
Thai 

1 

ระบบการจดัสรรทีเ่รยีนในระดบัมธัยมศกึษา ประจ าปี 2021/2023 

ขอ้ควรจ าส าหรบัผูป้กครองใชใ้นการสมคัรเขา้เรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีทีห่น่ึงทีเ่ลอืกทีเ่รยี

นเอง 

ผูป้กครองของนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีม่คีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที่

1 (S1) ทีเ่ลอืกสถานทีเ่รยีนเอง(DP) ผ่านระบบการจดัสรรสถานทีเ่รยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา (SSPA) ปี 

2021/2023 โปรดอ่านเอกสารฉบบันี ้ (Notes for Parents)อย่างละเอยีดและน ามาใชอ้า้งองิในการกรอก

ขอ้มูลในแบบฟอรม์สมคัรส าหรบัการเลอืกทีเ่รยีนเองในช ัน้มธัยมปีทีห่น่ึง (Application Form) รวมถงึป

ระเด็นต่าง ๆ ทีค่วรทราบ  นอกจากนี ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์ “Smart Government” ทางกรม

การศกึษา (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 

ขอ้ก าหนดในการรบัสมคัร 

2. โดยไม่ค านึงถงึแบบฟอรม์ใบสมคัรทีส่่งเขา้มาในรูปแบบกระดาษหรอืผ่านทาง SSPA e-Platform

นักเรยีนแต่ละคนสามารถสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ทีเ่ขา้รว่มไดไ้ม่เกนิสองแห่งตามที่

ระบุไวใ้นคู่มอืการสมคัรส าหรบัสถานทีเ่รยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีทีห่น่ึงทีเ่ลอืกทีเ่รยีนเอง (Handbook )

มฉิะน้ัน โอกาสในการไดร้บัทีเ่รยีนใน DP ของนกัเรยีนจะถูกตดัสทิธิ ์  โปรดทราบว่า 

หากผูป้กครองไดย้ืน่ Application Form ในรูปแบบกระดาษไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษา พวกเขาไม่ควรส่งใ 

บสมคัรทีซ่  า้กนัผ่านทาง SSPA e-Platform รวมถงึในทางกลบักนั  หากผูป้กครองยืน่ใบสมคัรทีซ่  า้กนั เช่  

นใบสมคัรทีม่หีมายเลขใบสมคัรเดยีวกนั (ไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาแ ห่งเดยีวกนัผ่านทางแบบฟอรม์ในรู 

ปแบบกระดาษและ SSPA e-Platform) ใบสมคัรเหล่านีจ้ะถอืเป็นใ บสมคัรเดยีวเท่าน้ันดงัน้ันการ 

สมคัรซ า้จะไม่เพิม่โอกาสในการไดร้บัการจดัสรร โรงเรยีนนอกจากนีผู้ป้กคร องไม่ควรยืน่ใบสมคัรทีม่หีม 

ายเลขใบสมคัรเดยีวกนัปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาต่างๆ านแบบฟอรม์กระดาษและ SSPA e-Platform 

มฉิะน้ัน โอกาสทีบุ่ตรหลานของพวกเขาไดร้บัใน DP จะถูกตดัสทิธิ ์

3. Handbook นีจ้ดัพมิพโ์ดย EDB และจะถูกมอบใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษา เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้ง

องิส าหรบัผูป้กครองในวนัทีม่กีารแจก Application form และ Notes for Parents 

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: รายชือ่โรงเรยีน))  เพือ่ขอรบัรายชือ่โรงเรยีนทางโทรสาร 

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

“iAM Smart” Registration > Registration Methods) 

https://www.edb.gov.hk/en/
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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4.  นอกจากการสมคัรเขา้เรยีนแบบ DP กบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มไดไ้มเ่กนิสองแห่งแลว้ นักเรยี 

นยงัสามารถสมคัรเขา้เรยีนที ่Jockey Club Ti-I College2 และโรงเรยีนมธัยมศกึษาในโครงการไดร้บัเงนิช ่

วยเหลอืโดยตรง )DSS) ทีไ่ม่ไดเ้ขา้รว่มในระบบ SSPA (NDSS secondary schools) 3  ส าหรบัสถานที ่

เรยีนใน S1 ไดอ้กีดว้ย. 
 

ระยะเวลาในการรบัสมคัร 
 

5.   ระยะเวลาการสมคัรแบบ DP ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มทุกแห่งจะเท่ากนั โดยเร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่

3 มกราคม (วนัองัคาร) จนถงึวนัที ่17 มกราคม 2023 (วนัองัคาร) ซึง่รวมถงึวนัทีท่ ัง้สองวนัดงักล่า 

วดว้ย  ส าหรบัเวลาท าการของแต่ละโรงเรยีนน้ันอาจแตกต่างกนัออกไป ควรสอบถามกบัทางโรงเรยีนโดย 

ตรง 
 

ขัน้ตอนการสมคัร 
 

6.  ผูป้กครองตดัสนิใจเลอืกว่าจะสมคัรเรยีนแบบ DP หรอืไม ่ ส าหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนเป็นผูใ้ชง้าน 

SSPA e-Platform และผกูบญัชกีบั “iAM Smart+” นอกเหนือจากใบสมคัร Application Form แบบกระ 

ดาษแลว้ 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)  นักเรยีนช ัน้ประถมศกึษ 

าปีที ่6 ทีเ่ขา้รว่มทุกคนจะไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Forms คนละสองชดุจากโรงเรยีนประถมศ ึ

กษาทีเ่ขา้รว่ม 
 

  

 
2 ระยะเวลาส าหรบัการสมคัรเขา้เรยีน S1 ที ่Jockey Club Ti-I College คอื ตัง้แต่วนัที ่3 มกราคม )วนัองัคาร) จนถงึวนัที ่19 มกราคม 2023 

(วนัพฤหสับด)ีหากนักเรยีนไดร้บัการตอบรบัเขา้เรยีนที ่ Jockey Club Ti-I College พวกเขาจะไม่ไดร้บัการจดัสรรทีเ่รยีนแบบ DP 

หรอืการจดัสรรทีเ่รยีนจากสว่นกลาง )CA) ภายใตร้ะบบ SSPA แตห่ากนักเรยีนไม่ไดร้บัการตอบรบัจากการสมคัรของพวกเขา พวกเขายงัคง 

สามารถรบัโอกาสในการจดัสรรสถานทีเ่รยีน S1 ผ่านระบบ SSPA ได ้
3  NDSS secondary schools มกี าหนดการรบัสมคัรของตนเอง  ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง  

เน่ืองจากไม่มกีารจ ากดัจ านวนโรงเรยีนมธัยม NDSS secondary schools ทีนั่กเรยีนสามารถสมคัรได ้ นักเรยีนจงึอาจไดร้บัการยอมรบัจาก 

โรงเรยีนมธัยม NDSS secondary schools พรอ้มกนัหลายแห่ง  อย่างไรกต็าม หากผูป้กครองไดย้ืน่เอกสารลงนามผูป้กครอง และแบบฟอ 

รม์บนัทกึผลการเรยีนของนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ฉบบัตวัจรงิ ใหก้บัโรงเรยีนแห่งใดแหง่หน่ึงทีเ่สนอทีเ่รยีนใหก้บันักเรยีนแลว้ การด าเ 

นินการนีจ้ะถอืเป็นการยนืยนัการตอบรบัเขา้เรยีนใน S1 ที ่ NDSS secondary school น้ันเสนอให ้ และถอืเป็นการป 

ฏเิสธขอ้ตกลงในการเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ S1 กบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีไ่ดร้บัการสนับสนุนทางดา้นการเงนิทีอ่ืน่ ๆ )รวมถงึสถานทีศ่กึษา S1 

อืน่ ๆ ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่ม และ Jockey Club Ti-I College) ทีจ่ดัสรรผา่นระบบ SSPA  ทางโรงเรยีนจะแจง้ให ้ EDB 

ทราบถงึความจ านงของผูป้กครองภายในตน้เดอืนพฤษภาคม 2023  เมือ่ไดร้บัรายชือ่นักเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจาก NDSS secondary 

schools แลว้ทาง EDB จะไม่จดัสรรรายชือ่นักเรยีนใหก้บัโรงเรยีนมธัยมศกึษา ๆ  อืน่ผ่านระบบ SSPA อกี  ส าหรบั List of DSS Secondary 

Schools Not Participating ใน SSPA 2021/2023 ผูป้กครองสามารถตดิต่อโรงเรยีนประถมศกึษาของบุตรหลานของตนไดโ้ดยตรง  

ปกครองยงัสามารถเยีย่มชมหนา้โฮมเพจของ 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) 

เพือ่ดาวนโ์หลดรายชือ่หรอืโทรตดิต่อระบบสอบถามทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง EDB ทีห่มายเลข 2891 0088 (กด 2 (ภาษาองักฤษ) > 5 

(บรกิารโทรสาร) > 04 (ระบบจดัสรรสถานทีโ่รงเรยีนมธัยม: รายชือ่โรงเรยีน)) เพือ่ขอรบัรายชือ่โรงเรยีนทางโทรสารไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
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8.   แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form แต่ละใบแบ่งออกเป็นสีส่่วน: ส าเนาของ EDB (สฟ้ีา), 

ส าเนาของโรงเรยีน)สเีขยีว), ส าเนาของผูป้กครอง )สแีดง) และล าดบัการเลอืกโรงเรยีน )ล าดบัโรงเรยีนทีเ่ลอื 

กเป็นอนัดบั 1 คอืตวัเลอืกโรงเรยีนแรกและล าดบัโรงเรยีนทีเ่ลอืกเป็นอนัดบั 2 คอืตวัเลอืกโรงเรยีนทีส่อง) 

)สแีดง)  รายละเอยีดของนักเรยีนไดร้บัการพมิพไ์วล้่วงหนา้ลงในแต่ละส่วนของแบบฟอรม์ใบสมคัร 

Application Form แลว้  ดูส าเนาของผูป้กครองเป็นตวัอย่าง ขอ้มูลทีพ่มิพไ์วล่้วงหนา้ประกอบดว้ย: 

 
 

     รอบการจดัสรร 

     หมายเลขอา้งองินักเรยีน 

     หมายเลขใบสมคัร 

     ชือ่ของนักเรยีน 

     เพศ 

     วนัเดอืนปีเกดิ 

     โรงเรยีนประถมศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู ่
 

9.    หลงัจากไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form และแบบฟอรม์บนัทกึนักเรยีนช ัน้ประถม 

ศกึษาปีที ่64  แลว้ ผูป้กครองจะตอ้งตรวจสอบทนัทว่ีาขอ้มูลทีพ่มิพไ์วล่้วงหนา้ดงัต่อไปนีถู้กตอ้งตรงกบัขอ้ม ู

ลส่วนตวัทีร่ะบุไวใ้นเอกสารระบุตวัตนของบุตรหลานหรอืไม:่ 
 

    ชือ่ของนักเรยีน 

    เพศ 

    วนัเดอืนปีเกดิ 
 

ในกรณีที่ขอ้มูลมีความคลาดเคลือ่น ผูป้กครองควรแจง้ใหโ้รงเรยีนประถมศกึษาของบุตรหลานทราบใน  

ทนัที เพื่อท าการแกไ้ข ซึง่ควรไดร้บัการรบัรองโดยตราประทบัของโรงเรยีนประถมศกึษาดงักล่าวดว้ย  

ผูป้กครองไม่ควรแกไ้ขขอ้มูลที่พิมพไ์วล่้วงหนา้ในแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ดว้ยตนเอง 

และเมื่อไดร้บัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ทางโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีพ่วกเขาสมคัรเขา้เร ี

ยนจะไม่ท าการแกไ้ขขอ้มูลที่พิมพไ์วล่้วงหนา้ใหก้บัผูส้มคัรดว้ยเชน่กนั 
 

10.   หากผูป้กครองตดัสนิใจท าการสมคัรแบบ DP ผ่านแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form 

แบบกระดาษ ผูป้กครองควรปฏิบตัติามขัน้ตอนดา้นล่าง: 
 

 (i) กรอกชือ่โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีต่อ้งการสมคัรลงในชอ่งว่างทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หบ้นแบบฟอรม์ใบสมั

คร Application Form ทัง้สีส่่วนตามความตอ้งการ 

 (ii) ฉีกส่วนทีม่ลี าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีนทีต่อ้งการส าหรบัการเก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐาน )นักเรยี 

นไม่จ าเป็นตอ้งระบุล าดบัตวัเลอืกต่อโรงเรยีนทีส่มคัร)  ส่วนทีเ่หลอือกีสามส่วนใหเ้ก็บไวแ้บบเ 

ดมิ 

 (iii) นส าเนาของ EDB, ส าเนาของโรงเรยีนและส าเนาของผูป้กครองทีม่หีมายเลข Application 

Number เดยีวกนั )โดยทัง้สามส่วนอยู่ครบถว้นไม่เสยีหาย) ใหก้บัโรงเรยีนมธัยมศกึษาที ่

สมคัรเขา้เรยีนโดยตรง พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ตามทีท่างโรงเรยีนมธัยมศกึษาก าหนด 

)เชน่ แบบฟอรม์การรบัเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้) 

 (iv) แสดงเอกสารการแสดงตวัตนฉบบัจรงิของนักเรยีนใหแ้ก่โรงเรยีนมธัยมศึกษาเพื่อการตรว

จสอบ 

 

 
4 แบบฟอรม์บนัทกึนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จะถกูใชเ้ป็นเอกสารแสดงตนเมือ่นักเรยีนสมคัรเขา้เรยีนในระดบัช ัน้ S1 ที ่Jockey Club Ti-I 

College และ NDSS secondary schools 
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 (v) ล าดบัสุดทา้ยใหร้บัส าเนาส่วนของผูป้กครองจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่มตีราประทบัของโรง 

เรยีน, ชือ่โรงเรยีนและรหสัโรงเรยีนเพือ่เก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

ผูป้กครองควรทราบว่าเมือ่ยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form แลว้จะไม่สามารถเรยีกค ื

นหรอืยกเลกิได ้และไม่สามารถเปลีย่นแปลงล าดบัการเลอืกโรงเรยีนได้ 
   

11.  หากนักเรยีนสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาเพยีงแห่งเดยีว ควรใชแ้บบฟอรม์ใบสม ั

คร Application Form พรอ้มล าดบัการเลอืกโรงเรยีนหมายเลข 1 ในการสมคัร  เพราะหากนักเรยีนยืน่แบบ 

ฟอรม์ใบสมคัร Application Form ทัง้สองของพวกเขาไปยงัโรงเรยีนเดยีวกนั ทาง EDB จะด าเนินการกบัใบ 

สมคัรทีม่ลี าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีนทีม่หีมายเลข 1 เท่าน้ัน และใบสมคัรทีม่ลี าดบัตวัเลอืกของโรงเรยีน หมาย 

เลข 2 จะถอืเป็นโมฆะ  แบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form  ใด ๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจะไม่สามารถโอน ยา้ยใ 

หผู้อ้ืน่ได ้  ผูป้กครองอาจเก็บหรอืท าลายแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ดว้ยตนเองหลงัจา กพน้ 

ระยะเวลาการสมคัรไปแลว้ 

 

12.   โรงเรยีนมธัยมศกึษาจะไม่ด าเนินการใด ๆ กบัแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ภายใตส้ 

ถานการณต่์อไปนี:้ 

 

  Application Form ทีย่ืน่หลงัจากพน้ก าหนดเวลาไปแลว้ 

  Application Form ทีม่กีารแกไ้ขรอบการจดัสรร, หมายเลขอา้งองิของนักเรยีนและหมายเ 

ลขใบสมคัร 

  Application Form ทีม่กีารแกไ้ขชือ่ของนักเรยีน, เพศและวนัเดอืนปีเกดิ โดยไมม่กีารประทบั 

ตราจากโรงเรยีนประถมศกึษา 

  Application Form ทีซ่  า้กนั, ช ารุดหรอืไม่สมบูรณ ์

 

(b)  ยืน่ใบสมคัรผ่าน SSPA e-Platform 

 

13.  หากผูป้กครองตดัสนิใจท าการสมคัรแบบ DP ผ่าน SSPA e-Platform ผูป้กครองควรปฏบิตัติามขั ้

นตอนดา้นล่าง: 

 

 (i) เขา้สู่ระบบ SSPA e-Platform5.  ส าหรบัขัน้ตอนการสรา้งบญัช ีSSPA e-Platform และขั ้

นตอนการเขา้สู่ระบบ โปรดดูวดิโีอทีเ่กีย่วขอ้งและค าแนะน าส าหรบัผูป้กครอง ซึง่มแีสดงอยูท่ี ่

ห นา้โฮมเพจบนเว็บไซตข์อง 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 าดบัโรงเรยีนหมา 

ยเลข 2) ส าหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีต่อ้งการสมคัร 

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

 

 

 
5ใ ในกรณีทีข่อ้มูลทีแ่สดงใน SSPA e-Platform มคีวามคลาดเคลือ่น โปรดแจง้ใหท้างโรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่ขา้รว่มทราบในทนัท ี

เพือ่ท าการแกไ้ข 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
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 (v) อปัโหลดส าเนาเอกสารระบุตวัตนของนักเรยีน 6  (เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชนของฮ่องกง, 

สูตบิตัรของฮ่องกง หรอืเอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ) )จ าเป็น) เพือ่ใชส้ าหรบัการอา้งองิของทางโ 

รงเรยีนมธัยมศกึษา 

 (vi) อปัโหลดเอกสารต่าง ๆ ทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาก าหนด )เชน่ แบบฟอรม์การรบัเขา้เรยีนที ่

โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้, ใบรบัรองและรางวลัต่าง ๆ) 

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

เรยีนและเอกสารทีอ่ปัโหลดน้ันถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์

 (viii) อ่านและรบัทราบประเด็นทีค่วรทราบเกีย่วกบัการสมคัรเลอืกทีเ่รยีนเองและค าชีแ้จงเกีย่วกบักา

รรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 (ix) เซน็ชือ่แบบดจิทิลัดว้ย “iAM Smart+” 

 (x) ยนืยนัและส่งยืน่ใบสมคัร 
 

14.   เพือ่การจดัการแอปพลเิคชนัจ านวนมากอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให ้การเขา้สู่ระบบ SSPA e-

Platform ในแต่ละคร ัง้มกีารจ ากดัเวลา 30 นาท ีกรุณากรอกขัน้ตอนการสมคัรใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 

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

การเขา้สู่ระบบคร ัง้ถดัไป 

 

 

ผูป้กครองควรทราบว่าเมือ่ส่งยืน่ใบสมคัรในรูปแบบกระดาษหรอืผ่านทาง SSPA e-Platform 

แลว้ใบสมคัรนัน้จะไม่สามารถเรยีกคนืหรอืยกเลกิได ้และไม่สามารถเปลีย่นแปลงล าดบัการเล ื

อกโรงเรยีนไดอ้กีตอ่ไป 
 

 

 

การจดัสรรทีเ่รยีน 

 

15.        โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มอาจก าหนดเกณฑใ์นการรบันักเรยีนของตนเองขึน้อยู่กบัปรชัญาแล 

ะวฒันธรรมของโรงเรยีนแห่งน้ัน ทางโรงเรยีนตอ้งเปิดเผยเกณฑใ์นการคดัเลอืกและการประเมนิคุณสมบตันัิก 

เรยีน รวมถงึจ านวนของการรบัสมคัรแบบ DP ต่อสาธารณชน ซึง่ควรตดิประกาศอยา่งเห็นไดช้ดัไวใ้นบ 

รเิวณโรงเรยีน หรอืแจง้แกผู่ส้มคัรแต่ละคนอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่นการรบัสมคัรเขา้เรยีน  กอ่นท าการ 

สมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีน ผูป้กครองควรพจิารณาในทกุ ๆ ดา้นของโรงเรยีน เชน่, ปรชัญาดา้นการศกึษา, 

วฒันธรรม, ศาสนา, เกณฑก์ารรบัเขา้เรยีนและการใหน้ ้าหนัก, โครงสรา้งคลาส, การพฒันาและการด าเนินงา 

น, และความสามารถของบุตรหลานของท่าน, ความเป็นไปไดแ้ละ ความสนใจ  เพือ่เลอืกโรงเรยีนทีเ่หมาะสม  

โดยทางโรงเรยีนอาจจดัใหม้กีารสมัภาษณ ์แต่ไม่ควรท าการทดสอบขอ้เขยีนในรูปแบบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

16.     หลงัจากด าเนินการสมคัรแบบ DP แลว้ ทางโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มทัง้หมด )รวมถงึ  Jockey 

Club Ti-I College) จะตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบถงึรายชือ่ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกทัง้หมดว่าบุตรหล 

านของพวกเขามรีายชือ่รวมอยู่ในรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลอืกส าหรบัการเลอืกทีเ่รยีนเอง โดยแจง้ใหท้ราบผ่า 

นทางจดหมายและทางโทรศพัทใ์นวนัที ่31 มนีาคม 20237.  โรงเรยีนตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบถงึการจดัเ 

ตรยีมการแจง้เตอืนและท าการรวบรวมขอ้มูลการตดิต่อทีจ่ าเป็นจากผูป้กครองไวล่้วงหนา้เป็นอย่างด ี  การจ ั

ดเตรยีมการแจง้เตอืนเหล่านีจ้ะไม่น ามาใชก้บัผูส้มคัรตวัส ารองและผูส้มคัรทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืกและไม่ใช่

การแจง้ผลของการจดัสรร  ผูป้กครองทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งไม่จ าเป็นตอ้งตอบกลบัการแจง้เตอืนเหล่านี ้

 
6 ขนาดไฟลส์ูงสดุส าหรบันักเรยีนแต่ละคนคอื 25MB (รวมไฟลท์ัง้หมดทีอ่ปัโหลดส าหรบัแอปพลเิคชนั DP ไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาสองแห่ง)  

ระบบรองรบัรูปแบบไฟล ์PDF และรูปแบบไฟลร์ูปภาพทั่วไป )GIF, BMP, PNG และ JPEG) 
7   ส าหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนเป็นผูใ้ชง้าน SSPA e-Platform พวกเขาอาจไดร้บัการแจง้เตอืนเกีย่วกบัรายชือ่ผูส้มคัรแบบ DP ทีไ่ดร้บักา 

รคดัเลอืกผ่านทาง SSPA e-Platform ในวนัเดยีวกนัดงักล่าว 
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17.  หากผูป้กครองทีไ่ดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการไดท้ าการสมคัรเขา้ 

เรยีนที ่ NDSS secondary school ใหบุ้ตรหลานไวด้ว้ยเชน่กนั พวกเขาตอ้งตดัสนิใจว่าจะรกัษาสถานทีเ่ 

รยีนที ่ NDSS secondary school เสนอใหห้รอืไม ่ ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่ 12 เมษายน 2023  

หากผูป้กครองตดัสนิใจทีจ่ะรกัษาสถานทีเ่รยีนที ่NDSS secondary school เสนอให ้ผูป้กครองควรเพกิเฉย 

ต่อการแจง้เตอืนจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มน้ัน ๆ  หากผูป้กครองตดัสนิใจทีจ่ะปฏเิสธขอ้เสนอจาก 

NDSS secondary school พวกเขาสามารถแจง้ไปยงั NDSS secondary school ทีเ่กีย่วขอ้งและขอรบัเอก 

สารทีล่งนามไวแ้ละเอกสารตน้ฉบบัของแบบฟอรม์บนัทกึนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 คนืในวนัทีห่รอื 

ก่อนวนัที ่12 เมษายน  2023 เพือ่รกัษาทีเ่รยีนใน  DP ทีนั่กเรยีนไดร้บัการคดัเลอืกไว ้  เมือ่ไดร้บัเอก สารที ่

เกีย่วขอ้งคนืแลว้จะถอืเป็นการยนืยนัว่าผูป้กครองทีเ่กีย่วขอ้งไดส้ละสทิธิส์ถานทีเ่รยีนในระดบั S1 ทีท่าง 

NDSS secondary school เสนอใหก้อ่นหนา้นี ้

 

18.   ตามรายชือ่ผูท้ีผ่า่นการคดัเลอืกส าหรบัการเลอืกทีเ่รยีนเอง ซึง่ถูกส่งมาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาที ่

เขา้รว่ม ทาง EDB จะจดัเตรยีมรายชือ่นักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่ขา้รว่มแต่ละแห่งทีไ่ดร้บัแจ ้ งว่าเ 

ป็นผูส้มคัร DP ทีผ่่านการคดัเลอืก )ซึง่จะไม่มกีารระบุรายชือ่ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งและไม ่ว่านั 

กเรยีนจะไดร้บัคดัเลอืกเป็นผูส้มคัรทีผ่า่นการคดัเลอืกโดยโรงเรยีนมธัยมหน่ึงแห่งหรอืสองแห่งก็ตาม)ใน ชว่ง 

ตน้เดอืนเมษายน 2023 

 

19.  การจดัเตรยีมตามขอ้ตกลงในย่อหนา้ที ่ 16 ถงึ 18 เป็นมาตรการดา้นการบรหิาร และกลไก SSPA 

ทีม่อียู่ยงัคงเหมอืนเดมิไมม่กีารเปลีย่นแปลง  ใบสมคัรแต่ละใบจะมหีมายเลขเฉพาะทีไ่ม่ซ า้กนั เพือ่ใชส้ าห 

รบัระบุล าดบัการเลอืกโรงเรยีนของนักเรยีน  EDB จะจบัคู่ตวัเลอืกของนักเรยีนกบัรายชือ่โรงเรยีนทีไ่ดร้บั 

การคดัเลอืก/ตวัส ารองส าหรบัการเลอืกทีเ่รยีนเอง  หากนักเรยีนไดร้บัคดัเลอืกในโรงเรยีนทัง้สองแหง่ทีนั่กเร ี

ยนสมคัร และไม่ไดร้บัการตอบรบัเขา้เรยีนจาก NDSS secondary school ใด ๆ นักเรยีนจะไดร้บัการจดัสร 

รสถานทีเ่รยีนในระดบั S1 ทีโ่รงเรยีนทีเ่ป็นตวัเลอืกแรกของนักเรยีน โดยพจิารณาจากล าดบัการเลอืกโรงเรยี 

นของนักเรยีน 

 

20.  นักเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืกในการสมคัรแบบ DP จะไมไ่ดร้บัการจดัสรรทีเ่รยีนแบบ CA  นักเรยีนที ่

ไม่ผ่านการคดัเลอืกในการสมคัรแบบ DP จะไดร้บัการจดัสรรทีเ่รยีนแบบ CA  หากผูป้กครองไดท้ ากา 

รสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่สุดทา้ยแลว้ไม่มกีารเสนอสถานทีเ่รยีนในระดบั S1 ภายใตร้ะบบ 

SSPA ในรอบการจดัสรรนี ้จะส่งผลใหก้ารสมคัรดงักล่าวไม่ถูกด าเนินการ 

 

21.  ปกครองทีไ่ม่ไดท้ าการสมคัรแบบ DP ใหก้บับุตรหลานของตน หรอืไมไ่ดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงเรยี 

นมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มเกีย่วกบัรายชือ่นักเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืกส าหรบัการเลอืกสถานทีเ่รยีนเอง ควรยืน่แ 

บบฟอรม์ตวัเลอืกโรงเรยีนมธัยมศกึษา (Choice Form) ทีก่รอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ไปยงั EDB ในชว่งตน้เดอื 

นพฤษภาคม 2023 ผา่นโรงเรยีนประถมศกึษาของพวกเขา  ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่านักเรยีนจะยงัคงไดร้บักา 

รจดัสรรสถานทีเ่รยีนในระดบั S1 ผ่านระบบ CA หากการสมคัรแบบ DP ของนักเรยีนไมไ่ดร้บัการคดัเลอืก  

ผูป้กครองทีไ่ดร้บัแจง้จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มว่าบุตรหลานของท่านมชี ือ่อยู่ในรายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการ

คดัเลอืกส าหรบัการเลอืกสถานทีเ่รยีนเองแลว้น้ันพวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งท าการเลอืกโรงเรยีนพวกเขาเพ ี ยงต ้

องขดีฆ่าส่วนทีเ่กีย่วกบัตวัเลอืกโรงเรยีน, ลงชือ่ในแบบฟอรม์ Choice Form หลงัจากกรอกขอ้มูลการตดิ ต่อ 

เรยีบรอ้ยแลว้ และสง่แบบฟอรม์ Choice Form คนืไปยงัโรงเรยีนทีบุ่ตรหลานศกึษาอยู ่  ผล DP และ CA 
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จะออกในเวลาเดยีวกนัของวนัที ่ 11 กรกฎาคม 20238.  ผูป้กครองไมจ่ าเป็นตอ้งสอบถามไปยงัโรงเร ี

ยนทีส่มคัรไวก้อ่นประกาศผล9. 
 

การสมคัรเพือ่ขอเปลีย่นแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form 
 

22.   ท่านสามารถเปลีย่นแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Forms ทีช่  ารุดหรอืสูญหายไดด้ว้ยตนเอง 

ทีแ่ผนกการจดัสรรทีเ่รยีน )SPA)  ควรตรวจสอบเอกสารประจ าตวัทีแ่สดงหมายเลขอา้งองินักเรยีนของผูส้ม ั

ครจะถกูจดัท าขึน้ในระหว่างเวลาการเปลีย่นแบบฟอรม์ การขอเปลีย่นในแต่ละคร ัง้มค่ีาธรรมเนียม HK$125  

หากพบแบบฟอรม์ใบสมคัร Application Form ทีแ่จง้ว่าสูญหายหลงัจากไดร้บัส าเนาชดุใหมม่า แลว้ 

ผูป้กครองควรใชส้ าเนาใบทดแทนใหม่และท าลายส าเนาเกา่ทีพ่บ  ผูป้กครองไม่ควรใชแ้บบฟอรม์ใบส มคัร 

Application Forms ทีม่ลี าดบัตวัเลอืกโรงเรยีนเดยีวกนัเพือ่สมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษามา 

กกว่าหน่ึงแหง่ มฉิะน้ัน บุตรหลานของท่านอาจจะถูกตดัสทิธิใ์นการไดร้บัโอกาสในการจดัสรรทีเ่รยีนแบบ DP 
 

การสอบถามขอ้มูล 
 

23.   ส าหรบัค าถามเพิม่เตมิ ผูป้กครองสามารถปรกึษาโรงเรยีนประถมศกึษาของบุตรหลานของตน หร ื

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

แผนกจดัสรรทีเ่รยีน 

กรมการศกึษา 

ธนัวาคม 2022 
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  วนัทีโ่รงเรยีนประถมศกึษารวบรวมผลการจดัสรรคอืวนัที ่10 กรกฎาคม 2023   หาก EDB ไดป้ระกาศปิดโรงเรยีนในชว่งเชา้ของวนัน้ัน อนั 

เน่ืองมาจากการประกาศสญัญาณเตอืนภยัพายุหมุนเขตรอ้น กอ่นหมายเลข 8/หมายเลข 8 หรอืสูงกวา่ การรวบรวมผลการจดัสรรจะถูกเลือ่ 

นออกไปเป็นวนัที ่11 กรกฎาคม 2023  ทัง้นี ้การประกาศผลการจดัสรรจะถูกเลือ่นจากวนัที ่11 กรกฎาคม 2023 ไปเป็นวนัที ่12 กรกฎาคม 

2023 ตามล าดบั  หากในชว่งเชา้ของวนัทีป่ระกาศผลการจดัสรร )เชน่ 11 กรกฎาคม 2023) ทาง EDB ไดป้ระกาศปิดโรงเรยีน 

อนัเน่ืองมาจากการประกาศสญัญาณเตอืนภยัพายุหมุนเขตรอ้นกอ่นหมายเลข 8/หมายเลข 8 หรอืสงูกวา่ 

หรอืสญัญาณเตอืนภยัพายุฝนฟ้าคะนองสแีดงหรอืสดี า การประกาศผลการจดัสรรจะถกูเลือ่นออกไปเป็นวนัท าการถดัไปของโรงเรยีน 
9 ส าหรบัผูป้กครองทีล่งทะเบยีนเป็นผูใ้ชง้าน SSPA e-Platform พวกเขาอาจไดร้บัผลการจดัสรรผา่น SSPA e-Platform ในวนัเดยีวกนั 


