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ระบบการจัดสรรที่เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา ประจ าปี 2021/2023 

(ส าหรับการรับเข้าเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเดือนกนัยายน 2023) 

ค าถามที่พบบ่อย 
 

กลไกการจัดสรรจากส่วนกลาง  
 

(1) ค าถาม เกณฑ์ส าหรับการจัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง (CA) เป็นอย่างไร? 

 

 ค ำตอบ CA ข้ึนอยูก่บักลุ่มกำรจดัสรรของนกัเรียน กำรเลือกโรงเรียนของผูป้กครองและกำรสุ่มหมำยเลข ส ำหรับขั้นตอนกำร
จดัสรรของ CA ผูป้กครองอำจอำ้งถึง "หมำยเหตุส ำหรับผูป้กครองเก่ียวกบักำรจดัสรรท่ีเรียนจำกส่วนกลำง" ท่ี
แจกจ่ำยโดยกรมกำรศึกษำ (EDB) ในช่วงกลำงเดือนเมษำยนปี 2023 

 

(2) ค าถาม ขั้นตอนการจัดสรรส าหรับ CA คืออะไร? 

  

 ค ำตอบ ตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัในส่วน A จะไดรั้บกำรประมวลผลก่อน หลงัจำกตวัเลือกโรงเรียนของนกัเรียนทุกคน
ในส่วน A ไดรั้บกำรประมวลผลแลว้ คอมพิวเตอร์จึงจะเร่ิมประมวลผลตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัในส่วน B 

 

เม่ือประมวลผลตวัเลือกโรงเรียนแบบไม่มีขอ้จ ำกดัในส่วน A แลว้คอมพิวเตอร์จะจดัสรรสถำนท่ีเรียนให้กบักลุ่ม
นกัเรียนในเขตท่ี 1 (Territory Band 1) ตำมล ำดบัตวัเลือกโรงเรียนท่ีช่ืนชอบ หลงัจำกคดักรองตวัเลือกโรงเรียน
ของนกัเรียนเหล่ำน้ีแลว้ คอมพิวเตอร์จะท ำตำมขั้นตอนเดียวกนั เพ่ือประมวลผลตวัเลือกโรงเรียนของกลุ่มนกัเรียนใน
เขตท่ี 2 (Territory Band 2) และสุดทำ้ยของกลุ่มนกัเรียนในเขตท่ี 3 (Territory Band 3) นกัเรียนท่ี
ไดรั้บคดัเลือกในกำรไดรั้บเขำ้ศึกษำในส่วน A จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียนในส่วน B หำกนกัเรียนไม่ไดรั้บกำร
จดัสรรท่ีเรียนในส่วน A หลงัจำกตวัเลือกสุดทำ้ยของตวัเลือกโรงเรียนทั้งหมดของนกัเรียน นกัเรียนจะไดรั้บกำรจดัสรร
ท่ีเรียนในส่วน B 

 

เม่ือประมวลผลตวัเลือกโรงเรียนแบบไม่มีขอ้จ ำกดัในส่วน B แลว้คอมพิวเตอร์จะจดัสรรสถำนท่ีเรียนให้กบันกัเรียนใน
กลุ่มเครือข่ำยท่ี 1 (Net Band 1) ตำมล ำดบัตวัเลือกโรงเรียนท่ีช่ืนชอบ หำกนกัเรียนในเครือข่ำยท่ี 1 (Net 

Band 1) ไม่สำมำรถถูกจดัสรรท่ีเรียนได ้แมว้ำ่จะหมดตวัเลือกของโรงเรียนแลว้ก็ตำม คอมพิวเตอร์จะจดัสรรท่ีเรียน
ให้นกัเรียนจำกสถำนท่ีเรียนท่ีเหลืออยูใ่นเครือข่ำยของโรงเรียน จนกวำ่นกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเครือข่ำยท่ี 1 (Net 

Band 1) จะไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียนทั้งหมดแลว้ คอมพิวเตอร์จะท ำตำมขั้นตอนเดียวกนั เพื่อประมวลผลตวัเลือกของ
นกัเรียนในกลุ่มเครือข่ำยท่ี 2 (Net Band 2) และในท่ีสุดนกัเรียนในกลุ่มเครือข่ำยท่ี 3 (Net Band 3) 

 

หำกผูป้กครองไดเ้ลือกโรงเรียนมธัยมศึกษำ ซ่ึงในทำ้ยท่ีสุดไม่เสนอท่ีว่ำงให้ศึกษำระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 1 (S1) 

ภำยใตร้ะบบกำรจดัสรรท่ีเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำ (SSPA) ในรอบกำรจดัสรรน้ี ตวัเลือกโรงเรียนนั้นจะไม่ไดรั้บ
กำรประมวลผล1 

  

                                           
1 ในระหวำ่งขั้นตอนกำรจดัสรร คอมพิวเตอร์จะละเวน้ตวัเลือกโรงเรียนท่ีพิจำรณำและด ำเนินกำรตวัเลือกโรงเรียนถดัไป (ถำ้มี) ใน แบบฟอร์มกำรเลือกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 

1 (Choice Form) 
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(3) ค าถาม หมายเลขสุ่มใช้ส าหรับอะไร? 

  

 ค ำตอบ หมำยเลขสุ่มจะถูกสร้ำงข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ก่อนท่ีจะเรียกใชโ้ปรแกรมกำรจดัสรรท่ีเรียนจำกส่วนกลำง ใชใ้นกำรก ำหนด
ล ำดบักำรจดัสรรนกัเรียนภำยในวงกลุ่มกำรสรรเดียวกนั หำกควำมตอ้งกำรสถำนท่ีเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำบำงแห่ง
มีปริมำณมำกกวำ่ท่ีก ำหนด นกัเรียนท่ีมีหมำยเลขสุ่มนอ้ยกวำ่ภำยกลุ่มกำรจดัสรรเดียวกนัจะไดรั้บกำรจดัสรรสถำนท่ีเรียน
ก่อน หมำยเลขสุ่มไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัเลขท่ีอำ้งอิงของนกัเรียนหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน ในระหวำ่งขั้นตอน
กำรจดัสรร นกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บหมำยเลขสุ่มเพียงหมำยเลขเดียวเท่ำนั้น หมำยเลขสุ่มจะไม่ถูกเก็บไวห้ลงัจำก
ขั้นตอนกำรจดัสรรเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
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การตัดสินใจเลือกในการจัดสรรส่วนกลาง 
 

(4) ค าถาม ผู้ปกครองจะได้รับเอกสารประกอบการเลือกส าหรับ CA เม่ือใด? 
 

 ค ำตอบ ผูป้กครองของนกัเรียนระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 (P6) ท่ีเขำ้ร่วมในรอบปัจจุบนั จะไดรั้บ โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษำ 
Secondary One Choice of School Form (Choice Form) และเอกสำรกำรเลือกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งผำ่นโรงเรียนประถมศึกษำของบุตรหลำนในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2023 ผูป้กครองจะตอ้งส่ง Choice 

Form ท่ีกรอกขอ้มูลแลว้ กลบัไปยงั EDB ผำ่นโรงเรียนประถมศึกษำของบุตรหลำน ภำยในตน้เดือนพฤษภำคม 

2023 ส ำหรับผูป้กครองท่ีลงทะเบียนเป็นผูใ้ช ้SSPA e-Platform และ ผกูบญัชีไวก้บั “iAM Smart +”2  

นอกเหนือจำกแบบฟอร์มใบสมคัรท่ีเป็นกระดำษ ผูป้กครองเหล่ำนั้นสำมำรถเลือกท่ีจะส่งใบสมคัร CA ผำ่น SSPA 

e-Platform ไดอี้กดว้ย หำกผูป้กครองไดส่้งแบบฟอร์มใบสมคัรท่ีเป็นกระดำษไปยงัโรงเรียนประถมศึกษำของบุตร
หลำนของตน โปรดอยำ่ส่งใบสมคัรซ ้ ำผำ่นทำง SSPA e-Platform และในทำงกลบักนัเช่นกนั รำยละเอียด
เพ่ิมเติมจะถูกประกำศในเวบ็ไซตข์อง EDB และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งในหลกัสูตรท่ีครบก ำหนด 
 

(5) ค าถาม เม่ือกรอก Choice Form ผู้ปกครองควรทราบเร่ืองอะไรบ้าง? 
 

 ค ำตอบ ผูป้กครองของนกัเรียนควรพิจำรณำในทุกๆ ดำ้นของโรงเรียน เช่น ปรัชญำกำรศึกษำ, วฒันธรรม, ศำสนำ, โครงสร้ำง
ชั้นเรียน, กำรพฒันำและกำรด ำเนินงำน, และควำมสำมำรถ, ควำมชอบและควำมสนใจของบุตรหลำนเพื่อเลือก
โรงเรียนท่ีเหมำะสม 
 

Choice Form แบ่งออกเป็นส่วน A และส่วน B ส ำหรับส่วน A ตวัเลือกโรงเรียนแบบไม่มีขอ้จ ำกดั ผูป้กครอง
สำมำรถเลือกโรงเรียนมธัยมศึกษำไดสู้งสุด สำม โรงเรียนจำกเครือ ข่ำยโรงเรียนใดก็ได ้ รวมถึงโรงเรียนในเครือของ
นกัเรียนเอง ส ำหรับส่วน B ตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดั ผูป้กครองควรกรอกขอ้มูลโรงเรียนจำกเครือข่ำยท่ีบุตร
หลำนของตนอยู ่ ตำมล ำดบัควำมตอ้งกำรและกรอกตวัเลือก 30 ตวัเลือกให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้ หำกโรงเรียน
มธัยมศึกษำท่ีพวกเขำระบุไวใ้นส่วน A ตั้งอยูใ่นเครือข่ำยโรงเรียนของบุตรหลำนของพวกเขำ พวกเขำอำจรวมถึง
โรงเรียนเหล่ำน้ีในส่วน B ดว้ย อยำ่งไรก็ตำมผูป้กครองไม่ควรเลือกโรงเรียนเดียวกนัในส่วนเดียวกนัซ ้ำๆ เพรำะจะไม่
เพ่ิมโอกำสท่ีบุตรหลำนของพวกเขำจะไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียนในโรงเรียนเหล่ำน้ี 

 

เม่ือผูป้กครองท ำส่วน A พร้อมกบัตวัเลือกของโรงเรียนเสร็จส้ินแลว้พวกเขำควรดูคู่มือส ำหรับตวัเลือกโรงเรียนแบบไม่
มีขอ้จ ำกดั (Handbook) ท่ีแจกจ่ำยให้กบัโรงเรียนประถมศึกษำในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2023 นอกจำกน้ี
ผูป้กครองยงัสำมำรถไปท่ีหนำ้แรกของ EDB (www.edb.gov.hk) (เลือก: Home > Education 

System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places 

Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) เพื่อ
ดำวน์โหลดรำยช่ือหรือโทรไปท่ีระบบสอบถำมทำงโทรศพัทอ์ตัโนมติั 24 ชัว่โมงของ EDB ท่ี 2891 0088 (กด 
2 (ภำษำองักฤษ) > 5 (บริกำรโทรสำร) > 04 (ระบบกำรจดัสรรท่ีเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำ: รำยช่ือโรงเรียน)) 

เพื่อรับรำยช่ือทำงโทรสำร เม่ือผูป้กครองท ำส่วน B พร้อมกบัตวัเลือกโรงเรียนเสร้จส้ิน พวกเขำควรดูรำยช่ือโรงเรียน
มธัยมศึกษำของเครือข่ำยโรงเรียนท่ีบุตรหลำนของพวกเขำสังกดั พร้อมกบั Choice Forms รำยช่ือโรงเรียน
มธัยมศึกษำจะถูกแจกจ่ำยให้กบัผูป้กครองในช่วงกลำงเดือนเมษำยนเพ่ือใชส้ ำหรับกำรอำ้งอิง 
 

  

                                           
2
    ส ำหรับรำยละเอียดของกำรลงทะเบียน “iAM Smart +” โปรดไปท่ีหนำ้แรกของ “ iAM Smart ” (www.iamsmart.gov.hk) (เลือก: Home 

> “iAM Smart” Registration > Registration Methods) 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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(6) ค าถาม จ าเป็นหรือไม่ที่ผู้ปกครองจะต้องกรอก Choice Form ในขั้นตอน CA หากบุตรหลานของตนได้รับการแจ้ง
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมใน ะบบ SSPA (โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม) ในฐานะผู้สมัครที่ได้รับคดัเลือก 
(DP)? 

 ค ำตอบ ไม่วำ่นกัเรียนจะไดส้มคัร DP ของโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วม (รวมถึง Jockey Club Ti-I College) 

หรือไม่ นกัเรียนจะตอ้งส่งคืน Choice Form ท่ีกรอกขอ้มูลแลว้ใหก้บั EDB ผำ่นโรงเรียนประถมศึกษำหรือผำ่น 

SSPA e-Platform ภำยในตน้เดือนพฤษภำคม 2023 เพ่ือให้แน่ใจวำ่ในกรณีท่ีพวกเขำไม่ไดรั้บคดัเลือกในกำร
สมคัรเขำ้เรียนในโรงเรียนเหล่ำน้ี พวกเขำจะยงัคงไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียน S1 ในประเภท CA 

 

หำกผูป้กครองไดรั้บแจง้จำกโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมกำรคดัเลือกของบุตรหลำนของตนมีอยูน่กัเรียนท่ีไดรั้บ
คดัเลือกจำกกำรจดัสรรท่ีเรียนแบบเลือกท่ีเรียนเองหรือบุตรหลำนของตนไดรั้บคดัเลือกรับจำก Jockey Club Ti-

I College พวกเขำจะตอ้งลงนำมใน Choice Form หลงัจำกกรอกขอ้มูลกำรติดต่อและกำส่วนของตวัเลือก
โรงเรียนออก เพ่ือระบุวำ่พวกเขำไม่จ  ำเป็นตอ้งเลือกโรงเรียน 

 

หำกผูป้กครองไม่ไดเ้ลือกโรงเรียนใดๆและไม่ไดร้ะบุควำมตั้งใจท่ีจะไม่เขำ้ร่วมใน CA บน Choice Form และ
นกัเรียนไม่ไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียนในขั้นตอน DP หรือไม่ไดถู้กคดัเลือกจำก Jockey Club Ti-I College/

โรงเรียนมธัยมศึกษำในโครงกำรไดรั้บเงินช่วยเหลือโดยตรงท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมในระบบ SSPA (NDSS 

secondary schools) นกัเรียน จะไดรั้บกำรจดัสรร ท่ีเรียนตำมกลไก กำรจดัสรรท่ีไดก้  ำหนดไว ้
 

 

  



Thai 

5 

กลุ่มการจัดสรร 
 

(7) ค าถาม กลุ่มการจัดสรรถูกก าหนดขึน้อย่างไร และมีไว้เพ่ือท าอะไร? 

  

 ค ำตอบ นกัเรียนจะไดรั้บกลุ่มกำรจดัสรรตำมผลกำรประเมินภำยใน (IA) ระดบัผล IA ของนกัเรียนเม่ือส้ินสุดชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 5 และทั้งในช่วงกลำงปีและปลำยปีของชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 จะไดรั้บกำรท ำให้เป็นคะแนน
มำตรฐำนและจดัอนัดบัโดยใชค้่ำเฉล่ียของผลคะแนนของกำรทดสอบก่อนกำรเขำ้เรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี หน่ึง 
ของฮ่องกง หรือ (Pre-S1 HKAT) ของปี 2016 และ 2018 ของโรงเรียน ส ำหรับโรงเรียนท่ีไม่ตวัอยำ่งผล
กำรทดสอบ Pre-S1 HKAT ของปี 2016 หรือ 2018 (เช่น โรงเรียนท่ีเพ่ิงร่วม) คะแนนเฉล่ียของผลตวัอยำ่ง
ของโรงเรียนประถมทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมในเครือข่ำยโรงเรียนเดียวกนัในกำรทดสอบในปีนั้นๆ จะถูกน ำมำใชว้ดัผล  
 

ส ำหรับกำรจดัสรรท่ีเรียนในส่วน A ตวัเลือกโรงเรียนแบบไม่มีขอ้จ ำกดั จำกขั้นตอน CA ผลคะแนนของนกัเรียนทุก
คนท่ีอยูใ่นเขตจะถูกมำจดัอนัดบัอยำ่งเป็นธรรม ต่อจำกนั้นจะท ำกำรแบ่งนกัเรียนในเขตออกเป็น 3 กลุ่ม (Territory 

Band) เท่ำๆ กนั โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยจ ำนวนนกัเรียน 1/3 ของนกัเรียนชั้นประถมในเขตทั้งหมด ในส่วนของ
กำรจดัสรรท่ีเรียนใน ส่วน B ตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัจำกขั้นตอน CA ผลคะแนนของนกัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่น
เครือข่ำยโรงเรียนเดียวกนัจะถูกน ำมำจดัอนัดบัอยำ่งเป็นธรรม ต่อจำกนั้นจะท ำกำรแบ่งนกัเรียนในเครือข่ำยโรงเรียน
เดียวกนัออกเป็น 3 กลุ่มเครือข่ำย (Net Band) เท่ำๆ กนั โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยจ ำนวนนกัเรียน 1/3 ของ
นกัเรียนชั้นประถมในเครือข่ำยทั้งหมด 

 

ในขณะท่ีกลุ่มเขตจะถูกน ำมำใชเ้พ่ือก ำหนดล ำดบักำรจดัสรรของนกัเรียนท่ีเลือกโรงเรียนแบบไม่มีขอ้จ ำกดัในส่วน A 

ของขั้นตอน CA แต่กลุ่มเครือข่ำยมีไวส้ ำหรับกำรจดัสรรสถำนท่ีเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัในส่วน B ของขั้นตอน CA 

กลุ่มกำรจดัสรรไม่ใช่มำตรฐำนท่ีแน่นอนท่ีใชใ้นกำรประเมินควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำ P6 

และกลุ่มจดัสรรนกัเรียนรำยบุคคลจะไม่ถูกเก็บไวห้ลงัจำกเสร็จส้ินกระบวนกำรจดัสรร 
 

(8) ค าถาม หากนักเรียนได้รับการอนุมัติส าหรับการจัดสรรข้ามเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายจะถูกก าหนดในเครือข่ายโรงเรียนใหม่
อย่างไร? 

 

 ค ำตอบ ส ำหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บอนุมติักำรจดัสรรท่ีเรียนในโรงเรียนขำ้มเครือข่ำย ล ำดบัคะแนนท่ีนกัเรียนไดรั้บจำกเครือข่ำย
โรงเรียนเดิมจะถูกน ำมำเปรียบเทียบกบัล ำดบัคะแนนของนกัเรียนในเครือข่ำยโรงเรียนเดิมจะถูกน ำมำเปรียบเทียบกบั
นกัเรียนควรจะอยูใ่นกลุ่มเครือข่ำยใด หรืออีกนยัหน่ึงคือ กลุ่มเครือข่ำยของนกัเรียนในเครือข่ำยโรงเรียนใหม่อำจ
แตกต่ำงจำกเครือข่ำยโรงเรียนเดิมของนกัเรียนได ้
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เครือข่ายโรงเรียน 

 

(9) ค าถาม เครือข่ายโรงเรียนคืออะไร เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษามีการแบ่งเขตอย่างไร? 

 

 ค ำตอบ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตกำรบริหำรงำนของเขต พ้ืนท่ีทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 18 เครือข่ำยโรงเรียนมธัยมศึกษำ 
ส ำหรับกำรจดัสรรท่ีเรียนจำกขั้นตอน CA ในส่วน B จะด ำเนินกำรโดยเครือข่ำยโรงเรียน เครือข่ำยโรงเรียนแต่ละแห่ง
ประกอบดว้ยโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมทั้งหมดท่ีตั้งอยูใ่นเขต และโรงเรียนมธัยมศึกษำ
ประเภทต่ำงๆ จ ำนวนมำกในเขตอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนท่ีเรียนส ำหรับเครือข่ำย โรงเรียนมธัยมศึกษำและท่ีเรียนจำกเขตอ่ืนๆ 

อำจแตกต่ำงกนัไปในแต่ละปี ตำมนโยบำยท่ีมีอยู ่ ยกเวน้นกัเรียนท่ีไดรั้บกำรอนุมติัให้สมคัรส ำหรับกำรจดัสรรท่ีเรียน
ขำ้มเครือข่ำย โดยหลกักำรแลว้เครือข่ำยโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีนกัเรียนอำศยัอยูจ่ะถูกก ำหนดโดยสถำนท่ีตั้งทำงกำยภำพ
ของโรงเรียนประถมศึกษำท่ีนกัเรียนเขำ้เรียน ไม่ใช่เขตพ้ืนท่ีท่ีนกัเรียนอำศยัอยู ่
 

(10) ค าถาม การก าหนดเครือข่ายโรงเรียนเป็นอย่างไร? 

 

 ค ำตอบ กำรจดัหำสถำนศึกษำระดบัมธัยมศึกษำของภำครัฐมีกำรวำงแผนไวท้ัว่ทั้งอำณำเขต เน่ืองจำกกำรกระจำยตวัของโรงเรียน
มธัยมศึกษำในเครือข่ำยโรงเรียนและกำรเคล่ือนยำ้ยทำงประชำกรท่ีไม่สม ่ำเสมอ จึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมำ
นำนในกำรจดักำรเครือข่ำย เม่ือเกิดกำรขำดแคลนสถำนท่ีเรียนในเขตพ้ืนท่ี ปัจจยัท่ีตอ้งพิจำรณำ ไดแ้ก่ อุปสงคแ์ละ
อุปทำนของสถำนศึกษำในแต่ละเขตพ้ืนท่ี สถำนท่ีตั้งของโรงเรียนและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ตลอดจนควำม
สะดวกในกำรเดินทำงระหวำ่งเครือข่ำยโรงเรียนและรูปแบบเครือข่ำยท่ีก ำหนดไว ้ เป็นตน้ เรำจะปรึกษำกบัคณะ 
SSPA กรรมกำร (สมำชิกซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนระดบัมธัยมศึกษำ/ประถมศึกษำจำกแต่ละโรงเรียนและตวัแทนจำก
สภำมธัยมศึกษำและประถมศึกษำท่ีส ำคญั) เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
แตกต่ำงกนัเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นกระบวนกำรทั้งหมด 

 

จ ำนวนโรงเรียนมธัยมศึกษำและท่ีเรียนท่ีให้บริกำรจำกเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อำจแตกต่ำงกนัไปในแต่ละปีตำมสถำนกำรณ์อุป
สงคแ์ละอุปทำน ผูป้กครองควรดูรำยช่ือโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีแจกจ่ำยโดย EDB ทุกปี ส ำหรับกำรจดักำรเครือข่ำย
ส ำหรับรอบสมคัรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(11) ค าถาม ภายใต้การจัดการส าหรับการแจ้งผู้สมัคร DP ที่ได้รับคดัเลือก (การจัดการแจ้งเตือน) จ านวนของที่เรียนของโรงเรียน
ที่ปรากฏในเอกสารที่เกีย่วข้องของ CA ซ่ึงเร่ิมต้นในเดือนเมษายนจะได้รับการปรับปรุง โดยจ านวน DP ที่เสนอไว้
จะถูกลบหักออกตามความเหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA 

หรือไม่? 

 

 ค ำตอบ ภำยใตก้ำรจดักำรแจง้เตือน นกัเรียนบำงคนอำจไดรั้บกำรแจง้เตือนเก่ียวกบักำรสมคัร DP ท่ีไดรั้บคดัเลือกของพวกเขำ 
จำกโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมสองแห่งและในท่ีสุดพวกเขำจะไดรั้บกำรจดัสรรให้กบัโรงเรียนท่ีพวกเขำเลือกเป็น
อนัดบัแรกตำมกลไก SSPA ท่ีมีอยู ่ท ำให้มีโรงเรียนเหลือเพียงท่ีเดียว นอกจำกน้ีผูส้มคัรท่ีไดรั้บคดัเลือกบำงคนอำจ
สละ DP ท่ีถูกจดัสรรให้พวกเขำและยอมรับท่ีเรียนท่ีเสนอโดย NDSS secondary schools ท่ีเรียนท่ีจดัสรร
ให้กบัผูส้มคัร DP ท่ีไดรั้บคดัเลือกเหล่ำน้ีจะมีให้บริกำรดว้ยเช่นกนั ภำยใตก้ลไก SSPA ท่ีมีอยูน่ั้น นกัเรียนบำงคน
อำจไดรั้บกำรจดัสรรดว้ย DP ท่ีไม่ไดใ้ช ้จ ำนวนท่ีรองรับไดข้องผูส้มคัรท่ีสงวนไวแ้ละท่ีเรียนท่ีเหลือจะถูกใชส้ ำหรับ 

CA เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน CA จะตอ้งไดรั้บกำรพิมพใ์นเดือนมีนำคม เพ่ือแจกจ่ำยให้กบัผูป้กครองส ำหรับ
ใชเ้พื่อกำรอำ้งอิงของพวกเขำในเดือนเมษำยน ดงันั้นดว้ยตำรำงเวลำท่ีแน่น จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะอปัเดตจ ำนวน
สถำนศึกษำท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(12) ค าถาม การจัดสรรข้ามเครือข่ายคืออะไร? 

 

 ค ำตอบ กำรจดัสรรท่ีเรียนส ำหรับ ส่วน B ของขั้นตอน CA จะด ำเนินโดยเครือข่ำยโรงเรียนและเครือข่ำยโรงเรียนท่ีนกัเรียน
สงักดัอยู ่ โดยภำยใตห้ลกักำรของเครือข่ำยโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษำท่ีนกัเรียนเขำ้ศึกษำ หำก มีควำมจ ำเป็น
อยำ่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุผลพิเศษในกำรเปล่ียนเครือข่ำยโรงเรียน ผูป้กครองสำมำรถส่งใบสมคัรส ำหรับ กำรจดัสรรขำ้ม
เครือข่ำยพร้อมกบัเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั EDB ผ่ำนโรงเรียนประถมศึกษำท่ีบุตรหลำนของตนเขำ้เรียน
ก่อนตน้เดือนมีนำคม โรงเรียนประถมศึกษำจะส่งส ำเนำเอกสำรกำรสมคัรท่ีไดรั้บกำรยนืยนัแลว้ทั้งหมดไปยงั EDB 

เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป หำกนกัเรียนไดรั้บกำรอนุมติัส ำหรับกำรจดัสรรขำ้มเครือข่ำยไปยงัเครือข่ำยโรงเรียนท่ีอยูอ่ำศยัใน
ฮ่องกงของนกัเรียน (เช่น ท่ีอยูอ่ำศยัท่ีนกัเรียนผูส้มคัรอำศยัอยูแ่ละซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่ำศยัเดียวหรือบำ้นหลกัของนกัเรียน) 

นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในส่วน B ของขั้นตอน CA ในเครือข่ำยโรงเรียนใหม่ 
 

(13) ค าถาม ผู้ปกครองควรต้องทราบอะไรบ้าง เม่ือย่ืนขอที่อยู่อาศัยของนักเรียนและแสดงเอกสารหลกัฐานที่เกีย่วข้อง หากต้องการ
ย่ืนขอรับการจัดสรรข้ามเครือข่าย? 

 

 ค ำตอบ ผูป้กครองควรทรำบว่ำท่ีอยูอ่ำศยัของนกัเรียนท่ีสมคัรควรเป็นท่ีอยูอ่ำศยัแต่เพียงผูเ้ดียวหรือเป็นท่ีอยูอ่ำศยัหลกัของเขำ/
เธอในฮ่องกงเช่นท่ีอยูอ่ำศยัท่ีนกัเรียนของผูส้มคัรอำศยัอยูแ่ละเป็นท่ีอยูอ่ำศยัเดียวหรือเป็นบำ้นหลกัของนกัเรียน 

เอกสำรหลกัฐำนท่ีอยูอ่ำศยัท่ียอมรับไดข้องฮ่องกง ไดแ้ก่ สญัญำเช่ำท่ีมีประทบัตรำอำกร บนัทึกควำมตอ้งกำรอตัรำคำ 
และ/หรือ ค่ำเช่ำกบัรัฐบำล สญัญำเช่ำหรือบตัรค่ำเช่ำของผูเ้ช่ำท่ีออกโดยหน่วยงำนเคหะ ใบเรียกเก็บค่ำโทรศพัทบ์ำ้น
และใบเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ จำกบริษทัสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น บริษทั Towngas, Hong Kong 

Electric Company Ltd., Water Supplies Department, เป็นตน้ เอกสำรอ่ืนๆ เช่น ใบแสดง
รำยกำรควำมเคล่ือนไหวของบญัชีธนำคำรและใบเรียกเก็บค่ำโทรศพัทมื์อถือจะไม่ไดรั้บกำรยอมรับ นอกจำกน้ีจะตอ้ง
จดัพิมพช่ื์อและท่ีอยูข่องผูป้กครอง (เช่น ผูรั้บจ่ำยเงิน) ลงในเอกสำรหลกัฐำนท่ีอยูอ่ำศยัในฮ่องกง 
 

(14) ค ำถำม หากนักเรียนได้สมัคร DP ไปยงัโรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งหรือสองแห่ง ก่อนที่พวกเขาจะสมัครการจัดสรรข้าม
เครือข่ายและนักเรียนได้ยกเลกิการสมัคร DP แล้ว เน่ืองจากจะสมัครข้ามเครือข่าย ผู้ปกครองของนักเรียนต้องกรอก 
Choice Form ในขั้นตอน CA หรือไม่? 

 

 ค ำตอบ ภำยใตก้ลไก SSPA ท่ีมีอยูน่ั้น นกัเรียนอำจยกเลิกกำรสมคัร DP หน่ึงคร้ังหรือทั้งสองคร้ัง หำกจ ำเป็นตอ้งสมคัรเพ่ือ
ขอรับกำรจดัสรรขำ้มเครือข่ำย หำกนกัเรียนไดย้กเลิกใบสมคัร DP อยำ่งนอ้ยหน่ึงใบหรือทั้งสองใบ เน่ืองจำกกำร
สมคัรขำ้มเครือข่ำย แมว้ำ่นกัเรียนจะไดรั้บแจง้ว่ำเป็นผูส้มคัรท่ีไดรั้บคดัเลือกภำยใตก้ำรจดักำรแจง้เตือนแลว้ก็ตำม DP 

ท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั หำก DP ทั้งหมดท่ีเสนอโดยโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมไดถู้กยกเลิก เน่ืองจำก
กำรสมคัรขำ้มเครือข่ำย ผูป้กครองท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งกรอก Choice Form เพื่อให้บุตรหลำนของพวกเขำสำมำรถมี
ส่วนร่วมใน ขั้นตอน CA หำกผูป้กครองไม่ไดเ้ลือกโรงเรียนใดๆ ใน Choice Form และนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่ไดรั้บกำรเสนอท่ีเรียนจำก NDSS secondary schools นกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียนตำม
กลไกกำรจดัสรรท่ีก ำหนดไว ้

 

 

แผนกำรจดัสรรท่ีเรียน 
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