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โรงเรียน
เปิดในปี 1959 โรงเรียน The Illawarra Grammar School (TIGS) เป็น
โรงเรียนสหศึกษาอิสระแบบอังกฤษที่มีการเรียนเฉพาะกลางวันที่ตั้งอยู่
บนชายฝั่งตะวันออกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในเมืองวอลลองกอง ประมาณ 
70 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองซิดนีย์ 
TIGS เป็นศูนย์การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนประสบความ
สำาเร็จด้านวิชาการในระดับสูงสุด ความสำาเร็จส่วนบุคคล และบรรลุเป้าหมายตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดอย่างอิสระและการศึกษาอย่าง
จริงจัง การนำาเสนอตนเองและความรับผิดชอบระดับสูง ความสามารถในการเป็นผู้นำาและทำางานกับ
ผู้อื่น และพัฒนาความสามารถพิเศษและสิ่งที่แต่ละคนสนใจ

เราเชื่อว่า TIGS เป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขและพลังงานบวกที่มุ่งมั่นในการรักษาระดับมาตรฐานที่
สูง การทำางานอย่างจริงจัง การเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

นักเรียนของเราต้องเผชิญกับปรัชญาต่าง ๆ ในยุคสมัยของเรา แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะ
สอนให้นักเรียนมองโลกในมุมมองของคริสต์ศาสนา

โรงเรียนมีครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยแล้ว โรงเรียนใช้เทคโนโลยี
ล่าสุดในหลักสูตรการเรียนการสอนและมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างครบครัน
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เกี่ยวกับเมืองวอลลองกอง
เมืองวอลลองกองเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของเมืองซิดนีย์และสนามบินนานาชาติไป
ทางใต้เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น 
เมืองวอลลองกองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่สามในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดอันดับที่สิบในประเทศออสเตรเลีย เมืองวอลลองกองตั้งอยู่บนชายฝั่งแคบ ๆ ที่มีประชากร
มากกว่า 200,000 คน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวอลลองกองซึ่งเป็น
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

เมืองวอลลองกองเป็นหัวใจของภูมิภาคอิลลาวาร์ราที่มีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่งดงาม
ตั้งแต่ป่าฝนไปจนถึงหน้าผาริมทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจและชายหาดที่ยังคงความงามตาม
ธรรมชาติ

เมืองวอลลองกองมีสภาพอากาศปานกลางตามชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยแสงแดด ในฤดูหนาว
อุณหภูมิจะเฉลี่ยที่ 17 องศาและในฤดูร้อนเฉลี่ยที่ 27 องศาและมีลมทะเลเย็น ๆ ฝนจะตก
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน

ภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญประกอบไปด้วยการผลิต การศึกษา การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี 
การทำาเหมืองถ่านหิน บริการค้าปลีก การท่องเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับท่าเรือ บริการด้าน
สุขภาพและชุมชน



7

โปรแกรมนักเรียนนานาชาติ 
โรงเรียน The Illawarra Grammar School ยินดีต้อนรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศท่ี
ต้องการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียน The Illawarra Grammar School รักษาชื่อเสียง
ในฐานะโรงเรียนชั้นนำาที่เป็นตัวเลือกของผู้ปกครองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่จะให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำาหรับบุตร
ของตน

การศึกษาระดับโลกของ TIGS เน้นความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและใช้วิธีการด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมี
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงต่าง ๆ ภาษาต่าง ๆ (ทั้งภาษาใน
ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย) และเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่
สำาคัญ

นักเรียนที่จบการศึกษาจาก TIGS ประสบความสำาเร็จเป็น
อย่างมากในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทุกปี

นักเรียนนานาชาติที่ TIGS จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น และได้
เข้าถึงและเข้าใจประเทศออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง
วัฒนธรรมและคนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียในขณะ
ที่อาศัยอยู่ในโฮมสเตย์ที่เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีและมี
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร

หนึ่งในจุดแข็งของโรงเรียนคือการให้การดูแลเอาใจใส่
นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่จะพยายามอย่าง
เต็มที่ที่จะทำาให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใน
โรงเรียนและเข้ากับนักเรียนชาวออสเตรเลียได้อย่างดีตั้งแต่
วันแรกที่มาโรงเรียน

การปรับตัวในการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียอาจไม่ใช่
เรื่องง่ายสำาหรับนักเรียนบางคน ดังนั้นเราจึงจะดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะ
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และใช้เวลาใน
ขณะที่อยู่กับเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรารับรองว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจะปลอดภัยและ
สนุกสนานในการดูแลความสุขสบายของนักเรียนของเรา 
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมและมุ่งมั่นที่จะทำาให้นักเรียน
ทุกคนเติบโตให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนและชุมชน
โดยรวม

โรงเรียนมีนโยบายการรับนักเรียนทุกคนและยินดีต้อนรับ
นักเรียนที่นับถือทุกศาสนาและทุกนิกาย
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ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
TIGS สนับสนุนทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้โดยการส่งเสริมให้นักเรียนถามคำาถาม
ที่ท้าทาย ไตร่ตรองเชิงวิจารณ์ พัฒนาทักษะการหาข้อมูลและกลยุทธ์ในการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน
โปรแกรมของเราถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
สูงสุดสำาหรับนักเรียนทุกคนตามความสนใจของนักเรียน 
ด้วยการสอนชั้นนำาและสิ่งอำานวยความสะดวกที่ล้ำาสมัย 
TIGS มีชื่อเสียงมายาวนานสำาหรับความสำาเร็จในการสอบที่
เป็นเลิศ

โรงเรียน The Illawarra Grammar School เป็นโรงเรียน
ระดับโลกที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate (IB) 
ที่นำาเสนอโปรแกรม Primary Years Programme (PYP) 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเด็กเล็กของเรา 
และโปรแกรม Middle Years Programme (MYP) สำาหรับ
นักเรียนระดับปีที่ 7 ถึงปีที่ 10

ในระดับปีที่ 11 และปีที่ 12 นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตร 
IB Diploma Programme หรือหลักสูตร NSW Higher 
School Certificate Course ได้

องค์กร International Baccalaureate Organisation (IBO) 
ถือว่าเป็นโปรแกรมด้านวิชาการชั้นนำาของโลกสำาหรับ
โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งการสอนและวิธีการสอนเป็นการนำาความ
เข้าใจล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนมาประยุกต์ใช้



11

เรียนภาษาอังกฤษที่ TIGS
โรงเรียน The Illawarra Grammar School มีการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนานาชาติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คุณภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะไป
ศึกษาต่อที่โรงเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

ศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นของโรงเรียน The Illawarra 
Grammar School และได้รับการรับรองจาก National ELT 
Accreditation Scheme ศูนย์ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาเขตของ 
TIGS ทำาให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวก
และบริการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งหมดของ TIGS ได้

หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำาหรับ
โรงเรียนมัธยมของเราจะสอนภาษาอังกฤษและทักษะด้าน
วิชาการต่าง ๆ ที่นักเรียนจำาเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำาเร็จ
ในโรงเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปที่โรงเรียน The Illawarra 
Grammar School

หลักสูตรผสมผสานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่ใช้
ภาษาอังกฤษเฉพาะสำาหรับวิชาในโรงเรียนมัธยมในประเทศ
ออสเตรเลีย มีการแบ่งเวลาเพื่อเน้นวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้แบบออสเตรเลีย

ในขณะที่กำาลังเรียนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเรียนรวม
กันกับนักเรียนของ TIGS ร่วมทำากิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตด้านวิชาการ วัฒนธรรม การ
กีฬา และสังคมของโรงเรียน หากเหมาะสม นักเรียนจะได้
เรียนในห้องเรียนคณิตศาสตร์กับนักเรียนปกติ การสื่อสาร
ระหว่างกันเช่นนี้จะเพิ่มความมั่นใจและจะช่วยให้นักเรียน
ปรับตัวในการใช้ชีวิตในโรงเรียนได้

หลักสูตรยังประกอบไปด้วยการเรียนในห้องสมุด ทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต การทำางานโครงการ 
การศึกษาด้วยตนเอง และการไปทัศนศึกษาต่าง ๆ 
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หลักสูตรต่าง ๆ ของเรา
ELICOS – การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สำาหรับมัธยมศึกษา 
ระยะเวลา: 10-30 สัปดาห์
ระดับ: ระดับกลางถึงระดับกลางตอนปลาย
ชั่วโมง: 26.5 ต่อสัปดาห์
(รหัสหลักสูตร 059794G)

ประถมศึกษา
อนุบาลถึงปีที่ 6
ระยะเวลา: 7 ปี
(รหัสหลักสูตร 041427M)

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปีที่ 7 ถึง 10
ระยะเวลา: 4 ปี
(รหัสหลักสูตร 041428K)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่ 11 และ12
ระยะเวลา: 2 ปี
(รหัสหลักสูตร 041429J)

ข้อกำาหนดสำาหรับภาษาอังกฤษ
นักเรียนนานาชาติควรทำาการทดสอบภาษาอังกฤษและความ
สามารถผ่านหน่วยงานบริการประเมินการศึกษาของออสเตรเลีย 
หรือ Australian Education Assessment Services (AEAS) หรือ
หน่วยงานทดสอบอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน
ในกรณีที่จำาเป็น ผู้สมัครจะได้รับเสนอที่ในศูนย์ภาษาอังกฤษของโรงเรียนเพื่อเรียน ELICOS 
จนผ่านระดับภาษาอังกฤษที่เพียงพอตามที่โรงเรียนกำาหนด

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนปีที่ 7 – 10 จะต้องมีคะแนน IELTS (วิชาการ) อย่างน้อย 5.0 
หรือเทียบเท่า นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนปีที่ 11 และ 12 จะต้องมีคะแนน IELTS (วิชาการ) 
อย่างน้อย 5.5 หรือเทียบเท่า



15

การอาศัยในต่างประเทศ
โฮมสเตย์
โฮมสเตย์จะให้โอกาสพิเศษสำาหรับนักเรียนที่จะได้ประสบการณ์วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของออสเตรเลียในสภาพแวดล้อมแบบ ‘บ้านหลัง
ที่สอง’ ที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเอาใจใส่ รวมถึงโอกาสที่จะใช้ภาษา
อังกฤษในสถานการณ์จริงของนักเรียน
นักเรียนต่างประเทศของเราจะได้พักอยู่ในโฮมสเตย์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนกับครอบครัว
ของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ครอบครัวเหล่านี้มีชื่อเสียง
และให้สถานที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ

เพื่อรับรองว่านักเรียนของเราจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ ครอบครัวของเรา
ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบการประกันภัยและการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นประจำา 
เราสัมภาษณ์และตรวจสอบทุกครอบครัวในบ้านของพวกเขาก่อนที่จะได้รับการยอมรับเป็น
ครอบครัวโฮมสเตย์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นด้วยเช่นกัน เพื่อรับรองว่ามี
การรักษามาตรฐานสูงตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโฮมสเตย์ของเราพร้อมตลอดเวลาที่จะแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

มีรถรับส่งไปโรงเรียนจากโฮมสเตย์ทุกหลัง

การเป็นผู้ปกครอง
โรงเรียนสามารถให้บริการการเป็นผู้ปกครองสำาหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปีที่ไม่ได้อาศัย
อยู่ในออสเตรเลียกับพ่อแม่/ผู้ปกครองหรือญาติที่ได้รับการเสนอชื่อ
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โปรแกรมเสริมหลักสูตร
โปรแกรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน The Illawarra Grammar 
School ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าที่ไม่สามารถเรียน
รู้ได้จากห้องเรียน ซึ่งจะส่งเสริมความสำาเร็จด้านวิชาการของนักเรียน
และเตรียมความพร้อมสำาหรับความสำาเร็จในอนาคตของนักเรียน
ขอบเขตและความหลากหลายของโปรแกรมสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่จะใช้วิธีแบบ
องค์รวมสำาหรับการพัฒนาด้านวิชาการ จิตใจ กายภาพ สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม 
และอารมณ์ของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะถูกส่งเสริมให้ใช้โอกาสต่าง ๆ ที่ได้รับซึ่งจะทำาให้
พวกเขาพัฒนาพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมถึงกีฬา การบริการสังคม ทัศนศิลป์และศิลปะการ
แสดง ความท้าทายด้านวิชาการ สโมสรเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม หมากรุก การศึกษา
นอกสถานที่ และการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
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วิธีการสมัคร
1   กรอกใบสมัครสำาหรับนักเรียนนานาชาติและส่งมาที่

โรงเรียนพร้อมด้วย:

• สำาเนารายงานผลการเรียนล่าสุดสอง (2) ฉบับของผู้
สมัคร

• สำาเนาใบสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
• สำาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
• จดหมายรับรองจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนปัจจุบัน

ของผู้สมัคร หากสามารถขอได้ทันที
• สำาเนาเอกสารอ้างอิงล่าสุด
• ค่าสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้

2   ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับจดหมายเสนอเข้าเรียน  
เพื่อรับข้อเสนอในการเข้าเรียนที่โรงเรียน The Illawarra 
Grammar School ผู้สมัครจะต้องส่งสิ่งต่อไปนี้ให้กับ
โรงเรียน:

• การชำาระค่าธรรมเนียมตามที่ร้องขอในจดหมายเสนอเข้า
เรียน

• หนังสือยอมรับข้อเสนอที่ลงนามแล้ว

โรงเรียนจะออกหนังสือยืนยันการลงทะเบียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (eCoE) เมื่อได้รับสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

ผู้สมัครควรใช้จดหมายเสนอเข้าเรียนอย่างเป็นทางการของ
โรงเรียนและหนังสือยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการ
ขอวิซ่านักเรียน

ส่งใบสมัครไปที่:
Registrar 
The Illawarra Grammar School 
PO Box 225 
FIGTREE NSW 2525 
AUSTRALIA

โทร: (612) 4220 0269 | แฟกซ์: (612) 4220 0267 
อีเมล์: international@tigs.nsw.edu.au 
รหัสผู้ให้บริการ CRICOS: 02300E

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:
tigs.international 
facebook.com/TIGSInternational 
www.tigs.nsw.edu.au
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