให้แก่ KG ที่นกั เรี ยนกําลังจะย้ายไปเพื่อลงทะเบียน เมื่อได้รับ "RC" / "AP" คืนจาก KG แล้ว KG
เดิมจะไม่สงวนที่สาํ หรับนักเรี ยนคนนั้นอีกต่อไป โดยปกติเงินที่ได้ชาํ ระแก่ KG ที่นกั เรี ยนได้ลงทะเบียนไว้จะไม่ได้รับคืน

2.8 EDB จะเปิ ดเผยข้อมูลที่เรี ยน K1 ที่ยงั ว่างในช่วงปลายเดือนมกราคมปี 2018 เป็ นต้นไป (นัน่ คือหลังจาก "วันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง") หากมีความจําเป็ น
ผูป้ กครองสามารถขอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ EDB สํานักงานการศึกษาส่วนภูมิภาค และสายด่วน EDB

3.

เกณฑ์ สําหรับการสมัคร "RC"

3.1 นักเรี ยนจะต้อง:

เป็ นพลเมืองของฮ่องกงที่มีสิทธิ์ พํานักอาศัย สิ ทธิ์ ในการเดินทางเข้ามา หรื อได้รับอนุญาตให้อยูไ่ ด้โดยไม่มีเงื่อนไข (นอกเหนือข้อจํากัดของระยะเวลาในการเข้ามาอยู)่
ในฮ่องกง (โปรดเตรี ยมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า 2.3 ของส่วน B) และ
(b) เกิดเมื่อวันที่หรื อก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2015 และจะเข้าเรี ยนในชั้น KG ในปี การศึกษา 2017/18 และหรื อ 2018/19 สําหรับผูท้ ี่เกิดในวันที่หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2016
ไม่มีสิทธิ์ ที่จะสมัครสําหรับ "RC"
3.2 นักเรี ยนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว ใบอนุญาตการเดินทางออกสองทาง หรื อวีซ่านักเรี ยนเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ ที่จะสมัครเพื่อขอรับ "RC"
3.3 เด็กที่กาํ ลังจะอายุครบ 6 ขวบหรื อมากกว่า โดยปกติแล้วควรเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนชั้นประถมศึกษา
สําหรับการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเข้าเรี ยนในชั้นประถมศึกษาที่หนึ่ง พ่อแม่ผปู ้ กครองสามารถโทรไปยังส่วนจัดสรรที่เรี ยนของ EDB ที่ 2832 7700 / 2832
7740 หรื อ ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อตั โนมัติตลอด 24 ชัว่ โมงของ EDB ที่ 2891 0088 หากพ่อแม่ผปู ้ กครองเห็นควรว่าบุตรหลานของท่านจําเป็ นจะต้องเรี ยนซํ้าชั้น KG
ในปี การศึกษาที่กาํ ลังจะมาถึง พ่อแม่ผปู ้ กครองควรส่งใบสมัครเพื่อขอรับ "RC" ไปยัง EDB
เพื่อขอรับการพิจารณาร่ วมกับเอกสารหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเรี ยนของบุตรหลานที่จะเข้าเรี ยน KG ในปี การศึกษาที่กาํ ลังจะมาถึง
และการยืนยันจากผูป้ กครองว่าบุตรหลานของท่านยังไม่เคยสมัครเข้าเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่หนึ่งในเดือนกันยายนของปี ที่กาํ ลังจะมาถึง
3.4 เนื่องจากนักเรี ยนแต่ละคนควรมีเอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้องสําหรับการเข้าศึกษาต่อใน KG ภายใต้ "โครงการ" โดย EDB จะออก "AP"
ให้กบั นักเรี ยนที่มีสิทธิ์ เข้ารับการศึกษาในฮ่องกง แต่ไม่มีสิทธิ์ ในการได้การรับ "RC" ดังนั้นจึงไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือภายใต้ "โครงการ" ได้ ผูถ้ ือ "AP"
สามารถลงทะเบียนและเข้าเรี ยนใน KG ภายใต้ "โครงการ" ได้ แต่ผปู ้ กครองของเด็กจะต้องจ่ายค่าเล่าเรี ยนเต็มจํานวนก่อนการหักเงินตามการช่วยเหลือภายใต้ "โครงการ"
ที่ระบุไว้ในใบรับรองค่าธรรมเนียมของ KG ที่เด็กคนนั้นได้รับเข้าเรี ยน
(a)

4.

ขั้นตอนการสมัคร
4.1 ระยะเวลาสําหรับการสมัคร "RC" (สําหรับนักเรียนทีจ่ ะเข้ าเรียน K1 ในปี 2018/19)
เวลา
ขั้นตอน
เริ่ มตั้งแต่
ผูส้ มัครสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว และสําเนาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องไปยัง Kindergarten Administration 2
1 กันยายน 2017
Section, EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) โดยส่งทางไปรษณี ยพ์ ร้อมติดแสตมป์ ให้เพียงพอกับการจัดส่ง
หรื อแนบเอกสารในซองจดหมาย ปิ ดผนึกพร้อมระบุดา้ นหน้าซองว่า “Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission”
และนําไปหย่อนลงในกล่องรับของ EDB ที่ช้ นั 14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong
ภายใน 10 วันทําการ
EDB จะส่ง "ข้อความรับทราบการสมัคร" ให้แก่ผสู ้ มัครโดยทาง SMS
นับจากวันที่ได้รับ
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูส้ มัครที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัคร หรื อออกหนังสื อรับทราบโดยส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้แก่ผสู ้ มัครภายใน
ใบสมัคร
10 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับใบสมัคร หากผูส้ มัครไม่ได้รับการตอบรับใด ๆ จาก EDB ภายในสามสัปดาห์หลังจากส่งใบสมัคร
กรุ ณาโทรติดต่อ EDB ได้ที่ 3540 6808/3540 6811 หรื อระบบสอบถามทางโทรศัพท์อตั โนมัติตลอด 24 ชัว่ โมงที่ 2891 0088
เพื่อตรวจสอบว่าใบสมัครได้ส่งไปถึงแล้วหรื อไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการสมัครอันเนื่องมาจากการส่งผิด / ส่งไม่ถึง
ได้รับใบสมัครตั้งแต่เดือ
เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมข้อมูลและเอกสารจําเป็ นทั้งหมดที่เตรี ยมไว้ให้ EDB จะใช้เวลาโดยทัว่ ไป
นกันยายนถึงพฤศจิกายน ประมาณหกถึงแปดสัปดาห์ในการประมวลผลใบสมัครให้เรี ยบร้อย และออก "RC" ให้แก่ผสู ้ มัครที่มีสิทธิ์ ผ่านทางไปรษณี ย ์
2017
ผูส้ มัครที่ถูกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะได้รับการแจ้งผลในภายหลัง เนื่องจากต้องรอการตอบกลับข้อมูลเพิ่มเติมของผูส้ มัคร
ได้รับใบสมัครภายในหรื
เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมข้อมูล ละเอกสารจําเป็ นทั้งหมดที่เตรี ยมไว้ให้ EDB จะใช้เวลาโดยทัว่ ไป
อหลังเดือนธันวาคม 2017 ประมาณหกถึงแปดสัปดาห์ในการประมวลผลใบสมัครให้เรี ยบร้อย และออก "RC" ให้แก่ผสู ้ มัครที่มีสิทธิ์ ผ่านทางไปรษณี ย ์ โปรดทราบว่า
"RC" โดยทัว่ ไปจะไม่สามารถออกให้ก่อน "วันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง" สําหรับการลงทะเบียน K1 แม้วา่ นักเรี ยนจะมีสิทธิ์ ในการสมัครขอรับ
"RC" ก็ตาม
หมายเหตุ: ผู้สมัครทีต่ ้ องการจะรับ SMS ข้ อความรับการรับทราบใบสมัคร จะต้ องให้ หมายเลขโทรศัพท์ มือถือท้ องถิน่ ทีถ่ ูกต้ อง มิฉะนั้น EDB
จะออกหนังสือรับทราบการสมัครส่ งผ่ านทางไปรษณีย์ไปยังผู้สมัคร
4.2 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาของเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องลงในซองจดหมาย พร้อมติดแสตมป์ ทีม่ มี ูลค่าเพียงพอในการส่ งใบสมัครไปยัง EDB
ผ่ านทางไปรษณีย์ (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาํ ระค่าไปรษณี ยท์ ี่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการตีกลับใบสมัคร จดหมายที่ชาํ ระค่าไปรษณี ยต์ ่าํ กว่ามูลค่าจริ งจะถูกทําลายทิ้งโดย Hong
Kong Post ซึ่งในกรณี น้ ี EDB จะไม่สามารถที่จะดําเนินการการสมัครให้ได้) ที่อยูข่ อง EDB ได้ถูกระบุไว้อยูใ่ นส่วนล่างของหน้า 6 ของหมายเหตุคาํ แนะนํานี้ อีกวิธีหนึ่ง คือ
EDB 194E
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ผูส้ มัครสามารถแนบแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบในซองปิ ดผนึก พร้อมเขียนระบุวา่ เป็ น "Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission"
และหย่อนลงในตูร้ ับของ EDB ตามรายละเอียดในย่อหน้า 4.1 ข้างต้น

4.3 การส่งแบบฟอร์มใบสมัครทางโทรสาร หรื อ ทางอีเมล์จะไม่ได้รับการพิจารณา
4.4 ระยะเวลาการสมัคร
ระยะเวลาการสมัครเพื่อรับ "RC" ถูกกําหนดไว้ดา้ นล่าง เวลาทีค่ าดว่ า KG จะเปิ ดรับเข้ าเรียน
ต้นปี การศึกษา 2018/19
ช่วงกลางปี การศึกษา 2018/19

4.5

4.6

4.7

5.

5.1

5.2

5.3
5.4

เวลาทีแ่ นะนําให้ สมัคร
กันยายนถึงพฤศจิกายนปี 2017
หกถึงแปดสัปดาห์ก่อนการรับเข้าเรี ยน / ลงทะเบียน

นักเรี ยนที่เริ่ มเข้าเรี ยนใน KG และยื่นใบสมัครเพื่อขอรับ " RC" ในช่วงเวลากลางปี การศึกษา และได้รับ "RC" แล้ว จะสามารถเข้าเรี ยนใน KG
ที่มีสิทธิ์ ภายในปี การศึกษาที่ส่งใบสมัคร ทั้งนีร้ ะยะเวลาทีน่ ักเรียนจะเรียนใน KG ทีม่ สี ิ ทธิ์ดงั กล่ าวก็จะสั้ นลงตามลงไปด้ วย และเดือนทีส่ มัครทีถ่ ูกต้ องจะระบุไว้ ใน "RC "
อย่ างชัดเจน
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในใบสมัคร
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ (เช่น ชื่ อ) ที่ระบุไว้โดยผูส้ มัคร หรื อผูส้ มัครต้องการแก้ไข หรื อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบสมัคร
ซึ่งส่งมาในระหว่างขั้นตอนการประมวลผลใบสมัคร ผูส้ มัครจะต้องแจ้งให้ EDB ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องแจ้งแก่ EDB
ทราบภายในไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีการลงนามอย่างถูกต้อง
และยื่นพร้อมสําเนาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้แก่ EDB ในกรณี ที่จาํ เป็ น EDB อาจจะสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมจากผูส้ มัครเพือ่ ประมวลผลใบสมัคร
หากผูส้ มัครไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นภายใน 30 วันนับจากวันที่ขอข้อมูลเพิ่ม ใบสมัครนั้นจะเป็ นโมฆะโดยอัตโนมัติ การส่ งใบสมัครหลาย ๆ
ใบจากผูส้ มัครคนเดียวกันอาจนําไปสู่ความล่าช้าในการประมวลผลใบสมัคร
การยืน่ สมัครเพือ่ รับการประเมินใหม่
หากผูส้ มัครไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ผูส้ มัครสามารถเขียนจดหมายเพือ่ ขอให้ EDB ทําการประเมินผลใหม่ภายใน 30 วันปฏิทินนับจากวันที่มีการแจ้งผล
โดยให้เหตุผลอย่างละเอียด และแนบเอกสารหลักฐานสนับสนุนการยื่นสมัคร การยื่นเรื่ องเพื่อขอรับการประเมินใหม่ผสู ้ มัครจะต้องลงนามรับรองจดหมายให้ถูกต้อง
การประมวลผลเพื่อรับรองสิ ทธิ์ ใหม่อีกครั้ง จะใช้เวลาดําเนินการหกถึงแปดสัปดาห์
การสมัครเพือ่ ขอรับความช่ วยเหลือทางด้ านการเงิน
4.7.1 ภายใต้ "โครงการ" รัฐบาล HKSAR จะให้เงินช่วยเหลือแก่ NPM KG ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ เด็กที่มีสิทธิ์ จะต้องใช้ “RC" ที่ถูกต้องสําหรับการลงทะเบียนกับ KG เหล่านี้ หาก
KG เหล่านี้ยงั คงต้องการให้พอ่ แม่ผปู ้ กครองจ่ายค่าเล่าเรี ยนหลังจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือของรัฐบาล
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนสามารถยื่นเรื่ องต่อสํานักงานการเงินนักเรี ยน (SFO) ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวทํางานและนักเรี ยน
เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินภายใต้โครงการลดหย่อนค่าธรรมเนียมโรงเรี ยนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็ก (“KCFRS")
และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนอนุบาล (“Grant-KG”) แยกต่ างหาก นอกจากนี้ครอบครัวที่ไม่ยื่นขอ KCFRS ยังคงสามารถสมัครขอรับ
Grant-KG ได้ ครอบครัวที่ยื่นเรื่ องแก่โครงการความช่วยเหลือทางการเงินของนักเรี ยนต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง
"แบบฟอร์มใบสมัครของครัวเรื อนเพื่อเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับนักเรี ยน (2018/19)" คาดว่าจะแล้วเสร็ จและแจกจ่ายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม
2018 ทาง SFO จะอัปโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์ตามกําหนด
4.7.2 พ่อแม่ผปู ้ กครองที่ได้รับความช่วยเหลือด้านประกันสังคมแบบครอบคลุม ที่มีบุตรหลานจะเข้าเรี ยนใน KG ในปี การศึกษา 2018/19 จะต้องยื่นสมัครต่อ EDB เพื่อขอรับ
"RC" เช่นเดียวกับผูป้ กครองของเด็กก่อนชั้นประถมศึกษาคนอื่น ๆ เพื่อใช้เป็ นเอกสารสําหรับการลงทะเบียนกับ NPM KG ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ ภายใต้ "โครงการ"
การจัดเตรียม / การจัดการข้ อมูลส่ วนบุคคล
เป็ นความรับผิดชอบของผู้สมัครทีจ่ ะต้ องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และตามความเป็ นจริง และจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมด ผู้สมัครควรอ่ านทวน
"รายการตรวจสอบสํ าหรับการยืน่ สมัคร" ในหน้ า 6 เพือ่ ให้ แน่ ใจว่ ารายการของเอกสารประกอบทีก่ าํ หนดได้ ถูกจัดเตรียมไว้ สําหรับการสมัครครบถ้ วน EDB
จะประเมินคุณสมบัตขิ องนักเรียนตามข้ อมูลทีไ่ ด้ รับจากผู้สมัคร ข้ อมูลทีไ่ ม่ ครบถ้ วนอาจนําไปสู่ ความล่ าช้ าในการประมวลผล
หรือแม้ กระทัง่ ทําให้ ขาดคุณสมบัตใิ นการประมวลผลการสมัครขั้นต่ อไป เป็ นผลให้ EDB ต้ องยกเลิกใบสมัคร
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น เอกสารประจําตัวที่ขาดไป) ที่ได้ยื่นตามความร้องขอของ EDB จะได้รับการเปิ ดเผยต่อสํานัก/กรมของรัฐบาล
HKSAR เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้:
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการรับรองความถูกต้องของการสมัครครั้งนี้
รวมถึงเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครและนักเรี ยนกับฐานข้อมูลของสํานัก/กรมของรัฐบาล HKSAR ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมตรวจคนเข้าเมือง)
 วัตถุประสงค์ทางด้านสถิติและการวิจยั และ
 วัตถุประสงค์ดา้ นการจัดการสอบถามข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครและนักเรี ยนที่ให้ไว้อาจถูกเปิ ดเผยต่อสํานัก/กรมอื่นๆ ของรัฐบาล HKSAR และโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในย่อหน้า 5.2 ข้างต้น
หรื อตามที่ผสู ้ มัครได้ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้รับอนุญาตหรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
การบิดเบือนความจริ ง การละเลยข้อเท็จจริ ง หรื อการยื่นเอกสารที่ปลอมแปลงจะนําไปสู่การตัดสิ ทธิ์ และอาจนําไปสู่การดําเนินคดี
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5.5 เอกสารทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจะไม่มีการส่งคืน อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 18 และ 22 และหลักการที่ 6 ของตาราง 1 กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็ นส่วนตัว) (บทที่ 486

6.

6.1

6.2

ของกฎหมายของฮ่องกง) ผูส้ มัครมีสิทธิ์ ที่จะเข้าถึงและทําการแก้ไขข้อมูลที่ได้ให้ไว้ และยังสามารถขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อชําระเงินตามค่าดําเนินการตามที่กาํ หนด
คําขอดังกล่าวควรทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งถึง EDB

การเตรียมตัวเข้ าเรียนใน K2 และ K3 ใน “โครงการ” KG ในปี การศึกษา 2018/19
หากนักเรี ยนได้รับคูปองและจะศึกษาต่อใน K2 หรื อ K3 ของ KG ที่เข้าร่ วม “โครงการ” ในปี การศึกษา 2018/19 พ่อแม่ผปู ้ กครองของนักเรี ยนเหล่านี้ ไม่ จําเป็ นต้ องสมัครขอรับ
"RC" เพื่อลงทะเบียน ผูป้ กครองควรปฏิบตั ิตามการจัดการที่มีโรงเรี ยนเป็ นฐานเพื่อลงทะเบียนเรี ยนในชั้น K2 หรื อ K3 หลังจากการดําเนิ นงาน "โครงการ" ในปี การศึกษา
2017/18 ผูท้ ี่ถือคูปองจะได้รับสิ ทธิ์ โดยอัตโนมัติภายใต้โหมดเงินช่วยเหลือใหม่ของ "โครงการ" ในช่วงระยะเวลาที่คูปองที่ถือนั้นยังไม่หมดอายุ ผูป้ กครองควรจะจ่ายค่าเล่าเรี ยน
ตามหใบรับรองค่าเล่าเรี ยนของ KG ถ้า KG ที่เกี่ยวข้องไม่เก็บค่าเล่าเรี ยน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกแสดงบนใบรับรองค่าค่าเล่าเรี ยน
ถ้านักเรี ยนยังไม่ เคยสมัครคูปองและจะเรี ยนใน K2 หรื อ K3 ของ NPM KG ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ ภายใต้ "โครงการ" ในปี การศึกษา 2018/19
พ่อแม่ผปู ้ กครองของเด็กเหล่านี้จะต้องสมัคร "RC " เพื่อลงทะเบียน เนื่องจาก EDB ไม่มีการเตรี ยมการลงทะเบียนส่วนกลางสําหรับการรับเข้าเรี ยนใน K2 หรื อ K3
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามกลไกการรับเข้าเรี ยนโดยมีโรงเรี ยนเป็ นฐานตาม KG ตามละแห่ง และใช้เอกสารการลงทะเบียนที่ยงั ไม่หมดอายุสาํ หรับการลงทะเบียน
พ่อแม่ผปู ้ กครองควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ ๆ ลงทะเบียนล่วงหน้า และทําการสมัครเพื่อขอรับเอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้องเพื่อการลงทะเบียนให้ทนั เวลาของ KG
นั้น ๆ

7. การสอบถามข้อมูล
7.1 ผูส้ มัครสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EDB ได้ที่ www.edb.gov.hk เพื่อดูรายละเอียดของการสมัครเพื่อรับ "RC" และ "โครงการ"
สําหรับการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับใบสมัครของแต่ละคนที่ยื่นเข้ามา สามารถติตดต่อ EDB ได้ที่ 3540 6808 / 3540 6811 หรื อระบบสอบถามทางโทรศัพท์อตั โนมัติตลอด
24 ชัว่ โมงที่ 2891 0088








B - หมายเหตุเกีย่ วกับวิธีการกรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร

กรุ ณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอย่างชัดเจนด้วยปากกาหมึกสี ดาํ หรื อ สี นาํ้ เงิน และกรอกข้อมูลในส่วน I ถึง VI
ให้เสร็ จสมบูรณ์ตามคําแนะนําที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครและหมายเหตุคาํ แนะนํา
ส่ วน I
รายละเอียดของผู้สมัคร
1.1 ผูส้ มัครสามารถเลือกที่จะระบุ "คํานําหน้าชื่อ" เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสารในอนาคต
1.2 ผูส้ มัครควรใส่ชื่อตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน โดยให้ตรงกันกับที่ระบุไว้ในเอกสารประจําตัว หากนักเรี ยนไม่ได้เป็ นบุตรหลานของท่าน
ควรระบุความสัมพันธ์ของท่านกับนักเรี ยน และเตรี ยมสําเนาเอกสารประจําตัวของบิดา / มารดาของนักเรี ยน พร้อมกับหนังสื อมอบอํานาจ
หากผูย้ ื่นคําขอไม่สามารถเตรี ยมเอกสารดังกล่าวให้ได้ และเด็กนักเรี ยนคนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของท่าน กรุ ณาแสดงเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้อง
หากนักเรี ยนได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นฮ่องกงได้ชวั่ คราว ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูอ้ ุปการะของนักเรี ยน (เช่น ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ)
1.3 ผูส้ มัครควรกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวฮ่องกง (HKID) และส่งสําเนาบัตร HKID ที่ถูกต้อง หากไม่มีบตั ร HKID ผูส้ มัครควรกรอกข้อมูลในส่วน "เอกสารประจําตัวอื่น ๆ"
ให้ครบถ้วน และส่งสําเนาของเอกสารประจําตัวอื่นที่ถูกต้อง (เช่น บัตรประจําตัวประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่ เอกสารการเดินทาง เป็ นต้น)
1.4 ที่อยูส่ าํ หรับติดต่อต้องเป็ นที่อยูภ่ ายในอาณาเขตของฮ่องกงเท่านั้น หากผูส้ มัครไม่ได้อยูใ่ นฮ่องกง กรุ ณาระบุที่อยูใ่ นฮ่องกงสําหรับการติดต่อนอกเหนือไปจากบ้านเลขที่ ๆ
อาศัยอยู่ มิเช่นนนั้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งผลการสมัครทางไปรษณี ยแ์ ก่ผสู ้ มัคร

EDB 194E

4

ส่ วน II รายละเอียดของนักเรียน
2.1 เฉพาะนักเรี ยนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในย่อหน้า 3.1 ของส่วน A เท่านั้นที่ควรจะกรอกข้อมูลในส่วนนี้ อายุข้ นั ตํ่าของเด็กที่จะได้รับเข้าเรี ยนตามระดับชั้น
KG ต่าง ๆ ระบุไว้ตามด้านล่างนี้:

2.2
2.3

ชั้นเตรี ยมอนุบาล (เช่น K1)

อายุข้ นั ตํ่า 3 ปี 8 เดือน (เกิดวันที่หรื อก่อนวันที่ 31.12.2014)

ชั้นอนุบาลเล็ก (เช่น K2)

อายุข้ นั ตํ่า 4 ปี 8 เดือน (เกิดวันที่หรื อก่อนวันที่ 31.12.2013)

ชั้นอนุบาลใหญ่ (เช่น K3)

อายุข้ นั ตํ่า 5 ปี 8 เดือน (เกิดวันที่หรื อก่อนวันที่ 31.12.2012)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่หนึ่ง (เช่น P1)

หากนักเรี ยนไม่ใช่บุตรหลานของท่าน ท่านควรระบุความสัมพันธ์ของท่านกับนักเรี ยน และจัดเตรี ยมสําเนาเอกสารประจําตัวของบิดา/มารดาของนักเรี ยน
พร้อมกับหนังสื อมอบอํานาจ หากผูย้ ื่นสมัครไม่สามารถ จัดหาเอกสารดังกล่าวให้ได้ และนักเรี ยนคนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การอุปการะของท่าน กรุ ณาแสดงเอกสารยืนยันอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาทีใ่ ช้ ในการติดต่ อ
ผู้สมัครควรวงกลมภาษาสําหรับการติดต่อ หากไม่มีการระบุไว้ ทาง EDB จะเลือกใช้ภาษาที่ผสู ้ มัครใช้ในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสําหรับการติดต่อ

ส่ วน V
5.1

อายุข้ นั ตํ่า 2 ปี 8 เดือน (เกิดวันที่หรื อก่อนวันที่ 31.12.2015)

ข้ อมูลครอบครัวพิเศษอืน่ ๆ

ส่ วน IV
4.1

ชั้นทีจ่ ะเข้ าเรียนในปี การศึกษาทีก่ าํ ลังจะมาถึง
(ปี การศึกษา 2018/19)

ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาจีนควรจะเรียงเหมือนกับที่ระบุไว้ในเอกสารประจําตัว
เพื่อยืนยันสถานะผูพ้ ลเมืองฮ่องกงของนักเรี ยน ผูส้ มัครควรส่งสํ าเนาสู ตบิ ัตรฮ่ องกง (พร้อมคําว่า " Established" ที่แสดงในช่อง "Status of Permanent Resident” )
ของนักเรี ยน
หากไม่มีเอกสาร หรื อ สูติบตั รฮ่องกงระบุคาํ ว่า " Not Established " ผูส้ มัครจะต้องส่งสําเนาของหนึ่งในเอกสารแสดงตนต่อไปนี้ของนักเรี ยน (พร้อมสําเนาสูติบตั รฮ่องกง ถ้ามี)
–
(a) เอกสารอนุญาตให้กลับเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR)
(b) เอกสารประจําตัว HKSAR เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขอวีซ่า (หน้า 1 ถึง 3)
(c) หนังสื อเดินทาง HKSAR
(d) บัตรประจําตัวประชาชนถาวรฮ่องกง
(e) หนังสื ออนุญาตเดินทางออกทางเดียว
(f) เอกสารอนุญาตให้เข้าออกประเทศที่ออกโดยรัฐบาล HKSAR หรื อเอกสารการเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุที่ออกโดยประเทศ / เขตดินแดนอื่น
ที่อนุญาตให้อยูใ่ นฮ่องกงได้โดยไม่มีเงื่อนไขในการพํานัก (นอกเหนื อจากข้อกําหนดของระยะเวลาในการพํานัก) หรื อ
(g) ใบอนุญาตให้อยูใ่ น HKSAR (ID235B)
หากเอกสารประจําตัวของนักเรี ยนอยูใ่ นหมวด (f) หรื อ (g) ข้างต้น ผูส้ มัครและนักเรี ยนต้องแสดงสําเนาเอกสารการเดินทางของตัวเองที่ยงั ไม่หมดอายุ
(รวมถึงหน้าที่แสดงข้อมูลของผูถ้ ือเอกสาร วีซ่าล่าสุ ดที่ออกโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาล HKSAR และตราประทับ "Permission to remain"
ล่าสุ ดซึ่งออกโดยกรมตรวจคนเข้าเมือง ที่ระบุระยะเวลาในการเข้าพํานักล่าสุ ดที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งผูส้ มัครและนักเรี ยน) ให้แก่ EDB เช่นเดียวกัน

ส่ วน III
3.1

อายุของเด็ก ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2018

การรับรองและการลงนาม
โปรดอ่านทุกย่อหน้าในหมายเหตุคาํ แนะนําอย่างละเอียดและเซ็นลงชื่อในช่องว่างที่จดั ไว้ให้ในส่วน V การรับรองและการลงนามของแบบฟอร์มการสมัคร EDB
จะไม่ประมวลผลใบสมัครหากไม่มีการลงนามอย่างถูกต้องในส่วนนี้
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C - หมายเหตุเกีย่ วกับ "RC" ที่จะออกให้
1.1 "RC" เป็ นเอกสารการลงทะเบียนสําหรับนักเรี ยน เพื่อใช้สมัครเข้าเรี ยนใน KG ที่มีสิทธิ์ ภายใต้ "โครงการ" อายุการใช้งานของ "RC" ขึ้นอยูก่ บั ชั้นเรี ยน KG
ที่นกั เรี ยนที่มีสิทธิ์ กําลังจะเข้าเรี ยนในปี การศึกษา 2018/19 และวันที่ ๆ EDB ได้รับใบสมัคร และโดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 1-3 ปี
โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง:
ระดับทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนใน 2018/19

อายุการใช้ งานของ "RC"

ชั้นเตรี ยมอนุบาล (เช่น K1)

ตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา 2018/19 จนถึงสิ้นปี การศึกษา 2020/21

ชั้นอนุบาลเล็ก (เช่น K2)

นับจากวันที่ EDB ได้รับใบสมัคร จนถึงปี การศึกษา 2019/20

ชั้นอนุบาลใหญ่ (เช่น K3)

นับจากวันที่ EDB ได้รับใบสมัคร จนถึงปี การศึกษา 2018/19

ชั้นประถมศึกษาปี ที่หนึ่ง (เช่น P1)

นับจากวันที่ EDB ได้รับใบสมัคร จนถึงปี การศึกษา 2017/18

โปรดทราบว่ าเด็กทีม่ ีสิทธิ์แต่ ละคนทีไ่ ด้ รับ "RC" มีสิทธิไ์ ด้ รับการศึกษาอย่ างต่ อเนื่องใน KG สู งสุ ดได้ ไม่ เกินสามปี ซึ่งโดยปกติอายุการใช้ งานนี้ไม่ สามารถขยายต่ อออกไปได้

1.2

EDB จะแจ้งผลให้ผสู ้ มัครทราบโดยการส่งทางไปรษณี ย ์ เนื่ องจาก "RC" จะถูกส่งไปที่บา้ น / ที่อยูส่ าํ หรับติดต่อของผูส้ มัครในฮ่องกง ผูส้ มัครต้องแน่ใจว่าเลขที่บา้ น /
ที่อยูส่ าํ หรับติดต่อในฮ่องกงที่ได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครนั้นถูกต้อง ในกรณี ที่ผสู ้ มัครเปลี่ยนเลขที่บา้ น / ที่อยูส่ าํ หรับติดต่อในฮ่องกงในช่วงที่สมัคร
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องแจ้งไปยัง EDB โดยทันที มิฉะนั้น "RC" อาจจะส่งไม่ถึงผูส้ มัคร และผูส้ มัครจะต้องยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงอาจไม่สามารถเข้าเรี ยนใน
KG ได้

1.3

ต้องแจ้ง "RC" ที่สูญหายหรื อได้รับความเสี ยหายของให้แก่ทาง EDB ทราบ ที่ 3540 6808/3540 6811 หรื อระบบสอบถามทางโทรศัพท์อตั โนมัติตลอด 24 ชัว่ โมงที่ 2891 0088
เพื่อที่ EDB จะได้ทาํ ให้ "RC" นั้นเป็ นโมฆะ "RC" ที่เป็ นโมฆะแล้ว แม้เมื่อจะค้นหาเจอในภายหลัง จะไม่สามารถใช้เป็ นเอกสารสําหรับการลงทะเบียนกับ KG ได้
ผูส้ มัครสามารถยื่นเรื่ องให้ออก "RC" ฉบับใหม่จาก EDB โดยต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
















รายการตรวจสอบการยื่นใบสมัคร (โปรดทําเครื่องหมายถูกในช่ องที่เหมาะสมสํ าหรับสิ่ งที่ได้ดาํ เนินการเสร็จแล้ว)



1. ได้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครอย่างถูกต้องในและได้ลงชื่อในส่วน V การรับรองและลงนามแล้วหรื อไม่?
2. ได้แนบสําเนาเอกสารประจําตัวของท่านแล้วหรื อไม่?
3. ได้แนบสําเนาเอกสารประจําตัวของนักเรี ยนทุกคนแล้วหรื อไม่?
4. ถ้านักเรี ยนไม่ ใช่ ลูกของท่าน ท่านได้ระบุความสัมพันธ์ของท่านกับนักเรี ยนในส่วน III ของแบบฟอร์มใบสมัคร






5.
6.




7.

พร้อมด้วยหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (สําเนาของเอกสารประจําตัว และหนังสื อมอบอํานาจของบิดา / มารดาของนักเรี ยน) แล้วหรื อไม่?
ท่านได้ให้ที่อยูส่ าํ หรับการติดต่อในฮ่องกงแล้วหรื อไม่?
ท่านได้ติดแสตมป์ ที่มีมูลค่าเพียงพอบนซองจดหมายเพื่อส่งใบสมัครแล้วหรื อไม่? โปรดทราบ
จดหมายที่ชาํ ระค่าแสตมป์ ไม่ครบจะถูกทําลายโดยการไปรษณี ยฮ์ ่องกง
ท่านได้เก็บสําเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดไว้แล้วหรื อไม่?



















………………………………………………………………………………………………………………………..........
กรุณาส่ งสํ าเนาเอกสารประกอบทีจ่ ําเป็ นพร้ อมกับแบบฟอร์ มใบสมัครทีก่ รอกครบถ้ วนสมบูรณ์ ไปยัง EDB
ที่อยูส่ าํ หรับติดต่อ

EDB 194E
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