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ILSC (Sydney)
Level 6, 540 George Street Sydney NSW 2000

https://www.ilsc.com/sydney
ข ้อดีของ ILSC
1. ระบบการเรียน แบบเลือกเรียนได ้ตามความต ้องการของแต่ละคน
2. มีวช
ิ าให ้เลิอกเรียนหลากหลาย และแบ่งเป็ นระดับอย่างชัดเจนเพือ
่ การพัฒนาของนั กเรียน
3. อุปกรณ์ในการสอน ทันสมัยมากๆ ทัง้ Interactive White Board และ ระบบเสียง Audio ในห ้องเรียน
4. เป็ นสถาบันทีม
่ ป
ี ระสงบการณ์ในการสอนสูง และมี Campus อยูห
่ ลายทีท
่ ั่วโลก
5. มีภาษาอังกฤษเฉพาะทางให ้เลือกเรียนเป็ น Elective เช่น English for Media, Photography etc.
6. มีคอร์สวิชาชีพด ้าน Business สามารถเรียนต่อเมือ
่ จบคอร์สภาษาอังกฤษได ้
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
ILSC ตัง้ อยูบ
่ นถนน George Street ถนนสายหลักใจกลางเมือง Sydney อยูใ่ กล ้ Town hall Station
สามารถเดินมาโรงเรียนได ้ ใช ้เวลาประมาณ 1-2 นาที
VDO แนะนาโรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=0ci-uzkLIwM

รวมรูปภาพของโรงเรียน

https://www.facebook.com/pg/ilscsydney/photos/

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
English Communication (Morning)
English Communication (Afternoon)
English Communication (Evening)
Intensive English (28 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์์ - ศุกร์ 8.30 - 13.00 น.
จันทร์์ - ศุกร์ 13.15 - 17.15 น.
จันทร์์ - ศุกร์ 17.30 - 21.30 น.
จันทร์์ - ศุกร์ 8.30 - 13.00 น. +พฤหัสบดี - ศุกร์ 13.15 - 17.15 น.

คอร์สเรียนอืน
่ ๆ
International Trade - Cert IV
Business - Cert II , III , IV , Diploma
Leadership and Management - Diploma
Customer Engagement - Cert II

ราคาเรียนภาษา อยูห
่ น้า 2
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ILSC College (Sydney)

General English (Morning)
รายการ
จานวนสัปดาห์
จานวน สัปดาห์
24
36
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
239
239
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
5,742
8,613
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
320
320
ค่าประกันสุขภาพ
344
473
่
ค่าวีซา
630
630
Sub Total (AUD)
7,036
10,036
Sub Total (บาท)
172,382
245,882
ค่า GTE
2,000
2,000
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

174,382

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

247,882
142,373

หมายเหตุ
48
239
11,484
320
645
630
13,079
320,436
2,000

Promotion ถึง 31/Mar/21

ฟรีคา่ สมัคร

322,436
181,757

24.50 บาท ต่อ AUD
43.00 AUD/เดือน

รายจ่ายจากบริการเสริมอืน
่ ๆ
บริการหาทีพ
่ ัก
ค่าจ ัดหาทีพ
่ ัก
ั
ค่าทีพ
่ ัก 4 สปดาห์
รวม (AUD)
รวม (บาท)
ค่าร ับทีส
่ นามบิน(บาท)
รวมบริการเสริม (บาท)
หมายเหตุ

Single room (Austay)
150
800
950
23,275
2,426
25,701

Twin Room (Austay)
150
720 .
870
21,315
2,426
23,741

ั
1. จำนวนสปดำห์
ทเี่ รียนสำมำรถเปลีย
่ นได้ตำมระด ับภำษำอ ังกฤษ หรือควำมต้องกำรของน ักเรียน
2. รำคำใน Study Option นีเ้ ป็นรำคำ ณ ว ันทีจ
่ ัดทำ อำจมีกำรเปลีย
่ นแปลงได้ตำม
กำรเปลีย
่ นแปลงของทำงสถำบ ัน และสถำนทูต
3 อ ัตราแลกเปลีย
่ นเป็นการประมาณการ พีจ
่ ะเก็บตาม Rate จริงในว ันโอนเงิน

