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ประโยชน์

เซาทออสเตรเลีย 

มณฑลเขตเหนือ

ควีนสแลนด

นิวเซาทเวลส 

นครหลวงออสเตรเลีย

วิคตอเรีย

ทาสเมเนีย

เวสเทิรนออสเตรเลีย

ดารวิน

แครนส

บริสเบน

ซิดนีย

แคนเบอรรา

โฮบารท

เมลเบิรน

เพริ์ท

อะดีเลด

South Australian Government Schools 
(โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย) มีีประสบการณ์์
การจััดการศึึกษาต่างประเท์ศึให้น้ักศึึกษานานาชาติ
ตั�งแต่ปีพ.ศึ.2532 เรามีีโรงเรียนท์ี�ได้รับการรับรองวุุฒิิ
มีากกวุ่า100 แห้่ง เพ่�อสอนห้ลักสูตรนักศึึกษานานาชาติ 
เราสามีารถจััดห้ลักสูตรการศึึกษาจัำานวุนมีาก ท์ั�งระยะสั�น
และระยะยาวุท์ี�ตรงกับควุามีต้องการของท์า่นได้   

เราจัดิการหลักสูตรการศึึกษาของท์่านท์ุกดิ้าน  
รวมถึงท์ี�พักแบบโฮมสเตย์ จากส่วนกลางภูายใน
สำานักงานของเรา โดิยผูู้้ดิำาเนินงานท์ี�เอาใจใส่ และ
อุท์ิศึตนให้กับความสำาเร็จของท์่าน และท์ำางานอย่าง
มีประสบการณ์์ท์ี�มีคุณ์ภูาพ  
นี�ท์ำาให้้โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย 
มีีเอกลักษณ์์ไมี่เห้มี่อนใครในออสเตรเลีย 

ควุามีสำาเร็จั ควุามีปลอดภััยและควุามีผาสุกของท์่าน  
ค่อควุามีสำาคัญอันดับห้นึ�งของเรา

ประโยชน์ของการศึึกษาต่างประเท์ศึกับเรารวุมีถึง 

โรงเรียนของเรา

• รายวุิชา ห้ลักสูตรและกิจักรรมี 
เสริมีห้ลักสูตรท์ี�มีุ่งเน้น   
เฉพาะท์าง 

• อุปกรณ์์และสิ�งอำานวุยควุามี 
สะดวุกในการเรียนวุชิาเฉพาะ   
ห้ลากห้ลาย 

• ท์ี�โล่งแจั้งกวุ้างให้ญ่และ  
สิ�งแวุดล้อมีตามีธรรมีชาติสำาห้รับ   
การเล่นกีฬาและกิจักรรมีของโรงเรียน  

• ผู้จััดการห้ลักสูตรนักศึึกษา 
นานาชาติสำาห้รับการสนับสนุน 
และควุามีช่วุยเห้ล่อ 

• บัดดีจัากโรงเรียนในท์้องถิ�นคอยช่วุย  
ให้้ท์่านใช้ชีวุิตในโรงเรียนได้อย่างสบาย 

การสนับสนุนของเรา

• คู่มี่อก่อนออกเดินท์าง   
เพ่�อช่วุยท์่านเตรียมีตัวุ   
ก่อนออกจัากบ้าน 

• ช่วุงปฐมีนิเท์ศึ  
รวุมีถึงสุขภัาพและควุามีปลอดภััย   
ควุามีคาดห้วุังของโรงเรียนและ  
โฮมีสเตย์ เง่�อนไขของวุีซ่าและการ 
จััดการด้านการเงิน 

• ตรวุจัดูควุามีปลอดภััยและควุามีผาสุก   

• รายงานควุามีก้าวุห้น้าด้านวุิชาการ 

• ให้้คำาปรึกษาด้านการศึึกษาระดบั
อุดมีศึึกษา 

• การสนับสนุนบิดามีารดา/  
ผู้ปกครอง 

• บริการโท์รศึัพท์์ฉุกเฉิน  
24 ชั�วุโมีง

หลักสูตรของเรา

• ค่าเล่าเรียนไมี่แพง  
เมี่�อเท์ียบกับโรงเรียนออสเตรเลียอ่�น ๆ 

• ได้รับการจััดการบริห้ารจัากส่วุนกลางโดย  
Department for Education 
(กระท์รวุงการศึึกษา)

• จัับคู่โรงเรียนแต่ละแห้่งให้้ตรงกับ  
ควุามีสนใจัและควุามีใฝ่่ฝ่ันของท์่าน 
ได้ดีท์ี�สุด  

• จัับคู่นักเรียนแต่ละคนกับ  
ครอบครัวุโฮมีสเตย์ท์ี�เอาใจัใส่  

• การเล่อก การรับรองวุุฒิิ  
และเฝ่้ามีองครอบครัวุโฮมีสเตย์   
ท์ั�งห้มีดของเรา 

• การรับรองวุุฒิิและเฝ่้ามีอง   
ตัวุแท์นท์างการศึึกษาของเราท์ั�งห้มีด 

• รวุมีการสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษ  
เป็นส่วุนห้นึ�งของห้ลักสูตรการศึึกษาของท์่าน
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โรงเรียนส่วุนมีากสอนเฉพาะระดับประถมีศึึกษาห้ร่อมีธัยมี 
ศึึกษา มีีบางแห้่งเท์่านั�นท์ี�สอนตั�งแต่ระดับแรกเข้าถึงชั�นปี  
12 ห้ร่อเชี�ยวุชาญระดับมีัธยมีศึึกษาตอนปลาย (ชั�นปี11–12) 

ปีการศึึกษา
การศึึกษาประกอบด้วุยภัาคเรียน 4 ภัาค 
(2 ท์วุิภัาค) และเริ�มีเรียนปลายเด่อนมีกราคมี   
และสิ�นสุดกลางเด่อนธันวุาคมี

ท์วิภูาค 1: ภัาค 1 และ 2 
ท์วิภูาค 2: ภัาค 3 และ 4

แต่ละภัาคประกอบด้วุยเวุลาเรียนประมีาณ์ 10 สัปดาห้์  
แล้วุตามีด้วุยวุันปิดภัาค 

โรงเรียนส่วุนมีากเปดิเรียนวุันจัันท์ร์ถึงวุันศึุกร์  
ระห้วุ่างเวุลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.  

เครื�องแบบนักเรียน
โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลียท์ั�งห้มีด  
มีีเคร่�องแบบนักเรียนประจัำาโรงเรียนของตนเอง  
ซึ�งอาจัรวุมีถึงเคร่�องแบบกีฬาด้วุย

พอรตลิงคอลน

คิงสโคต

เมาทแกมเบียร

เมอรเรย บริดจ

เร็นมารค

วิเตอร ฮารเบอร

เหนือ

มหานครอะดิิเลดิ

เขตภููมิภูาคเซาท์์ออสเตรเลีย

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย 
ให้สิ�งแวดิล้อมในการเรียนท์ี�ปลอดิภูัย  
เอาใจใส่และการสนับสนุนแก่นักเรียนท์ุกคน 
กระท์รวุงการศึึกษาให้้การรับรองโรงเรียน เพ่�อจััดสอน 
ห้ลักสูตรสำาห้รับนักศึึกษานานาชาติ ในสิ�งแวุดล้อมีท์ี� 
สนับสนุนนักศึึกษานานาชาติของเราและวุัตถุประสงค ์
ในการเรียนของนักเรยีน 

โรงเรียนของเราตั�งอยู่ในท์ี�ต่าง ๆ ท์ั�วุมีห้านคร  
อะดีเลดและรัฐเซาท์์ออสเตรเลียในระดับภัูมีิภัาค  

ระดิับชั�นปี *

ระดิับชั�นปี อายุนักศึึกษา

โรงเรียนประถมีศึึกษา ปีแรกเข�า – ชั�นปี 6 5–13 ปี

โรงเรียนมีัธยมีศึึกษาตอนต้น ชั�นปี 7–10 13–16 ปี

โรงเรียนมีัธยมีศึึกษาตอนปลาย ชั�นปี 11–12 16–19 ปี

* โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลียท์ั�งห้มีดจัะยา้ยนักเรียน 
ชั�นปี 7 เข้าโรงเรียนมีัธยมีศึึกษาตั�งแต่ภัาค 1 ปี 2022 นี� 
ห้มีายควุามีวุ่าตั�งแต่ปี 2022 ชั�นปี 6 จัะเป็นชั�นประถมีศึึกษา 
ปีสุดท์้ายและชั�นปี 7 จัะเป็นชั�นแรกของระดับมีัธยมีศึึกษา 

โรงเรียน
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หลักสูตรและ
การเดิินท์างดิ้านการศึึกษา

ห้ลักสูตรจัะท์้าท์ายนักเรียนให้้พัฒินา  
ท์ักษะท์ี�จัำาเป็นและควุามีสามีารถด้าน:

• การอ่านเขียนภัาษา  

• การใช้ตัวุเลขในการคิดคำานวุณ์  

• เท์คโนโลยีสารสนเท์ศึและการส่�อสาร  

• การคิดเชิงวุิเคราะห้์และสร้างสรรค์ 

• ควุามีเข้าใจัด้านจัรรยาบรรณ์  

• ควุามีสามีารถส่วุนตัวุและท์างสังคมี 

• ควุามีเข้าใจัวุัฒินธรรมี   

สำาห้รับนักเรียนท์ี�จัะพัฒินาท์ักษะและควุามีสามีารถเห้ล่านี�  
โรงเรียนจัึงเปิดวุิชาในวุงกวุ้างภัายใน  
กลุ่มีสาระการเรียนรู้แกนด้าน:

• ภัาษาอังกฤษ

• คณ์ิตศึาสตร์

• วุิท์ยาศึาสตร์

• มีนุษยศึาสตร์และสังคมีวุิท์ยา 

• ศึิลปะ 

• ภัาษาต่าง ๆ 

• สุขศึึกษาและพลศึึกษา 

• เท์คโนโลยี

• การศึึกษาเกี�ยวุกับงาน 

นักเรียนระดิับมัธยมศึึกษาตอนปลายในชั�นปี 11 และ 12  
ต้องพัฒินาท์ักษะและควุามีสามีารถของตนมีากยิ�งขึ�น เพ่�อให้้มีี
ควุามีเข้าใจั ควุามีรู้และควุามีลึกซึ�งในท์ักษะ เพ่�อท์ี�จัะได้รับ  
South Australia Certificate of Education (SACE,  
ประกาศึนียบัตรการศึึกษาของรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย) 

หลักสูตรการศึึกษานานาชาติ 
ห้ลายโรงเรียนเปิดสอน Primary Years Program (PYP, ห้ลักสูตร 
การศึึกษานานาชาติระดับต้น) และMiddle Years Program  
(MYP, ห้ลักสูตรการศึึกษานานาชาติระดับกลาง) ส่วุนห้ลักสูตร 
International Baccalaureate (IB, ห้ลักสูตรการศึึกษานานาชาติ)  
ระดับประกาศึนียบัตร มีีสอนเฉพาะในโรงเรียนท์ี�ได้รับการ 
คัดเล่อกแล้วุเท์่านั�น

PYP เตรียมีนักเรียนให้้เป็นผู้เรียนท์ี�กระฉับกระเฉง และเอาใจัใส่ตลอดชีวุิต  
ท์ี�แสดงควุามีนับถ่อตนเองและผู้อ่�นและมีีควุามีสามีารถท์ี�จัะมีีส่วุนรวุ่มี 
ในโลกรอบตัวุเขา 

MYP เป็นโครงสร้างการเรียนท์ี�ท์้าท์ายท์ี�สนับสนุนนักเรียน 
ให้้สร้างการเช่�อมีต่อเชิงปฏิิบัติ ระห้วุ่างการศึึกษาของนักเรียน 
กับโลกท์ี�แท์้จัริง

IB ระดับประกาศึนียบัตร มีุ่งท์ี�จัะพัฒินานักเรียนท์ี�มีีองค์ควุามีรู้ 
กวุ้างขวุางและลึกซึ�งท์ี�ดีเลิศึ – นักเรียนท์ี�มีีควุามีเจัริญรุ่งเร่อง  
ท์างกาย สติปัญญา อารมีณ์์และจัริยธรรมี ห้ลักสูตรนี�ประกอบ 
ด้วุยสาระการเรียนรู้ห้กกลุ่มี และวุิชาแกนประกอบด้วุยท์ฤษฎี ี
ของควุามีรู้ การสร้างสรรค์ กิจักรรมีบริการและเรียงควุามีท์ี� 
กวุ้างขวุาง นักเรียนสะท์้อนให้้เห้็นลักษณ์ะขององคค์วุามีรู้  
ท์ำางานวุิจััยอิสระสำาเร็จัและท์ำาโครงการ 
ท์ี�มีักเกี�ยวุข้องกับการบริการชุมีชน

เน้น
ควุามีสนใจัและ   

ควุามีใฝ่่ฝ่ันของท์่าน 

วิชา
เล่อกวุิชา 
ของท์่าน 

เส้นท์างการศึึกษา
เล่อกเส้นท์างการศึึกษา 

และอาชีพในอนาคตของท์่าน 

ความสัมฤท์ธิ�ผู้ล
สำาเร็จัชั�นปี 12 ได้รับ SACE  

ห้ร่อสำาเร็จั IB  
ระดับประกาศึนียบัตร

การศึึกษาอุดิมศึึกษา
เริ�มีการศึึกษาระดับ 

อุดมีศึึกษา    
(เช่น มีห้าวุิท์ยาลัย)

หลักสูตรโรงเรียนออสเตรเลียไดิ้รับการออกแบบมาเพื�อสนองความต้องการและความสนใจ 

แต่ละอย่างของนักเรียน เพื�อให้เป็นพื�นฐานในการเรียนท์ี�ประสบความสำาเร็จชั�วชีวิต
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การศึึกษาสำาหรับคนมีพรสวรรค์และความสามารถพิเศึษ

โรงเรียนระดับมีัธยมีศึึกษาบางแห้่ง ได้รับการยอมีรับวุ่าเป็นศึูนย์ 
แห้่งควุามีเป็นเลิศึด้านการศึึกษาสำาห้รับนักเรียนท์ี�มีีพรสวุรรค์และ 
ควุามีสามีารถพิเศึษ และเปิดสอนห้ลักสูตร IGNITE  

โรงเรียนมีัธยมีศึึกษาอ่�น ๆ อีกมีากจััดสอนห้ลักสูตรเฉพาะราย 
บุคคล เพ่�อสนับสนุนนักเรียนท์ี�ได้แสดงให้้เห้็นควุามีสามีารถโดดเดน่ 
ห้ร่อศึักยภัาพ ในกลุ่มีสาระการเรียนรู้กลุ่มีใดกลุ่มีห้นึ�งโดยเฉพาะ 
รวุมีถึงคณ์ิตศึาสตร์และวุิท์ยาศึาสตร์ 

ท์่านจัะสามีารถห้าดูขอ้มีูลเพิ�มีเติมีเกี�ยวุกับวุิชาและ 
ห้ลักสูตรเฉพาะท์ี�เปิดสอนในโรงเรียนของเรา ได้ท์ี�ห้น้า 
เลือกโรงเรียนมัธยมศึึกษาตอนปลาย บนเวุ็บไซต์ ของเรา

internationalstudents.sa.edu.au

วิชาเฉพาะท์าง
โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลียท์ั�งห้มีดเปิดสอน  
วุิชาเฉพาะท์างท์ี�นา่สนใจัห้ลากห้ลายในวุงกวุ้าง 
ในห้ลักสูตรของโรงเรียน 

นักเรียนท์ี�ต้องการท์ดลองเรียนวุิชาให้มี่ห้ร่อมีีควุามี 
สามีารถพิเศึษห้ร่อควุามีชอบในสาขาวุิชาใดเป็น 
พิเศึษ ควุรพิจัารณ์าสิ�งนี�เมี่�อเล่อกโรงเรยีน  

ตัวุอย่างวุิชาเฉพาะท์างบางวุิชา เช่น:

• วุิท์ยาศึาสตร์และคณ์ิตศึาสตร์: วุิท์ยาการหุ้่นยนต์ นิติวุิท์ยา 
ศึาสตร์  เท์คโนโลยีนาโน ดาราศึาสตร์และการปลูกองุ่น

• สุขภัาพและพลศึึกษา: จัิตวุิท์ยา การบริการ การโต้คล่�น  
กอล์ฟ ถีบจัักรยานและการศึึกษานอกสถานท์ี�  

• ศึิลปะ: ดนตรี ระบำาปลายเท์้า การเต้นรำาร่วุมีสมีัย   
สิ�งท์อและแฟชั�น 

• เท์คโนโลยี: การออกแบบด้วุยคอมีพิวุเตอร์ การกระจัายเสียง  
การออกแบบกราฟิก การถ่ายภัาพและการสร้างภัาพเคล่�อนไห้วุ   

หลักสูตรความสนใจพิเศึษ
โรงเรียนระดับมีัธยมีศึึกษาตอนปลายของเราบางแห้่ง มีหีลักสูตรความ 
สนใจพิเศึษ สำาห้รับนักเรียนท์ี�มีีควุามีสามีารถพิเศึษห้ร่อควุามีรักใน   
กลุ่มีสาระการเรียนรู้กลุ่มีใดกลุ่มีห้นึ�งโดยเฉพาะ ปกติห้ลักสตูรเห้ล่านี� 
เป็นกลุ่มีสาระการเรียนรู้ท์ี�เป็นจัุดเนน้อันแข็งแกร่งของโรงเรียน 

ตัวุอย่างห้ลักสูตรควุามีสนใจัพิเศึษท์ี�มีีเปิดสอน 
รวุมีถึง ภัาษาต่างๆ ดนตรี ศึิลปะการแสดงและกีฬา

การเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี�อาจต้องมีหลักฐานดิ้านความ  
ถนัดิของนักเรียน การท์ดิลองแสดิงให้ดิูหรือการลองกระท์ำา  
ก่อนการยอมรับให้เรียน  ท์ั�งนี� อาจัมีีค่าธรรมีเนียมีเพิ�มีพิเศึษด้วุย 

ชมรมกิจกรรมร่วมหลักสูตรและการแข่งขัน
นอกจัากนี� โรงเรียนยังเปดิโอกาสให้้เข้าร่วุมีเป็นรายบุคคล 
ห้ร่อเป็นสมีาชิกของท์ีมีในกิจักรรมีใดก็ได้ท์ี�จััดขึ�นในโรงเรียน  
รวุมีถึงวุงดนตรี การแข่งขันการ ออกแบบท์างวุิศึวุกรรมี การ 
โต้วุาท์ี การจััดแสดงละคร ท์ีมีกีฬา และกิจักรรมีผจัญภััย 

การแข่งขันห้ลากห้ลาย ท์ั�งระดับรัฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ให้้ควุามีท์้าท์ายต่อไป ด้วุยการท์ดสอบควุามีสามีารถ ท์ักษะและ 
ควุามีรู้ ในกลุ่มีสาระการเรียนรู้ของนักเรียนห้ลายกลุ่มี รวุมีถึง  
ควุามีเป็นเลิศึท์างวุิชาการ กฬีา ธุรกิจัและควุามีเป็นผู้นำา

วิชาและหลักสูตร
เฉพาะท์าง
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ประกาศึนียบัตรการศึึกษา 
ของรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย 

South Australian Certificate of Education  
( SACE, ประกาศึนียบัตรการศึึกษารัฐของเซาท์์ออสเตรเลีย)
คือวุฒิิการศึึกษาซึ�งเป็นท์ี�ยอมรับท์ั�วโลก เป็นประกาศึนียบัตร 
ท์ี�มอบให้นักเรียนผูู้้สำาเร็จการศึึกษาชั�นปีท์ี� 11 และชั�นปีท์ี� 12   
ในโรงเรียนมัธยมศึึกษารัฐเซาท์์ออสเตรเลีย  

SACE แบ่งออกเป็นระยะ1และระยะ 2 ในการวุางแผนการเรียน 
ระดับมีัธยมีศึึกษาตอนปลาย ท์่านจัะเรียนจับแผนการเรียน 
ส่วุนตัวุในชั�นปีท์ี� 10 ห้ร่อเมี่�อท์่านเริ�มีเรียนชั�นปี 11 

SACE เป็นการเรียนระบบห้น่วุยกติ ท์ี�แต่ละวุิชาต่อ 
ห้นึ�งท์วุิภัาค มีีค่าเท์่ากับ10 ห้น่วุยกิต นักเรียนจัะ 
ต้องเรียนให้้ได้ครบ 200 ห้น่วุยกิต รวุมีวุิชาบังคับ จัึงจัะได้รับ SACE

ผู้ให้้คำาปรึกษาเกี�ยวุกับวุิชาเรียน จัะช่วุยท์่านเกี�ยวุกับการเล่อกรายวุิชาได ้
เพ่�อท์่านจัะได้สามีารถเรียนให้้ได้ผลดีท์ี�สุด และมีีTertiary Admission Subjects  
(TAS, วุิชาซึ�งจัำาเป็นสำาห้รับการเข้าศึึกษาต่อระดับอุดมีศึึกษา) เพ่�อท์ี�จัะได้รับ 
 Australian Tertiary Admission Rank (ATAR, ตำาแห้น่งการรับเข้าศึึกษา 
ในระดับอุดมีศึึกษาของออสเตรเลีย) เมี่�อท์่านเรียนสำาเร็จัและได้รับ SACE

หลักสูตรการศึึกษานานาชาติระดิับประกาศึนียบัตร 

นอกจัากนี� เรายังเปิดสอนห้ลักสูตร International Baccalaureate  
(IB, การศึึกษาการศึึกษานานาชาต)ิ ระดับประกาศึนียบัตรระยะสองปี  
ให้้เป็นท์างเล่อกท์ี�ท์้าท์ายแท์น SACE และสามีารถนำาไปสู่การเข้าศึึกษา 
ต่อในมีห้าวุิท์ยาลัยท์ั�วุประเท์ศึออสเตรเลียและท์ั�วุโลก อีกด้วุย 

เส้นท์างการศึึกษาและอาชีพ

ATAR ได้รับการยอมีรับสำาห้รับการเข้าศึึกษาในมีห้าวุิท์ยาลยัและTechnical  
and Further Education (TAFE, สถาบันการศึึกษาด้านเท์คนิคและการศึึกษา
ต่อเน่�อง)ออสเตรเลีย และมีห้าวุิท์ยาลัยจัำานวุนมีากท์ั�วุโลกใช ้เพ่�อคัดเล่อก  
นักศึึกษาสำาห้รับห้ลักสูตรระดับปริญญาอีกด้วุย   

วุฒิิและเส้นท์าง
การศึึกษาและอาชีพ
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คู่มือหลักสูตร 
นักศึึกษานานาชาติ 

หลักสูตรเพื�อจบ 
ระดิับมัธยมศึึกษา
• ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและสำาเร็จัห้ลักสูตร SACE  

• อายุระห้วุ่าง 13–19 ปี

• ศึึกษาเป็นเวุลาเกิน 1 ปี 

ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  8

หลักสูตรศึึกษา 
ในต่างประเท์ศึระดิับภููมิภูาค 
•   การเรียนระยะสั�นและประสบการณ์์ด้านวุัฒินธรรมี 

•  อายุระห้วุ่าง 13–19 ปี

•  ศึึกษาเป็นเวุลา 1–4 ภัาค ห้ร่อนอ้ยกวุ่า 10 สัปดาห้์

ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  10

ท์ี�พัก
ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  14

หลักสูตรการเรียน 
ในต่างประเท์ศึระดิับประถมศึึกษา 
•  การเรียนระยะสั�นและประสบการณ์์ด้านวุัฒินธรรมี 

•  อายุระห้วุ่าง 5–13 ปี

•  ศึึกษาเป็นเวุลา 1–4 ภัาค ห้ร่อน้อยกวุ่า 10 สัปดาห้์

ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  12

วิธีสมัคร
ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  16

หลักสูตรการเรียน 
ในต่างประเท์ศึระดิับมัธยมศึึกษา 
•  การเรียนระยะสั�นและประสบการณ์์ด้านวุัฒินธรรมี   

•  อายุระห้วุ่าง 13–19 ปี

•  ศึึกษาเป็นเวุลา 1–4 ภัาค ห้ร่อน้อยกวุ่า 10 สัปดาห้์

ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  9

หลักสูตร 
ระดิับประถมศึึกษา
• ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและเล่�อนไปโรงเรียนมีัธยมีศึึกษา  

• อายุระห้วุ่าง 5–13 ปี

• ศึึกษาเป็นเวุลา เกิน 1 ปี

ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  11

ภูาษาอังกฤษ
•  ภัาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

•  การสนับสนุนภัาษาอังกฤษแบบต่อเน่�อง

ดิูข้อมูลเพิ�มเติมท์ี�หน้า  13

ข้อมูลเพิ�มเติม
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ถ้าท์่านอายุตั�งแต่13 ปีขึ�นไปและต้องการศึึกษา 
นานเกินหนึ�งปี หลักสูตรเพื�อจบระดิับมัธยมศึึกษา 
คือหลักสูตรสำาหรับท์่าน! มามีประสบการณ์์ใช้ชีวิต 
และศึึกษาเล่าเรียนคู่ไปกับนักเรียนออสเตรเลีย  
ท์ำาตามความสนใจดิ้านวิชาการและความใฝ่่ฝ่ัน 
ของท์่านให้ลุล่วง ไดิ้รับการศึึกษาระดิับโลก และ 
ตั�งเป้าหมายว่าจะสำาเร็จการศึึกษาระดิับมัธยมศึึกษา

หลักสูตรเพื�อจบมัธยมศึึกษา   
ของคุณ์ รวมถึง:

บริการก่อนมาถึง
 •  การดำาเนินการสมีัครเรียน  

•  การจััดโรงเรียน  

•  การจััดท์ี�พักโฮมีสเตย์ 

•  คู่มี่อก่อนออกเดินท์างออนไลน์   

บริการเมื�อมาถึง
•  พบปะและท์ักท์ายท์ี�สนามีบินอะดีเลด 

•  การแนะนำาให้้รู้จัักครอบครัวุโฮมีสเตย์ 

•  การต้อนรับและพาชมีโรงเรียน 

•  ควุามีช่วุยเห้ล่อในการลงท์ะเบียนท์ี�โรงเรียน

•  ช่วุงปฐมีนิเท์ศึท์ี�โรงเรียน

•  วุัสดุประกอบการเรียนและเคร่�องเขียนในตอนเริ�มีต้น  

บริการสนับสนุนของโรงเรียน
• การให้้คำาปรึกษาเร่�องส่วุนตัวุ  

• การให้้คำาปรึกษาด้านวุิชาและเส้นท์างการเรียนและอาชีพ

• รายงานควุามีก้าวุห้น้าท์างวุิชาการประจัำาภัาคเรียน

บริการภูาษาอังกฤษ  (รายละเอียดเพิ�มีเติมีท์ี� ห้น้า13)

•  การสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษเริ�มีต้นและต่อเน่�องตามีควุามีจัำาเป็น  
(นี�อาจัรวุมีถึงห้ลักสูตรภัาษาอังกฤษมีัธยมีศึึกษาแบบเร่งรัด) 

บริการดิ้านความปลอดิภูัยและความผู้าสุก
• ต้องมีี  Overseas Student Health Cover (OSHC,การประกันสุขภัาพสำาห้รับ 

นักเรียนต่างชาติ) ถ้าท์่านถ่อวุีซ่านักเรียนและเราสามีารถจััดการเร่�องนี�ให้้ท์่านได ้

• การตรวุจัเช็คควุามีผาสุกอย่างสมีำ�าเสมีอ  

• บริการท์างโท์รศึัพท์์ในกรณ์ฉีุกเฉิน 24 ชั�วุโมีง 

ท์ี�พัก
เราจัะจััดท์ี�พักของท์่านให้้อยู่กับครอบครัวุโฮมีสเตย์   
ท์ี�ดูแลเอาใจัใส่ ผู้ท์ี�จัะช่วุยให้้ท์่านมีีประสบการณ์์   
ชีวุิตในเซาท์์ออสเตรเลีย ห้ร่อท์่านอาจัเล่อกท์ี�จัะอยู่ 
กับญาติห้ร่อเพ่�อนของครอบครัวุก็ได้ โปรดดู  
รายละเอียดเพิ�มีเติมีเร่�องท์ี�พักห้น้า 14  

เงื�อนไขในการเข้าเรียน 
เพ่�อช่วุยเราประเมีินใบสมีัครของท์่าน เราจัำาเป็นต้องได้สิ�งต่อไปนี�:

ผู้ลสัมฤท์ธิ�ท์างวิชาการ
โปรดให้้เอกสารท์ี�แปลเป็นภัาษาอังกฤษแล้วุจัาก:

• โรงเรียนปัจัจัุบันของท์่าน ซึ�งแสดงรายละเอียด   
เกี�ยวุกับผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและท์ัศึนคติในการเรียน  
ของท์่านในช่วุงสองปีท์ี�ผ่านมีา 

• เจั้าห้น้าท์ี�ท์ี�เกี�ยวุข้องแจังรายละเอียดเกี�ยวุกับควุามีสามีารถของท์่าน   
ห้ากท์่านสนใจัท์ี�จัะลงท์ะเบียนเรียนห้ลักสตูรควุามีสนใจัพิเศึษ

ความสามารถในการใช้ภูาษาอังกฤษ  
โปรดให้้สิ�งต่อไปนี�อย่างน้อยห้นึ�งอย่าง:

• ใบรับรองจัากโรงเรียนปัจัจัุบันของท์่านซึ�งแปลเป็นภัาษาอังกฤษแล้วุ   
แสดงรายละเอียดเกี�ยวุกับควุามีสามีารถในการใชภ้ัาษาอังกฤษของท์่าน 

• International English Language Testing System  
(IELTS, ระบบการท์ดสอบควุามีสามีารถในการใช้ภัาษาอังกฤษนานาชาติ)  
ห้ร่อผลการสอบภัาษาอังกฤษเท์ียบเท์่า

• รายงานซึ�งแสดงให้้เห้็นวุ่านักเรียนได้เรียนในโรงเรียนท์ี�ใช้ภัาษาอังกฤษ  
เป็นส่�อในการเรียนการสอนเป็นเวุลาอย่างน้อยท์ี�สุด 2 ปี

เพ่�อใช้เป็นแนวุปฏิิบัติสำาห้รับการเข้าเรียนในชั�นเรียนให้ญ ่
(นอกจัากโรงเรียนท์ี�ได้รับการคัดเล่อกแล้วุสองสามีแห้่ง) เป็น  
ท์ี�คาดห้วุังวุ่านักเรียนจัะมีีควุามีสามีารถในการใช้ภัาษา 
อังกฤษ ในระดับต่อไปนี�ห้ร่อเท์ียบเท์่า:

•  IELTS 5.5

เพ่�อท์ี�จัะช่วุยการเขา้เรียนในชั�นให้ญ่ของท์่าน เราอาจั  
แนะนำาให้้ท์่านเรียนห้ลกัสูตรภัาษาอังกฤษมีัธยมีศึึกษา  
แบบเร่งรัด (รายละเอียดเพิ�มีเติมีท์ี�ห้น้า13)

เป้าหมายของหลักสูตร

ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและ
สำาเร็จัห้ลักสูตร SACE 

ช่วงอายุ

อายุระห้วุ่าง13–19 ปี 

 ความยาวของหลักสูตร

ศึึกษาเป็นเวุลาเกิน 1 ปี

ท์ี�ตั�ง

มีห้านครอะดีเลด

การเริ�มเรียน

เมี่�อใดก็ได้ ตั�งแต่ชั�นปีท์ี� 8*– ชั�นปีท์ี� 12

หลักสูตร

เพื�อจบระดิับมัธยมศึึกษา

* โปรดดูข้อมีูลเพิ�มีเติมีท์ี�ห้น้า 3  
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หลักสูตรการเรียนในต่างประเท์ศึ  
ระดิับมัธยมรวมถึง:

 บริการก่อนมาถึง
• การดำาเนินการสมีัครเรียน  

• การจััดโรงเรียน  

• การจััดท์ี�พักโฮมีสเตย์ 

• คู่มี่อก่อนออกเดินท์างออนไลน์ 

 บริการเมื�อมาถึง
• พบปะและท์ักท์ายท์ี�สนามีบินอะดีเลด 

• การแนะนำาให้้รู้จัักครอบครัวุโฮมีสเตย์ 

• การต้อนรับและพาชมีโรงเรียน 

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการลงท์ะเบียนท์ี�โรงเรียน

• ช่วุงปฐมีนิเท์ศึท์ี�โรงเรียน

• วุัสดุประกอบการเรียนและเคร่�องเขียนในตอนเริ�มีต้น 

บริการสนับสนุนของโรงเรียน 
• การให้้คำาปรึกษาเร่�องส่วุนตัวุและวุิชา   

• รายงานควุามีก้าวุห้น้าท์างวุิชาการประจัำาภัาคเรียน

• ใบแสดงผลการเรียน (ถ้าต้องการ) 

บริการภูาษาอังกฤษ  (รายละเอียดเพิ�มีเติมีท์ี� ห้น้า13)

• การสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษเริ�มีต้นและต่อเน่�องตามีควุามีจัำาเป็น  
(นี�อาจัรวุมีถึงห้ลักสูตรภัาษาอังกฤษมีัธยมีศึึกษาแบบเร่งรัด) 

บริการดิ้านความปลอดิภูัยและความผู้าสุก
• ต้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC,การประกันสุขภัาพสำาห้รับ 

นักเรียนต่างชาติ) ถ้าท์่านถ่อวุีซ่านักเรียนและเราสามีารถจััดการเร่�องนี�ให้้ท์่านได้

• การตรวุจัเช็คควุามีผาสุกอย่างสมีำ�าเสมีอ  

• บริการท์างโท์รศึัพท์์ในกรณ์ีฉุกเฉิน 24 ชั�วุโมีง 

ท์ี�พัก
เราจัะจััดท์ี�พักของท์่านให้้อยู่กับครอบครัวุโฮมีสเตย์   
ท์ี�ดูแลเอาใจัใส่ ผู้ท์ี�จัะช่วุยให้้ท์่านมีีประสบการณ์์   
ชีวุิตในเซาท์์ออสเตรเลีย ห้ร่อท์่านอาจัเล่อกท์ี�จัะอยู่ 
กับญาติห้ร่อเพ่�อนของครอบครัวุก็ได้ โปรดดู  
รายละเอียดเพิ�มีเติมีเร่�องท์ี�พักห้น้า 14   

เงื�อนไขในการเข้าเรียน 
เพ่�อช่วุยเราในการประเมีินใบสมีัครของท์่าน โปรด  
ให้้เอกสารท์ี�แปลแล้วุ จัาก:

• โรงเรียนปัจัจัุบันของท์่าน ท์ี�แสดงรายละเอียดเกี�ยวุกบั    
ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและท์ัศึนคติของท์่านต่อการศึกึษา  
ท์ี�ผ่านมีาในช่วุงสองปีท์ี�แล้วุ

• เจั้าห้น้าท์ี�ผู้เกี�ยวุข้อง ท์ี�แสดงรายละเอียดเกี�ยวุกับ  
ควุามีสามีารถของท์่าน ห้ากท์่านสนใจัท์ี�จัะลงท์ะเบียนเรียน   
ห้ลักสูตรควุามีสนใจัพิเศึษ

เป้าหมายของหลักสูตร

การเรียนระยะสั�นและ 
ประสบการณ์์ท์างวุัฒินธรรมี  

ช่วงอายุ

อายุระห้วุ่าง 13–19 ปี

ความยาวของหลักสูตร

ศึึกษาระห้วุ่าง 1–4 ภัาค ห้ร่อตำ�ากวุ่า 10 
สัปดาห้์

ท์ี�ตั�ง

มีห้านครอะดีเลด 

การเริ�มเรียน

เมี่�อใดก็ได้ ตั�งแต่ ชั�นปีท์ี� 8*– ถึงชั�นปีท์ี� 12

หลักสูตรการเรียนในต่างประเท์ศึ 

ระดิับมัธยมศึึกษา

หากท์่านอายุตั�งแต่ 13 ปขีึ�นไปและต้องการท์ี�จะศึึกษา 
ไม่เกิน 4 ภูาค(หนึ�งปี) แล้วหลักสูตรการเรียนในต่างประเท์ศึ 
ระดิับมัธยมศึึกษา คือหลักสูตรสำาหรับท์่าน! มามี 
ประสบการณ์์กับวัฒินธรรมออสเตรเลีย ดิ้วยการใช้ชีวิตและ 
ศึึกษาเคียงคู่ไปกับนักเรียนออสเตรเลีย ในขณ์ะท์ี�พัฒินา 
ภูาษาอังกฤษของท์่านให้ดิีขึ�น และท์ดิลองเรียนวิชาใหม่ ๆ 
ท์ี�ท์่านสนใจ 

* โปรดดูข้อมีูลเพิ�มีเติมีท์ี�ห้น้า 3  
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เป้าหมายของหลักสูตร

การเรียนระยะสั�นและ 
ประสบการณ์์ท์างวุัฒินธรรมี  

ช่วงอายุ

อายุระห้วุ่าง 13–19 ปี

ความยาวของหลักสูตร

ศึึกษาระห้วุ่าง 1–4 ภัาค ห้ร่อน้อยกวุ่า 10 
สัปดาห้์

ท์ี�ตั�ง

รัฐเซาท์์ออสเตรเลียระดับภัูมีิภัาค 

การเริ�มเรียน

เมี่�อใดก็ได้ ตั�งแต่ชั�นปีท์ี� 8*– ชั�นปีท์ี� 12

หลักสูตรการศึึกษาใน

ต่างประเท์ศึระดิับภููมิภูาค

หลักสูตรการศึึกษาในต่างประเท์ศึ 
ระดิับภููมิภูาคของท์่าน รวมถึง:

 บริการก่อนมาถึง    
• การดำาเนินการสมีัครเรียน  

• การจััดโรงเรียน  

• การจััดท์ี�พักโฮมีสเตย์ 

• คู่มี่อก่อนออกเดินท์างออนไลน์  

บริการเมื�อมาถึง
• พบปะและท์ักท์ายท์ี�สนามีบินอะดีเลด 

• การแนะนำาให้้รู้จัักครอบครัวุโฮมีสเตย์ 

• การต้อนรับและพาชมีโรงเรียน 

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการลงท์ะเบียนท์ี�โรงเรียน

• ช่วุงปฐมีนิเท์ศึท์ี�โรงเรียน

• วุัสดุประกอบการเรียนและเคร่�องเขียนในตอนเริ�มีต้น 

บริการสนับสนุนของโรงเรียน
• การให้้คำาปรึกษาเร่�องส่วุนตัวุและวุิชา   

• รายงานควุามีก้าวุห้น้าท์างวุิชาการประจัำาภัาคเรียน

• ใบแสดงผลการเรียน (ถ้าต้องการ)   

บริการภูาษาอังกฤษ  (รายละเอียดเพิ�มีเติมีท์ี� ห้น้า13)

• การสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษเริ�มีต้นและต่อเน่�องตามีควุามีจัำาเป็น

บริการดิ้านความปลอดิภูัยและความผู้าสุก
• ต้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC, การประกันสุขภัาพสำาห้รับ 

นักเรียนต่างชาติ)  ถ้าท์่านถ่อวุีซ่านักเรียนและเราสามีารถจััดการเร่�องนี�ให้้ท์่านได้

• การตรวุจัเช็คควุามีผาสุกอย่างสมีำ�าเสมีอ  

• บริการท์างโท์รศึัพท์์ในกรณ์ีฉกุเฉิน 24 ชั�วุโมีง 

ท์ี�พัก
เราจัะจััดท์ี�พักของท์่านให้้อยู่กับครอบครัวุโฮมีสเตย์   
ท์ี�ดูแลเอาใจัใส่ ผู้ท์ี�จัะช่วุยให้้ท์่านมีีประสบการณ์์   
ชีวุิตในเซาท์์ออสเตรเลีย ห้ร่อท์่านอาจัเล่อกท์ี�จัะอยู่ 
กับญาติห้ร่อเพ่�อนของครอบครัวุก็ได้ โปรดดู  
รายละเอียดเพิ�มีเติมีเร่�องท์ี�พักห้น้า 14   

เงื�อนไขในการเข้าเรียน 
เพ่�อช่วุยเราในการประเมีินใบสมีัครของท์่าน โปรด  
ให้้เอกสารท์ี�แปลแล้วุ จัาก:

• โรงเรียนปัจัจัุบันของท์่าน ท์ี�แสดงรายละเอียดเกี�ยวุกับ    
ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและท์ัศึนคติของท์่านต่อการศึึกษา  
ท์ี�ผ่านมีาในช่วุงสองปีท์ี�แล้วุ

• เจั้าห้น้าท์ี�ผู้เกี�ยวุข้อง ท์ี�แสดงรายละเอียดเกี�ยวุกับ  
ควุามีสามีารถของท์่าน ห้ากท์่านสนใจัท์ี�จัะลง  
ท์ะเบียนเรียนห้ลักสูตรควุามีสนใจัพิเศึษ 

หากท์่านอายุระหว่าง 13 และ 19 ปี และต้องการศึึกษา 
ไม่เกิน 4 ภูาค (หนึ�งปี) แล้วหลักสูตรการศึึกษาใน 
ต่างประเท์ศึระดิับภููมิภูาค คือหลักสูตรสำาหรับท์่าน!  
ท์่านจะไดิ้เรียนภูาษาอังกฤษ ผูู้กมิตรกับเพื�อนใหม่  
และมีประสบการณ์์ดิ้านวิถีชีวิตออสเตรเลีย ในชุมชน 
ชนบท์ท์ี�เป็นมิตร ซึ�งตั�งอยู่ในภููมิท์ัศึน์ชนบท์แห่งหนึ�ง  
ท์ี�มีลักษณ์ะพิเศึษเฉพาะตัวของรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย

* โปรดดูข้อมีูลเพิ�มีเติมีท์ี�ห้น้า 3  
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หลักสูตรระดิับประถมศึึกษาของท์่านรวมถึง:

บริการก่อนมาถึง    
• การดำาเนินการสมีัครเรียน  

• การจััดโรงเรียน  

• การจััดท์ี�พักโฮมีสเตย์ 

• คู่มี่อก่อนออกเดินท์างออนไลน์  

บริการเมื�อมาถึง
• การต้อนรับและพาชมีโรงเรียน 

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการลงท์ะเบียนท์ี�โรงเรียน

• ช่วุงปฐมีนิเท์ศึท์ี�โรงเรียน

• วุัสดุประกอบการเรียนและเคร่�องเขียนในตอนเริ�มีต้น 

• ข้อมีูลการปฐมีนิเท์ศึสำาห้รับบิดามีารดา 

บริการสนับสนุนของโรงเรียน
• การให้้คำาปรึกษาเร่�องส่วุนตัวุ    

• รายงานควุามีก้าวุห้น้าท์างวุิชาการสมีำ�าเสมีอ

บริการภูาษาอังกฤษ  (รายละเอียดเพิ�มีเติมีท์ี� ห้น้า13)

• การสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษเริ�มีต้นและต่อเน่�องตามีควุามีจัำาเป็น 

บริการดิ้านความปลอดิภูัยและความผู้าสุก
• ต้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC, การประกันสุขภัาพสำาห้รับ 

นักเรียนต่างชาติ) ถ้าท์่านถ่อวุีซ่านักเรียนและเราสามีารถจัดัการเร่�องนี�ให้้ท์่านได้ 

• บริการท์างโท์รศึัพท์์ในกรณ์ฉีุกเฉิน 24 ชั�วุโมีง 

การใช้ชีวิตอยู่ในอะดิีเลดิ
• ในฐานะท์ี�ท์่านเป็นนักเรียนชั�นประถมีศึกึษา ท์่านจัะอยู่กับ  

บิดามีารดาห้ร่อญาติท์ี�ได้รับการแต่งตั�ง ในขณ์ะท์ี�ท์่านกำาลัง   
ศึึกษาอยู่ในรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย ซึ�งจัะต้องได้รับควุามียินยอมีจัาก    
Department of Home Affairs (บริการด้านวุีซ่าและการเขา้เมี่อง) 

เงื�อนไขในการเข้าเรียน 
เพ่�อท์ี�จัะเริ�มีการศึึกษาของท์่าน เมี่�อท์่าน:

• อายุ 5 ปี ท์่านต้องเป็นผู้ท์ี�มีีช่�ออยู่ในวุีซ่าผู้ปกครอง ห้ร่อวุีซ่า 
ELICOS ของบิดามีารดาของท์่าน

• อายุตั�งแต่ 6 ปีขึ�นไป ท์่านต้องสมีัครขอวุีซ่านักเรียน   
ของท์่านเอง

เป้าหมายของหลักสูตร

ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและ 
การเปลี�ยนผ่านไปชั�นมีัธยมีศึึกษา

ช่วงอายุ

อายุระห้วุ่าง 5–13 ปี

ความยาวของหลักสูตร

ศึึกษาเกิน 1 ปี 

ท์ี�ตั�ง

มีห้านครอะดีเลด

การเริ�มเรียน

เมี่�อใดก็ได้ ตั�งแต่ปีแรกรับ – ชั�นปีท์ี� 7*

หากท์่านอายุระหว่าง 5 และ 13 ปี และตอ้งการท์ี�จะมา 
ศึึกษาเกินหนึ�งปีแล้ว หลักสูตรระดิับประถมศึึกษาคือ 
หลักสูตรสำาหรับท์่าน! ท์่านจะไดิ้เรียนภูาษาอังกฤษ  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิิสัมพันธ์ท์างการศึึกษา  
และผูู้กมิตรกับเดิ็กนักเรียนออสเตรเลีย 
ชั�นประถมศึึกษา

หลักสูตรระดิับ

ประถมศึึกษา

* โปรดดูข้อมีูลเพิ�มีเติมีท์ี�ห้น้า 3  
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หลักสูตรการเรียนในต่างประเท์ศึ   
ระดิับประถมศึึกษาของท์่าน รวมถึง:

บริการก่อนมาถึง    
•  การดำาเนินการสมีัครเรียน  

•  การจััดโรงเรียน   

•  คู่มี่อก่อนออกเดินท์างออนไลน์  

บริการเมื�อมาถึง
• การต้อนรับและพาชมีโรงเรียน 

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการลงท์ะเบียนท์ี�โรงเรียน

• ช่วุงปฐมีนิเท์ศึท์ี�โรงเรียน

• วุัสดุประกอบการเรียนและเคร่�องเขียนในตอนเริ�มีต้น 

• ข้อมีูลการปฐมีนิเท์ศึสำาห้รับบิดามีารดา 

บริการสนับสนุนของโรงเรียน
• การให้้คำาปรึกษาเร่�องส่วุนตัวุ    

• รายงานควุามีก้าวุห้น้าท์างวุิชาการสมีำ�าเสมีอ 

บริการภูาษาอังกฤษ  (รายละเอียดเพิ�มีเติมีท์ี� ห้น้า13)

• การสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษเริ�มีต้นและต่อเน่�องตามีควุามีจัำาเป็น   

บริการดิ้านความปลอดิภูัยและความผู้าสุก
•  ต้องมีี Overseas Student Health Cover (OSHC, การประกันสุขภัาพสำาห้รับ 

นักเรียนต่างชาติ) ถ้าท์่านถ่อวุีซ่านักเรียนและเราสามีารถจััดการเร่�องนี�ให้้ท์่านได้ 

•  บริการท์างโท์รศึัพท์์ในกรณ์ีฉุกเฉิน 24 ชั�วุโมีง 

การใช้ชีวิตอยู่ในอะดิีเลดิ
• ในฐานะท์ี�ท์่านเป็นนักเรียนชั�นประถมีศึึกษา ท์่านจัะอยู่กับบิดามีารดา 

ห้ร่อญาติท์ี�ได้รับการแต่งตั�ง ในขณ์ะท์ี�ท์่านกำาลงัศึึกษาอยู่ในรัฐ 
เซาท์์ออสเตรเลีย ซึ�งจัะต้องได้รับควุามียินยอมีจัาก    
Department of Home Affairs (บริการดา้นวุีซ่าและการเข้าเมี่อง) 

เงื�อนไขในการเข้าเรียน 
เพ่�อท์ี�จัะเริ�มีการศึึกษาของท์่าน เมี่�อท์่าน:

• อายุ 5 ปี ท์่านต้องเป็นผู้ท์ี�มีีช่�ออยู่ในวุีซ่าผู้ปกครอง ห้ร่อวุีซ่า 
ELICOS ของบิดามีารดาของท์่าน

•  อายุตั�งแต่ 6 ปีขึ�นไป ท์่านต้องสมีัครขอวุีซ่านักเรียน   
ของท์่านเอง

เป้าหมายของหลักสูตร

ผลสัมีฤท์ธิ�ท์างวุิชาการและ 
การเปลี�ยนผ่านไปชั�นมีัธยมีศึึกษา

ช่วงอายุ

อายุระห้วุ่าง 5–13 ปี

ความยาวของหลักสูตร 

ศึึกษาระห้วุ่าง 1–4 ภัาคห้ร่อน้อยกวุ่า  
10 สัปดาห้์

ท์ี�ตั�ง

มีห้านครอะดีเลด

การเริ�มเรียน

เมี่�อใดก็ได้ ตั�งแต่ปีแรกรับ – ชั�นปีท์ี� 7*

หากท์่านอายุระหว่าง 5 และ13 ปีและต้องการ 
ท์ี�จะมาศึึกษาไม่เกิน 4 ภูาค(หนึ�งปี)แล้ว หลักสูตร 
การเรียนในต่างประเท์ศึระดิับประถมศึึกษา คือ 
หลักสูตรสำาหรับท์่าน! ท์่านจะไดิ้เรียนภูาษาอังกฤษ  
ผูู้กมิตรกับเพื�อนใหม่ ๆ และมีประสบการณ์ ์
ในการใช้ชีวิตใกล้ตัวเมือง ภููเขาหรือชายท์ะเล

หลักสูตรการเรียน
ในต่างประเท์ศึ 
ระดิับประถมศึึกษา 

* โปรดดูข้อมีูลเพิ�มีเติมีท์ี�ห้น้า 3  



ภูาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมศึึกษา

หลักสูตรภูาษาอังกฤษมัธยมศึึกษาแบบเร่งรัดิ
เพ่�อช่วุยให้้ท์่านประสบควุามีสำาเร็จัในการศึึกษาของท์่านและปรับตัวุ  
ให้้เข้ากับชีวุิตในรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย เราอาจัแนะนำาให้้ท์่านเรียน  
Intensive Secondary English Course (ISEC, ห้ลักสูตรภัาษา 
อังกฤษมีัธยมีศึึกษาแบบเร่งรัด) เป็นส่วุนห้นึ�งของห้ลักสูตรการ 
ศึึกษาของท์่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม หากท์่านจะเรียน ISEC 

ด้วุยการเรียนวุิชาต่าง ๆห้ลากห้ลายในห้ลักสูตร เช่น  วุิชา 
คณ์ิตศึาสตร์และวุิท์ยาศึาสตร์ ท์่านจัะเน้นการเรียนท์ักษะ    
ภัาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง  
ครูผู้สอน ISEC ของท์่านจัะเฝ่้ามีองควุามีก้าวุห้น้าของท์่าน  
และตัดสินวุ่า ท์่านต้องเรียน ISEC เป็นเวุลา1, 2, 3 ห้ร่อ 4   
ภัาค ก่อนท์ี�ท์่านจัะเข้าเรยีนในชั�นเรียนให้ญ่   

ปกติ ระยะการเรียน ISEC จัะเป็นเวุลาสองภัาค ท์ั�งนี� ขึ�นอยู่  
กับวุ่า ท์่านเริ�มีต้นปีการศึึกษาเมี่�อใด ถ้าเมี่�อสิ�นสุดภัาคสองแล้วุ  
ควุามีสามีารถในการใช้ภัาษาอังกฤษของท์่านยังไมี่ดีพอ  
ท์ี�จัะเริ�มีการศึึกษาในชั�นเรียนให้ญ่ของท์่าน ท์่านอาจัต้อง  
เรียนภัาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพิ�มีเติมี  

ภูาษาอังกฤษในฐานะภูาษาเพิ�มเติม  
ภัาษาอังกฤษในฐานะภัาษาเพิ�มีเติมี เป็นวุิชาภัาษาห้นึ�งท์ี�ถูก 
ออกแบบมีาสำาห้รับนักเรียนจัากภัูมีิห้ลังท์ี�ไมี่ได้พูดภัาษาอังกฤษ  
ท์่านสามีารถเล่อกเรียนวุิชานี�เปน็วุิชาห้นึ�งของท์่าน   

การสนับสนุนภูาษาอังกฤษแบบต่อเนื�อง 
โรงเรียนท์ุกแห้่งจัะได้รับการสนับสนุนภัาษาองักฤษแบบต่อเน่�อง  
ตลอดห้ลักสูตร เพ่�อช่วุยในการเรียนของท์่าน 

โรงเรียนประถมศึึกษา
ในฐานะส่วุนห้นึ�งของห้ลักสูตรการศึึกษาของท์่าน โรงเรียน 
ของท์่านอาจัให้้การสนับสนุนด้านภัาษาอังกฤษแบบเร่งรัด 
เมี่�อท์่านมีาถึงครั�งแรก นี�จัะช่วุยให้้ท์่านประสบควุามีสำาเร็จั 
ในการศึึกษา และผูกมีิตรกับเพ่�อนให้มี่ ผ่านการศึึกษากิจักรรมี 
ห้ลากชนิด ท์่านจัะมีุ่งเน้นการเรียนท์ักษะในการอ่าน การเขียน  
การฟังและการพูดภัาษาองักฤษ ครูของท์่านจัะเฝ่้าดูควุามี 
ก้าวุห้น้าของท์่าน เพ่�อตัดสินระดับการสนับสนุนท์ี�จัำาเป็น 
สำาห้รับท์่าน  
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ท์ี�พัก

การอยู่กับครอบครัวุโฮมีสเตย์ท์ี�ให้้การสนับสนุน จัะช่วุยท์่านได้ในการศึึกษาเล่าเรียน และ 

เพิ�มีคุณ์ค่าประสบการณ์์ในรัฐเซาท์์ออสเตรเลียของท์่าน  

ถ้าท์่านอายุตั�งแต่ 12 ปีขึ�นไป เราจัะจััดเตรียมีท์ี�พัก 
โฮมีสเตย์ให้้ท์่าน  นอกจัากท์่านจัะเล่อกท์ี�จัะอยู่กับ 
ญาติห้ริอเพ่�อนของครอบครัวุ (อาจัต้องได้รับการ 
อนุมีัติจัาก Department of Home Affairs  
(บริการด้านวุีซ่าและการเข้าเมี่อง) ก่อน) 

ครอบครัวุโฮมีสเตย์ของเราได้ผ่านการคัดเล่อกมีาอย่างละเอยีด  
ให้้ต้อนรับนักศึึกษนานาชาติของเราในฐานะเจั้าบา้น เป็นส่วุน 
ห้นึ�งของการรับรอง ครอบครัวุจัะถูกสัมีภัาษณ์์ในบ้านของพวุกเขา  
เพ่�อท์ี�จัะเข้าใจับท์บาท์และห้น้าท์ี�รับผดิชอบของพวุกเขาได้ดีขึ�น 
ในฐานะโฮมีสเตย์ และสมีาชิกแต่ละคนในครอบครัวุท์ี�มีีอายุเกิน  
18 ปี จัะผ่านการตรวุจัเช็คควุามีเห้มีาะสมีในการท์ำางานกับเด็ก 

เรามีุ่งห้วุังท์ี�จัะจัับคู่ท์ี�ดีท์ี�สุดระห้วุ่างครอบครัวุโฮมีสเตย์  
กับนักเรียน เพ่�อให้้ท์กุคนได้รับประโยชน์จัากประสบการณ์์นี�   

เมี่�อจัับคู่ท์่านกับครอบครัวุโฮมีสเตย์ท์ี�เห้มีาะสมี  
เราจัะคำานึงถึงควุามีต้องการแต่ละอยา่งของท์่านด้วุย  

ครอบครัวุโฮมีสเตย์ของท์่านจัะให้้สิ�งต่อไปนี�แก่ท์่าน:

• ห้้องนอนพร้อมีเคร่�องเร่อน รวุมีถึงโต๊ะท์ำางาน

• อาห้ารประจัำาวุัน (อาห้ารเช้า อาห้ารกลางวุันและอาห้ารเย็น)

• ใช้สิ�งอำานวุยควุามีสะดวุกในครัวุเร่อนร่วุมีกัน

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการไปและกลับจัากโรงเรียนเมี่�อ  
ท์่านมีาถึงครั�งแรก

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการเดินท์างด้วุยการขนส่งสาธารณ์ะ  

• ควุามีช่วุยเห้ล่อในการเปิดบัญชีธนาคาร (ถ้าต้องการ)

• การเข้าถึงอินเท์อร์เน็ต 

• สิ�งแวุดล้อมีครอบครัวุท์ี�ปลอดภััยและเอาใจัใส่
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เทือกเขาอะดีเลด 

พอรต อะดีเลด

สนามบินอะดีเลด 

แมคลาเร็น เวล

หุบเขาบารอสสา

เวสท บีช 

เกล็นเนล บีช 

อัลดิงกา บีช 

เหนือ 

อะดีเลด

เซาทออสเตรเลีย 

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

อะดีเลด

มหานครอะดิีเลดิ

ถนนสายสำาคัญ

เท์ือกเขาอะดิีเลดิ

ข้อดิี
รัฐเซาท์์ออสเตรเลียมีวิถีชีวิตท์ี�มีคุณ์ภูาพสูงพร้อมโอกาส 
สำาหรับท์ุกคน อะดิีเลดิซึ�งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์์ 
ออสเตรเลียเป็นเมืองท์ี�มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับ 
ผูู้้มาเยือนและท์ันสมัย และไดิ้รับการจัดิอันดิับว่าเป็น 
เมืองในกลุ่มอันดิับ 10 ต้นๆของโลกหลายครั�ง

อะดีเลด:

• เป็นเมี่องชายฝ่ั�งท์ะเลสบายๆท์ี�มีีประชากร 1.3 ล้านคน

• สามีารถเข้าถึงได้ด้วุยการบินตรงจัากห้ลายปลายปลาง

• สะอาด ท์้องฟ้าสีฟ้าและมีีมีรดกท์างวุัฒินธรรมีท์ี�น่า 
ประท์ับใจัและสิ�งแวุดล้อมีตามีธรรมีชาติ 

• มีีการวุางผังเมี่องอย่างดีพร้อมีเคร่อข่ายการขนส่งดีเลิศึ

• สะดวุกสบายพร้อมีศึูนย์กลางการศึึกษาระดับอุดมีศึึกษา  
การฝ่ึกอบรมีและการวุิจััย

• อยู่ท์ี�ศึูนย์กลางของเคร่อข่ายท์างอากาศึ ถนนและรางของออสเตรเลีย

• ค่อชุมีชนพหุ้วุัฒินธรรมีท์ี�สดใสมีีชีวุิตชีวุา 

• ไมี่แพงสำาห้รับการใช้ชีวุิต ศึึกษาและท์ำาธุรกิจั

• เป็นศึูนย์กลางท์ี�สำาคัญสำาห้รับศึิลปะและวุัฒินธรรมี

• เต็มีไปด้วุยสิ�งต่าง ๆ ให้้ดูและสัมีผัส

โฮบารท

เมลเบิรน

เพิรท

อะดีเลด

ซิดนีย

บริสเบน

86
89

78

อะดิีเลดิเป็นเมืองหนึ�งท์ี�มีค่า  

ครองชีพถูกท์ี�สุดิในออสเตรเลีย

ดัชนีค่าใช้จั่ายท์ั�วุโลกของ EIU ปี 2019 
(นิวุยอร์ก = 100) ดัชนีนี�เปรียบเท์ียบไขวุ้ 
ราคาผลิตภััณ์ฑ์์ & บริการ (รวุมีถึงอาห้าร  
และเคร่�องด่�มี เส่�อผ้า การขนส่ง เป็นต้น)

อะดิีเลดิถูกกว่า 
ซิดินีย์ 
14%! 



วิธีสมัคร
หากท์่านต้องการความช่วยเหลือในการสมัคร โปรดิติดิต่อ  
ตัวแท์นท์างการศึึกษาหรือสำานักงานของเรา ท์่านสามารถดิู
รายชื�อตัวแท์นท์างการศึึกษาของเรา ไดิ้ท์ี�หน้าบนเว็บไซต์ 
ของเราท์ี� หาตัวแท์นท์างการศึึกษา: 
internationalstudents.sa.edu.au

หาหลักสูตรท์ี�ใช่สำาหรับท์่าน 
โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย เปิดสอนห้ลักสูตร  
การเรียนท์ั�งระยะยาวุและระยะสั�น สำาห้รับ  
นักเรียนชั�นประถมีศึึกษาและมีัธยมีศึึกษา 

เมี่�อเล่อกห้ลักสูตรท์ี�ใช่สำาห้รับท์่าน โปรดคำานึงวุ่า  
ท์่านต้องการศึึกษาไมี่เกินห้นึ�งปี ห้ร่อมีากกวุ่า  
ห้นึ�งปี ท์่านสามีารถพิจัารณ์าห้ลักสูตรของเราได ้ 
ด้วุยการใช้คู่มี่อห้ลักสูตรท์ี� ห้น้า 7 

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท์่านสามีารถห้าค่าธรรมีเนียมีห้ลักสูตรได้ท์ี�ห้น้า 
ค่าธรรมเนียมหลักสูตร บนเวุ็บไซต์ของเรา

เลือกโรงเรียน
เรามีีโรงเรียนท์ี�ได้รับการรับรองท์ี�มีีคุณ์ภัาพมีากมีาย  
ในมีห้านครอะดีเลดและรัฐเซาท์์ออสเตรเลียระดับ  
ภัูมีิภัาค เพ่�อช่วุยในการเล่อกโรงเรียนท์ี�ดีท์ี�สดุ  
สำาห้รับท์่าน โปรดคำานึงถึงสิ�งต่อไปนี�:

• ท์่านต้องการเรียนตามีควุามีสามีารถพิเศึษห้ร่อควุามีชอบห้ร่อไมี่?

• มีีวุิชาใดโดยเฉพาะท์ี�ท์่านสนใจัอยากจัะศึึกษาห้ร่อไมี่?

• ท์่านต้องการเรียนภัาษาอ่�นท์ี�ไมี่ใช่ภัาษาอังกฤษ ท์ี�กำาลัง 
เรียนอยู่ต่อไป ห้ร่อต้องการเรียนภัาษาให้มี่ ห้ร่อไมี่ ?

• ท์่านใฝ่่ฝ่ันวุ่าต้องการประกอบอาชีพอะไร?

• ท์่านประสงค์ท์ี�จัะอยู่และศึึกษาในมีห้านคร   
อะดีเลดห้ร่อในรัฐเซาท์์ออสเตรเลียระดับภัูมีิภัาค?

เพ่�อท์ี�จัะเล่อกโรงเรียนท์ี�ท์่านต้องการ ไปท์ี�ห้น้า  
เลือกโรงเรียนมัธยมศึึกษา ห้ร่อ  
เลือกโรงเรียนประถมศึึกษา   
บนเวุ็บไซต์ของเรา

สิ�งอื�นๆท์ี�ต้องพิจารณ์า

วีซ่า
เพ่�อท์ี�จัะศึึกษากับโรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย ท์่าน 
จัะต้องมีีวุีซ่านักเรียน ห้ร่อนักท์่องเท์ี�ยวุ / ผู้มีาเย่อนของ   
ออสเตรเลีย เป็นสิ�งสำาคัญท์ี�ท์่านจัะต้องอ่านและเข้าใจั 
เง่�อนไขของวุีซ่าของท์่าน เพ่�อให้้แน่ใจัวุ่าท์่านปฏิิบัติตามี 
เง่�อนไขเห้ล่านี� ขณ์ะท์ี�กำาลังศึึกษาอยู่ในออสเตรเลีย 

สำาห้รับข้อมีูลเกี�ยวุกับวุีซ่าไปท์ี�เว็บไซต์  
Department of Home Affairs  
(บริการดิ้านวีซ่าและการเข้าเมือง)   
(ดูด้านล่าง) ห้ร่อพูดกับตัวุแท์นท์างการศึึกษาของท์่าน 

การประกันการเดิินท์าง
เราขอแนะนำาให้้ท์่านซ่�อประกันการเดินท์าง ในขณ์ะท์ี�กำาลัง 
ศึึกษาอยู่ต่างประเท์ศึ เพ่�อคุ้มีครองค่าเคร่�องบินและสิ�งของ 
ต่าง ๆ ของท์่าน ในกรณ์ีท์ี�มีีการสูญห้ายห้ร่อเสียห้าย 

ค่าครองชีพ
นอกจัากค่าเล่าเรียนและค่าท์ี�พักโฮมีสเตย์ ท์า่นจัะมีีค่า 
ใช้จั่ายเพิ�มีเติมีท์ี�จัะต้องจััดงบประมีาณ์ไวุ้เผ่�อ ขณ์ะท์ี�ท์่าน 
กำาลังศึึกษาอยู่ในต่างประเท์ศึด้วุย ค่าใช้จั่ายเห้ล่านี� อาจั 
รวุมีถึงค่าเดินท์างในท์้องท์ี� (รัฐเซาท์์ออสเตรเลียมีีส่วุนลด 
ค่าโดยการขนส่งสาธารณ์ะถูกท์ี�สุดในออสเตรเลีย ในราคา 
เด่อนละ $25) ค่าโท์รศึัพท์์มี่อถ่อ เคร่�องนุ่งห้่มี และค่าใช้จั่าย 
ส่วุนตัวุอ่�น ๆ ค่าวุัสดุประกอบการเรียนเพิ�มีเติมี ค่าเคร่�องแบบ 
นักเรียน ค่าท์ัศึนศึึกษาและการออกแคมีป์

เพ่�อตรวุจัสอบวุ่ามีีค่าใช้จั่ายเพิ�มีเติมีอะไรบ้าง ท์ี�ต้องตั�งงบประมีาณ์ 
เผ่�อไวุ้ ไปท์ี�เวุ็บไซต์ของเราห้น้าวันรับสมัครและค่าธรรมเนียม 

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย
www.internationalstudents.sa.edu.au

ประกาศึนียบัตรการศึึกษาของ  
รัฐเซาท์์ออสเตรเลีย (SACE)
www.sace.sa.edu.au

บริการดิ้านวีซ่าและการเข้าเมือง
https://immi.homeaffairs.gov.au

ศึึกษาในออสเตรเลีย
www.studyinaustralia.gov.au

ขอต้อนรับสู้รัฐเซาท์์ออสเตรเลีย
www.southaustralia.com

เยี�ยมีชมีเวุ็บไซต์เห้ล่านี�

ติดตามีเราบน 
ช่องท์างต่าง ๆ ของเรา
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กระบวนการลงท์ะเบียน
โปรดิใช้ขั�นตอนนี�เป็นแนวท์างสำาหรับการลงท์ะเบียนหลักสูตรท์ี�ท์่านเลือก

ส่งใบสมัครของท์่าน  
พร้อมเอกสารต่าง ๆ   
ท์ี�จำาเป็น การสมัคร 
ท์ำาท์างออนไลน์เท์่านั�น 

ใบสมัครของท์่านจะไดิ้รับ  
การประเมิน และถ้าไดิ้รับ 
การยอมรับ เราจะส่งใบ 
เสนอเข้าเรียนไปให้ท์่าน

ท์่านจะไดิ้รับจดิหมายยืนยัน  
Confirmation of Enrolment  
(COE, ใบยืนยันการลงท์ะเบียน) และ 
Confirmation of Appropriate Accommodation  
and Welfare (CAAW, ใบยืนยันการมีท์ี�พักและ 
สวัสดิิการท์ี�เหมาะสม)  

ผูู้้ถือวีซ่าท์่องเท์ี�ยวไม่ต้องใช้  
จดิหมาย COE หรือ CAAW 

01

ส่งใบสมัครขอวีซ่าของท์่าน05

02

จองเท์ี�ยวบินของท์่านมา  
อะดิีเลดิ รัฐเซาท์์ออสเตรเลีย  
และแจ้งรายละเอียดิเกี�ยวกับ 
เท์ี�ยวบินของท์่านให้เราท์ราบ

06

ส่งกลับใบยอมรับการเสนอเข้าเรียน 
และจัดิแจงการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม  
ตามท์ี�ระบุไว้ในใบเสนอเข้าเรียน 
ของท์่าน

03

เมื�อท์่านมาถึงอะดิีเลดิ เราจะ 
ไปต้อนรับท์่านท์ี�สนามบิน 
อะดิีเลดิและแนะนำาให้ท์่าน 
รู้จักกับครอบครัวโฮมสเตย์ของท์่าน  
บิดิามารดิาของท์่านจะไดิ้รับแจ้งว่า 
ท์่านไดิ้เดิินท์างมาถึงแล้วอย่างปลอดิภูัย

07

04
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ถ้าท์่านต้องการควุามีช่วุยเห้ล่อในการสมีัครเรียน  
โปรดติดต่อตัวุแท์นท์างการศึึกษาห้ร่อสำานักงานของเรา

ห้ารายช่�อตัวุแท์นการศึึกษาท์ี�ได้รับการรับรองของเรา  
ได้ท์ี�ห้น้าหาตัวแท์นการศึึกษาบนเวุ็บไซต์ของเรา

internationalstudents.sa.edu.au

ต้องการควุามีช่วุยเห้ล่อไห้มี?



วิถีชีวิต

รัฐเซาท์์ออสเตรเลียเป็นจัุดห้มีายปลายท์างสำาห้รับท์ุกฤดูกาล 

ท์ี�ท์่านสามีารถมีีควุามีสุขกับวุิถีชีวุิตแบบสบายๆและกระฉับกระเฉง 

ได้ตลอดปี นี�เป็นจัุดห้มีายปลายท์างท์ี�สมีบูรณ์์แบบสำาห้รับการใช้ชีวุิต 

และการศึึกษา และท์่านจัะรู้สึกเห้มี่อนอยู่บ้านในเวุลาไมี่นานเลย

ฤดิูร�อน  ธันวุาคมี → กุมีภัาพันธ�   ร�อนและแห้�ง   25°ซ-35°ซ

ฤดิูใบไม�ร�วง มีีนาคมี → พฤษภัาคมี ปานกลาง มีีฝ่นบ�าง   20°ซ-25°ซ

ฤดิูหนาว   มีิถุนายน → สิงห้าคมี มีีฝ่นบ�าง   10°ซ-15°ซ

ฤดิูใบไม�ผู้ลิ  กันยายน → พฤศึจัิกายน   ปานกลาง  20°ซ-25°ซ

ฤด ู เด่อน ภัูมีิอากาศึ อุณ์ห้ภัูมีิ
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รัฐเซาท์์ออสเตรเลียเป็นท์ี�รู้จักท์ั�วโลกว่าเป็น  
ศึูนย์กลางแห่งเท์คโนโลยี การวิจัย นวัตกรรม  
การท์่องเท์ี�ยวและศึิลปะ และดิึงดิูดิผูู้้คนจากท์ั�ว  
โลก ให้มาศึึกษาต่อและท์ำางาน

อุตสาห้กรรมีสำาคัญ ๆ เช่น พลังงาน การ   
ป้องกัน การผลิต วุิท์ยาศึาสตร์ชีวุภัาพ   
และการจััดการนำ�า ท์ั�งห้มีดตั�งอยู่ใน  
รัฐเซาท์์ออสเตรเลีย

อุตสาห้กรรมีการท์่องเท์ี�ยวุท์ี�   
มีั�นคงของรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย    
เน้นท์ี�ชีวุิตสัตวุ์ป่าท์ี�มีีลักษณ์ะ  
ไมี่เห้มี่อนใคร กิจักรรมีผจัญภััย  
และสิ�งแวุดล้อมีตามีธรรมีชาติ

รัฐเซาท์์ออสเตรเลีย ซึ�งเป็นท์ี�รู้จัักในนามีรัฐแห้่ง 
งานเฉลิมีฉลอง มีีศึิลปะและวุัฒินธรรมีท์ี�สดใส 
มีีชีวุิตชีวุา และเป็นเจั้าภัาพงานฉลองนานาชาต ิ
ประจัำาปีขนาดให้ญ่ และการแข่งกีฬามีากมีาย  
เช่น งาน  Adelaide Fringe Festival งานดนตรี  
WOMADelaide งาน OzAsia Festival     
งานแข่งจัักรยาน Santos Tour Down Under  
และการแข่งรถ Superloop Adelaide 500  

นอกจัากนี� รัฐเซาท์์ออสเตรเลีย  
ยังเป็นแห้ล่งจัำาห้น่ายสินแร่  
เมี็ดธัญพ่ช และอาห้ารท์ะเล  
และเห้ล้าองุ่นท์ี�มีีคุณ์ภัาพอีกด้วุย 

โอกาส

19 • INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU



มีอะไรสนุกๆหลายอย่างให้ท์่านและเพื�อนๆของ 
ท์่านท์ำาและดิูในรัฐเซาท์์ออสเตรเลีย! อะดิีเลดิมี 
บางสิ�งบางอย่างสำาหรับท์ุกคน ตั�งแต่การชอปป้�งไปถึง 
กีฬา และเป็นประตูไปสู่สิ�งแวดิล้อมตามธรรมชาติท์ี�  
สวยงาม และชุมชนเล็กๆแห่งบารอสซ่าวัลเล่ย์ แม่นำ�า  
เมอเร่ย์ เท์ือกเขาฟลินเดิอร์ส ท์้องท์ี�ห่างไกลในชนบท์    
และเกาะแกงการูไอแลนดิ์

ประสบการณ์์

นี�เป็นเพียงสองสามอย่าง  
ให้ท์่านเริ�มต้น!

  สำารวุจัอะดีเลดและสวุนสัตวุ์   
พิพิธภััณ์ฑ์์ ร้านค้าและร้านคาเฟ

  ชมีงานฉลองท์างวุัฒินธรรมี ท์้องถิ�น ห้ร่อวุัฒินธรรมี  
นานาชาติ

  อุ้มีโคอาลาในอุท์ยานสัตวุ์ป่า  
แห้่งห้นึ�งในห้ลายแห้่งของเรา 

  เรียนวุิธีโต้คล่�นห้ร่อโต้ลมี

  สนุกสนานกับการเดินป่าในวุนอุท์ยาน  
แห้่งชาติท์ี�สวุยงามีห้นึ�งในห้ลายแห้่งของเรา 

  นั�งเร่อข้ามีฟากไปเกาะแกงการูไอแลนด์  

  ไปดูการแข่งกีฬาท์้องถิ�นห้ร่อ การแข่งขันนานาชาติ 

  เรียนรู้เกี�ยวุกับมีรดกท์างวุัฒินธรรมีอะบอริจัินในท์้องถิ�น

  ถีบจัักรยานห้ร่อวุ่ายนำ�าท์ี�ชายห้าด  

  เยี�ยมีชมีเท์่อกเขาฟลินเดอร์สและสถานท์ี�ห้่างไกลในชนบท์

ต้องการความคิดิว่ามีอะไร 
ให้ดิูหรือท์ำาอีกบ้าง ไปท์ี�   
southaustralia.com
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รอรับ 
คู่มือ  
ก่อนออกเดิินท์าง  
ออนไลน์ 
ของท์่าน!
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โรงเรียนรัฐบาล  
เซาท์์ออสเตรเลีย 
ฝ่่ายบริการด้านการศึึกษานานาชาติ   
กระท์รวุงการศึึกษา
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/ 
southaustraliangovschools

กระท์รวุงการศึึกษา ประกอบธุรกิจัในช่�อ   
โรงเรียนรัฐบาลเซาท์์ออสเตรเลีย  
CRICOS ผู้ให้้บริการเลขท์ี�: 00018A 

©2020, กระท์รวุงการศึึกษา 
คำาปฏิิเสธ: ข้อมีูลท์ี�บรรจัุอยู่  
ในเอกสารนี�ถูกต้องเมี่�อเวุลา 
พิมีพ์แต่อาจัเปลี�ยนแปลง  
โดยไมี่มีีการแจั้ง 

ภัาพการท์่องเท์ี�ยวุด้วุยควุามีอนุเคราะห้์ของคณ์ะ  
กรรมีาธิการการท์่องเท์ี�ยวุ จัอห้์น มีองเท์สิ, นิก เรนส์,  
แกร้นท์์ แฮนค็อก, เกรก สเนล, คาเรน สมีิท์  
(KaZKaptureZ)และเจัค วุุรเดอร์สิท์ซ์

กระท์รวุงการศึึกษาไมี่รับผิดชอบ 
สำาห้รับควุามีถูกต้องของข้อมีูล 
ท์ี�บุคคลท์ี�สามีให้้แก่ท์่าน 


