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การเล่ือนชั้นขึน้ YEAR 7
ในโรงเรยีนรฐับาลของ NSW
ถึงเวลาทีจ่ะเตรยีมตัวบุตรของท่านเพื่อเล่ือนชั้นจาก Year 6  ขึน้ Year 7   

โรงเรยีนในเขตท้องถ่ินของบุตรท่าน
สว่นมากโรงเรียนรัฐบาลรัฐ NSW มีพื้นท่ีก�าหนดการรับนักเรียน   
เพื่อให้เด็กท่ีวัยถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล – 
โรงเรียนในเขตท้องถ่ินของตน

ท่ีอยูป่ระจ�าของบุตรท่านจะตัดสินว่าโรงเรียนแหง่ใดคือโรงเรียนใน
เขตท้องถ่ินของเขา  เครื่องมือ The School Finder (ค้นหาโรงเรียน) ท่ี 
education.nsw.gov.au/school-finder  สามารถชว่ยให้ท่านหาท่ีต้ัง
โรงเรียนในเขตท้องถ่ินได้

บิดามารดาและผู้ดูแลในรัฐ NSW สว่นมากเลือกโรงเรียนในเขตท้องถ่ินให้
จัดการศึกษามาตรฐานดีท่ีสุดแก่เด็กของเขา

โรงเรียนในเขตท้องถ่ินรับนักเรียนท่ีมีความสามารถทุกระดับ  
รวมถึงโปรแกรมเพื่อท้าทายเด็กท่ีมีศักยภาพสูงและมีพรสวรรค์     
และโปรแกรมส�าหรับนักเรียนท่ีต้องการการเรียนรู้และการสนับสนุนเพิ่ม
เติม  นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมนอกหลักสูตรอีกมากมาย

บางแหง่เป็นโรงเรียนเฉพาะเพศ (ชายหรือหญิงเท่านั้น) ท่ีรับนักรียนท่ี
อาศัยอยูใ่นพื้นท่ีการลงทะเบียนในเขตท้องถ่ินท่ีก�าหนด

มีวิทยาลัยท่ีมีหลายวิทยาเขตซึ่งมีโรงเรียนหรือวิทยาเขตหลายแหง่   
โดยแต่ละโรงเรียนหรือวิทยาเขตมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตัวอยา่ง
เชน่วิทยาเขตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีท่ี  7-9 หรือ 7-10)  วิทยาเขต
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปี 10- 12 หรือ 11-12)   วิทยาเขตท่ีคัดเลือกทาง
วิชาการ  วิทยาเขตสหศึกษาและวิทยาเขตเฉพาะเพศ

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสว่นกลางท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนในชนบทและหา่ง
ไกลหลายแหง่ได้ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 12 ในสถานศึกษาแหง่ดียว  โรงเรียนสว่นกลางหลาย
แหง่ใช้เทคโนโลยี่ในการเชื่อมโยงครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
ท�าการเปิดสอนวิชาท่ีหลากหลาย  โรงเรียนในสว่นกลางยังมีกิจกรรมนอก
หลักสูตรมากมาย
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โรงเรยีนทีไ่มอ่ย่ใ่นเขต (หรอืนอกเขต)
โรงเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีก�าหนดการลงทะเบียนจะมีขีดก�าหนดจ�านวนการลง
ทะเบียน – จ�านวนนักเรียนท่ีสามารถลงทะเบียนขึ้นอยูกั่บการมีถ่ินฐาน
ถาวรในเขตของโรงเรียน   ขีดก�าหนดการลงทะเบียนจะระบุว่าโรงเรียน
อาจหรือไมอ่าจรับการลงทะเบียนของนักเรียนนอกเขต   

ภายในขีดก�าหนดการลงทะเบียน โรงเรียนบางแหง่ก�าหนดจ�านวนท่ีกัน
ไว้เพื่อจัดสรรท่ีส�าหรับนักเรียนในท้องถ่ินท่ีสมัครเข้าเรียนในระหว่าง
ปี  โรงเรียนท่ีถึงขีดหรือใกล้ถึงขีดก�าหนดจ�านวนการลงทะเบียนจะไมล่ง
ทะเบียนนักเรียนนอกพื้นท่ี  นอกจากจะเป็นสถานการณ์พิเศษ

อยา่งไรก็ตาม โรงเรียนท่ียังมีท่ีต�ากว่าระดับ จ�านวนท่ีกันไว้อาจรับการลง
ทะเบียนนักเรียนนอกเขตท้องถ่ิน

ส�าหรับโรงเรียนท่ีมีความต้องการการลงทะเบียนจากนอกท้องถ่ินเกิน
จ�านวนท่ีท่ีมีให้ แต่ต�ากว่าระดับจ�านวนท่ีกันไว้  โรงเรียนต้องพัฒนาเกณฑ์
การลงทะเบียนนอกพื้นท่ี และต้ังคณะกรรมการรับสมัครจากนอกพื้นท่ี

โรงเรยีนเฉพาะทาง 
โรงเรียนเฉพาะทางจัดการศึกษาระดับมัธยมท่ีมุง่เน้นความสามารถหรือ
ความสนใจพิเศษโดยเฉพาะ  โรงเรียนเฉพาะทางต้ังขึ้นเพื่อท�าการสอน
ศิลปะสร้างสรรและศิลปะการแสดง  ภาษาต่าง ๆ เทคโนโลยี่ (รวมถึง
เทคโนโลยี่ทางทะเล  และเทคโนโลยี่ชนบท) เกษตรกรรมและการกีฬา

ในโรงเรียนเฉพาะทางบางแหง่ มาตรการในการรับสมัครอาจรวมถึงการ
แสดงหรือการคัดเลือกตัวแสดง

ชั้นเรยีนพิเศษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาบางแหง่มีชั้นเรียนพิเศษท่ีจัดสอนเพิ่มเติมและท่ี
ชว่ยเหลือนักเรียนท่ีพิการ  ครูใหญโ่รงเรียนประถมศึกษาของบุตรท่านจะ
ชว่ยท่านหาโรงเรียนท่ีเหมาะสมส�าหรับบุตรของท่าน  โดยพิจารณาถึงข้อ
เลือกของท่าน  ความต้องการในการเรียนเสริมโดยเฉพาะของบุตรท่าน  
และแหง่ท่ีอยูใ่นเขตท้องถ่ินของบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การพิจารณาจัดให้เข้าชั้นเรียนพิเศษด�าเนินการตามระเบียบการจัดเข้า
ชั้นเรียน

โรงเรยีนทีคั่ดเลือกทางวิชาการ
ขบวนการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีคัดเลือกเต็มทางวิชาการ หรือคัด
เลือกบางสว่นทางวิชาการเริ่มเมื่อนักเรียนอยู ่Year 5  และเป็นขบวนการ
ท่ียาวกว่าการสมัครเข้าเรียนตามปกติ 

ขอรับใบสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้น  โปรดระลึกด้วยว่าไมร่ับใบสมัคร 
ท่ีสง่ช้า

รายชื่อของโรงเรียนท่ีคัดเลือกทางวิชาการ และรายละเอียดของวิธีการ
รับสมัครดูได้จากเว็บไซต์: https://education.nsw.gov.au/public-
schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

ศ่นยก์ารสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น
ใช้เว็บไซต์หาโรงเรียนท่ี: https://education.nsw.gov.au/school-
finder  เพื่อหาโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น    

ใช้ท่ีอยูห่รือรหัสไปรษณีย์ในการหาแผนท่ีโรงเรียนท้องถ่ินของท่าน   
และเลือกปุ่ม Intensive English Centre  ท่ี “Nearby schools”

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อครูใหญโ่รงเรียนประถมศึกษาในท้องถ่ินของท่าน  หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีท่านเลือก

ถ้าท่านต้องการล่ามให้ชว่ยเหลือท่านในการสอบถาม  โปรดโทรบรกิารล่ามทางโทรศพัท์ หมายเลข 131 450  และขอล่ามภาษาของท่าน  
บริการนี้ท่านไมต้่องเสียเงิน
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ขอ้เลือกโรงเรยีนต่าง ๆ
ท่านอาจมเีหตผุลท่ีอยากใหบุ้ตรเข้าเรยีนในโรงเรียนท่ีไมอ่ยูใ่นท้องถ่ินของท่าน

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/school-finder
https://education.nsw.gov.au/school-finder


การกรอกแบบฟอรม์แสดงความจ�านง
ท่านสามารถระบุโรงเรียนท่ีท่านประสงค์ให้บุตรของท่านเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความจ�านงส�าหรับ
โรงเรียนในพื้นท่ี  และ/หรือโรงเรียนนอกพื้นท่ีไมเ่กิน 3 แหง่

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอรม์นี ้โปรดขอใหค้ร่
ใหญ่โรงเรยีนประถมศกึษาของท่านช่วย

แบบฟอรม์นีบ้ดิามารดาและผ่ด้่แลของนักเรยีนทกุคนทีข่อใหจั้ดทีเ่รยีน
ในชั้น Year 7 ทีโ่รงเรยีนรฐับาลรฐั  NSW  ปีหน้า  ควรกรอกเป็นภาษา
อังกฤษ  

ส�าหรับนักเรียนท่ีก�าลังเรียนอยูโ่รงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล    
โปรดสง่แบบฟอร์มนี้คืนให้โรงเรียนประถมศึกษาของบุตรของท่าน  
ส�าหรับนักเรียนท่ีไมไ่ด้เรียนอยูโ่รงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล    
โปรดสง่แบบฟอร์มคืนท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐบาลท่ีท่านเลือกเข้าเรียน
เป็นอันดับแรก ใบแสดงความจ�านงท้ังหมดจะต้องสง่คืนภายในหรอื
ก่อนวันทีท่ีก่�าหนดไว้

หลังจากแบบฟอรม์การแสดงความจ�านง ได้รบัการพิจารณาแล้ว  
บุตรของท่านจะได้รบัการจัดทีใ่หเ้รยีนในโรงเรยีนรฐับาล  
โรงเรยีนจะสง่แบบฟอรม์การสมัครเข้าเรยีน ซึง่ท่านควรจะกรอก
ข้อความและสง่กลับคืน

มีสามขั้นตอนในการสมัครบุตรของท่านเข้าเรียนใน Year 7:

ขั้นตอนที ่1:  กรอกแบบฟอรม์แสดงความจ�านงขอ
การจัดทีเ่รยีนในโรงเรยีนรฐับาลตามทีท่่านเลือก

สว่น A
โปรดกรอกรายละเอียดสว่นตัวของบุตรท่าน  และเซ็นชื่อรับรองใน สว่น A

สว่น B
สว่น B ระบุชื่อของโรงเรียนท้องถ่ินตามท่ีก�าหนด ขึ้นอยูกั่บท่ีอยูข่องบุตร
ของท่าน   บุตรของท่านมีสิทธิ์ได้ท่ีเรียนในโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีอยู่

ถ้าท่านประสงค์ได้ท่ีเรียนในโรงเรียนท้องถ่ินของท่านเท่าน้ัน   
โปรดเซ็นชื่อใน สว่น B และสง่แบบฟอร์มกลับคืนภายในก�าหนดเวลาท่ี
ระบุไว้  ท่านกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว

หากท่านสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีการสอบคัดเลือกทางวิชาการ   
และถ้าท่านต้องการให้บุตรเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถ่ินถ้าสอบไมผ่า่น 
ควรเซ็นชื่อและลงวันท่ีใน สว่น B ด้วย

สว่น C
ถ้าท่านประสงค์ได้ท่ีเรียนในโรงเรียนอ่ืน  โปรดระบุชื่อโรงเรียนสามแหง่
ตามล�าดับความชอบใน สว่น C

ท่านสามารถขอท่ีเรียนใน:

 ٚ โรงเรียนเฉพาะทาง

 ٚ ชั้นเรยีนท่ีได้รบัการชว่ยสนบัสนนุ (โดยท�าการปรึกษาหารอืกับครู
ใหญโ่รงเรียนประถมศึกษาของท่าน) ซึ่งจะเป็นผู้ยื่นใบสมัครขอ 
ประเภทชั้นเรียนท่ีให้ความสนับสนุนให้

 ٚ โรงเรียนนอกเขตท้องถ่ิน

โปรดระลึกว่าบรรดาโรงเรยีนเฉพาะทาง  และคณะกรรมการจัดทีเ่รยีน
เพื่อรบัสมัครเข้าเรยีนในโรงเรยีนนอกเขตท้องถ่ินจะมหีลักเกณฑ์เพิ่ม
เติมในการสมัครเข้าเรยีน

ถ้าท่านไมแ่นใ่จว่าจ�าเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มอยา่งหนึ่งอยา่งใดเพิ่มเติม
หรือไม ่  โปรดติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนท่ีท่านสนใจ

มขีั้นตอนเพิ่มขึน้ถ้าท่านขอทีเ่รยีนในโรงเรยีนนอกเขตท้องถ่ิน

โรงเรยีนมมีาตรการในการรบัสมัครนักเรยีนนอกเขตท้องถ่ิน  ในกรณทีี่
ความต้องการสมัครเข้าเรยีนของนอกเขตท้องถ่ินมมีากเกินจ�านวนขั้น
ต�าทีร่บัเข้าเรยีนได้

ถ้าท่านประสงค์ได้ท่ีเรียนในโรงเรียนนอกเขตท้องถ่ิน  โปรดให้เหตุผลท่ีมี
ความประสงค์เข้าเรียนนอกเขต ตัวอยา่งเชน่:

 ٚ พี่หรอืนอ้งเรยีนอยูท่ี่โรงเรยีนนั้นแล้ว

 ٚ ความใกล้และความง่ายในการไปโรงเรยีน

 ٚ เขา้เรยีนในโรงเรยีนเฉพาะเพศ

 ٚ เหตผุลทางการแพทย์

 ٚ ความปลอดภัยและการดแูลบุตรของท่านก่อนและหลังโรงเรยีน

 ٚ วิชาท่ีจัดสอนหรอืมหีลายวิชาท่ีสอนท่ีโรงเรยีนนั้น

 ٚ สภาวะความผกูพนั

 ٚ โครงสรา้งและการจัดการสอนของโรงเรยีน

 ٚ การเปล่ียนแปลงขอบเขตท้องท่ีในการรบัสมคัรเขา้เรยีน

คณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนจะพิจารณาข้อมูลในแบบฟอร์มนี้
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอยา่งอ่ืนท่ีท่านเสนอเท่านั้น

ถ้าบุตรของท่านไมไ่ด้ท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีท่านเลือกแหง่ท่ี  1  บุตรของ
ท่านจะได้รับการพิจารณาส�าหรับท่ีเรียนท่ีท่านเลือกแหง่ท่ี 2   และต่อ
จากนั้นโรงเรียนท่ีท่านเลือกแหง่ท่ี 3  ถ้าท่านเลือกไว้

ถ้าท่านไมไ่ด้ท่ีเรียนในโรงเรียนตามท่ีท่านเลือกไว้เลย  ทางโรงเรียน
จะแจ้งให้ท่านทราบ   โรงเรียนอาจระบุว่าท่านอยูใ่นรายชื่อผู้รอเข้าเรียน
และท่านจะได้ท่ีเรียนเมื่อมีท่ีให้

ถ้าบุตรของท่านได้ท่ีเรียนในโรงเรียนแหง่ท่ีเลือก  ท่านจะไมไ่ด้รับการ
เสนอท่ีเรียนจากโรงเรียนแหง่อ่ืนท่ีอยูใ่นล�าดับต�ากว่าท่ีท่านเลือกไว้

ถ้าไมม่ีท่ีเลยในโรงเรียนตามท่ีท่านได้แสดงความจ�านง  บุตรของท่านจะ
ถูกจัดให้เรียนในโรงเรียนท้องถ่ินตามรายการในสว่น B  ท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บ
การตอบรับใบสมัครของท่านจากโรงเรียนแหง่นั้น

ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไมไ่ด้รับการปฏิบัติต่อท่านอยา่งยุติธรรม หรือผลท่ี
ท่านได้รับไมส่มควรแก่เหตุผล  ท่านอาจยื่นการอุทธรณ์ได้   การอุทธรณ์
ควรท�าเป็นลายลักษณ์อักษรสง่ถึงครูใหญโ่รงเรียนมัธยมศึกษา
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สว่น D

ถ้าท่านสมัครเข้าเรยีนในโรงเรยีนทีม่กีารคัดเลือกทางวิชาการ  โปรดท�า
เครื่องหมายในชอ่งในสว่น D ของแบบฟอร์มนี้  และกรอกรายละเอียดใน
สว่น B, C หรือสว่น E ในกรณีท่ีบุตรของท่านไมผ่า่นการคัดเลือกเข้าเรียน
ในโรงเรียนท่ีต้องสอบเข้า

สว่น E

ถ้าท่านไม่ต้องการทีเ่รยีนในโรงเรยีนรฐับาล โปรดกรอกข้อความใน
สว่น E

การกรอกข้อความในสว่น E จะยุติการด�าเนินการของโรงเรียนรัฐบาลใน
สว่นท่ีเก่ียวกับการจัดท่ีเรียนให้บุตรของท่านใน Year 7

ขั้นตอนที ่2:  กรอกใบสมัครเข้าเรยีน
เมื่อบุตรของท่านได้รับการเสนอท่ีในโรงเรียน  ท่านจะถูกขอให้กรอก ใบ
สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล NSW ใบสมัครนี้จะสง่มาให้ท่านระหว่าง
เทอม 2 หรือเทอม 3

โปรดกรอกรายละเอียดโดยครบถ้วนในใบสมัครนี้และสง่กลับคืนโดยเร็ว
เท่าท่ีจะท�าได้

การตัดสินขั้นสุดท้ายในการรับสมัครจะกระท�าหลังจากครูใหญไ่ด้
พิจารณาและรับการสมัครเข้าเรียนของท่าน  ครูใหญอ่าจติดต่อท่านเพื่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านจะได้รับจดหมายยืนยันว่าโรงเรียนรับให้บุตรของท่านเข้าเรียนใน
โรงเรียนหรือไม่

ขั้นตอนที ่3:  ท�าความร่จั้กโรงเรยีนใหม่ของท่าน
เมื่อท่านได้รับการยืนยันว่าโรงเรียนรับบุตรของท่านให้เข้าเรียน เป็นสิ่ง
ส�าคัญท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกับโรงเรียนใหมเ่พื่อชว่ยสนับสนุนการเล่ือนชั้น
ขึ้น Year 7 ของบุตรของท่าน

ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเล่ือนชั้นและวันปฐมนิเทศส�าหรับ
นักเรียนผู้ท่ีจะเริ่ม Year 7 ในปีถัดไป   ตามปกติแล้วบิดามารดาและ
ผู้ดูแลจะได้รับเชิญมาวันปฐมนิเทศนี้  ซึ่งจะจัดขึ้นในตอนปลายเดือน
พฤศจิกายน  เป็นการชว่ยให้บุตรของท่านได้ความรู้เก่ียวกับบทเรียนและ
วิชาต่าง ๆ ในชั้นมัธยมศึกษา  ได้รู้จักครู  ห้องเรียน และระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียน  ตลอดจนเป็นโอกาสท่ีจะได้พบเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

ท่านจะได้รับการแจ้งเรื่องวันท่ีท่ีก�าหนดให้เป็นวันปฐมนิเทศจากโรงเรียน
ใหมข่องท่าน พร้อมท้ังข้อมูลเก่ียวกับเครื่องแบบ   ข้อเลือกในการเดินทาง
ไปโรงเรียนและรายละเอียดส�าคัญอยา่งอ่ืน

ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดโทรศัพท์หาครูใหญ ่ หาก
ท่านต้องการให้ล่ามชว่ยท่าน  โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข131 450  และขอล่าม  พนักงานโทรศัพท์จะจัดหาล่ามชว่ยการ
สนทนาของท่าน  บริการนี้ท่านไมต้่องเสียเงิน

ข้อม่ลทีจ่ะช่วยใหโ้รงเรยีนใหม่ของท่านจัดการเกีย่วกับการเรยีนร่แ้ละ
ใหค้วามสนับสนุนแก่บุตรของท่าน

เป็นสิ่งส�าคัญท่ีท่านต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของบุตรในทาง
ด้านการเรียนรู้และความสนับสนุนแก่โรงเรียนใหมข่องท่าน   ท่านจ�าเป็น
ต้องแจ้งแก่โรงเรียนเก่ียวกับภาวะภูมิแพ้ใด ๆ ท่ีท่านทราบหรือสภาพ
ทางการแพทย์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับบุตรของท่าน   ท้ังนี้รวมถึงแต่ไมจ่�ากัด
เฉพาะข้อมูลท่ีบุตรของท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแอนาฟิแล็กซิส  
โรคหอบหืด  เบาหวาน หรือลมชัก

ถ้าบุตรของท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเสี่ยงต่อการมีอาการแอนาฟิแล็กซิส   
โปรดมอบแผนการท่ีต้องปฏิบัติ  ASCIA Action Plan for Anaphylaxis  
ซึ่งกรอกและเซ็นชื่อโดยแพทย์ของบุตรให้แก่โรงเรียนใหมข่องบุตรท่าน

พร้อมกับ ASCIA Action Plan  ทางโรงเรียนยังต้องการเครื่องฉีดยาแอ
เดรนาลีนเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามท่ีก�าหนดในแผนการรักษา 
โปรดสังเกตวันท่ีหมดอายุของเครื่องฉีดยาแอเดรนาลีนด้วย และน�าชุด
ใหมม่าเตรียมไว้ล่วงหน้า

ถ้าบุตรของท่านไม่เข้าเรยีนในโรงเรยีนรฐับาลรฐั 
NSW 
ถ้าบุตรของท่านเรียนอยู ่ Year 6   และในปัจจุบันไมไ่ด้เรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาล  ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์ม แสดงความ
จ�านงจากโรงเรียนรัฐบาล  หรือส�านักงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตท้องถ่ิน  หรือทางออนไลน์ท่ี: https://education.nsw.gov.au/
public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-
enrolment
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SRN

โรงเรียนในเขตท้องถิ่นของท่าน  (Your local school)

ลายเซ็นของบิดา/มารดา/ผู้ดูแล (Signature of parent/carer)

โปรดเซ็นในส่วนข้างล่างถ้าท่านต้องการให้บุตรเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล 
ที่ต้องการในเขต

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เป็นภาษาอังกฤษ

นามสกุล
Family name

ชื่อ
First given name

เพศ
Gender

ชาย
Male

หญิง
Female

A - ข้อมูลนักเรียน (A. Student information)

ที่อยู ่ (ตัวอย่าง 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

ชื่อบิดา/มารดา/ผู้ดูแล
Name of parent/carer

หมายเลขโทรศัพท ์(มือถือ)
Phone number (mobile)

หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท�างาน)
Phone number (work)

หมายเลขโทรศัพท ์(บ้าน)
Phone number (home)

ค�ารับรองค�ารับรอง (Declaration)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งในการแสดงความจ�านงนี้ถูกต้องและสมบูรณ์เท่าที่ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจดีที่สุด
ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า ถ้าข้อมูลในใบสมัครนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดหรือน�าไปสู่ความเข้าใจผิดแล้ว ผลการตัดสินที่ท�าไปตามข้อมูลนี้อาจถูกเพิกถอน  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการลงทะเบียนเข้าเรียนใน
กระบวนการหาที่เรียนนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการยอมรับเข้าเรียนของ การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล NSW (Application to Enrol in a NSW Government School)

ลายเซ็นของบิดา/มารดา/ผู้ดูแล (Signature of parent/carer)

B - สถานที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลในเขต (B. Placement at local government school)

โรงเรียนประถมศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู ่(Student’s current primary school)

วันเกิด
Date of birth

ชื่อตัวบรรจง (Print name)

 วันที่  เดือน ปี

เฉพาะทางการใช้เท่านั้น (บิดามารดา/ผู้ดูแลไม่ต้องกรอก)  (Office use only)

ที่อยู่อีเมล์
Email address
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การแสดงความจ�านง (Expression of Interest)
สถานที่เรียน Year 7 ในโรงเรียนรัฐบาล NSW

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

วันที่
Date

 วันที่  เดือน ปี

วันที่
Date

 วันที่  เดือน ปี

ชื่อ กลาง (ชื่ออื่น)
Middle (other) name/s

หากท่านได้เซ็นชื่อข้างต้นและท่านต้องการให้บุตรเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เท่านั้น  
ท่านกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว
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โรงเรียนที่เลือกอันดับ 1:
Choice 1 school

โรงเรียนที่เลือกอันดับ 2:
Choice 2 school

โรงเรียนที่เลือกอันดับ 3:
Choice 3 school

โปรดให้เหตุผลของท่านที่มีความประสงค์ให้บุตรได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ (อ้างถึงมาตรการการรับสมัครอย่างเจาะจงของโรงเรียน)

ชือ่โรงเรยีนทีเ่ลอืกอันดบั 1
Name of Choice 1 school

กรอกข้อมูลข้างล่างเท่านั้น ถ้าท่านก�าลังสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในเขต  ท่านไม่จ�าเป็นต้องกรอกส่วนนี้ถ้าท่านต้องการสมัครโรงเรียนเฉพาะทาง 
และช้ันเรียนที่มีความช่วยเหลือ   ถ้าจ�าเป็น ท่านอาจแนบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขอที่เรียนที่ไม่ได้อยู่ในเขต  โปรดดูหน้า 2 และ 3 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Signature of primary school principal

ส�าหรับครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาใช้เท่านั้น (Primary school principal use only)
Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

ลายเซ็นของบิดา/มารดา/ผู้ดูแล (Signature of parent/carer)

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าถ้าบุตรของข้าพเจ้าไม่ได้รับเข้าเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงข้างต้นแล้ว เขาจะได้เข้าโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่ก�าหนดให้ตามส่วน B

ถ้าท่านประสงค์ให้บุตรของท่านเข้าเรียนในโรงเรียนที่ไม่อยู่ในเขต  ท่านสามารถเสนอชื่อโรงเรียนแห่งที่ท่านเลือกได้อีกอย่างมากสามโรงเรียน 
ท่านอาจรวม:

 � โรงเรียนรัฐบาลเฉพาะทาง โปรดทราบว่าท่านควรขอความช่วยเหลือจากครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา หากท่านมีความประสงค์ให้บุตรเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง

 � โรงเรียนท่ีมีช้ันเรียนสนับสนุนส�าหรับนักเรียนท่ีต้องการการเรียนรู้และการสนับสนุนเพ่ิมเติม โปรดทราบว่าการด�าเนินการน้ีต้องผ่านทางคณะกรรมการรับสมัคร    

ท่านควรขอความช่วยเหลอืจากครใูหญ่โรงเรยีนประถมศกึษา หากท่านมคีวามประสงค์ให้บตุรเข้าเรยีนในโรงเรยีนท่ีมช้ัีนเรยีนสนับสนุน

 � โรงเรียนรัฐบาลท่ีไม่อยู่ในเขตแห่งอ่ืน โปรดระบุเหตุผลในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีไม่อยู่ในเขตท่ีข้างท้ายหน้าน้ี (และในหน้า 7 ถ้าจ�าเป็น)

ข้าพเจ้าแสวงหาที่เรียนให้บุตรของข้าพเจ้าตามรายชื่อโรงเรียนรัฐบาลตามนี้:

day month year

C - การพิจารณาให้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลแห่งอื่น
C. Consideration to be given to placement at other government schools
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ลายเซ็นบิดา/มารดา/ผู้ดูแล (Signature of parent/carer) 

โปรดให้เหตุผลของท่านที่มีความประสงค์ให้บุตรได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ (อ้างถึงมาตรการการรับสมัครอย่างเจาะจงของโรงเรียน)

โปรดให้เหตุผลของท่านที่มีความประสงค์ให้บุตรได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ (อ้างถึงมาตรการการรับสมัครอย่างเจาะจงของโรงเรียน)

ชือ่โรงเรยีนทีเ่ลอืกอันดบั 2
Name of Choice 2 school

ชือ่โรงเรยีนทีเ่ลอืกอันดบั 3
Name of Choice 3 school

C (ต่อ) C. (continued)

D – โรงเรียนวิชาการที่ต้องสอบเข้า (D. Academically selective school)
ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนวิชาการท่ีต้องสอบเข้า  บุตรของข้าพเจ้าจะเข้าทดสอบเพื่อเข้าโรงเรียนวิชาการที่ต้องสอบเข้า
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

ในกรณีที่บุตรของท่านไม่ประสบผลส�าเร็จในการได้ที่เรียนในโรงเรียนนน้ี/โรงเรียนเหล่านี้ โปรดกรอกส่วน B, ส่วน C หรือส่วน E ในแบบฟอร์มนี้ด้วย

E – ไม่ต้องการสถานที่เรียน (E. Placement not required)
ข้าพเจ้าจะใม่แสวงหาท่ีเรียนในโรงเรียนรัฐบาล NSW ปีหน้า ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลในการเสนอน้ี  รวมท้ังการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว  

บุตรของข้าพเจ้าจะเข้าเรียนในโรงเรียนดังต่อไปน้ี*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal 
information. My child will be attending the following school.*

*การแจ้งข้อมูลในส่วนนี้ไม่จ�าเป็นต้องแจ้งแต่ยินดีที่จะได้รับ

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว  (Privacy Statement)

ข้อมูลส่วนตัวท่ีได้รับในแบบฟอร์มเร่ือง การแสดงความจ�านง- สถานที่เรียน Year 7 ในโรงเรียนรัฐบาล NSW  

ได้รับการรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ในการประสานงานเรื่องศักยภาพการสมัครเข้าเรียน Year 7 ของโรงเรียนรัฐบาล NSW  

ข้อมูลนี้จะน�าไปใช้โดยเจ้าหน้าที่ของ Department of Education เพื่อการบริหารจัดการและการติดต่อสื่อสารกับนักเรียน  

การวิเคราะห์ทางเลือกและการวางแผนของผู้ปกครอง  สวัสดิการนักเรียนและเรื่องอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการลงทะเบียนเรียน  ข้อมูลที่ได้รับในแบบฟอร์มนี้อาจถูกเปิดเผยให้กับโรงเรียนอื่นๆ 

และถ้าเป็นไปตามความต้องการของกฎหมาย  ในขณะที่การให้ข้อมูลนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ  

ถ้าท่านไม่ให้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็อาจท�าให้ความสามารถในการช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน

ในโรงเรียนรัฐบาล NSW ของ Department มีข้อจ�ากัด  ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย   

ท่านอาจขอเข้าดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ให้ไว้โดยการติดต่อกับโรงเรียนของบุตรท่าน
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สาหรับนักเรียนท่ีกาลังเรียนอยู่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล   
โปรดส่งแบบฟอร์มน้ีคืนให้โรงเรียนประถมศึกษาของบุตรของท่าน  
สาหรับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนอยู่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล  
โปรดส่งแบบฟอร์มคืนท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐบาลท่ีท่านเลือกเข้า
เรียนเป็นอันดับแรก  ใบแสดงความจานงท้ังหมดจะต้องส่งคืน
ภายในหรือก่อนวันท่ีท่ีกาหนดไว้
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