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TAFE NSW
827 George Street, Sydney NSW 2000

https://www.studyintafe.edu.au/web/study-in-tafe/study/tafe/study-options/english-courses
จุดเด่นของ TAFE NSW Sydney
1 เป็ นสถาบันสอนวิชาชีพของรัฐบาลขนาดใหญ่
2 มีคอร์สสายวิชาชีพทีห
่ ลากหลายให ้เลือกเรียนได ้ หลังจากจบคอร์สภาษา
3 สถานทีเ่ รียนกว ้างขวางและมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห ้องสมุด ร ้านอาหาร ฟิ ตเนส เป็ นต ้น
4 เป็ นสถาบันขนาดใหญ่ มีวท
ิ ยาเขตทัง้ หมด 10 วิทยาเขตทีอ
่ ยูใ่ นเมืองใหญ่สาคัญของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยมี 4 วิทยาเขต
ตัง้ อยูท
่ เี่ มืองซิดนีย ์ ทุกวิทยาเขตและคุณภาพการเรียนการสอนจะเหมือนกัน
5 จะอยูใ่ กล ้สิง่ อานวยความสะดวก เช่น แหล่งชอปปิ้ งและไชน่าทาวน์
สาขาทีเ่ ปิ ดคอร์สภาษา
Sydney:
Liverpool / Meadowbank / Ultimo
Outside Sydney: Coffs Harbour Education Campus (CHEC) ( North Coast)
/Kingscliff ( North Coast) / Newcastle ( Hunter) /Wollongong ( Illawarra)
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
TAFE NSW ทีว่ ท
ิ ยาเขต Ultimo ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองซิดนีย ์ ใช ้เวลาเดินเพียงแค่ 5 นาทีก็ถงึ สถานีรถไฟ Central Station
และยังใกล ้กับศูนย์การค ้า, ตลาดสด China Town และสิง่ อานวยความสะดวกมากมาย
VDO แนะนาโรงเรียน

รวมรูปภาพของโรงเรียน

https://youtu.be/rtOoGxFXk04
https://www.facebook.com/pg/TAFENSW/photos/?tab=album&album_id=133678133413788

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English
Advanced English for Further Study
IELTS Preparation
Englsih Academic Purpose

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ - ศุกร์

คอร์สเรียนอืน
่ ๆ
Accounting
Aged Care – Individual Support
Business and Management
Digital Media
Human Resources
Marketing and Communication
Hospitality
Tourism and Events
ดูคอร์สเรียนเพิม
่ เติมได ้ที่ https://www.studyintafe.edu.au/documents/41913/42401/course-guide.pdf
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TAFE NSW

General English (Morning)
รายการ
จานวนสัปดาห์
จานวน สัปดาห์
25
35
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
300
300
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
้ า
ประเมินค่าใชจ
่ ย
ค่าเรียนตามระยะเวลา
7,500
10,500
ค่าสมัครเรียน
150
150
่ การสอน
ค่าสือ
200
200
ค่าประกันสุขภาพ
355
462
ค่าวีซา่
630
630
Sub Total (AUD)
8,835
11,942
Sub Total (บาท)
198,782
268,701
ค่า GTE
2,000
2,000
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน
้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

200,782

270,701
152,576

หมายเหตุ
50
300
-

Promotion ถึง 31/Dec/20

15,000
150
200
667
630
16,647
374,546
2,000
376,546
207,796

22.50 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
21,375
2,228
23,603

Twin Room (Austay)
150
720 .
870
19,575
2,228
21,803

ั
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

