
ข้อมูลผู้ปกครองเก่ียวกับการจัดเตรียม
การรับเข้าเรียนในชัน้เรียนอนุบาล (K1)

ในโรงเรียนอนุบาล (KGs)
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(สาํหรับเดก็ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 8 เดอืน)
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KGs ครอบคลุม
 ใช้ได้กับ KGs ที่เข้าร่วมโครงการหรือ KGs ในพืน้ที่ที่

ไม่ใช่โครงการที่เข้าร่วมในการเตรียมการรับเข้าเรียน K1

 รายช่ือ KGs ในพืน้ที่ที่ไม่ใช่โครงการที่เข้าร่วมการเตรียมการรับเข้า

เรียน K1 สามารถดูได้ที่เวบ็ไซต์ของ EDB: 
https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e


มาตรการ
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（1） การแจกแบบฟอร์มใบสมัคร

（2） กลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน

（3） มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”

（4） การสนับสนุนการรับเข้าเรียนสาํหรับเดก็ที่พูดภาษาจีน
ไม่ได้

（5） การเปิดเผยข้อมูลตาํแหน่งที่ว่าง

（6） การจัดเตรียมการอ้างองิสาํหรับนักเรียน

กาํหนดการรับสมัคร K1
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มาตรการ

 แจกแบบฟอร์มใบสมัครโดยไม่มีโควต้าหรือทาง

เวบ็ไซต์ของโรงเรียนเพื่อหลีกเล่ียงการเข้าควิ

 ไม่ควรสัมภาษณ์ผู้สมัครที่เป็นเดก็ก่อนเดือน

พฤศจกิายน

（1） การแจกแบบฟอร์มใบสมัคร



 KGs ควรแนะนํากลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน รวมถงึขัน้ตอนและเกณฑ์การ

รับเข้าเรียน และจาํนวนผู้สมัครที่เป็นเดก็ที่จะสัมภาษณ์ เป็นต้น

 ต้องยุตธิรรมและเปิดเผย

 ต้องเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิตัทิี่มีอยู่และกฎหมาย/คาํส่ังอ่ืนๆที่

เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถงึ:

• กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัตทิางเพศ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัตสิาํหรับผู้ทุพพลภาพ 

กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัตทิางสถานภาพครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัตทิาง

เชือ้ชาติ

• กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) การป้องกันกฎหมายตดิสินบน ฯลฯ

• หนังสือเวียนและแนวทางที่ออกโดย EDB เช่น หนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัตทิี่ออกโดย EDB 

เช่น หนังสือเวียน แบบฟอร์มใบสมัครและข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ KGs ให้มาต้องเป็นภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ
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มาตรการ
（2） กลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน



 เม่ือพจิารณาการสมัครบริการทัง้วัน (WD)/ยาว WD:

• KGs ควรให้ความสาํคัญกับครอบครัวที่ต้องการบริการ 
WD/LWD ก่อน (เช่น ครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่ทาํงานอยู่ ผู้ที่
ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีความทพุพลภาพที่บ้าน 
ฯลฯ )

• เงื่อนไขที่เก่ียวข้องควรรวมอยู่ในเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่
ประกาศไว้

6

มาตรการ
（2） กลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน
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 KGs จะต้องอปัโหลดข้อมูลด้านล่างไปยงัเวบ็ไซต์ของโรงเรียนภายในกลางเดอืน

กันยายนและ/หรือผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

มาตรการ
（2） กลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน

ข้อมูลการรับสมัคร

• ช่องทางการแจกใบสมัคร

• วนัที่และระยะเวลาในการแจก

แบบฟอร์มใบสมัคร

• ขัน้ตอนการสมัคร

• ค่าสมัคร (ถ้ามี)

• ช่องทางการส่งใบสมัคร

• วนัและเวลาในการส่งแบบฟอร์ม

ใบสมัคร

กลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน

• จาํนวนผู้สมัครที่เป็นเดก็ที่จะ

สัมภาษณ์

• รูปแบบการสัมภาษณ์และการ

เตรียมการ

• เกณฑ์การรับเข้าเรียน

ขัน้ตอนการลงทะเบียน

• กาํหนดการประกาศผลการรับ

สมัคร

• วันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง

• ข้อตกลงในการยื่นเอกสารจด

ทะเบียนที่ถกูต้องและ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (รวม

จาํนวนเงนิ)

• ระเบียบการขึน้ทะเบียนเดก็รอคิว

• การเตรียมเดก็เปล่ียนโรงเรียนหลัง

ลงทะเบียน

1 2 3
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 KGs จะต้องอัปโหลดข้อมูลด้านล่างไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนภายในกลางเดือน

กันยายนและ/หรือผ่านช่องทางต่างๆเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

มาตรการ
（2） กลไกการรับเข้าเรียนในโรงเรียน

ข้อมลูที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น การ

แนะนําของโรงเรียนและข้อมลู

คา่ธรรมเนียมของโรงเรียน

ลิงก์ไปยงัหน้าเวบ็ที่ระบขุ้อมลู

โรงเรียนของ KG ใน "โปรไฟล์

ของ KG และศนูย์ดแูลเดก็

ของ KGs"

ลิงก์ไปยงัเวบ็ไซต์ของ EDB 

เก่ียวกบัการเตรียมการรับเข้า

เรียนสําหรับชัน้เรียนเนอสเซอ

ร่ี (K1) ในโรงเรียนอนบุาล

4 5 6



 โดยมีหลักการว่าเดก็แต่ละคนควรเข้าร่วม KG เดียวเท่านัน้ และเพื่อให้เดก็มี

โอกาสเท่าเทยีมกันในการรับการศึกษา KG ที่ได้รับเงนิอุดหนุน และใช้

ทรัพยากรของรัฐบาลให้เกดิประโยชน์ โดยไม่คาํนึงถงึระดับ (เช่น K1, K2, K3) 

ทัง้หมด โครงการ KGs สามารถยอมรับเดก็ที่มีเอกสารการลงทะเบยีนที่

ถูกต้องเท่านัน้

• โครงการ KGs ยอมรับได้เฉพาะเดก็ที่ถือเอกสารการจดทะเบยีนที่

ถูกต้องเท่านัน้

• หากผู้ปกครองไม่สามารถส่งเอกสารการจดทะเบยีนที่ถูกต้อง แม้ว่า

พวกเขาจะยนิดีจ่ายค่าเล่าเรียนเตม็จาํนวน KG ที่เก่ียวข้องกไ็ม่

สามารถรับบุตรของตนได้

9

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”
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(เปิดรับสมัครตัง้แต่เดอืนกันยายน)

หนังสือรับรอง

การรับเข้าเรียนชัน้อนุบาล (RC) 
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การกรอกใบสมัคร – ข้อควรทราบ

 ตวัอย่างแบบฟอร์มใบสมัครและบันทกึคาํแนะนํา

ที่แปลเป็นภาษาหลักต่างๆเพื่อใช้อ้างองิและ

อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของ EDB

 ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครภาษาจีน

หรือภาษาอังกฤษ
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ตัวอย่าง -แบบฟอร์มใบสมัครใบรับรองการลงทะเบียนสาํหรับการรับเข้า KG
• แบบฟอร์มใบสมัครสามารถรับได้ที่สาํนักงานเขต ที่ทาํการไปรษณีย์ สาํนักงาน

การศึกษาภมูภิาคของ EDB หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ EDB
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การกรอกใบสมัคร – ข้อควรทราบ

ส่วนที่ I รายละเอียดของผู้สมัคร (รายละเอียดของบดิา/มารดาของ
นกัเรียน)

• ใส่ช่ือภาษาอังกฤษและภาษาจีนของคุณตามลาํดับเดียวกับที่ระบุไว้ในเอกสารระบุ

ตัวตนของคุณ

• หากไม่มีบตัร HKID คุณจะต้องกรอกส่วน “Other Identity Document" และส่งสาํเนา

เอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้องอ่ืนๆ (เช่น บตัรประจาํตัวประชาชนแผ่นดนิใหญ่ เอกสาร

การเดนิทาง ฯลฯ)
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• ที่อยู่ทางไปรษณีย์ต้องเป็นที่อยู่ในอาณาเขตของฮ่องกง หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่

ในฮ่องกง โปรดระบุที่อยู่ในฮ่องกงเพื่อใช้ในการตดิต่อส่ือสาร นอกเหนือจากที่

อยู่บ้าน

• หากคุณต้องการรับ SMS เพื่อรับทราบการรับใบสมัครของคุณ คุณต้องระบุ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือในท้องถิ่นที่ถูกต้อง
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การกรอกใบสมัคร – ข้อควรทราบ

ส่วนที่ II รายละเอียดของนักเรียน

• ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ

• ช่ือภาษาอังกฤษและภาษาจีนควรอยู่ในลาํดบัเดยีวกับที่ระบุไว้ใน

เอกสารแสดงตน
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เพ่ือพิสจูน์สถานะผู้ พํานกัในฮ่องกงของนกัเรียน ผู้สมัครควรส่งสําเนาสูตบัิตรของฮ่องกง (โดยมีคําวา่ "Established" แสดงในคอลมัน์

"Status of Permanent Resident") ของนกัเรียน

หากไม่มีเอกสารนีห้รือสติูบตัรของฮ่องกงมีคําวา่ "Not Established" ผู้สมคัรจะต้องสง่สําเนาเอกสารระบตุวัตนท่ีถกูต้องของนกัเรียน

(พร้อมกบัสําเนาการประสติูของฮ่องกง) ใบรับรองถ้ามี) -

(a) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) อนญุาตให้กลบัเข้ามาใหม;่

(b) เอกสารแสดงตนของ HKSAR เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการขอวีซา่ (หน้า 1 ถงึ 3);

(c) หนงัสือเดินทาง HKSAR;

(d) บตัรประจําตวัประชาชนถาวรของฮ่องกง;

(e) ใบอนญุาตออกทางเดียวและเอกสาร HKSAR ระบตุวัตนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการขอวีซา่;

(f) ใบอนญุาตเข้าเมืองท่ีออกโดยรัฐบาล HKSAR หรือเอกสารการเดินทางท่ีออกโดยประเทศ/เขตแดนอื่นๆท่ีได้รับอนญุาตท่ีถกูต้องให้คง

อยู่โดยไม่มีเง่ือนไขในการเข้าพกั (นอกเหนือจากการจํากดัการเข้าพกั) ในฮ่องกงหรือ

(g) อนญุาตให้อยู่ใน HKSAR (ID235B)

หากเอกสารแสดงตนของนกัเรียนอยู่ในประเภท (f) หรือ (g) ข้างต้น ผู้สมคัรและนกัเรียนต้องแสดงสําเนาเอกสารการเดินทางของตนเองท่ี

ยงัไม่หมดอายุ (รวมถงึหน้าท่ีแสดงรายละเอียดของผู้ ถือวีซา่ ฉลากวีซา่ลา่สดุท่ีออกโดยกรมตรวจคนเข้าเมือง ของรัฐบาล HKSAR และ

ตราประทบั “Permission to remain” ลา่สดุท่ีออกโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองซึง่ระบรุะยะเวลาการเข้าพกัท่ีถกูต้องตามกฎหมายลา่สดุ

ของผู้สมคัรและนกัเรียน) ไปยงั EDB ด้วย
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• อายุขัน้ตํ่า 2 ปี 8 เดือนสาํหรับการเข้าร่วม K1

ส่วนที่ III ข้อมูลพเิศษอ่ืนๆเก่ียวกับครอบครัว

• หากนักเรียนไม่ใช่ลูกของคุณ ให้ระบุความสัมพันธ์ของคุณกับนักเรียนและ

จัดเตรียมสําเนาเอกสารระบุตัวตนของบิดา/มารดาของนักเรียน ตลอดจน

หนังสือมอบอาํนาจ
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การกรอกใบสมัคร – ข้อควรทราบ

ส่วนที่ IV ภาษาของการโต้ตอบ

ส่วนที่ V การประกอบกจิการและการประกาศ

• อ่านย่อหน้าในบันทกึแนะแนวและลงช่ือในพืน้ที่ที่ให้ไว้ EDB จะไม่ดาํเนินการ

กับแอปพลิเคชันหากส่วนนีไ้ม่ได้ลงนามอย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ VI รายการตรวจสอบการยื่นคาํร้อง

• โปรดทาํเคร่ืองหมายในช่องที่เหมาะสมสาํหรับการดาํเนินการให้เสร็จสิน้
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รายการตรวจสอบการส่งใบสมัคร

ในรูปแบบกระดาษ
 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครการดาํเนินการและคาํชีแ้จงอย่างถูกต้องและ

ลงนามแล้ว

 พร้อมแนบสาํเนาเอกสารแสดงตนของผู้สมัคร

 แนบสาํเนาเอกสารแสดงตนของผู้สมัครที่เป็นเดก็

 หากเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ แสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเด็กได้รับ

การระบุในแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานสนับสนุนที่ เก่ียวข้อง 

(สําเนาเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบอํานาจของบิดา/มารดาของ

เดก็)
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รายการตรวจสอบการส่งใบสมัคร

ในรูปแบบกระดาษ

 มีที่อยู่ทางไปรษณีย์ในฮ่องกงให้แล้ว

 ตดิแสตมป์เพยีงพอบนซองจดหมายสาํหรับส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (โปรด

ทราบว่าไปรษณีย์ฮ่องกงโพสต์รายการใดๆที่ชาํระเงนิน้อยเกนิไป โปรดทราบ

ว่า EDB จะออกใบตอบรับภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับใบสมัคร .)

 สาํเนาใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้วจะถกูเกบ็ไว้
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วธีิการส่ง

โปรดอย่าลืมแนบสาํเนาเอกสารประกอบที่ถูกต้อง ระบุที่อยู่  และประทบัตรา

ไปรษณีย์บนซองจดหมายให้เพยีงพอ

 1. ทางไปรษณีย์ :

ข้อควรทราบเก่ียวกับการขอหนังสือรับรอง

การขึน้ทะเบียน KG – หน้า 6

 2. ส่งที่กล่อง (ส่งด้วยตนเอง):

14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, HK
(เวลาทําการ: จนัทร์-ศกุร์ 08.30 ถงึ 13.00 น., 14.00 ถงึ 18.00 น.

หยดุวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)

“การตอบรับการสมัคร” 

จะออกให้กับผู้สมัคร

ภายใน 10 วันทาํการนับ

จากวันที่ ได้รับใบสมัคร

หากมีการระบุหมายเลข

โทรศัพท์มือถือในพืน้ที่ :  

ตอบรับทาง SMS; 

มิฉะนั ้นจะแจ้งให้ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษรทาง

ไปรษณีย์



แบบฟอร์มใบสมัครอเิล็กทรอนิกส์สาํหรับ

หนังสือรับรองการรับสมัครการรับเข้า KG
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3. ส่งออนไลน์

(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)

https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/
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ข้อควรทราบในการย่ืนแบบออนไลน์

 กรุณาทาํสาํเนาดจิทิลัของเอกสารแสดงตน (รูปแบบ: jpg, jpeg, png หรือ

pdf; ขนาดรวมไม่เกนิ 4.0mb) ของผู้สมัคร (เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครองของเดก็)

และเดก็ให้พร้อมก่อนสมัคร

 สาํหรับการพมิพ์ “Acknowledge Slip” และ “Undertaking and Declaration"

ที่แนบมาด้วย (ถ้าจาํเป็น) หลังจากส่งแบบฟอร์มใบสมัครอเิลก็ทรอนิกส์

ออนไลน์แล้ว โปรดใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที่ตดิตัง้กับเคร่ืองพมิพ์

 ก่อนส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกแบบฟอร์มอเิลก็ทรอนิกส์อย่าง

ถกูต้องแล้ว
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ข้อควรทราบในการย่ืนแบบออนไลน์

 สาํหรับผู้สมัครที่เลือกใช้การเซ็นช่ือแบบดจิทิัลด้วย “iAM Smart+” โปรดตรวจสอบให้

แน่ใจว่าคุณได้อัปเกรดเป็น “iAM Smart+” ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว (สาํหรับ

รายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ “iAM Smart”: https://www.iamsmart.gov.hk/th/reg.html )

 สาํหรับผู้ย่ืนคาํร้องที่เลือกย่ืน “Undertaking and Declaration” ทางไปรษณีย์เรียบร้อย

แล้ว กรุณาส่งเอกสาร (แนบอยู่ใน “Acknowledge Slip” และโปรดดาวน์โหลด/พมิพ์

ออกมา) ภายใน 10 วันทาํการ หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์ไปที่ Kindergarten

Administration 2 Section ของ EDB (ที่อยู่: P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office,

Hong Kong) เพื่ออาํนวยความสะดวก EDB ในการประมวลผลใบสมัครของคุณ

 โปรดระบุอีเมลของคุณหากคุณต้องการรับการตอบรับทางอีเมล

https://www.iamsmart.gov.hk/th/reg.html
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เอกสารการลงทะเบยีนที่ถกูต้อง

 เดก็จะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงที่มีสิทธิ

พาํนักสิทธ์ิในที่ดินหรือได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง

ให้อยู่ต่อไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆในการเข้าพกั

(นอกเหนือจากการจาํกัดการเข้าพกั)ในฮ่องกง

 โดยทั่วไปความถูกต้องของ RC คือสามปี

สาํหรับเดก็ที่มีสทิธ์ิได้รับการศกึษา KG ที่ได้รับ

เงนิอุดหนุน

หนังสือรับรองการรับ

สมัคร KG (RC)

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”
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สาํหรับเดก็ที่มีสทิธ์ิได้รับการศกึษาKGที่ได้รับเงนิ

อุดหนุน

หนังสือรับรองการรับสมัคร 

KG (RC)

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”

 หากผู้ปกครองจดัให้บุตรหลานของตนได้รับ

การศกึษาของ KG เป็นเวลานานกว่า 3 ปี เน่ืองจาก

การพจิารณาส่วนตวั (เช่น เงื่อนไขส่วนบุคคลของ

เดก็ ปัจจยัครอบครัว การเปล่ียนโรงเรียน ฯลฯ)

ผู้ปกครองจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมโรงเรียนเตม็

จาํนวนก่อนหกัเงนิอุดหนุน ภายใต้โครงการ

เอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้อง
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สาํหรับเดก็ที่มีสทิธ์ิได้รับการศกึษา KG ที่ได้รับเงนิ

อุดหนุน

หนังสือรับรองการรับสมัคร 

KG (RC)

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”

 การสมัครขอขยายระยะเวลาบังคับใช้ของ RC จะได้รับการพจิารณาโดย EDB

เฉพาะรายกรณีสาํหรับนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ ผู้สมัครต้องแสดง

หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการประเมินที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์ที่ลงทะเบียนหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (เช่น กุมารแพทย์

จติแพทย์ นักจติวิทยาด้านการศึกษา นักจติวิทยาคลินิก ฯลฯ) ยืนยันความ

ต้องการพเิศษของเดก็เพื่อศึกษาต่อ KG สาํหรับ ยาวนานกว่าปกตสิามปี

 KGs ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถงึประเดน็ที่กล่าวถงึข้างต้นเป็นลายลักษณ์

อักษรเม่ือผู้ปกครองแสดงเจตจาํนงในการจัดเตรียมบุตรหลานของตนให้รับ

การศึกษาของ KG เป็นเวลานานกว่า 3 ปี

เอกสารการลงทะเบยีนที่ถูกต้อง
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สาํหรับเดก็ที่มีสิทธ์ิได้รับการศึกษา KG ที่ได้รับเงนิ

อุดหนุน

หนังสือรับรองการรับสมัคร KG 

(RC)

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”

 สาํหรับโครงการ KG ที่จะเบกิจ่ายด้วยเงนิอุดหนุนเป็นเวลา
หน่ึงเดือน นักเรียนที่มีสิทธ์ิศึกษาใน KG นัน้จะต้องเข้าเรียนใน
เดือนนัน้

 โดยทั่วไป หากนักเรียนขาดเรียนตลอดทัง้เดือน (เช่น ขาด
เรียนทัง้วันของเดือนใดเดือนหน่ึง) เงนิอุดหนุนสาํหรับนักเรียน
ในเดือนนัน้จะไม่ถูกเบกิจ่ายให้กับ KG ที่เก่ียวข้อง ผู้ปกครอง
ต้องชาํระค่าธรรมเนียมโรงเรียนเตม็จาํนวนก่อนหักเงนิอุดหนุน
ตามโครงการดังที่แสดงใน “Fees Certificate” ของ KG ที่เดก็
เข้าอยู่

เอกสารการลงทะเบยีนที่ถกูต้อง
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สาํหรับเดก็ที่มีสิทธ์ิได้รับการศึกษา KG ที่ได้รับเงนิ

อุดหนุน
หนังสือรับรองการรับสมัคร KG 

(RC)

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”

 หากมีสถานการณ์พเิศษใดๆ (เช่น ขาดเรียนเน่ืองจาก
เจบ็ป่วยตลอดทัง้เดือน) เม่ือได้รับเหตุผลและหลักฐาน
ทางเอกสาร (ครอบคลุมวันเรียนทัง้หมดของเดือนที่ขาด
เรียน) จากผู้ปกครอง โรงเรียนอาจขอเงนิอุดหนุนจาก
EDB แต่ละกรณีจะพจิารณาตามความเหมาะสมของแต่
ละคน ยกตัวอย่างอ่ืน หากการขาดเรียนของนักเรียนทัง้
เดือนเก่ียวข้องกับการเดนิทางท่องเที่ยว การเบกิจ่ายเงนิ
อุดหนุนสาํหรับกรณีเหล่านีจ้ะไม่ได้รับการพจิารณา

เอกสารการลงทะเบยีนที่ถูกต้อง
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ตัวอย่าง - ใบรับรองการลงทะเบยีนสาํหรับการรับเข้า KG

(สาํหรับเดก็ที่มีสิทธิได้รับ

ได้รับเงนิอุดหนุนการศึกษา KG)



เช่น：
 เดก็นอกพืน้ที่ (ผู้ที่สามารถรับการศกึษาใน HK

ได้เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อาํนวยการตรวจคน

เข้าเมือง) :

• ผู้ถือแบบฟอร์มการรับรู้

• ผู้ที่ ผู้ปกครองถือวีซ่านักเรียน

 นักเรียนที่ได้รับการศึกษา KG ปีที่ 4th แต่ไม่ได้

รับอนุมัตใิห้ขยายอายุ RC

32

สาํหรับเดก็ที่ไม่มีสทิธ์ิได้รับการศกึษา KG ที่ได้รับ

เงนิอุดหนุน
บัตรเข้าโรงเรียนอนุบาล

(AP)

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”
เอกสารการลงทะเบยีนที่ถกูต้อง
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ตัวอย่าง – บตัรเข้าโรงเรียนอนุบาล

(สาํหรับเดก็ที่ไม่เข้าเกณฑ์

ได้รับเงนิอุดหนุนการศึกษา KG)
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 RC / AP ต้องส่งไปยัง KG ในระหว่างวันที่ลงทะเบียนแบบรวมศูนย์และเกบ็รักษาโดย KGs จนกว่าเดก็ที่เก่ียวข้อง

จะสาํเร็จการศึกษา

 ผู้ปกครองต้องสมัครกับ EDB สาํหรับ RC ตัง้แต่เดือนกันยายนถงึพฤศจกิายน รายละเอียดการสมัครจะประกาศใน

หรือก่อนเดือนกันยายนปีนี ้ และอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของ EDB (Admission Arrangements for Nursery (K1)

Classes in Kindergartens – 4. Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission)

 เม่ือได้รับใบสมัครพร้อมข้อมูลและเอกสารที่จาํเป็นทัง้หมด โดยทั่วไปแล้ว EDB จะใช้เวลาหกถงึแปดสัปดาห์ใน

การดาํเนินการกับใบสมัครให้เสร็จสิน้ และออก RC ให้กับผู้สมัครที่มีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนภายใต้โครงการทาง

ไปรษณีย์

 หากเดก็ไม่สามารถรับ RC ได้ เน่ืองจากเขา/เธอสามารถรับการศึกษาในฮ่องกง แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับเงนิอุดหนุน

ภายใต้โครงการ :

 EDB จะออก AP ให้กับเดก็ที่เก่ียวข้อง

 เดก็สามารถใช้ AP เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่โครงการ KG

 ผู้ปกครองจะต้องชําระค่าเล่าเรียนเต็มจาํนวนก่อนหักเงินอุดหนุนตามโครงการดังที่แสดงใน Fees Certificate 

ยม

มาตรการ
（3）มาตรการ “ไม่เกนิหน่ึงที่สาํหรับเดก็แต่ละคน”
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(เปิดรับสมัครตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน)

หนังสือลงทะเบียนช่ัวคราว

• ส่วนใหญ่สาํหรับการลงทะเบยีนช่ัวคราวเม่ือโอนไปยัง KG อ่ืน / K1 

ซํา้ใน KG เดียวกัน

• ต้องถูกแทนที่ด้วย RC หรือ AP ในหรือก่อนวันที่ 1 ของการเข้าร่วม 

KG อย่างเป็นทางการ

• โทรสายด่วน EDB สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิหากจาํเป็น



ขัน้ตอนการลงทะเบียน –
ข้อควรทราบ
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 ผู้ปกครองควรรวบรวมและส่งแบบฟอร์มใบสมัครตาม

ข้อกาํหนดของ KGs แต่ละราย

 โครงการ KGs ไม่สามารถเกบ็ค่าธรรมเนียมเกนิเพดานที่ได้รับ

อนุมัติ



ขัน้ตอนการลงทะเบียน –
ข้อควรทราบ
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 ในการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ปกครองจะต้องส่งรายการต่อไปนีไ้ปยัง KG ที่เก่ียวข้อง
ระหว่างวันจดทะเบียนแบบรวมศูนย์ (ปกตคืิอต้นเดือนมกราคม)
 RC / AP
 ค่าลงทะเบียน

 KGs ไม่ควรกาํหนดให้ผู้ปกครองต้องดาํเนินการตามขัน้ตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ หรือ
ชาํระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (เช่น สาํหรับการซือ้ชุดนักเรียน
ชาและขนม ฯลฯ) ในรูปแบบใดๆ ก่อนวันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง

 โครงการ KGs ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเกินเพดานที่ได้รับอนุมัติ
 หากผู้ปกครองตัง้ใจจะเปล่ียนเป็น KG อ่ืนหลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ปกครองควรได้รับ

เอกสารการจดทะเบียนคืนจาก KG ที่ตนได้ลงทะเบียนไว้ KGs ควรส่งคืนเอกสารการ
ลงทะเบียนให้กับผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด โดยปกตแิล้วค่าลงทะเบียนที่ชาํระไปแล้วจะไม่ได้รับ
คืน

 จะต้องคืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้กับเดก็ที่ชาํระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและ
ดาํเนินการภายในเดือนที่ 1 ของปีการศึกษาที่เก่ียวข้องหลังจากได้รับเงนิค่าเล่าเรียนงวดที่ 1
จากเดก็ถ้ามี



ขัน้ตอนการลงทะเบียน –
ข้อควรทราบ

 หากผู้ปกครองตดัสนิใจที่จะเล่ือนการศกึษาระดบั K1 ของบุตรหลาน
เป็นเวลาหน่ึงปีโดยคาํนึงถงึสถานการณ์ของตนเอง ผู้ปกครองควร
ส่งคืน RC ไปยงั EDB โดยระบุว่า RC ควรเป็นโมฆะ ผู้ปกครอง
สามารถส่งใบสมัครใหม่ได้ในปีหน้า EDB จะออก RC ใหม่ให้มีอายุ 3 
ปี

 โปรดทราบว่า RC ที่ส่งคืนจะต้องไม่ถกูนําไปใช้เพื่อรับการศกึษา KG 
ที่ได้รับเงนิอุดหนุน
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KGs จะต้องให้โอกาสที่เท่าเทยีมกันในการเข้าศึกษาต่อใน KGs สาํหรับเดก็ทุกคน (โดยไม่

คาํนึงถงึเชือ้ชาต ิเพศ และความสามารถ)

 KGs ต้องให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องทัง้เวอร์ช่ันภาษาจีนและภาษาอังกฤษเก่ียวกับการ

เตรียมการรับเข้าเรียน K1

 สร้างไอคอนหรือข้อความธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษบนโฮมเพจของเวบ็ไซต์โรงเรียน

เพื่ออาํนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองของเดก็ NCS ได้ข้อมูลเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

 ให้ลิงก์ไปยัง (1) เวบ็ไซต์ของ EDB เวอร์ชันภาษาอังกฤษเก่ียวกับการเตรียมการรับเข้า

เรียน K1 ใน KG และ (2) หน้าเว็บที่ระบุข้อมูลโรงเรียนของ KG ใน "โปรไฟล์ของ KGs

และศูนย์ดูแลเดก็ KG" บนเวบ็ไซต์ของโรงเรียน
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(4) การสนับสนุนการรับเข้าเรียนสาํหรับเดก็ที่พูดภาษาจีนไม่ได้ (NCS)

มาตรการ



 ให้ข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนของ KG แก่เดก็ NCS หมายเลขโทรศัพท์

สอบถามและอีเมลสาํหรับผู้ปกครองของเดก็ NCS บนเว็บไซต์ของโรงเรียน

 หากจัดให้มีการสัมภาษณ์เด็ก/ผู้ปกครองของ NCS KGs ควรจัดให้มีบริการ

ล่ามและ/หรือบริการแปลสําหรับผู้สมัครตามความจําเป็น หรืออนุญาตให้

ผู้ปกครองและเด็กมาพร้อมกับญาติ/เพื่อนที่พูดภาษาจีนได้ในระหว่างการ

สัมภาษณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกในการส่ือสาร KGs ควรระบุอย่างชัดเจนถึง

การเตรียมการสัมภาษณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อแจ้งให้

ผู้ปกครองของเดก็ NCS ทราบว่าสามารถให้ความช่วยเหลือข้างต้นได้
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(4) การสนับสนุนการรับเข้าเรียนสาํหรับเดก็ที่พูดภาษาจีนไม่ได้ (NCS)

มาตรการ
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บริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรีในภาษาของชนกลุ่มน้อยทางชาตพิันธ์ุที่จัดทาํโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ

ทุนสนับสนุนจาก “ศูนย์เพื่อความปรองดองและการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้พกัอาศัยที่เป็นชนกลุ่มน้อย 

(CHEER)” สายด่วนบริการล่ามทางโทรศัพท์คือ:

• 3755 6811 (อินโดนีเซีย) 

• 3755 6822 (เนปาล) 

• 3755 6833 (อูรดู)

• 3755 6844 (ปัญจาบ)

บริการล่ามและแปลอ่ืนๆ:

• โรงเรียนสามารถตดิต่อ CHEER โดยตรงเพื่อทาํความเข้าใจเพิ่มเตมิเก่ียวกับบริการที่เก่ียวข้องหาก

เหน็ว่าจาํเป็น โปรดดูรายละเอียดที่หน้าเวบ็ต่อไปนี:้

• http://hkcscheer.net/interpretation-and-translation-services

ศูนย์ความสามัคคีและการพัฒนาชาวชนกลุ่มน้อย (ศูนย์ CHEER)

• 3755 6855 (ตากาล็อก) 

• 3755 6866 (ไทย) 

• 3755 6877 (ฮนิดี)

• 3755 6888 (เวียดนาม)

http://hkcscheer.net/interpretation-and-translation-services


 ผู้ปกครองของเดก็ NCS ควรส่งบุตรหลานของตนไปที่ KGs ด้วยสภาพแวดล้อมภาษาจีนที่เข้มข้น

โดยเร็วที่สุดเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาจีน ในการนีรั้ฐบาลได้กาํหนดชุดของมาตรการ

สนับสนุนเดก็ NCS ใน KGs

 ใบปลิวสนับสนุนเดก็ที่พูดภาษาจีนไม่ได้จัดทาํขึน้เพื่อแนะนํามาตรการที่เก่ียวข้อง สามารถดาวน์โหลด

แผ่นพบัดังกล่าวในภาษาอ่ืนๆ ที่สาํคัญได้จากเวบ็ไซต์ของ EDB: 

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

(Path: Education System and Policy > Kindergarten Education > Admission Arrangements for 

Nursery(K1) Classes in Kindergartens > 11.Related Support for Non-Chinese Speaking Children)

 ข้อมูลเพิ่มเตมิ/ทรัพยากรเก่ียวกับการสนับสนุนที่เก่ียวข้องสาํหรับเดก็ NCS มีอยู่ในเวบ็ไซต์ด้านบน
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(4) การสนับสนุนการรับเข้าเรียนสาํหรับเดก็ที่พูดภาษาจีนไม่ได้
มาตรการ

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e


แผ่นพับเร่ืองการสนับสนุนเดก็ที่พูดภาษาจีนไม่ได้

43

(4) การสนับสนุนการรับเข้าเรียนสาํหรับเดก็ที่พดูภาษาจนีไม่ได้
มาตรการ

(EDB’s website >Education System and Policy >KG Education > Admission Arrangements for Nursery 
(K1) Classes in KGs - 11. Related Support for Non-Chinese Speaking Children)



• ยิ่งเดก็ NCS เร่ิมเรียนหรือได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้เร็วเท่าไร การ

เรียนรู้ของพวกเขากจ็ะยิ่งมีประสิทธิผลมากขึน้เท่านัน้

• เดก็ NCS ที่เรียนที่ KGs โดยมีภาษาจีนเป็นส่ือกลางในการสอน (MOI) ทาํได้ดี

มากในภาษาจีนเม่ือเทียบกับเดก็ NCS ที่เรียนที่ KGs โดยมีภาษาอังกฤษเป็น

MOI

• ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เดก็ใช้เวลาช่วงไพร์มไทม์ของเดก็ๆอย่างเตม็ที่ในการ

เรียนรู้ภาษาจนีและพจิารณาโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เตม็ไปด้วยภาษา ซึ่ง

จะอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาจีนของเดก็ๆ ด้วยประสบการณ์การ

เรียนรู้ภาษาที่แท้จริง มีความหมาย และเหมาะสมกับการพฒันาผ่านการ

ทดลองใช้ การสาํรวจ และปฏสัิมพนัธ์ระหว่างบุคคล

(4) การสนับสนุนการรับเข้าเรียนสาํหรับเดก็ที่พูดภาษาจีนไม่ได้
มาตรการ
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Y – มีตาํแหน่งว่าง

N – ไม่มีตาํแหน่งว่าง

P – แอปพลิเคชันบน

รายการรอ

กาํลังดาํเนินการ

(5) การเปิดเผยข้อมูลตาํแหน่งว่าง

มาตรการ

 EDB จะรวบรวมข้อมูลจาก KGs เก่ียวกับตาํแหน่งว่างของ K1 ประมาณหน่ึง

สัปดาห์หลังจากวันที่ลงทะเบยีนจากส่วนกลางผ่านแพลตฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ 

และเผยแพร่รายช่ือ KGs ในเขตต่างๆ (โดยปกตคืิอช่วงปลายเดือนมกราคม)

 เฉพาะสถานการณ์ตาํแหน่งที่ว่างของ KGs ส่วนบุคคลเท่านัน้ที่จะได้รับการปล่อย

ตัว แต่จะไม่เปิดเผยจาํนวนตาํแหน่งที่ว่างของ KGs ส่วนบุคคล

ช่ือโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ตาํแหน่งที่ว่าง

1. AAA KG XXXX XXXX Y

2. BBB KG XXXX XXXX N

3. CCC KG XXXX XXXX P
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 การรับนักเรียน KG เป็นเร่ืองของโรงเรียน

 ผู้ปกครองสมัคร K1 ด้วยตนเองตามความต้องการของบุตรหลานและ

 EDB ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนผู้ปกครอง

 ภายใต้สถานการณ์พเิศษ EDB จะทาํการส่งต่อตามความเหมาะสม หากเดก็แต่

ละคน (เช่น เดก็ที่มีความเส่ียงของพฒันาการล่าช้าและเดก็ NCS) ประสบปัญหา

ในการสมัครเข้าเรียน :

 K1: เร่ิมตัง้แต่เดือนเมษายน

 K2 และ K3: เร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม

 โดยสาํนักงานการศึกษาภมูภิาคและสาํนักงานร่วมสาํหรับโรงเรียนอนุบาล

และศูนย์ดูแลเดก็

(6) การเตรียมการแนะนําสาํหรับเดก็

มาตรการ



47

ผังงานการรับสมัคร K1



ผังงานการรับสมัคร K1
ผู้ปกครองสมคัร EDB สําหรับ RC ตัง้แต่เดือน

กนัยายนถึงพฤศจิกายน

กระบวนการ KGs

การสมคัรเข้าเรียน K1 สําหรับปีการศกึษาท่ีจะ

มาถึง

KGs แจ้งผลการสมคัรให้ผู้ปกครองทราบก่อนกลางเดือนธนัวาคม

หากสมคัรสําเร็จ

เม่ือได้รับใบสมคัรพร้อมข้อมลูและเอกสารท่ี
จําเป็นทัง้หมด โดยทัว่ไปแล้ว EDB จะใช้เวลา
หกถึงแปดสปัดาห์ในการประมวลผลใบสมคัร

และออก RC / AP ให้กบัผู้ปกครองทาง
ไปรษณีย์

หากสมคัรไม่สําเร็จ

ผู้ปกครองอ้างถึงข้อมลูตําแหน่งว่าง K1 ท่ีออก
โดย EDB

หลงัวนัลงทะเบียนส่วนกลาง
(เช่น ปกติตัง้แต่ปลายเดือนมกราคม)

ผู้ปกครองลงทะเบียนกบั KG หนึง่คนในช่วง
วนัท่ีลงทะเบียนส่วนกลาง (โดยปกติคือต้น

เดือนมกราคม)
โดยย่ืน RC / AP และชําระค่าลงทะเบียน

48



49

ข้อมูลส่วนตัวของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเดก็ 

- จะอัปเดตทุกปีในเดือนกันยายน
( www.chsc.hk/kindergarten/en )

http://www.chsc.hk/kindergarten/en


 EDB ─
• เวบ็ไซต์ : https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

• ระบบสอบถามทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัตติลอด 24 ช่ัวโมง：2891 0088

• สาํนักงานการศึกษาภมูภิาคหรือสาํนักงานร่วมสาํหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแล
เดก็
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สายด่วน: 3540 6808 / 3540 6811

สายด่วนสาํหรับผู้ปกครองของเดก็ NCS : 2892 6676

จันทร์ถงึศุกร์ 08.30 น. ถงึ 13.00น.

14.00 น. ถงึ 18.00 น.

วันเสาร์ อาทติย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์

ปิด

สอบถาม

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
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