โรงเรีียน
รััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย

หลัักสููตร
สำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ

การเดิินทางของท่่านเริ่่�มต้้นที่่�นี่่�

การเลืือกศึึกษาต่่างประเทศกัับ
โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย
นั้้�นมีีประโยชน์์มาก การศึึกษาต่่างประเทศ
เป็็นการตััดสิินใจครั้้�งสำำ�คััญ
และเราจะคอยช่่วยดููแลท่่าน
ตลอดการเดิินทางของท่่าน
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เนื้้�อหา
ประโยชน์์
โรงเรีียน
หลัักสููตรและการเดิินทางด้้านการศึึกษา
วิิชาและหลัักสููตรเฉพาะทาง
วุุฒิิและเส้้นทางการศึึกษาและอาชีีพ
คู่่�มืือหลัักสููตรสำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ
หลัักสููตรเพื่่�อจบระดัับมััธยมศึึกษา
หลัักสููตรการเรีียนในต่่างประเทศระดัับมััธยมศึึกษา
หลัักสููตรศึึกษาในต่่างประเทศระดัับภููมิิภาค
หลัักสููตรระดัับประถมศึึกษา
หลัักสููตรการเรีียนในต่่างประเทศระดัับประถมศึึกษา
ภาษาอัังกฤษ
ที่่�อยู่่�
ข้้อดีี
วิิธีีสมััคร
กระบวนการสมััครเรีียน
วิิถีีชีีวิิต
โอกาส
ประสบการณ์์
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facebook.com/SAGSinternational
www.youtube.com/SAGovtSchools
www.instagram.com/
southaustraliangovschools
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ประโยชน์์

ดารวิน

แครนส

South Australian Government Schools
(โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย) มีีประสบการณ์์
การจััดการศึึกษาต่่างประเทศให้้นัักศึึกษานานาชาติิ
ตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ.2532 เรามีีโรงเรีียนที่่�ได้้รัับการรัับรองวุุฒิิ
มากกว่่า100 แห่่ง เพื่่�อสอนหลัักสููตรนัักศึึกษานานาชาติิ
เราสามารถจััดหลัักสููตรการศึึกษาจำำ�นวนมาก ทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาวที่่�ตรงกัับความต้้องการของท่่านได้้
เราจััดการหลัักสููตรการศึึกษาของท่่านทุุกด้้าน
รวมถึึงที่่�พัักแบบโฮมสเตย์์ จากส่่วนกลางภายใน
สำำ�นัักงานของเรา โดยผู้้�ดำำ�เนิินงานที่่�เอาใจใส่่ และ
อุุทิิศตนให้้กัับความสำำ�เร็็จของท่่าน และทำำ�งานอย่่าง
มีีประสบการณ์์ที่่�มีีคุุณภาพ
นี่่�ทำำ�ให้้โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย
มีีเอกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนใครในออสเตรเลีีย
ความสำำ�เร็็จ ความปลอดภััยและความผาสุุกของท่่าน
คืือความสำำ�คััญอัันดัับหนึ่่�งของเรา

มณฑลเขตเหนือ
ควีนสแลนด
เวสเทิรนออสเตรเลีย
บริสเบน

เซาทออสเตรเลีย
เพริ์ท

นิวเซาทเวลส
นครหลวงออสเตรเลีย

ซิดนีย

แคนเบอรรา

อะดีเลด

วิคตอเรีย
เมลเบิรน
ทาสเมเนีย
โฮบารท

ประโยชน์์ของการศึึกษาต่่างประเทศกัับเรารวมถึึง
โรงเรีียนของเรา

หลัักสููตรของเรา

การสนัับสนุุนของเรา

• รายวิิชา หลัักสููตรและกิิจกรรม
เสริิมหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้น
เฉพาะทาง
• อุุปกรณ์์และสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกในการเรีียนวิิชาเฉพาะ
หลากหลาย
• ที่่�โล่่งแจ้้งกว้้างใหญ่่และ
สิ่่�งแวดล้้อมตามธรรมชาติิสำำ�หรัับ
การเล่่นกีีฬาและกิิจกรรมของโรงเรีียน
• ผู้้�จััดการหลัักสููตรนัักศึึกษา
นานาชาติิสำำ�หรัับการสนัับสนุุน
และความช่่วยเหลืือ
• บััดดีีจากโรงเรีียนในท้้องถิ่่�นคอยช่่วย
ให้้ท่่านใช้้ชีีวิิตในโรงเรีียนได้้อย่่างสบาย

•	ค่่าเล่่าเรีียนไม่่แพง
เมื่่�อเทีียบกัับโรงเรีียนออสเตรเลีียอื่่น� ๆ
• ได้้รัับการจััดการบริิหารจากส่่วนกลางโดย
Department for Education
(กระทรวงการศึึกษา)
• จัับคู่่�โรงเรีียนแต่่ละแห่่งให้้ตรงกัับ
ความสนใจและความใฝ่่ฝัันของท่่าน
ได้้ดีีที่่�สุุด
• จัับคู่่�นัักเรีียนแต่่ละคนกัับ
ครอบครััวโฮมสเตย์์ที่่�เอาใจใส่่
• การเลืือก การรัับรองวุุฒิิ
และเฝ้้ามองครอบครััวโฮมสเตย์์
ทั้้�งหมดของเรา
• การรัับรองวุุฒิิและเฝ้้ามอง
ตััวแทนทางการศึึกษาของเราทั้้�งหมด
• รวมการสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรการศึึกษาของท่่าน

•	คู่่�มืือก่่อนออกเดิินทาง
เพื่่�อช่่วยท่่านเตรีียมตััว
ก่่อนออกจากบ้้าน
•	ช่่วงปฐมนิิเทศ
รวมถึึงสุุขภาพและความปลอดภััย
ความคาดหวัังของโรงเรีียนและ
โฮมสเตย์์ เงื่่�อนไขของวีีซ่่าและการ
จััดการด้้านการเงิิน
• ตรวจดููความปลอดภััยและความผาสุุก
• รายงานความก้้าวหน้้าด้้านวิิชาการ
• ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษา
• การสนัับสนุุนบิิดามารดา/
ผู้้�ปกครอง
• บริิการโทรศััพท์์ฉุุกเฉิิน
24 ชั่่ว� โมง
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โรงเรีียน
โรงเรีียนส่่วนมากสอนเฉพาะระดัับประถมศึึกษาหรืือมััธยม
ศึึกษา มีีบางแห่่งเท่่านั้้�นที่่�สอนตั้้�งแต่่ระดัับแรกเข้้าถึึงชั้้�นปีี
12 หรืือเชี่่�ยวชาญระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ชั้้�นปีี11–12)

โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย
ให้้สิ่่�งแวดล้้อมในการเรีียนที่่�ปลอดภััย
เอาใจใส่่และการสนัับสนุุนแก่่นัักเรีียนทุุกคน

ปีีการศึึกษา

กระทรวงการศึึกษาให้้การรัับรองโรงเรีียน เพื่่�อจััดสอน
หลัักสููตรสำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
สนัับสนุุนนัักศึึกษานานาชาติิของเราและวััตถุุประสงค์์
ในการเรีียนของนัักเรีียน
โรงเรีียนของเราตั้้�งอยู่่�ในที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วมหานคร
อะดีีเลดและรััฐเซาท์์ออสเตรเลีียในระดัับภููมิิภาค
ระดัับชั้้�นปีี

อายุุนัักศึึกษา

โรงเรีียนประถมศึึกษา

ปีแรกเข้า – ชั้นปี 6

5–13 ปี

การศึึกษาประกอบด้้วยภาคเรีียน 4 ภาค
(2 ทวิิภาค) และเริ่่�มเรีียนปลายเดืือนมกราคม
และสิ้้�นสุุดกลางเดืือนธัันวาคม
ทวิิภาค 1: ภาค 1 และ 2
ทวิิภาค 2: ภาค 3 และ 4
แต่่ละภาคประกอบด้้วยเวลาเรีียนประมาณ 10 สััปดาห์์
แล้้วตามด้้วยวัันปิิดภาค
โรงเรีียนส่่วนมากเปิิดเรีียนวัันจัันทร์์ถึึงวัันศุุกร์์
ระหว่่างเวลา 8.30 น. ถึึง 15.30 น.

โรงเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้น

ชั้นปี 7–10

13–16 ปี

เครื่่�องแบบนัักเรีียน

ระดัับชั้้�นปีี *

โรงเรีียนมััธยมศึึกษาตอนปลาย ชั้นปี 11–12
16–19 ปี
* โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีียทั้้�งหมดจะย้้ายนัักเรีียน
ชั้้�นปีี 7 เข้้าโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตั้้�งแต่่ภาค 1 ปีี 2022 นี่่�
หมายความว่่าตั้้�งแต่่ปีี 2022 ชั้้�นปีี 6 จะเป็็นชั้้�นประถมศึึกษา
ปีีสุุดท้้ายและชั้้�นปีี 7 จะเป็็นชั้้�นแรกของระดัับมััธยมศึึกษา

โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีียทั้้�งหมด
มีีเครื่่�องแบบนัักเรีียนประจำำ�โรงเรีียนของตนเอง
ซึ่่�งอาจรวมถึึงเครื่่�องแบบกีีฬาด้้วย

เหนือ

เร็นมารค

พอรตลิงคอลน

เมอรเรย บริดจ
วิเตอร ฮารเบอร

มหานครอะดิิเลด
เขตภููมิิภาคเซาท์์ออสเตรเลีีย

คิงสโคต

เมาทแกมเบียร

3 • INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU

หลัักสููตรและ
การเดิินทางด้้านการศึึกษา
หลัักสููตรโรงเรีียนออสเตรเลีียได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อสนองความต้้องการและความสนใจ
แต่่ละอย่่างของนัักเรีียน เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นฐานในการเรีียนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จชั่่�วชีีวิิต

เน้้น

ความสนใจและ
ความใฝ่่ฝัันของท่่าน

วิิชา

เลืือกวิิชา
ของท่่าน

เส้้นทางการศึึกษา

ความสััมฤทธิ์์�ผล

เลืือกเส้้นทางการศึึกษา สำำ�เร็็จชั้้�นปีี 12 ได้้รัับ SACE
และอาชีีพในอนาคตของท่่าน
หรืือสำำ�เร็็จ IB
ระดัับประกาศนีียบััตร

หลัักสููตรจะท้้าทายนัักเรีียนให้้พััฒนา
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นและความสามารถด้้าน:
• การอ่่านเขีียนภาษา
• การใช้้ตััวเลขในการคิิดคำำ�นวณ
• เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
• การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์และสร้้างสรรค์์
• ความเข้้าใจด้้านจรรยาบรรณ
• ความสามารถส่่วนตััวและทางสัังคม
• ความเข้้าใจวััฒนธรรม
สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�จะพััฒนาทัักษะและความสามารถเหล่่านี้้�
โรงเรีียนจึึงเปิิดวิิชาในวงกว้้างภายใน
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�แกนด้้าน:
• ภาษาอัังกฤษ
• คณิิตศาสตร์์
• วิิทยาศาสตร์์
• มนุุษยศาสตร์์และสัังคมวิิทยา
• ศิิลปะ
• ภาษาต่่าง ๆ
• สุุขศึึกษาและพลศึึกษา
• เทคโนโลยีี
• การศึึกษาเกี่่�ยวกัับงาน

การศึึกษาอุุดมศึึกษา
เริ่่�มการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษา
(เช่่น มหาวิิทยาลััย)

นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายในชั้้�นปีี 11 และ 12
ต้้องพััฒนาทัักษะและความสามารถของตนมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้มีี
ความเข้้าใจ ความรู้้�และความลึึกซึ้้�งในทัักษะ เพื่่�อที่่�จะได้้รัับ
South Australia Certificate of Education (SACE,
ประกาศนีียบััตรการศึึกษาของรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย)

หลัักสููตรการศึึกษานานาชาติิ

หลายโรงเรีียนเปิิดสอน Primary Years Program (PYP, หลัักสููตร
การศึึกษานานาชาติิระดัับต้้น) และMiddle Years Program
(MYP, หลัักสููตรการศึึกษานานาชาติิระดัับกลาง) ส่่วนหลัักสููตร
International Baccalaureate (IB, หลัักสููตรการศึึกษานานาชาติิ)
ระดัับประกาศนีียบััตร มีีสอนเฉพาะในโรงเรีียนที่่�ได้้รัับการ
คััดเลืือกแล้้วเท่่านั้้�น
PYP เตรีียมนัักเรีียนให้้เป็็นผู้้�เรีียนที่่�กระฉัับกระเฉง และเอาใจใส่่ตลอดชีีวิิต
ที่่�แสดงความนัับถืือตนเองและผู้้�อื่่�นและมีีความสามารถที่่�จะมีีส่่วนร่่วม
ในโลกรอบตััวเขา
MYP เป็็นโครงสร้้างการเรีียนที่่�ท้้าทายที่่�สนัับสนุุนนัักเรีียน
ให้้สร้้างการเชื่่�อมต่่อเชิิงปฏิิบััติิ ระหว่่างการศึึกษาของนัักเรีียน
กัับโลกที่่�แท้้จริิง
IB ระดัับประกาศนีียบััตร มุ่่�งที่่�จะพััฒนานัักเรีียนที่่�มีีองค์์ความรู้้�
กว้้างขวางและลึึกซึ้้�งที่่�ดีีเลิิศ – นัักเรีียนที่่�มีีความเจริิญรุ่่�งเรืือง
ทางกาย สติิปััญญา อารมณ์์และจริิยธรรม หลัักสููตรนี้้�ประกอบ
ด้้วยสาระการเรีียนรู้้�หกกลุ่่�ม และวิิชาแกนประกอบด้้วยทฤษฎีี
ของความรู้้� การสร้้างสรรค์์ กิิจกรรมบริิการและเรีียงความที่่�
กว้้างขวาง นัักเรีียนสะท้้อนให้้เห็็นลัักษณะขององค์์ความรู้้�
ทำำ�งานวิิจััยอิิสระสำำ�เร็็จและทำำ�โครงการ
ที่่�มัักเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิการชุุมชน
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วิิชาและหลัักสููตร
เฉพาะทาง
วิิชาเฉพาะทาง
โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีียทั้้�งหมดเปิิดสอน
วิิชาเฉพาะทางที่่�น่า่ สนใจหลากหลายในวงกว้้าง
ในหลัักสููตรของโรงเรีียน
นัักเรีียนที่่�ต้้องการทดลองเรีียนวิิชาใหม่่หรืือมีีความ
สามารถพิิเศษหรืือความชอบในสาขาวิิชาใดเป็็น
พิิเศษ ควรพิิจารณาสิ่่�งนี้้�เมื่่�อเลืือกโรงเรีียน
ตััวอย่่างวิิชาเฉพาะทางบางวิิชา เช่่น:
• วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์: วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ นิิติิวิิทยา
ศาสตร์์ เทคโนโลยีีนาโน ดาราศาสตร์์และการปลููกองุ่่�น
• สุุขภาพและพลศึึกษา: จิิตวิิทยา การบริิการ การโต้้คลื่่�น
กอล์์ฟ ถีีบจัักรยานและการศึึกษานอกสถานที่่�
• ศิิลปะ: ดนตรีี ระบำำ�ปลายเท้้า การเต้้นรำ��ร่่วมสมััย
สิ่่�งทอและแฟชั่่�น
• เทคโนโลยีี: การออกแบบด้้วยคอมพิิวเตอร์์ การกระจายเสีียง
การออกแบบกราฟิิก การถ่่ายภาพและการสร้้างภาพเคลื่่�อนไหว

หลัักสููตรความสนใจพิิเศษ
โรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายของเราบางแห่่ง มีีหลัักสููตรความ
สนใจพิิเศษ สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถพิิเศษหรืือความรัักใน
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งโดยเฉพาะ ปกติิหลัักสููตรเหล่่านี้้�
เป็็นกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นจุุดเน้้นอัันแข็็งแกร่่งของโรงเรีียน
ตััวอย่่างหลัักสููตรความสนใจพิิเศษที่่�มีีเปิิดสอน
รวมถึึง ภาษาต่่างๆ ดนตรีี ศิิลปะการแสดงและกีีฬา
การเข้้าเรีียนหลัักสููตรเหล่่านี้้�อาจต้้องมีีหลัักฐานด้้านความ
ถนััดของนัักเรีียน การทดลองแสดงให้้ดููหรืือการลองกระทำำ�
ก่่อนการยอมรัับให้้เรีียน ทั้้�งนี้้� อาจมีีค่่าธรรมเนีียมเพิ่่�มพิิเศษด้้วย

ชมรมกิิจกรรมร่่วมหลัักสููตรและการแข่่งขััน
นอกจากนี้้� โรงเรีียนยัังเปิิดโอกาสให้้เข้้าร่่วมเป็็นรายบุุคคล
หรืือเป็็นสมาชิิกของทีีมในกิิจกรรมใดก็็ได้้ที่่�จััดขึ้้�นในโรงเรีียน
รวมถึึงวงดนตรีี การแข่่งขัันการ ออกแบบทางวิิศวกรรม การ
โต้้วาทีี การจััดแสดงละคร ทีีมกีีฬา และกิิจกรรมผจญภััย
การแข่่งขัันหลากหลาย ทั้้�งระดัับรััฐ ระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ
ให้้ความท้้าทายต่่อไป ด้้วยการทดสอบความสามารถ ทัักษะและ
ความรู้้� ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนหลายกลุ่่�ม รวมถึึง
ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ กีีฬา ธุุรกิิจและความเป็็นผู้้�นำำ�
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การศึึกษาสำำ�หรัับคนมีีพรสวรรค์์และความสามารถพิิเศษ
โรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาบางแห่่ง ได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็นศููนย์์
แห่่งความเป็็นเลิิศด้้านการศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีพรสวรรค์์และ
ความสามารถพิิเศษ และเปิิดสอนหลัักสููตร IGNITE
โรงเรีียนมััธยมศึึกษาอื่่�น ๆ อีีกมากจััดสอนหลัักสููตรเฉพาะราย
บุุคคล เพื่่�อสนัับสนุุนนัักเรีียนที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นความสามารถโดดเด่่น
หรืือศัักยภาพ ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งโดยเฉพาะ
รวมถึึงคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
ท่่านจะสามารถหาดููข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิิชาและ
หลัักสููตรเฉพาะที่่�เปิิดสอนในโรงเรีียนของเรา ได้้ที่่�หน้้า
เลืือกโรงเรีียนมััธยมศึึกษาตอนปลาย บนเว็็บไซต์์ ของเรา
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วุุฒิิและเส้้นทาง
การศึึกษาและอาชีีพ
ประกาศนีียบััตรการศึึกษา
ของรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
South Australian Certificate of Education
(SACE, ประกาศนีียบััตรการศึึกษารััฐของเซาท์์ออสเตรเลีีย)
คืือวุุฒิิการศึึกษาซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับทั่่�วโลก เป็็นประกาศนีียบััตร
ที่่�มอบให้้นัักเรีียนผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 11 และชั้้�นปีีที่่� 12
ในโรงเรีียนมััธยมศึึกษารััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
SACE แบ่่งออกเป็็นระยะ1และระยะ 2 ในการวางแผนการเรีียน
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ท่่านจะเรีียนจบแผนการเรีียน
ส่่วนตััวในชั้้�นปีีที่่� 10 หรืือเมื่่�อท่่านเริ่่�มเรีียนชั้้�นปีี 11
SACE เป็็นการเรีียนระบบหน่่วยกิิต ที่่�แต่่ละวิิชาต่่อ
หนึ่่�งทวิิภาค มีีค่่าเท่่ากัับ10 หน่่วยกิิต นัักเรีียนจะ
ต้้องเรีียนให้้ได้้ครบ 200 หน่่วยกิิต รวมวิิชาบัังคัับ จึึงจะได้้รัับ SACE
ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิชาเรีียน จะช่่วยท่่านเกี่่�ยวกัับการเลืือกรายวิิชาได้้
เพื่่�อท่่านจะได้้สามารถเรีียนให้้ได้้ผลดีีที่่�สุุด และมีีTertiary Admission Subjects
(TAS, วิิชาซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา) เพื่่�อที่่�จะได้้รัับ
Australian Tertiary Admission Rank (ATAR, ตำำ�แหน่่งการรัับเข้้าศึึกษา
ในระดัับอุุดมศึึกษาของออสเตรเลีีย) เมื่่�อท่่านเรีียนสำำ�เร็็จและได้้รัับ SACE

หลัักสููตรการศึึกษานานาชาติิระดัับประกาศนีียบััตร
นอกจากนี้้� เรายัังเปิิดสอนหลัักสููตร International Baccalaureate
(IB, การศึึกษาการศึึกษานานาชาติิ) ระดัับประกาศนีียบััตรระยะสองปีี
ให้้เป็็นทางเลืือกที่่�ท้้าทายแทน SACE และสามารถนำำ�ไปสู่่�การเข้้าศึึกษา
ต่่อในมหาวิิทยาลััยทั่่�วประเทศออสเตรเลีียและทั่่�วโลก อีีกด้้วย

เส้้นทางการศึึกษาและอาชีีพ
ATAR ได้้รัับการยอมรัับสำำ�หรัับการเข้้าศึึกษาในมหาวิิทยาลััยและTechnical
and Further Education (TAFE, สถาบัันการศึึกษาด้้านเทคนิิคและการศึึกษา
ต่่อเนื่่�อง)ออสเตรเลีีย และมหาวิิทยาลััยจำำ�นวนมากทั่่�วโลกใช้้ เพื่่�อคััดเลืือก
นัักศึึกษาสำำ�หรัับหลัักสููตรระดัับปริิญญาอีีกด้้วย
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คู่่�มืือหลัักสููตร
นัักศึึกษานานาชาติิ
หลัักสููตรเพื่่�อจบ
ระดัับมััธยมศึึกษา

หลัักสููตรการเรีียน
ในต่่างประเทศระดัับมััธยมศึึกษา

• ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและสำำ�เร็็จหลัักสููตร SACE
• อายุุระหว่่าง 13–19 ปีี
• ศึึกษาเป็็นเวลาเกิิน 1 ปีี

• การเรีียนระยะสั้้�นและประสบการณ์์ด้้านวััฒนธรรม
• อายุุระหว่่าง 13–19 ปีี
• ศึึกษาเป็็นเวลา 1–4 ภาค หรืือน้้อยกว่่า 10 สััปดาห์์

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 8

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 9

หลัักสููตรศึึกษา
ในต่่างประเทศระดัับภููมิิภาค

หลัักสููตร
ระดัับประถมศึึกษา

• การเรีียนระยะสั้้�นและประสบการณ์์ด้้านวััฒนธรรม
• อายุุระหว่่าง 13–19 ปีี
• ศึึกษาเป็็นเวลา 1–4 ภาค หรืือน้้อยกว่่า 10 สััปดาห์์

• ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและเลื่่�อนไปโรงเรีียนมััธยมศึึกษา
• อายุุระหว่่าง 5–13 ปีี
• ศึึกษาเป็็นเวลา เกิิน 1 ปีี

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 10

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 11

หลัักสููตรการเรีียน
ในต่่างประเทศระดัับประถมศึึกษา

ภาษาอัังกฤษ

• การเรีียนระยะสั้้�นและประสบการณ์์ด้้านวััฒนธรรม
• อายุุระหว่่าง 5–13 ปีี
• ศึึกษาเป็็นเวลา 1–4 ภาค หรืือน้้อยกว่่า 10 สััปดาห์์

• 	ภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััด
• การสนัับสนุุนภาษาอัังกฤษแบบต่่อเนื่่�อง

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 13

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 12

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ที่่�พััก

วิิธีีสมััคร

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 14

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 16
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หลัักสููตร
เพื่่�อจบระดัับมััธยมศึึกษา

เป้้าหมายของหลัักสููตร
ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและ
สำำ�เร็็จหลัักสููตร SACE
ช่่วงอายุุ
อายุุระหว่่าง13–19 ปีี

ถ้้าท่่านอายุุตั้้�งแต่่13 ปีีขึ้้�นไปและต้้องการศึึกษา
นานเกิินหนึ่่�งปีี หลัักสููตรเพื่่�อจบระดัับมััธยมศึึกษา
คืือหลัักสููตรสำำ�หรัับท่่าน! มามีีประสบการณ์์ใช้้ชีีวิิต
และศึึกษาเล่่าเรีียนคู่่�ไปกัับนัักเรีียนออสเตรเลีีย
ทำำ�ตามความสนใจด้้านวิิชาการและความใฝ่่ฝััน
ของท่่านให้้ลุุล่่วง ได้้รัับการศึึกษาระดัับโลก และ
ตั้้�งเป้้าหมายว่่าจะสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา

ความยาวของหลัักสููตร
ศึึกษาเป็็นเวลาเกิิน 1 ปีี
ที่่�ตั้้�ง
มหานครอะดีีเลด
การเริ่่�มเรีียน
เมื่่�อใดก็็ได้้ ตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 8*– ชั้้�นปีีที่่� 12
* โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 3

หลัักสููตรเพื่่�อจบมััธยมศึึกษา
ของคุุณ รวมถึึง:
บริิการก่่อนมาถึึง
•
•
•
•

การดำำ�เนิินการสมััครเรีียน
การจััดโรงเรีียน
การจััดที่่�พัักโฮมสเตย์์
คู่่�มืือก่่อนออกเดิินทางออนไลน์์

บริิการเมื่่�อมาถึึง

• พบปะและทัักทายที่่�สนามบิินอะดีีเลด
• การแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักครอบครััวโฮมสเตย์์
• การต้้อนรัับและพาชมโรงเรีียน
• ความช่่วยเหลืือในการลงทะเบีียนที่่�โรงเรีียน
• ช่่วงปฐมนิิเทศที่่�โรงเรีียน
• 	วััสดุุประกอบการเรีียนและเครื่่�องเขีียนในตอนเริ่่�มต้้น

บริิการสนัับสนุุนของโรงเรีียน

• การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องส่่วนตััว
• การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านวิิชาและเส้้นทางการเรีียนและอาชีีพ
• รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการประจำำ�ภาคเรีียน

บริิการภาษาอัังกฤษ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� หน้้า13)
• การสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษเริ่่�มต้้นและต่่อเนื่่�องตามความจำำ�เป็็น
(นี่่�อาจรวมถึึงหลัักสููตรภาษาอัังกฤษมััธยมศึึกษาแบบเร่่งรััด)
บริิการด้้านความปลอดภััยและความผาสุุก

•	ต้้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC,การประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับ
นัักเรีียนต่่างชาติิ) ถ้้าท่่านถืือวีีซ่่านัักเรีียนและเราสามารถจััดการเรื่่�องนี้้�ให้้ท่่านได้้
• การตรวจเช็็คความผาสุุกอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• บริิการทางโทรศััพท์์ในกรณีีฉุุกเฉิิน 24 ชั่่�วโมง

ที่่�พััก

เราจะจััดที่่�พัักของท่่านให้้อยู่่�กัับครอบครััวโฮมสเตย์์
ที่่�ดููแลเอาใจใส่่ ผู้้�ที่่�จะช่่วยให้้ท่่านมีีประสบการณ์์
ชีีวิิตในเซาท์์ออสเตรเลีีย หรืือท่่านอาจเลืือกที่่�จะอยู่่�
กัับญาติิหรืือเพื่่�อนของครอบครััวก็็ได้้ โปรดดูู
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเรื่่�องที่่�พัักหน้้า 14

เงื่่�อนไขในการเข้้าเรีียน

เพื่่�อช่่วยเราประเมิินใบสมััครของท่่าน เราจำำ�เป็็นต้้องได้้สิ่่�งต่่อไปนี้้�:

ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการ

โปรดให้้เอกสารที่่�แปลเป็็นภาษาอัังกฤษแล้้วจาก:
• โรงเรีียนปััจจุุบัันของท่่าน ซึ่่�งแสดงรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและทััศนคติิในการเรีียน
ของท่่านในช่่วงสองปีีที่่�ผ่่านมา
• เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องแจงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความสามารถของท่่าน
หากท่่านสนใจที่่�จะลงทะเบีียนเรีียนหลัักสููตรความสนใจพิิเศษ

ความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษ

โปรดให้้สิ่่�งต่่อไปนี้้�อย่่างน้้อยหนึ่่�งอย่่าง:
• ใบรัับรองจากโรงเรีียนปััจจุุบัันของท่่านซึ่่�งแปลเป็็นภาษาอัังกฤษแล้้ว
แสดงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษของท่่าน
• International English Language Testing System
(IELTS, ระบบการทดสอบความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษนานาชาติิ)
หรืือผลการสอบภาษาอัังกฤษเทีียบเท่่า
• รายงานซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่านัักเรีียนได้้เรีียนในโรงเรีียนที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษ
เป็็นสื่่�อในการเรีียนการสอนเป็็นเวลาอย่่างน้้อยที่่�สุุด 2 ปีี
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับการเข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียนใหญ่่
(นอกจากโรงเรีียนที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกแล้้วสองสามแห่่ง) เป็็น
ที่่�คาดหวัังว่่านัักเรีียนจะมีีความสามารถในการใช้้ภาษา
อัังกฤษ ในระดัับต่่อไปนี้้�หรืือเทีียบเท่่า:
• IELTS 5.5
เพื่่�อที่่�จะช่่วยการเข้้าเรีียนในชั้้�นใหญ่่ของท่่าน เราอาจ
แนะนำำ�ให้้ท่่านเรีียนหลัักสููตรภาษาอัังกฤษมััธยมศึึกษา
แบบเร่่งรััด (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า13)
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หลัักสููตรการเรีียนในต่่างประเทศ
ระดัับมััธยมศึึกษา
หากท่่านอายุุตั้้�งแต่่ 13 ปีีขึ้้�นไปและต้้องการที่่�จะศึึกษา
ไม่่เกิิน 4 ภาค(หนึ่่�งปีี) แล้้วหลัักสููตรการเรีียนในต่่างประเทศ
ระดัับมััธยมศึึกษา คืือหลัักสููตรสำำ�หรัับท่่าน! มามีี
ประสบการณ์์กัับวััฒนธรรมออสเตรเลีีย ด้้วยการใช้้ชีีวิิตและ
ศึึกษาเคีียงคู่่�ไปกัับนัักเรีียนออสเตรเลีีย ในขณะที่่�พััฒนา
ภาษาอัังกฤษของท่่านให้้ดีีขึ้้�น และทดลองเรีียนวิิชาใหม่่ ๆ
ที่่�ท่่านสนใจ

เป้้าหมายของหลัักสููตร
การเรีียนระยะสั้้�นและ
ประสบการณ์์ทางวััฒนธรรม
ช่่วงอายุุ
อายุุระหว่่าง 13–19 ปีี
ความยาวของหลัักสููตร
ศึึกษาระหว่่าง 1–4 ภาค หรืือต่ำำ��กว่่า 10
สััปดาห์์
ที่่�ตั้้�ง
มหานครอะดีีเลด
การเริ่่�มเรีียน
เมื่่�อใดก็็ได้้ ตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 8*– ถึึงชั้้�นปีีที่่� 12
* โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 3

หลัักสููตรการเรีียนในต่่างประเทศ
ระดัับมััธยมรวมถึึง:
บริิการก่่อนมาถึึง

• การดำำ�เนิินการสมััครเรีียน
• การจััดโรงเรีียน
• การจััดที่่�พัักโฮมสเตย์์
•	คู่่�มืือก่่อนออกเดิินทางออนไลน์์

บริิการเมื่่�อมาถึึง

• พบปะและทัักทายที่่�สนามบิินอะดีีเลด
• การแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักครอบครััวโฮมสเตย์์
• การต้้อนรัับและพาชมโรงเรีียน
• ความช่่วยเหลืือในการลงทะเบีียนที่่�โรงเรีียน
•	ช่่วงปฐมนิิเทศที่่�โรงเรีียน
•	วััสดุุประกอบการเรีียนและเครื่่อ� งเขีียนในตอนเริ่่�มต้้น

บริิการสนัับสนุุนของโรงเรีียน

• การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องส่่วนตััวและวิิชา
• รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการประจำำ�ภาคเรีียน
• ใบแสดงผลการเรีียน (ถ้้าต้้องการ)

บริิการภาษาอัังกฤษ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� หน้้า13)

• การสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษเริ่่�มต้้นและต่่อเนื่่�องตามความจำำ�เป็็น
(นี่่�อาจรวมถึึงหลัักสููตรภาษาอัังกฤษมััธยมศึึกษาแบบเร่่งรััด)

บริิการด้้านความปลอดภััยและความผาสุุก

•	ต้้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC,การประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับ
นัักเรีียนต่่างชาติิ) ถ้้าท่่านถืือวีีซ่่านัักเรีียนและเราสามารถจััดการเรื่่�องนี้้�ให้้ท่่านได้้
• การตรวจเช็็คความผาสุุกอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• บริิการทางโทรศััพท์์ในกรณีีฉุุกเฉิิน 24 ชั่่ว� โมง
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ที่่�พััก

เราจะจััดที่่�พัักของท่่านให้้อยู่่�กัับครอบครััวโฮมสเตย์์
ที่่�ดููแลเอาใจใส่่ ผู้้�ที่่�จะช่่วยให้้ท่่านมีีประสบการณ์์
ชีีวิิตในเซาท์์ออสเตรเลีีย หรืือท่่านอาจเลืือกที่่�จะอยู่่�
กัับญาติิหรืือเพื่่�อนของครอบครััวก็็ได้้ โปรดดูู
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเรื่่�องที่่�พัักหน้้า 14

เงื่่�อนไขในการเข้้าเรีียน

เพื่่�อช่่วยเราในการประเมิินใบสมััครของท่่าน โปรด
ให้้เอกสารที่่�แปลแล้้ว จาก:
• โรงเรีียนปััจจุุบัันของท่่าน ที่่�แสดงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและทััศนคติิของท่่านต่่อการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมาในช่่วงสองปีีที่่�แล้้ว
• เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�แสดงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ความสามารถของท่่าน หากท่่านสนใจที่่�จะลงทะเบีียนเรีียน
หลัักสููตรความสนใจพิิเศษ

หลัักสููตรการศึึกษาใน
ต่่างประเทศระดัับภููมิิภาค

เป้้าหมายของหลัักสููตร
การเรีียนระยะสั้้�นและ
ประสบการณ์์ทางวััฒนธรรม
ช่่วงอายุุ
อายุุระหว่่าง 13–19 ปีี

หากท่่านอายุุระหว่่าง 13 และ 19 ปีี และต้้องการศึึกษา
ไม่่เกิิน 4 ภาค (หนึ่่�งปีี) แล้้วหลัักสููตรการศึึกษาใน
ต่่างประเทศระดัับภููมิิภาค คืือหลัักสููตรสำำ�หรัับท่่าน!
ท่่านจะได้้เรีียนภาษาอัังกฤษ ผููกมิิตรกัับเพื่่�อนใหม่่
และมีีประสบการณ์์ด้้านวิิถีีชีีวิิตออสเตรเลีีย ในชุุมชน
ชนบทที่่�เป็็นมิิตร ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในภููมิิทััศน์์ชนบทแห่่งหนึ่่�ง
ที่่�มีีลัักษณะพิิเศษเฉพาะตััวของรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย

ความยาวของหลัักสููตร
ศึึกษาระหว่่าง 1–4 ภาค หรืือน้้อยกว่่า 10
สััปดาห์์
ที่่�ตั้้�ง
รััฐเซาท์์ออสเตรเลีียระดัับภููมิิภาค
การเริ่่�มเรีียน
เมื่่�อใดก็็ได้้ ตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 8*– ชั้้�นปีีที่่� 12

* โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 3

หลัักสููตรการศึึกษาในต่่างประเทศ
ระดัับภููมิิภาคของท่่าน รวมถึึง:
บริิการก่่อนมาถึึง

• การดำำ�เนิินการสมััครเรีียน
• การจััดโรงเรีียน
• การจััดที่่�พัักโฮมสเตย์์
•	คู่่�มืือก่่อนออกเดิินทางออนไลน์์

บริิการเมื่่�อมาถึึง

• พบปะและทัักทายที่่�สนามบิินอะดีีเลด
• การแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักครอบครััวโฮมสเตย์์
• การต้้อนรัับและพาชมโรงเรีียน
• ความช่่วยเหลืือในการลงทะเบีียนที่่�โรงเรีียน
•	ช่่วงปฐมนิิเทศที่่�โรงเรีียน
•	วััสดุุประกอบการเรีียนและเครื่่�องเขีียนในตอนเริ่่�มต้้น

ที่่�พััก

เราจะจััดที่่�พัักของท่่านให้้อยู่่�กัับครอบครััวโฮมสเตย์์
ที่่�ดููแลเอาใจใส่่ ผู้้�ที่่�จะช่่วยให้้ท่่านมีีประสบการณ์์
ชีีวิิตในเซาท์์ออสเตรเลีีย หรืือท่่านอาจเลืือกที่่�จะอยู่่�
กัับญาติิหรืือเพื่่�อนของครอบครััวก็็ได้้ โปรดดูู
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเรื่่�องที่่�พัักหน้้า 14

เงื่่�อนไขในการเข้้าเรีียน

เพื่่�อช่่วยเราในการประเมิินใบสมััครของท่่าน โปรด
ให้้เอกสารที่่�แปลแล้้ว จาก:
• โรงเรีียนปััจจุุบัันของท่่าน ที่่�แสดงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและทััศนคติิของท่่านต่่อการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมาในช่่วงสองปีีที่่�แล้้ว
• เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�แสดงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ความสามารถของท่่าน หากท่่านสนใจที่่�จะลง
ทะเบีียนเรีียนหลัักสููตรความสนใจพิิเศษ

บริิการสนัับสนุุนของโรงเรีียน

• การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องส่่วนตััวและวิิชา
• รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการประจำำ�ภาคเรีียน
• ใบแสดงผลการเรีียน (ถ้้าต้้องการ)

บริิการภาษาอัังกฤษ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� หน้้า13)

• การสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษเริ่่�มต้้นและต่่อเนื่่�องตามความจำำ�เป็็น

บริิการด้้านความปลอดภััยและความผาสุุก

•	ต้้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC, การประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับ
นัักเรีียนต่่างชาติิ) ถ้้าท่่านถืือวีีซ่่านัักเรีียนและเราสามารถจััดการเรื่่�องนี้้�ให้้ท่่านได้้
• การตรวจเช็็คความผาสุุกอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• บริิการทางโทรศััพท์์ในกรณีีฉุกุ เฉิิน 24 ชั่่�วโมง
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หลัักสููตรระดัับ
ประถมศึึกษา
หากท่่านอายุุระหว่่าง 5 และ 13 ปีี และต้้องการที่่�จะมา
ศึึกษาเกิินหนึ่่�งปีีแล้้ว หลัักสููตรระดัับประถมศึึกษาคืือ
หลัักสููตรสำำ�หรัับท่่าน! ท่่านจะได้้เรีียนภาษาอัังกฤษ
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมเชิิงปฏิิสััมพัันธ์์ทางการศึึกษา
และผููกมิิตรกัับเด็็กนัักเรีียนออสเตรเลีีย
ชั้้�นประถมศึึกษา

เป้้าหมายของหลัักสููตร
ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและ
การเปลี่่�ยนผ่่านไปชั้้�นมััธยมศึึกษา
ช่่วงอายุุ
อายุุระหว่่าง 5–13 ปีี
ความยาวของหลัักสููตร
ศึึกษาเกิิน 1 ปีี
ที่่�ตั้้�ง
มหานครอะดีีเลด
การเริ่่�มเรีียน
เมื่่�อใดก็็ได้้ ตั้้�งแต่่ปีีแรกรัับ – ชั้้�นปีีที่่� 7*
* โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 3

หลัักสููตรระดัับประถมศึึกษาของท่่านรวมถึึง:
บริิการก่่อนมาถึึง

• การดำำ�เนิินการสมััครเรีียน
• การจััดโรงเรีียน
• การจััดที่่�พัักโฮมสเตย์์
•	คู่่�มืือก่่อนออกเดิินทางออนไลน์์

บริิการเมื่่�อมาถึึง

• การต้้อนรัับและพาชมโรงเรีียน
• ความช่่วยเหลืือในการลงทะเบีียนที่่�โรงเรีียน
•	ช่่วงปฐมนิิเทศที่่�โรงเรีียน
•	วััสดุุประกอบการเรีียนและเครื่่�องเขีียนในตอนเริ่่�มต้้น
•	ข้้อมููลการปฐมนิิเทศสำำ�หรัับบิิดามารดา

บริิการสนัับสนุุนของโรงเรีียน

• การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องส่่วนตััว
• รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการสม่ำำ��เสมอ

บริิการภาษาอัังกฤษ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� หน้้า13)

• การสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษเริ่่�มต้้นและต่่อเนื่่�องตามความจำำ�เป็็น

บริิการด้้านความปลอดภััยและความผาสุุก

•	ต้้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC, การประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับ
นัักเรีียนต่่างชาติิ) ถ้้าท่่านถืือวีีซ่่านัักเรีียนและเราสามารถจััดการเรื่่�องนี้้�ให้้ท่่านได้้
• บริิการทางโทรศััพท์์ในกรณีีฉุุกเฉิิน 24 ชั่่�วโมง
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การใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในอะดีีเลด

• ในฐานะที่่�ท่่านเป็็นนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษา ท่่านจะอยู่่�กัับ
บิิดามารดาหรืือญาติิที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ในขณะที่่�ท่่านกำำ�ลััง
ศึึกษาอยู่่�ในรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก
Department of Home Affairs (บริิการด้้านวีีซ่่าและการเข้้าเมืือง)

เงื่่�อนไขในการเข้้าเรีียน

เพื่่�อที่่�จะเริ่่�มการศึึกษาของท่่าน เมื่่�อท่่าน:
• อายุุ 5 ปีี ท่่านต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในวีีซ่่าผู้้�ปกครอง หรืือวีีซ่่า
ELICOS ของบิิดามารดาของท่่าน
• อายุุตั้้�งแต่่ 6 ปีีขึ้้�นไป ท่่านต้้องสมััครขอวีีซ่่านัักเรีียน
ของท่่านเอง

หลัักสููตรการเรีียน
ในต่่างประเทศ
ระดัับประถมศึึกษา

เป้้าหมายของหลัักสููตร
ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการและ
การเปลี่่�ยนผ่่านไปชั้้�นมััธยมศึึกษา
ช่่วงอายุุ
อายุุระหว่่าง 5–13 ปีี

หากท่่านอายุุระหว่่าง 5 และ13 ปีีและต้้องการ
ที่่�จะมาศึึกษาไม่่เกิิน 4 ภาค(หนึ่่�งปีี)แล้้ว หลัักสููตร
การเรีียนในต่่างประเทศระดัับประถมศึึกษา คืือ
หลัักสููตรสำำ�หรัับท่่าน! ท่่านจะได้้เรีียนภาษาอัังกฤษ
ผููกมิิตรกัับเพื่่�อนใหม่่ ๆ และมีีประสบการณ์์
ในการใช้้ชีีวิิตใกล้้ตััวเมืือง ภููเขาหรืือชายทะเล

ความยาวของหลัักสููตร
ศึึกษาระหว่่าง 1–4 ภาคหรืือน้้อยกว่่า
10 สััปดาห์์
ที่่�ตั้้�ง
มหานครอะดีีเลด
การเริ่่�มเรีียน
เมื่่�อใดก็็ได้้ ตั้้�งแต่่ปีีแรกรัับ – ชั้้�นปีีที่่� 7*
* โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�หน้้า 3

หลัักสููตรการเรีียนในต่่างประเทศ
ระดัับประถมศึึกษาของท่่าน รวมถึึง:
บริิการก่่อนมาถึึง

• การดำำ�เนิินการสมััครเรีียน
• การจััดโรงเรีียน
• 	คู่่�มืือก่่อนออกเดิินทางออนไลน์์

บริิการเมื่่�อมาถึึง

• การต้้อนรัับและพาชมโรงเรีียน
• ความช่่วยเหลืือในการลงทะเบีียนที่่�โรงเรีียน
•	ช่่วงปฐมนิิเทศที่่�โรงเรีียน
•	วััสดุุประกอบการเรีียนและเครื่่�องเขีียนในตอนเริ่่�มต้้น
•	ข้้อมููลการปฐมนิิเทศสำำ�หรัับบิิดามารดา

การใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในอะดีีเลด

• ในฐานะที่่�ท่่านเป็็นนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษา ท่่านจะอยู่่�กัับบิิดามารดา
หรืือญาติิที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ในขณะที่่�ท่่านกำำ�ลังั ศึึกษาอยู่่�ในรััฐ
เซาท์์ออสเตรเลีีย ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก
Department of Home Affairs (บริิการด้้านวีีซ่่าและการเข้้าเมืือง)

เงื่่�อนไขในการเข้้าเรีียน

เพื่่�อที่่�จะเริ่่�มการศึึกษาของท่่าน เมื่่�อท่่าน:
• อายุุ 5 ปีี ท่่านต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในวีีซ่่าผู้้�ปกครอง หรืือวีีซ่่า
ELICOS ของบิิดามารดาของท่่าน
• อายุุตั้้�งแต่่ 6 ปีีขึ้้�นไป ท่่านต้้องสมััครขอวีีซ่่านัักเรีียน
ของท่่านเอง

บริิการสนัับสนุุนของโรงเรีียน

• การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องส่่วนตััว
• รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการสม่ำำ��เสมอ

บริิการภาษาอัังกฤษ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� หน้้า13)

• การสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษเริ่่�มต้้นและต่่อเนื่่�องตามความจำำ�เป็็น

บริิการด้้านความปลอดภััยและความผาสุุก

• 	ต้้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC, การประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับ
นัักเรีียนต่่างชาติิ) ถ้้าท่่านถืือวีีซ่่านัักเรีียนและเราสามารถจััดการเรื่่�องนี้้�ให้้ท่่านได้้
• บริิการทางโทรศััพท์์ในกรณีีฉุุกเฉิิน 24 ชั่่�วโมง
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ภาษาอัังกฤษ
โรงเรีียนมััธยมศึึกษา
หลัักสููตรภาษาอัังกฤษมััธยมศึึกษาแบบเร่่งรััด
เพื่่�อช่่วยให้้ท่่านประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษาของท่่านและปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับชีีวิิตในรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย เราอาจแนะนำำ�ให้้ท่่านเรีียน
Intensive Secondary English Course (ISEC, หลัักสููตรภาษา
อัังกฤษมััธยมศึึกษาแบบเร่่งรััด) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรการ
ศึึกษาของท่่าน ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิม หากท่่านจะเรีียน ISEC
ด้้วยการเรีียนวิิชาต่่าง ๆหลากหลายในหลัักสููตร เช่่น วิิชา
คณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ท่่านจะเน้้นการเรีียนทัักษะ
ภาษาอัังกฤษด้้านการอ่่าน การเขีียน การพููดและการฟััง
ครููผู้้�สอน ISEC ของท่่านจะเฝ้้ามองความก้้าวหน้้าของท่่าน
และตััดสิินว่่า ท่่านต้้องเรีียน ISEC เป็็นเวลา1, 2, 3 หรืือ 4
ภาค ก่่อนที่่�ท่่านจะเข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียนใหญ่่
ปกติิ ระยะการเรีียน ISEC จะเป็็นเวลาสองภาค ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�
กัับว่่า ท่่านเริ่่�มต้้นปีีการศึึกษาเมื่่�อใด ถ้้าเมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคสองแล้้ว
ความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษของท่่านยัังไม่่ดีีพอ
ที่่�จะเริ่่�มการศึึกษาในชั้้�นเรีียนใหญ่่ของท่่าน ท่่านอาจต้้อง
เรีียนภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััดเพิ่่�มเติิม
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ภาษาอัังกฤษในฐานะภาษาเพิ่่�มเติิม
ภาษาอัังกฤษในฐานะภาษาเพิ่่�มเติิม เป็็นวิิชาภาษาหนึ่่�งที่่�ถููก
ออกแบบมาสำำ�หรัับนัักเรีียนจากภููมิิหลัังที่่�ไม่่ได้้พููดภาษาอัังกฤษ
ท่่านสามารถเลืือกเรีียนวิิชานี้้�เป็็นวิิชาหนึ่่�งของท่่าน

การสนัับสนุุนภาษาอัังกฤษแบบต่่อเนื่่�อง
โรงเรีียนทุุกแห่่งจะได้้รัับการสนัับสนุุนภาษาอัังกฤษแบบต่่อเนื่่�อง
ตลอดหลัักสููตร เพื่่�อช่่วยในการเรีียนของท่่าน

โรงเรีียนประถมศึึกษา

ในฐานะส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรการศึึกษาของท่่าน โรงเรีียน
ของท่่านอาจให้้การสนัับสนุุนด้้านภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััด
เมื่่�อท่่านมาถึึงครั้้�งแรก นี่่�จะช่่วยให้้ท่่านประสบความสำำ�เร็็จ
ในการศึึกษา และผููกมิิตรกัับเพื่่�อนใหม่่ ผ่่านการศึึกษากิิจกรรม
หลากชนิิด ท่่านจะมุ่่�งเน้้นการเรีียนทัักษะในการอ่่าน การเขีียน
การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ ครููของท่่านจะเฝ้้าดููความ
ก้้าวหน้้าของท่่าน เพื่่�อตััดสิินระดัับการสนัับสนุุนที่่�จำำ�เป็็น
สำำ�หรัับท่่าน

ที่่�พััก
การอยู่่�กัับครอบครััวโฮมสเตย์์ที่่�ให้้การสนัับสนุุน จะช่่วยท่่านได้้ในการศึึกษาเล่่าเรีียน และ
เพิ่่�มคุุณค่่าประสบการณ์์ในรััฐเซาท์์ออสเตรเลีียของท่่าน
ถ้้าท่่านอายุุตั้้�งแต่่ 12 ปีีขึ้้�นไป เราจะจััดเตรีียมที่่�พััก
โฮมสเตย์์ให้้ท่่าน นอกจากท่่านจะเลืือกที่่�จะอยู่่�กัับ
ญาติิหริิอเพื่่�อนของครอบครััว (อาจต้้องได้้รัับการ
อนุุมััติิจาก Department of Home Affairs
(บริิการด้้านวีีซ่่าและการเข้้าเมืือง) ก่่อน)
ครอบครััวโฮมสเตย์์ของเราได้้ผ่่านการคััดเลืือกมาอย่่างละเอีียด
ให้้ต้้อนรัับนัักศึึกษนานาชาติิของเราในฐานะเจ้้าบ้้าน เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของการรัับรอง ครอบครััวจะถููกสััมภาษณ์์ในบ้้านของพวกเขา
เพื่่�อที่่�จะเข้้าใจบทบาทและหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของพวกเขาได้้ดีีขึ้้�น
ในฐานะโฮมสเตย์์ และสมาชิิกแต่่ละคนในครอบครััวที่่�มีีอายุุเกิิน
18 ปีี จะผ่่านการตรวจเช็็คความเหมาะสมในการทำำ�งานกัับเด็็ก
เรามุ่่�งหวัังที่่�จะจัับคู่่�ที่่�ดีีที่่�สุุดระหว่่างครอบครััวโฮมสเตย์์
กัับนัักเรีียน เพื่่�อให้้ทุุกคนได้้รัับประโยชน์์จากประสบการณ์์นี้้�

เมื่่�อจัับคู่่�ท่่านกัับครอบครััวโฮมสเตย์์ที่่�เหมาะสม
เราจะคำำ�นึึงถึึงความต้้องการแต่่ละอย่่างของท่่านด้้วย
ครอบครััวโฮมสเตย์์ของท่่านจะให้้สิ่่�งต่่อไปนี้้�แก่่ท่่าน:
• ห้้องนอนพร้้อมเครื่่�องเรืือน รวมถึึงโต๊๊ะทำำ�งาน
• อาหารประจำำ�วััน (อาหารเช้้า อาหารกลางวัันและอาหารเย็็น)
• ใช้้สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในครััวเรืือนร่่วมกััน
• ความช่่วยเหลืือในการไปและกลัับจากโรงเรีียนเมื่่�อ
ท่่านมาถึึงครั้้�งแรก
• ความช่่วยเหลืือในการเดิินทางด้้วยการขนส่่งสาธารณะ
• ความช่่วยเหลืือในการเปิิดบััญชีีธนาคาร (ถ้้าต้้องการ)
• การเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต
• สิ่่�งแวดล้้อมครอบครััวที่่�ปลอดภััยและเอาใจใส่่
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Darwin

Cairns

ข้้อดีี

Brisbane

เซาทออสเตรเลีย
Perth

หุบเขาบารอสสา
Sydney

รััฐเซาท์์ออสเตรเลีียมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�มีีคุุณภาพสููงพร้้อมโอกาส
สำำ�หรัับทุุกคน อะดีีเลดซึ่่�งเป็็นเมืืองหลวงของรััฐเซาท์์
ออสเตรเลีียเป็็นเมืืองที่่�มีีความเป็็นมิิตร ให้้การต้้อนรัับ
ผู้้�มาเยืือนและทัันสมััย และได้้รัับการจััดอัันดัับว่่าเป็็น
เมืืองในกลุ่่�มอัันดัับ 10 ต้้นๆของโลกหลายครั้้�ง
อะดีีเลด:
• เป็็นเมืืองชายฝั่่�งทะเลสบายๆที่่�มีีประชากร 1.3 ล้้านคน
• สามารถเข้้าถึึงได้้ด้้วยการบิินตรงจากหลายปลายปลาง
• สะอาด ท้้องฟ้้าสีีฟ้้าและมีีมรดกทางวััฒนธรรมที่่�น่่า
ประทัับใจและสิ่่�งแวดล้้อมตามธรรมชาติิ
• มีีการวางผัังเมืืองอย่่างดีีพร้้อมเครืือข่่ายการขนส่่งดีีเลิิศ
• สะดวกสบายพร้้อมศููนย์์กลางการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา
การฝึึกอบรมและการวิิจััย
• อยู่่�ที่่�ศููนย์์กลางของเครืือข่่ายทางอากาศ ถนนและรางของออสเตรเลีีย
• คืือชุุมชนพหุุวััฒนธรรมที่่�สดใสมีีชีีวิิตชีีวา
• ไม่่แพงสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิต ศึึกษาและทำำ�ธุุรกิิจ
• เป็็นศููนย์์กลางที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับศิิลปะและวััฒนธรรม
• เต็็มไปด้้วยสิ่่�งต่่าง ๆ ให้้ดููและสััมผััส

Canberra

อะดีเลด

Tasmania

พอรต อะดีเลด
เวสท บีช
สนามบินอะดีเลด

อะดีเลด

เกล็นเนล บีช
เทือกเขาอะดีเลด

อัลดิงกา บีช

มหานครอะดีเลด
ถนนสายสำ�คัญ
เทือกเขาอะดีเลด

อะดีีเลดเป็็นเมืืองหนึ่่�งที่่�มีีค่่า
ครองชีีพถููกที่่�สุุดในออสเตรเลีีย

อะดีีเลดถููกกว่่า
ซิิดนีีย์์
14%!

78
บริสเบน

89
เพิรท
อะดีเลด

86
เมลเบิรน
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เหนือ

Hobart

แมคลาเร็น เวล

ดััชนีีค่่าใช้้จ่่ายทั่่�วโลกของ EIU ปีี 2019
(นิิวยอร์์ก = 100) ดััชนีีนี้้�เปรีียบเทีียบไขว้้
ราคาผลิิตภััณฑ์์ & บริิการ (รวมถึึงอาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม เสื้้�อผ้้า การขนส่่ง เป็็นต้้น)

Melbourne

โฮบารท

ซิดนีย

วิิธีีสมััคร
หากท่่านต้้องการความช่่วยเหลืือในการสมััคร โปรดติิดต่่อ
ตััวแทนทางการศึึกษาหรืือสำำ�นัักงานของเรา ท่่านสามารถดูู
รายชื่่�อตััวแทนทางการศึึกษาของเรา ได้้ที่่�หน้้าบนเว็็บไซต์์
ของเราที่่� หาตััวแทนทางการศึึกษา:

internationalstudents.sa.edu.au

หาหลัักสููตรที่่�ใช่่สำำ�หรัับท่่าน

โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย เปิิดสอนหลัักสููตร
การเรีียนทั้้�งระยะยาวและระยะสั้้�น สำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา
เมื่่�อเลืือกหลัักสููตรที่่�ใช่่สำำ�หรัับท่่าน โปรดคำำ�นึึงว่่า
ท่่านต้้องการศึึกษาไม่่เกิินหนึ่่�งปีี หรืือมากกว่่า
หนึ่่�งปีี ท่่านสามารถพิิจารณาหลัักสููตรของเราได้้
ด้้วยการใช้้คู่่�มืือหลัักสููตรที่่� หน้้า 7

ค่่าธรรมเนีียมหลัักสููตร

ท่่านสามารถหาค่่าธรรมเนีียมหลัักสููตรได้้ที่่หน้
� ้า
ค่่าธรรมเนีียมหลัักสููตร บนเว็็บไซต์์ของเรา

เลืือกโรงเรีียน

เรามีีโรงเรีียนที่่�ได้้รัับการรัับรองที่่�มีีคุุณภาพมากมาย
ในมหานครอะดีีเลดและรััฐเซาท์์ออสเตรเลีียระดัับ
ภููมิิภาค เพื่่�อช่่วยในการเลืือกโรงเรีียนที่่�ดีีที่่�สุดุ
สำำ�หรัับท่่าน โปรดคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งต่่อไปนี้้�:
• ท่่านต้้องการเรีียนตามความสามารถพิิเศษหรืือความชอบหรืือไม่่?
• มีีวิิชาใดโดยเฉพาะที่่�ท่่านสนใจอยากจะศึึกษาหรืือไม่่?
• ท่่านต้้องการเรีียนภาษาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ภาษาอัังกฤษ ที่่�กำำ�ลััง
เรีียนอยู่่�ต่่อไป หรืือต้้องการเรีียนภาษาใหม่่ หรืือไม่่ ?
• ท่่านใฝ่่ฝัันว่่าต้้องการประกอบอาชีีพอะไร?
• ท่่านประสงค์์ที่่�จะอยู่่�และศึึกษาในมหานคร
อะดีีเลดหรืือในรััฐเซาท์์ออสเตรเลีียระดัับภููมิิภาค?
เพื่่�อที่่�จะเลืือกโรงเรีียนที่่�ท่่านต้้องการ ไปที่่�หน้้า
เลืือกโรงเรีียนมััธยมศึึกษา หรืือ
เลืือกโรงเรีียนประถมศึึกษา
บนเว็็บไซต์์ของเรา

สิ่่�งอื่่�นๆที่่�ต้้องพิิจารณา
วีีซ่่า

เพื่่�อที่่�จะศึึกษากัับโรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย ท่่าน
จะต้้องมีีวีีซ่่านัักเรีียน หรืือนัักท่่องเที่่�ยว / ผู้้�มาเยืือนของ
ออสเตรเลีีย เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ท่่านจะต้้องอ่่านและเข้้าใจ
เงื่่�อนไขของวีีซ่่าของท่่าน เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าท่่านปฏิิบััติิตาม
เงื่่�อนไขเหล่่านี้้� ขณะที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในออสเตรเลีีย
สำำ�หรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวีีซ่่าไปที่่�เว็็บไซต์์
Department of Home Affairs
(บริิการด้้านวีีซ่่าและการเข้้าเมืือง)
(ดููด้้านล่่าง) หรืือพููดกัับตััวแทนทางการศึึกษาของท่่าน

การประกัันการเดิินทาง

เราขอแนะนำำ�ให้้ท่่านซื้้อ� ประกัันการเดิินทาง ในขณะที่่�กำำ�ลััง
ศึึกษาอยู่่�ต่่างประเทศ เพื่่�อคุ้้�มครองค่่าเครื่่�องบิินและสิ่่�งของ
ต่่าง ๆ ของท่่าน ในกรณีีที่่�มีีการสููญหายหรืือเสีียหาย

ค่่าครองชีีพ

นอกจากค่่าเล่่าเรีียนและค่่าที่่�พัักโฮมสเตย์์ ท่่านจะมีีค่่า
ใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมที่่�จะต้้องจััดงบประมาณไว้้เผื่่�อ ขณะที่่�ท่่าน
กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในต่่างประเทศด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายเหล่่านี้้� อาจ
รวมถึึงค่่าเดิินทางในท้้องที่่� (รััฐเซาท์์ออสเตรเลีียมีีส่่วนลด
ค่่าโดยการขนส่่งสาธารณะถููกที่่�สุุดในออสเตรเลีีย ในราคา
เดืือนละ $25) ค่่าโทรศััพท์์มืือถืือ เครื่่�องนุ่่�งห่่ม และค่่าใช้้จ่่าย
ส่่วนตััวอื่่�น ๆ ค่่าวััสดุุประกอบการเรีียนเพิ่่�มเติิม ค่่าเครื่่�องแบบ
นัักเรีียน ค่่าทััศนศึึกษาและการออกแคมป์์
เพื่่�อตรวจสอบว่่ามีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมอะไรบ้้าง ที่่�ต้้องตั้้�งงบประมาณ
เผื่่�อไว้้ ไปที่่�เว็็บไซต์์ของเราหน้้าวัันรัับสมััครและค่่าธรรมเนีียม

เยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์เหล่่านี้้�
โรงเรีียนรััฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีีย

www.internationalstudents.sa.edu.au

ประกาศนีียบััตรการศึึกษาของ
รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย (SACE)
www.sace.sa.edu.au

บริิการด้้านวีีซ่่าและการเข้้าเมืือง

https://immi.homeaffairs.gov.au

ศึึกษาในออสเตรเลีีย

www.studyinaustralia.gov.au

ติิดตามเราบน
ช่่องทางต่่าง ๆ ของเรา

ขอต้้อนรัับสู้้�รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
www.southaustralia.com
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กระบวนการลงทะเบีียน
โปรดใช้้ขั้้�นตอนนี้้�เป็็นแนวทางสำำ�หรัับการลงทะเบีียนหลัักสููตรที่่�ท่่านเลืือก

01
03

05
07

ส่่งใบสมััครของท่่าน
พร้้อมเอกสารต่่าง ๆ
ที่่�จำำ�เป็็น การสมััคร
ทำำ�ทางออนไลน์์เท่่านั้้�น

ส่่งกลัับใบยอมรัับการเสนอเข้้าเรีียน
และจััดแจงการจ่่ายเงิินค่่าธรรมเนีียม
ตามที่่�ระบุุไว้้ในใบเสนอเข้้าเรีียน
ของท่่าน

ใบสมััครของท่่านจะได้้รัับ
การประเมิิน และถ้้าได้้รัับ
การยอมรัับ เราจะส่่งใบ
เสนอเข้้าเรีียนไปให้้ท่่าน

02
04

ท่่านจะได้้รัับจดหมายยืืนยััน
Confirmation of Enrolment
(COE, ใบยืืนยัันการลงทะเบีียน) และ
Confirmation of Appropriate Accommodation
and Welfare (CAAW, ใบยืืนยัันการมีีที่่�พัักและ
สวััสดิิการที่่�เหมาะสม)
ผู้้�ถืือวีีซ่่าท่่องเที่่�ยวไม่่ต้้องใช้้
จดหมาย COE หรืือ CAAW

ส่่งใบสมััครขอวีีซ่่าของท่่าน

เมื่่�อท่่านมาถึึงอะดีีเลด เราจะ
ไปต้้อนรัับท่่านที่่�สนามบิิน
อะดีีเลดและแนะนำำ�ให้้ท่่าน
รู้้�จัักกัับครอบครััวโฮมสเตย์์ของท่่าน
บิิดามารดาของท่่านจะได้้รัับแจ้้งว่่า
ท่่านได้้เดิินทางมาถึึงแล้้วอย่่างปลอดภััย

จองเที่่�ยวบิินของท่่านมา
อะดีีเลด รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
และแจ้้งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
เที่่�ยวบิินของท่่านให้้เราทราบ

ต้้องการความช่่วยเหลืือไหม?
ถ้้าท่่านต้้องการความช่่วยเหลืือในการสมััครเรีียน
โปรดติิดต่่อตััวแทนทางการศึึกษาหรืือสำำ�นัักงานของเรา
หารายชื่่�อตััวแทนการศึึกษาที่่�ได้้รัับการรัับรองของเรา
ได้้ที่่�หน้้าหาตััวแทนการศึึกษาบนเว็็บไซต์์ของเรา

internationalstudents.sa.edu.au
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วิิถีีชีีวิิต
รััฐเซาท์์ออสเตรเลีียเป็็นจุุดหมายปลายทางสำำ�หรัับทุุกฤดููกาล
ที่่�ท่่านสามารถมีีความสุุขกัับวิิถีีชีีวิิตแบบสบายๆและกระฉัับกระเฉง
ได้้ตลอดปีี นี่่�เป็็นจุุดหมายปลายทางที่่�สมบููรณ์์แบบสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิต
และการศึึกษา และท่่านจะรู้้�สึึกเหมืือนอยู่่�บ้้านในเวลาไม่่นานเลย
ฤดูู

เดืือน

ภููมิิอากาศ

อุุณหภููมิิ

ฤดูร้อน

ธันวาคม → กุมภาพันธ์

ร้อนและแห้ง

25°ซ-35°ซ

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคม → พฤษภาคม

ปานกลาง มีฝนบ้าง

20°ซ-25°ซ

ฤดูหนาว

มิถุนายน → สิงหาคม

มีฝนบ้าง

10°ซ-15°ซ

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน → พฤศจิกายน

ปานกลาง

20°ซ-25°ซ
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โอกาส
รััฐเซาท์์ออสเตรเลีียเป็็นที่่�รู้้�จัักทั่่�วโลกว่่าเป็็น
ศููนย์์กลางแห่่งเทคโนโลยีี การวิิจััย นวััตกรรม
การท่่องเที่่�ยวและศิิลปะ และดึึงดููดผู้้�คนจากทั่่�ว
โลก ให้้มาศึึกษาต่่อและทำำ�งาน

รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย ซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จัักในนามรััฐแห่่ง
งานเฉลิิมฉลอง มีีศิิลปะและวััฒนธรรมที่่�สดใส
มีีชีีวิิตชีีวา และเป็็นเจ้้าภาพงานฉลองนานาชาติิ
ประจำำ�ปีีขนาดใหญ่่ และการแข่่งกีีฬามากมาย
เช่่น งาน Adelaide Fringe Festival งานดนตรีี
WOMADelaide งาน OzAsia Festival
งานแข่่งจัักรยาน Santos Tour Down Under
และการแข่่งรถ Superloop Adelaide 500

อุุตสาหกรรมสำำ�คััญ ๆ เช่่น พลัังงาน การ
ป้้องกััน การผลิิต วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ
และการจััดการน้ำำ�� ทั้้�งหมดตั้้�งอยู่่�ใน
รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
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อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�
มั่่�นคงของรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
เน้้นที่่�ชีีวิิตสััตว์์ป่่าที่่�มีีลัักษณะ
ไม่่เหมืือนใคร กิิจกรรมผจญภััย
และสิ่่�งแวดล้้อมตามธรรมชาติิ

นอกจากนี้้� รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย
ยัังเป็็นแหล่่งจำำ�หน่่ายสิินแร่่
เม็็ดธััญพืืช และอาหารทะเล
และเหล้้าองุ่่�นที่่�มีีคุุณภาพอีีกด้้วย

ประสบการณ์์
มีีอะไรสนุุกๆหลายอย่่างให้้ท่่านและเพื่่�อนๆของ
ท่่านทำำ�และดููในรััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย! อะดีีเลดมีี
บางสิ่่�งบางอย่่างสำำ�หรัับทุุกคน ตั้้�งแต่่การชอปปิ้้�งไปถึึง
กีีฬา และเป็็นประตููไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมตามธรรมชาติิที่่�
สวยงาม และชุุมชนเล็็กๆแห่่งบารอสซ่่าวััลเล่่ย์์ แม่่น้ำำ��
เมอเร่่ย์์ เทืือกเขาฟลิินเดอร์์ส ท้้องที่่�ห่่างไกลในชนบท
และเกาะแกงการููไอแลนด์์

นี่่�เป็็นเพีียงสองสามอย่่าง
ให้้ท่่านเริ่่�มต้้น!
สำำ�รวจอะดีีเลดและสวนสััตว์์
พิิพิิธภััณฑ์์ ร้้านค้้าและร้้านคาเฟ
ชมงานฉลองทางวััฒนธรรม ท้้องถิ่่�น หรืือวััฒนธรรม
นานาชาติิ
อุ้้�มโคอาลาในอุุทยานสััตว์์ป่่า
แห่่งหนึ่่�งในหลายแห่่งของเรา
เรีียนวิิธีีโต้้คลื่่�นหรืือโต้้ลม
สนุุกสนานกัับการเดิินป่่าในวนอุุทยาน
แห่่งชาติิที่่�สวยงามหนึ่่�งในหลายแห่่งของเรา
นั่่�งเรืือข้้ามฟากไปเกาะแกงการููไอแลนด์์
ไปดููการแข่่งกีีฬาท้้องถิ่่�นหรืือ การแข่่งขัันนานาชาติิ
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับมรดกทางวััฒนธรรมอะบอริิจิินในท้้องถิ่่�น
ถีีบจัักรยานหรืือว่่ายน้ำำ��ที่่�ชายหาด
เยี่่�ยมชมเทืือกเขาฟลิินเดอร์์สและสถานที่่�ห่่างไกลในชนบท

ต้้องการความคิิดว่่ามีีอะไร
ให้้ดููหรืือทำำ�อีีกบ้้าง ไปที่่�

southaustralia.com
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รอรัับ
คู่่�มืือ
ก่่อนออกเดิินทาง
ออนไลน์์
ของท่่าน!
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โรงเรีียนรััฐบาล
เซาท์์ออสเตรเลีีย

ฝ่่ายบริิการด้้านการศึึกษานานาชาติิ
กระทรวงการศึึกษา
+61 8 8226 3402
education.isp@sa.gov.au
internationalstudents.sa.edu.au
facebook.com/SAGSinternational
youtube/SAGovtSchools
instagram.com/
southaustraliangovschools
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