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ระบบการจัดสรรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจําปี 2022
การจัดการแจ้ งเตือนสํ าหรับผู้สมัครเลือกที่เรียนเองที่ได้รับการจัดสรรรที่เรียน
คําถามที่พบบ่ อย
(1) Q การจัดการแจ้ งเตือนสํ าหรั บผู้สมัครเลือกที่เรียนเอง (DP) ที่ได้ รับการจัดสรรที่ เรียน (การ
จัดการแจ้ งเตื อน) ภายใต้ ระบบการจัดสรรสถานที่เรี ยนในระดับชั้ น มัธยมศึกษา (SSPA)
คืออะไร?
A ผูป้ กครองของนัก เรี ยนที่ มี ความประสงค์จะสมัครแบบ DP สามารถยื่น ใบสมัค รไปยัง
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมที่ตอ้ งการได้ไม่เกิ นสองแห่ ง (รวมถึงโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
รัฐบาลทั้งหมดและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรง (DSS) ซึ่ ง
เข้าร่ วมในระบบ SSPA) ได้ในเดื อนมกราคมของทุกปี ตามปกติ ระยะเวลาการรับสมัคร
ของ SSPA 2022 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม ถึง 17 มกราคม 2022
เริ่ มตั้งแต่ SSPA 2020 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมในระบบ (รวมถึง Jockey Club Ti-I
College) หลังจากการดําเนิ นการการสมัคร DP แล้ว โรงเรี ยน จะต้องแจ้งให้ ผูป้ กครอง
ทราบถึงผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดที่บุตรของพวกเขารวมอยู่ในรายชื่อผู ้ ผ่านการ
คัดเลือกสําหรับระบบการเลือกที่เรี ยนเองทางจดหมายและทางโทรศัพท์ในวันที่ กําหนด
ก่อนการจัดสรรที่เรี ยนจากส่ วนกลาง (CA)1 วันที่กาํ หนดสําหรับ SSPA 2022 คือวันที่ 31
มีนาคม 2022 ผูป้ กครองที่ได้รับแจ้งถึงการสมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรี ยนมัธยมที่
เข้าร่ วมไม่จาํ เป็ นต้องกรอกแบบฟอร์ มตัวเลือกโรงเรี ยน (Choice Forms) ในขั้นตอนของ
CA ซึ่งจะเริ่ มในเดือนเมษายน
การจัด การแจ้ง เตื อ นตามที่ ก ล่ า วไว้ข ้า งต้น นี้ เป็ นมาตรการในการบริ ก าร กลไก และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของ SSPA ที่มีอยูน่ ้ นั ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นักเรี ยนทุกคนใน SSPA
รอบนี้ จะได้รับ ผลการจัด สรรที่ เรี ยนจากระบบ SSPA ในต้น เดื อนกรกฏาคม ตามปกติ
(รวมไปถึงผลในขั้นตอน DP และ CA ด้วย) ผูป้ กครองจะต้องดําเนิ นการตาม ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่บุตรของพวกเขาได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลา
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ที่ได้รับการคัดเลือกที่เรี ยน และตัวอย่างจดหมายการแจ้งเตือน
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ที่กาํ หนด ผลของการจัดสรรสําหรับ SSPA 2022 จะประกาศในวันที่ 12 กรกฏาคม 2022
และระยะเวลาสําหรับการลงทะเบียน คือ จากวันที่ 14 กรกฏาคม ถึง 15 กรกฏาคม 2022
(2) Q ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนนี้ นักเรียนที่เป็ นตัวสํ ารองและไม่ ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับการ
แจ้ งล่วงหน้ าถึงผลการสมัครของพวกเขาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมหรื อไม่ ?
A ภายใต้การจัดการแจ้งเตือนนี้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมจะแจ้งเฉพาะผูส้ มัครทได้รับ
การคัด เลื อ กเท่ านั้น ที่ รวมเข้าด้วยกัน ในรายชื่ อ ที่ ได้รับ การคัด เลื อ กสําหรับ การเลื อ กที่
เรี ยนเอง ของโรงเรี ยนนั้น โรงเรี ยนจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้แจ้งกับผูส้ มัครที่เป็ นตัวสํารอง
และ ไม่ผ่านการคัดเลือกถึงผลการสมัคร DP ของพวกเขาเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจ
ผิดที่ ไม่จาํ เป็ น
(3) Q การจัดการแจ้ งเตือนนีเ้ หมือนกับการประกาศผลอย่างเป็ นทางการของ DP หรื อไม่ ?
A การจัดการแจ้งเตือนซึ่งเป็ นมาตรการในการบริ หารนั้นจะไม่เหมือนกับการประกาศผลการ
จัดสรรที่ เรี ยนในรอบสุ ดท้าย กลไกของ SSPA ที่ มีอยู่น้ ัน ยังเหมื อนเดิ มไม่เปลี่ยนแปลง
นั ก เรี ยนทุ ก คนใน SSPA รอบนี้ จะได้ รั บ ผลการจั ด สรรที่ เ รี ยนจาก SSPAในเดื อ น
กรกฎาคมตามปกติ (รวมไปถึงผลในขั้นตอน DP และ CA) ผูป้ กครองจะต้องดําเนิ นการ
ามขั้นตอนการลงทะเบี ยนกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ บุตรของพวกเขา ได้รับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ผลของการจัดสรรสําหรับ SSPA 2022 จะประกาศในวันที่ 12
กรกฏาคม 2022 และระยะเวลาสําหรับการลงทะเบียน คือ จากวันที่ 14 กรกฏาคม ถึง 15
กรกฏาคม 2022

2

Thai

(4) Q โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมจะแจ้ งให้ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ รับการคัดเลือกสํ าหรับ
ผู้สมัคร DP ทราบในวิธีทางใด?
A โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมจะต้องแจ้งให้ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลือก
ทั้งหมดสําหรับผูส้ มัคร DP โดยทางจดหมายและทางโทรศัพท์ในวันที่กาํ หนด โรงเรี ยน
จะต้องแจ้งให้ผูป้ กครองทราบอย่างดีถึงการจัดการแจ้งเตือน และรวบรวมรายละเอียดการ
ติดต่อที่จาํ เป็ นไว้ล่วงหน้า วันที่กาํ หนดที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมจะแจ้งให้ผูส้ มัคร
DPที่ได้รับการคัดเลือก สําหรับ SSPA 2022 คือ วันที่ 31 มีนาคม 2022
(5) Q หากนักเรี ยนที่ได้ ยื่นใบสมัคร DP ไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาที่เข้ าร่ วมสองแห่ งแล้ วพวก
เขาจะได้ รับการแจ้ งว่ าเป็ นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งตามลําดับ
หรื อไม่ ?
A สําหรับนักเรี ยนแต่ละคนที่ส่งใบสมัคร DP ไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมสองแห่ ง
แล้วและผ่านการคัดเลือกทั้งสองโรงเรี ยน ผูป้ กครองจะได้รับการแจ้ง ถึงการสมัครที่ผ่าน
การคัดเลือกจากโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมทั้งสองแห่ งตามลําดับ นักเรี ยนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการ
จัดสรรไปยังโรงเรี ยนที่ตนเลือกเป็ นอันดับแรกตามกลไกของระบบ SSPA ที่ใช้อยู่
(6) Q หลั ง จากได้ รั บ การแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า เป็ นผู้ ส มั ค ร DP ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก จากโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วม ผู้ปกครองจะต้ องเปิ ดเผย อันดับของโรงเรียนที่เลือกให้ กบั โรงเรียนที่
เกีย่ วข้ องและยืนยันการยอมรับ DP ที่ได้ รับการเสนอหรื อไม่ ?
A โดยระบบ SSPA ที่มีอยู่ ผูป้ กครองไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยอันดับการเลือกโรงเรี ยนของพวก
เขาให้กบั โรงเรี ยนที่พวกเขาสมัครไปตอนขั้นตอน DP การแจ้งเตือนจากโรงเรี ยนมัธยมที่
เข้าร่ วมถึ งผูป้ กครองภายใต้การจัดการแจ้งเตื อนนี้ ไม่ใช่ การประกาศผลการจัดสรรอย่า
เป็ นทางการ ดังนั้นผูป้ กครองไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยอันดับการเลือกโรงเรี ยนของพวกเขาต่อ
โรงเรี ยนที่เกี่ยวข้อง หรื อยืนยันการยอมรับ DP ที่ได้รับการเสนอให้หลังจากได้รับการแจ้ง
ให้ ทราบที่บุตรของพวกเขาเป็ นผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือก DP จากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วม
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(7) Q โรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมสามารถสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับอันดับการเลือกโรงเรียนของ
บุตรของพวกเขาได้ หรื อไม่ ?
A ภายใต้ร ะบบ SSPA ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ผู ้ป กครองที่ ส มัค ร DP สํ า หรั บ บุ ต รของพวกเขาไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยอันดับการเลือกโรงเรี ยนของพวกเขาต่อโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้อง กลไกของ
SSPAที่มีอยู่น้ นั ยังเหมือนเดิ มไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การจัดการแจ้งเตือนดังนั้น โรงเรี ยน
มัธยมที่เข้าร่ วมไม่ควรสอบถามผูป้ กครองเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
(8) Q โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมต้ องการทราบอะไรบ้ าง เมื่ อโรงเรี ยนแจ้ งให้ ผู้ปกครองทราบถึง
ผู้สมัคร DP ที่ผ่านการคัดเลือกโดยส่ งทางจดหมายและติดต่ อทางโทรศั พท์ ตามวันเวลา
ที่กาํ หนด?
A เมื่อได้รับใบสมัคร DP จากผูป้ กครอง (โดยเฉพาะสําหรับผูป้ กครองที่อาศัยอยูห่ รื อทํางาน
นอกฮ่ อ งกง) โรงเรี ยนควรเตื อ นพวกเขาที่ จ ะอัพ เดทข้อ มู ล การติ ด ต่ อ ตามกํา หนด
ผูป้ กครองควรได้รับการแจ้งเป็ นอย่างดีในเรื่ องการจัดเตรี ยมสําหรับการแจ้งผูส้ มัครที่ผ่าน
การคัดเลือกDP ให้ทราบทางจดหมายและทางโทรศัพท์ตามวันเวลาที่กาํ หนด นอกจากนั้น
โรงเรี ยนควรจัดการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ของโรงเรี ยน รวมถึงการสํารองเวลาใน
การจัดส่ งทางไปรษณี ยเ์ พื่อแน่ ใจว่าผูป้ กครองของผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลื อกจะได้รับ
การแจ้งที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเกี่ ยวกับบุตรของเขาอยู่รายชื่ อผูท้ ี่ ได้รับการคัดเลื อกของ
โรงเรี ยนนั้นสําหรับการเลือกที่เรี ยนเองในเวลาที่กาํ หนด การกําหนดเวลาในการโทรศัพท์
ติ ดต่อกับ ผูป้ กครองที่ เกี่ ยวข้อง การ วางแผนการจัดการให้กับผูป้ กครองที่ ไม่ส ามารถ
ติดต่อตามเวลาที่กาํ หนดได้ และอื่นๆ
(9) Q โรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมควรจะจัดการอย่ างไรกับการสอบถามทางโทรศัพท์ จากผู้ปกครอง
เกีย่ วกับบุตรของพวกเขา ว่าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับเลือกของโรงเรียนหรื อไม่ ?
A เมื่อพิจารณาถึงความยากต่อการตรวจสอบตัวตนของผูโ้ ทรทางโทรศัพท์ โรงเรี ยนจึงขอ
แนะนําไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลของผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นรายบุคคลเมื่อได้รับ
การสอบถามดังกล่าว เพื่ อ ไม่ ให้ ขดั ต่ อ กฎหมายข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (ความเป็ นส่ ว นตัว )
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โรงเรี ยนอาจแจ้งให้ผูป้ กครองทราบถึงวิธีการซึ่ งผูป้ กครองของผูส้ มัคร DP ที่ ได้รับการ
คัดเลือกจะได้รับการแจ้ง หากผูป้ กครองมีคาํ ถามอื่นๆ โรงเรี ยนอาจจะจัดการกับคําถาม
ต่างๆตามกลไกการตอบข้อสอบถามของโรงเรี ยนของพวกเขาได้
(10) Q นอกจากการแจ้ งให้ ผู้ปกครองทราบเกี่ย วกับผู้สมัคร DP ที่ ได้ รับการเลื อกทางจดหมาย
และทางโทรศัพท์ แล้ว โรงเรียนมัธยมสามารถใช้ วิธีอื่นในการแจ้ งพวกเขาหรื อไม่ ?
A นอกเหนื อจากการแจ้งผูป้ กครองถึงผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกทางจดหมายและทาง
โทรศัพท์แล้ว ทางโรงเรี ยนยังอาจจะแจ้งผูป้ กครองของผูส้ มัคร DP ด้วยการใช้วิธีอื่นๆใน
กรณี ที่ จ าํ เป็ น อย่า งไรก็ ต ามโรงเรี ย นจะต้อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก การและข้อ กํา หนดของ
กฏหมายข้อมูลส่ วนบุคคล (ความเป็ นส่ วนตัว) เมื่อแจ้งกับผูป้ กครองด้วยวิธีอื่น
(11) Q หลังจากได้ รับการแจ้ งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการ คัดเลือก
ผู้ปกครองสามารถเปลีย่ นอันดับของโรงเรียนที่เลือกให้ บุตรของเขาได้ หรื อไม่ ?
A ตามกลไกของ SSPA ที่มีอยู่ แบบฟอร์ มการสมัครสําหรับ ที่นั่งในระดับมัธยมศึกษาปี ที่
หนึ่ง เมื่อยืน่ แล้ว จะไม่สามารถเรี ยกคืนหรื อยกเลิก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอันดับการ
เลือกโรงเรี ยนตามความพอใจได้ ดังนั้น ผูป้ กครองไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอันดับ
การเลื อ กโรงเรี ย นที่ พ อใจได้ห ลัง จากได้รั บ การแจ้ง ถึ งการรั บ สมัค ร DP ที่ ไ ด้รั บ การ
คัดเลือกของบุตรของพวกเขาจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วม
(12) Q หลังจากได้ รับการแจ้ งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก
แล้วผู้ปกครองจําเป็ นต้ องทําตามขั้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรียนนั้นทันทีหรื อไม่ ?
A การจัดการแจ้งเตือนตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ เป็ นมาตรการเกี่ ยวกับการบริ การ กลไกและ
ขั้น ตอนต่ า งๆ ของ SSPA ที่ มี อ ยู่น้ ั น ยัง เหมื อ นเดิ ม ไม่ เปลี่ ย นแปลง การแจ้ง เตื อ นจาก
โรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมไปยังผูป้ กครองไม่ใช่การประกาศผลการจัดสรรที่เรี ยนอย่างเป็ น
ทางการ และผูป้ กครองไม่จาํ เป็ นต้องทําตามขั้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรี ยนนั้นทันที
ผูป้ กครองจะได้รับสลิปการจัดสรรสถานที่เรี ยน (Allocation Slip) และสลิปการตอบรับเข้า
เรี ยน (Admission Slip) หลั ง จากการประกาศผล SSPA อย่ า งเป็ นทางการในเดื อ น
กรกฏาคม ถึ งตอนนั้น ผูป้ กครองจําเป็ นต้องทําให้เสร็ จสิ้ น กระบวนการลงทะเบี ยนกับ
โรงเรี ยนมัธยมที่ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาการลงเบียนที่กาํ หนด
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(13) Q สํ าหรั บผู้ปกครองที่ได้ รับการแจ้ งเตื อนจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมที่บุตรของพวกเขา
เป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก พวกเขาจําเป็ นต้ องกรอกและยื่นแบบฟอร์ มตัวเลือก
โรงเรียน(Choice Form) สํ าหรับ CA หรื อไม่ ?
A นักเรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมในระบบ SSPA จะได้รับแบบฟอร์ มตัวเลือกโรงเรี ยนในขั้นตอน
CA ซึ่งจะเริ่ มในเดือนเมษายน สําหรับนักเรี ยนที่ได้รับการแจ้งว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
DP จากโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาที่ เข้าร่ วม ผูป้ กครองเพี ยงเซ็ น ต์ชื่อบนแบบฟอร์ มตัวเลื อ ก
โรงเรี ยนหลังจากการกรอกข้อมูลการติดต่อ ขีดฆ่าส่ วนที่เป็ นตัวเลือกโรงเรี ยนเพื่อระบุว่า
พวกเขาไม่ จ ํา เป็ นต้ อ งเลื อ กโรงเรี ยน จากนั้ นส่ งแบบฟอร์ ม กลั บ ไปที่ โ รงเรี ยน
ประถมศึกษาที่บุตรของพวกเขาศึกษา อยู่
(14) Q สํ าหรั บผู้ปกครองที่ได้ รับการแจ้ งเตื อนจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่ าบุตรของพวกเขา
เป็ นผู้ ส มั ค รที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก DP พวกขาสามารถสละสิ ท ธิ์ ที่ เรี ย นใน DPและกรอก
แบบฟอร์ มตัวเลือกโรงเรียนเพื่อการเข้ าร่ วมใน CA ได้ หรื อไม่ ?
A ภายใต้กลไกของ SSPA ที่มีอยู่ นักเรี ยนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรที่เรี ยนด้วย DP จะไม่ได้
รับการจัดสรรในสถานที่เรี ยนอื่น ๆ ในขั้นตอน CA ดังนั้นผูป้ กครองของผูส้ มัครที่ได้รับ
การคัดเลือก DP ไม่จาํ เป็ นต้องเลือกโรงเรี ยนในแบบฟอร์ มตัวเลือกอีก ถึงแม้ว่าพวกเขาได้
เลือกโรงเรี ยนในแบบฟอร์ มตัวเลือกในขั้นตอน CA ซึ่ งจะเริ่ มในเดือนเมษายน บุตรของ
พวกเขาจะยังคงได้รับการจัดสรรที่เรี ยนให้กบั โรงเรี ยนมัธยมที่พวกเขาได้สมัครไปแล้วใน
ขั้นตอน DP ซึ่งเป็ นไปตามกลไกที่มีอยู่
(15) Q หากนักเรี ยนได้ สมัคร DP กับโรงเรี ยนมัธยมหนึ่งหรื อสองแห่ งก่ อนที่พ วกเขาจะสมัคร
สํ าหรั บ การจั ด สรรข้ ามเครื อข่ ายและได้ ย กเลิก การสมั ค ร DP เนื่ อ งจากการสมั ค รข้ าม
เครื อข่ ายของพวกเขา ผู้ปกครอง จําเป็ นต้ องกรอกแบบฟอร์ มตัวเลือกในขั้นตอน CA หรื อ
ไม?
A ภายใต้กลไก SSPA ที่มีอยู่ นักเรี ยนอาจจะยกเลิกการสมัคร DP ที่ใดที่หนึ่ งหรื อทั้งสองที่
หากพวกเขาต้องการที่ จะสมัครสําหรับการจัดสรรข้ามเครื อข่าย หากพวกเขาได้ทาํ การ
ยกเลิกการสมัคร DP ของที่ใดที่หนึ่ งหรื อทั้งสองที่เพราะการสมัครข้ามเครื อข่ายของพวก
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เขาถึงแม้ว่าพวกเขาได้รับการแจ้งว่าเป็ นผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้การจัดการแจ้ง
เตือนนี้ DP ที่เกี่ยวข้องนี้ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หาก DP ทั้งหมดที่เสนอโดยโรงเรี ยน
มัธ ยมที่ เข้าร่ ว มได้ถู ก ยกเลิ ก เนื่ อ งจากการสมัค รข้ามเครื อ ข่ าย ผู ป้ กครองที่ เกี่ ยวข้อ งนี้
จําเป็ นต้องกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนเพื่อว่าบุตรของพวกเขาจะสามารถเข้าร่ วมใน
CA ได้ หากผูป้ กครองที่ เกี่ ยวข้องนี้ ไม่ทาํ การเลื อกโรงเรี ยนใดๆในแบบฟอร์ ม ตัวเลื อ ก
โรงเรี ยน และนักเรี ยนดังกล่าวไม่ได้รับการเสนอสถานที่เรี ยนจากโรงเรี ยนมัธยมที่ไม่ได้
เข้า ร่ ว ม DSS (NDSS secondary schools) นั ก เรี ยนที่ เกี่ ย วข้อ งนี้ ก็ จ ะได้ รั บ การจัด สรร
สถานที่เรี ย นตามกลไกการจัดสรรที่กาํ หนดไว้
(16) Q หากนั ก เรี ย นไม่ ได้ รับ การแจ้ ง จากโรงเรี ย นมั ธ ยมที่ เข้ าร่ วมว่ าเป็ นผู้ ส มั ค รที่ ได้ รับ การ
คัดเลือก DP นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ ได้ รับการจัดสรรให้ กบั โรงเรียนในขั้นตอน DP
ใช่ หรื อไม่ ?
A ภายใต้การจัดการแจ้งเตือนนักเรี ยนบางคนอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัคร DP
ที่ ผ่านการคัดเลื อกจากโรงเรี ยนที่ เข้าร่ วมทั้งสองแห่ ง และสุ ดท้ายพวกเขาจะได้รับการ
จัดสรรไปโรงเรี ยนตัวเลือกแรกของพวกเขาซึ่ งเป็ นไปตามกลไก SSPA ที่ มีอยู่ ทําให้อีก
โรงเรี ยนหนึ่ งมีที่น่ังว่าง นอกจากนี้ ผูส้ มัครที่ ได้รับการคัดเลือกบางคนอาจสละสิ ทธิ์ การ
จัดสรรใน DP ที่ได้จดั สรรให้กบั พวกเขาและรับที่เรี ยนที่ เสนอให้โดย NDSS secondary
schools ตําแหน่ งที่ เรี ยนที่ ได้จัด สรรให้กับ ผูส้ มัค รที่ ได้รับ การจัดสรรใน DP เหล่ านี้ จ ะ
ถูกทําให้ว่างเช่ นกัน ดังนั้นนักเรี ยนบางคนที่ ไม่ได้รับการแจ้งอาจถูกจัดสรรไปโรงเรี ยน
ซึ่งพวกเขาได้สมัครไปแล้วในขั้นตอน DP ในฐานะผูส้ มัครสํารอง
(17) Q ผู้ส มัครตัวสํ ารองจะได้ รับการแจ้ งจากโรงเรี ยนมั ธยมที่เข้ าร่ วมว่ าพวกเขาจะได้ รับการ
จัดสรรที่เรียนใน DP ได้ หรื อไม่ ?
A การจัดการแจ้งเตือนจะไม่สามารถนํามาใช้ได้กบั ผูส้ มัครตัวสํารองและผูส้ มัครที่ไม่ได้รบ
การคัดเลือก นักเรี ยนทุกคน (รวมทั้งผูส้ มัครตัวสํารอง) ในวงจร SSPA นี้ จะได้รับผลการ
จัดสรรอย่างเป็ นทางการจากกรมการศึกษา (EDB) ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2022
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(18) Q ผู้ปกครองสามารถจะติดต่ อโรงเรี ยนมัธยมอื่นๆ ที่ต้องการเลือก และสมัครเพื่ อเข้ าเรี ยน
หลังจากที่โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมได้ ออกใบแจ้ งให้ ทราบว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการ
คัดเลือกแล้ว ได้ หรื อไม่ ?
A ภายใต้ก ลไก SSPA ที่ มี อ ยู่ การจัด สรรที่ เรี ย นในโรงเรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 (S1)
หลัง จากการหั ก ผู ้ส มัค รซํ้า และโควต้า DP แล้ว จะถู ก นํา ไปใช้สํ า หรั บ CA โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาไม่ควรดําเนิ นขั้นตอนของการรับเข้าเรี ยน (รวมไปถึง ขั้นตอนของการรับการ
สมัคร การเลือก หรื อการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยน) เพื่อบรรจุที่น่ังที่ไม่ได้ใช้ก่อนประกาศผล
การจัดสรรในเดือนกรกฏาคม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันที่ไม่เหมาะสมให้กบั ผูป้ กครอง
และนักเรี ยนและสร้างสถานการณ์ที่ไม่เป็ นธรรม ดังนั้นผูป้ กครองจึงไม่จาํ เป็ นต้องติดต่อ
โรงเรี ยนมัธยมอื่นๆที่ตอ้ งการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงเรี ยน
(19) Q นักเรี ยนบางคนได้ รับแจ้ งจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมในฐานะเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับ
การคัดเลือก และยังได้ รับการเสนอที่เรี ยน S1 โดย NDSS secondary school หากพวกเขา
ตัดสิ นใจที่จะปฎิเสธการเสนอที่เรียนจาก NDSS secondary school เหตุใดพวกเขาจึงต้ อง
ไปรั บ เอกสารต้ น ฉบั บ ที่ เซ็ น ต์ ไว้ โดยผู้ป กครอง และแบบฟอร์ ม บั น ทึ กของนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary school ที่เกี่ยวข้ องคืนมาด้ วย หากไม่ ได้ ไปรั บ
เอกสารคืนมา สุ ดท้ ายนักเรียนจะได้ รับการจัดสรรให้ กบั โรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมหรื อไม่ ?
A ตามกลไกที่ มี อ ยู่แ ล้ว ในการใช้ท รั พ ยากรสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด NDSS
secondary schools จะรวบรวมเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผูป้ กครอง และแบบฟอร์ ม
บันทึกของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ยอมรับการเสนอที่
เรี ยนใน S1 เพื่อเป็ นการยืนยันการยอมรับการเสนอ และการสละสิ ทธิ์ ต่อที่นั่งที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือใน S1 อื่นๆ (รวมถึงที่นงั่ S1 ในโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมอื่น ๆ และ Jockey Club
Ti-I College) ทีจะถูกจัดสรรผ่านระบบ SSPA เพื่อป้องกันนักเรี ยนจากการมีที่น่งั สองแห่ ง
ในโรงเรี ยนมัธยมที่ได้รับเงินช่ วยเหลือในเวลาเดี ยวกัน ภายใต้การจัดการแจ้งเตือน หาก
นั ก เรี ยนได้รั บ การแจ้ง เตื อ นจากโรงเรี ย นมัธ ยมที่ เข้า ร่ ว ม (รวมทั้ง Jockey Club Ti-I
College) เป็ นผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือก DP และยังได้รับการเสนอที่นงั่ ใน S1จาก NDSS
secondary school พวกเขาอาจจะตัด สิ น ใจว่าจะปฏิ เสธการเสนอจาก NDSS secondary
school ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดในเดื อนเมษายนหรื อไม่ (กล่าวคื อภายในประมาณ 5
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วันทําการหลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรี ยนว่าเป็ นผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลื อก DP ใน
ปลายเดื อนมีนาคมวันสุ ดท้ายของการแจ้งไปยัง NDSS secondary schools สําหรับ SSPA
2022 คือ วันที่ 8 เมษายน 2022 ภายใต้สถานการณ์ปกติ) หากผูป้ กครองไม่แจ้งให้ NDSS
secondary schools ที่เกี่ ยวข้องนั้นทราบและไม่ได้รับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดย
ผูป้ กครอง และแบบฟอร์มบันทึกนักเรี ยนชั้นประถมปี ศึกษาที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ภายใต้กลไกที่มีอยู่ นักเรี ยนที่เกี่ยวข้องนั้นจะยังคงถูกรวมอยูใ่ นรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก
ของโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมของ NDSS schools ซึ่ งจะถูกยื่นในต้นเดือนพฤษภาคม ดังนั้นพวก
เขาจะไม่ได้รับการจัดสรรที่นง่ั ใน S1 ของโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วม รวมถึงโรงเรี ยนที่เลือก
พวกเขาเป็ นผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกสําหรับ DP
(20) Q NDSS secondary schools สามารถปฏิ เสธคํ า ขอของผู้ ป กครองเพื่ อ ขอรั บ คื น เอกสาร
ต้ นฉบับที่ลงนามโดยผู้ปกครองและแบบฟอร์ มบันทึกของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้
หรื อไม่ ?
A ตามข้อ ตกลงที่ มี อยู่สําหรั บ การรวบรวมเอกสารต้น ฉบับที่ ลงนามไว้ดยผูป้ กครองและ
แบบฟอร์ มบัน ทึ ก ของนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อ การยืน ยัน การตัด สิ น ใจของ
ผูป้ กครองนั้น ถูกตั้งอยู่บนหลักการของการใช้ทรัพยากรสาธารณะให้เหมาะสมและเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้นักเรี ยนที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรสถานที่เรี ยนสองแห่ งในเวลาเดียวกัน
ภายใต้การจัดการแจ้งเตือน หากผูป้ กครองของผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือก DP ตัดสิ นใจที่
จะปฏิ เสธการเสนอที่ เรี ยนจาก NDSS secondary schools พวกเขาจะต้อ งแจ้งให้ NDSS
secondary schools นั้น ทราบและขอรั บ เอกสารต้น ฉบับ ที่ ล งนามโดยผู ้ป กครองและ
แบบฟอร์ ม บัน ทึ ก นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภายในาที่ ก ําหนด (กล่ าวคื อ ภายใน
ประมาณ 5 วัน ทําการหลัง จากได้รั บ การแจ้ง จากโรงเรี ย นว่า เป็ นผู ้ส มัค รที่ ไ ด้รั บ การ
คัดเลือก DP ในปลายเดือนมีนาคม วันสุ ดท้ายของการแจ้งไปยัง NDSS secondary schools
สําหรับ SSPA 2022 คือ วันที่ 8 เมษายน 2022 ภายใต้สถานการณ์ปกติ) NDSS secondary
schools จะต้อ งส่ ง คื น เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งตามคํา ขอของผู ้ป กครอง เมื่ อ ได้รั บ เอกสาร
ต้นฉบับที่ลงนามแล้ว มันจะเป็ นการยืนยันว่าผูป้ กครองได้สละสิ ทธิ์ ที่นงั่ ในโรงเรี ยนของ
NDSS secondary schools ดังนั้นผูป้ กครองจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
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(21) Q หากผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้ รับการ DP คัดเลือกไม่ สามารถรับคืนเอกสารต้ นฉบับที่ลง
นามไว้ โดยผู้ป กครองและแบบฟอร์ มบันทึ กนั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 จาก NDSS
secondary schools ภายในเวลาที่ กําหนด พวกเขาจะสามารถขอรั บ เอกสารเหล่ านี้จ าก
โรงเรี ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งในภายหลั ง เพื่ อ สละสิ ท ธิ์ ที่ นั่ ง ในโรงเรี ย นของ NDSS secondary
schools ได้ หรื อไม่ ?
A ภายใต้ขอ้ ตกลงที่ มีอยู่ ผูป้ กครองจะยื่นเอกสารต้น ฉบับที่ ลงนามโดยผูป้ กครองของเขา
พร้อมกับแบบฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ไปยัง NDSS secondary schools
เพื่อการยืนยันการยอมรับการเสนอจาก NDSS secondary schools และการสละสิ ทธิ์ ต่อที่
นัง่ ในโ รงเรี ยนที่ได้รับเงินช่วยเหลือใน S1 อื่นๆ (รวมถึงที่นั่ง S1 ในโรงเรี ยนมัธยมที่เข้า
ร่ วมอื่นๆ และ Jockey Club Ti-I College) ที่จะถูกจัดสรรผ่านระบบ SSPA ในอีกแง่หนึ่ ง
ภายใต้ก ารจัด การแจ้ง เตื อ น นั ก เรี ย นบางคนอาจปฏิ เสธที่ เรี ย นของ NDSS secondary
schools หลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมว่าเป็ นผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการ
คัดเลือก ผูป้ กครองที่ เกี่ ยวข้องอาจขอรับคื นเอกสารต้นฉบับที่ ลงนามไว้โดยผูป้ กครอง
และและแบบฟอร์ ม บัน ทึ ก นั ก เรี ยนชั้ น ปรประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary
schools ภายในระยะเวลา NDSS secondary schools อาจรับนักเรี ยนคนอื่นๆตามรายชื่อที่
รอคิ วเพื่ อ เติ ม ที่ ที่ ว่างอยู่ และยื่น รายชื่ อ ที่ ผ่านการคัด เลื อ กของนัก เรี ยนที่ เข้าร่ วมไปยัง
กรมการศึ ก ษา (EDB) ก่ อ นต้น เดื อนพฤษภาคม ภายใต้ส ถานการณ์ ตามปกติ ในกรณี น้ ี
ผูป้ กครองของผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ควรขอรับเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้
โดยผูป้ กครองและแบบฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary
schools ภายหลังจากเวลาที่กาํ หนด
(22) Q หากผู้ ป กครองขอรั บ คื น กั บ เอกสารต้ น ฉบั บ ที่ ล งนามไว้ โ ดยผู้ ป กครองและและและ
แบบฟอร์ ม บั น ทึ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary schools เพื่ อ
ยื นยันการสละสิ ทธิ์ ของสถานที่เรี ยนที่ได้ รับการเสนอ พวกเขาจะสามารถขอให้ NDSS
secondary schools ที่เกีย่ วข้ องที่จะรับบุตรของพวกเขาอีกครั้งในอนาคตได้ หรื อไม่ ?
A หากผูป้ กครองขอรับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผูป้ กครองและและแบบฟอร์ ม
บันทึกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary schools นั่นเป็ นการแสดงว่า
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พวกเขาตัด สิ น ใจที่ จะสละสิ ท ธิ์ ที่ น่ังที่ เสนอให้ โดย NDSS secondary schools หลังจาก
การประกาศ SSPA ในเดื อนกรกฏาคม หากผูป้ กครองต้องการจะสมัครที่เรี ยนใน S1 ใน
NDSS secondary schools ที่เกี่ ยวข้องอีกครั้งหนึ่ ง โรงเรี ยนสามารถตัดสิ นใจได้ว่าการรับ
นัก เรี ยนนั้นหรื อไม่ ก็ข้ ึนอยูก่ บั กลไกการรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนพวกเขาเอง
(23) Q โรงเรี ยนมั ธยมที่ เข้ าร่ วมสามารถแก้ ไขรายชื่ อของนั กเรี ย นที่ ได้ รับ การคั ดเลื อ กและตั ว
สํ ารองสํ าหรับการเลือกที่เรียนเอง หลังจากที่ส่งไปยังกรมการศึกษา EDB ได้ หรื อไม่ ?
A โรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมจะต้องส่ งรายชื่อของผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและตัวสํารองสําหรับ
การเ ลือกที่ เรี ยนเองไปยังกรมการศึ กษา EDB ในวัน หรื อก่ อนวันที่ ได้กาํ หนดไว้ (วัน ที่
กําหนดสําหรับ SSPA 2022 คือวันที่ 30 มีนาคม 2022) โรงเรี ยนจะต้องตรวจสอบรายชื่ อ
อย่าง ระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนการส่ ง หลังจากส่ งรายชื่อแล้ว โรงเรี ยนไม่ได้รับอนุ ญาตให้
เปลี่ ยนแปลงรายชื่ อ ใดๆ กับพวกเขา ยกเว้น ในกรณี พิ เศษ (เช่ น ผูส้ มัค รไม่มี คุณ สมบัติ
สําหรับ การสมัคร DP หรื อจํานวนของผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกที่โรงเรี ยนได้แจ้ง
ไปมากกว่า โควต้าของโรงเรี ยน DP ฯลฯ) หากมีกรณี พิเศษเช่ นนี้ โรงเรี ยนจะมีจดหมาย
อธิ บายเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงกรมการศึกษา EDB และขออนุมตั ิจากกรมการศึกษา EDB
ให้เร็ วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะแจ้งผูป้ กครองทราบถึงนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบ
(24) Q ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือน จํานวนสถานที่เรียนที่แสดงในเอกสารที่เกี่ยวข้ องใน CA ที่จะ
เริ่ ม ในเดื อ นเมษายนนั้ น จะมี ก ารอัพ เดตด้ วยการหั ก จํานวนของ DP ที่ ได้ เสนอไปแล้ ว
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA หรื อไม่ ?
A ภายใต้การจัดการแจ้งเตือน นักเรี ยนบางคนอาจได้รับการแจ้งของการสมัคร DP ที่ประสบ
ความสําเร็ จจากโรงเรี ยนมัยมที่เข้าร่ วมสองแห่ ง และในที่สุดพวกเขาจะได้รับการจัดสรร
ไปโรงเรี ยนตัวเลือกแรกของพวกเขาซึ่ งเป็ นไปตามกลไก SSPA ที่มีอยู่ ทําให้อีกโรงเรี ยน
มีที่นง่ั ว่าง นอกจากนี้ผสู ้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกบางคนอาจสละสิ ทธิ์การจัดสรรใน DP ที่
ได้จัด สรรให้ กับ พวกเขาและยอมรั บ ที่ เรี ย นที่ เสนอให้ โ ดย NDSS secondary schools
ตําแหน่ งที่เรี ยนที่ได้จดั สรรให้กบั ผูส้ มัครที่ ได้รับการจัดสรรใน DP เหล่านี้ จะถูกทํา ให้
ว่างลงเช่นกัน ภายใต้กลไก SSPA ที่มีอยู่ นักเรี ยนบางคนอาจจะถูกจัดสรรใน DP ที่ว่างอยู่
เหล่ านี้ ในฐานะของผูส้ มัค รตัว สํารองและที่ นั่ งที่ เหลื อ จะถู ก ใช้สําหรั บ CA เอกสารที่
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เกี่ยวข้องกับ CA จะมีการจัดพิมพ์ในเดือนมีนาคมเพื่อแจกจ่ายให้กบั ผูป้ กครองเพื่อการอ้า
งอิงของพวกเขาในเดือนเมษายน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะอัพเดทจํานวนของสถานที่เรี ยน
เนื่ องจากกําหนดการที่แน่น
(25) Q โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ เข้ าร่ ว มโครงการยั งคงจะต้ อ งส่ งผลการประเมิ น ภายในของ
นักเรียน ที่ได้ รับแจ้ งว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก เพื่อการคํานวณของกลุ่มการ
จัดสรรของพวกเขาหรื อไม่ ?
A ภายใต้ ก ารจัด การแจ้ง เตื อ น กลไกของ SSPA ที่ มี อ ยู่ น้ ั นยัง คงเหมื อ นเดิ ม ไม่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลง โรงเรี ยนประถมศึ กษาที่ เข้าร่ วมยังจะต้อ งส่ งผลการประเมิ น (IA) ภายใน
ของนัก เรี ยนทุ กคนตอนจบชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 และช่ วงกลางเทอมและตอนจบชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของนั ก เรี ยนทุ ก คน (รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมว่าเป็ นผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกหรื อนักเรี ยนที่ได้รับการตอบ
รั บ ให้ เข้า เรี ยนจาก NDSS secondary schools) ในขั้น ตอนของ CA ระดับ คะแนนของ
นัก เรี ย นที่ เข้าร่ ว มทั้งหมดในเขต/เครื อ ข่ ายโรงเรี ย นเดี ย วกัน จะถู ก นําไปจัด ลําดับ ด้ว ย
คอมพิวเตอร์ จากนั้นนักเรี ยนจะถูกแบ่งออกเป็ นสามเขต/กลุ่มเครื อข่ายเท่าๆกัน แต่ละกลุ่ม
จะประกอบด้ว ยหนึ่ ง ในสามของ จํานวนนั ก เรี ย นที่ เข้าร่ ว มในเขต/เครื อ ข่ ายโรงเรี ย น
เดี ยวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง จํานวนนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจะถูกกําหนดโดยจํานวนทั้งหมด
ของนักเรี ยนที่เข้าร่ วม ภายใต้การจัดการแจ้งเตือน กลุ่มการจัดสรรของนักเรี ยนที่เข้าร่ วม
ทั้งหมด (รวมถึงนักเรี ยนที่ได้รับแจ้งว่าเป็ นผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก) จะคํานวณ
ตามระดับผล IA ของพวกเขา
(26) Q ทําไมกรมการศึ กษา EDB จึงจะจัดหารายชื่ อของผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ กับ
โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้ าร่ วมแต่ ละแห่ ง ในต้ นเดือนเมษายนของทุกปี ?
A EDB จะจัดหารายชื่ อผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกให้โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เข้าร่ วม
แต่ละแห่ งในต้นเดือนเมษายนทุกปี เพื่ออํานวยความสะดวกในการแจ้งเตือนผูป้ กครองที่
เกี่ ยวข้อ งว่าไม่ ต้อ งเลื อกโรงเรี ยนในขั้น ตอน CA และให้ก ารสนับ สนุ น ที่ เหมาะสมแก่
นักเรี ยนที่ไม่ได้รับการแจ้งเพื่อการเตรี ยมการในขั้นตอน CA รายชื่อของโรงเรี ยนมัธยมที่
เกี่ ย วข้อ ง ลําดับ การเลื อ กโรงเรี ย นในใบสมัค ร DP และไม่ ว่านั ก เรี ย นจะถู ก เลื อ กเป็ น
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ผูส้ มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรี ยนมัธยมหนึ่ งหรื อสองแห่ งก็ตาม เขาจะไม่ถูก
แสดงในรายชื่อนี้
(27) Q โรงเรียนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาสามารถเปิ ดเผยสั ดส่ วนหรื อจํานวนของนักเ รียนที่
ได้ รับแจ้ งว่าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกได้ หรื อไม่ ?
A ภายใต้การจัดการแจ้งเตื อน นักเรี ยนแต่ละคนอาจถูก เลื อกเป็ นผูส้ มัคร DP ที่ ได้รับการ
คัดเลือกจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมทั้งสองแห่ ง สุ ดท้ายพวกเขาจะได้รับการจัดสรรไปที่
โรงเรี ยนของตัวเลื อกแรกและผูส้ มัครที่ ได้รับการคัดเลือกบางคนอาจเลือกที่จะเรี ยนใน
NDSS secondary schools ดังนั้นนักเรี ยนบางคนที่ไม่ได้รับเลือกเป็ นผูส้ มัคร DP ที่ประสบ
ความสําเร็ จอาจยังคงมีโอกาสได้รับการจัดสรรใน DP ในฐานะผูส้ มัครตัวสํารอง กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของการสมัคร DP นักเรี ยนที่อยูใ่ นรา ยชื่อที่
ได้รับ การคัดเลือกสําหรับ ของโรงเรี ยนอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนนั้น ๆ
นอกจากนี้ นักเรี ยนจะถูกเลือกเป็ นผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอน DP หรื อไม่น้ นั
มีผลมาจากหลายปั จจัย รวมถึ งกลยุทธของผูป้ กครองในการเลือกโรงเรี ยน จํานวนของ
ผูส้ มัคร เกณฑ์การรับเข้าเรี ยนและการตัดสิ นใจของโรงเรี ยน และจํานวนของสถานที่เรี ยน
เป็ นต้น ดังนั้น สัดส่ วนหรื อจํานวนนักเรี ยนที่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการสมัคร DP ที่ได้รับ
การคัด เลื อ กของเขาจึ งไม่ ใช่ ต ัว บ่ งชี้ ที่ แ ท้จ ริ ง ของระดับ การศึ ก ษาหรื อ การปฏิ บ ัติ งาน
โดยรวมของโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้อง โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้เปิ ดเผยข้อมูล/ตัวเลขที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อหลี กเลี่ยงผลกระทบต่อกลยุทธ์ของนักเรี ยนคน
อื่นๆในการเลือกโรงเรี ยนในขั้นตอน CA
แผนกการจัดสรรที่เรี ยน
กรมการศึกษา
กันยายน 2021

13

