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หมายเหตุ: สามารถใชง้านแบบฟอรม์นีไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2022 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2023 และยงัสามารถใชไ้ดก้บัใบสมคัรส าหรบัใบอนุญาตเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล 
EDB 193E 

 แบบฟอรม์ส ำหรบัใบรบัรองกำรลงทะเบยีนเพือ่ 
เขำ้สมคัรเรยีนโรงเรยีนอนุบำล (ส ำหรบัเย็บหวั)

(พ่อ แม่จ ำเป็นตอ้งส่งใบสมคัร ระหว่างเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 2022 ให้กบับุตรหลำนท่ี
ก ำลงัจะเขำ้เรียนใน ช้ันอนุบาล (K1) ในปีการศึกษา 2023/24) 

# โปรดวงกลมในกล่องตวัเลอืกทีเ่หมาะสม (โปรดอ่านหมายเหตุของคู่มอือย่างระมดัระวงัก่อนการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์)

ส่วนที ่I รำยละเอยีดของผูส้มคัร (ปกตแิลว้ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูป้กครองของเด็ก หรอืเป็นคนอืน่โปรดระบุในส่วนที ่III พรอ้มยืน่หลกัฐานการสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง）  * ตวัเลอืกส าหรบักรอกขอ้มูล
 

1. ค าน าหนา้* # 1 นาย 2 นาง 3 นางสาว ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

2. ชือ่เป็นภาษาองักฤษ
(เหมือนกนักบัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแสดงตน) 

3. ชือ่เป็นภาษาจนี

4. ประเภทของเอกสารแสดงตนและ
หมายเลข
(โปรดอา้งถงึย่อหนา้ที ่1.3 ส่วน B ของหมาย
เหตใุนคู่มอื)

# A หมายเลขบตัร HKID:         (   )

B เอกสารแสดงตนอืน่ ๆ: _____________________  หมายเลขเอกสาร: ___________________ ○1  

A 

5. ปีเกดิ Y T 
 

6. บา้นเลขที ่ แฟลต ชัน้ บล็อก X 

ชือ่อาคาร 4 

ทีด่นิ/หมู่บา้น

หมายเลข และชือ่ถนน ○5  

เขต F M 
 

พืน้ที ่ # 1 HK 2 KLN 3 NT 

7. ทีอ่ยู่ส าหรบัตดิต่อใน HK
(โปรดเวน้ว่างหากเป็นที่อยู่เดยีวกนักบับา้นเลขที)่ 

แฟลต ชัน้ บล็อก
○2  

ชือ่อาคาร H 

ทีด่นิ/หมู่บา้น S 

หมายเลข และชือ่ถนน N 

เขต U 
 

พืน้ที ่ # 1 HK 2 KLN 3 NT 

8. หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อในประเทศ (มอืถอื*) (บา้น) 
ส าหรบัการรบั “การแจง้การไดร้บัใบสมคัร” 

 

ส่วนที ่II รำยละเอยีดของเด็ก
(รายละเอยีดของเด็กคนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดส้มคัร หรอืสมคัรแลว้ส าหรบัใบรบัรองการลงทะเบยีนเขา้เรยีนโรงเรยีนอนุบาล/ไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้บอนุญาตเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล) 

1.a. ชือ่เป็นภาษาองักฤษ (จ ำเป็น)

(เหมือนกนักบัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแสดงตน) 
○3  

A E S 

b. ชือ่เป็นภาษาจนี B F R 

c. ประเภทของเอกสารแสดงตนและ
หมายเลข 
(โปรดอา้งถงึย่อหนา้ที ่ 2.3 ส่วน B ของหมาย
เหตใุนคู่มอื) 

# A หมายเลขใบสูตบิตัร HK:         (   ) 

B หมายเลขบตัร HKID:         (   ) 

C เอกสารแสดงตนอืน่ ๆ: _____________________ หมายเลขเอกสาร: ___________________ 

C G 3 

D H 

d. วนัเกดิ Y M D ○6  

e. ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร # A บุตร B อืน่ ๆ (โปรดระบใุนส่วนที ่III พรอ้มยืน่หลกัฐานการสนับสนุนที่เกีย่วขอ้ง) 0 T V 

f. ปีการศกึษาทีส่มคัร
(โปรดอา้งถงึย่อหนา้ที ่2.1 สว่น B ของหมาย
เหตใุนคู่มอื)

# C ปีการศกึษา 2023/24 E ปีการศกึษา 2022/23 

○8  
 

g. ระดบัช ัน้เรยีนทีส่มคัร
(ตามปีการศกึษาทีเ่ลอืกไวใ้นรายการ f) 

# N ชัน้อนุบาล (K1) L ระดบัช ัน้ทีต่ ่ากว่า (K2) U ระดบัช ัน้ทีสู่งกว่า (K3) F M 

2.a. ชือ่เป็นภาษาองักฤษ (จ ำเป็น)

(เหมือนกนักบัท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแสดงตน)

○4  

A E S 

b. ชือ่เป็นภาษาจนี B F R 

c. ประเภทของเอกสารแสดงตนและ
หมายเลข
(โปรดอา้งถงึย่อหนา้ที ่2.3 ส่วน B ของหมาย
เหตใุนคู่มอื)

# A หมายเลขใบสูตบิตัร HK:         (   ) 

B หมายเลขบตัร HKID:         (   ) 

C เอกสารแสดงตนอืน่ ๆ: _____________________ หมายเลขเอกสาร:  ___________________ 

C G 3 

D H 

d. วนัเกดิ Y M D ○7  

e. ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร # A บุตร B อืน่ ๆ (โปรดระบใุนส่วนที ่III พรอ้มยืน่หลกัฐานการสนับสนุนที่เกีย่วขอ้ง) 0 T V 

f. ปีการศกึษาทีส่มคัร 
(โปรดอา้งถงึย่อหนา้ที ่2.1 สว่น B ของหมาย
เหตใุนคู่มอื)

# C ปีการศกึษา 2023/24 E ปีการศกึษา 2022/23 

○9  
 

g. ระดบัช ัน้เรยีนทีส่มคัร 
(ตามปีการศกึษาทีเ่ลอืกไวใ้นรายการ f) 

# N ชัน้อนุบาล (K1) L ระดบัช ัน้ทีต่ ่ากว่า (K2) U ระดบัช ัน้ทีสู่งกว่า (K3) F M 

edithwychow
文字方塊
(Thai)
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EDB 193E 

ส่วนที ่III ขอ้มูลของครอบครวัพเิศษอืน่ ๆ  

  

   

หากคุณไดก้รอกรายละเอยีดในส่วนที ่II ของเด็กที ่ไม่ใช ่บุตรของคุณเอง โปรดระบุความสมัพนัธข์องคุณกบัเด็ก โปรดยืน่ส าเนาของเอกสารแสดงตน และหนังสอืมอบ 
อ านาจของพ่อ/แม่ของเด็ก หากเอกสารดงักล่าวไม่สามารถน ามาแสดงได ้และเด็กก าลงัอยู่ภายใตก้ารใหก้ารสนับสนุนของคุณ โปรดระบุเอกสารสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ส าหรบัเจา้หนา้ที ่
 

 
 

○10  
 

 
     

 

 

ความสมัพนัธก์บัเด็ก (โปรดระบุ) _________________________________________________________________________ 
 

 
 

7 
 

 
 

      
      

ส่วนที ่IV ภำษำของจดหมำยในกำรตดิต่อ            
      

1. ภาษาของจดหมายในการตดิต่อ # C จนี E องักฤษ 
 

  
      
      

ส่วนที ่V กำรรบัรอง และกำรยนืยนั   
      

1. รฐับาลของเขตการปกครองพเิศษฮ่องกง (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “รฐับาล HKSAR”) ไดด้ าเนินโครงการดา้นการศกึษาในโรงเรยีนอนุบาล (KG) (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “โครงการ”) 
โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตปี่การศกึษา 2017/18 ในฐานะทีเ่ป็นรฐับาลของ HKSAR จะตอ้งพจิารณา และด าเนินการการสมคัรส าหรบั “ใบรบัรองการลงทะเบยีนเพือ่เขา้ 
สมคัรเรยีนโรงเรยีนอนุบาล” (ต่อไปนี้เรยีกว่า “RC”) หรอื “ใบอนุญาตเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล” (ต่อไปนี้เรยีกว่า “AP”) ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัการดูแลของขา้พเจา้ 
(รายละเอียดของผูท้ี่ถูกระบุไวใ้นส่วนที่ II ของแบบฟอรม์นี้) (แต่ละบุคคล หรอืกลุ่มคนต่อไปนี้เรยีกว่า “เด็ก”) ตาม “โครงการ” ขา้พเจา้ (ในทีนี่ไ้ดล้งนามพรอ้ม 
รายละเอยีดของขา้พเจา้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่วนที ่I ของแบบฟอรม์นี)้ ขอรบัทราบ และยอมรบัรายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 ถงึ 10 ตามดา้นล่าง 

  

      

2. ขา้พเจา้ไดอ่้าน และไดท้ าความเขา้ใจ “หมายเหตุของคู่มือเกีย่วกบัใบสมคัรส าหรบัใบรบัรองการลงทะเบียนเพื่อเขา้สมคัรเรยีนโรงเรยีนอนุบาล” อย่างถีถ่ว้น (ต่อไปนี้
เรยีกว่า “หมายเหตุของคุ่มอื”)  ขา้พเจา้รบัรองว่าจะปฏิบตัติาม และท าใหแ้น่ใจว่าเด็กจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด และคุณสมบตัทิัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้น “หมายเหตุของคุ่
มอื” (ซึง่รฐับาลของ HKSAR อาจท าการแกไ้ขเป็นคร ัง้คราว) รวมถึงขอ้ก าหนด และแนวทางปฏิบตัิอืน่ ๆ ทีท่างรฐับาลของ HKSAR เผยแพรอ่อกมาเป็นคร ัง้คราว
เกีย่วกบัการสมคัรส าหรบั และเงือ่นไขทีใ่ชก้บั RC หรอื AP  

  

      

3. 

 

ขา้พเจา้เขา้ใจ และยอมรบัว่า RC หรอื AP จะสามารถใชไ้ดก้บัเด็กผูม้คีุณสมบตัติรงตามทีค่รอบคลุมไวภ้ายใต ้“โครงการ” ส าหรบัการลงทะเบยีน KG ทีไ่ม่แสวงหาผล
ก าไรภายในทอ้งถิน่ซึง่มคีุณสมบตัภิายใต ้“โครงการ” 

  

    

4. ขา้พเจา้เขา้ใจถึงระยะเวลาทีม่สีทิธขิอง RC โดยทั่วไป คอื 3 ปี  หากพ่อ แม่จดัเตรยีมใหบุ้ตรหลานของพวกเขาเรยีนซ า้ในระดบัใดระดบัหน่ึง และเมือ่ไดร้บัการศกึษาใน 
KG เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3 ปีตามความคิดเห็นส่วนตวั (เชน่ ภาวะส่วนตวัของเด็ก ปัจจยัของของครวั การเปลี่ยนโรงเรยีน เป็นตน้) พ่อ แม่จะตอ้งจ่ายช าระ 
ค่าธรรมเนียมเตม็จ านวนใหก้บัโรงเรยีนกอ่นการหกัเงนิอุดหนุนภายใต ้โครงการ ภายใตก้รณีพเิศษ พ่อ แม่สามารถสมคัรเพือ่ขยายระยะเวลาการมสีทิธขิอง RC ได ้ การ
สมคัรเพือ่ขยายระยะเวลาการมสีทิธขิอง RC จะไดร้บัการพจิารณาตามแต่ละเหตุผลของแต่ละกรณีจากส านักการศกึษา (EDB) เท่านั้นส าหรบัเด็กทีต่อ้งการการศกึ 
ษาในกรณีพิเศษ ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่หลกัฐานพิสูจนท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ รายงานการประเมินผลทีอ่อกใหโ้ดยแพทยผู์ป้ระกอบโรคศิลปะ หรอืวิชาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ตวัอย่างเชน่ กุมารแพทย ์จติแพทย ์นักจติวทิยาดา้นการศกึษา นักจติวทิยาคลนิิก เป็นตน้) การยนืยนัความตอ้งการพเิศษดา้นการศกึษาของเด็ก และความจ าเป็นของ
เด็กทีจ่ะเขา้รบัการศกึษาใน KG เป็นระยะเวลายาวนานกว่าสามปีซึง่เป็นระยะเวลาปกต ิ  

  

    

5. ขา้พเจา้เขา้ใจถึงโครงการ-KG ว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนเป็นเวลาหน่ึงเดือน นักเรยีนผูม้คีุณสมบตัทิีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน KG นั้นจะตอ้งเขา้เรยีนในเดอืนนั้น โดยทั่วไป หาก
นักเรยีนหยุดเรยีนเป็นระยะเวลาตลอดทัง้เดือน (ตวัอย่างเชน่ ขาดเรยีนหลายวนัในเดือนที่ก าหนด) เงินอุดหนุนส าหรบันักเรยีนในเดือนนั้นจะถูกจ่ายใหก้บั KG ที่
เกีย่วขอ้ง พ่อ แม่ จะตอ้งจ่ายช าระค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนใหก้บัโรงเรยีนก่อนการหกัเงนิอุดหนุนภายใต  ้โครงการ ดงัทีแ่สดงไวใ้น “Fees Certificate” ของ KG ใหก้บั
เด็กทีเ่ขา้เรยีน หากมกีรณีพเิศษ (เชน่ ขาดเรยีนเน่ืองจากป่วยทัง้เดอืน) ตามเอกสารแสดงเหตุผล และเอกสารหลกัฐาน (ซึง่ครอบคุลมทุกวนัของเดอืนทีข่าดเรยีน) จาก
พ่อ แม่ โรงเรยีนสามารถสมคัรไปยงั EDB เพือ่ขอรบัเงนิอุดหนุนได ้ในแต่ละกรณีจะมกีารพจิารณาเหตุผลแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตามหากการขาดเรยีนทัง้เดอืนของ 
นักเรยีนเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางท่องเทีย่ว การจ่ายเงนิอุดหนุนนีจ้ะไม่ไดร้บัการพจิารณาส าหรบักรณีเหล่านี ้

  

      

6. ขา้พเจา้ของรบัรอง และรบัประกนัว่าขอ้มูล เอกสารสนับสนุนทีย่ืน่ และตวัแทน (ต่อไปนีโ้ดยรวมทัง้หมดเรยีกว่า “ขอ้มูล”) ไดถู้กจดัท าขึน้โดยตวัของขา้พเจา้เอง หรอืมี
ตวัแทนจดัท าแทนขา้พเจา้ในบางคร ัง้เพือ่ท าใหใ้บสมคัรนีม้ขีอ้มูลทีแ่ม่นย า และสมบูรณ ์ขา้พเจา้เขา้ใจว่า EDB จะด าเนินการสมคัรบนพืน้ฐานของขอ้มูล 

  

      

7. หาก (I) การเป็นตวัแทนต่าง ๆ ถูกมอบหมายใหก้บัขา้พเจา้ หรอืโดยขา้พเจา้ใหเ้ป็นตวัแทนในการด าเนินการ และยืนยนันีไ้ม่ถูกตอ้ง หรอืท าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ หรอื
หากยืน่เอกสารทีเ่ป็นเท็จ หรอื (II) หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ของการด าเนินการ และยนืยนันี ้โดยไม่กระทบกระเทอืนต่ออ านาจ สทิธ ิและการเยยีวยาที่
รฐับาลของ HKSAR อาจมีภายใตก้ารด าเนินการ และยืนยนันี ้หรอืภายใตก้ฎหมาย รฐับาลของ HKSAR จะมีสิทธทิ าใหก้ารสมคัรนีเ้ป็นโมฆะไดท้นัท ีหรอืเป็นกรณีที่
อาจจะเป็นโมฆะ โดย RC หรอื AP ทีอ่อกใหเ้ป็นโมฆะทนัท ีและขา้พเจา้อาจตอ้งรบัผดิชอบต่อการฟ้องรอ้ง และ/หรอืถูกด าเนินคดอีาญา 

  

      

8. ขา้พเจา้เขา้ใจ และยอมรบั:     
      

 I. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้ะบุไวใ้นการสมคัรนี ้ (รวมถงึขอ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้เอง และของเด็ก) จะถูกน าไปใชเ้พือ่ (i) ด าเนินการ และการตรวจสอบขอ้มูลทีร่ะบุไว ้
ใน และ/หรอืในการสมคัรทีเ่กีย่วขอ้งนี ้(ii) สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา และการท าวจิยั และ (iii) วตัถุประสงคเ์พือ่การจดัการขอ้สอบถาม  

  

    

 II. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีข่า้พเจา้เป็นผูร้ะบุตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์นีเ้ป็นขอ้ผูกพนั ยกเวน้ขอ้มูลทีไ่ดร้ะบุว่าเป็น “ไม่จ าเป็นตอ้งระบุ” หากขา้พเจา้ไม่สามารถระบุ 
ขอ้มูลดงักล่าว หรอืเอกสารในการสนับสนุนตามทีก่ าหนดไว ้(เชน่ ส าเนาของเอกสารแสดงตน) การสมคัรของขา้พเจา้อาจถูกระงบั หรอืถูกปฏเิสธได ้  

  

    

 III. EDB สามารถเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดเ้ก็บรวบรวมไวใ้หก้บับุคคลอืน่ บรษิทั องคก์ร หรอืกระทรวง/กรมในรฐับาลของ HKSAR และ KGs ทีเ่ด็กเขา้
เรยีน/ทีเ่ด็กยา้ยไปได ้ขา้พเจา้ยงัมอบอ านาจใหก้บัองคก์ร หรอืกระทรวง/กรมในรฐับาลของ HKSAR ทีเ่กีย่วกบัใหท้ าการเผยแพรข่อ้มูลส่วนบุคคลของขา้ 
พเจา้ และ/หรอืของเด็กใหก้บั EDB ไดเ้พือ่วตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวย่้อหนา้ที ่(I) ดา้นบน  

  

    

 IV. ขา้พเจา้เขา้ใจว่าเอกสารทีย่ืน่ไปทัง้หมดในการสมคัรนีไ้ม่สามารถส่งคนืได ้อย่างไรก็ตาม ตามมาตราที ่18 และ 22 และแนวทางปฏบิตัทิี ่6 ของตารางที ่1 ต่อขอ้มูล
ส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) กฎหมาย (บทที ่486 ของกฎหมายฮ่องกง) ระบุว่าผูส้มคัรมสีทิธทิีจ่ะเขา้ถงึ และแกไ้ขขอ้มูลทีไ่ดร้ะบุโดยผูร้ะบุขอ้มูลใหถู้กต ้
อง ผูร้ะบุขอ้มูลยงัสามารถรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้เชน่ ค ารอ้งขอควรส่งไปถงึ EDB เป็นลายลกัษณอ์กัษร และ  

  

    

 V. ขอ้สอบถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึค ารอ้งขอเขา้ถงึ และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ขา้พเจา้อา้งถงึ “นโยบายความเป็นส่วนตวั” บนเว็บไซต ์
ของ EDB ที ่https://www.edb.gov.hk/en/privacy-policy/index.html 

  

      

9. การด าเนินการ และยืนยนันี ้จะไดร้บัการควบคุมโดย และตีความตามกฎหมายฮ่องกง ขา้พเจา้ และรฐับาลของ HKSAR จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้และยืน่ต่อเขต
อ านาจศาลพเิศษของฮ่องกง  

  

    

10. ขา้พเจา้ไดอ่้านเงือ่นไขของการด าเนินการ และการยนืยนันีอ้ย่างระมดัระวงั และท าความเขา้ใจอย่างครบถว้นถึงขอ้ผูกพนั และความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ภายใตก้าร
ด าเนินการ และการยนืยนันี ้  

  

      

   
 

ลายเซน็ตผู์ส้มคัร:            
            

วนัที:่      Y   M   D 
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รำยกำรตรวจสอบส ำหรบักำรส่งกำรสมคัร 
      

1. มใีบสมคัรทีไ่ดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง และไดล้งนามรบัรองในส่วนที ่V ของการด าเนินการ และการยืนยนัแลว้หรอืไม่    
 

2. มสี าเนาเอกสารแสดงตนแนบตดิมาดว้ยหรอืไม่   
 

3. มสี าเนาเอกสารแสดงตนของเด็กทุกคนแนบตดิมาดว้ยหรอืไม่   
 

4. หากเด็ก ไม่ใช่ บุตรหลานของคุณ คุณไดร้ะบุความสมัพันธร์ะหว่างคุณกบัเด็กไวใ้นส่วนที่ III ของแบบฟอรม์ใบสมคัรพรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานพิสูจนก์ารสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง (ส าเนา
เอกสารแสดงตน และหนังสอืมอบอ านาจของพ่อ/แม่ของเด็ก) หรอืไม่ 

  
 

5. คุณไดร้ะบุทีอ่ยู่ในการตดิต่อในฮ่องกงแลว้หรอืไม่   
 

6. ส าหรบัการส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์คุณไดเ้ขียนทีอ่ยู่ในการจดัส่งทางไปรษณียข์อง EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ถูกตอ้งหรอืไม่ และตดิแสตมป์ทีม่รีาคา
เพยีงพอส าหรบัการจดัส่งใบสมคัรบนจดหมายแลว้หรอืยงั โปรทราบว่าจดหมายทีช่ าระค่าแสตมป์ไม่เพยีงพอจะถูกกรมไปรษณียข์องฮ่องกงน าส่งคืน 

  
 

7. คุณไดถ่้ายส าเนาของแบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นเก็บเอาไวห้รอืยงั    
 

      

 




