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ระบบการจดัสรรทีเ่รยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษา ประจ าปี 2021/2023 

(ส าหรบัการรบัเขา้เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ในเดอืนกนัยายน 2023) 

ค าถามทีพ่บบ่อย 
 

การเลอืกสถานทีเ่รยีนแบบผ่านขัน้ตอนการพจิารณาพเิศษ 
 

(1) ค าถาม สถานทีเ่รยีนแบบผ่านการพจิารณาพเิศษ (DP) คอือะไร? 
 

 ค ำตอบ DP คอืสถำนทีเ่รยีนในระดบัช ัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 (S1) ทีไ่ดม้กีำรสงวนไวโ้ดยทำงโรงเรยีน

มธัยมศึกษำต่ำงๆ ส ำหรบักำรรบันักเรยีนเขำ้เรยีนโดยผ่ำนขัน้ตอนแบบกำรพิจำรณำ

พิเศษของตวันักเรยีนเอง โรงเรยีนมธัยมศึกษำทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลือจำกรฐับำลและ

นักเรยีนอำจจะสงวนทีเ่รยีนไดไ้ม่เกนิ 30% และโรงเรยีนมธัยมศกึษำในโครงกำรไดร้บัเงนิ

ชว่ยเหลือโดยตรง (DSS) ที่เขำ้รว่มในระบบกำรจดัสรรที่เรยีนระดบัช ัน้มัธยมศึกษำ 

(SSPA) อำจสงวนทีเ่รยีนไดม้ำกกว่ำ 30% ของ S1 ในฐำนะ DP 

 

(2) ค าถาม ระเบยีบปฏบิตัใินการสมคัรเรยีนแบบ DP เป็นอย่างไรบา้ง? 
 

 ค ำตอบ ระยะเวลำในกำรสมคัรแบบ DP ส ำหรบัในรอบนีค้ือตัง้แต่วนัที ่3 มกรำคม (วนัองัคำร) ถงึ

วนัที ่17 มกรำคม 2023 (วนัองัคำร) โรงเรยีนมธัยมศกึษำทุกแหง่ทีเ่ขำ้รว่มในระบบ SSPA 

(โรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่ม) รบัใบสมคัรภำยในระยะเวลำเดยีวกนั 
 

ผูป้กครองของนักเรยีนช ัน้ประถมศกึษำปีที ่6 (P6) ทีเ่ขำ้รว่มในรอบปัจจบุนัจะไดร้บัส ำเนำ

ใบสมคัรสองชดุผ่ำนทำงโรงเรยีนประถมศึกษำของบุตรหลำนในชว่งตน้เดือนธนัวำคม  

พ.ศ. 2022 นักเรยีนทีไ่ม่ไดเ้ขำ้เรยีนในโรงเรยีนประถมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มสำมำรถขอรบัใบ

สมคัรไดท้ีส่ ำนักงำนกำรศกึษำ (ทีอ่ยู่: Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 

Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon; โทร: 2832 7740 และ 2832 7700) ในเวลำ

ท ำกำรตัง้แต่วนัที ่6 ธนัวำคม 2022 ถงึวนัที ่  17 มกรำคม 2023 
 

นอกจำกนีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศำสตร ์“รฐับำลอจัฉรยิะ” (“Smart Government”) 

EDB จะด ำเนินกำรปรบัเปลีย่นกำรรบัเขำ้ S1 ใหเ้ป็นระบบดจิทิลัอย่ำงครอบคลุมภำยในปี 

2023 ส ำหรบัผูป้กครองที่ลงทะเบียนเป็นผูใ้ช  ้SSPA e-Platform และผูกบญัชเีขำ้กบั 

“iAM Smart +”1 นอกเหนือจำกแบบ ฟอรม์ใบสมคัรทีเ่ป็นกระดำษแลว้นั้น ผูป้กครองยงั

สำมำรถเลือกทีจ่ะส่งใบสมคัรแบบ DP ผ่ำนแพลตฟอรม์ SSPA e-Platform ไดอ้กีดว้ย 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิจะถูกประกำศในเว็บไซตข์อง EDB และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสูตร

ทีค่รบก ำหนด  
 

ในส่วนของรำยชือ่โรงเรยีนมธัยมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรนั้น ผูป้กครองอำจอำ้งอิงถึง

คู่มอืกำรสมคัรเขำ้รว่มกำรเลอืกสถำนทีเ่รยีนระดบัช ัน้มธัยมศกึษำปีที ่1 แบบผ่ำนขัน้ตอน

กำรพิจำรณำพิเศษ (Handbook) ทีแ่จกจ่ำยใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษำในชว่งตน้เดอืน

ธัน ว ำ ค ม  2022 นอก จ ำ ก นี้ผู ้ป กค ร อ ง ยั ง ส ำม ำ รถไ ปที่ห น้ำ แ ร กของ  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) เพือ่ดำวนโ์หลดรำยชือ่หรอืโทรไปทีร่ะบบสอบถำม

ทำงโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ 24 ช ัว่โมงของ EDB ที่ 2891 0088 (กด 2 (English) > 5 (Fax 

service) > 04 (> Secondary School Places Allocation System: Schools list)) เพือ่

รบัรำยชือ่ทำงโทรสำร 
 

                                         
1 ส ำหรับรำยละเอียดของกำรลงทะเบียน “iAM Smart +” โปรดไปที่หนำ้แรกของ “ iAM Smart” (www.iamsmart.gov.hk) (เลือก: Home > “iAM 

Smart” Registration > Registration Methods) 

http://www.edb.gov.hk/en
https://www.iamsmart.gov.hk/
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(3) ค าถาม มโีรงเรยีนมธัยมศกึษากีแ่ห่งทีผู่ป้กครองสามารถสมคัรใหบุ้ตรหลานของตน

แบบขั้นตอน  DP ได ้ จะเกิดอะไรขึ้นหากสมคัรแบบ  DP ไปย ังโรงเร ียน

มธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มมากกวา่สองแห่ง? 

 

 ค ำตอบ แอปพลเิคชนั DP ไม่อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดัดำ้นอำณำเขต ผูป้กครองสำมำรถสมคัรเขำ้เรยีน

ในโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มไดสู้งสุดสองแหง่ มฉิะนั้น เด็กจะถูกตดัสทิธิจ์ำกกำรเลอืก

สถำนทีต่ ัง้ DP ผูป้กครองตอ้งตระหนักว่ำหำกสมคัร DP ทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษำตอนตน้ที่

เขำ้รว่มมำกกว่ำสองแหง่ ไม่ว่ำจะส่งใบสมคัรแบบกระดำษหรอืผ่ำน SSPA e-Platform ลูก

ของคุณจะถูกตดัสทิธิจ์ำกกำรเลอืกต ำแหน่ง DP 

 

จำกแบบฟอรม์ใบสมคัรทัง้สองชดุทีน่ักเรยีน/ผูป้กครองไดร้บันักเรยีน ชดุทีห่น่ึงมไีวส้ ำหรบั

กรอกตวัเลอืกโรงเรยีนทีช่อบอนัดบัที ่1 และอกีชดุหน่ึงมีไวส้ ำหรบักรอกตวัเลือกโรงเรยีน

ทีช่อบอนัดบัที ่2  ตวัเลือกโรงเรยีนทีช่อบอนัดบัที ่ 1 หมำยถึงตวัเลือกทีน่ักเรยีนไวเ้ป็น

อนัดบัแรกและตวัเลือกโรงเรยีนทีช่อบอนัดบัที ่2 หมำยถึงตวัเลอืกทีน่ักเรยีนไวเ้ป็นอนัดบั

รองลงมำ ตำมหมำยเลขใบสมคัรทีไ่ม่ซ ำ้กนัในแต่ละแบบฟอรม์ใบสมคัร EDB จะตรวจสอบ

ตวัเลือกแรกและตวัเลือกที่สองของนักเรยีนแต่ละคน (แบบฟอรม์ใบสมคัรที่เป็นแบบ

กระดำษและใบสมคัรผ่ำน SSPA e-Platform มีหมำยเลขใบสมคัรเดียวกนัส ำหรบักำร

สมคัรทีม่ลี ำดบัตวัโรงเรยีนทีช่ ืน่ชอบเดยีวกนั) 

 

หำกผูป้กครองไดส้่งแบบฟอรม์ใบสมคัรทีเ่ป็นกระดำษไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษำแลว้ กรณุำ

อย่ำส่งใบสมคัรซ ำ้กนันีผ้่ำน SSPA e-Platform และในทำงกลบักนัดว้ย หำกผูป้กครองได ้

ส่งใบสมคัรซ ำ้กนัแลว้นั้น (เชน่ ใบสมคัรทีส่่งโดยมีหมำยเลขใบสมคัรเดยีวกนักบัโรงเรยีน

มธัยมศกึษำเดยีวกนัผ่ำนทำงแบบฟอรม์กระดำษและ SSPA e-Platform) ใบสมคัรเหล่ำนี้

จะถอืว่ำเป็นใบสมคัรเดยีวเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมกำรสมคัรทีซ่  ำ้ซอ้นนีม้ไิดเ้พิม่โอกำสในกำร

ไดร้บักำรจดัสรรใหก้บัโรงเรยีน โปรดทรำบว่ำผูป้กครองไม่ควรส่งใบสมคัรทีม่ีหมำยเลขใบ

สมคัรเดยีวกนัไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษำต่ำงๆ ตำมล ำดบัผ่ำนแบบฟอรม์ทีเ่ป็นกระดำษและ 

SSPA e-Platform มฉิะนั้นมโีอกำสทีบ่ตุรหลำนจะถูกตดัสทิธิก์ำรเลอืกทีเ่รยีนแบบ DP  

 

(4) ค าถาม นอกเหนือจากการสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการไม่

เกินสองแห่งแลว้ สิ่งที่ผูป้กครองตอ้งทราบเมื่อท าการสมคัร DP ส าหรบับุตร

หลานของตนคอือะไร? 

 

 ค ำตอบ นักเรยีนที่สมัคร DP ส ำเร็จจะไม่ไดร้บักำรจดัสรรสถำนที่เรยีนใน กำรจดัสรรจำก

ส่วนกลำง(CA) ผูป้กครองควรสมคัรเขำ้เรยีนในโรงเรยีนทีต่นเลือก ผูป้กครองควรทรำบ

ดว้ยว่ำเมื่อส่งในรูปแบบกระดำษหรอืผ่ำน SSPA e-Platform แลว้ แบบฟอรม์ใบสมคัร

ส ำหรบั DP จะไม่สำมำรถเรยีกคืนหรอืยกเลิกได  ้และไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงล ำดับ

ควำมส ำคญัของโรงเรยีนได ้ดงันั้นผูป้กครองควรพจิำรณำใหร้อบคอบกอ่นส่งใบสมคัร 
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(5) ค าถาม ในการเลอืกโรงเรยีนใหบุ้ตรหลานผูป้กครองควรค านึงถงึอะไรบา้ง? 

 

 ค ำตอบ ผูป้กครองของนักเรยีนควรพิจำรณำ ในทุกๆ ดำ้นของโรงเรยีน เชน่ ปรชัญำกำรศึกษำ 

วฒันธรรม ศำสนำ โครงสรำ้งช ัน้เรยีน กำรพฒันำและกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถ 

ควำมชอบและควำมสนใจของบตุรหลำนเพือ่เลอืกโรงเรยีนทีเ่หมำะสม 

 

โรงเรยีนอำจตดัสนิใจเกีย่วกบัข ัน้ตอนกำรรบัสมคัร เกณฑก์ำรรบัสมคัรและกำรใหน้ ้ำหนัก

ตำมปรชัญำและคุณลกัษณะทำงกำรศึกษำโดยทำงโรงเรยีนเอง เกณฑก์ำรรบัสมคัรและ

น ้ำหนักทีโ่รงเรยีนน ำมำใชจ้ะตอ้งมีควำมยุตธิรรม เปิดกวำ้งและมีกำรศึกษำทีด่ี และตอ้ง

เปิดเผยต่อสำธำรณะก่อนกำรรบัสมคัร เชน่ กำรประกำศในสถำนทีท่ีส่ำมำรถเห็นไดช้ดั

ของโรงเรยีน กำรอปัโหลดในหนำ้แรกของเว็บโรงเรยีน กำรเผยแพรใ่นโปรไฟลโ์รงเรยีน

มธัยมศึกษำหรอืกำรแจง้ใหผู้ส้มคัรแต่ละคนทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  โรงเรยีนอำจ

จดักำรสมัภำษณ ์แต่ไม่ควรด ำเนินกำรทดสอบทีเ่ป็นขอ้เขยีนในรปูแบบใดๆ 

 

ผูป้กครองอำจดโูปรไฟลโ์รงเรยีนมธัยมศึกษำทีแ่จกจ่ำยโดยคณะกรรมกำรควำมรว่มมือ

โรงเร ียนบำ้น  ในตน้เดือนธันวำคม  2022 หรือไปที่หน้ำแรกของโปรไฟลโ์รงเรยีน

มธัยมศกึษำและหนำ้แรกของเว็บไซตโ์รงเรยีน เพือ่ดูพฒันำกำรล่ำสุดของโรงเรยีน 

   

(6) ค าถาม เน่ืองจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาไม่ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการทดสอบขอ้เขยีน

ในรูปแบบใดๆ เพื่อรบันักเรยีน แลว้โรงเรยีนจะประเมินความสามารถของ

ผูส้มคัรไดอ้ย่างไร? 

 

 ค ำตอบ กำรสมคัรจะไดร้บักำรประเมินตำมเกณฑก์ำรรบันักเรยีนและกำรใหน้ ้ำหนักทีก่ ำหนดโดย

โรงเรยีน เชน่ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและควำมสำมำรถในดำ้นอืน่ๆ ของนักเรยีน 

นอกจำกนีบ้ำงโรงเรยีนจะใชก้ำรสมัภำษณ ์ เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจควำมถนัด ควำมสนใจและ

ศกัยภำพของผูส้มคัร เพือ่คดัเลอืกนักเรยีนทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรเขำ้ศกึษำ 

 

(7) ค าถาม เอกสารที่ใชป้ระกอบการสมคัรเพื่อเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศึกษาแบบ

พจิารณาพเิศษ DP มอีะไรบา้ง ? 

 

 ค ำตอบ เอกสำรทีต่อ้งยืน่ ไดแ้ก ่แบบฟอรม์ใบสมคัรกำรเลือกสถำนทีเ่รยีนระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปี

ที ่1 แบบผ่ำนขัน้ตอนกำรพจิำรณำพเิศษและเอกสำรทีจ่ ำเป็นตำมทีโ่รงเรยีนก ำหนด เชน่ 

สมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีน ประกำศนียบตัรหรอืรำงวลัต่ำงๆ และใบรบัรองหรอืบนัทึก

กจิกรรมนอกหลกัสูตรและกำรบรกิำรชมุชน อำจไม่จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งยืน่เอกสำรทีย่งัไม่มีใน

ขณะนั้น เชน่ จดหมำยแนะน ำจำกทำงโรงเรยีนประถมศึกษำ รวมถึงคะแนนหรอืล ำดบัที่

สอบไดใ้นรำยวชิำต่ำงๆ ของนักเรยีน 

 

ผูป้กครองควรส่งใบสมัครแบบ DP ผ่ำน SSPA e-Platform หลังจำกเลือกโรงเร ียน

มธัยมศึกษำที่ช ืน่ชอบตำมล ำดบัตวัเลือกโรงเรยีนที่ช ืน่ชอบ (ตวัเลือกโรงเรยีนที่ชอบ

อนัดบัที่ 1 หรอืตวัเลือกโรงเรยีนที่ชอบอนัดบัที่ 2) ผูป้กครองจะตอ้งอปัโหลดเอกสำร

ประจ ำตวัของนักเรยีน และ/หรอืเอกสำรที่จ ำเป็นส ำหรบักำรกรอกใบสมคัรโรงเร ียน

มธัยมศกึษำ 
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(8) ค าถาม เกณฑใ์นการจดัสรรทีเ่รยีนแบบพจิารณาพิเศษ DP เป็นอย่างไร หากนกัเรยีน

ไดส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่เขา้รว่มสองแห่งและไดร้บัการย

คดัเลอืกจากท ัง้สองโรงเรยีน? 

 

 ค ำตอบ ตำมหมำยเลขใบสมคัรที่ไม่ซ ำ้กนัในแต่ละแบบฟอรม์ใบสมคัรกำรเลือกสถำนที่เร ียน

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1 แบบผ่ำนขัน้ตอนกำรพิจำรณำพิเศษ EDB จะตรวจสอบ

ตวัเลือกแรกและตวัเลือกที่สองของนักเรยีนแต่ละคน (แบบฟอรม์ใบสมคัรที่เป็นแบบ

กระดำษและใบสมคัรผ่ำน SSPA e-Platform มีหมำยเลขใบสมคัรเดียวกนัส ำหรบักำร

สมคัรที่มีล ำดบัตวัโรงเรยีนที่ช ืน่ชอบเดียวกนั) จำกนั้น EDB จะจบัคู่ล ำดบัโรงเรยีนที่

นักเรยีนเลือกไวก้บัรำยชือ่นักเรยีนที่ไดร้บัคัดเลือก/รำยชือ่ส ำรองในขัน้ตอนแบบ

พิจำรณำพิเศษ หำกนักเรยีนไดร้บัคดัเลือกจำกทัง้สองโรงเรยีนทีต่นสมคัร กำรจดัสรรที่

เรยีนจะเป็นไปตำมล ำดบัของโรงเรยีนทีไ่ดเ้ลอืกไว ้กล่ำวอกีนัยหน่ึงคอืนักเรยีนจะไดร้บักำร

จดัสรรทีเ่รยีนในโรงเรยีนทีเ่ลอืกไวเ้ป็นอนัดบัแรก 

 

หำกผูป้กครองสมคัรเขำ้เรยีนในโรงเรยีนมัธยมศึกษำที่จะไม่ไดร้บักำรเสนอ S1 ใน

ภำยหลังภำยใตร้ะบบ SSPA ในรอบกำรจดัสรรนี้ แอปพลิเคชนันั้นจะไม่ไดร้บักำร

ประมวลผล 

 

(9) ค าถาม นอกเหนือจากการสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการไม่

เกนิ 2 แห่งแลว้ นักเรยีนสามารถสมคัรเขา้เรยีนที ่Jockey Club Ti-I College 

ในเวลาเดยีวกนัไดห้รอืไม่? 

 

 ค ำตอบ ได ้ระยะเวลำกำรรบัสมคัรส ำหรบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1 (S1) Jockey Club Ti-I College 

เร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่3 มกรำคม ถึง 19 มกรำคม 2023 หำกนักเรยีนไดร้บัคดัเลือกเขำ้เรยีนใน 

Jockey Club Ti-I College นักเรยีนจะไม่ไดร้บักำรจดัสรรทีเ่รยีนแบบพิจำรณำพิเศษ 

(DP) หรอืกำรจดัสรรที่เรยีนจำกส่วนกลำง (CA) ภำยใตร้ะบบของ SSPA แต่หำก

นักเรยีนไม่ไดร้บัคดัเลอืกเขำ้เรยีน นักเรยีนยงัคงสำมำรถไดร้บักำรจดัสรรทีเ่รยีน S1 ผ่ำน

ระบบ SSPA ได ้

 

(10) ค าถาม นักเรยีนสามารถสมคัรเขา้เรยีนต่อกบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาในโครงการไดร้บั

เงินช่วยเหลือโดยตรงที่ไม่ได ้เข ้าร่วมในโรงเร ียนในระบบ  SSPA (NDSS 

secondary schools) ในเวลาเดยีวกนัไดห้รอืไม่? 

 

 ค ำตอบ ใช.่ เน่ืองจำกไม่มีกำรจ ำกดัจ ำนวนของ NDSS secondary schools ทีน่ักเรยีนสำมำรถ

สมคัรได  ้เขำ/เธอจึงอำจไดร้บักำรยอมรบัจำก NDSS secondary schools หลำยแห่ง 

หำกผูป้กครองไดม้อบหนังสือรบัรองของผูป้กครองทีล่งนำมแลว้และแบบฟอรม์บนัทึก

นักเรยีนช ัน้ประถมศึกษำปีที ่6 ฉบบัจรงิใหก้บัโรงเรยีนแห่งหน่ึงทีท่ ำขอ้เสนอ จำกนั้นจะ

เป็นกำรยืนยนักำรยอมรบัสถำนที ่S1 ที่เสนอโดย NDSS secondary school และสละ

สถำนที ่S1 ทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนอืน่ ๆ (รวมถงึสถำนที ่S1 ของโรงเรยีนมธัยมทีเ่ขำ้รว่มและ 

Jockey Club Ti-I College) โรงเรยีนจะแจง้ให ้EDB ทรำบถงึกำรตดัสนิใจของผูป้กครอง

ภำยในตน้เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2023 เมื่อไดร้บัรำยชือ่นักเรยีนที่เขำ้รว่มที่ประสบ

ควำมส ำเรจ็จำก NDSS secondary schools EDB จะไม่จดัสรรนักเรยีนในรำยกำรใหก้บั

โรงเรยีนมธัยมศกึษำอืน่ผ่ำนระบบ SSPA 
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การจดัการส าหรบัการแจง้ผูส้มคัรแบบพิจารณาพิเศษ DP ที่ไดร้บัคดัเลอืก (การจดัการแจง้

เตอืน) 

 

(11) ค าถาม การจดัการแจง้เตอืนส าหรบัผูส้มคัรแบบข ัน้ตอนการพจิารณาพิเศษ (DP) ที่

ไดร้บัคดัเลอืก (การจดัการแจง้เตอืน) ภายใตร้ะบบการจดัสรรทีเ่รยีนระดบัช ัน้

มธัยมศกึษา (SSPA) คอือะไร? 

 

 ค ำตอบ ตัง้แต่ SSPA 2020 เป็นตน้ไป โรงเรยีนมธัยมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มทัง้หมด (รวมถึง Jockey 

Club Ti-I College) หลงัจำกกำรประมวลกำรสมคัรแบบขัน้ตอนกำรพิจำรณำพเิศษ DP 

แลว้ จะตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทรำบถงึผูส้มคัรทีเ่ป็นบุตรหลำนทีไ่ดร้บัคดัเลือกทัง้หมด ใน

รำยชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลือกแบบขัน้ตอนกำรพิจำรณำพิเศษ DP ทำงจดหมำยและโทรศพัท ์

ในวนัทีก่ ำหนดไว ้ก่อนกำรจดัสรรทีเ่รยีนจำกส่วนกลำง (CA )2 โรงเรยีนจะตอ้งแจง้ให ้

ผูป้กครองทรำบถึงกำรจดักำรแจง้เตือนและเก็บรวบรวมขอ้มูลกำรติดต่อที่จ ำเป็นไว ้

ล่วงหนำ้  วนัทีก่ ำหนดส ำหรบัรอบ SSPA นีค้อืวนัที ่31 มนีำคม 2023 ส ำหรบัผูป้กครองที่

ลงทะเบยีนเป็นผูใ้ช ้ SSPA e-Platform พวกเขำอำจไดร้บักำรแจง้เตือนส ำหรบัผูส้มคัร 

DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกผ่ำน SSPA e-Platform ในวนัเดยีวกนั ส ำหรบัรำยชือ่ส ำรองและผูท้ี่

ไม่ไดร้บัคดัเลือกจะไม่มีกำรจดักำรแจง้เตอืนเหล่ำนีถ้งึผลกำรจดัสรรทีเ่รยีน ผูป้กครองที่

เกีย่วขอ้งไม่จ ำเป็นตอ้งตอบกลับกำรแจง้เตือน ผูป้กครองที่ไดร้บักำรแจง้เตือนจำก

โรงเรยีนมธัยมศึกษำที่เขำ้รว่มว่ำไดร้บัคดัเลือก ไม่จ ำเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์เลือก

โรงเรยีน (Choice Form) ในขัน้ตอน CA ซึง่เร ิม่ตน้ในเดอืนเมษำยน 

 

กำรจดักำรแจง้เตือนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นมำตรกำรบรหิำรจดักำร  กลไกและขัน้ตอน 

SSPA ทีม่อียู่ยงัคงไม่เปลีย่นแปลง นักศกึษำทุกคนในรอบ SSPA นี ้จะไดร้บัผลกำรจดัสรร

ทีเ่รยีน SSPA (รวมถงึผลในขัน้ DP และ CA) ในวนัที ่11 กรกฎำคม 2023 

 

หำกนักเรยีนก ำลงัศกึษำในโรงเรยีนประถมศกึษำทีไ่ม่ไดเ้ขำ้รว่มในระบบ SSPA และไดร้บั

กำรจดัสรรทีเ่รยีนในขัน้ตอน DP โรงเรยีนมธัยมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มหรอื Jockey Club Ti-I 

College จะเรยีกผูป้กครองเพือ่แจง้ผล DP อย่ำงเป็นทำงกำรและกำรจดักำรทีเ่กีย่วขอ้งใน

วนัที ่11 กรกฎำคม2023 (เชน่ วนัทีป่ระกำศผลกำรจดัสรรทีเ่รยีน) หำกจ ำเป็น ผูป้กครอง

อำจตดิต่อโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีต่นสมคัรเรยีนในวนัที ่11 กรกฎำคม 2023 

 

(12) ค าถาม หากนักเรยีนไดส่้งใบสมคัร DP ไปยงัโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่เขา้ร่วมสองแห่ง 

นักเรยีนจะไดร้บัการแจง้เตอืนว่าไดร้บัคดัเลอืกจากท ัง้สองโรงเรยีนตามล าดบั

หรอืไม่? 

 

 ค ำตอบ ส ำหรบันักเรยีนแต่ละคนทีส่่งใบสมคัร DP ไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มสองแห่งและ

ไดร้บัคดัเลอืกจำกทัง้สองแห่งผูป้กครองจะไดร้บักำรแจง้เตือนจำกโรงเรยีนมธัยมศกึษำที่

เขำ้รว่มทัง้สองแห่งตำมล ำดบั นักเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บักำรจดัสรรทีเ่รยีนในโรงเรยีนที่

เลอืกไวเ้ป็นอนัดบัแรกตำมกลไกของระบบ SSPA ทีม่อียู่ 

 

  

                                         
2 กรุณำดูต่อทีห่นังสอืเวยีนของกรมกำรศกึษำ (EDB) ฉบบัที ่18/2019 ส ำหรบัรำยละเอยีดของกำรจดักำรแจง้เตอืนส ำหรบัผุส้มคัรที่

เลอืกเรยีนเองทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจำกทีเ่รยีนและตวัอย่ำงจดหมำยกำรแจง้เตอืน 
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(13) ค าถาม ภายใตก้ารจดัการแจง้เตอืนนักเรยีนในรายชื่อส ารองและนักเรยีนที่ไม่ไดร้บั

คดัเลอืกจะไดร้บัการแจง้เตอืนผลการสมคัรล่วงหน้าจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ทีเ่ขา้รว่มหรอืไม่? 

 

 ค ำตอบ ภำยใตก้ำรจดักำรแจง้เตือนโรงเรยีนมธัยมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มจะตอ้งแจง้ใหผู้ส้มคัรที่ไดร้บั

คดัเลือกในชือ่นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลือกส ำหรบักำรจดัสรรทีเ่รยีนแบบผ่ำนขัน้ตอนกำร

พิจำรณำพิเศษเท่ำนั้น โรงเรยีนไม่ไดร้บัอนุญำตใหแ้จง้นักเรยีนในรำยชือ่ส ำรองและ

นักเรยีนทีไ่ม่ไดร้บัคดัเลอืกถงึผลกำรสมคัร DP เพือ่หลกีเลีย่งควำมเขำ้ใจผดิทีไ่ม่จ ำเป็น 

 

(14) ค าถาม นักเรยีนในรายชื่อส ารองจะไดร้บัแจง้จากโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่เขา้ร่วม

โครงการวา่ไดร้บัการจดัสรรทีเ่รยีนแบบข ัน้ตอน DP เมือ่ใด? 

 

 ค ำตอบ ส ำหรบัรำยชือ่ส ำรองและผูท้ีไ่ม่ไดร้บัคดัเลือกจะไม่มกีำรจดักำรแจง้เตือน นักเรยีนทุกคน 

(รวมถงึนักเรยีนในรำยชือ่ส ำรอง) ในรอบ SSPA นี ้จะไดร้บัผลกำรจดัสรรทีเ่รยีนอย่ำงเป็น

ทำงกำรจำก EDB ในวนัที ่11 กรกฎำคม 2023 

 

(15) ค าถาม หลงัจากไดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่เขา้รว่ม ผูป้กครองที่

เกี่ยวขอ้งตอ้งเปิดเผยล าดบัรายชื่อตวัเลือกโรงเรยีนที่เลือกไวต้่อโรงเรยีนที่

เกีย่วขอ้งและยนืยนัการยอมรบัขอ้เสนอของ DP หรอืไม่? 

 

 ค ำตอบ ตำมระบบของ SSPA ทีม่อียู่นั้นผูป้กครองไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยรำยชือ่ล ำดบัของโรงเรยีน

ทีเ่ลอืกไวใ้หแ้กโ่รงเรยีนทีท่ ำกำรสมคัร กำรแจง้เตอืนจำกโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มไป

ยงัผูป้กครองนั้นภำยใตก้ำรจดักำรแจง้เตือนจะไม่ใชก่ำรแจง้ผลกำรจดัสรรทีเ่รยีนอย่ำง

เป็นทำงกำร ดงันั้นผูป้กครองจงึไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผย รำยชือ่ล ำดบับของโรงเรยีนที่เลือก

ไวต้่อโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งและไม่ตอ้งยนืยนักำรยอมรบัขอ้เสนอของ DP หลงัจำกไดร้บักำร

แจง้เตอืนว่ำบตุรหลำนของพวกเขำไดร้บัคดัเลอืกจำกกำรสมคัแบบ DP 

 

(16) ค าถาม หลงัจากไดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มในฐานะผูส้มคัร 

DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกแลว้ ผูป้กครองสามารถเปลีย่นรายชือ่ล าดบัของโรงเรยีนที่

เลอืกไวส้ าหรบับุตรหลานของตนไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ตำมกลไกระบบ SSPA ทีม่ีอยู่นั้น เมือ่ส่งใบสมคัรเขำ้รว่มกำรเลือกสถำนทีเ่รยีนระดบัช ัน้

มธัยมศึกษำปีที ่1 แบบผ่ำนขัน้ตอนกำรพิจำรณำพิเศษแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบทีเ่ป็น

กระดำษหรอืผ่ำน SSPA e-Platform ก็ตำม จะไม่สำมำรถเรยีกคนืหรอืยกเลกิแบบฟอรม์

ใบสมคัรไดแ้ละจะไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงล ำดบัตวัเลือกโรงเรยีนทีเ่ลือกไดเ้ชน่เดียวกนั 

ดงันั้นผูป้กครองจงึไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ปลีย่นล ำดบัของโรงเรยีนทีเ่ลือกไวไ้ดห้ลงัจำกไดร้บั

กำรแจง้เตือนเกี่ยวก ับกำรไดร้บัคัดเลือกในแบบ DP ของบุตรหลำนจำกโรงเร ียน

มธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่ม 

   

(17) ค าถาม โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มสามารถสอบถามผูป้กครองเกีย่วกบัความชอบ

ในโรงเรยีนของบุตรหลานได?้ 

   

 ค ำตอบ ภำยใตร้ะบบ SSPA ทีม่อียู่นั้น ผูป้กครองทีส่มคัรข ัน้ตอน DP ใหก้บับตุรหลำนของตน ไม่

จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยล ำดบัรำยชือ่โรงเรยีนทีเ่ลอืกใหก้บัโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง กลไก SSPA ทีม่ี

อยู่ยงัคงไม่เปลีย่นแปลงภำยใตก้ำรจดักำรแจง้เตอืน ดงันั้นโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่ม

โครงกำรไม่ควรสอบถำมผูป้กครองเกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(18) ค าถาม ผูป้กครองทีไ่ดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มเกีย่วกบัการ

ไดร้บัคดัเลือกจาการสมคัรข ัน้ตอน DP ของบุตรหลานของตน  พวกเขา

สามารถสละสทิธิก์ารจดัสรรแบบ DP และกรอก Choice Form ส าหรบัการเขา้

รว่มในการจดัสรรแบบ CA ไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ภำยใตก้ลไก SSPA ทีม่ีอยู่ นักเรยีนทุกคนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรทีเ่รยีนดว้ย DP จะไม่ไดร้บั

กำรจดัสรรในสถำนศึกษำอืน่ๆในขัน้ตอน CA ดงันั้นผูป้กครองของผูส้มคัรแบบ DP ที่

ไดร้บัคดัเลือกจึงไม่จ ำเป็นตอ้งเลือกโรงเรยีนในChoice Form แมว้่ำจะไดท้ ำกำรเลือก

โรงเรยีนในChoice Formในขัน้ตอน CA ซึง่จะเร ิม่ในเดือนเมษำยนแลว้ก็ตำม แต่บุตร

หลำนจะยงัคงไดร้บักำรจดัสรรใหก้บัโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีผู่ป้กครองไดส้มคัรไวใ้นขัน้ตอน 

DP ตำมกลไกทีม่อียู่ 

 

(19) ค าถาม การจดัการแจง้เตือนเหมือนกนักบัการประกาศผล  DP อย่างเป็นทางการ

หรอืไม่ หลงัจากไดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มในฐานะ

ผูส้มคัร DP ที่ไดร้บัคดัเลือก ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนกบัโรงเรยีนที่

เกีย่วขอ้งใหเ้สรจ็สิน้ในคร ัง้เดยีวเลยหรอืไม่? 

   

 ค ำตอบ กำรจดักำรแจง้เตือนเป็นมำตรกำรทำงกำรบรหิำรจดักำร ไม่เหมือนกบักำรเผยแพรผ่ล

กำรจดัสรรทีเ่รยีนสุดทำ้ย กลไกและขัน้ตอน SSPA ทีม่อียู่ยงัคงไม่เปลีย่นแปลง นักศกึษำ

ทุกคนในรอบ SSPA นี ้จะไดร้บัผลกำรจดัสรรที่เรยีน SSPA (รวมถึงผลในขัน้ DP และ 

CA) ในวนัทีเ่ดอืนกรกฎำคมเชน่เคย  

 

เน่ืองจำก กำรแจง้เตอืนจำกโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มกบัผูป้กครองไม่ใชก่ำรเปิดเผย

ผลกำรจดัสรรที่เรยีนอย่ำงเป็นทำงกำร ผูป้กครองจึงไม่จ ำเป็นตอ้งท ำข ัน้ตอนกำร

ลงทะเบียนกบัโรงเรยีนที่เกีย่วขอ้งใหเ้สร็จสิน้ในคร ัง้เดียว ผูป้กครองจะไดร้บัสลิปกำร

จดัสรรทีเ่รยีนและสลปิกำรเขำ้เรยีนหลงัจำกกำรประกำศผลของ SSPA อย่ำงเป็นทำงกำร

ในวนัที ่11 กรกฎำคม 2023 เมือ่ถงึเวลำนั้นผูป้กครองจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำร

ลงทะเบียนกบัโรงเรยีนมธัยมศึกษำทีไ่ดร้บักำรจดัสรรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด (เชน่ 

ตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎำคมถงึ 14 กรกฎำคม 2023 ) 

   

(20) ค าถาม โรงเร ียนมธัยมศึกษาที่เข ้าร่วมจะต ้องทราบอะไรบ้าง เมื่อโรงเร ียนแจ้ง

ผูป้กครองใหท้ราบถงึผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกทางจดหมายและตดิต่อทาง

โทรศพัทต์ามวนัเวลาทีก่ าหนด? 

   

 ค ำตอบ เมือ่ไดร้บัใบสมคัร DP จำกผูป้กครอง (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส ำหรบัผูป้กครองทีอ่ำศยัอยู่/

ท ำงำนนอกฮ่องกง) โรงเรยีนควรเตือนใหพ้วกเขำอปัเดตขอ้มูลกำรติดต่อตำมก ำหนด  

ผูป้กครองควรไดร้บัแจง้เป็นอย่ำงดใีนเร ือ่งกำรเตรยีมส ำหรบักำรแจง้ผูส้มคัรผ่ำนคดัเลือก 

DP ใหท้รำบทำงจดหมำยและโทรศพัทต์ำมวนัเวลำทีก่ ำหนด นอกจำกนั้นโรงเรยีนควร

กำรที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ของโรงเรยีน รวมถึงกำรส ำรองเวลำในกำรส่งทำง

ไปรษณีย ์เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำผูป้กครองของผูส้มคัรทีไ่ดร้บัคดัเลือกจะไดร้บักำรแจง้เตือนเป็น

ลำยลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบับุตรหลำนในรำยชือ่ทีผู่ผ้่ำนกำรคดัเลอืกแบบผ่ำนขัน้ตอนกำร

พิจำรณำพิเศษในวนัเวลำทีก่ ำหนด กำรก ำหนดเวลำในกำรโทรศพัทไ์ปยงัผูป้กครองที่

เกีย่วขอ้ง กำรวำงแผนส ำหรบัผูป้กครองทีไ่ม่สำมำรถตดิต่อไดใ้นวนัทีก่ ำหนด เป็นตน้ 
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(21) ค าถาม โรงเรยีนมธัยมทีเ่ขา้รว่มควรจะจดัการอย่างไรกบัการสอบถามทางโทรศพัท ์

จากผูป้กครองเกีย่วกบับุตรหลาน ว่าเป็นผูส้มคัรแบบ DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกของ

โรงเรยีนหรอืไม่? 

   

 ค ำตอบ เมือ่พจิำรณำถงึควำมยำกล ำบำกในกำรยนืยนัตวัตนของผูโ้ทรผ่ำนทำงโทรศพัท ์โรงเรยีน

ขอแนะน ำไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลือกเป็นรำยบุคคลเมื่อไดร้บั

กำรสอบถำมดงักล่ำว เพื่อไม่ใหข้ดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (ควำมเป็น

ส่วนตวั) โรงเรยีนอำจแจง้ใหผู้ป้กครองทรำบถึงวิธีกำรทีผู่ป้กครองของผูส้มคัร DP ที่

ไดร้บัคดัเลือกจะไดร้บักำรแจง้เตือน และเรยีนใหท้รำบอกีคร ัง้ถึงผูป้กครองทีล่งทะเบียน

เป็นผูใ้ช ้SSPA e-Platform อำจไดร้บักำรแจง้เตือนส ำหรบัผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลือก

ผ่ำน SSPA e-Platform ในวนัเดียวกนั หำกผูป้กครองมีค ำกถำมอืน่ๆโ รงเรยีนอำจ

จดักำรตำมกลไกกำรตอบขอ้สอบถำมของโรงเรยีนได ้

 

(22) ค าถาม นอกเหนือจากการแจง้ใหผู้ป้กครองเกีย่วกบัผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกทาง

จดหมายและโทรศพัทแ์ลว้ โรงเรยีนมธัยมศกึษาสามารถใชว้ธิกีารอืน่ๆ ในการ

แจง้ใหผู้ป้กครองทราบหรอืไม่? 

   

 ค ำตอบ นอกเหนือจำกกำรแจง้ผูป้กครองเกีย่วกบัผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลือกทำงโทรศพัทแ์ละ

จดหมำยแลว้ โรงเรยีนอำจแจง้ใหผู้ป้กครองของผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลือกทรำบดว้ย

วิธกีำรอืน่ๆ หำกจ ำเป็น แต่โรงเรยีนจะตอ้งปฏิบตัิตำมหลกักำรและขอ้กฎหมำยว่ำดว้ย

ขอ้มูลส่วนบคุคล (ควำมเป็นส่วนตวั) เมือ่แจง้ผูป้กครองทีเ่กีย่วขอ้งโดยวธิอีืน่ๆ 
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(23) ค าถาม นักเรยีนบางคนไดร้บัแจง้จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมว่าเป็นผูส้มคัร 

DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกและยงัไดร้บัการขอ้เสนอทีเ่รยีน S1 จาก NDSS secondary 

school หากพวกเขาต ัดสินใจที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่ เร ียนจาก  NDSS 

secondary school เหตใุดพวกเขาจงึตอ้งไปรบัเอกสารตน้ฉบบัขทีผู่ป้กครองที่

ลงนามไวแ้ละแบบฟอรม์บนัทึนักเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS 

secondary school ที่เกี่ยวข้องคืนมาด้วย  หากไม่ได ้ไปรบัเอกสารคืนมา 

นกัเรยีนจะยงัไดร้บัการจดัสรรไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการใน

ทีสุ่ดหรอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ตำมกลไกที่มีอยู่ บนหลกัฐำนของกำรใชท้รพัยำกรสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โรงเรยีนมธัยมศกึษำ NDSS secondary schools จะรวบรวมจำกผูป้กครองของนักเรยีน

ทีย่อมรบัสถำนที ่S1 ทีเ่สนอขอ้ตกลงของผูป้กครองทีล่งนำมพรอ้มกบัแบบฟอรม์บนัทึก

นักเรยีนประถม 6 ตน้ฉบบัเพือ่ยืนยนักำรยอมรบัขอ้เสนอและ ละทิง้สถำนที ่S1 ทีไ่ดร้บั

เงินอุดหนุนอื่น ๆ เพื่อจดัสรรผ่ำนระบบ SSPA (รวมถึงสถำนที่ S1 ของโรงเร ียน

มัธยมศึกษำที่เขำ้ร่วมและ Jockey Club Ti-I College) เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ักเรยีนที่

เกีย่วขอ้งมีโรงเรยีนมธัยมศึกษำสองแห่งทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนในครำวเดยีวกนัภำยใตก้ำร

จดัเตรยีมกำรแจง้เตือน หำกนักเรยีนไดร้บัแจง้จำกโรงเรยีนมธัยมที่เขำ้รว่มในฐำนะ

ผูส้มคัร DP ทีป่ระสบควำมส ำเร็จ (รวมถึง Jockey Club Ti-I College) และมีสถำนที่ 

S1 ทีเ่สนอโดย NDSS secondary school พวกเขำอำจตดัสินใจว่ำจะปฏิเสธขอ้เสนอ

จำก NDSS secondary school ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรอืไม่ ในเดือนเมษำยน 

(เชน่ ภำยในประมำณ 5 วนัท ำกำรหลงัจำกไดร้บัแจง้จำกโรงเรยีนว่ำเป็นผูส้มคัร DP ที่

ประสบควำมส ำเร็จในปลำยเดือนมีนำคม วนัสุดทำ้ยของกำรแจง้ NDSS secondary 

schools ส ำหรบั SSPA 2023 คือ 12 เมษำยน 2023 ภำยใตส้ถำนกำรณป์กติ)หำก

ผูป้กครองไม่แจง้ NDSS secondary schools ทีเ่กีย่วขอ้งและดงึตน้ฉบบัของภำระผูกพนั

ของผูป้กครองที่ลงนำมและแบบฟอรม์บนัทึกนักเรยีนช ัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด ภำยใตก้ลไกทีม่ีอยู่ นักเรยีนที่เกีย่วขอ้งจะยงัคงรวมอยู่ในรำยชือ่

นักเรยีนที่เขำ้รว่มที่ประสบควำมส ำเร็จ ของ NDSS schools ที่จะส่งภำยในตน้เดือน

พฤษภำคม ดังนั้นพวกเขำจะไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหก้บัสถำนที่ S1 ของโรงเร ียน

มัธยมศึกษำที่เขำ้ร่วม  ซึง่รวมถึงผู ท้ี ่เลือกพวกเขำใหเ้ป็นผู ส้มัคร  DP ที่ประสบ

ควำมส ำเรจ็ 
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(24) ค าถาม NDSS secondary schools สามารถปฏเิสธค าขอของผูป้กครองในการขอรบัคนื

เอกสารตน้ฉบบัที่ลงนามโดยผูป้กครองและแบบฟอรม์บนัทึกนักเรยีนระดบั

ประถมศกึษาปีที ่6 ไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ตำมขอ้ตกลงทีม่ีอยู่ส ำหรบักำรรวบรวมเอกสำรตน้ฉบบัที่ลงนำมไวโ้ดยผูป้กครองและ

แบบฟอรม์บนัทึกนักเรยีนระดับประถมศึกษำปีที่ 6 เพื่อกำรยืนยันกำรตดัสินใจของ

ผูป้กครองนั้น อยู่บนหลกักำรของกำรใชท้รพัยำกรสำธำรณะใหเ้หมำะสมและเพือ่ป้องกนั

ไม่ใหน้ักเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บักำรจดัสรรสถำนทีเ่รยีนสองแห่งในเวลำเดียว ภำยใตก้ำร

จดักำรแจง้เตือน หำกผูป้กครองของผูส้มคัร DP ที่ไดร้บัคดัเลือกตดัสินใจทีจ่ะปฏิเสธ

ขอ้เสนอทีเ่รยีนจำก NDSS secondary schools นักเรยีรอำจแจง้ให ้NDSS secondary 

schools ที่เกี่ยวขอ้งนั้นทรำบและขอรบัเอกสำรตน้ฉบบัที่ลงนำมโดยผูป้กครองและ

แบบฟอรม์บนัทึกนักเรยีนประถมศึกษำปีที่ 6 ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด (เชน่ ภำยใน

ประมำณ 5 วนัท ำกำรหลงัจำกไดร้บักำรแจง้จำกโรงเรยีนในฐำนะผูส้มคัร  DP ที่ไดร้บั

คดัเลอืกในชว่งปลำยเดือนมนีำคม วนัสุดทำ้ยของกำรแจง้เตือนไปยงั NDSS secondary 

schools ส ำหรบั SSPA 2023 คือว ันที่ 12 เมษำยน 2023 ภำยใตส้ถำนกำรณ์ปกติ) 

NDSS secondary schools จะตอ้งส่งคืนเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตำมค ำขอของผูป้กครอง 

เมือ่ไดร้บัเอกสำรตน้ฉบบัทีล่งนำมโดยผูป้กครองแลว้ นั่นจะเป็นกำรยนืยนัว่ำผูป้กครองได ้

สละสิทธิท์ีน่ั่งในโรงเรยีนของ NDSS secondary schools ดงันั้นผูป้กครองตอ้งพิจำรณำ

อย่ำงรอบคอบกอ่นตดัสนิใจ 

   

(25) ค าถาม หากผูป้กครองของผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ไม่สามารถรบัคนืเอกตน้ฉบบัที่

ลงนามไวแ้ละแบบฟอรม์บนัทึกนักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 จาก NDSS 

secondary schools ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู ้ปกครองสามารถขอรบั

เอกสารเหล่านี้จากโรงเรยีนที่เกี่ยวขอ้งในภายหลงัจาก เพื่อสละสทิธิท์ี่นั่งใน

โรงเรยีนของ NDSS secondary schools ไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ภำยใตข้อ้ตกลงที่มีอยู่ ผูป้กครองจะยื่นเอกสำรตน้ฉบบัที่ลงนำมพรอ้มกบัแบบฟอรม์

บนัทกึนักเรยีนระดบัประถมศกึษำปีที ่6 ไปยงั NDSS secondary schools เพือ่ยนืยนักำร

ยอมรบัขอ้เสนอจำกNDSS secondary schools และกำรสละสิทธิต์่อที่นั่งในโรงเรยีนที่

ไดร้บัเงินชว่ยเหลือใน S1 อืน่ๆ (รวมถึงที่นั่ ง S1 ในโรงเรยีนมธัยมศึกษำที่เขำ้รว่มและ 

Jockey Club Ti-I College) ทีจ่ะถูกจดัสรรผ่ำนระบบของ SSPA ในทำงกลบักนัภำยใต ้

กำรจดักำรแจง้เตอืน เน่ืองจำกนักเรยีนบำงคนอำจปฏเิสธทีเ่รยีนของ NDSS secondary 

schools หลงัจำกไดร้บักำรแจง้จำกโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มเป็นผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บั

คดัเลือก ผูป้กครองทีเ่กีย่วขอ้งอำจขอรบัคืนเอกสำรตน้ฉบบัทีล่งนำมไวโ้ดยผูป้กครอง

และแบบฟอรม์บนัทกึนักเรยีนประถมศกึษำปีที ่6 จำก NDSS secondary schools ภำยใน

ระยะเวลำทีก่ ำหนด เพือ่ให ้NDSS secondary schools อำจรบันักเรยีนอืน่ๆตำมรำยชือ่

ส ำรอง เพือ่เตมิเต็มทีเ่รยีนทีว่่ำงและส่งรำยชือ่นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลือกไปยงั EDB ภำยใน

ตน้เดือนพฤษภำคม ภำยใตส้ถำนกำรณป์กติ ในกรณีนี้ผูป้กครองของผูส้มคัร DP ที่

ไดร้บัคดัเลือกไม่ควรขอรบัเอกสำรตน้ฉบบัทีล่งนำมโดยผูป้กครองและแบบฟอรม์บนัทกึ

นักเรยีนระดบัประถมศึกษำปีที ่6 จำก NDSS secondary schools หลงัจำกระยะเวลำที่

ก ำหนดไว ้
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(26) ค าถาม หากผู ้ปกครองขอรบัคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไวโ้ดยผู ้ปกครองและ

แบบฟอรม์บนัทึกนักเร ียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary 

schools เพื่อยนืยนัการสละสทิธิข์องสถานทีเ่รยีนที่ไดร้บัขอ้เสนอ ผูป้กครอง

สามารถขอให  ้NDSS secondary schools ที่เกี่ยวขอ้งรบับุตรหลานของพวก

เขาเขา้ศกึษาอกีคร ัง้ในอนาคตไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ หำกผูป้กครองขอรบัคืนเอกสำรตน้ฉบบัทีล่งนำมโดยผูป้กครองและแบบฟอรม์บนัทึก

นักเรยีนระดบัประถมศึกษำปีที ่6 จำก NDSS secondary schools นั่นเป็นกำรแสดงว่ำ

ผูป้กครองไดต้ดัสินใจทีจ่ะสละสิทธิท์ีน่ั่งที ่NDSS secondary schools เสนอให ้หลงัจำก

กำรประกำศผล SSPA ในเดอืนกรกฎำคม หำกผูป้กครองตอ้งกำรทีจ่ะสมคัร S1 สถำนที่

ใน NDSS secondary schools ทีเ่กีย่วขอ้งอกีคร ัง้ โรงเรยีนสำมำรถตดัสินใจไดว้่ำจะรบั

นักเรยีนหรอืไม่ ก็เป็นไปตำมกลไกกำรรบันักเรยีนตำมโรงเรยีนนั้นๆ เอง 

   

(27) ค าถาม โรงเรยีนมธัยมศึกษาที่เขา้รว่มสามารถแกไ้ขรายชือ่ที่ประสบความส าเรจ็/

ส ารองส าหรบัสถานทีต่ดัสนิใจหลงัจากส่งไปยงั EDB ไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ โรงเรยีนมธัยมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มจะตอ้งส่งรำยชือ่นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลือก/รำยชือ่ ส ำหรบั

กำรเลือกสถำนทีเ่รยีนแบบผ่ำนขัน้ตอนกำรพิจำรณำพิเศษไปยงั EDB ในวนัทีห่รอืกอ่น

วนัทีก่ ำหนด (วนัทีก่ ำหนดส ำหรบั SSPA 2023 คือวนัที ่30 มีนำคม 2023) ก่อนกำรส่ง

โรงเรยีนตอ้งตรวจสอบรำยชือ่ดว้ยควำมระมัดระว ังอย่ำงยิ่ง หลงัจำกส่งรำยชือ่แลว้ 

โรงเรยีนจะไม่ไดร้บัอนุญำตใหท้ ำกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ยกเวน้ในกรณีพเิศษ (เชน่ ผูส้มคัร

ไม่มคีุณสมบตัสิ ำหรบัสมคัร DP หรอืจ ำนวนผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกทีโ่รงเรยีนไดแ้จง้

ไวม้ำกกว่ำโควตำ้ DP ของโรงเรยีน เป็นตน้) หำกมีกรณีพิเศษเชน่นี้ โรงเรยีนควรมี

จดหมำยเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึง EDB และขออนุมตัิจำก EDB โดยเร็วที่สุดก่อนที่

จะแจง้ใหผู้ป้กครองของนักเรยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบทรำบ 

 

(28) ค าถาม หากนกัเรยีนไม่ไดร้บัแจง้จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มวา่เป็นผูส้มคัร DP 

ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก นั่นหมายความวา่นกัเรยีนจะไม่ไดร้บัการจดัสรรสถานทีเ่รยีน

ในขัน้ตอน DP หรอืไม่? 

   

 ค าตอบ ภำยใตก้ำรจดัเตรยีมกำรแจง้เตือน นักเรยีนบำงคนอำจไดร้บักำรแจง้เตือนเกีย่วกบักำร

สมคัร DP ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็จำกโรงเรยีนมธัยมศึกษำทีเ่ขำ้รว่มสองแห่ง และในทีสุ่ด

พวกเขำจะถูกจดัสรรใหก้บัโรงเรยีนทีเ่ป็นตวัเลือกแรกของพวกเขำตำมกลไก SSPA ทีม่ี

อยู่ ท ำใหม้ีทีเ่รยีนหน่ึงแห่ง นอกจำกนี ้ผูส้มคัรทีป่ระสบควำมส ำเรจ็บำงคนอำจละทิง้ DP 

ที่จดัสรรใหก้บัพวกเขำและยอมรบัสถำนทีท่ีเ่สนอโดยโรงเรยีนมธัยม NDSS สถำนทีท่ี่

จดัสรรใหก้บัผูส้มคัร DP ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็เหล่ำนีจ้ะพรอ้มใชง้ำน ดงันั้น นักเรยีนบำง

คนที่ไม่ไดร้บัแจง้อำจไดร้บักำรจดัสรรดว้ยสถำนที ่S1 ในโรงเรยีนที่พวกเขำสมคัรใน

ขัน้ตอน DP ในฐำนะผูส้มคัรส ำรอง 
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(29) ค าถาม ผูป้กครองสามารถตดิต่อโรงเรยีนมธัยมศกึษาอืน่ทีต่อ้งการและสมคัรเขา้เรยีน

หลงัจากทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มไดอ้อกการแจง้เตอืนไปยงัผูส้มคัร DP 

ทีป่ระสบความส าเรจ็หรอืไม่? 

 

 ค ำตอบ ภำยใตก้ลไก SSPA ทีม่ีอยู่ สถำนที ่S1 ของโรงเรยีน หลงัจำกหกัค่ำทวนและโควตำ DP 

แลว้ จะถูกใชส้ ำหรบั CA โรงเรยีนมธัยมศึกษำไม่ควรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรรบัเขำ้

เรยีน (รวมถึงข ัน้ตอนกำรรบัใบสมคัร กำรเลือกหรอืกำรรบันักเรยีน) เพือ่กรอกสถำนทีท่ี่

ไม่ไดใ้ชก้่อนที่จะประกำศผลกำรจดัสรรในเดือนกรกฎำคม ทั้งนี ้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให ้

ผูป้กครองและนักเรยีนกดดนัเกินควร และสรำ้งสถำนกำรณท์ี่ไม่เป็นธรรม ดว้ยเหตุนี ้ 

ผูป้กครองจึงไม่จ ำเป็นตอ้งเขำ้หำโรงเรยีนมัธยมศึกษำที่ตอ้งกำรอืน่ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินกจิกำรของโรงเรยีน 

 

(30) ค าถาม โรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่ขา้รว่มยงัคงตอ้งส่งผลการประเมนิภายในของนกัเรยีน

ที่ไดร้บัแจง้ว่าเป็นผูส้มคัร DP ที่ไดร้บัคดัเลือก ส าหรบัการค านวณกลุ่มการ

จดัสรรของนกัเรยีนหรอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ภำยใตข้อ้ตกลงกำรแจง้เตือน  กลไก  SSPA ที่มีอยู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  โรงเร ียน

ประถมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มยงัคงตอ้งส่งผลกำรประเมนิภำยใน (IA) เมือ่สิน้สุดช ัน้ประถมศกึษำ

ปีที ่5 กลำงและตอนทำ้ยของช ัน้ประถมศึกษำปีที ่ 6 ส ำหรบันักเรยีนทุกคน (รวมถึงผูท้ี ่

ไดร้บัแจง้จำกโรงเรยีนมธัยมที่เขำ้รว่มในฐำนะผูส้มคัร DP ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็หรอืผูท้ี ่

ไดร้บักำรยอมรบัจำก NDSS secondary schools) ในขัน้ CA เคร ือ่งหมำยมำตรำส่วน

ของนักเรยีนทีเ่ขำ้รว่มทัง้หมดในอำณำเขต/เครอืขำ่ยโรงเรยีนเดยีวกนัจะถูกจดัล ำดบัดว้ย

คอมพวิเตอร ์จำกนั้นนักเรยีนจะถูกแบ่งออกเป็นสำมเขต/เครอืข่ำยเท่ำๆ กนั โดยแต่ละวง

ประกอบดว้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนนักเรยีนทัง้หมดทีเ่ขำ้รว่มในอำณำเขต/เครอืข่ำย

โรงเรยีนเดยีวกนั กล่ำวอกีนัยหน่ึงคอืจ ำนวนนักเรยีนในแต่ละกลุ่มจะถูกก ำหนดโดยจ ำนวน

นักเรยีนทีเ่ขำ้รว่มทัง้หมด ภำยใตก้ำรจดัเตรยีมกำรแจง้เตือน กลุ่มกำรจดัสรรของนักเรยีน

ที่เขำ้รว่มทัง้หมด (รวมถึงผูท้ีไ่ดร้บัแจง้ว่ำเป็นผูส้มคัร DP ที่ประสบควำมส ำเร็จ) จะถูก

ค ำนวณตำมผลลพัธ ์IA ทีป่รบัขนำด 

 

(31) ค าถาม เหตใุด EDB จึงจะจดัหารายชื่อของผูส้มคัร DP ที่ไดร้บัเลือกใหก้บัโรงเรยีน

ประถมศกึษาทีเ่ขา้รว่มแต่ละแห่งในช่วงตน้เดอืนเมษายน? 

   

 ค ำตอบ EDB จะจดัเตรยีมรำยชือ่ผูส้มคัร DP ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ในแต่ละโรงเรยีนประถมทีเ่ขำ้

รว่มในตน้เดอืนเมษำยน เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเตอืนโรงเรยีนประถมศกึษำเกีย่วกบั

ผูป้กครองทีเ่กีย่วขอ้งว่ำพวกเขำไม่ตอ้งเลือกโรงเรยีนในขัน้ตอน CA และใหก้ำรสนับสนุน

ที่เหมำะสม  นักเร ียนไม่ไดร้บักำรแจง้เตือนในกำรจัดเตร ียม  CA ชือ่ของโรงเร ียน

มธัยมศึกษำทีเ่กีย่วขอ้ง ล ำดบัควำมชอบของโรงเรยีนในกำรสมคัร DP และกำรพิจำรณำ

ว่ำนักเรยีนไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูส้มคัร DP ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็โดยโรงเรยีนมธัยมหน่ึงหรอื

สองแหง่จะไม่ปรำกฏในรำยชือ่หรอืไม่ 

 

  



Thai 

13 

(32) ค าถาม โรงเรยีนประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาสามารถเปิดเผยสดัส่วนหรอืจ านวน

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัแจง้วา่เป็นผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บัเลอืกไดห้รอืไม่? 

   

 ค ำตอบ ภำยใตก้ำรจดักำรแจง้เตือน นักเรยีนแต่ละคนอำจไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูส้มคัร DP ทีไ่ดร้บั

เลอืกโดยโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มสองแหง่ ทำ้ยทีสุ่ดนักเรยีนจะไดร้บักำรจดัสรรไปที่

โรงเรยีนทีน่ักเรยีนเลอืกเป็นอนัดบัแรกและผูส้มคัรทีไ่ดร้บัเลือกบำงคนอำจเลือกเรยีนใน 

NDSS secondary schools ดงันั้นนักเรยีนบำงคนทีเ่ป็นผูส้มคัร DP ทีย่งัไม่ไดร้บัเลือก 

อำจยงัคงมีโอกำสทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรใน DP ในฐำนะผูส้มคัรส ำรอง กล่ำวอกีนัยหน่ึง

ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ใชผ่ลลพัธส์ุดทำ้ยกำรสมคัร DP นักเรยีนทีอ่ยู่รำยชือ่ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใน

สถำนทีเ่รยีนแบบผ่ำนขัน้ตอนกำรพจิำรณำพิเศษของโรงเรยีน ทำ้ยทีสุ่ดแลว้อำจไม่ไดร้บั

กำรจดัสรรใหก้บัโรงเรยีนนั้นๆ นอกจำกนีก้ำรทีน่ักเรยีนผูส้มคัรจะไดร้บัเลือกในขัน้ตอน 

DP หรอืไม่นั้นมีผลมำจำกหลำยปัจจยัต่ำง รวมถึงกลยุทธข์องผูป้กครองในกำรเลือก

โรงเรยีน จ ำนวนผูส้มคัร เกณฑก์ำรรบัเขำ้และกำรใหน้ ้ำหนักและจ ำนวนสถำนทีเ่รยีน 

เป็นตน้ ดงันั้นสดัส่วนหรอืจ ำนวนนักเรยีนทีไ่ดร้บักำรแจง้เกีย่วกบักำรสมคัร DP ทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกของนักเรยีนไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษำทีเ่ขำ้รว่มไม่ไดเ้ป็นตวับง่ช ีท้ีแ่ทจ้รงิถึงระดบั

ทำงวิชำกำรหรอืกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมของโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง โรงเรยีนประถมศึกษำ

หรอืโรงเรยีนมธัยมศึกษำไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ปิดเผยขอ้มูล/ตวัเลขที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ

หลกีเลีย่งผลกระทบต่อกลยุทธข์องนักเรยีนคนอืน่ๆ ในกำรเลอืกโรงเรยีนในขัน้ตอน CA 

 

 

 

 

แผนกำรจดัสรรทีเ่รยีน 

กรมกำรศกึษำ 
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