
ใบสมคัรทัง้หมดจะได้รับการจดัล�าดบัความส�าคญัตามวนัท่ีย่ืน  
ล�าดบัตอ่จากนัน้จะเปิดโอกาสให้กบัพ่ีน้องของนกัเรียนปัจจบุนัและ 
บตุรของศษิย์เก่าเวสลีย์ (Old Wesley Collegians) แตแ่นะน�าให้ 
ลงทะเบียนแตเ่น่ิน ๆ เพ่ือให้แนใ่จวา่จะได้รับเข้าเรียน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
คา่ธรรมเนียม AUD$300 จา่ยพร้อมกบัการย่ืนใบสมคัรลงทะเบียน 
ยกเว้นท่ีอธิบายไว้ในนโยบายการคืนเงิน (วิธีด�ำเนินกำรลงทะเบียน 
วิทยำลยัเวสลีย์ – นกัเรียนนำนำชำติ – Wesley College Enrolment 
 Procedures – International) คา่ธรรมเนียมนีไ้มส่ามารถเรียกคืนหรือ 
โอนได้ คา่ธรรมเนียมนีจ้ะยกเว้นส�าหรับบตุรและหลานของศษิย์เก่า 
เวสลีย์

ค่าธรรมเนียมการยืนยัน
คา่ธรรมเนียม AUD$1,500 เป็นคา่ยืนยนัการลงทะเบียน ยกเว้นท่ีอธิบาย 
ไว้ในนโยบายการคืนเงิน (วิธีด�ำเนินกำรลงทะเบียน 
วิทยำลยัเวสลีย์ - นกัเรียนนำนำชำติ - Wesley College Enrolment 
Procedures – International) คา่ธรรมเนียมนีไ้มส่ามารถเรียกคืนหรือ 
โอนได้

ค่าธรรมเนียมรายปีี
คา่ธรรมเนียมประกอบด้วยสว่นส�าคญัสี่สว่นคือ คา่ธรรมเนียมการ 
ศกึษา (Tuition Fee) คา่ธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning 
Technology Fee) คา่ธรรมเนียมนกัเรียนนานาชาต ิ(International 
Student Levy) และคา่ธรรมเนียมเบด็เตลด็ (Consolidated 
Charge)
• คา่ธรรมเนียมการศกึษา คา่ธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรียนรู้ และ 

คา่ธรรมเนียมนกัเรียนนานาชาต ิจะมีการจา่ยลว่งหน้าในวนัท่ี 
1 ตลุาคม 2019 ส�าหรับภาคการศกึษาท่ี 1 ปี  2020 และจะมีการ 
สง่ใบเรียกเก็บเงินในวนัท่ี 1 เมษายน  2020 ส�าหรับภาคการศกึษา 
ท่ี 2 ปี  2020

• คา่ธรรมเนียมเบด็เตลด็จะมีการสง่ใบเรียกเก็บเงินระหวา่งปีท่ีเรียน 
ในวนัท่ี 1 เมษายน ปี  2020 ส�าหรับภาคการศกึษาท่ี 1 ปี  2020
และในวนัท่ี 1 ตลุาคม ปี  2020 ส�าหรับภาคการศกึษาท่ี 2 ปี  2020
ส�าหรับนกัเรียนชัน้ปี 12 (ม. 6) จะมีการสง่ใบเรียกเก็บเงินส�าหรับ 
คา่ธรรมเนียมเบด็เตลด็รายปีเตม็จ�านวนในวนัท่ี 1 เมษายน ปี  2020
พร้อมกบัคา่ธรรมเนียมการศกึษางวดสดุท้ายเตม็จ�านวน 

• ไมมี่การเรียกเก็บภาษี GST ทัง้คา่ธรรมเนียมการศกึษา คา่ธรรมเนียม 
เทคโนโลยีการเรียนรู้ และคา่ธรรมเนียมนกัเรียนนานาชาต ิอยา่งไร 
ก็ตาม คา่ธรรมเนียมเบด็เตลด็รวมบริการบางอยา่งท่ีต้องมีการเรียก 
เก็บภาษี GST

วิทยาลยัเวสลีย์มีสองภาคการศกึษา หรือสองชว่งการเรียนตอ่ปี

• ภาคการศกึษาท่ี 1 ประกอบด้วยเทอม 1 และเทอม 2 เร่ิมจาก 
ปลายเดือนมกราคมจนถงึเดือนมิถนุายน และมีชว่งปิดเทอมในเดือน 
เมษายน

• ภาคการศกึษาท่ี 2 ประกอบด้วยเทอม 3 และเทอม 4 เร่ิมจากเดือน 
กรกฎาคมจนถงึเดือนธนัวาคม และมีชว่งปิดเทอมในเดือนกนัยายน

คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ดงัท่ีระบไุว้ในหนงัสือตอบรับ จะต้องจา่ยเม่ือยืนยนั 
การลงทะเบียน ส�าหรับชว่งการเรียนสองชว่งแรกของหลกัสตูร หลงัจาก 
นัน้ จะสามารถแบง่จา่ยคา่ธรรมเนียมเป็นสองงวดตอ่ปี โดยมีการเรียก 
เก็บในวนัท่ี 1 เมษายน และวนัท่ี 1 ตลุาคม

จะต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมทัง้หมดและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีในบญัชี วิทยาลยัเวสลีย์มอบอ�านาจให้เจ้าหน้าท่ีเลขานกุาร 
และการเงินวิทยาลยั (College Secretary & Bursar) ด�าเนินการ 
ใด ๆ ก็ตามท่ีจ�าเป็นในการเรียกเก็บเงินท่ีค้างช�าระ

ค่าธรรมเนียมการศกึษาสามารถแบ่งจ่ายเป็ีนงวด ๆ ได้สอง
ครัง้ต่อปีี

ชัั้น้ปีี ค่าธรรมเนียมรายปีี  AUD$
ศนูย์การเรียนเดก็ปฐมวยั 35,220

ชัน้เตรียมประถมถงึชัน้ปี 3 (ป.3) 35,220

ชัน้ปี 4 (ป. 4) 35,650

ชัน้ปี 5 & 6 (ป. 5 & 6) 37,160

ชัน้ปี 7 & 8 (ม. 1 & 2) 39,940

ชัน้ปี 9-12 (ม. 3-6) 42,850

ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรียนร้้สามารถแบ่งจ่ายเป็ีน 
งวด ๆ ได้สองครัง้ต่อปีี
นกัเรียนชัน้ปี 5-12 (ป.5 - ม.6) ทกุคนจะได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ�ก

ชัั้น้ปีี ค่าธรรมเนียมรายปีี  
AUD$

ศนูย์การเรียนเดก็ปฐมวยั – ชัน้ปี 4 (ป.4) 0

ชัน้ปี 5 & 6 (ป. 5 & 6) 800

ชัน้ปี 7-12 (ม. 1-6) 1,200

ค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชั้าตสิามารถแบ่งจ่ายเป็ีนงวด ๆ 
ได้สองครัง้ต่อปีี*
นกัเรียนท่ีไมใ่ชผูู่้้พ�านกัถาวรทกุคนจะต้องช�าระคา่ธรรมเนียมนกัเรียน 
นานาชาติ AUD$4,500
* หำกมีกำรเปลีย่นแปลงสถำนภำพดำ้นกำรพ�ำนกัอำศยั โปรดยืน่ 
หลกัฐำนแก่วิทยำลยัเวสลีย์  กำรปรบับญัชีใด ๆ จะนบัจำกวนัทีแ่จ้ง 
แก่ทำงวิทยำลยั

ค่าธรรมเนียมเบด็เตล็ดสามารถแบ่งจ่ายเป็ีนงวด ๆ ได้สอง
ครัง้ต่อปีี
คา่ใช้จา่ยนีค้รอบคลมุคา่ใช้จา่ยพิเศษจิปาถะ เชน่ ทศันศกึษานอก 
สถานท่ี ห้องสมดุ ไดอาร่ีและหนงัสือรุ่น ต�าราเรียนบางอยา่งในชัน้เรียน 
ระดบัต้นและเคร่ืองเขียนตา่ง ๆ รวมไปถงึวสัดอุปุกรณ์ส�าหรับหลกัสตูรท่ี 
ใช้ห้องปฏิบตักิาร ศนูย์การศกึษาและศนูย์อาชีพ

ชัั้น้ปีี ค่าธรรมเนียมรายปีี  
AUD$

ศนูย์การเรียนเดก็ปฐมวยั 770

ชัน้เตรียมประถมถงึชัน้ปี 3 (ป.3) 910

ชัน้ปี 4 (ป. 4) 1,260

ชัน้ปี 5-12 (ป. 5 – ม. 6) 1,930

คา่ใช้จา่ยนีค้รอบคลมุการเข้าคา่ยในชัน้ปี 4-10 (ป. 4 - ม. 4) ยกเว้น 
โปรแกรมคลนูส์ส�าหรับชัน้ปี 9 (ม. 3) ซึ่ึง่มีการจดัเก็บแยกตา่งหาก

ค่าธรรมเนียมที�พักั
การเรียนร้้พัำานัก (โรงเรียนปีระจำา)
มีระบบการเรียนรู้พ�านกัท่ีวิทยาเขตเกลน เวฟเวอร์ลีย์ 
(Glen Waverley) เพียงแหง่เดียว  สามารถแบง่จา่ยคา่ธรรมเนียม 
เป็นงวด ๆ ได้สองครัง้ตอ่ปี

ชัั้น้ปีี ค่าธรรมเนียมรายปีี AUD$

ชัน้ปี 9-12 (ม. 3-6) พกัรายสปัดาห์: 
22,200

พกัประจ�าเตม็เวลา: 
27,000

วทิยาลัยเวสลีย์ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ั้จ่ายต่าง ๆ ปีี 2020
นกัเรียนนานาชาติ
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โครงการชัั้น้ปีี 9 (ม. 3) ที�คล้นส์
คา่ใช้จา่ยส�าหรับโครงการชัน้ปี 9 (ม.3) ท่ีคลนูส์คดิเป็นเงิน 
AUD$4,800 ส�าหรับชว่งเทอม 8 สปัดาห์ท่ีนกัเรียนอยูท่ี่คลนูส์ คา่ใช้ 
จา่ยนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการศกึษาและจะมีการเรียกเก็บก่อน 
นกัเรียนไปคลนูส์

การปีระกันสุขภาพั
รัฐบาลออสเตรเลียก�าหนดวา่นกัเรียนนานาชาตทิกุคนท่ีถือวีซึ่า่นกัเรียน 
จะต้องมีประกนัสขุภาพนกัเรียนตา่งชาต ิ(Overseas Student 
Health Cover - OSHC) ท่ีครอบคลมุตลอดระยะเวลาวีซึ่า่นกัเรียน 
และเวลาท่ีพ�านกัอยูใ่นออสเตรเลีย กรุณาดขู้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีเวบ็ไซึ่ต์ 
ของกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกนัชายแดน 
(Department of Immigration and Border Protection -DIBP) 
www.border.gov.au เป็นความรับผิู้ดชอบของผูู้้สมคัรท่ีจะต้องซืึ่อ้ 
OSHC ก่อนจะเร่ิมย่ืนขอวีซึ่า่ออนไลน์และแจ้งหลกัฐานของกรมธรรม์ 
และระยะเวลาท่ีคุ้มครองแก่วิทยาลยัเวสลีย์ก่อนเร่ิมเข้าศกึษา

การแจ้งออก
จะต้องมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่หวัหน้าวิทยาเขต (Head of 
Campus) ลว่งหน้าก่อนนกัเรียนลาออกจากวิทยาลยัและการเรียนรู้
พ�านกั (แล้วแตก่รณี) เป็นเวลาหนึง่เทอม มิฉะนัน้จะต้องเสียคา่ใช้จา่ย
เทา่กบัคา่ธรรมเนียมหนึง่เทอม

ส่วนลด
ส่วนลดสำาหรับครอบครัว
ท่ีเวสลีย์ การศกึษาแบบสหศกึษาเป็นจดุศนูย์กลางของวิสยัทศัน์ใน 
การเรียนรู้ของเรา เชน่เดียวกบัความมุง่มัน่ของเราท่ีจะชว่ยให้บตุรหลาน 
จากครอบครัวเดียวกนัได้เรียนท่ีเดียวกนั

หากมีเดก็สามคนขึน้ไปจากครอบครัวเดียวกนัท่ีวิทยาลยัเวสลีย์ จะมี 
สว่นลดส�าหรับครอบครัวให้เฉพาะคา่ธรรมเนียมการศกึษาเทา่นัน้ซึ่ึง่จะ 
ลด 20% ส�าหรับเดก็คนท่ีสามและ 50% ส�าหรับเดก็คนท่ีสี่และ 
คนตอ่ ๆ ไป*

* นอกจำกนีย้งัมีส่วนลด 10% ส�ำหรบัเด็กคนทีส่องเมือ่เด็กคนทีส่ำมเร่ิม 
เขำ้เรียนและมีกำรลงทะเบียนเรียนพร้อม ๆ กนั

หากทา่นมีคณุสมบตัิเหมาะสม จะมีการคดิสว่นลดให้ในบญัชีของทา่น 
โดยอตัโนมตัิ

สว่นลดส�าหรับครอบครัวไมร่วมถงึคา่ธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
หรือคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีคดิเข้าบญัชีทา่น

ครอบครัวท่ีได้รับการชว่ยเหลือด้านคา่ธรรมเนียมในรูปแบบอ่ืน ๆ 
แล้วจะไมมี่สทิธิได้รับสว่นลดส�าหรับครอบครัว

ส่วนลดจ่ายล่วงหน้า
จะมีการให้สว่นลด 2.5% ส�าหรับการจา่ยคา่ธรรมเนียมรายปีทัง้หมด 
ลว่งหน้า ยกตวัอยา่งเชน่ จา่ยคา่ธรรมเนียมปี 2020 ภายในวนัท่ี  
31 ตลุาคม ปี 2019
สว่นลดนีใ้ห้เฉพาะคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ธรรมเนียมเบด็เตลด็ 
เทา่นัน้

ค่าใช้ั้จ่ายต่าง ๆ
ค่าครองชีั้พัรายสัปีดาห์โดยปีระมาณ
คาดวา่นกัเรียนแตล่ะคนจะจะต้องมีเงินประมาณ AUD$550– 
AUD$650 ตอ่สปัดาห์ส�าหรับคา่ใช้จา่ยตอ่ไปนี:้
• การเดนิทาง
• โทรศพัท์มือถือ
• ท่ีพกั
• ยา
• เงินตดิกระเป๋าส�าหรับคา่ใช้จา่ยจิปาถะ เชน่ ตดัผู้ม เสือ้ผู้้า กิจกรรม 

บนัเทิง ทานอาหารนอกบ้าน ฯลฯ

ค่าใช้ั้จ่ายอื�น ๆ
นอกจากนี ้ยงัมีคา่ใช้จา่ยในการซืึ่อ้เคร่ืองแบบนกัเรียน (ประมาณ 
AUD$1,000) ต�าราเรียนและเคร่ืองเขียน (ประมาณ 
AUD$500) และอปุกรณ์กีฬาตา่ง ๆ ท่ีจ�าเป็น 

สรุปีค่าใช้ั้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบยีน

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมรายปีี  
AUD$

คา่ธรรมเนียมการสมคัร* 300
คา่ธรรมเนียมการยืนยนั* 1,500
คา่ธรรมเนียมการศกึษา ปี 9-12 (ม 3-6) 42,850
คา่ธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ปี 7-12 
(ม. 1-6) 1,200

คา่ธรรมเนียมเบด็เตลด็ ปี 5-12 (ป.5 - ม.6) 1,930
คา่ธรรมเนียมนกัเรียนนานาชาติ 4,500
ค่าใช้ั้จ่ายรวม 52,280

* ค่ำธรรมเนียมเหล่ำนีจ่้ำยเฉพำะช่วงสมคัรและลงทะเบียนและไม่ใช่ 
ค่ำธรรมเนียมรำยปี

การปีระกันอุบตัเิหตุนักเรียน
วิทยาลยัเวสลีย์มีความภาคภมิูใจในระดบัการดแูลและการให้ 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีปลอดภยัแก่นกัเรียนทกุคน

แตอ่บุตัิเหตแุละการบาดเจ็บก็ยงัเกิดขึน้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมท่ี 
ปลอดภยัท่ีสดุ สภาวิทยาลยัตระหนกัดีวา่อาจมีคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจาก 
การบาดเจ็บของนกัเรียนจงึได้จดัซืึ่อ้ “กรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหต ุ
หมูน่กัเรียน” ซึ่ึง่ให้ความคุ้มครองแก่ทกุครอบครัวฟรี

วธีิการจ่ายเงนิ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ สามารถจา่ยโดยวิธีดงันี:้
• เช็ค
• บตัรเครดติ - มาสเตอร์การ์ด และวีซึ่า่ (คดิคา่ธรรมเนียม)
• บตัรใช้จา่ย – อเมริกนั เอก็ซ์ึ่เพรส (คดิคา่ธรรมเนียม)
• บีเพย์ (BPAY) (คดิคา่ธรรมเนียมส�าหรับบตัรเครดติ)

ข้อม้ลเพัิ�มเตมิ
โปรดทราบวา่จะมีการทบทวนคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เป็นประจ�าทกุปีและ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดลุยพินิจของวิทยาลยั
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