
ใบสมัคัรทั้ั �งหมัดจะได้รับการจดัลำำาดบัความัสำาคญัตามัวนัท่ั้�ได้รับ 
ใบสมัคัร ตลำอดจนการพิิจารณาเกณฑ์์ตา่ง ๆ เม่ั�อย่ื่�นขอลำงทั้ะเบ่ยื่น  
โปรดดเูวบ็ไซต์ของเราสำาหรับรายื่ลำะเอ่ยื่ดเพิิ�มัเติมัเก่�ยื่วกบัวิธ่ีประเมิัน 
ใบสมัคัรของเรา

ค่่าธรรมเนีียมการสมัค่ร
คา่ธีรรมัเน่ยื่มั AUD$300 จา่ยื่พิร้อมักบัการย่ื่�นใบสมัคัรลำงทั้ะเบ่ยื่น 
ยื่กเว้นท่ั้�อธิีบายื่ไว้ในนโยื่บายื่การค่นเงิน (วิิธีีดำำ�เนิินิก�รลงทะเบีียนิ 
วิิทย�ลยัเวิสลีย์ – นิกัเรียนินิ�นิ�ช�ติิ – Wesley College Enrolment
Procedures – International) คา่ธีรรมัเน่ยื่มัน่ �ไมัส่ามัารถเร่ยื่กค่นหร่อ 
โอนได้ คา่ธีรรมัเน่ยื่มัน่ �จะยื่กเว้นสำาหรับบตุรแลำะหลำานของศิษิย์ื่เก่า 
เวสลำ่ย์ื่

ค่่าธรรมเนีียมการยืนียันี
คา่ธีรรมัเน่ยื่มั AUD$1,500 เป็นคา่ย่ื่นยื่นัการลำงทั้ะเบ่ยื่น ยื่กเว้นท่ั้�
อธิีบายื่ไว้ในนโยื่บายื่การค่นเงิน (วิิธีีดำำ�เนิินิก�รลงทะเบีียนิ 
วิิทย�ลยัเวิสลีย์ - นิกัเรียนินิ�นิ�ช�ติิ - Wesley College Enrolment
Procedures – International) คา่ธีรรมัเน่ยื่มัน่ �ไมัส่ามัารถเร่ยื่กค่นหร่อ 
โอนได้

ค่่าธรรมเนีียมรายปีี
คา่ธีรรมัเน่ยื่มัประกอบด้วยื่สว่นสำาคญัส่��สว่นค่อ คา่ธีรรมัเน่ยื่มั
การศิกึษา(Tuition Fee) คา่ธีรรมัเน่ยื่มัโครงสร้างพ่ิ �นฐาน 
(Infrastructure Levy) คา่ธีรรมัเน่ยื่มันกัเร่ยื่นนานาชาต ิ
(International Student Levy) แลำะคา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็ 
(Consolidated Charge)

• คา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษา คา่ธีรรมัเน่ยื่มัโครงสร้างพ่ิ �นฐาน แลำะ
คา่ธีรรมัเน่ยื่มันกัเร่ยื่นนานาชาต ิจะม่ัการจา่ยื่ลำว่งหน้าในวนัท่ั้�
1 ตลุำาคมั 2022 สำาหรับภาคการศิกึษาท่ั้� 1 ป่ 2023 แลำะจะม่ัการ
สง่ใบเร่ยื่กเก็บเงินในวนัท่ั้� 1 เมัษายื่น 2023 สำาหรับภาคการศิกึษา
ท่ั้� 2 ป่ 2023

• คา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็จะม่ัการสง่ใบเร่ยื่กเก็บเงินระหวา่งป่ท่ั้�เร่ยื่นใน
วนัท่ั้� 1 เมัษายื่น ป่  2023 สำาหรับภาคการศิกึษาท่ั้� 1 ป่  2023 แลำะ
ในวนัท่ั้� 1 ตลุำาคมั ป่  2023 สำาหรับภาคการศิกึษาท่ั้� 2 ป่  2023
สำาหรับนกัเร่ยื่นชั �นป่ 12 (มั. 6) จะม่ัการสง่ใบเร่ยื่กเก็บเงินสำาหรับ
คา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็รายื่ป่เตม็ัจำานวนในวนัท่ั้� 1 เมัษายื่น ป่  2023
พิร้อมักบัคา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษางวดสดุท้ั้ายื่เตม็ัจำานวน

• ไมัม่่ัการคดิ GST สำาหรับคา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษา คา่ธีรรมัเน่ยื่มั
โครงสร้างพ่ิ �นฐาน หร่อ คา่ธีรรมัเน่ยื่มันกัเร่ยื่นนานาชาต ิอยื่า่งไร
ก็ตามั คา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็รวมับริการบางอยื่า่งท่ั้�ต้องม่ัการเร่ยื่ก
เก็บภาษ่ GST

วิทั้ยื่าลำยัื่เวสลำ่ย์ื่ม่ัสองภาคการศิกึษา: หร่อสองชว่งการเร่ยื่นตอ่ป่

• ภาคการศิกึษาท่ั้� 1 ประกอบด้วยื่เทั้อมั 1 แลำะเทั้อมั 2 เริ�มัจาก
ปลำายื่เด่อนมักราคมัจนถงึเด่อนมิัถนุายื่น แลำะม่ัชว่งปิดเทั้อมัใน
เด่อนเมัษายื่น

• ภาคการศิกึษาท่ั้� 2 ประกอบด้วยื่เทั้อมั 3 แลำะเทั้อมั 4 เริ�มัจากเด่อน
กรกฎาคมัจนถงึเด่อนธีนัวาคมั แลำะม่ัชว่งปิดเทั้อมัในเด่อนกนัยื่ายื่น

คา่ธีรรมัเน่ยื่มัตา่ง ๆ ดงัท่ั้�ระบไุว้ในหนงัส่อตอบรับ จะต้องจา่ยื่เม่ั�อย่ื่นยื่นั 
การลำงทั้ะเบ่ยื่น สำาหรับชว่งการเร่ยื่นสองชว่งแรกของหลำกัสตูร หลำงัจาก 
นั �น จะสามัารถแบง่จา่ยื่คา่ธีรรมัเน่ยื่มัเป็นสองงวดตอ่ป่ โดยื่ม่ัการเร่ยื่ก 

เก็บในวนัท่ั้� 1 เมัษายื่น แลำะวนัท่ั้� 1 ตลุำาคมั

วิทั้ยื่าลำยัื่ได้นำาทั้างเลำ่อกการผ่่อนชำาระรายื่สามัเด่อนมัาใช้เพ่ิ�อให้
ครอบครัวสามัารถชำาระค่าธีรรมัเน่ยื่มัต่าง ๆ ตามัใบแจ้งหน่ �ลำงวนัท่ั้�  
1 ตลุำาคมัแลำะ 1 เมัษายื่นได้  โปรดทั้ราบว่าการชำาระค่าธีรรมัเน่ยื่มั
ตามัใบแจ้งหน่ �สำาหรับภาคการศิึกษาท่ั้� 2 ป่ 2023 ถ่อเป็นการย่ื่นยื่นั
การลำงทั้ะเบ่ยื่นซำ �ากบัวิทั้ยื่าลำยัื่เวสลำ่ย์ื่แลำะการยื่อมัรับข้อกำาหนดแลำะ 
เง่�อนไขของวิทั้ยื่าลำยัื่ท่ั้�พิิมัพ์ิเผ่ยื่แพิร่แลำะปรับเป็นครั �งคราวบนเว็บไซต์  
สภาวิทั้ยื่าลำยัื่เวสลำ่ย์ื่มัอบอำานาจให้รองผู่้อำานวยื่การวิทั้ยื่าลำยัื่ด้าน
เหรัญญิกแลำะเลำขานุการดำาเนินการตามัขั �นตอนใด ๆ ก็ตามัท่ั้�จำาเป็น
ในการเร่ยื่กเก็บเงินท่ั้�ค้างชำาระ

ค่่าธรรมเนีียมการศึกึษาสามารถแบ่่งจ่่ายเป็ีนีงวด ๆ 
ได้สองค่รั�งต่่อปีี

ชัั้ �นีปีี ค่่าธรรมเนีียมรายปีี  
AUD$

ศินูย์ื่การเร่ยื่นเดก็ปฐมัวยัื่ 38,184

ชั �นเตร่ยื่มัประถมั – ชั �นป่ 3 (ป.3) 38,184

ชั �นป่ 4 (ป. 4) 38,648

ชั �นป่ 5 & 6 (ป. 5 & 6) 40,288

ชั �นป่ 7 & 8 (มั. 1 & 2) 43,300

ชั �นป่ 9-12 (มั. 3-6) 46,456

ค่่าธรรมเนีียมโค่รงสร้างพื้ื �นีฐานีสามารถแบ่่งจ่่ายเป็ีนี 
งวด ๆ ได้สองค่รั�งต่่อปีี 
ม่ัคอมัพิิวเตอร์โน้ตบุ�กสำาหรับนกัเร่ยื่นชั �นเตร่ยื่มัประถมัถึงป่ 12 

(เตร่ยื่มัประถมั - มั.6)

ชัั้ �นีปีี ค่่าธรรมเนีียมรายปีี  
AUD$

ศินูย์ื่การเร่ยื่นเดก็ปฐมัวยัื่ 0

ชั �นเตร่ยื่มัประถมั – ชั �นป่ 4 (ป.4) 550

ชั �นป่ 5 & 6 (ป. 5 & 6) 1,100

ชั �นป่ 7-9 (มั. 1-3) 1,600

ชั �นป่ 10-12 (มั. 4-6) 1,750

ค่่าธรรมเนีียมนัีกเรียนีนีานีาชั้าต่สิามารถแบ่่งจ่่ายเป็ีนีงวด ๆ 
ได้สองค่รั�งต่่อปีี*
นกัเร่ยื่นท่ั้�ไมัใ่ชผู่่้พิำานกัถาวรทั้กุคนจะต้องชำาระคา่ธีรรมัเน่ยื่มันกัเร่ยื่น 
นานาชาติ AUD$4,700

* ห�กมีีก�รเปลี�ยนิแปลงสถ�นิภ�พดำ�้นิก�รพำ�นิกัอ�ศัยั โปรดำย่�นิ
หลกัฐ�นิแก่วิิทย�ลยัเวิสลีย์  ก�รปรบัีบีญัชีใดำ ๆ จะนิบัีจ�กวินัิที�แจ้ง
แก่ท�งวิิทย�ลยั

ค่่าธรรมเนีียมเบ่ด็เต่ล็็ดสามารถแบ่่งจ่่ายเป็ีนีงวด ๆ ได้สอง
ค่รั�งต่่อปีี
คา่ใช้จา่ยื่น่ �ครอบคลำมุัคา่ใช้จา่ยื่พิิเศิษจิปาถะ เชน่ ทั้ศัินศิกึษานอก 
สถานท่ั้� ห้องสมัดุ ไดอาร่�แลำะหนงัส่อรุ่น ตำาราเร่ยื่นบางอยื่า่งในชั �นเร่ยื่น 
ระดบัต้นแลำะเคร่�องเข่ยื่นตา่ง ๆ รวมัไปถงึวสัดอุปุกรณ์สำาหรับหลำกัสตูร 
ท่ั้�ใช้ห้องปฏิิบตักิาร ศินูย์ื่การศิกึษาแลำะศินูย์ื่อาช่พิ

วทิยาลั็ยเวสลี็ย์ 
ค่่าธรรมเนีียมแล็ะค่่าใช้ั้จ่่ายต่่าง ๆ ปีี 2023

นกัเร่ยื่นนานาชาติ

1



ชัั้ �นีปีี ค่่าธรรมเนีียมรายปีี  
AUD$

ศินูย์ื่การเร่ยื่นเดก็ปฐมัวยัื่ 832

ชั �นเตร่ยื่มัประถมั – ชั �นป่ 3 (ป.3) 984

ชั �นป่ 4 (ป. 4) 1,364

ชั �นป่ 5-12 (ป. 5 – มั. 6) 2,092

ค่าใช้จ่ายื่น่ �ครอบคลำมุัการเข้าค่ายื่ในชั �นป่ 4-10 (ป. 4 - มั. 4) ยื่กเว้น  
โปรแกรมัคลำนูส์สำาหรับชั �นป่ 9 (มั. 3) แลำะโปรแกรมัปฐมันิเทั้ศิ 
ยิื่รามัาเลำย์ื่ สำาหรับชั �นป่ 10 (มั. 4) ซึ�งม่ัการจดัเก็บแยื่กต่างหาก

ค่่าธรรมเนีียมที�พื้กั
การเรียนีร้้พื้ำานัีก (โรงเรียนีปีระจ่ำา)
ม่ัระบบการเร่ยื่นรู้พิำานกัท่ั้�วิทั้ยื่าเขตเกลำน เวฟเวอร์ลำ่ย์ื่ 
(Glen Waverley) เพ่ิยื่งแหง่เด่ยื่ว  สามัารถแบง่จา่ยื่คา่ธีรรมัเน่ยื่มั
เป็นงวด ๆ ได้สองครั �งตอ่ป่

ชัั้ �นีปีี ค่่าธรรมเนีียมรายปีี AUD$

ชั �นป่ 9-12 (มั. 3-6)
พิกัประจำาเตม็ัเวลำา: 

29,500

โค่รงการชัั้ �นีปีี 9 (ม. 3) ที�ค่ล้็นีส์
คา่ใช้จา่ยื่สำาหรับโครงการชั �นป่ 9 (มั.3) ท่ั้�คลำนูส์คดิเป็นเงิน 
AUD$4,950 สำาหรับชว่งเทั้อมั 8 สปัดาห์ท่ั้�นกัเร่ยื่นอยืู่ท่่ั้�คลำนูส์ คา่ 
ใช้จา่ยื่น่ �ไมัร่วมัอยืู่ใ่นคา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษาแลำะจะม่ัการเร่ยื่กเก็บก่อน 
นกัเร่ยื่นไปคลำนูส์

โปีรแกรมปีฐมนิีเทศึยริามาเล็ย์ สำาหรับ่ชัั้ �นีปีี 10 (ม. 4)
คา่ใช้จา่ยื่ทั้ั �งหมัดสำาหรับโครงการปฐมันิเทั้ศิยิื่รามัาเลำย์ื่ระยื่ะเวลำา 
3 สปัดาห์สำาหรับชั �นป่ 10 (มั.4) จะม่ัการกำาหนดร่วมักบั Studio 
Schools Australia (ไมัร่วมัคา่เคร่�องบนิซึ�งจะเร่ยื่กเก็บตามัคา่ใช้จา่ยื่
จริง) คา่ใช้จา่ยื่น่ �ไมัร่วมัอยืู่ใ่นคา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษาแลำะคา่ธีรรมัเน่ยื่มั
เบด็เตลำด็ แลำะจะม่ัการเร่ยื่กเก็บก่อนนกัเร่ยื่นไปยิื่รามัาเลำย์ื่

การปีระกันีสุขภาพื้
รัฐบาลำออสเตรเลำ่ยื่กำาหนดวา่นกัเร่ยื่นนานาชาติทั้กุคนท่ั้�ถ่อว่ซา่นกัเร่ยื่น 
จะต้องม่ัประกนัสขุภาพินกัเร่ยื่นตา่งชาต ิ(Overseas Student
Health Cover - OSHC) ท่ั้�ครอบคลำมุัตลำอดระยื่ะเวลำาว่ซา่นกัเร่ยื่น 
แลำะเวลำาท่ั้�พิำานกัอยืู่ใ่นออสเตรเลำ่ยื่ กรุณาดขู้อมัลูำท่ั้�เก่�ยื่วข้องได้ท่ั้�เวบ็ไซต์ 
ของกระทั้รวงกิจการภายื่ใน (Department of Home Affairs) 
www.homeaffairs.gov.au เป็นความัรับผิ่ดชอบของผู่้สมัคัรท่ั้� 
จะต้องซ่ �อ OSHC ก่อนจะเริ�มัย่ื่�นขอว่ซา่ออนไลำน์แลำะแจ้งหลำกัฐานของ
กรมัธีรรม์ัแลำะระยื่ะเวลำาท่ั้�คุ้มัครองแก่วิทั้ยื่าลำยัื่เวสลำ่ย์ื่ก่อนเริ�มัเข้าศิกึษา

การแจ้่งออก
จะต้องม่ัการแจ้งเป็นลำายื่ลำกัษณ์อกัษรตอ่หวัหน้าวิทั้ยื่าเขต (Head of 
Campus) ลำว่งหน้าก่อนนกัเร่ยื่นลำาออกจากวิทั้ยื่าลำยัื่แลำะการเร่ยื่นรู้
พิำานกั (แล้ำวแตก่รณ่) เป็นเวลำาหนึ�งเทั้อมั มิัฉะนั �นจะต้องเส่ยื่คา่ใช้จา่ยื่
เทั้า่กบัคา่ธีรรมัเน่ยื่มัหนึ�งเทั้อมั

จะต้องแจ้งลำว่งหน้าเป็นเวลำาสองเทั้อมัก่อนนกัเร่ยื่นลำาออกจากศินูย์ื่ 
การเร่ยื่นรู้ชั �นปฐมัวยัื่อายื่สุ่�ขวบ ซึ�งหมัายื่ความัวา่ต้องม่ัการแจ้งเม่ั�อ 
สิ �นสดุวนัหยื่ดุเทั้อมั 2 มิัฉะนั �นจะต้องชำาระคา่ธีรรมัเน่ยื่มัเท่ั้ยื่บเทั้า่กบั 
คา่ธีรรมัเน่ยื่มัหนึ�งเทั้อมั

ส่วนีล็ด
ส่วนีล็ดสำาหรับ่ค่รอบ่ค่รัว

ท่ั้�เวสลำ่ย์ื่ การศิกึษาแบบสหศิกึษาเป็ นจดุศินูย์ื่กลำางของวิสยัื่ทั้ศัิน์ใน 
การเร่ยื่นรู้ของเรา เชน่เด่ยื่วกบัความัมั่งุมั�นัของเราท่ั้�จะชว่ยื่ให้บตุรหลำาน 
จากครอบครัวเด่ยื่วกนัได้เร่ยื่นท่ั้�เด่ยื่วกนั

หากม่ัเดก็สามัคนขึ �นไปจากครอบครัวเด่ยื่วกนัท่ั้�วิทั้ยื่าลำยัื่เวสลำ่ย์ื่ จะม่ั 
สว่นลำดสำาหรับครอบครัวให้เฉพิาะคา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษาเทั้า่นั �นซึ�ง 
จะลำด 20% สำาหรับเดก็คนท่ั้�สามัแลำะ 50% สำาหรับเดก็คนท่ั้�ส่�แลำะ 
คนตอ่ ๆ ไป*

* นิอกจ�กนีิ�ยงัมีีส่วินิลดำ 10% สำ�หรบัีเด็ำกคนิที�สองเม่ี�อเด็ำกคนิที�ส�มีเริ�มี 
เข้�้เรียนิและมีีก�รลงทะเบีียนิเรียนิพร้อมี ๆ กนัิ

หากทั้า่นม่ัคณุสมับตัเิหมัาะสมั จะม่ัการคดิสว่นลำดให้ในบญัช่ของทั้า่น 
โดยื่อตัโนมัตัิ

สว่นลำดสำาหรับครอบครัวไมัร่วมัถงึคา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็ คา่ธีรรมัเน่ยื่มั 
โครงสร้างพ่ิ �นฐาน หร่อคา่ธีรรมัเน่ยื่มัแลำะคา่ใช้จา่ยื่อ่�นๆ ท่ั้�คดิเข้าบญัช่ 
ของทั้า่น

ครอบครัวท่ั้�ได้รับการชว่ยื่เหลำ่อด้านคา่ธีรรมัเน่ยื่มัในรูปแบบอ่�น ๆ 
แล้ำวจะไมัม่่ัสทิั้ธิีได้รับสว่นลำดสำาหรับครอบครัว

ส่วนีล็ดจ่่ายล่็วงหน้ีา

จะม่ัการให้สว่นลำด 2.5% สำาหรับการจา่ยื่คา่ธีรรมัเน่ยื่มัรายื่ป่ ทั้ั �งหมัด 
ลำว่งหน้า ตวัอยื่า่งเชน่ จา่ยื่คา่ธีรรมัเน่ยื่มัป่ 2023 ภายื่ในวนัท่ั้�  
31 ตลุำาคมั ป่ 2022

สว่นลำดน่ �ให้เฉพิาะคา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษาแลำะคา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็ 
เทั้า่นั �น

ค่่าใช้ั้จ่่ายต่่าง ๆ
่า ่รอง ัี ืรายสั ี ดาห์ โดย ี ระมาณ

คาดว่ านักเร่ นแต่ ำะคนจะจะต้ องมั ่เงินประมัาณ AUD$100–
AUD$150 ต่ อสัปดาห์ ส าาหรับค่ าใช้ จ่ า ต่ อไปน่:�
• การเดนิทั้าง
• โทั้รศิพัิท์ั้ม่ัอถ่อ
• ท่ั้�พิกั
• ยื่า
• เงินตดิกระเป๋าสำาหรับคา่ใช้จา่ยื่จิปาถะ เชน่ ตดัผ่มั เส่ �อผ้่า กิจกรรมั

บนัเทิั้ง ทั้านอาหารนอกบ้าน ฯลำฯ

ค่่าใช้ั้จ่่ายอื�นี ๆ
นอกจากน่ � ยื่งัม่ัคา่ใช้จา่ยื่ในการซ่ �อเคร่�องแบบนกัเร่ยื่น (ประมัาณ 
AUD$1,000 – AUD$1,500) ตำาราเร่ยื่นแลำะเคร่�องเข่ยื่น (ประมัาณ 
AUD$500) แลำะอปุกรณ์ก่ฬาตา่ง ๆ ท่ั้�จำาเป็น 

สรุปีค่่าใช้ั้จ่่ายต่่าง ๆ ในีการล็งทะเบ่ยีนี

ค่่าธรรมเนีียม ค่่าธรรมเนีียมรายปีี 
AUD$

คา่ธีรรมัเน่ยื่มัการสมัคัร* 300

คา่ธีรรมัเน่ยื่มัการย่ื่นยื่นั* 1,500

คา่ธีรรมัเน่ยื่มัการศิกึษา ป่ 9-12 (มั 3-6) 46,456

คา่ธีรรมัเน่ยื่มัเทั้คโนโลำย่ื่การเร่ยื่นรู้ ป่ 9-12 
(มั. 3-6)

1,750

คา่ธีรรมัเน่ยื่มัเบด็เตลำด็ ป่ 5-12 (ป.5 - มั.3) 2,092

คา่ธีรรมัเน่ยื่มันกัเร่ยื่นนานาชาติ 4,700

ค่่าใช้ั้จ่่ายรวม 56,798

* ค่�ธีรรมีเนีิยมีเหล่�นีิ�จ่�ยเฉพ�ะช่วิงสมีคัรและลงทะเบีียนิและไม่ีใช่
ค่�ธีรรมีเนีิยมีร�ยปี
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การปีระกันีอุบ่ตั่เิหตุ่นัีกเรียนี
วิทั้ยื่าลำยัื่เวสลำ่ย์ื่ม่ัความัภาคภมิูัใจในระดบัการดแูลำแลำะการให้ 
สภาพิแวดล้ำอมัทั้างการเร่ยื่นรู้ท่ั้�ปลำอดภยัื่แก่นกัเร่ยื่นทั้กุคน

แตอ่บุตัเิหตแุลำะการบาดเจ็บก็ยื่งัเกิดขึ �นได้แม้ัในสภาพิแวดล้ำอมัท่ั้� 
ปลำอดภยัื่ท่ั้�สดุ สภาวิทั้ยื่าลำยัื่ตระหนกัด่วา่อาจม่ัคา่ใช้จา่ยื่ท่ั้�เกิดจาก 
การบาดเจ็บของนกัเร่ยื่นจงึได้จดัซ่ �อ “กรมัธีรรม์ัประกนัอบุตัเิหต ุ
หมัูน่กัเร่ยื่น” ซึ�งให้ความัคุ้มัครองแก่ทั้กุครอบครัวฟร่

วธีิการจ่่ายเงนิี
คา่ธีรรมัเน่ยื่มัแลำะคา่ใช้จา่ยื่ตา่ง ๆ สามัารถจา่ยื่โดยื่วิธ่ีดงัน่ �:
• เช็ค
• บตัรเครดติ - มัาสเตอร์การ์ด แลำะว่ซา่ (คดิคา่ธีรรมัเน่ยื่มั)
• บตัรใช้จา่ยื่ – อเมัริกนั เอก็ซ์เพิรส (คดิคา่ธีรรมัเน่ยื่มั)
• บ่เพิย์ื่ (BPAY) (คดิคา่ธีรรมัเน่ยื่มัสำาหรับบตัรเครดติ) หร่อ

• โอนเข้าบญัช่โดยื่ตรงไปยื่งั: 

ธีนาคาร: NAB 
ช่�อบญัช่: Wesley College Melbourne 
รหสัสาขา: (BSB): 083 004 
330 Collins Street Melbourne 
หมัายื่เลำขบญัช่: 117480554 
Swift Code: NATAAU3303M

ข้อม้ล็เพื้ิ�มเต่มิ
โปรดทั้ราบวา่จะม่ัการทั้บทั้วนคา่ธีรรมัเน่ยื่มัตา่ง ๆ เป็นประจำาทั้กุป่ 
แลำะอาจม่ัการเปลำ่�ยื่นแปลำงได้ตามัดลุำยื่พิินิจของวิทั้ยื่าลำยัื่ การทั้บทั้วน 
คา่ธีรรมัเน่ยื่มัครั �งตอ่ไปจะม่ัขึ �นก่อนรอบการเร่ยื่กเก็บเงินประจำาป่ถดัไป
ในวนัท่ั้� 1 ตลุำาคมั 2023
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