ีย

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเล

ใบสมัครเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
วันที่เปิดเรียน
เทอม 1
เทอม 2
เทอม 3
เทอม 4

2015 (2558)

2016 (2559)

2017 (2560)

2018 (2561)

มกราคม - 10 เมษายน
27 เมษายน - 3 กรกฎาคม
20 กรกฎาคม - 25 กันยายน
12 ตุลาคม - 11 ธันวาคม

1

กุมภาพันธ - 15 เมษายน
2 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม - 30 กันยายน
17 ตุลาคม - 16 ธันวาคม

30 มกราคม - 13 เมษายน

29 มกราคม - 13 เมษายน

1 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม

30 เมษายน - 6 กรกฎาคม

24 กรกฎาคม - 29 กันยายน

23 กรกฎาคม - 28 กันยายน

16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม

15 ตุลาคม - 14 ธันวาคม

27

ขั้นตอนในการลงทะเบียน
1

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

ติดต่อตัวแทนทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองหรือสำ�นักงานของเรา
ไปที่หน้าหาตัวแทน บนเว็บไซต์ของเรา

2

สมัคร

ส่งใบสมัครของท่านพร้อมเอกสารที่ต้องส่งตามรายการข้างล่างนี้
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3

ใบเสนอเข้าเรียน

ใบสมัครของท่านจะถูกประเมิน และหากเป็นที่ยอมรับ
เราจะส่งใบเสนอเข้าเรียนไปให้ท่านหรือเอเจ้นท์ของท่าน
5

ใบยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อจ่ายเงินแล้ว จดหมายยืนยัน Confirmation of Enrolment
(COE,ใบยืนยันการลงทะเบียน)และ Confirmation of Appropriate
Accommodation and Welfare (CAAW, ใบยืนยันการมีที่พักและ
สวัสดิการที่เหมาะสม) (หากเกี่ยวข้อง)จะถูกส่งไปให้ท่าน
สำ�หรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ต้องใช้ COE หรือ CAAW
7

การเตรียมตัว

จองเที่ยวบินของท่านมา Adelaide (อะดีเลด) South Australia
(รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินของท่าน
ให้เราทราบ อย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางมาถึง ท่านจะได้
รับชุดเอกสารก่อนออกเดินทาง เพื่อช่วยท่านเตรียมตัวเดินทาง

4

ใบตอบรับข้อเสนอ

ส่งใบตอบรับข้อเสนอกลับมาและจัดการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมตาม
ที่ระบุไว้ในใบเสนอเข้าเรียนของท่าน
6

วีซ่าออสเตรเลีย

ยื่นใบสมัครวีซ่าของท่านและแจ้งให้เราทราบทันที่ที่ท่านได้รับอนุมัติวีซ่า

8

การเดินทางมาถึงอะดีเลด

ถ้าเราได้จัดเตรียมที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้ให้ท่าน เราจะไปต้อนรับท่าน
ที่สนามบินอะดีเลดและจะแนะนำ�ให้ท่านรู้จักกับครอบครัวโฮมสเตย์
ของท่าน ต่อจากนั้นเราจะแจ้งให้บิดามารดาหรือตัวแทนของท่าน
ว่าท่านเดินทางมาถึงแล้วอย่างปลอดภัย

เอกสารที่จำ�เป็น

มัครของทาน
สำ�คัญ: โปรดสงเอกสารตอไปนี้พรอมใบส
ผลการทดสอบความสารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ถ้าเกี่ยวข้อง)
ภาพถ่ายสีสำ�หรับติดหนังสือเดินทางซึ่งเพิ่งถ่าย
มาเร็วๆนี้
รายงานฉบับแปลจากโรงเรียนสำ�หรับ
2 ปีที่ผ่านมาจากโรงเรียน
หนังสือรับรองฉบับแปลจากโรงเรียนปัจจุบันของ
ท่าน

 

ใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษาในโรงเรียนระดับกลางของ
จีน (ถ้าเกี่ยวข้อง)

 

ใบสมัครเรียน

โปรดติดภาพถ่าย
ของนักเรียน

ใบสมัคร
nalstudents.sa.edu.au
เพื่อที่จะสมัครออนไลน์ ไปที่หน้า สมัครเดี๋ยวนี้ บนเว็บไซต www.internatio
่ decdisp@sa.gov.au
ไปที
ง
และส่
ณ์
ร
นสมบู
ว
ของเราหรือกรอกใบสมัครนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้
หรือแฟ็กซ์หมายเลข +61 8 8226 3655
ดูข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนและกำ�หนดการจ่ายค่าธรรมเนียมได้ที่
www.internationalstudents.sa.edu.au

ท่านทราบเกี่ยวกับ South Australian Government Schools
(โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย) อย่างไร?

1 

เว็บไซต์โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย
บล็อก โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย
สังคมออนไลน์
อย่างอื่น (โปรดระบุ)

เพื่อน /ญาติ
โรงเรียนของฉัน
การแสดงนิทรรศการ /สัมมนา
การโมษณาของตัวแทน
การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
2

ทำท่านสามารถเลื
�ไมท่าอกตอบได้
นจึงมเลืากกว่อาหนึกมาเรี
ยนที่ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย?
ง่ ตัวเลือก หากเกีย่ วข้อง

ชื่อเสียงของ โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย
ได้รับการจัดเตรียมมาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการ
เรียนของข้าพเจ้าในประเทศบ้านเกิดของข้าพเจ้า
ค่าเล่าเรียนพอที่จะจ่ายได้
3

ค่าใช้จ่ายไม่สูง
มีเพื่อน/ครอบครัวอาศัยอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
เป็นเส้นทางไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตัวแทนทางการศึกษา (ถ้าเกี่ยวข้อง)

ชื่อของตัวแทน
ที่อยู่

ชื่อผู้ให้คำ�ปรึกษา

โทรศัพท์ (+  ) (   ) (           )

อีเมล

4

รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน (ตามหนังสือเดินทาง)

นามสกุล
วันเดือนปีเกิด (วันที่/เดือน/ปี)
เกิดที่ประเทศ
หนังสือเดินทางเลขที่

ชื่อตัว
เพศ ชาย หญิง
สัญชาติ
หนังสือเดินทางหมดอายุวันที่ (วันที่ /เดือน/ปี)
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5

รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว

ที่อยู่ในประเทศบ้านเกิด

โทรศัพท์บ้าน (+  ) (   ) (           )

อีเมลที่บ้าน

รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาคนที1่ :
นามสกุลของบิดา
อาชีพของบิดา
โทรศัพท์ (+  ) (   ) (           )
อีเมล

ชื่อตัวของบิดา
มือถือ

(+  ) (   	    	    

)

รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาคนที2่ :
นามสกุลของมารดา
อาชีพของมารดา
โทรศัพท์ (+  ) (   ) (           )
อีเมล

ชื่อตัวของมารดา
มือถือ (+  ) (   	    	    

)

ผูที่ ใชสำ�หรับติดตอในกรณีฉุกเฉิน (ที่ไมใชบิดามารดา)
ชื่อ
ที่อยู่

ความสัมพันธ์กับนักเรียน

โทรศัพท์ (+  ) (   ) (           )

อีเมล

รายละเอียดเกี่ยวกับพี่นอง

ทานมีพี่นองผูชายหรือผูหญิงที่กำ�ลังเรียนหรือสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเซาทออสเตรเลีย แหงหนึ่งแหงใดหรือไม?
มี ไม่มี		
ชื่อของพี่น้องคนนั้น:
หมายเลขประจำ�ตัวนักเรียนของพี่น้องคนนั้น (หากเรียนอยู่แล้ว):

ก ารศึกษา
การศึกษาในประเทศบานเกิดของทาน
6

ปัจจุบันท่านกำ�ลังเรียนอยู่ชั้นไหน ?
ชื่อของโรงเรียนล่าสุดที่ท่านเข้าเรียน
ภาษาที่ใช้สอนคือภาษาอะไร?
หากเคย ท่านเรียนมากี่ปี?
ปี
เดือน

ปีการศึกษาของท่านจะสิ้นสุดเดือนไหน?
ท่านเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนทีโ่ รงเรียนหรือไม่ ?

เคย

ไม่เคย
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การศึกษา (ต่อไป)

6 
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสอบ IELTS หรือการทดสอบความสารถในการใชภาษาอังกฤษระบบอื่นๆที่ ไดรับการยอมรับ
(หากเกี่ยวของ)
คะแนนที่สอบได้
ชื่อข้อทดสอบ		
ใช ไมใช (หากไมใช ไปที่ตอนที่ 7)
ขณะนี้ทานกำ�ลังศึกษาอยูในออสเตรเลียหรือไม?
SA
NSW
QLD
VIC
WA
TAS
ACT
ขณะนี้ท่านกำ�ลังศึกษาอยู่ที่ไหน? 	
ชื่อโรงเรียนในออสเตรเลีย
โทรศัพท์ (   ) (           )
วันที่เริ่มเรียน		
ปัจจุบันท่านกำ�ลังเรียนอยู่ในชั้นปีอะไรในออสเตรเลีย?
ท่านมีวีซ่าหรือวีซ่าซับคลาสอะไร?
วีซ่าของท่านจะหมดอายุเมื่อใด?
นักเรียน (571) ผู้มาเยือน อย่างอื่น (โปรดระบุ)
7

NT

การเลือกหลักสูตร
สำ�คัญ: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

งกฤษ ท่านอาจต้องเรียน
หากท่านขาดคุณสมบัติด้านระดับความสามารถในการใช้ภาษาอั
ธยมศึกษาแบบเร่งรัด)
กฤษมั
ง
ั
รภาษาอ
ต
สู
ก
,หลั
Intensive Secondary English Course (ISEC
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากท่านเรียน ISEC.

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ท่านกำ�ลังสมัครเรียน
หลักสูตรไหน?

หลั
 กสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา

มากกว่า 1 ปีไม่เกิน 5 ปี)

(

หลั
 กสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษา
(1- 4
(1- 4

ท่านจะเริ่มหลักสูตร
ของท่านเมื่อไร?

่ วข้อง)
(รวมทัง้ ISEC ด้วย หากเกีย
ข้อมูลเพิม่ เติม:

เทอมหรือน้อยกว่า 10 สัปดาห์)

หลั
ิ าค
 กสูตรศึกษาในต่างประเทศระดับภูมภ

หลั
 กสูตรระดับประถมศึกษา

(มากกว่า1ปีไม่เกิน 8 ปี)

หลั
 กสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับ
ประถมศึกษา
(1- 4

เทอมหรือน้อยกว่า 10 สัปดาห์)

เทอมหรือน้อยกว่า 10 สัปดาห์)

ภาคเรียน 1
ภาคเรียน 2
ภาคเรียน 3
ภาคเรียน 4
ชัน้ ปีที่:

ท่านจะสำ�เร็จหลักสูตร
ของท่านเมื่อไร?

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ท่านต้องการเข้าเรียน
ระดับไหน?

โรงเรียนประถมศึกษา

ชั้น ปีที่ 8
ชั้น ปีที่ 11

ชั้น ปีที่ 9 ชั้น ปีที่ 10
ชั้น ปีที่ 12

ภาคเรียน 1
ภาคเรียน 2
ภาคเรียน 3
ภาคเรียน 4
ชัน้ ปีที่:

โรงเรียนประถมศึกษา
ปีแรกเข้า
ชั้น ปีที่ 1
ชั้น ปีที่ 4
ชั้น ปีที่ 7

ชั้น ปีที่ 2
ชั้น ปีที่ 5

ชั้น ปีที่ 3
ชั้น ปีที่ 6

www.internationalstudents.sa.edu.au |

3 OF 7

ใบสมัครเรียน
8

โรงเรียนที่ท่านต้องการเข้าเรียน

สำ�คัญ: การจัดโรงเรียนใหเขาเรียนขึ้นอยูกับวา โรงเรียนแหงนั้นมีระดับ
ชั้นปีและวิชาที่นักเรียนตองการเรียน และนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑการเข้าเรียนหรือไม

หลักสูตรความสนใจพิเศษอาจมีเกณฑ์การเข้าเรียนเฉพาะเจาะจงพร้อมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม
ให้โรงเรียนโดยตรง

โปรดใส่รายชื่อโรงเรียน
ตามลำ�ดับความต้องการ
ของท่าน (หากทราบ)

1.
2.
3.

ท่านต้องการสมัคร
เรียนหลักสูตรความสนใจ
พิเศษหรือไม่? เช่นดนตรี
วอลเล่ย์บอลล์

ต้องการ
ไม่ต้องการ
หากตองการ โปรดระบุ

มีวิชาใดที่ท่านต้องเรียน
ในขณะอยู่ออสเตรเลีย
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนในประเทศบ้านเกิด
ของท่านหรือไม่?

มี
ไม่มี
หากมี โปรดระบุ

ที่อยู่

9
นักเรียนสามารถเลือกที่จะอยู่ในที่พักแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ โปรดระบุว่าท่านเลือกที่จะอยู่แบบไหน:
ที่อยู่แบบโฮมสเตย์ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียจัดให้ท่าน (ตัวเลือกนี้สำ�หรับหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
หากเลือกที่อยู่แบบนี้ โปรดกรอกตอนที่ 9.2 ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่แบบโฮมเสตย์ที่ทางเราจัดเตรียมให ให้ครบถ้วน
ที่อยู่แบบโฮมสเตย์กับญาติ*ผู้ที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจาก Department of Immigration and Border Protection
(DIBP, กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการปกป้องชายแดน) ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไปหากเลือกที่อยู่แบบนี้โปรดกรอกตอนที่
9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่แบบโฮมเสตย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ครบถ้วน
*DIBP (กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการปกป้องชายแดน) นิยามคำ�ว่า ‘ญาติ’ ว่าเป็นบิดามารดา บิดามารดาเลี้ยง
พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องต่างบิดามารดา ปู่ย่าตายยาย ปู่ย่าตายยายตั้งแต่ป้าน้าอา ป้าน้าอาเลี้ยง ลุงหรือลุงเลี้ยง
ที่อยู่แบบโฮมสเตย์กับผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งบิดามารดาของนักเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
(การจัดแจงข้อนีต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียก่อน หากเลือกที่อยู่แบบ
นี้โปรดกรอกตอนที่ 9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่แบบโฮมเสตย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ครบถ้วน
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9.1

ที่อยู่ (ต่อไป)

ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูแบบโฮมเสตยที่ไดรับการแตงตั้ง

ชื่อ
วันเดือนปีเกิด (วันที่/เดือน/ปี)
สถานะการมีถิ่นที่อยู่/วีซ่า
ที่อยู่
โทรศัพท์ (   ) (           )
อีเมล

ความสัมพันธ์กับนักเรียน
อาชีพ

มือถือ (   ) (           )

โปรดไปที่ตอนที่10: ข้อมูลทางการแพทย์
9.2

ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูแบบโฮมเสตยที่ทางเราจัดเตรียมให

ขอมูลนี้จะถูกนำ�ไปใชในการเลือกครอบครัวโฮมเสตยที่เหมาะสมกับทานที่สุด ดวยความระมัดระวัง เราจะพยายามทุกอยางที่จะคำ�นึงถึง
ความตองการของทาน อยางไรก็ตาม อาจเป็นไปไมได ที่จะใหตรงกับความตองการทุกประการ
ท่านเคยอยู่ประเทศอื่นเกิน3เดือนมาก่อนไหม?
ถ้าเคย โปรดให้รายละเอียด
ท่านเคยอยู่กับครอบครัวโฮมเสตย์มาก่อนไหม?
ถ้าเคย ประเทศไหน?
ท่านต้องการอยู่กับครอบครัวโฮมเสตย์ที่มีลูกไหม?

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

ต้องการ

ไม่ต้องการ

อะไรก็ได้

ท่านต้องการอยู่กับครอบครัวโฮมเสตย์ที่มีสัตว์เลี้ยงไหม?
ท่านมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับอาหารไหม? (เช่น แพ้อาหารอะไรบ้าง
ต้องทานเฉพาะอาหารปลอดกลูเต็น หรือมังสวิรัติ)
ถ้ามี โปรดระบุ
ท่านชอบอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษ?

ต้องการ

ไม่ต้องการ

อะไรก็ได้

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ท่านไม่ชอบอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษ?
ท่านมีความสนใจ งานอดิเรก หรือกีฬาที่ท่านต้องการ
ให้ครอบครัวโฮมสเตย์ของท่านทราบไหม?
ถ้ามี โปรดระบุ
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ข้อมูลทางการแพทย์
สำ�คัญ: ขอมูลทางการแพทยนี้จะทำ�ใหเราสามารถจัดการดูแลที่จำ�เป็ยนนรัและ
ความช่วยเหลือที่ทานต้องได้รับ ขณะที่ท่านกำ�ลังศึกษาอยู่ใน โรงเรี ฐ
บาลเซาท์ออสเตรเลีย
โปรดให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ที่ท่านมีอยู่ก่อนหรือได้รับการวิเคราะห์โรคมาแล้ว
และการรักษา

ท่านมีอาการทางการแพทย์อยู่ก่อนหรือได้รับการวิเคราะห์
โรคมาแล้วไหม? (เช่น โรคหอบหืด โรคเบาหวาน
มี
ไม่มี
โรคลมชัก โรคออทิสซัม)
ถ้ามี โปรดระบุ
อาการของท่านต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ไหม?
ต้อง
ไม่ต้อง
ถ้าต้องโปรดระบุ
ปัจจุบันท่านกำ�ลังทานยาตามใบสั่งแพทย์ของท่านไหม?
ทาน
ไม่ทาน
ถ้าทานโปรดระบุ
ท่านมีอาการโรคภูมิแพ้อะไรไหม? (แพ้ยา อาหาร สัตว์)
มี
ไม่มี
ถ้ามีโปรดระบุ
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือเข้ารับ
เคย
ไม่เคย
การรักษาตัวในโรงพยาบาลไหม?
ถ้าเคยโปรดระบุ
ท่านเคยมี หรือมี อาการทางสุขภาพจิตไหม? (เช่น ความวิตก
ใช่
ไม่ใช่
กังวล อาการซึมเศร้า การรับประทานอาหารแบบผิดปกติ)
หากใช่ โปรดระบุ
โปรดแจ้งให้ทราบ หากท่านได้รับหรือต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติม (เช่นคำ�ปรึกษา)
ท่านมีความทุพพลภาพหรือผิดปกติไหม?
มี
ไม่มี
(เช่น สายตา การรับฟัง คำ�พูด การเรียน)
หากมี โปรดระบุ
โปรดแจ้งให้ทราบ หากท่านได้รับหรือต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติม (เช่นคำ�ปรึกษา)

โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวของและ /หรือขอมูลเพิ่มเติม ทานอาจตอง
กรอกแบบฟอรมทางการแพทย์เพิ่มเติมก่อนที่เราจะประเมินใบสมัคร
ขั้นสุดทายของทาน
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การยืนยัน

ขาพเจายืนยันวา ขอมูลที่ขาพเจาใหมาในใบสมัครนี้ครบถวนและถูกตอง
ขาพเจาเขาใจวาการใหขอมูลเท็จหรือขอมูลที่ทำ�ใหเกิดความเขาใจผิด หรือการไมเปิดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ อาจเป็นผลใหมี
การยกเลิกการลงทะเบียนของนักเรียนได
•
ขาพเจาเขาใจวา การไมใหขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลทางการแพทยของนักเรียน อาจเป็นผลใหมีการยกเลิกการลงทะเบียน
ของนักเรียนได้
•
ขาพเจาอนุญาตใหมีการติดตอสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครเรียนของนักเรียนผูนี้ ผานทางตัวแทนทางการศึกษาของเรา
หากขาพเจาแตงตั้งตัวแทนผูนั้นไวในใบสมัครแผนนี้
•
ขาพเจายอมรับวา เป็นหนาที่ของขาพเจาที่จะตองเขาใจขอตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนที่มีอยูบนเว็บไซตของ
โรงเรียนรัฐบาลเซาทออสเตรเลียที่ www.internationalstudents.sa.edu.au
ชื่อของบิดามารดา /ผูแทน:
ลายเซ็นของบิดามารดา /ผูแทน:
•
•

วันที:่        /       /
(กระทรวงการศึกษาและพัฒนาการเด็ก)จะนำ�ขอมูลสวนตัวที่ใหมาในใบสมัครนี้ไปใช
เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับการสมัครเรียนของนักเรียนผูนี้ ในหลักสูตรของโรงเรียนรัฐบาลของรัฐเซาทออสเตรเลียเทานั้น
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