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What to bring to Avalon College Checklist 

ส่ิงท่ีตอ้งน ำติดตวัมำท่ี Avalon College 

ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมมำในวนัเปิดภำคเรียน 
ทาง Avalon College จะให้: 

Avalon College will provide: 
 3 x White Long sleeve Shirts เส้ือเช้ิตแขนยำวสีขำว 3 ตวั     

 1 x Avalon College Tie เนคไทของ Avalon College 1 เสน้ 

 3 x Navy Sport Shirts เส้ือกีฬำสีน ้ ำเงิน 3 ตวั 

 All books and stationary หนงัสือเรียนและเคร่ืองเขียนทั้งหมด 

 Power boards รำงปลัก๊ไฟ 

ส่ิงทีนั่กเรียนจะต้องน าติดตัวไปด้วย: 

Students are required to bring with them: 
⌂ 2 x Black school trousers to wear to class (boys and girls) - Jeans, cargo pants or pants with excessive pockets or 

printing are not acceptable.  
กำงเกงขำยำวสีด ำของโรงเรียนเพ่ือสวมใส่ในชั้นเรียน (ชำยและหญิง) 2 ตวั – ไม่อนุญำตใหน้กัเรียนใส่กำงเกงยนีส์ 

กำงเกงขำยำวหรือ กำงเกงขำยำวท่ีมีกระเป๋ำมำกเกินไปหรือ มีกำรสกรีนลวดลำยต่ำงๆ  

⌂ 2 x Plain straight black knee length skirts (optional) 

 กระโปรงทรงตรงธรรมดำสีด ำพอดีเข่ำ 2 ตวั (หำกตอ้งกำร) 

⌂ 1 x Pair black leather school shoes – (to wear to class each day – runners or canvas shoes are not acceptable) 

 รองเทำ้นกัเรียน เป็นรองเทำ้หนงัสีด ำ 1 คู่ - (สวมใส่ในชั้นเรียนในแต่ละวนั – รองเทำ้วิง่หรือรองเทำ้ผำ้ใบไม่สำมำรถใส่ได)้ 

⌂ 5 x Pair black or white school socks ถุงเทำ้นกัเรียนสีด ำหรือสีขำว 5 คู่ 

⌂ 3 x Pair black or navy tracksuit pants and/or shorts   กำงเกงขำยำวและ / หรือกำงเกงขำสั้น สีด ำหรือน ้ ำเงิน 3 ตวั 

⌂ 2 x Pair of runners (sneakers)  รองเทำ้วิง่หรือรองเทำ้ผำ้ใบ 2 คู ่

⌂ 1 x Water proof jacket (rain jacket)  แจ็คเก็ตกนัน ้ ำ (เส้ือกนัฝน) 1 ตวั 

⌂ 7 x Underwear ชุดชั้นใน 7 ตวั 

⌂ 7 x Socks  ถุงเทำ้ 7 คู ่

⌂ Casual clothes  ชุดล ำลอง 

⌂ Shoes  รองเทำ้ 
⌂ Warm jumpers/jackets – as it can get cold overnight  

  เส้ือกนัหนำวสเวตเตอร์ แจ็คเก็ / ต – เพรำะอำกำศสำมำรถเยน็ลงไดใ้นชัว่ขำ้มคืน 

⌂ 1 x Swim suit (bathers)  ชุดวำ่ยน ้ ำ 
⌂ Sun hat – in summertime our students are not allowed outside without a hat.  
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หมวกปีกกวำ้งกนัแดด – ในช่วงฤดูร้อน 

นกัเรียนจะไม่ไดรั้บกำรอนุญำตใหอ้อกไปขำ้งนอกไดห้ำกไม่มีหมวก 
⌂ 3 x Towels – for daily use (all bed linen provided)  

ผำ้ขนหนู 3 ผืน - ส ำหรับใชป้ระจ ำวนั (ชุดผำ้ปูเตียงทั้งหมดทำงโรงเรียนจดัเตรียมให)้ 

⌂ Shampoo/Conditioner  แชมพ ู/ ครีมนวดผม 

⌂ Tooth brush   แปรงสีฟัน 

⌂ Toothpaste  ยำสีฟัน 

⌂ Soap/Body wash  สบู่ / ครีมอำบน ้ ำ 

⌂ Deodorant  ท่ีดบักล่ินตวั 

⌂ Brush/comb  แปรงหวผีม 

⌂ 1 x Pencil Case – all books and stationary are provided  

กล่องดินสอ – ทำงโรงเรียนจะใหห้นงัสือและเคร่ืองเขียนทั้งหมด 
⌂ 1 x Bilingual Paper dictionary – students are not allowed to use their mobile phones.  

พจนำนุกรมสองภำษำ - นกัเรียนสำมำรถใชโ้ทรศพัทมื์อถือไดแ้ค่ในเวลำท่ีโรงเรียนก ำหนด 
⌂ 1 x Alarm Clock – students are not allowed to use their mobile phones. 

 นำฬิกำปลุก - นกัเรียนสำมำรถใชโ้ทรศพัทมื์อถือไดแ้ค่ในเวลำท่ีโรงเรียนก ำหนด 

⌂ 1 x Refillable water drink bottle  กระบอกน ้ ำท่ีสำมำรถใชซ้ ้ ำได ้1 ขวด 

⌂ Please make sure all items are labelled before you arrival at Avalon College  

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ของทั้งหมดนั้นไดรั้บกำรติดป้ำยช่ือก่อนเดินทำงมำถึงท่ี Avalon College 

Please check you have all items before your arrival at Avalon College  

โปรดตรวจสอบวำ่คุณมีของครบทุกรำยกำรก่อนท่ีจะเดินทำงมำถึงท่ี Avalon College 
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School Uniform ชุดนกัเรียน       Sports Uniform ชุดกีฬำ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      School Shoes    รองเทำ้นกัเรียน                                              Sport Shoes   รองเทำ้กีฬำ 

 

 

ส่ิงทีนั่กเรียนสามารถเอามาได้หากต้องการ: 

Students may bring with them if they like: 
 Laptop, Ipad/Tablet, Mobile phone – please note that the students must hand in these devices on 

their arrival and they can ask for them at 3:30pm.  

All devices must be handed in at 9:30pm each night and can be collected at 3:30pm every Monday to 

Friday. On weekends students may collect their devices at 10:00am and hand them in at 9:30pm.  

คอมพิวเตอร์แลป็ท็อป, Ipad / แท็บเลต็, โทรศพัทมื์อถือ – 

นกัเรียนตอ้งส่งอุปกรณ์เหล่ำน้ีใหท้ำงโรงเรียนเม่ือเดินทำงมำถึงและสำมำรถขอคืนไดต้อนเวลำ 15:30 น. และตำมเวลำท่ีระบุดำ้นล่ำง 
อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งถูกเก็บตอนเวลำ 21.30 น. ในแต่ละคืนและสำมำรถรับคืนไดต้อนเวลำ 15:30 น. ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์      
ในวนัหยดุสุดสปัดำห์นกัเรียนสำมำรถรับอุปกรณ์คืนไดต้อนเวลำ 10.00 น. และตอ้งส่งคืนตอนเวลำ 21:30 น. 
 
 
 
 

mailto:admin@avaloncollege.vic.edu.au


 

Avalon College (CRICOS 01803A) 
Abion Pty Ltd 
480 Avalon Road, Lara, Vic 3212                                                Phone: +613 5282 4733 
Email: admin@avaloncollege.vic.edu.au                                   Web: www.avaloncollege.vic.edu.au  

 Pocket money – all activities and excursions are 

paid for by Avalon College – however students may 

choose to buy personal items and snack foods.  

Pocket money is given out each Friday and we allow students to ask for a maximum of $50 per 

week. If they require more than $50 we ask that parents notify us by Wednesday of the week the 

student requires more than $50.  

เงินส่วนตวั - กิจกรรมทั้งหมดและทศันศึกษำจะถูกช ำระเงินโดย Avalon College - 

นกัเรียนสำมำรถท่ีจะใชเ้งินในส่วนน้ีเพ่ือซ้ือของใชส่้วนตวัและอำหำรวำ่ง 
นกัเรียนจะไดรั้บเงินส่วนทุกวนัศุกร์ ทำงโรงเรียนอนุญำตใหน้กัเรียนรับเงินไดสู้งสุดไม่เกิน $ 50 ต่อสปัดำห์ หำกตอ้งกำรมำกกวำ่ $ 50 

ทำงโรงเรียนขอใหผู้ป้กครองแจง้ใหท้ำงโรงเรียนทรำบภำยในวนัพธุของสปัดำห์ท่ีนกัเรียนตอ้งกำรเงินค่ำขนมมำกกวำ่ $ 50  

 Safe Keeping – Students are required to hand in any vitamins, medications, pocket money, passports 

and valuable items to our office when they arrive.  

กำรเก็บรักษำของเพ่ือควำมปลอดภยัของนกัเรียน - วติำมิน, ยำ, เงินท่ีน ำติดตวัมำ, 
หนงัสือเดินทำงและส่ิงของมีค่ำนั้นตอ้งส่งใหท้ำงโรงเรียนเม่ือนกัเรียนเดินทำงมำถึง 

 

Other Information  ข้อมลออ น่ ๆ 

1. Hair Styles – Avalon College hair styles policy reflects the policies in Australian private schools. 

During class time all students must present with their hair neat and tidy. Hair must be kept out of the 

student’s eyes. Fringes must be clipped back. Hair must be a natural colour or dyed a normal colour.  

ทรงผม - นโยบำยของทำง Avalon College สะทอ้นถึงนโยบำยในโรงเรียนเอกชนของออสเตรเลีย 
ในช่วงเวลำเรียนผมของนกัเรียนทุกคนจะตอ้งสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย นกัเรียนจะตอ้งไวผ้มใหใ้หไ้ม่บงัตำ 
ผมหนำ้มำ้ตอ้งถูกติดก๊ิบข้ึนเพ่ือใหพ้น้หนำ้ผำก   สีผมของนกัเรียนตอ้งเป็นสีธรรมชำติ หรือยอ้มสีผมท่ีเป็นสีปกติ (อยำ่งเช่นสีด ำ 
หรือเฉดน ้ ำตำลเป็นตน้) 

Girls with long hair must keep their hair in a neat pony tail. Hair ties or scrunchies must be dark blue or 

black. ส ำหรับผูห้ญิงท่ีมีผมยำว นกัเรียนจะตอ้งรวบผมเป็นหำงมำ้ใหเ้รียบร้อย 

ท่ีมดัผมยำงยดืหรือยำงรัดผมจะตอ้งเป็นสีน ้ ำเงินเขม้หรือ 

สีด ำ 

Boys must keep their hair above their collar and the ears  

ส ำหรับผูช้ำย ผมสั้นเห็นใบหู 

On arrival at Avalon College any student with hair that does not comply with our policy will be notified to 

have a haircut or coloured within 7 days.  

เม่ือเดินทำงมำถึง Avalon College นกัเรียนทุกคนท่ีมีทรงผมท่ีผดิระเบียบของทำงโรงเรียนจะไดรั้บแจง้ใหต้ดัผมหรือท ำสีภำยใน  

7 วนั 

2. Labelling clothes – All clothing (including socks and underwear) must be labelled prior to arrival. 

This is necessary because all laundry is sent to an external facility. 

กำรระบุช่ือบนเส้ือผำ้ - เส้ือผำ้ทั้งหมด (รวมทั้งถุงเทำ้และชุดชั้นใน) จะตอ้งติดฉลำกหรือมีช่ือของนกัเรียนเขียนอยูไ่วก่้อนเดินทำงมำถึง 
เน่ืองจำกทำงโรงเรียนจะส่งเส้ือผำ้ของนกัเรียนทั้งหมดเพื่อไปซกัรีดในสถำนท่ีขำ้งนอกโรงเรียน 

3. Posters & Photos – Students may wish to bring posters and photos to decorate their bedrooms.  
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โปสเตอร์และรูปถ่ำย – 

นกัเรียนอำจน ำโปสเตอร์และรูปถ่ำยเพ่ือมำตกแต่งหอ้งนอนของตนเองได ้
 

4. Contact details – Parents may ring their children on the following numbers:  

รำยละเอียดกำรติดต่อ - ผูป้กครองสำมำรถโทรศพัทติ์ดต่อบุตรหลำนไดต้ำมหมำยเลขท่ีเขียนไวข้ำ้งล่ำง: 

Phone เบอร์ติดต่อ: + 613 5282 5806 

   + 613 5282 8755 

We ask that these calls are made during free time 

ทำงโรงเรียนขออนุญำตใหผู้ป้กครองติดต่อนกัเรียนในช่วงเวลำวำ่งของนกัเรียน 

 

Free Time: Monday to Friday  8:15am – 8:50am 

     5:00pm – 6:00pm 

     9:00pm – 9:30pm 

เวลำวำ่ง:        วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 8:15น. – 8:30น.        

     17:00น. – 18:00น.       

     21:00น. – 21:30น. 

Saturday and Sunday Any time after 9:00am and before 10:00pm. We are often out during the weekend 

doing activities but usually return by 4:30pm. 

วนัเสำร์ และวนัอำทิตย ์ เวลำใดก็ไดร้ะหวำ่ง 9.00 น. และ 22.00 

น.ทั้งน้ีนกัเรียนมกัจะออกไปในช่วงวนัหยดุสุดสปัดำห์เพ่ือท ำกิจกรรม แต่มกัจะกลบัมำไม่เกิน 

16.30 น. 

5. Emergency Contact Details  

รำยละเอียดกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

            If you need to contact a member of staff at Avalon College you can use the following phone numbers: 

 หำกคุณตอ้งกำรติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของ Avalon College คุณสำมำรถใชห้มำยเลขดงัต่อไปน้ี: 

           Phone เบอร์โทรศพัท:์            + 613 5282 4733  

           Mobile เบอร์มือถือ:            + 61 416 112 282 

    + 61 435 532 432 
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