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เรั�เป็็นัโรังเรัยีนัเอกชนัหญงินิัก�ยแองกลิคิู่นััที่ี�เก��แก�
ที่ี�สุำดของออสำเต่รัเลิยีที่ี�ใหก้�รัศึกึษ�แก�ผู่้ห้ญงิต่ลิอดชวีิติ่ 
เรั�เชื�อวิ��มืรัดกอนััลิำ ��คู่��นีั�คู่วิบคู่่�กบัขอ้เสำนัอก�รัรับัเข�้
เป็็นันักัเรัยีนัแบบอย่�ป็รัะจำำ�แลิะก�รัศึกึษ�ที่ี�หลิ�กหลิ�ย
ของเรั�เป็็นักญุแจำส่ำ�คู่วิ�มืสำำ�เรัจ็ำของเรั� ก�รัเป็็นันักัเรัยีนั
แบบอย่�ป็รัะจำำ�ที่ี�โรังเรัยีนัเซนัต่แ์คู่ที่เธอรันีั  
คู่อืก�รัที่ี�นักัเรัยีนัมืบี�้นัที่ี�สำนับัสำนุันัอย��งเขม้ืแข็งในั
สำภ�พแวิดลิอ้มืที่ี�มืสีำสีำนััแลิะหลิ�กหลิ�ย บุต่รัสำ�วิของคู่ณุ
จำะไดเ้รัยีนัร่ัท้ี่ี�จำะอย่�ไกลิบ�้นัแลิะพึ�งพ�ต่นัเองได ้มืไีหวิ
พรับิ แลิะมืคีู่วิ�มืมื ั�นัใจำในัสำภ�พแวิดลิอ้มืที่ี�ดเียี�ยมื



	โรงเรยี์นเซินตแ์คุที่เธอรนี	ซิดินีย์ ์  |   2     คู่่�มือืสำำ�หรับันักัเรัยีนัต่��งช�ต่ิ

ขอชี่�นชีมนักเตน้	นักกฎหมาย์	กวิี

แพื่ที่ย์	์ที่นัตแพื่ที่ย์	์หลัาย์คุนที่ี�ย์งัไม่รูว้ิา่โตขึ �นจะเป็นอะไร

นักเคุม	ีประตมิากร	นักเขยี์น	นักคุดิ

วิศิึวิกรผูร้กัการร ่ �อซิอ่มโดย์ไม่เบุ่�อ

คุร	ูรฐัมนตร	ีนักบุนิ	แลัะนักประดานำ �า

ผูท้ี่ี�ใชีคุ้วิามหลังใหลัที่ั�งมวิลัผลักัดนัตนเอง

ขอชี่�นชีมผูห้ญ่งิที่ี�จะกำาหนดอนาคุตของตน

ที่ี�นี�ที่ี�โรงเรยี์นเซินตแ์คุที่เธอรนี	

มาคุน้หาคุวิามย์ิ�งใหญ่ใ่นตวัิคุณุ
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เราเป็็นโรงเรยีนแบบไป็กลับัแลัะแบบอย่�
ป็ระจำำาสำำาหรบัเด็็กผู่้ �หญิงิในซิดิ็นียท์ี่ี�ป็ระสำบ
ความสำำาเรจ็ำเป็็นอย�างสำง่ เราได็ �ให �การศึกึษา
แก�หญิงิสำาวมานานกว�า 166 ปี็ โด็ยพัฒันา
ที่ั�งอปุ็นิสำยัแลัะที่ �าที่ายสำติปัิ็ญิญิา

ที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี เราติ �อนรบั
นักเรยีนหญิงิจำากที่กุภูม่หิลังัแลัะเคารพัจำดุ็
แข็็งที่ี�แติกติ�างกนัข็องแติ�ลัะคน โด็ยยอมรบั
ว�าความหลัากหลัายยกระด็บัชุมุชุนข็องเรา 
เรารบันักเรยีนติั�งแติ�ระด็บัอนุบาลัจำนถึงึชุ ั�น
ปี็ที่ี� 12 โด็ยนักเรยีนป็ระจำำาเข็ �าเรยีนได็ �ติั�งแติ�
ชุ ั�นปี็ที่ี� 7

หญิงิสำาวในปั็จำจำบุนักำาลังัได็ �รบัการศึกึษา
เพั่�ออย่�ในโลักที่ี�คาด็หวงัให �มมุีมมอง
ครอบคลัมุที่ั�วโลักแลัะมคีวามสำามารถึที่าง
เที่คโนโลัย ีแลัะความสำำาเรจ็ำนั�นข็ึ �นอย่�กบั
ความคดิ็สำร �างสำรรค ์ความมั�นใจำ วนัิย แลัะ
การสำร �างเครอ่ข็�าย

เราติ �องการให �นักเรยีนหญิงิข็องเราได็ �รบั
การศึกึษาด็ทีี่ี�สำดุ็ ด็งันั�นเราจำงึเสำนอหลักัสำต่ิร
ที่ี�หลัากหลัาย ที่ �าที่าย แลัะเข็ �มข็ �นในด็ �าน
วชิุาการ ไม�เพัยีงเที่�านั�น เรายงัติ �องการให �
นักเรยีนข็องเราเป็็นสำติรทีี่ี�มคีวามป็ระพัฤติิ
ที่ี�ด็แีลัะมวีนัิย พัร �อมที่ั�งมคีวามมั�นคงในด็ �าน
ศึลีัธรรมแลัะอารมณ์เ์พั่�อจำดั็การกบัความ
ที่ �าที่ายในชุวีติิ นี�คอ่สำิ�งที่ี�เราสำามารถึเสำนอให �
แก�บตุิรสำาวข็องคณุ์ได็ �

เราติั�งติารอที่ี�จำะได็ �พับคณุ์

ดรั จ่ำลิ ีที่�วิน์ัเซนัด ์ 
อ�จำ�รัยใ์หญ�

สำ�รัจำ�ก 
อ�จำ�รัยใ์หญ�
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โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ก�อติั�งข็ึ �นในปี็ ค.ศึ. 
1856 โด็ยเราเฉลัมิฉลัองครบรอบ 166 ปี็
ในปี็ 2022 โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี เป็็น
โรงเรยีนเอกชุนหญิงินิกายแองกลัคินัที่ี�เก�า
แก�ที่ี�สำดุ็ข็องออสำเติรเลัยี

เราเปิ็ด็สำอนระด็บัอนุบาลัถึงึชุ ั�นปี็ที่ี� 12 แลัะ
แบบอย่�ป็ระจำำาซิ ึ�งมนัีกเรยีนลังที่ะเบยีนเรยีน
กว�า 1,050 คน

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ติั�งอย่�ในเข็ติ
ชุานเมอ่งฝัั่�งติะวนัออกอนัเป็็นย�านมรีะด็บั
ข็องซิดิ็นีย ์เวฟเวอรล์ัยีเ์ป็็นย�านที่ี�อย่�อาศึยั
ที่ี�ป็ลัอด็ภูยั อย่�ไม�ไกลัจำากหาด็บอนได็ที่ี�
มชีุ ่�อเสำยีงแลัะศึน่ยก์ารค �าบอนได็ จำงัชุ ั�น 

เกี�ยวิกบัโรังเรัยีนัเซนัต่แ์คู่ที่เธอรันีั ซดินีัย ์
นักเรยีนข็องเราได็ �รบัการสำ�งเสำรมิให �สำมัผู้สัำ
ป็ระสำบการณ์ท์ี่กุอย�างที่ี�ซิดิ็นียม์ใีห � ซิ ึ�งรวมถึงึ
การใชุ �ชุวีติิกลัางแจำ �ง ใกลั �ๆ  กนัม ี
สำวนสำาธารณ์ะควนีสำป์็ารค์แลัะสำวนสำาธารณ์ะ
เซินเที่นเนียลัป็ารค์ที่ี�สำวยงาม ซิึ�งนักเรยีน
ป็ระจำำาชุอบไป็เด็นิเลั�นแลัะออกกำาลังักาย ย�าน
ศึน่ยก์ลัางธรุกจิำแลัะสำนามบนิภูายในป็ระเที่ศึ
แลัะระหว�างป็ระเที่ศึข็องซิดิ็นียอ์ย่�ห�างออกไป็
เพัยีง 20 นาที่หีากเด็นิที่างโด็ยรถึยนติ ์

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนีมคีวามสำมัพันัธท์ี่ี�
แน�นแฟ� นกบัโรงเรยีนชุายที่ี�มชีุ ่�อเสำยีงสำามแห�ง 
คอ่วทิี่ยาลัยัสำก็อติคอลัเลัจำ (Scots College) 
โรงเรยีนแครนบร่ �ค (Cranbrook School) 
แลัะวทิี่ยาลัยัเวฟเวอรล์ัยี ์(Waverley 
College)

เน่�องจำากนักเรยีนติ�างชุาติสิำ�วนใหญิ�ข็องเรา
เป็็นนักเรยีนป็ระจำำา แผู้�นพับันี�จำงึเน�นเร ่�อง 

การรบัเข็ �าเป็็นนักเรยีนป็ระจำำา
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ชวีิติ่ก�รัเรัยีนั
ปี็การศึกึษาข็องโรงเรยีนป็ระกอบด็ �วยสำี�เที่อม การเข็ �าเรยีนชุ�วงกลัางปี็จำะได็ �รบัการพัจิำารณ์าหากมทีี่ี�ว�าง  

หมายเหติ ุชุ ั�นปี็ที่ี� 10 เป็็นกลัุ�มสำดุ็ที่ �ายที่ี�สำมคัรเรยีนได็ �

ภ�คู่เรัยีนัที่ี� 1 ภ�คู่เรัยีนัที่ี� 2
เที่อมื 1 เที่อมื 2 เที่อมื 3 เที่อมื 4
ป็ลัายเด็อ่นมกราคม > ติ �นเด็อ่น
เมษายน

ป็ลัายเด็อ่นเมษายน > ป็ลัายเด็อ่น
มถิึนุายน

กลัางเด็อ่นกรกฎาคม > ป็ลัายเด็อ่น
กนัยายน

กลัางเด็อ่นติลุัาคม > ติ �นเด็อ่น
ธนัวาคม

วนัหยดุ็อสีำเติอร ์ วนัหยดุ็ฤด็ห่นาว วนัหยดุ็ฤด็ใ่บไม �ผู้ลัิ วนัหยดุ็ฤด็ร่ �อน
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ป็รัะโยชนัท์ี่�งวิชิ�ก�รั
การเรยีนการสำอนข็องโรงเรยีน 
เซินติแ์คที่เธอรนี ติั�งใจำป็รบัให �เหมาะกบั 
เด็็กผู่้ �หญิงิ ซิ ึ�งสำภูาพัแวด็ลั �อมอย�างนี�สำ�งเสำรมิ
แลัะกระติุ �นนักเรยีนผู้�านการอภูปิ็รายที่ี� 
ที่ำาให �เกดิ็การคดิ็ การวจิำยัได็ �พัสิำจ่ำนแ์ลั �วว�า
เด็็กผู่้ �หญิงิในโรงเรยีนหญิงิลั �วนบรรลัผุู้ลัการ
เรยีนที่ี�สำง่กว�าแลัะมคีวามเชุ่�อมั�นในตินเอง 
ความนับถึอ่ตินเอง แลัะความมั�นใจำที่ี�สำง่กว�า

หลังับตุิรสำาวข็องคณุ์เร ิ�มเรยีน พัี�เลัี �ยงป็ระจำำา
ชุ ั�นปี็ที่ี� 7–12 จำะเป็็นจำดุ็ติดิ็ติ�อแรกข็อง
นักเรยีนแลัะผู่้ �ป็กครองที่ี�โรงเรยีน พัี�เลัี �ยง
ป็ระจำำาชุ ั�นปี็รบัผู้ดิ็ชุอบในการพัฒันาแบบ
องคร์วมข็องเด็็กผู่้ �หญิงิแติ�ลัะคน พัี�เลัี �ยงร่ �จำกั
นักเรยีนที่กุคน รวมถึงึจำดุ็แข็็งแลัะจำดุ็ที่ี�ควร
พัฒันาให �ด็ยีิ�งข็ึ �นเป็็นอย�างด็ี

พัี�เลัี �ยงป็ระจำำาชุ ั�นปี็ยงัที่ำางานอย�างใกลั �ชุดิ็กบั
เจำ �าหน�าที่ี�ที่ี�ด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำาเพั่�อให �แน�ใจำ
ว�ามกีารด็แ่ลัเด็็กผู่้ �หญิงิแติ�ลัะคนอย�างติ�อ
เน่�อง

นักเรยีนระด็บัมธัยมศึกึษาติอนป็ลัาย 
นักเรยีนแบบไป็-กลับั แลัะนักเรยีนป็ระจำำา
สำามารถึใชุ �ศึน่ยว์จิำยั (ห �องสำมุด็) ได็ �ติั�งแติ� 
07.30 น. จำนถึงึเวลัาเร ิ�มเรยีนเวลัา 8.20 น. 
แลัะในชุ�วงพักัแลัะรบัป็ระที่านอาหารกลัางวนั 
ศึน่ยเ์ติรยีมติวั (prep centre) เปิ็ด็ให �บรกิาร
เวลัา 15.30 น. – 17.30 น. แลัะนักเรยีนชุ ั�น
ปี็ที่ี� 11 แลัะ 12 สำามารถึที่ำากจิำกรรมในศึน่ย ์
เติรยีมติวัได็ �จำนถึงึเวลัา 21.00 น.

ศึน่ยเ์ติรยีมติวัเป็็นแหลั�งที่รพััยากรอนัยอด็
เยี�ยมที่ี�นักเรยีนสำามารถึเข็ �าถึงึอาจำารยผ่์ู้ �
สำอนที่ี�ชุ�วยสำอนการบ �านแลัะการด็แ่ลัโด็ยพัี�
เลัี �ยงได็ �
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หลิกัส่ำต่รัวิชิ�ก�รั
โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี สำอนวชิุาที่ี�
หลัากหลัายติั�งแติ�ชุ ั�นปี็ที่ี� 7-10 ติั�งแติ�ชุ ั�น
ปี็ที่ี� 7 นักเรยีนจำะได็ �เรยีนวชิุา องักฤษ 
คณิ์ติศึาสำติร ์วทิี่ยาศึาสำติร ์ป็ระวตัิศิึาสำติร ์
การพัฒันาตินเอง สำขุ็ภูาพั แลัะพัลัศึกึษา 
(PDHPE) ภูาษาฝั่ร ั�งเศึสำหรอ่จำนี ภูาษาลัะตินิ 
ด็นติร ีเที่คโนโลัย ีที่ศัึนศึลิัป์็ แลัะการศึกึษา
พัระคมัภูรี ์ติั�งแติ�ชุ ั�นปี็ที่ี� 8 บตุิรสำาวข็องคณุ์
จำะเลัอ่กวชิุาเลัอ่ก 2 วชิุาซิึ�งจำะเรยีนติ�อเน่�อง
ในชุ ั�นปี็ที่ี� 9 ด็ �วย ติั�งแติ�ชุ ั�นปี็ที่ี� 10 บตุิรสำาว
ข็องคณุ์จำะเลัอ่กวชิุาเลัอ่กเพัิ�มอกีหนึ�งวชิุา

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี เสำนอหนึ�งใน
หลักัสำต่ิรวชิุาการที่ี�เปิ็ด็กว �างมากที่ี�สำดุ็
หลักัสำต่ิรหนึ�ง โด็ยป็ระกอบด็ �วย HSC 40 
วชิุาที่ี�เปิ็ด็สำอนที่ี�โรงเรยีน
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ภ�ษ�องักฤษ ภูาษาองักฤษข็ั�นสำง่

ภูาษาองักฤษในฐานะภูาษาเพัิ�มเติมิหรอ่ภูาษาถึิ�น

ภูาษาองักฤษพั่ �นฐาน

ภูาษาองักฤษเสำรมิ 1

ภูาษาองักฤษเสำรมิ 2

คู่ณิต่ศึ�สำต่รั ์ คณิ์ติศึาสำติรข์็ ั�นสำง่

คณิ์ติศึาสำติรพ์ั่ �นฐาน 2

คณิ์ติศึาสำติรเ์สำรมิ 1

คณิ์ติศึาสำติรเ์สำรมิ 2

วิทิี่ย�ศึ�สำต่รั ์ ชุวีวทิี่ยา

เคมี

ฟิสำกิสำ ์

วทิี่ยาศึาสำติรเ์สำรมิ

ป็รัะวิตั่ศิึ�สำต่รั ์ ป็ระวตัิศิึาสำติรส์ำมยัโบราณ์

ป็ระวตัิศิึาสำติรส์ำมยัใหม�

ป็ระวตัิศิึาสำติรเ์สำรมิ

สำงัคู่มืศึ�สำต่รั ์ ธรุกจิำศึกึษา

เศึรษฐศึาสำติร ์

ภูม่ศิึาสำติร ์

กฎหมายที่ั�วไป็

การพัฒันาตินเอง สำขุ็ภูาพั แลัะพัลัศึกึษา  
(PDHPE)

การพัฒันาตินเอง สำขุ็ศึกึษาแลัะพัลัศึกึษา

ก�รัลิะคู่รั การลัะคร

ภ�ษ� ภูาษาจำนี

ภูาษาฝั่ร ั�งเศึสำ

ภูาษาญิี�ป็ุ� น

ภูาษาลัะตินิ

ภูาษาสำเป็น

ดนัต่รัี ด็นติร ี1

ด็นติร ี2

ด็นติรเีสำรมิ

เที่คู่โนัโลิยี การออกแบบแลัะเที่คโนโลัยี

สำิ�งที่อแลัะการออกแบบ (ติั�งแติ�ชุ ั�นปี็ที่ี� 11 ในปี็ 
2023 แลัะชุ ั�นปี็ที่ี� 12 ในปี็ 2024)

เที่คโนโลัยอีาหาร

ศึลิิป็ะ ที่ศัึนศึลิัป์็

พรัะคู่มัืภรีัศ์ึกึษ� ศึาสำนศึกึษา 1

ศึาสำนศึกึษา 2
*โป็รด็ที่ราบว�าหลักัสำต่ิรอาจำมกีารเป็ลัี�ยนแป็ลังได็ �

หลิกัส่ำต่รั HSC รัะดบั 
มืธัยมืศึกึษ�ต่อนัป็ลิ�ย
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ก�รัวิ�งแผู้นัเพื�อ 
อนั�คู่ต่

การเลัอ่กเรยีนวชิุาแลัะการแนะแนวอาชุพีัที่ี�
เหมาะสำมเป็็นสำิ�งสำำาคญัิในการวางแผู้นโอกาสำ
ในอนาคติที่ี�จำะมใีห �กบับตุิรสำาวข็องคณุ์ ที่ี�
ป็รกึษาระด็บัอดุ็มศึกึษาข็องเราที่ำางาน
อย�างใกลั �ชุดิ็กบันักเรยีนเพั่�อให �คำาแนะนำา
แลัะการสำนับสำนุน วทิี่ยากร ศึษิยเ์ก�า แลัะผู่้ �
เชุ ี�ยวชุาญิด็ �านสำถึานที่ี�ที่ำางานเยี�ยมโรงเรยีน
ข็องเราเป็็นป็ระจำำาแลัะแบ�งปั็นป็ระสำบการณ์์
แลัะคำาแนะนำาข็องพัวกเข็า นอกจำากนี� 
มหาวทิี่ยาลัยัยงัจำดั็กจิำกรรมเยี�ยมชุมโรงเรยีน
แลัะกจิำกรรมออนไลันซ์ิ ึ�งเด็็กๆ ได็ �รบัการ
สำนับสำนุนให �เข็ �าร�วม

ผู้ลิ HSC ป็รัะจำำ�ปี็ 
2020-2021

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี สำอนจำนจำบระด็บั
ป็ระกาศึนียบตัิรระด็บัมธัยมศึกึษาติอนป็ลัาย 
(Higher School Certificate: HSC) การ
สำอบ HSC จำะเสำรจ็ำสำิ �นในชุ ั�นปี็สำดุ็ที่ �ายข็อง
มธัยมศึกึษาติอนป็ลัาย คะแนนที่ี�ได็ �จำะถึก่
ใชุ �ในการจำดั็อนัด็บัผู้ลัการสำอบเข็ �าสำถึาบนั
อดุ็มศึกึษาข็องออสำเติรเลัยี (Australian 
Tertiary Admissions Rank: ATAR)  
ซิ ึ�งชุ�วยให �นักเรยีนสำามารถึเข็ �าเรยีนติ�อ 
ในมหาวทิี่ยาลัยัในออสำเติรเลัยีหรอ่ติ�าง
ป็ระเที่ศึได็ � HSC/ATAR เป็็นที่ี�ยอมรบัใน 
ระด็บัสำากลั นักเรยีนข็องโรงเรยีน 
เซินติแ์คที่เธอรนี สำ�วนใหญิ�เรยีนติ�อที่ี�
มหาวทิี่ยาลัยัซิดิ็นีย ์มหาวทิี่ยาลัยัแห�งรฐั
นิวเซิาที่เ์วลัสำ ์มหาวทิี่ยาลัยัเที่คโนโลัยซีิดิ็นีย ์
หรอ่มหาวทิี่ยาลัยัแห�งชุาติอิอสำเติรเลัยี

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี เป็็นโรงเรยีน
วชิุาการที่ี�เปิ็ด็รบันักเรยีนที่กุกลัุ�มโด็ยไม�แบ�ง
แยก แลัะด็ �วยเหตินีุ� ผู้ลังานข็องนักเรยีนจำงึ
โด็ด็เด็�นอย�างติ�อเน่�อง

 
โรังเรัยีนัเซนัต่แ์คู่ที่เธอรันีั 2018 2019 2020 2021

อนััดบั SMH ในัรัฐันิัวิเซ�ที่เ์วิลิสำ ์ 28 17 29 23

นักเรยีนข็องโรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี  
ที่ี�ได็ �คะแนน 90 คู่ะแนันัขึ �นัไป็

46% 51% 41% 54%

นักเรยีนข็องโรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี		
ที่ี�ได็ �คะแนน 80 คู่ะแนันัขึ �นัไป็

74% 80% 72% 79%

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี 
คู่��มืธัยฐ�นั ATAR

89 90 88.5 90.65

*คะแนน ATAR สำง่สำดุ็คอ่ 99.95

**โรงเรยีนมากกว�า 500 แห�งเข็ �าร�วมใน HSC ในรฐันิวเซิาที่เ์วลัสำ ์

ในปี็ 2021 นักเรยีนข็องโรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนีได็ �คะแนนเป็็นอนัด็บัที่ี�หนึ�งข็องรฐัที่ั�งภูาษา
องักฤษข็ั�นสำง่แลัะภูาษาองักฤษพั่ �นฐาน นอกจำากนี� นักเรยีนข็องโรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนียงัได็ �
คะแนนเป็็นอนัด็บัที่ี�สำามในวชิุาภูาษาสำเป็นติ�อเน่�อง อนัด็บัที่ี�สำามในวชิุาวทิี่ยาศึาสำติรเ์สำรมิ อนัด็บัที่ี�
ห �าในวชิุาวทิี่ยาศึาสำติรเ์สำรมิ แลัะอนัด็บัที่ี�ห �าในวชิุาการลัะครในรฐันิวเซิาที่เ์วลัสำอ์กีด็ �วย
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หอพกั

หอพักัคอ่บ �านข็องบตุิรสำาวข็องคณุ์ข็ณ์ะที่ี�
อย่�ไกลับ �าน

หอพักัสำามารถึรองรบันักเรยีนจำาก
ออสำเติรเลัยีแลัะติ�างป็ระเที่ศึได็ � 67 คน 
หอพักัข็องเราเพัิ�งได็ �รบัการบร่ณ์ะเม่�อเรว็ๆ นี�
แลัะมพีั่ �นที่ี�ใชุ �สำอยที่ี�ที่นัสำมยัพัร �อมห �องพักั
เด็ี�ยวที่ี�โด็ด็เด็�น ให �ความเป็็นสำ�วนติวัสำำาหรบั
การศึกึษาแลัะพักัผู้�อน สำาวน�อยที่กุคนได็ �รบั
การสำนับสำนุนให �ป็รบัแติ�งห �องข็องตินได็ �ติาม
ชุอบ

อาหารอร�อย หลัากหลัาย แลัะได็ �สำมด็ลุัที่าง
โภูชุนาการ ป็รงุโด็ยเชุฟข็องเรา นักเรยีน
ป็ระจำำาสำามารถึเข็ �าใชุ � เน็ติฟลักิซิ ์สำมารท์ี่
ที่วี ีแลัะมวีายฟายในที่กุพั่ �นที่ี�ข็องหอพักั 
นักเรยีนป็ระจำำาสำามารถึใชุ �สำิ�งอำานวยความ
สำะด็วกข็องโรงเรยีน เชุ�น สำระว�ายนำ �า ศึน่ย ์
กฬีา สำนามเที่นนิสำแลัะบาสำเก็ติบอลั ห �อง
ซิ �อมด็นติร ีแลัะโรงยมิ

ป็รัะโยชนัท์ี่�งวิชิ�ก�รั

หอพักัแห�งนี�ป็ลัก่ฝัั่งวฒันธรรมข็องการ
ที่ำางานหนัก ความเข็ �มงวด็ด็ �านวชิุาการ แลัะ
สำภูาพัแวด็ลั �อมที่ี�มคีณุ์ค�าแลัะสำ�งเสำรมิความ
พัยายาม นักเรยีนป็ระจำำาข็องเราเติบิโติได็ �ด็ี
ที่ั�งในด็ �านวชิุาการแลัะการใชุ �ชุวีติิป็ระจำำาวนั

การสำ่�อสำารอย�างใกลั �ชุดิ็ระหว�างครป่็ระจำำา
ชุ ั�นแลัะเจำ �าหน�าที่ี�ในหอพักัชุ�วยให �มั�นใจำได็ �ว�า
โป็รแกรมการศึกึษาข็องนักเรยีนจำะติรงติาม
ความคาด็หวงัข็องเด็็ก ผู่้ �ป็กครอง แลัะเจำ �า
หน�าที่ี�การสำอน เรามกีระบวนการติดิ็ติามที่ี�
รดั็กมุ แลัะเราที่ราบด็วี�าเม่�อใด็ที่ี�สำิ�งติ�างๆ ไป็

ได็ �ด็ �วยด็หีรอ่ติ �องได็ �รบัการสำนับสำนุนแลัะ
การป็รบัป็รงุ นักเรยีนป็ระจำำาจำะเข็ �าร�วมศึน่ย ์
เติรยีมติวัติั�งแติ�เย็นวนัจำนัที่รถ์ึงึวนัพัฤหสัำบด็ี
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ที่ำ�ไมืต่อ้งเป็็นันักัเรัยีนั 
ป็รัะจำำ�?
นักเรยีนป็ระจำำาข็องเราสำร �างมติิรภูาพัที่ี�
แน�นแฟ� นแลัะติลัอด็ชุวีติิกบันักเรยีนที่ั�งใน
ออสำเติรเลัยีแลัะติ�างป็ระเที่ศึ

บตุิรสำาวข็องคณุ์จำะได็ �เรยีนร่ �ที่ี�จำะอย่�ไกลับ �าน
แลัะเป็็นอสิำระ มไีหวพัรบิ มคีวามมั�นใจำ แลัะ
ได็ �รบัการศึกึษาเป็็นอย�างด็ ีเราสำนับสำนุน
ให �นักเรยีนข็องเราได็ �ใชุ �ชุวีติิอย�างเต็ิมที่ี�ที่ี�
โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี นักเรยีนจำะได็ �
พัฒันาติวัเองที่ั�งในด็ �านสำงัคมแลัะอารมณ์์
เม่�อมสีำ�วนร�วมในกจิำกรรมร�วมหลักัสำต่ิรที่ี�มใีห �
เลัอ่กหลัากหลัายในฐานะนักเรยีนป็ระจำำา

ใหเ้วิลิ�ป็รับัต่วัิ
เราติระหนักด็วี�าการย �ายมาโรงเรยีนใหม�ในป็ระเที่ศึอ่�นเป็็นความที่ �าที่ายอย�างยิ�งสำำาหรบันักเรยีน
ติ�างชุาติขิ็องเรา แลัะเรารบัรองกบันักเรยีนหญิงิว�าชุวีติิข็องพัวกเข็าจำะง�ายข็ึ �นเม่�อป็รบัติวัเข็ �ากบั
กจิำวตัิรป็ระจำำาวนัแลัะเร ิ�มสำร �างมติิรภูาพัใหม�ได็ �

มืสีำ�วินัรั�วิมื
โรงเรยีนมกีจิำกรรมร�วมหลักัสำต่ิรมากมาย เชุ�น การลัะคร กฬีา ด็นติร ีการโติ �วาที่ ีแลัะการเติ �นรำา

นักเรยีนป็ระจำำาที่ั�งหมด็ในชุ ั�นปี็ที่ี� 7-10 ติ �องมสีำ�วนร�วมในกจิำกรรมหลักัสำต่ิรร�วมอย�างน�อยหนึ�ง
กจิำกรรม (แติ�แนะนำาให �ลังสำองกจิำกรรม) ในแติ�ลัะภูาคการศึกึษา ซิึ�งจำะสำนับสำนุนการบร่ณ์าการ
เข็ �ากบัชุวีติิที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี

ขอคู่วิ�มืช�วิยเหลิอืเมืื�อต่อ้งก�รั
นอกจำากพัี�เลัี �ยงป็ระจำำาชุ ั�นปี็ข็องบตุิรสำาวคณุ์แลั �ว ยงัมเีจำ �าหน�าที่ี�ที่ี�ด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำาบ �านอกีห �า
คนคอยชุ�วยเหลัอ่หากนักเรยีนติ �องการความชุ�วยเหลัอ่ แม �ว�าจำะเป็็นเพัยีงเพัราะคดิ็ถึงึบ �านก็ติาม!
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เจำ�้หน้ั�ที่ี�ด่แลิ
นักัเรัยีนัป็รัะจำำ�
ของเรั�
โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี มหีอพักัหนึ�งหลังั
ซิึ�งรองรบันักเรยีน 67 คนติั�งแติ�ชุ ั�นปี็ที่ี� 7-12 
โด็ยมสีำดั็สำ�วนเด็็กหญิงิจำากซิดิ็นีย ์พั่ �นที่ี�
ชุนบที่ข็องออสำเติรเลัยี แลัะติ�างป็ระเที่ศึที่ี�
เหมาะสำม

มเีจำ �าหน�าที่ี�ป็ระจำำาห �าคนอาศึยัอย่�ในหอพักั
แลัะพัร �อมให �ความชุ�วยเหลัอ่นักเรยีนอย่�เสำมอ

ที่มีด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำาข็องเราด็แ่ลัโด็ย
คณุ์รเีบคก �า เฮอรเ์บริต์ิ ผู่้ �อำานวยการฝั่� าย
ด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำาแลัะการมสีำ�วนร�วมข็อง
นักเรยีน แลัะคณุ์เอมลิัี� คาโซิโกโลั ผู่้ �ชุ�วยผู่้ �
อำานวยการฝั่� ายด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำา ที่มีงาน
ที่ำางานร�วมกนัเพั่�อให �แน�ใจำว�านักเรยีนป็ระจำำา
แติ�ลัะคนได็ �รบัการสำนับสำนุนแลัะเลัี �ยงด็อ่ย�าง
ด็ใีนชุ�วงเวลัาที่ี�นักเรยีนอย่�กบัเรา

คู่ณุรัเีบคู่ก�้ เฮอรัเ์บริัต์่

รเีบคก �าด็แ่ลัหอพักัแลัะนักเรยีนป็ระจำำา
ที่ั�งหมด็ รวมถึงึสำวสัำด็กิารแลัะการพัฒันา
ข็องนักเรยีน รเีบคก �าที่ำางานให �โรงเรยีนมา 
15 ปี็แลั �ว แลัะติอนนี�เป็็นครฝึ่ั่กหดั็สำอนระด็บั
มธัยมป็ลัายข็องโรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี
นอกเหน่อจำากติำาแหน�งผู่้ �อำานวยการฝั่� าย
ด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำา เธอชุอบความหลัาก
หลัายในแติ�ลัะวนัแลัะชุอบที่ี�จำะได็ �ใชุ �เวลัากบั
ที่ั�งเด็็กผู่้ �หญิงิที่ี�ไป็-กลับัแลัะอย่�ป็ระจำำา

รเีบคก �าเป็็นคนไม�ถึอ่ติวั เน�นป็ฏิบิตัิ ิยด่็หยุ�น 
เห็นอกเห็นใจำผู่้ �อ่�น เข็ �าถึงึได็ �ง�าย แลัะอบอุ�น
กบัที่ั�งนักเรยีนแบบไป็-กลับัแลัะนักเรยีน
ป็ระจำำา

คู่ณุเอมืลิิี� คู่�โซโกโลิ

เอมลิัี�ชุ�วยรเีบคก �าในงานแติ�ลัะวนัข็องหอพักั 
เธอที่ำางานให �โรงเรยีนมาสำี�ปี็แลั �วแลัะเป็็นผู่้ �
ชุ�วยผู่้ �อำานวยการฝั่� ายด็แ่ลันักเรยีนป็ระจำำา
เป็็นเวลัาสำองปี็ เธอหลังใหลัในด็นติรแีลัะเธอ
ได็ �รบัการฝึั่กอบรมให �เป็็นครส่ำอนด็นติรกี�อน
ที่ี�จำะที่ำางานในบที่บาที่ปั็จำจำบุนัในฐานะผู่้ �ชุ�วย
หวัหน�าฝั่� ายการศึกึษาพัระคมัภูรีแ์ลัะนักเรยีน
ป็ระจำำา

เธออาศึยัอย่�ในหอพักัแลัะเป็็นคนที่ี�นักเรยีน
ป็ระจำำาจำะเรยีกหาได็ �หากไม�สำบายหรอ่ติ �องการ
ได็ �รบัการด็แ่ลั

เอมลิัี�เป็็นคนร�าเรงิ มมีนุษยสำมัพันัธท์ี่ี�ด็ ีเป็็น
คนติลัก เข็ �าถึงึได็ �ง�าย แลัะเป็็นเจำ �าหน�าที่ี�
ที่ี�คอยให �ความชุ�วยเหลัอ่แลัะเป็็นมติิรกบั
นักเรยีนเป็็นอย�างมาก
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กจิำวิตั่รัรัะหวิ��งสำปั็ด�ห ์

6.45 นั. – 7.45 นั.
อาหารเชุ �า

จำนัถึงึเวิลิ� 8.15 นั.
นักเรยีนเติรยีมติวัไป็โรงเรยีน 
ที่ำาความสำะอาด็ห �อง แลัะที่ำาหน�าที่ี�
ติ�างๆ ให �เสำรจ็ำ

8.15 นั.
นักเรยีนออกจำากหอพักันักเรยีน

8.20 นั.
เร ิ�มเรยีน

8.20 นั. – 10.30 นั.
เรยีนบที่เรยีนที่ี� 1 แลัะ บที่เรยีนที่ี� 2

10.30 นั. - 11.00 นั.
หยดุ็พักั (รบัป็ระที่านอาหารว�าง
ชุ�วงเชุ �า)

11.00 นั. – 11.20 นั.
ชุ�วงเวลัาด็แ่ลัด็ �านวชิุาการ 
(สำปั็ด็าหล์ัะ 3 คร ั�ง) หรอ่การ
ป็ระชุมุข็องโรงเรยีน หรอ่เข็ �าโบสำถึ ์

11.20 นั. – 13.30 นั.
เรยีนบที่เรยีนที่ี� 3 แลัะ บที่เรยีนที่ี� 4

13.30 นั. – 14.15 นั.
อาหารกลัางวนั

14.15 นั. – 15.20 นั.
เรยีนบที่เรยีนที่ี� 5

15.20 นั. – 17.30 นั.
เข็ �าชุ ั�นเรยีนหลังัเลักิเรยีน เลั�น
กฬีา ที่ำากจิำกรรมร�วมวชิุาการ 
นักเรยีนป็ระจำำากลับัไป็ยงัหอพักั

18.00 นั.
รบัป็ระที่านอาหารเย็นที่ี�ห �อง
อาหารข็องนักเรยีนป็ระจำำา

19.00 นั. – 20.30 นั.
ชุ�วงเวลัาเติรยีมติวัข็องชุ ั�นปี็ที่ี� 7-9

19.00 นั. – 21.00 นั.
ชุ�วงเวลัาเติรยีมติวัข็องชุ ั�นปี็ที่ี� 
10-12
นักเรยีนชุ ั�นปี็ที่ี� 12 ที่ำางานติ�อใน
ห �องข็องติวัเอง

21.30 นั.
เก็บโที่รศึพััที่ม์อ่ถึอ่ แล็ัป็ท็ี่อป็ 
แลัะอปุ็กรณ์เ์ที่คโนโลัยอี่�นๆ ข็อง
นักเรยีนชุ ั�นปี็ที่ี� 7-11 สำ�งคน่
นักเรยีนเม่�อเร ิ�มติ �นวนัเรยีน

9.00 นั. – 10.00 นั.
อาหารเชุ �า

10.00 นั. - 13.00 นั.
เลั�นกฬีา ที่ำากจิำกรรมร�วมวชิุาการ 
ข็ออนุญิาติออกนอกสำถึานที่ี�ใน
ติอนกลัางวนัหรอ่ชุ�วงสำดุ็สำปั็ด็าห ์

13.00 นั.
อาหารกลัางวนั

13.30 นั. – 17.30 นั.
กจิำกรรมวนัอาที่ติิยข์็องนักเรยีน
ชุ ั�นปี็ที่ี� 7-9 (ที่กุสำองสำปั็ด็าห)์

18.00 นั.
อาหารเย็น

19.00 นั.
เวลัาเงยีบ แที่นเวลัาติวิการบ �าน

ช�วิงสุำดสำปั็ด�ห ์

กจิำวิตั่รัป็รัะจำำ�วินััของนักัเรัยีนัป็รัะจำำ�
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เวิลิ�กบัพี�เลิี �ยง

บตุิรสำาวข็องคณุ์จำะเข็ �าร�วมกลัุ�มพัี�เลัี �ยงเม่�อ
เร ิ�มเรยีนที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ซิ ึ�ง
จำะกลัายเป็็นสำ�วนสำำาคญัิในชุวีติิในโรงเรยีน 
โป็รแกรมด็แ่ลัที่างวชิุาการข็องเราที่ี�จำดั็ให �
ผู้�านกลัุ�มพัี�เลัี �ยงเป็็นสำ�วนสำำาคญัิข็องแนวที่าง
การสำอนแลัะการเรยีนร่ �ข็องเรา บตุิรสำาว
ข็องคณุ์จำะรบัร่ �ได็ �ว�าตินเป็็นสำ�วนหนึ�งแลัะ
มคีวามสำมัพันัธท์ี่ี�แน�นแฟ� นกบัเพั่�อนๆ  

บตุิรสำาวข็องคณุ์จำะเป็็นสำ�วนหนึ�งข็อง
กลัุ�มพัี�เลัี �ยงป็ระจำำาบ �านที่นัที่ทีี่ี�เร ิ�มเรยีน
ในระด็บัมธัยมศึกึษาติอนป็ลัาย

ในกลัุ�มย�อยเหลั�านี� นักเรยีนจำะเข็ �าร�วม
กบัเพั่�อนสำาววยัเด็ยีวกนัแลัะคณุ์คร ่
กลัุ�มติ�างๆ จำะป็ระชุมุกนัสำปั็ด็าหล์ัะ
สำองคร ั�งแลัะแบ�งปั็นป็ระสำบการณ์แ์ลัะ
ข็ �อคดิ็ ความสำมัพันัธแ์ลัะความสำามคัคี
ที่ี�แที่ �จำรงิจำะเกดิ็ข็ึ �นในกลัุ�มเหลั�านี�

กจิำกรรมในบ �านเป็็นวธิทีี่ี�ด็ทีี่ี�สำดุ็วธิหีนึ�งที่ี�
นักเรยีนจำะได็ �สำร �างความผู่้กพันักบัเพั่�อนฝ่ั่ง
แลัะโรงเรยีน นักเรยีนจำะได็ �รบัป็ระโยชุนจ์ำาก
การที่ำางานร�วมกนัติลัอด็กลัุ�มชุ ั�นปี็ติ�างๆ  
รุ �นพัี�จำะก �าวข็ึ �นเป็็นผู่้ �นำาบ �านแลัะรุ �นน�องจำะ 

เรยีนร่ �จำากแบบอย�างข็องติน

โป็รแกรมด็แ่ลัที่างวชิุาการยงัให �ความร่ �
ที่างการเงนิ การติั�งเป็� าหมาย ป็ารต์ิี �อย�าง
ป็ลัอด็ภูยั การให �ความยนิยอม การเป็็น
พัลัเมอ่งด็จิำทิี่ลัั ความติระหนักด็ �านสำขุ็ภูาพั
จำติิ โภูชุนาการแลัะนิสำยัที่ี�ด็ตีิ�อสำขุ็ภูาพั

หากคณุ์มขี็ �อกงัวลัเกี�ยวกบับตุิรสำาว
ข็องคณุ์ พัี�เลัี �ยงป็ระจำำาปี็จำะเป็็นคนแรกที่ี�
ติดิ็ติ�อเม่�ออย่�ที่ี�โรงเรยีน แลั �วจำะที่ำาอย�างไร
หากคณุ์ติ �องการสำ�งความคดิ็เห็น พัี�
เลัี �ยงข็องชุ ั�นปี็คอ่ผู่้ �ติดิ็ติ�อข็องคณุ์
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กฬี�แลิะหลิกัส่ำต่รัรั�วิมื

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี มกีฬีาแลัะ
กจิำกรรมร�วมหลักัสำต่ิรมากมายให �เลัอ่ก
ติามความสำนใจำแลัะเป็� าหมายเฉพัาะข็อง
นักเรยีนที่กุคน โป็รแกรมข็องเราออกแบบ
มาเพั่�อเสำรมิการเรยีนในโรงเรยีนแลัะสำ�ง
เสำรมิสำขุ็ภูาพัร�างกายแลัะจำติิใจำในเชุงิบวกเพั่�อ
ป็ระสำบการณ์ท์ี่ี�รอบร่ �ข็องนักเรยีน โรงเรยีน
เซินติแ์คที่เธอรนี มสีำิ�งอำานวยความสำะด็วก
ด็ �านการกฬีาระด็บัพัรเีมยีมแลัะการฝึั่กสำอน
เพั่�อชุ�วยเหลัอ่นักกฬีาติลัอด็เสำ �นที่างข็อง
พัวกเข็า

กจิำกรัรัมืรั�วิมืหลิกัส่ำต่รั
• นักเรยีนเติรยีมที่หาร
• คารด์็โิอ ฟิติเนสำ
• ชุมรมหมากรกุ
• ชุมรมรหสัำแลัะหุ�นยนติร ์
• เติ �น (บลััเลัติ ์ ฮปิ็ฮอป็  คอนเที่มโพัราร ี 

แจำ �สำ  แที่ป็)
• ด็ยกุแห�งเอด็นิบะระ (Duke of 

Edinburgh) (โครงการพัฒันาเยาวชุน
นานาชุาติ)ิ

• การฟันด็าบ
• ยมินาสำติกิสำากลัแลัะยมินาสำติกิลัลีัา
• หุ�นยนติ ์
• การพ่ัด็แลัะการลัะคร (วทิี่ยาลัยัที่รนิิติ)ี
• ชุมรม STEM (วทิี่ยาศึาสำติร ์ เที่คโนโลัย ี 

วศิึวกรรมศึาสำติร ์ แลัะคณิ์ติศึาสำติร)์
• ที่ศัึนศึลิัป์็
• โยคะ

กฬี�
• ยมินาสำติกิสำากลัแลัะยมินาสำติกิลัลีัา
• กรฑีา
• แบด็มนิตินั
• บาสำเกติบอลั
• การแข็�งข็นัวิ�งข็ �ามทีุ่�ง
• ฟุติบอลั
• กอลัฟ์
• ฮอกกี �

• เนติบอลั
• พัายเรอ่
• กฬีาที่ี�เลั�นในหมิะ
• ว�ายนำ �าแลัะด็ำานำ �า
• ซิอฟติบ์อลั
• ซิอกเกอร ์
• ปิ็งป็อง
• ที่ชัุฟุติบอลั
• ไติรกฬีา
• วอลัเลัยบ์อลั
• โป็โลันำ �า
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ดนัต่รัี

โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี มโีป็รแกรมด็นติรทีี่ี�มชีุวีติิชุวีาแลัะสำร �างสำรรคท์ี่ี�สำ�งเสำรมิการพัฒันา
ด็นติรขี็องนักเรยีนแติ�ลัะคน ด็ �วยวงด็นติรทีี่ี�มใีห �เลัอ่กมากถึงึ 30 วง ลัะครเพัลังข็องโรงเรยีน ที่วัร ์
ติ�างป็ระเที่ศึ โป็รแกรมห �องเรยีนที่ี�เข็ �มข็ �น แลัะบที่เรยีนที่ี�มใีห �สำำาหรบัการเลั�นเคร ่�องด็นติรี

 

ออรเ์คสำติราหลักัๆ ที่ั�งหมด็ จำงึมโีอกาสำมากมายสำำาหรบันักเรยีนด็นติรขี็องเราที่ี�จำะก �าวข็ึ �นไป็จำดุ็
สำง่สำดุ็ การสำอนด็นติรแีบบสำ�วนติวัจำะมขี็ึ �นในห �องซิ �อมเฉพัาะ ห �องซิ �อมด็นติร ีห �องวงด็นติร ีห �อง
ป็ฏิบิตัิกิารคอมพัวิเติอร ์สำติด่็โิอบนัที่กึเสำยีง แลัะพั่ �นที่ี�การเรยีนการสำอนแบบอนิเที่อรแ์อคที่ฟี

ก�รัเรัยีนัสำ�วินัต่วัิ
มกีารสำอนด็นติรสีำำาหรบัเคร ่�องด็นติรวีงออเคสำติราแลัะเคร ่�องด็นติรรี�วมสำมยัหลักัๆ ที่ั�งหมด็ รวมถึงึ
• บาสำซิน่
• เชุลัโลั
• คลัารเิน็ติ
• การเรยีบเรยีงแลัะการแติ�งเพัลัง
• กตีิ �ารค์ลัาสำสำคิแลัะไฟฟ� า
• ด็บัเบลิัเบสำแลัะเบสำไฟฟ� า
• ข็ลัุ�ย
• เฟรนชุฮ์อรน์
• ด็นติรแีลัะที่ฤษฎี
• โอโบ

• ชุดุ็เคร ่�องเคาะจำงัหวะแลัะกลัอง
• เปี็ยโน
• แซิกโซิโฟน
• ที่รอมโบน
• ที่รมัเป็็ติ
• ที่บ่า
• วโิอลัา 
• ไวโอลันิ
• การร �องเพัลัง
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ก�รัสำรั�้งเสำรัมิืป็รัะสำบก�รัณท์ี่ ั�วิโลิก

เม่�อเข็ �าเรยีนที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี 
บตุิรสำาวข็องคณุ์จำะมโีอกาสำได็ �แลักเป็ลัี�ยน
ภูาษา การบรกิาร แลัะการที่�องเที่ี�ยวเชุงิ
วฒันธรรม

เราเปิ็ด็โอกาสำให �นักเรยีนได็ �เข็ �าใจำในป็ระเด็็น
ระหว�างป็ระเที่ศึแลัะค �นพับวฒันธรรมที่ี�หลัาก
หลัายผู้�านการสำร �างเสำรมิป็ระสำบการณ์ท์ี่ั�ว
โลักข็องเรา การเรยีนภูาษาแลัะวฒันธรรมที่ี�
โรงเรยีนแลั �วพัฒันาให �ด็ยีิ�งข็ึ �นด็ �วยการแลัก
เป็ลัี�ยนหรอ่ที่วัรเ์ฉพัาะหลักัสำต่ิรจำะชุ�วยเติรยีม
บตุิรสำาวข็องคณุ์ให �พัร �อมสำำาหรบัอนาคติใน
ระด็บัสำากลัติ�อไป็ 

ก�รัจำดัที่วัิรัเ์ข�้ถึงึภ�ษ�แลิะ
วิฒันัธรัรัมืในั
• ญิี�ป็ุ� น
• นิวแคลัโิด็เนีย
• ฮ�องกง
• แอด็เิลัด็
ก�รัแลิกเป็ลิี�ยนัที่�งวิฒันัธรัรัมืกบั
• สำหราชุอาณ์าจำกัร
• อารเ์จำนตินิา
• สำวติิเซิอรแ์ลันด็ ์

ก�รัแลิกเป็ลิี�ยนัก�รัเข�้ถึงึภ�ษ�
กบั
• ฝั่ร ั�งเศึสำ
• ญิี�ป็ุ� น
• สำเป็น

ก�รัจำดัที่วัิรัร์ัะหวิ��งป็รัะเที่ศึในัด�้นั
• การบรกิาร
• ด็นติรี
• กฬีา
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คู่ำ�ชมืเชยจำ�กอดตี่นักัเรัยีนัแลิะผู่้ป้็กคู่รัอง

ATHICHA BEAU BOOBPHAKAM นักัเรัยีนัป็รัะจำำ�จำ�กป็รัะเที่ศึไที่ย นักัเรัยีนั  
HSC 2012
ฉันเข็ �าเป็็นนักเรยีนป็ระจำำาที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ในชุ ั�นปี็ที่ี� 7 ปี็ 2007 ย �อนกลับัไป็ติอนนั�น ฉันพ่ัด็
ภูาษาองักฤษได็ �ไม�คลั�องแลัะก็พัยายามที่ำาความเข็ �าใจำคนอ่�นๆ บ �าง แติ�นั�นก็ไม�ได็ �เป็็นอปุ็สำรรคติ�อการผู่้ก
มติิร ติอนแรก ฉันไม�ค�อยแน�ใจำจำรงิๆ ว�าชุ�วงชุ ั�นมธัยมติอนป็ลัายที่ี�เหลัอ่ข็องฉันในข็ณ์ะที่ี�เป็็นนักเรยีนป็ระจำำา
จำะเป็็นอย�างไร แติ�กลับักลัายเป็็นว�ามนัเป็็นชุ�วงเวลัาที่ี�ด็ทีี่ี�สำดุ็ในชุวีติิข็องฉัน ติั�งแติ�การเด็นิข็ �ามสำนามหญิ �า
ไป็เข็ �าร�วมซิ �อมฟุติบอลัติอนเชุ �าจำนถึงึการเด็นิกลับับ �านหลังัซิ �อมวงด็นติรกีบัเพั่�อนๆ เป็็นป็ระจำำา แติ�ที่ี�สำำาคญัิ
ที่ี�สำดุ็ คอ่การได็ �อย่�กบัเพั่�อนสำนิที่ข็องคณุ์หลัายปี็ ซิ ึ�งบางคนก็ยงัเป็็นเพั่�อนสำนิที่ที่ี�สำดุ็ข็องฉันอย่�ติอนนี� ฉัน
ไม�ติ �องการการเรยีนระด็บัมธัยมศึกึษาติอนป็ลัายแบบอ่�น แลัะฉันเชุ่�อว�าโรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนีมอบ
ป็ระสำบการณ์ท์ี่ี�น�าจำด็จำำาแลัะสำมบร่ณ์ท์ี่ี�สำดุ็ที่ี�จำะเติรยีมคณุ์ให �พัร �อมสำำาหรบัที่กุแง�มุมข็องชุวีติิในอนาคติ

LIM SONG แลิะ SOYOUNG LIM พ�อแมื�ช�วิเวิยีดนั�มืของ LEENA SONG 
HSC 2019 แลิะ JUNE SONG นักัเรัยีนั HSC 2021
การสำ�งบตุิรสำาวสำองคนจำากเวยีด็นามไป็ออสำเติรเลัยีเป็็นป็ระสำบการณ์ท์ี่ี�เต็ิมไป็ด็ �วยความกงัวลัสำำาหรบัเราที่กุ
คนในครอบครวั โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี จำดั็เติรยีมสำภูาพัแวด็ลั �อมที่ี�ป็ลัอด็ภูยัที่ี�สำดุ็สำำาหรบัลันี�าแลัะจำน่ เพั่�อ
ให �มโีอกาสำสำมัผู้สัำกบัความหลัากหลัายที่างวฒันธรรมอย�างเต็ิมที่ี�แลัะได็ �เข็ �าใจำในความหมายข็องการเป็็น
สำมาชุกิข็องชุมุชุนที่ี�มคีวามรบัผู้ดิ็ชุอบ ติอนนี�ลัก่ๆ ข็องเราภูม่ใิจำที่ี�จำะเรยีกติวัเองว�าสำาวเซินติแ์คที่เธอรนี!
ป็.ลั. ข็อบคณุ์มากสำำาหรบัการติดิ็ติามชุวีติิข็องพัวกเข็า! คณุ์มคีนที่ี�จำะติดิ็ติ�อไป็ในเวยีด็นามเสำมอ

KEI CI CASEY YU นักัเรัยีนัป็รัะจำำ�จำ�กฮ�องกง นักัเรัยีนั HSC 2019
ฉันเข็ �าเป็็นนักเรยีนป็ระจำำาที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ในชุ ั�นปี็ที่ี� 8 ปี็ 2015 นี�เป็็นคร ั�งแรกที่ี�ฉันติ �องจำาก
ครอบครวัไป็เป็็นเวลัานาน แติ�ฉันก็ได็ �รบัการติ �อนรบัจำากเจำ �าหน�าที่ี�แลัะนักเรยีนจำากชุมุชุนนี� ในฐานะลัก่
คนเด็ยีว การใชุ �ชุวีติิแลัะผู่้กมติิรกบันักเรยีนอกี 65 คนจำากภูม่หิลังัที่างวฒันธรรมที่ี�แติกติ�างกนัเป็็นชุ�วง
เวลัาที่ี�ด็อีย�างยิ�ง ฉันคดิ็ถึงึบ �านมากติอนมาอย่�ป็ระจำำาชุ�วงแรก แติ�ฉันสำามารถึป็รบัติวัเข็ �ากบัชุมุชุนได็ �อย�าง
รวด็เรว็ด็ �วยความชุ�วยเหลัอ่จำากเจำ �าหน�าที่ี�แลัะนักเรยีน ฉันจำด็จำำาชุ�วงเวลัาที่ี�ฉันใชุ �ไป็กบัการหวัเราะแลัะเลั�น
กบันักเรยีนป็ระจำำาคนอ่�นๆ ได็ �เป็็นอย�างด็ ีหอพักัเป็็นบ �านหลังัที่ี�สำองข็องฉันเป็็นเวลัาห �าปี็แลัะฉันคดิ็ถึงึการใชุ �
เวลัากบัเพั่�อนๆ ที่ี�นั�นรวมที่ั�งชุ�วงเวลัาที่ี�ด็แีลัะไม�ด็ทีี่ ั�งหมด็ การเป็็นนักเรยีนป็ระจำำาเป็็นเหมอ่นเป็็นการพักัแรม
ที่ี�ยาวนานสำำาหรบัฉัน ซิึ�งเป็็นป็ระสำบการณ์ท์ี่ี�ยากจำะลัม่เลัอ่น มนัที่ำาให �ฉันมโีอกาสำเติบิโติแลัะเรยีนร่ �ที่ี�จำะเป็็น
อสิำระ

IMOGEN HICKS นักัเรัยีนัป็รัะจำำ�จำ�กแคู่นัเบอรัร์ั�  นักัเรัยีนั HSC 2020
ฉันเป็็นนักเรยีนป็ระจำำาที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ในชุ ั�นปี็ที่ี� 10 ปี็ 2018 ฉันสำนุกกบัการอย่�ป็ระจำำาติั�งแติ�เร ิ�ม
ติ �น เน่�องจำากเป็็นชุมุชุนนักเรยีนป็ระจำำาที่ี�ค�อนข็ �างเล็ัก โด็ยมเีด็็กผู่้ �หญิงิป็ระมาณ์ 66 คนจำากที่ั�วออสำเติรเลัยี
แลัะติ�างป็ระเที่ศึ นั�นหมายความว�าฉันสำามารถึหาคนคยุ เรยีน หรอ่ออกกำาลังักายได็ �ด็ �วยอย่�เสำมอ แติ�ก็ยงั
สำามารถึหาเวลัาอย่�เงยีบๆ คนเด็ยีวได็ �เชุ�นกนั การอาศึยัอย่�กบัเพั่�อนผู่้ �หญิงิที่ี�มภีูม่หิลังัแติกติ�างกนัที่ำาให �ฉัน
เข็ �าใจำผู่้ �อ่�นได็ �กว �างข็ึ �น แลัะชุ�วยพัฒันาที่กัษะที่างสำงัคมแลัะชุวีติิข็องฉันได็ �ด็ �วย
หอพักัเพัิ�งได็ �รบัการป็รบัป็รงุใหม� ด็งันั�นสำิ�งอำานวยความสำะด็วกจำงึใหม�เอี�ยมแลัะน�าป็ระที่บัใจำจำรงิๆ ฝัั่กบวันำ �าอุ�น
สำายยาวๆ เป็็นสำิ�งด็ทีี่ี�สำดุ็! แน�นอนว�ามกีฎเกณ์ฑม์ากมาย แติ�ก็ยงัร่ �สำกึเหมอ่นอย่�บ �าน แลัะร่ �สำกึว�าได็ �รบัการ
สำนับสำนุนแลัะเอาใจำใสำ�ติลัอด็เวลัา
การอย่�ป็ระจำำามขี็ �อด็มีากมายเพัราะมนัหมายความว�าฉันสำามารถึเพัลัดิ็เพัลันิไป็กบัการเข็ �าใชุ �สำิ�งอำานวยความ
สำะด็วกข็องโรงเรยีนเพัิ�มเติมิหลังัเวลัาเรยีนแลัะในวนัหยดุ็สำดุ็สำปั็ด็าห ์เชุ�น ศึน่ยว์จิำยั ยมิ แลัะสำระว�ายนำ �าได็ � มนั
สำะด็วกมากที่ี�จำะเด็นิออกจำากป็ระติห่อพักัแลัะไป็ที่ี�ห �องเรยีน ฝึั่กร�วมกบัที่มี หรอ่เรยีนพัเิศึษได็ �ในสำองนาที่ี
สำำาหรบัฉัน ฉันร่ �สำกึเป็็นเกยีรติทิี่ี�ได็ �เข็ �าเรยีนที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ฉันได็ �รบัโอกาสำที่ี�เหลัอ่เชุ ่�อผู้�านการ
ด็แ่ลัโด็ยพัี�เลัี �ยงในด็ �านวชิุาการแลัะผู้�านโป็รแกรมอลีัทิี่ แอที่ลัทีี่ (Elite Athlete) เม่�อฉันนึกย �อนกลับัไป็ถึงึ
ชุ�วงเวลัาที่ี�ฉันเรยีนอย่�ที่ี�โรงเรยีนเซินติแ์คที่เธอรนี ฉันนึกถึงึความสำนุกสำนานแลัะการสำร �างมติิรภูาพัติลัอด็
ชุวีติิที่ี�ฉันจำะรำาลักึถึงึเสำมอ ฉันร่ �สำกึข็อบคณุ์สำำาหรบัโอกาสำในการพัฒันาค�านิยม ที่กัษะ แลัะความร่ �ที่ี�จำะนำาที่าง
ฉันไป็ติลัอด็ชุวีติิ
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ขอ้กำ�หนัดในัก�รัเข�้ศึกึษ�ที่ี�โรังเรัยีนัเซนัต่แ์คู่ที่เธอรันีั 
ซดินีัย ์

นักเรยีนที่กุคนติ �องสำอบภูาษาองักฤษ 
คณิ์ติศึาสำติร ์แลัะความสำามารถึที่ั�วไป็ โด็ย
บรกิารป็ระเมนิการศึกึษาออสำเติรเลัยี 
(Australian Education Advisory 
Services: AEAS) หรอ่การที่ด็สำอบเพั่�อ
การป็ระเมนิผู้ลัแลัะสำมคัรเรยีนระหว�าง
ป็ระเที่ศึ (International Diagnostic and 
Admissions Test: IDAT) โรงเรยีนเซินติ ์
แคที่เธอรนีไม�รบัผู้ลั IELTS

ผู้ลัสำอบ AEAS หรอ่ผู้ลัสำอบ IDAT จำะเป็็นติวั
กำาหนด็ว�าจำำาเป็็นติ �องลังเรยีนหลักัสำต่ิรภูาษา
องักฤษแบบเข็ �มข็ �นสำำาหรบันักเรยีนติ�างชุาติ ิ
(ELICOS) หรอ่ไม� มกีารเรยีนการสำอนใน
หลักัสำต่ิร ELICOS ในซิดิ็นีย ์โรงเรยีนเซินติ ์
แคที่เธอรนี ไม�มสีำ�วนเกี�ยวข็ �องกบัอนิเติอร ์
เนชุ ั�นแนลั เฮาสำ ์(International House: 
IH Sydney)  เมกะ เอ็ด็ด็เ่คชุ ั�น  
(Mega Education)  ไที่ม ์อคาเด็ม ี
(Times Academy) หรอ่พัารท์ี่เวย ์ 
อเมอรเ์ด็ลั (Pathways Armidale) แติ�
ยอมรบัโป็รแกรม ELICOS ข็อง 
สำถึาบนัเหลั�านั�น

หากจำำาเป็็นติ �องเรยีน ELICOS การที่ี�บตุิร
สำาวข็องคณุ์จำะได็ �เข็ �าเรยีนที่ี�โรงเรยีนเซินติ ์
แคที่เธอรนี หรอ่ไม�จำะข็ึ �นอย่�กบัผู้ลัการเรยีน 
ELICOS การสำมคัรแติ�ลัะคร ั�งจำะพัจิำารณ์า
เป็็นกรณี์ไป็ แลัะอาจำจำำาเป็็นติ �องมขี็ �อกำาหนด็
เบ่ �องติ �นเพัิ�มเติมิในการเข็ �าเรยีน

ระด็บัคะแนนข็ั�นติำ�าแสำด็งอย่�ด็ �านลั�าง

ชั�นัปี็ รัะดบัคู่ะแนันัขั�นัต่ำ�� ต่อ้งมืคีู่วิ�มืสำ�มื�รัถึในั
รัะดบัดงัต่�อไป็นีั�

ชุ ั�นปี็ที่ี� 5-6 51+ ระด็บักลัาง
ชุ ั�นปี็ที่ี� 7-9 61+ ระด็บักลัางติอนป็ลัาย
ชุ ั�นปี็ 10 71+ ก�อนระด็บัสำง่

โป็รด็ใชุ �เป็็นแนวที่างเที่�านั�น อาจำมกีารเป็ลัี�ยนแป็ลัง
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ขั�นัต่อนัก�รัลิงที่ะเบยีนัโรังเรัยีนั
เซนัต่แ์คู่ที่เธอรันีั ซดินีัย ์

ข ั�นัต่อนัที่ี� 1
สำ�งใบสำมคัรลังที่ะเบยีนที่างออนไลันแ์ลัะชุำาระค�า
ธรรมเนียมการสำมคัรที่ี�ไม�สำามารถึข็อคน่ได็ � (500 
ด็อลัลัารอ์อสำเติรเลัยี) แลัะอปั็โหลัด็สำำาเนาเอกสำาร
ด็งัติ�อไป็นี�ข็องบตุิรสำาวข็องคณุ์

- สำต่ิบิตัิร

- หนังสำอ่เด็นิที่าง

-  รายงานผู้ลัการเรยีนลั�าสำดุ็สำองฉบบั (แป็ลั
แลัะติรวจำความถึก่ติ �องโด็ยโรงเรยีนหรอ่
ติวัแที่นการศึกึษา) เราข็อแนะนำาให �คณุ์แติ�ง
ติั�งติวัแที่นการศึกึษา โป็รด็ด็เ่ว็บไซิติข์็องเรา
สำำาหรบัติวัแที่นที่ี�ได็ �รบัอนุมตัิิ

- ผู้ลัสำอบ AEAS หรอ่ IDAT

ขั�นัต่อนัที่ี� 2
บตุิรสำาวข็องคณุ์จำะได็ �รบัการสำมัภูาษณ์ก์บั
สำมาชุกิที่มีผู่้ �บรหิารระด็บัสำง่ (ผู้�านที่างซิม่หรอ่ที่ี�
โรงเรยีน)

-  ผู่้ �ป็กครองหนึ�งคนติ �องเข็ �าร�วมการสำมัภูาษณ์์
ด็ �วย

-  จำะสำมัภูาษณ์ส์ำองปี็ก�อนถึงึปี็ที่ี�บตุิรสำาวข็องคณุ์
จำะเร ิ�มติ �นเรยีน หรอ่ติามความจำำาเป็็น

ขั�นัต่อนัที่ี� 3
หากได็ �รบัการคดั็เลัอ่ก จำด็หมายติอบรบัจำะถึก่สำ�ง
ที่างอเีมลัพัร �อมเอกสำารการลังที่ะเบยีน

-  จำด็หมายติอบรบัจำะระบวุนัครบกำาหนด็ข็อง
การติอบรบั

-  จำด็หมายติอบรบัจำะระบวุ�าข็ �อเสำนอนั�นเป็็น
แบบมเีง่�อนไข็หรอ่ไม�แลัะติ �องลังเรยีน ELICOS 
หรอ่ไม�

ขั�นัต่อนัที่ี� 4
การติอบรบัการลังที่ะเบยีนเรยีนจำะติ �องอย่�ภูายใน
วนัครบกำาหนด็ โด็ยชุำาระค�าธรรมเนียมการลัง
ที่ะเบยีนที่ี�ไม�สำามารถึข็อคน่ได็ �แลัะไม�สำามารถึโอน
ให �ผู่้ �อ่�นได็ � (4,000 ด็อลัลัารอ์อสำเติรเลัยี)

-  เม่�อได็ �รบัการติอบรบัแลัะค�าธรรมเนียมการข็ึ �น
ที่ะเบยีนแลั �ว จำะมกีารออกเอกสำารติอบรบัเป็็น
ที่างการจำากที่างสำถึาบนัการศึกึษา (CoE) แลัะ
เอกสำารยน่ยนัจำากที่างสำถึาบนัการศึกึษาว�าได็ �
มสีำวสัำด็กิารด็แ่ลัผู่้ �เยาวเ์ติรยีมไว �อย�างเรยีบร �อย
แลั �ว (CAAW) เอกสำารนี�จำะใชุ �เป็็นหลักัฐานใน
การย่�นข็อวซีิ�านักเรยีนให �กบับตุิรสำาวคณุ์

ขั�นัต่อนัที่ี� 5
ก�อนการเร ิ�มเรยีนข็องบตุิรสำาวคณุ์ติ �อง ให �เติรยีม
การด็งัติ�อไป็นี� (มคี�าธรรมเนียมเพัิ�มเติมิ)

-  เสำนอชุ่�อผู่้ �ป็กครอง – อาจำเป็็นญิาติหิรอ่
เพั่�อนที่ี�พ่ัด็ภูาษาองักฤษในซิดิ็นียห์รอ่แติ�ง
ติั�ง International Student Alliance (ISA) 
Student Advocate

-  จำดั็สำ�งสำำาเนาวซีิ�านักเรยีนข็องบตุิรสำาวแลัะ
ป็ระกนัสำขุ็ภูาพัสำำาหรบันักเรยีนติ�างชุาติ ิ
(OSHC)

-  หอพักัจำะปิ็ด็ในชุ�วงปิ็ด็ภูาคเรยีน หากบตุิร
สำาวข็องคณุ์ไม�มเีพั่�อน/ญิาติหิรอ่จำะไม�เด็นิ
ที่างกลับับ �าน ผู่้ �อำานวยการหอพักัจำะชุ�วยจำอง
โฮมสำเติยก์บัเครอ่ข็�ายโฮมสำเติยอ์อสำเติรเลัยี 
(Australian Homestay Network: AHN)

-  ชุำาระค�าเลั�าเรยีนหนึ�งภูาคเรยีน ค�าธรรมเนียม
การอย่�ป็ระจำำา (ถึ �าม)ี แลัะเงนิมดั็จำำาที่ี�สำามารถึ
ข็อคน่ได็ � (10,000 ด็อลัลัารอ์อสำเติรเลัยี) โด็ย
จำะติ �องชุำาระใน 30 วนัก�อนวนัเร ิ�มเรยีน

-  คณุ์จำะได็ �รบัสำทิี่ธิ �เข็ �าถึงึพัอรท์ี่ลััข็องโรงเรยีนแลัะ
คำาแนะนำาเกี�ยวกบัชุดุ็เคร ่�องแบบ ติำาราเรยีน 
แลัะรายลัะเอยีด็การเร ิ�มเรยีน

ขั�นัต่อนัที่ี� 6
การป็ฐมนิเที่ศึแลัะการเร ิ�มเรยีนที่ี�โรงเรยีน 

เซินติแ์คที่เธอรนี

มื�คู่น้ัห�คู่วิ�มื 
ยิ�งใหญ�ในัต่วัิคูุ่ณ
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โปรดศึกึษาขอ้กำาหนดแลัะเง่�อนไข	(สำาหรบัุ
ผูท้ี่ี�ไม่มถีิ่ิ�นพื่ำานักในออสเตรเลัยี์)	เกี�ย์วิกบัุคุา่
ธรรมเนีย์มเพื่ิ�มเตมิที่ี�ตอ้งชีำาระแตไ่ม่จำากดั
เพื่ยี์งตามที่ี�ระบุไุวิ ้

สำาหรบัุขอ้มูลัเพื่ิ�มเตมิ	โปรดสง่อเีมลัถิ่งึคุณุ
แมนด	ีตรวีิกิ	ิ(Mandy	Treweeke)	หวัิหนา้
ฝ่่าย์ที่ะเบุยี์นของเราที่ี�	
enrol@stcaths.nsw.edu.au
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