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ระบบการจดัสรรทีเ่รยีนในระดบัมธัยมศกึษา ประจ าปี 2021/2023 

ขอ้ควรจ าส าหรบัผูป้กครองใชใ้นการสมคัรเขา้เรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีทีห่น่ึงทีเ่ลอืกที่

เรยีนเอง 

(ส าหรบันักเรยีนทีไ่ม่เขา้รว่มโครงการ) 

 

นอกจากนี ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์ “Smart Government” ทางกรมการศกึษา (EDB) 

จะน าระบบดจิทิลัมาใชส้ าหรบัการรบัสมคัรเขา้เรยีนในระดบั S1 โดยเร ิม่ตัง้แต่ปี 2023 เป็นตน้ไป  

นอกจากนี ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์ “Smart Government” ทางกรมการศกึษา (EDB) 

จะน าระบบดจิทิลัมาใชส้ าหรบัการรบัสมคัรเขา้เรยีนในระดบั S1 โดยเร ิม่ตัง้แต่ปี 2023 เป็นตน้ไป  

ส าหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนผูใ้ชง้าน SSPA e-Platform และผูกบญัชกีบั “iAM Smart+” 1  

นอกเหนือจากใบสมคัร Application Form แบบกระดาษแลว้ ผูป้กครองยงัสามารถเลอืกส่งใบสมคัร DP 

ผ่านทาง SSPA e-Platform ไดอ้กีดว้ย 

 

2.  นักเรยีนทีส่มคัรจะตอ้งเป็นผูพ้ านักในฮ่องกง (กล่าวคอืมสีทิธิไ์ดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนภาครฐัใน 

ฮ่องกง(;  ซึง่ไม่เคยไดร้บัการจดัสรรสถานทีเ่รยีนใน S1 ผ่าน SSPA มากอ่น;  ไม่เคยศกึษาในโรงเรยีนมธั 

ยมศกึษาทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล, ทุนสนับสนุนโดยตรง, โรงเรยีนมธัยมศกึษาในโครงการไดร้บัเงิ 

นชว่ยเหลอืโดยตรง (DSS) ในฮ่องกง;  ไม่ไดศ้กึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่ขา้รว่มในระบบ SSPA;  

ไม่เคยไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ส าหรบัเลอืกทีเ่รยีนเองในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีทีห่น่ึ 

งเอง ส าหรบัการจดัสรรในรอบปัจจบุนั;  และไดส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาในเดอืนสงิหาคม 2023  

หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัสถานะใด ๆ ขา้งตน้ นักเรยีนผูส้มคัรควรตดิต่อแผนกการจดัสรรทีเ่รยีน 

(SPA) ของ EDB ในทนัท ีและใบสมคัรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดส าหรบัการจดัสรรแบบ DP อาจถูกตดัสทิธิ ์

 

ขอ้ก าหนดในการรบัสมคัร 

 

3.  โดยไม่ค านึงถงึแบบฟอรม์ใบสมคัรทีส่่งเขา้มาในรูปแบบกระดาษหรอืผ่านทาง SSPA e-Platform 

นักเรยีนแต่ละคนสามารถสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ทีเ่ขา้รว่มไดไ้ม่เกนิสองแห่งตามที่

ระบุไวใ้นคู่มอืการสมคัรส าหรบัสถานทีเ่รยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีทีห่น่ึงทีเ่ลอืกทีเ่รยีนเอง  ( Handbook (

มฉิะน้ัน โอกาสในการไดร้บัทีเ่รยีนใน DP ของนกัเรยีนจะถูกตดัสทิธิ ์  โปรดทราบว่า หากผูป้กครอ 

งไดย้ืน่ Application Form ในรูปแบบกระดาษไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษา พวกเขาไม่ควรส่งใบสมคัรทีซ่  า้กนั 

ผ่านทาง SSPA e-Platform รวมถงึในทางกลบักนั  หากผูป้กครองยืน่ใบสมคัรทีซ่  า้กนั (ใบสมคัรทีม่ี เชน่  

หมายเลขใบสมคัรเดยีวกนัไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งเดยีวกนัผ่านทางแบบฟอรม์ในรูปแบบกระดาษและ 

SSPA e-Platform) ใบสมคัรเหล่านีจ้ะถอืเป็นใบสมคัรเดยีวเท่าน้ัน  ดงัน้ัน การสมคัรซ า้จะไม่เพิม่โอกาสใน 

การไดร้บัการจดัสรรโรงเรยีน  นอกจากนี ้ผูป้กครองไม่ควรยืน่ใบสมคัรทีม่หีมายเลขใบสมคัรเดยีวกนัไปยงั 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาต่าง ๆ ผ่านแบบฟอรม์กระดาษและ SSPA e-Platform  มฉิะน้ัน โอกาสทีบุ่ตรหลาน 

ของพวกเขาไดร้บัใน DP จะถูกตดัสทิธิ ์

 

 

 

 

 

 
1 ส ำหรบัรำยละเอยีดกำรลงทะเบยีน “iAM Smart+” โปรดไปทีห่นำ้โฮมเพจ “iAM Smart” (www.iamsmart.gov.hk)  (เลอืก: Home > 

“iAM Smart” Registration > Registration Methods) 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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4.  Handbook นีจ้ดัพมิพโ์ดย EDB  ผูป้กครองยงัสามารถเยีย่มชมหนา้โฮมเพจของ EDB 

(www.edb.gov.hk) (เลอืก: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary 

Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation  (SSPA) 

System) เพือ่ดาวนโ์หลดรายชือ่โรงเรยีนหรอืโทรตดิต่อไปยงัระบบตอบรบัทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง EDB 

ตลอด 24 ช ัว่โมง ไดท้ีห่มายเลข 2891 0088 (กด 2 (ภาษาองักฤษ (＞  5 (บรกิารแฟกซ ์ (＞  04 

(ระบบจดัสรรสถานทีเ่รยีนระดบัมธัยม  :ยนรายชือ่โรงเร ี ((เพือ่ ขอรบัรายชือ่โรงเรยีนทางโทรสาร 

 

ระยะเวลาในการรบัสมคัร 

 

5.  ระยะเวลาการสมคัรแบบ DP ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มทุกแห่งจะเท่ากนั โดยเร ิม่ต ัง้แต่ว ั

นที ่3 มกราคม (วนัองัคาร) จนถงึวนัที ่17 มกราคม 2023 (วนัองัคาร) ซึง่รวมถงึวนัทีท่ ัง้สองวนัดงั 

กล่าวดว้ย  ส าหรบัเวลาท าการของแต่ละโรงเรยีนน้ันอาจแตกต่างกนัออกไป ควรสอบถามกบัทางโรงเรยีน 

โดยตรง 

 

ขัน้ตอนการสมคัร 

 

6.  ผูป้กครองตดัสนิใจเลอืกว่าจะสมคัรเรยีนแบบ DP หรอืไม่  ส าหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนเป็นผูใ้ช ้

งาน SSPA e-Platform และผูกบญัชกีบั “iAM Smart+” นอกเหนือจากใบสมคัร Application Form แบบ 

กระดาษแลว้ ผูป้กครองยงัสามารถเลอืกยืน่ใบสมคัร DP ผ่านทาง SSPA e-Platform ไดอ้กีดว้ย 

 

(a)    ส่งใบสมคัร Application Forms แบบกระดาษ 

 

7.  ใบสมคัร Application Form ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่ใหนั้กเรยีนใชใ้นการสมคัรแบบ DP 

กบัโรงเรยีนของรฐับาล, โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล รวมถงึ DSS secondary 

schools ทีเ่ขา้รว่มในระบบ SSPA (เชน่ โรงเรยีนทีม่รีายชือ่ระบุอยู่ใน Handbook(2.  นักเรยีนแต่ละคนจะไ 

ดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Forms คนละสองชดุ 

 

8.  แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form แต่ละใบแบ่งออกเป็นสีส่่วน: ส าเนาของ EDB (สฟ้ีา(, 

ส าเนาของโรงเรยีน (สเีขยีว(, ส าเนาของผูป้กครอง (สแีดง( และล าดบัการเลอืกโรงเรยีน 

(ล าดบัโรงเรยีนทีเ่ลอืกเป็นอนัดบั 1 คอืตวัเลอืกโรงเรยีนแรกและล าดบัโรงเรยีนทีเ่ลอืกเป็นอนัดบั 2 

คอืตวัเลอืกโรงเรยีนทีส่อง( (สแีดง(  รายละเอยีดของนักเรยีนไดร้บัการพมิพไ์วล้่วงหนา้ลงในแต่ละส่วนของ 

แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form แลว้  ดูส าเนาของผูป้กครองเป็นตวัอย่าง ขอ้มูลทีพ่มิพไ์วล่้วงหนา้ 

ประกอบดว้ย: 
 

 รอบการจดัสรร 

 
2 แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Forms ไม่สำมำรถใชไ้ดก้บั Jockey Club Ti-I College และ DSS secondary schools ทีไ่ม่ไ 

ดเ้ขำ้รว่มในระบบ SSPA (NDSS secondary schools)  ระยะเวลำส ำหรบักำรสมคัรเขำ้เรยีน S1 ที ่ Jockey Club Ti-I College คอื 

ตัง้แต่วนัที ่3 มกรำคม (วนัองัคำร) จนถงึวนัที ่19 มกรำคม 2023 (วนัพฤหสับด)ี  ส ำหรบัรำยชือ่โรงเรยีน DSS Secondary Schools Not 

Participating in SSPA 2021/2023 ผูป้กครองสำมำรถเยีย่มชมทีห่นำ้โฮมเพจของ EDB (www.edb.gov.hk)  (เลอืก: Home > 

Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School 

Places Allocation (SSPA) System) เพือ่ดำวนโ์หลดรำยชือ่หรอืโทรตดิต่อระบบสอบถำมทำงโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง EDB ทีห่มำยเลข 

2891 0088 (กด 2 (ภำษำองักฤษ) > 5 (บรกิำรโทรสำร) > 04 (ระบบจดัสรรสถำนทีโ่รงเรยีนมธัยม: รำยชือ่โรงเรยีน)) 

เพือ่ขอรบัรำยชือ่โรงเรยีนทำงโทรสำรไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง  เน่ืองจำก NDSS secondary schools มกี ำหนดกำรรบัสมคัรของตนเอง 

ส ำหรบัรำยละเอยีดเพิม่เตมิกรุณำตดิต่อโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 

www.edb.gov.hk
www.edb.gov.hk
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 หมายเลขอา้งองินักเรยีน 

 หมายเลขใบสมคัร 
 ชือ่ของนักเรยีน 

 เพศ 

 วนัเดอืนปีเกดิ 

 

9.  หากจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคล ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมแบบฟอ 

รม์ใบสมคัรแลว้ ผูป้กครองตอ้งท าการแกไ้ขขอ้มูลผ่านส่วน SPA Section ของ EDB ในทนัที  

ผูป้กครองไม่ควรแกไ้ขขอ้มูลที่พิมพไ์วล่้วงหนา้ในแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ดว้ยตนเอง 

และเมื่อไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ทางโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่พวกเขาสมคัรเขา้เรยี 

นจะไม่ท าการแกไ้ขขอ้มูลที่พิมพไ์วล่้วงหนา้ใหก้บัผูส้มคัรดว้ยเชน่กนั 

 

10.  หากผูป้กครองตดัสินใจท าการสมคัรแบบ DP ผ่านแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form 

แบบกระดาษ ผูป้กครองควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนดา้นล่าง: 

 

(i) กรอกชือ่โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีต่อ้งการสมคัรลงในชอ่งว่างทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หบ้นแบบฟอรม์

ใบสมคัร Application Form ทัง้สีส่่วนตามความตอ้งการ 

(ii) ฉีกส่วนทีม่ลี าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีนทีต่อ้งการส าหรบัการเก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐาน (นัก 

เรยีนไม่จ าเป็นตอ้งระบุล าดบัตวัเลอืกต่อโรงเรยีนทีส่มคัร(  ส่วนทีเ่หลอือกีส ามส่วนให ้

เก็บไวแ้บบ เดมิ 

(iii) ยืน่ส าเนาของ EDB, ส าเนาของโรงเรยีนและส าเนาของผูป้กครองทีม่หีมายเลข 

Application Number เดยีวกนั (โดยทัง้สามส่วนอยู่ครบถว้นไม่เสยีหาย( 

ใหก้บัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีส่มคั รเขา้เรยีนโดยตรง พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 

ตามทีท่างโรงเรยีนมธัยมศกึษาก าหนด (เชน่ แบบฟอรม์การรบัเขา้เรยีนในโรงเรยี นมธัย 

มศกึษาตอนตน้ทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้( 

(iv) แสดงเอกสารการแสดงตวัตนฉบบัจรงิของนักเรยีนใหแ้กโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาเพือ่การตรว

จสอบ 

(v) ล าดบัสุดทา้ยใหร้บัส าเนาส่วนของผูป้กครองจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่มตีราปร ะทบัขอ 

งโรงเรยีน, ชือ่โรงเรยีนและรหสัโรงเรยีนเพือ่เก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

ผูป้กครองควรทราบว่าเมือ่ยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form แลว้จะไม่สามารถเรยีก 

คนืหรอืยกเลกิได ้และไม่สามารถเปลีย่นแปลงล าดบัการเลอืกโรงเรยีนได ้
 

 

11.  หากนักเรยีนสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาเพยีงแห่งเดยีว ควรใชแ้บบฟอรม์ใบสม ั

คร Application Form พรอ้มล าดบัการเลอืกโรงเรยีนหมายเลข 1 ในการสมคัร  เพราะหากนักเรยีนยืน่แบ 

บฟอรม์ใบสมคัร Application Form ทัง้สองของพวกเขาไปยงัโรงเรยีนเดยีวกนั ทาง EDB จะด าเนินการกบั 

ใบสมคัรทีม่ลี าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีนทีม่หีมายเลข 1 เท่าน้ัน และใบสมคัรทีม่ลี าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีน 

หมายเลข 2 จะถอืเป็นโมฆะ  แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form  ใด ๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจะไม่สามารถโอ 

นยา้ยใหผู้อ้ืน่ได ้  ผูป้กครองอาจเก็บหรอืท าลายแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ดว้ยตนเองหลงัจา 

กพน้ระยะเวลาการสมคัรไปแลว้ 
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12. โรงเรยีนมธัยมศกึษาจะไม่ด าเนินการใด ๆ กบัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ภายใตส้ถา

นการณต่์อไปนี:้ 

 Application Form ทีย่ืน่หลงัจากพน้ก าหนดเวลาไปแลว้ 

 Application Form ทีม่กีารแกไ้ขรอบการจดัสรร, หมายเลขอา้งองิของนัก 

เรยีนและ หมาย เลขใบสมคัร 

 Application Form ทีม่กีารแกไ้ขชือ่ของนักเรยีน, เพศและวนัเดอืนปีเกดิ 

โดยไม่มกีาร ประทบั ตราจากโรงเรยีนประถมศกึษา 

 Application Form ทีซ่  า้กนั, ช ารุดหรอืไม่สมบูรณ ์

(b)    ยืน่ใบสมคัรผ่าน SSPA e-Platform 

13. หากผูป้กครองตดัสนิใจท าการสมคัรแบบ DP ผ่าน SSPA e-Platform ผูป้กครองควรปฏบิตัติามขั ้

นตอนดา้นล่าง: 

(i)      เข้าสู่ระบบ SSPA e-Platform 3 .   ส าหรับขั้นตอนการสร ้างบัญชี SSPA e-Platform และขั้ น

ตอนการเขา้สู่ระบบ โปรดดูวดิโีอทีเ่กีย่วขอ้งและค าแนะน าส าหรบัผูป้กครอง ซึง่ม ีแสดงอยู่ทีห่นา้ 

โฮมเพจบนเว็บไซตข์อง EDB (www.edb.gov.hk) (เลอืก: Home > Education System and 

Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > 

Secondary School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission) 

(ii) เลอืก “Apply Now” เพือ่เขา้สู่หนา้ DP 

(iii) เลอืกล าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีน (ไดแ้ก ่ ล าดบัโรงเรยีนหมายเลข 1 หรอื ล าดบัโรงเรยีน หม 

ายเลข 2) ส าหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีต่อ้งการสมคัร 

(iv) เลอืก/ป้อนขอ้มูล “name of secondary school applied to” 

(v) อปัโหลดส าเนาเอกสารระบุตวัตนของนักเรยีน 4  (เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชนของฮ่อ งกง, 

สูตบิตัรของฮ่องกง หรอืเอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ( (จ าเป็น( เพือ่ใชส้ าหรบัการอา้ง องิของทางโ 

รงเรยีนมธัยมศกึษา 

(vi) อปัโหลดเอกสารต่าง ๆ ทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาก าหนด (เชน่ แบบฟอรม์การรบัเขา้เรยี

นทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้, ใบรบัรองและรางวลัต่าง ๆ( 

(vii) ตรวจสอบ “name of secondary school applied to” ใหแ้น่ใจว่าล าดบัตวัเลอืกของโ รงเรยีน 

และเอกสารทีอ่ปัโหลดน้ันถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์

(viii) อ่านและรบัทราบประเด็นทีค่วรทราบเกีย่วกบัการสมคัรเลอืกทีเ่รยีนเองและค าชีแ้จงเกีย่วกบัการร

วบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ix) เซน็ชือ่แบบดจิทิลัดว้ย “iAM Smart+” 

(x) ยนืยนัและส่งยืน่ใบสมคัร 

3 ในกรณีทีข่อ้มูลทีแ่สดงใน SSPA e-Platform มคีวำมคลำดเคลือ่น โปรดแจง้ใหท้ำง SPA section ของ EDB ทรำบในทนัท ี เพือ่ท ำ 

กำรแกไ้ข 
4 ขนำดไฟลส์ูงสุดส ำหรบันักเรยีนแต่ละคนคอื 25MB (รวมไฟลท์ัง้หมดทีอ่ปัโหลดส ำหรบัแอปพลเิคชนั DP ไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษำสอง 

แห่ง)  ระบบรองรบัรูปแบบไฟล ์PDF และรูปแบบไฟลร์ูปภำพทั่วไป (GIF, BMP, PNG และ JPEG)

www.edb.gov.hk
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14.  เพือ่การจดัการแอปพลเิคชนัจ านวนมากอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหก้ารเขา้สู่ระบบ SSPA e-

Platform ในแต่ละคร ัง้มกีารจ ากดัเวลา 30 นาท ี  กรุณากรอกขัน้ตอนการสมคัรใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 

30 นาท ี  หากจ าเป็น ผูป้กครองอาจใชต้วัเลอืกเมนู “Save as draft” เพือ่ด าเนินการอืน่ ๆ กบัแอปพลเิคชนั 

ในการเขา้สู่ระบบคร ัง้ถดัไป 
 

ผูป้กครองควรทราบว่าเมือ่ส่งยืน่ใบสมคัรในรูปแบบกระดาษหรอืผ่านทาง SSPA e-Platform 

แลว้ใบสมคัรนัน้จะไม่สามารถเรยีกคนืหรอืยกเลกิได ้ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงล าดบัการเล ื

อกโรงเรยีนไดอ้กีต่อไป 
 

 

การจดัสรรทีเ่รยีน 

 

15. โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มอาจก าหนดเกณฑใ์นการรบันักเรยีนของตนเองขึน้อยู่กบัปรชัญาแล 

ะวฒันธรรมของโรงเรยีนแห่งน้ัน  ทางโรงเรยีนตอ้งเปิดเผยเกณฑใ์นการคดัเลอืกและการประเมนิคุณสมบตัิ 

นักเรยีน รวมถงึจ านวนของการรบัสมคัรแบบ DP ต่อสาธารณชน ซึง่ควรตดิประกาศอย่างเห็นไดช้ดัไวใ้ นบร ิ

เวณโรงเรยีนหรอืแจง้แกผู่ส้มคัรแต่ละคนอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่นการรบัสมคัรเขา้เรยีน  กอ่นท ากา 

รสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีน ผูป้กครองควรพจิารณาในทุก ๆ ดา้นของโรงเรยีน เชน่, ปรชัญาดา้นการศกึษา, 

วฒันธรรม, ศาสนา, เกณฑก์ารรบัเขา้เรยีนและการใหน้ ้าหนัก, โครงสรา้งคลาส, การพฒันาและการด าเนิน 

งาน, และความสามารถของบุตรหลานของท่าน, ความเป็นไปไดแ้ละ ความสนใจ เพือ่เลอืกโรงเรยีนทีเ่หมาะ 

สม โดยทางโรงเรยีนอาจจดัใหม้กีารสมัภาษณ ์แต่ไม่ควรท าการทดสอบขอ้เขยีนในรูปแบบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

16.  หลงัจากด าเนินการสมคัรแบบ DP แลว้ ทางโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มทัง้หมด (รวมถงึ Jockey 

Club Ti-I College) จะตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบถงึรายชือ่ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก (รวมถงึนักเรยีนทีไ่ 

ม่เขา้รว่ม( ว่าบุตรหลานของพวกเขามรีายชือ่รวมอยู่ในรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลอืกส าหรบัการเลอืกทีเ่รยีน 

เอง โดยแจง้ใหท้ราบผ่านทางจดหมายและทางโทรศพัทใ์นวนัที ่31 มนีาคม 20235  โรงเรยีนตอ้งแจง้ใหผู้ป้ 

กครองทราบถงึการจดัเตรยีมการแจง้เตอืนและท าการรวบรวมขอ้มูลการตดิต่อทีจ่ าเป็นจากผูป้กครองไวล่้วง

หนา้เป็นอย่างด ี  การจดัเตรยีมการแจง้เตอืนเหล่านีจ้ะไม่น ามาใชก้บัผูส้มคัรตวัส ารองและผูส้มคัรทีไ่ม่ไดร้บั 

การคดัเลอืกและไม่ใชก่ารแจง้ผลของการจดัสรร  ผูป้กครองทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งไม่จ าเป็นตอ้งตอบกลบั 

การแจง้เตอืนเหล่านี ้

 

17.  การจดัเตรยีมตามขอ้ตกลงในย่อหนา้ที ่ 16 เป็นมาตรการดา้นการบรหิาร และกลไก SSPA 

ทีม่อียู่ยงัคงเหมอืนเดมิไม่มกีารเปลีย่นแปลง  ใบสมคัร Application Form แต่ละใบจะมหีมายเลขเฉพาะที ่

ไม่ซ า้กนั เพือ่ใชส้ าหรบัระบุล าดบัการเลอืกโรงเรยีนของนักเรยีน  EDB จะจบัคู่ตวัเลอืกของนักเรยีนกบัรา 

ยชือ่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก/ตวัส ารองส าหรบัการเลอืกทีเ่รยีนเอง  หากนักเรยีนไดร้บัคดัเลอืกในโรง 

เรยีนทัง้สองแห่งทีนั่กเรยีนสมคัร นักเรยีนจะไดร้บัการจดัสรรสถานทีเ่รยีนในระดบั S1 ทีโ่รงเรยีนทีเ่ป็นตวัเลอื 

กแรกของนักเรยีน โดยพจิารณาจากล าดบัการเลอืกโรงเรยีนของนักเรยีน  หากผูป้กครองไดท้ าการสมคัร 

เขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่สุดทา้ยแลว้ไม่มกีารเสนอสถานทีเ่รยีนในระดบั S1 ภายใตร้ะบบ SSPA 

ในรอบการจดัสรรนี ้จะส่งผลใหก้ารสมคัรดงักล่าวไม่ถูกด าเนินการ 

 

18.  ผล DP และ Central Allocation (CA) จะออกในเวลาเดยีวกนัของวนัที ่11 กรกฎาคม 

 
5 ส ำหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนเป็นผูใ้ชง้ำน SSPA e-Platform พวกเขำอำจไดร้บักำรแจง้เตอืนเกีย่วกบัรำยชือ่ผูส้มคัรแบบ DP ทีไ่ดร้บักำร 

คดัเลอืกผ่ำนทำง SSPA e-Platform ในวนัเดยีวกนัดงักล่ำว 
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20236 .  ผูป้กครองไม่จ าเป็นตอ้งสอบถามไปยงัโรงเรยีนทีส่มคัรไวก้อ่นประกาศผล  หากนักเรยีนทีไ่ม่เขา้ 

รว่มไดร้บัการยอมรบัจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มหรอื Jockey Club Ti-I College ในการสมคัรแบบ 

DP ทางโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งจะท าการตดิต่อหาผูป้กครองทางโทรศพัท ์ เพือ่แจง้ผลการสมคัรอ 

ย่างเป็นทางการ รวมถงึการจดัเตรยีมการทีเ่กีย่วขอ้ง ในวนัที ่ 11 กรกฎาคม 2023 ซึง่เป็นวนัทีป่ระกาศ 

ผลการจดัสรร  หากจ าเป็นผูป้กครองของนักเรยีนทีไ่ม่เขา้รว่มสามารถตดิต่อไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีพ่ 

วกเขาสมคัรในวนัประกาศผลการจดัสรร 

 

19.  หากนกัเรยีนทีไ่ม่เขา้รว่มมคีวามประสงคท์ีจ่ะไดร้บัการจดัสรรทีเ่รยีนในระดบั S1 ของภ 

าครฐั ในกรณีทีน่กัเรยีนไม่ไดร้บัการคดัเลอืกจากการสมคัรแบบ DP ของพวกเขา นกัเรยีนจ 

ะตอ้งลงทะเบยีนกบัแผนก SPA Section ของ EDB ในชว่งเวลาท าการ ต ัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถงึ 

เดอืนสงิหาคม 2023 โดยน าเอกสารการแสดงตนตวัฉบบัจรงิมาดว้ย  ทาง EDB จะท าการจดัส 

รรทีว่่างใหก้บันกัเรยีนทีม่สีทิธิห์ลงัจาก CA  การประกาศผลการสมคัรรอบแรก คอื ชว่งกลางเดอืนกร 

กฎาคม 2023, รอบสอง คอื ภายในสิน้เดอืนกรกฎาคม, รอบสาม คอื ชว่งกลางเดอืนสงิหาคม 2023 และหล ั

งจากน้ันจะมกีารแจง้ใหนั้กเรยีนทราบเป็นรายบุคคล 

 

การสมคัรเพือ่ขอเปลีย่นแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form 

 

20.  ท่านสามารถเปลีย่นแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Forms ทีช่  ารุดหรอืสูญหายไดด้ว้ยตนเองทีแ่ 

ผนก SPA Section พรอ้มเอกสารฉบบัจรงิของนักเรยีนผูส้มคัร  การขอเปลีย่นในแต่ละคร ัง้มค่ีาธรรมเนียม 

HK$125  หากพบแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ทีแ่จง้ว่าสูญหายหลงัจากไดร้บัส าเนาชดุใหม่ม 

าแลว้ ผูป้กครองควรใชส้ าเนาใบทดแทนใหม่และท าลายส าเนาเกา่ทีพ่บ  ผูป้กครองไม่ควรใชแ้บบฟอรม์ใบ 

สมคัร Application Forms ทีม่ลี าดบัตวัเลอืกโรงเรยีนเดยีวกนัเพือ่สมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึ 

ษามากกว่าหน่ึงแห่ง มฉิะน้ัน บุตรหลานของท่านอาจจะถูกตดัสทิธิใ์นการไดร้บัโอกาสในการจดัสรรทีเ่รยีนแ 

บบ DP 

 

การสอบถามขอ้มูล 

 

21.  ส าหรบัค าถามเพิม่เตมิ ผูป้กครองสามารถปรกึษาโรงเรยีนประถมศกึษาของบุตรหลานของตน 

หรอืตดิต่อแผนก SPA (SSPA) ของ EDB ไดท้ีห่มายเลข 2832 7740 หรอื 2832 7700 

 

แผนกจดัสรรทีเ่รยีน 

กรมการศกึษา 

ธนัวาคม 2022 

 

 
6 ส ำหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนเป็นผูใ้ชง้ำน SSPA e-Platform พวกเขำอำจไดร้บัผลกำรจดัสรรผ่ำน SSPA e-Platform ในวนัเดยีวกนั 


