การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาศึกษายังเครือรัฐออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ก่อนการเดินทาง
1.เมื่อ สนร.ออสเตรเลียได้รับเอกสารหนังสือส่งตัวจาก สนง.กพ.แล้ว สนร. จะติดต่อน้องๆผ่านอีเมล์ เพื่อขอ Line ID โดยมีวัตถุประสงค์
หลักๆ คือ
1.1 พี่ๆสนร.ให้คาแนะนาด้าน การเรียน การใช้ชีวิตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยพี่ๆ จะแจ้งไลน์ และเบอร์
โทรศัพท์ อทศ.และพี่ๆสนร.คนอื่นๆให้น้องๆได้ทาการพูดคุยทาความรู้จัก
1.2 พี่ๆ สนร.จะInvite น้องๆเข้ากลุ่ม นักเรียนทุนรัฐต่างๆ โดยน้องๆ สามารถขอคาแนะนาจากพี่ๆ น้องๆ ในรัฐต่างๆได้ และเป็น
การสร้างเครือข่ายกลุ่มนักเรียนทุนฯ ที่สามารถพูดคุยกันในเรื่องการเรียน และข่าวสารต่างๆจากนครรัฐนั้นๆ เช่น การหาบ้านเช่า
เส้นทางรถเมล์ การเตรียมตัวก่อนเดินทาง สภาพอากาศ เป็นต้น
1.3 พี่ๆ สนร.สามารถแจ้งข่าวสารให้กลุ่มไลน์รัฐต่างๆได้ทราบ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัย สถานการณ์เฝ้าระวัง และข่าวสาร
จากทางสถานทูตให้น้องๆได้
2. พี่ๆ สนร.จะทาเอกสาร แบบยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา (Consent to the disclosure) ให้น้องๆ ลงนาม ,Student detail ,ข้อมูล
บัญชีธนาคาร โดยขอให้น้องๆ ส่งกลับคืนมาคืนมาทางอีเมล์
*เมื่อเดินทางมาถึง ขอให้น้องๆ รีบไปเปิดบัญชีธนาคาร Commonwealth และแจ้งข้อมูลมาที่สนร. ในโอกาสแรกที่กระทาได้ เพื่อความ
สะดวกในการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจาเดือนให้ต่อไป
2.1 การเปิดบัญชีนักศึกษา
นักเรียนทุนที่มาศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย จะขอความร่วมมือให้เปิดบัญชีธนาคาร กับ Commonwealth Bank ท่านสามารถเปิด
บัญชีประเภทนักศึกษาต่างชาติกับทางธนาคารของประเทศออสเตรเลียได้ทันทีที่ไปถึง เอกสารที่ใช้ ดังนี้
1.passport
2.Accommodation Allocation Letter
3.Letter of e-visa
4.หรือสามารถเปิด online ได้ กับ Commonwealth Bank และเมื่อเดินทางมาถึงก็นา Passport ไปแสดงตัวตนที่ธนาคารสาขาใกล้ที่
พักหรือมหาวิทยาลัย
*บัญชีประเภทนักศึกษาต่างชาติจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีดอกเบี้ยจากทุกธนาคารในประเทศออสเตรเลีย
3. ให้น้องๆ ส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้มาให้ สนร.ทางอีเมล์ เช่น สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง ) , สาเนาวีซ่า
นักเรียนที่ระบุ visa start and visa expire date , สาเนาบัตรประชาชน ,สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางที่ทาง ก.พ.ได้
ให้มาก่อนการเดินทาง ,สาเนาบัตรประกันสุขภาพ OSHC (หรือส่งมาภายหลังหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้ออกให้แล้ว)
4.พี่ๆสนร.จะออกหนังสือรับรอง Sponsor letter เพื่อส่งให้ทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อมีค่าเทอมมา มหาวิทยาลัยจะส่งให้ทาง สนร.
โดยตรงค่ะ แต่หากกรณีที่มหาวิทยาลัยเกิดตกหล่น ส่งค่าเทอมไปที่ สามารถ Forward e-mail มาให้ที่ สนร. oea@ocsc.org.au ได้ค่ะ

5.น้องๆควรรู้กฎ ระเบียบต่างๆ ของเมืองหรือรัฐนั้นๆก่อนจะไปอยู่ เช่น การขึ้น-ลง บันไดเลื่อนต้องอยู่ด้านซ้ายเสมอ เพื่อให้คนที่รีบได้มี
โอกาสเดินขึ้นหรือลงด้านขวามือได้ , การนิยมใช้บัตรเครดิตแทนการชาระเงินด้วยเงินสด , เทศกาลคริสมาสตร์จะเป็นเทศกาลที่หยุดยาว
และร้านค้าไม่เปิด
6.น้องๆสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด ระเบียบและหลักเกณฑ์ สนร.ก่อนเดินทางมาศึกษาได้ที่ http://www.ocsc.org.au/site/
7.เสื้อผ้า ควรตรวจสอบสภาพอากาศ ณ เดือนที่ท่านจะเดินทางหากเดินทางหน้าหนาวต้องติดเสื้อหนาวไว้กับตัว หรือในประเป๋าเล็กติด
ตัวขึ้นเครื่อง โดยเฉลี่ยประเทศออสเตรเลียจะมีอูณหภูมิต่าสุดที่ประมาณ -1C -5 C และสูงสุดประมาณ 35-42 C ในหน้าร้อนขึ้นอยู่กับ
รัฐ ในหนึ่งปีการศึกษาที่ท่านพานักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ท่านจะต้องผ่านทั้งร้อนและหนาวจึงต้องเตรียมไว้ทั้งสองแบบเพื่อเตรียม
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ อาทิ เสื้อกันหนาวแบบหนาสาหรับฤดูหนาว และครีมกันแดด สาหรับฤดูร้อนจัด
8.เตรียมของใช้ส่วนตัวเช่นเครื่องสาอาง แว่นตา คอนแทคเลนส์ และน้ายาล้างคอนแทคเลนส์ สาหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา ควรนาแว่น
สายตาติดไปอย่างน้อย 2 อันเพราะการตัดแว่นใหม่ที่ประเทศออสเตรเลีย ท่านต้องทาการนัดกับจักษุแพทย์ซึ่งระยะเวลาการนัด การ
ตรวจวัด และรอแว่นใหม่อาจเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และราคาแพงกว่าเมืองไทยมาก ท่านที่ใช้คอนแทคเลนส์ ควรนาไปหลายชุดให้
พอเพียง พร้อมน้ายาล้างเลนส์ เพราะราคาน้ายาล้างเลนส์ที่ออสเตรเลียแพงกว่าเมืองไทยหลายเท่าตัวเช่นกัน
9. ยาประจาตัว และยาสามัญประจาบ้าน หากต้องการที่จะนายาเข้าประเทศออสเตรเลียต้องสาแดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ยา
ปฏิชีวนะทุกชนิดต้องมีเอกสารก ากับจากแพทย์หรือเภสัชกร และที่ส าคัญยาที่จาเป็น (ต้องมีใบก ากับยาจากแพทย์ในกรณีที่เป็นยา
ประจ าตัว) โดยให้แพทย์ออกหนังสือรับรองการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษน าติดตัวมาด้วย เผื่อต้องมีการรักษา ต่อเนื่องขณะศึกษาใน
ต่างประเทศ
10.ควรตรวจฟันก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากประกันสุขภาพนักศึกษาไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมซึ่งจัด
ว่าสูงมาก จึงควรตรวจฟันและรักษาก่อนเดินทาง (หากมีการจัดฟันที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ควรนาใบรับรองแพทย์ติดตัวมาด้วย)
11.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นาไปจากเมืองไทย ต้องเตรียม Adapter เพื่อเปลี่ยนหัว ให้เข้ากับช่องปลั๊กไฟของประเทศออสเตรเลีย ระบบไฟฟ้าที่
ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา ซึ่งต่างจากบ้านเรา หากต้องการนาอุปกรณ์
ไฟฟ้าไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้า 3 ขา ดังในรูปภาพไปด้วย โดยแนะนาให้นาปลั๊กสามตาไปด้วยเพื่อต่อพ่วงเพื่อที่จะสามารถใช้
ชารจ์ไฟฟ้าได้หลายอย่างในครั้งเดียวกัน หากไม่ได้นาติดตัวไป สามารถซื้อได้ที่ร้านจีนที่ออสเตรเลีย ราคาอันละประมาณ 5 เหรียญ
12.ควรนาเงินสดติดตัวไปให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนแรกเท่านั้น หรือประมาณ 1,500 – 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ทั้งนี้อาจ
นาไปมากกว่านี้ในกรณีที่ต้องจ่ายค่ามัดจา หรือค่าเช่าในช่วงเดือนแรก หรือ ค่ารถรับส่งสนามบิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การเก็บเงินสด โดยอาจเก็บแยกเพื่อความปลอดภัย บัตรเครดิตการ์ดจากเมืองไทยสามารถนาไปใช้ได้เช่นกัน แต่ต้องติดต่อกับธนาคารที่
ประเทศไทยให้สามารถใช้จ่ายในต่างประเทศได้
* หากนาเงินจานวนกว่า 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบเมื่อเดินทางเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย

13.ในวันที่ต้องเดินทางมาศึกษา ณ ต่างประเทศ เอกสารสาคัญที่ท่านต้องนาติดตัวขึ้นเครื่อง
-พาสปอร์ตเล่มจริง
-จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer letter/ offer of acceptance)
-Confirmation of Enrolment
-e-visa (รายละเอียดวีซ่า)
เอกสารเหล่านี้อาจต้องนาออกมาแสดงที่ด้านตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศออสเตรเลีย หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
* ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป คนที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่จาเป็นต้องทา Digital Passenger Declaration
และไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน COVID 2 doses แต่ยังบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางบนเครื่องบินถึงภายใน
สนามบินออสเตรเลียอยู่
14.ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายการนาอาหารเข้าเมืองที่เข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเป็ นทวีปเกาะ
ซึ่งการนาอาหารเข้าอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นที่มาของเชื้อโรคซึ่งอาจระบาดได้ ท่านไม่สามารถนาอาหารสด ผลไม้สด หรือเนื้อสัตว์ที่ยัง ไม่
ผ่านการปรุงสุกเข้าประเทศออสเตรเลียได้เลย ถ้าท่านต้องการนาอาหารแห้ง ประเภทบะหมี่กึ่งสาเร็จรู ป น้าพริกที่ผ่านการซีลปิดผนึก
หรืออาหารกระป๋อง ตลอดจนขนมขบเคี้ยวทุกชนิดเข้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแพ็คอย่างได้มาตรฐาน มีฉลากส่วนผสมชัดเจนและ
ท่านต้องสาแดงกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินด่านตรวจคนเข้าเมือง
สิ่งแรกที่จะพบเมื่อเดินออกจากเครื่องบินคือป้ายบอกทาง ขอให้ สังเกตป้าย Luggage Claim (เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง) ซึ่งเป็นที่หมาย
เมื่อมาถึงอาคารชั้นในท่านต้องผ่านด่านเพื่อตรวจพาสปอร์ต ซึ่งต้องเข้าช่องสาหรับคนต่างชาติ เอกสารที่ท่านต้องแสดงที่ด่านมีดังนี้
1.พาสปอร์ต
2.แบบฟอร์มเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามจุดประสงค์ของการเดินทางของท่าน เช่น Immigration officer: What’s the purpose of your
visit?, You: I am a student coming to study Course Name at Your institution name?, etc. เราอาจยื่นจดหมายตอบรับให้ดู
ประกอบเพื่อความชัดเจนในกรณีที่ไม่มั่นใจที่จะสื่อสารโดยการพูด
e-visa แนะนาว่าให้ติดแผ่นรายละเอียดวีซ่าไว้ที่ตัวเวลาเดินทาง ในกรณีที่ลืม ซึ่งทางสถานทูตออสเตรเลีย จะไม่ได้ติดสติกเกอร์ให้ใน
พาสปอร์ตของท่าน แต่มีเพียงกระดาษที่ถูกปริ้นท์ออกมาแนบ เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีระบบวีซ่าที่ทันสมัยเชื่อมต่อออนไลน์ เพียง
สแกนผ่านพาสปอร์ต รายละเอียดทั้งหมดก็จะปรากฏหน้าจอของเจ้าหน้าที่ด่านคนเข้าเมือง ท่านจึงอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาใดๆหากท่าน
ลืมแผ่นปริ้นท์วีซ่า เมื่อท่านไปถึงเมืองปลายทาง
รับกระเป๋า เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านจะเห็น Luggage Claim และจอทีวีเพื่อตรวจรางกระเป๋าของท่าน รับกระเป๋าและ
เดินออกช่องแดงถ้าท่านมีของต้องสาแดง หรือออกช่องเขียวหากท่านไม่มีอะไรต้องสาแดง
ทาอย่างไรเมื่อกระเป๋าหาย
ข้อควรจา ท่านจะได้รับ Luggage Tag ตามจานวนกระเป๋าที่ท่านโหลดขึ้นเครื่อง เช่น ถ้าท่านโหลดกระเป๋า 2 ใบท่านจะได้รับ Luggage
Tag 2 อันในกรณีประเป๋าหายที่สนามบินปลายทาง ท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ Lost Luggage Claim Counter ซึ่งมีอยู่ทุกสนามบิน
ปลายทาง บริเวณจุดรับกระเป๋า เจ้าหน้าที่จะ ขอดู Luggage Tag เพื่อสแกนด์หมายเลข Tracking Number และติดตามกระเป๋าคืนมา
ให้ท่านโดยจะส่งไปยังที่อยู่ที่อยู่ของท่านในประเทศออสเตรเลีย
Airport Pick-up รถรับส่งสนามบิน เมื่อท่านออกมาสู่บริเวณรอรับผู้ ได้สาร ขอให้ท่านสังเกตุป้ายที่มีชื่อ นามสกุลของท่าน หรือชื่อ
สถาบันการศึกษา หากท่านไม่พบใคร ท่านควรติดต่อเบอร์ฉุกเฉินของบริษัทรถ หรือ ขอความช่วยเหลือจาก เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

หากท่านไม่เคยเดินทางคนเดียวมาก่อนและยังไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ควรออกไปนอกบริเวณสนามบิน หรือพยายาม
เดินทางไปยังที่พักด้วยตัวเอง แต่ควรรออยู่ที่บริเวณเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
Tip: ท่านอาจนาโทรศัพท์มือถือของเมืองไทยติดตัวไปและเปิด Roaming ให้สามารถใช้ได้ในระยะเวลาช่วงแรกของการเดินทาง (จนกว่า
จะหาซื้อโทรศัพท์ใหม่ในประเทศออสเตรเลียได้) เพราะอุ่นใจกว่า ถ้าท่านไม่พบใครที่สนามบินอย่างน้อยก็สามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากทางบ้าน หรือจากทางสานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย +612 6260 3614 ซึ่งยินดีเป็นศูนย์ประสานงานขอ
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุนในความดูแลของสานักงาน ก.พ.

เมื่อถึงที่พักแล้ว
การรายงานตัวกับสนร.
15.น้องๆจะต้องโทรศัพท์รายงานตัวกับ อทศ. +614 5111 9709 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย
และอีเมลแจ้งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้ทราบด้วย
16.น้องๆ ส่งข้อมูลตามข้อ 1 – 4 มาที่ สนร.ออสเตรเลีย ผ่านอีเมล oea@ocsc.org.au ในโอกาสแรกที่กระทาได้
17.น้องๆ สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาทุน ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายต่างๆ การรับเงินค่าใชจ่ายประจาเดือน และสามารถ
เข้ามาอัพเดตที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ หน้าเวประบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนของสนร.ออสเตรเลีย
https://student.ocsc.org.au
Username :นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Password : รหัสนักศึกษา (University ID)
18.น้องๆควรมีเอกสารต่างๆเหล่านี้ ติดตัวทุกครั้ง /และให้ความสาคัญกับวันเริ่มและวันหมดอายุได้
• VISA แสกน หรือ Shot Screen ในโทรศัพท์ ได้
• COE หลักสูตรการเรียน แสกน หรือ Shot Screen ในโทรศัพท์ ได้
• บัตรประกันสุขภาพ OSHC
• Passport หนังสือเดินทาง
• บัตรประกันสุขภาพ OSHC
19.ประกันสุขภาพนักศึกษา
ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายให้นักศึกษาต่างชาติทาประกันสุขภาพ ประกัน Overseas Student Health Cover (OSHC) เพื่อรองรับ
ค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างศึกษา มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาจะมอบบัตรประกันสุขภาพ พร้อมคาชี้แจงการใช้บริการ ให้
น้องๆ เมื่อหลักสูตรเริ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่สงสัยหรือไม่เข้าใจสิทธิ์ใน
กรรมธรรม์ของท่าน
20.น้าประปา
การประปาของประเทศออสเตรเลียมีระบบการทาน้าประปาที่สะอาดมาก ซึ่งเราสามารถดื่มน้าจากก๊อกน้าตามบ้านหรือสาธารณะโดยไม่
ต้องผ่านการกรองได้ โดยสามารถดื่มได้เฉพาะน้าเย็นเท่านั้น ส่วนน้าร้อนนั้นไม่ควรดื่ม เพราะมีการเติมสารเคมี

21.การซื้ออาหารและของใช้
เมืองต่างๆในออสเตรเลียมีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Kmart และ Target และห้างสรรพสินค้า เช่น ห้าง Myer
และ David Jones แถบชานเมืองของเมืองใหญ่จะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และ ช็อปปิ้งมอลล์ มีร้านขายของหลากหลาย ทั้งร้าน
เสื้อผ้า, ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า, และของใช้ในบ้าน และร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น Coles, Woolworths, IGA และ Aldi เวลา
เปิด-ปิดร้านค้าในประเทศออสเตรเลียมีการควบคุมโดยแต่ละรัฐและ เขตการปกครอง โดยทั่วไป วันและเวลาทาการสาหรับร้านค้าใน
ประเทศ ออสเตรเลีย สาหรับวันจันทร์ถึงศุกร์ คือ เวลา 8.00 น. – 17.30 น. โดย ในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดถึง
เวลา 21.00 น. ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ร้านค้าส่วนใหญ่ เปิดเวลา 10.00 น. ” 16.00 น. ยกเว้นย่านการค้า ร้านค้าจะปิดช้ากว่า
22.การติดต่อสื่อสาร
ไปรษณีย์ : ที่ทาการไปรษณีย์ออสเตรเลีย เปิดทาการเวลา 09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ บางแห่งอาจเปิดทาการในวันเสาร์ 09.0012.00 น. ด้ ว ย ไปรษณี ย ์ อ อสเตรเลี ย ให้ บริ การหลายอย่า ง เช่ น ขายแสตมป์ ซองจดหมาย โปสการ์ ด บั ต รโทรศั พ ท์ และขาย
โทรศัพท์มือถือ กับให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (เช่น บริษัท Western Union) ด้วย ค่าส่งโปสการ์ดจากออสเตรเลีย มาเมืองไทย
1.45 เหรียญ ค่าส่งจดหมายเริ่มที่ 1.50 เหรียญ ซองจดหมายที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน จะเสียค่าส่งแพงกว่าปกติ ที่ทาการไปรษณีย์
และ Post Shop จะมีโปสการ์ดแบบที่รวมค่าส่งไว้แล้วจาหน่าย ไปรษณีย์ออสเตรเลีย หรือ ออสเตรเลียนโพสต์ มีความน่าเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพด้วยการจัดส่งวันถัดไปภายในเมืองเดียวกัน ไปรษณีย์ ออสเตรเลียส่งจดหมายวันละครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สามารถ
ดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.austpost.com.au
โทรศัพท์ : รหัสทางไกลของประเทศออสเตรเลียคือ 61 ออสเตรเลียมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย การโทรศัพท์แบบใช้สายภายใน เขตจะ
ไม่จากัดเวลา และมีค่าบริการประมาณ 40 เซ็นต์ การโทร ระหว่างรัฐและระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ออสเตรเลียมีผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือหลายราย สามารถซื้อโทรศัพท์ แบบชาระเงินล่วงหน้าหรือเรียกเก็บเงินภายหลัง โทรศัพท์แบบเติมเงิน เป็นตัวเลือกที่ดี
สาหรับนักเรียนที่มีเงินจากัด โดยจ่ายเงินซื้อ เครื่องโทรศัพท์ (โทรศัพท์แบบการใช้งานธรรมดาสามารถซื้อได้ในราคา ต่ากว่า 100 ดอล
ล่าร์ออสเตรเลีย) แล้วเติมเงินเก็บไว้ สามารถใช้ได้หลาย เดือน โทรศัพท์มือถือแบบเรียกเก็บเงินส่วนใหญ่จะเป็นการให้ฟรี โดยต้องใช้
บริการกับผู้ให้บริการมือถือนั้นๆเป็นเวลาสองปี ผู้ให้บริการโทรศัพท์ราย ใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Telstra, Optus, Virgin
Mobile และ Vodafone
23.น้องๆควรรู้ระเบียบและแนวปฏิบัติของ สนร. ดังนี้
• ส่งรายงานความก้าวหน้าทางการเรียน กรณีป.ตรี และป.โท ให้แจ้งรายงานผลการเรียนทุกเทอมการศึกษา
กรณีป.เอก รายงานผลการทาวิจัยทุกๆ 6 เดือนตามที่พี่ๆสนร.ส่งอีเมล์ไปแจ้ง
• ขยายเวลาศึกษาต่อ โดยหากครบกาหนดจะต้องทาเรื่องก่อนล่วงหน้า 60 วันซึ่งจะมีอีเมล์แจ้งเตือน
• การไปร่วมประชุมทางวิชาการ Conference / Study trip
• การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
• การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว
• การกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย
• การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่/การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญขีธนาคาร
• การเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษา / สาขาวิชาที่จะศึกษา
• การเปลี่ยนระดับการศึกษา

• การเปลี่ยนประเทศที่ศึกษา
• การย้ายสถานศึกษา
• การฝึกอบรม- ดูงานหลังสาเร็จการศึกษา
• การพักการศึกษาชั่วคราว
รายละเอียดข้อมูลระเบียบและหลักเกณฑ์ สาหรับนักเรียนทุนรัฐบาล
ระเบียบและหลักเกณฑ์ (ocsc.org.au)

24.ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ดังนี้
Website: www.ocsc.org.au

oea@ocsc.org.au
Facebook: OEA Canberra OEA Canberra - Home | Facebook
Instagram: @OEACanberra
ที่อยู่ สานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy
76 Hopetoun Circuit, Yarralumla ACT 2600
Tel: (02) 6260 3614

