
 

 

 

ใบลงทะเบียนส ำหรับสมคัรเรียน 
Application for Enrolment 

ข้อมลูส่วนตวั   กรุณำเขยีนตวัพิมพ์ให้ชดัเจน   PERSONAL INFORMATION Please PRINT clearly in English 

 Male เพศชำย   Female เพศหญิง    ชื่อสกุล                              Family 

Name____________________________ 

ชื่อจริง            First Name_________________________________________  ชื่อท่ีต้องกำรให้ทำงโรงเรียนเรียก  Called 

Name________________________________ 

วนัเดือนปีเกิด  Date of Birth_______________________________  ประเทศท่ีคณุถือสญัชำติอยู่         Country of 

Citizenship______________________ 

ประเทศท่ีเกิด   Country of Birth____________________________  เลขที่หนงัสือเดินทำง                Passport 

Number_____________________ 

 

ชื่อบิดำ               Father’s Name__________________________________   

ท่ีอยู่                   

Address_____________________________________________________________________________________________________                   

ประเทศท่ีอยู ่        Country______________________________  รหสัไปรษณีย ์                               Post 

Code__________________________ 

เบอร์โทรศพัท์บ้ำน Home Phone__________________________  เบอร์มอืถือ                                    
Mobile____________________________ 

อีเมล                    Email_____________________________________________________ 

ชื่อมำรดำ             Mother’s Name_______________________________________   

ท่ีอยู่                    
Address___________________________________________________________________________________________________                   

ประเทศท่ีอยู ่        Country______________________________  รหสัไปรษณีย ์                               Post 

Code__________________________ 

เบอร์โทรศพัท์บ้ำน Home Phone______________________  เบอร์มอืถือ                                    
Mobile____________________________ 

อีเมล                    Email______________________________________________ 

บคุคลที่ต้องกำรให้ทำงโรงเรียนติดต่อ  To whom should we address correspondence? 

□ บิดำ Father      □ มำรดำ Mother        □ เอเจนซี่ Agent         □ ผู้ปกครอง Guardian 

นกัเรียนทกุคนท่ี Avalon College ต้องมีผู้ใหญ่ท่ีมีควำมเหมำะสมท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ปกครองนกัเรียน โดยบคุคลดงักล่ำวจะต้องมีอำยเุกิน 25 ปี อำศยัอยูใ่นรัฐวิคตอเรีย 
สำมำรถสื่อสำรภำษำองักฤษได้ดี และสำมำรถติดต่อได้ทกุเวลำ 

All students who attend Avalon College must have a guardian who is over 25 years of age, living in Victoria, able to communicate 
fluently in English and can be contacted at all times. 

คณุต้องกำรให้ Avalon College ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ปกครองของบตุรหลำนของท่ำนหรือไม่  

 TO 



Would you like Avalon College to act as Guardian?                □ ต้องกำร Yes        □ ไม่ต้องกำร No 

ชือ่ผู้ปกครอง          Guardian’s Name_____________________________________ 

สถำนะควำมสมัพันธ์กบันักเรียน:  Relationship to Student:  □ สถำนะโดยตรง โปรดระบ ุDirect Relation □ คนรู้จกั โปรดระบ ุFamily Friend  

□ อื่น ๆ โปรดระบ ุOr State Other___________________________________ 

ท่ีอยู่                       
Address__________________________________________________________________________________________________                      

ประเทศท่ีอยู ่           Country______________________________  รหสัไปรษณีย ์                               Post 

Code__________________________ 

เบอร์โทรศพัท์บ้ำน    Home Phone__________________________  เบอร์มอืถือ                                    
Mobile____________________________ 

อีเมล                       Email________________________________________________ 

รำยละเอียด DETAILS 

วนัเร่ิมเรียน  Proposed Starting Date__________________________________ วนัสิน้สดุกำรเรียน End 

Date_____________________________ 

รวมระยะเวลำกำรเรียนที่  Avalon College (เป็นสปัดำห์) Proposed number of study weeks at Avalon College________________ 

บริกำรรับ-ส่งจำกสนำมบิน: โปรดระบขุำเข้ำ/ออกที่ต้องกำร Airport transport required: Please indicate which direction 

□ เม่ือมำถึง(ขำเข้ำประเทศ) On Arrival                □ เดินทำงกลบั(ขำออกจำกประเทศ) On Departure   

นกัเรียนที่ประสงค์จะเดินทำงโดยใช้วีซำ่ประเภท: Student intending to travel on:    

 □ วีซ่ำนกัเรียน Student Visa       □ วีซ่ำท่องเที่ยว  Tourist Visa      □ อ่ืน ๆ โปรดระบ ุOther__________________     

STUDENT VISAS ONLY - Would you like Avalon College to arrange Overseas Student Health Cover?  
If yes, dates from to (must cover the entire length of student visa). 
If no, please attach Overseas Student Health Cover details. (Provider, Policy Number and Expiry Date).      

ส ำหรับวีซ่ำนักเรียนเท่ำนัน้ ต้องกำรให้ทำง Avalon College จดักำรเร่ืองประกนัสขุภำพให้ด้วยหรือไม่  □ ต้องกำร Yes                    □ ไม่ต้องกำร  No 

หำกต้องกำร ระยะเวลำจำกวนัที่                                        ถึงวนัที่                                                   (หมำยเหตตุ้องครอบคลมุระยะเวลำวีซ่ำนกัเรียน 
หำกไม่ต้องกำร กรุณำแนบรำยละเอียดเกี่ยวกบัประกนัสขุภำพนกัเรียนต่ำงชำติ (ผู้ให้บริกำร, หมำยเลขกรมธรรม์, และวนัที่หมดอำย)ุ 

ประวตัิกำรศกึษำ Educational Background 

โรงเรียนปัจจบุนั Current School__________________________________________    ระดบัชัน้ที่ส ำเร็จกำรศกึษำ Level of Education completed 

_______ 

เคยมีประสบกำร์ณกำรศกึษำวิชำภำษำองักฤษ:  Previous English Study:   □ มี  Yes         □ ไม่มี  No 

ระดบั  Level:  □ เร่ิมต้น  Beginner   □ ระดบัต้น  Elementary    □ ระดบักลำง Intermediate      □ ระดบัสงู  Advanced   

มีผลวดัระดบัภำษำองักฤษ: English Test Taken:  □ มี  Yes         □ ไม่มี  No  

หำกมี โปรดระบชุื่อข้อสอบวดัระดบั? If yes, name of test____________________________________   ผลข้อสอบ 
Results__________________________ 

นกัเรียนจะศกึษำต่อที่ประเทศออสเตรเลียหรือไม่หลงัจำกจบหลกัสตูรนี ้ Will you study in an Australian school after this course?      □ มี  Yes         □ 

ไม่มี  No 

หำกใช่ โปรดระบชุื่อโรงเรียน  If yes, which school?___________________________________________________ 

ระดบัชัน้เรียน Year Level______________      ภำคเรียน Term_______________    ปีกำรศกึษำ  Year______________ 



นกัเรียนต้องกำรให้ทำง Avalon College ช่วยจดักำรเร่ืองกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนที่ออสเตรเลียหรือไม่ Would you like Avalon College to organise 

enrolment in Australian school?     □ ไม่มี  No             □ ต้องกำร (อำจมีค่ำใช้จ่ำยv Yes (Fees may apply) 

คณุทรำบเกี่ยวกบั Avalon College ได้อย่ำงไร   How did you hear about Avalon College? 

□ ครอบครัว Family      □ เพื่อน Friends         □ โรงเรียน School                      ชื่อโรงเรียน School Name_________________________ 

□ อินเทอร์เน็ต Internet   □ เอเจนซี่ Agents Name________________________     □ อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
Other________________________ 

ค ำรับรอง Declaration 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมลูที่ระบไุว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงและถกูต้องและเห็นด้วยที่จะท ำตำมเง่ือนไขกำรลงทะเบียนของ Avalon College 

ตำมที่อธิบำยไว้ในแบบฟอร์มและแบบฟอร์มค่ำธรรมเนียมที่แนบมำนี ้ซึง่ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนหรือได้รับกำรอธิบำยจนเป็นที่เข้ำใจแล้ว 

I declare the information provided above is true and correct and agree to be bound by the Conditions of Enrolment of Avalon College as 

described on the back of this form and attached schedule of fees which I have read or have had explained to me, and understand. 

ลำยเซ็น ของบดิำมำรดำ ผู้ปกครองหรือ   ตวัแทนที่ได้รับมอบหมำย  

Signature of parent, guardian or agent on behalf of the parent_______________________________ วนัที่ 
Date________________________ 

ชื่อตวับรรจง       ควำมสมัพนัธ์กบันกัเรียน 

Printed Name____________________________________ : Relationship to Student____________________________ 

 

 

 

ข้อมลูส่วนบคุคลของนกัเรียนอำจมีกำรให้แก่หน่วยงำนของรัฐสวสัดิกำรและหน่วยงำนของรัฐและผู้จดักำรกองทนุของกองทนุประกนัสงัคม ESOS 

ตำมข้อผกูพนัภำยใต้พระรำชบญัญัติ ESOS 2000 และประมวลกฎหมำยแห่งชำติ Avalon College ต้องให้ค ำแนะน ำแก่ Department of Home 

Affairs 

เกี่ยวกบักำรเปล่ียนแปลงบำงอย่ำงในกำรลงทะเบียนเรียนของนกัเรียนและกำรละเมดิเงื่อนไขวีซ่ำนกัเรียนเกี่ยวกบักำรเข้ำเรียนหรือควำมสำมำรถทำงกำรเรียนในระดบัท่ีน่ำ

พอใจ ข้อมลูนีร้วมถงึรำยละเอียดกำรติดต่อส่วนตวั รำยละเอยีดกำรลงทะเบียนกำรเข้ำเรียนและกำรเปล่ียนแปลง และสถำนกำรณ์ของกำรละเมิดใด ๆ 

ท่ีสงสยัว่ำจะเกิดขึน้โดยนกัเรียนท่ีมีวีซ่ำนกัเรียน 

This personal information provided by the student may be made available to Commonwealth and State agencies and the Fund manager of 

the ESOS Assurance Fund, pursuant to obligations under the ESOS Act 2000 and the National Code. Avalon College is required to advise the 

Department of Home Affairs about certain changes to the student’s enrolment and breach by the student of a student visa condition 

relating to attendance or satisfactory academic performance. This information includes personal contact details, course enrolment details 

and changes, and the circumstances of any suspected breach by the student of a student visa condition. 

 

       

 

CONDITIONS OF ENROLMENT เงื่อนไขของการลงทะเบียน 
Avalon College reserves the right to alter or cancel a course, the commencement date, any fees or charges, or 

timetabling without prior notice.                          

Avalon College ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลกัสตูร วนัเร่ิมต้น ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรใด ๆ หรือกำรจดัตำรำงเวลำเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำTUITION กำรเรียนกำรสอน 

25 hours per week face to face teaching  กำรเรียนกำรสอนในชัน้เรียน 25 ชัว่โมง ต่อสปัดำห์  

1. FEES ค่ำธรรมเนียนและค่ำบริกำรต่ำง ๆ 
(i) The parents shall pay deposit, all establishment fees, weekly fees and guardianship fees (if applicable) in advance. If there is an extension on the length of time that the 

student attends Avalon College, fees covering the extension period must be paid prior to the commencement date of the extension period. 

บิดำมำรดำจะต้องจ่ำย เงนิค่ำมดัจ ำ ค่ำธรรมเนียมเข้ำเรียนที่เกิดขึน้ทัง้หมด ค่ำธรรมเนยีมรำยสปัดำห์และค่ำธรรมเนียมกำรปกครอง (ถ้ำมี) ล่วงหน้ำ หำกมกีำรขยำยระยะเวลำที่นกัเรียนเข้ำเรียนที่ Avalon College 

ค่ำธรรมเนียมจะครอบคลมุถึงกำรขยำยระยะเวลำโดยต้องช ำระก่อนวนัเร่ิมต้นของช่วงเวลำทีเ่พิ่มจำกเดิม 



(ii) Sundry expenses will be billed as they arise and must be paid in fourteen days.  
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆจะถูกเรียกเก็บเมื่อเกิดขึน้ และต้องช ำระภำยในสิบสี่วนั 

(iii) If two or more siblings are studying concurrently at Avalon College only one set of establishment fees needs to be paid. There is no discount on weekly fees.  
หำกมีพี่น้องสองคนหรือมำกกว่ำก ำลงัศกึษำอยู่พร้อมกนัที่ Avalon College ค่ำธรรมเนียมเข้ำเรียนช ำระเพียงแค่หนึ่งชุด แต่จะไม่มีส่วนลดส ำหรับค่ำธรรมเนียมรำยสปัดำห์ 

(iv) If a student is temporarily absent from Avalon College at any time during their course or chooses to leave their course early, any unused weekly fees and guardianship fees 
will not be refunded and cannot be transferred to be used at a later date. 

หำกนกัเรียนขำดเรียนชัว่ครำวจำก Avalon College เวลำใดก็ตำมในหลกัสตูรหรือเลือกทีจ่ะออกจำกหลกัสตูรในช่วงต้น ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่ยงัไม่ได้ใช้และค่ำผู้ดแูลจะไม่ได้รับกำรคืนและไม่สำมำรถโอนเพื่อไปใช้ภำยหลงัได้ 
(v) If fees and expenses are not paid in accordance with the Avalon College requirements, Avalon College may refuse attendance or ask the student to leave.  

หำกค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยตำมข้อก ำหนดของ Avalon College ไม่ได้ถกูช ำระตำมข้อก ำหนด ทำงโรงเรียนสำมำรถปฏิเสธทีจ่ะรับให้นกัเรียนเข้ำเรียนหรือขอให้นกัเรียนออกจำกสถำบนั 
 

2. REFUND POLICY นโยบำยกำรคืนเงิน 
(i) There is no refund if cancellation occurs after the student has begun their course.  

จะไม่มีการคืนเงินหากการยกเลิกเกิดขึ้นหลงัจากท่ีนกัเรียนเร่ิมเรียนหลกัสูตรแลว้ 

(ii) Deposit & Establishment fees are non-refundable.  
เงินมดัจ ำและค่ำธรรมเนียมเข้ำเรียนไม่สำมำรถขอคืนเงนิได้ 

(iii) Unused weekly fees are refunded only when  
ค่ำธรรมเนียมรำยสปัดำหท์ี่ไม่ได้ใช้จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อ 
a) Proof of visa rejection is provided มีหลกัฐำนกำรปฏิเสธวีซ่ำ 
b) The course is not run หลกัสตูรถกูยกเลิก 
c) The student is refused a place at Avalon College  

นกัเรียนถกูปฏิเสธที่เรียนที่ Avalon College 
(iv) A cancellation fee of 20% of weekly fees applies if notification is received before the commencement date for any reason other than those stated in 3 (iii)  

หำกมีกำรแจ้งล่วงหน้ำก่อนวนัเร่ิมต้นกำรเรียนด้วยเหตผุลอ่ืนใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในข้อ 3 (iii) จะมีค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิก 20% ของค่ำธรรมเนียมรำยสปัดำห ์
(v) Weekly fees cannot be transferred to another person. ค่ำธรรมเนียมรำยสปัดำห์ไม่สำมำรถโอนย้ำยให้บุคคลอื่นได้ 
(vi) All requests for refunds must be made in writing.  

กำรขอคืนเงินทัง้หมดต้องเขยีนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
(vii) Approved refunds will be made in Australian Dollars to the parents of the student. Processing of refunds may take up to 4 weeks (28 days) from receipt of written claim.  

กำรคืนเงนิที่ได้รับอนุมตัิจะคนืเป็นเงินดอลลำร์ออสเตรเลยีแก่บิดำมำรดำของนกัเรียน กำรด ำเนินกำรคนืเงนิอำจใช้เวลำถึง 4 สปัดำห์ (28 วนั) หลงัจำกได้รับหนงัสือแจ้ง 
(viii) If Avalon College cancels a course before or after it starts [(iii)b)], refunds will be processed within two weeks of date of notice of course cancellation.  

หำก Avalon College ยกเลกิหลกัสตูรก่อนหรือหลงัเร่ิมด ำเนินกำรสอน [(iii) b)] กำรคืนเงินจะด ำเนินกำรภำยในสองสปัดำห์นบัจำกวนัที่มีกำรแจ้งกำรยกเลิกหลกัสตูร 

In accordance with the provisions of the ESOS Act 2000 (updated 1 July 2012)and the ESOS Regulations 2001 

(updated 1 July 2012), if Avalon College cancels a course before or after it starts, refunds of unspent fees will 

be made within two weeks of date of notice of course cancellation.  

ตำมข้อก ำหนดของ ESOS Act 2543 (ปรับปรุงวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2555) และกฎระเบียบ ESOS 2544 (ปรับปรุงวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2555) หำก Avalon College 
ยกเลิกหลกัสตูรก่อนหรือหลงัเร่ิมต้น กำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมท่ียงัไม่ได้ใช้จ่ำยจะกระท ำภำยในสองสปัดำห์ของวนัท่ีแจ้งยกเลิกหลกัสตูร 

This agreement does not remove the right to take further action under Australia’s consumer protection laws.  

ข้อตกลงนีจ้ะไมจ่ ำกดัสิทธทิี่จะด ำเนนิกำรภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย 

 

 

The registered provider’s dispute resolution processes do not circumscribe the student’s right to pursue other legal 

action.  

กระบวนกำรระงบัข้อพิพำทต่อโรงเรียนจะไมจ่ ำกดัสิทธิของนกัเรียนในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอืน่ ๆ 

 

3. GUARDIANSHIP กำรแต่งตัง้ผู้ปกครอง 
Avalon College requires that parents appoint a responsible adult as a guardian for their child.  The guardian must 

be over 25 years of age, live in Victoria, be able to communicate fluently in English and able to be contacted at all 

times. If the guardian is not a direct blood relative, he or she must have a current working with children check, 

available from the post office or online at www.workingwithchildren.vic.edu.au  

Avalon College ก ำหนดให้บิดำมำรดำนัน้แต่งตัง้ผู้ใหญท่ี่มีควำมเหมำะสมท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้ปกครองของบุตรหลำน โดยบุคคลดงักล่ำวจะต้องมีอำยเุกิน 25 ปี อำศยัอยูใ่นรัฐวิคตอเรีย สำมำรถสื่อสำรภำษำองักฤษได้ดี 

และสำมำรถติดต่อได้ทุกเวลำ หำกผู้ปกครองที่ถูกแต่งตัง้นัน้ไม่ได้มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยเลือดกบันกัเรียน ผู้ปกครองที่ถูกแต่งตัง้นัน้จะมีแบบตรวจสอบ Working with Children Check 

ซึ่งสำมำรถท ำได้ผ่ำนกำรรับแบบสอบถำมทำงไปรษณยี์ หรือทำงออนไลน์ที่ www.workingwithchildren.vic.edu.au 

The guardian must be able to accommodate students in his or her house at short notice. 
ผู้ปกครองต้องสำมำรถให้นกัเรียนอำศยัในบ้ำนของตนได้แม้แจ้งในเวลำอนัสัน้ 

• On weekend exeats กำรออกนอกโรงเรียนในช่วงวนัหยุดสดุสปัดำห ์

• When students are ill and unable to attend school or need to attend medical or dental appointments  
เวลำที่นกัเรียนป่วย และไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้ หรือมีกำรนดัพบแพทย์ หรือทนัตแพทย์ 

• When students are suspended from school for misbehaviour.  
เวลำที่นกัเรียนถูกพกักำรเรียน เนื่องจำกกำรท ำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 

The guardian needs to inform Avalon College before he or she leaves Victoria and Avalon College will assume 

guardianship for the period the guardians are absent from the state or Australia.  

http://www.workingwithchildren.vic.edu.au/
http://www.workingwithchildren.vic.edu.au/


ผู้ปกครองจ ำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ Avalon College ทรำบล่วงหน้ำหำกผู้ปกครองไม่ได้อยู่ที่รัฐวิคตอเรีย และทำง Avalon College จะท ำหน้ำที่ทดแทนผู้ปกครองของนกัเรียนในช่วงเวลำดงักล่ำว 

 

4. MEDICAL EXPENSES ค่ำใช่จ่ำยทำงกำรแพทย์ 
The parents shall be responsible for all medical, hospital and dental expenses.  

บิดำมำรดำจะต้องรับผิดชอบค่ำรักษำพยำบำล ค่ำบริกำรพยำบำลและทนัตกรรมทัง้หมด 

The parents authorise Avalon College to obtain treatment for their child as Avalon College determines 

appropriate. The parents acknowledge that if their child attends Avalon College on a tourist visa, the parents are 

responsible for obtaining insurance sufficient to meet all medical, hospital and dental expenses. 

บิดำมำรดำจะอนุญำตให้ Avalon College ช่วยให้นกัเรียนได้รับกำรรักษำตำมที่โรงเรียนเหน็เหมำะสม บิดำมำรดำยอมรับว่ำหำกบุตรของตนเข้ำเรียนโดยวีซ่ำท่องเที่ยว 

บิดำมำรดำนัน้จะมีควำมรับผิดชอบในกำรจดัหำประกนัสขุภำพที่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยและครอบคลมุค่ำรักษำพยำบำล ค่ำบริกำรพยำบำลและทนัตกรรมทัง้หมด 

Ambulance cover is recommended. Students studying on a student visa are required by law to pay for Overseas 

Health Cover which is arranged by Avalon College.  

Emergency Ambulance Cover is covered by the Overseas Health Cover. Parents shall at the time of enrolment 

complete a full student health information questionnaire. ทำงโรงเรียนแนะน ำให้มกีำรครอบคลมุค่ำรถพยำบำลทำงกำรแพทย์ 
นกัเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ภำยใต้วีซ่ำนกัเรียนจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยทีจ่ะต้องจ่ำยค่ำประกนัสขุภำพต่ำงประเทศซึ่ง Avalon College จะช่วยด ำเนินกำรให้ 

ค่ำรถพยำบำลฉุกเฉินนัน้ได้รับกำรครอบคลมุโดยประกนัสขุภำพต่ำงประเทศ (Overseas Health Cover)  บิดำมำรดำจะต้องกรอกแบบสอบถำมข้อมลูสขุภำพนกัเรียนฉบบัสมบูรณ์เมื่อลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียน 

 

5. SCHOOL RULES กฎของโรงเรียน 
The parents agree that it is a condition of the student’s enrolment and continued enrolment at Avalon College that 

they accept responsibility for the student’s compliance of rules as stated in the Code of Conduct form.  

บิดำมำรดำยอมรับเง่ือนไขของกำรลงทะเบียนเรียนของนกัเรียนและกำรลงทะเบียนเรียนต่อท่ี Avalon College 

บิดำมำรดำนัน้จะยอมรับควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของนกัเรียนตำมท่ีระบุไว้ในแบบจรรยำบรรณ หรือ Code of Conduct form 

The parents accept that from time to time additional rules will be added to ensure the smooth running of Avalon 

College. The student and parents agree to comply with these rules also.  

บิดำมำรดำยอมรับ กฎของทำงโรงเรียนอำจจะถูกเพิ่มเติมได้ เพื่อกำรท ำงำนที่รำบร่ืนของ Avalon College นกัเรียนและบิดำมำรดำต้องตกลงที่จะปฏิบตัิตำมกฎเหล่ำนีด้้วย 

The parents acknowledge and agree that the proper management and operation of Avalon College may require 

Avalon College to act from time to time in a manner deemed by Avalon College to be appropriate. This may occur 

without consultation with the parents particularly in circumstances where Avalon College rules have been 

breached or the student is considered by Avalon College, in its sole discretion, to have undertaken conduct which 

in any other way is not approved by Avalon College. บิดำมำรดำจะยอมรับและตกลงว่ำกำรจดักำรและกำรด ำเนนิงำนที่เหมำะสมของ Avalon College อำจมีควำมจ ำเป็นให้ทำง 

Avalon College ด ำเนินกำรเป็นครัง้ครำวในลกัษณะที่ทำงโรงเรียนถือว่ำเหมำะสม 

กำรกระท ำนีอ้ำจเกิดขึน้โดยปรำศจำกกำรปรึกษำกบับิดำมำรดำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีทีก่ฎของทำงโรงเรียนถูกละเมิดหรือนกัเรียนได้รับกำรพจิำรณำโดยดลุพินิจของ Avalon College ว่ำได้มีกำรกระท ำใด ๆ 

ก็ตำมที่ไม่ได้รับอนุมตัเิห็นชอบโดย Avalon College 

Avalon College is committed to child safety and security  

Avalon College ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบัควำมปลอดภยั และกำรดแูลควำมปลอดภยัของเดก็ 

 

DISCIPLINE กฎระเบยีบ 

The parents acknowledge that attendance of their child at Avalon College shall be at the sole discretion of Avalon 

College irrespective of whether the parents or their child are in breach of any of the Conditions of Enrolment.  
บิดำมำรดำยอมรับว่ำกำรเข้ำชัน้เรียนของบุตรหลำนของตนที่ Avalon College อยู่ภำยใต้ดลุพนิิจของ  ทำงโรงเรียนโดยไม่ค ำนึงว่ำบิดำมำรดำหรือบุตรหลำนของตนจะละเมิดเงื่อนไขกำรสมคัรใด ๆ ก็ตำม 

The parents agree that the proper and effective operation of Avalon College requires Avalon College to be able, in 

its sole discretion to: 

บิดำมำรดำยอมรับว่ำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมและมปีระสิทธิภำพของ Avalon College จ ำเป็นต้องให้ทำงโรงเรียนสำมำรถท ำโดยใช้ดลุพินจิ แตเ่พียงผู้เดียวได้ในกำร: 

(a) terminate the right of a student to attend Avalon College  
ตดัสิทธิของนกัเรียนในกำรเรียนที่ Avalon College 

(b) discipline, suspend or expel a student 

สอนวินยัให้แก่นกัเรียน พกักำรเรียน หรือให้นกัเรียนออก 

The parents agree that if Avalon College intends to exercise the power to: 



บิดำมำรดำยอมรับว่ำหำก  Avalon College จะใช้อ ำนำจในกำร : 

(a) terminate the right of a student to attend Avalon College; or 

ตดัสิทธิของนกัเรียนในกำรเรียนที่ Avalon College; หรือ 
(b) discipline, suspend or expel a student 

สอนวินยัให้แก่นกัเรียน พกักำรเรียน หรือให้นกัเรียนออก 

Avalon College is not obliged to give any notice or reason for doing so. 

If a student is asked to leave Avalon College, the parents accept that a four week cancellation fee based on weekly 

fees applies. They also accept responsibility for sundry expenses relating to preparations for alternative plans for 

the student. All establishment and guardianship fees are non-refundable. 

ทำง Avalon College ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งหรือให้เหตผุลในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

หำกนกัเรียนถูกขอให้ออกจำก Avalon College บิดำมำรดำยอมรับว่ำจะมีค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิก 4สปัดำห์โดยขึน้อยู่กบัค่ำธรรมเนยีมรำยสปัดำห์ บิดำมำรดำต้องรับควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 

ที่เกีย่วกบักำรเตรียมตวัส ำหรับแผนกำรอ่ืนส ำหรับนกัเรียน ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำผู้ปกครองทัง้หมดจะไม่สำมำรถคืนเงนิได้ 

 

6. TEMPORARY STUDENT ABSENCE FOR ILLNESS  
กำรพักกำรเรียนชั่วครำว เพรำะกำรเจบ็ป่วย 

Avalon College, in its sole discretion, may rebate fees for an absence due to illness exceeding fourteen consecutive 

school days. 

ทำง Avalon College อำจใช้ดลุพินจิ แต่เพียงผู้ เดยีวในกำรรับเงนิคืนเนื่องจำกกำรลำป่วยเกนิ 14 วนัติดต่อกนั 

 

7. PARENTS/GUARDIANS AND STUDENT DETAILS 
รำยละเอียดของบิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง และนกัเรียน 

The parents shall immediately notify Avalon College, in writing, of any change of details of their child, guardians or 

themselves contained in any information previously given to Avalon College. 

บิดำมำรดำจะต้องแจ้งให้ Avalon College ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเก่ียวกบัเด็ก ผู้ปกครองหรือบิดำมำรดำเอง กบัข้อมลูใด ๆ ท่ีได้ให้กบัทำงโรงเรียนก่อนหน้ำนีแ้ก่ Avalon 

College 

 

8. STUDENT PERSONAL BELONGINGS 
ของใช้ส่วนตวัของนกัเรียน 

Avalon College is not responsible for the loss or theft of, or damage to, the student’s personal belongings. Avalon 

College does not accept responsibility for student mobile phones. Parents accept responsibility for taking out 

insurance to cover the personal belongings of their child if they deem it necessary. 

ทำง Avalon College ไม่รับผดิชอบตอ่กำรสญูหำย กำรถกูโจรกรรม หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินส่วนตวัของนกัเรียน ทำง Avalon College นัน้ไม่รับผิดชอบต่อโทรศพัท์มือถือของนกัเรียน 
บิดำมำรดำต้องรับควำมรับผิดชอบในกำรออกประกนัเพื่อครอบคลมุของใช้ส่วนตวัของบตุรหลำนของตนหำกเห็นว่ำจ ำเป็น 

 

9. OFF SITE ACTIVITIES 
กิจกรรมนอกสถำนท่ี 

The parents accept that as part of the program at Avalon College their child will be taken off campus on a wide 

variety of trips and be involved in a range of activities. The activities may include, and are not restricted to, golf, 

tennis, non-motorized bike riding, horse-riding, water activities such as canoeing, swimming, fishing etc, ice 

skating, camping and hiking. The parents also acknowledge that the student will travel in all types of vehicles 

including buses, ferries and four wheel drive vehicles. 

บิดำมำรดำยอมรับว่ำส่วนหน่ึงของโครงกำรท่ี Avalon College จะมีกำรพำนกัเรียนออกจำกตวัโรงเรียนในหลำยกำรเดินทำงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลำกหลำย กิจกรรมนีอ้ำจรวมถึง กอล์ฟ เทนนิส กำรขี่จักรยำน 
กำรขี่ม้ำ กิจกรรมทำงน ำ้ เช่นกำรพำยเรือแคน ูว่ำยน ำ้ ตกปลำ ฯลฯ กำรเล่นสเก็ตน ำ้แข็ง กำรตัง้แคมป์ และกำรเดินป่ำ บดิำมำรดำยงัรับทรำบด้วยว่ำนกัเรียนจะเดินทำงโดยใช้ยำนพำหนะได้ทกุประเภท เช่นรถประจ ำทำง เรือเฟอร์ร่ี 

และรถขบัเคลื่อนสี่ล้ 

 

10. AIRPORT TRANSFERS กำรรับ-ส่งสนำมบิน 
All details regarding airport transfers must be received by Avalon College as soon as possible and no later than 

fourteen (14) days prior to arrival/departure. If details are received less than 14 days prior to arrival/departure, 

Avalon College reserves the right to refuse the pick-up or drop-off. 



รำยละเอียดเก่ียวกบักำรรับส่งสนำมบินต้องแจ้งให้ทำง Avalon College ทรำบโดยเร็วท่ีสดุและไม่เกิน 14 วนัก่อนกำรเดินทำง   / ออกเดินทำง หำกรำยละเอียดนัน้แจ้งให้ทำงโรงเรียนทรำบน้อยกว่ำ 14 

วนัก่อนท่ีจะเดินทำงมำถึง   / ออกเดินทำง ทำง Avalon College ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรรับหรือส่งนกัเรียน 

11. PROMOTIONAL MATERIAL กำรส่งเสริมกำรขำย 
From time to time Avalon College produces newsletters and promotional material featuring photographs of past 

and current students. As part of the Conditions of Enrolment, the parents agree to Avalon College, at its sole 

discretion, using pictures of their child for promotional purposes only. The parents also acknowledge that if they do 

not wish photographs of their child to be used by Avalon College for promotional purposes, the parents need to 

notify Avalon College, in writing, at the commencement of their child’s course at Avalon College. 

บำงครัง้ทำง Avalon College จะมีจดหมำยข่ำวและเอกสำรส่งเสริมกำรขำยท่ีมีภำพของนกัเรียนทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขกำรลงทะเบียน บิดำมำรดำยินยอมให้ทำง Avalon 

College ใช้ดลุยพินิจในกำรใช้รูปภำพของเด็กเพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรส่งเสริมกำรขำยเท่ำนัน้  

หำกไม่ต้องกำรให้รูปถ่ำยของเด็กถกูใช้เพื่อกรณีนี ้บิดำมำรดำต้องแจ้งทำง Avalon College เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเมื่อเร่ิมหลกัสตูรท่ี Avalon College 

12. PROVISION OF SERVICES ข้อก ำหนดกำรให้บริกำร 
The parents acknowledge that certain services including boarding services are provided to Avalon College by 

associated companies and third party service providers. The parent acknowledge that boarding and 

accommodation services (boarding) are provided by Abion (Aust) ACN 109 439 643 and that Avalon College is 

acting merely as an agent of Abion (Aust) Pty Ltd in the provision of boarding. Parents acknowledge they shall 

make no claim whatsoever against Avalon College in respect of Boarding. 

บิดำมำรดำยอมรับว่ำบริกำรบำงอย่ำงรวมทัง้บริกำรหอพกันกัเรียนนัน้จดัขึน้โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัทำงโรงเรียน และบริษัทท่ีเป็นผู้ ให้บริกำร บิดำมำรดำยอมรับว่ำกำรบริกำรท่ีพกัและหอนักเรียน (boarding) 

นัน้ให้บริกำรโดย Avalon Boarding CAN 14 638 896 741 ในกำรจดัหำท่ีพกั บิดำมำรดำยอมรับว่ำไมส่ำมำรถเรียกร้องใด ๆ ต่อ Avalon College ในสว่น Boarding 
(หอและท่ีพกั) 

 

13. THE PARENTS ACKNOWLEDGE AND SPECIFICALLY 
บิดำมำรดำยอมรับ และอนญุำตให้โดยเฉพำะในกำร: 

(i) Authorize Avalon College to provide information regarding the student, including student health information, to Avalon Boarding Pty Ltd; 

 อนุญำตให้ Avalon College ให้ข้อมลูเกี่ยวกบันกัเรียนรวมถึงข้อมลูสขุภำพของนกัเรียนให้แก่ Avalon Boarding Pty Ltd; 

(ii) Acknowledge they are responsible for all costs of boarding; 
รับทรำบว่ำบิดำมำรดำมีหน้ำที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดในส่วนของกำรอยูห่อพกั; 

(iii) Authorize Avalon College to transfer funds from their account to Avalon Boarding Pty Ltd to pay for boarding; 

 อนุญำตให้ Avalon College โอนเงินจำกบญัชีของตนไปยงั Avalon Boarding Pty Ltd เพื่อจ่ำยคำ่หอ; 

(iv) Note that a breach of any Condition of Enrolment shall be a breach of Condition of Boarding with Avalon Boarding Pty Ltd and shall entitle Avalon Boarding Pty Ltd to 
terminate the boarding; 

 โปรดทรำบว่ำกำรฝ่ำฝืนเงื่อนไขกำรลงทะเบียนใด ๆ จะเป็นกำรฝ่ำฝืนเงื่อนไขหอและที่พกักบั Avalon Boarding Pty Ltd และจะท ำให้ Avalon Boarding Pty Ltd ยกเลิกบริกำรหอและที่พกัแกน่กัเรียน; 

(v) Note Clauses 1 to 16 of these Conditions of Enrolment form part of the Contract between the parents and Avalon Boarding Pty Ltd in respect to boarding. 

 หมำยเหตขุ้อ 1 ถึง 16 ของเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเข้ำเรียน เป็นส่วนหนึ่งของสญัญำระหว่ำงบิดำมำรดำกบั Avalon Boarding Pty Ltd ในกำรให้บริกำรหอและทีพ่กั 

 

14. GROUNDS FOR STUDENT ENROLMENT TO BE DEFERRED OR SUSPENDED 
หลกัเกณฑ์ในเลื่อนหรือระงบัสิทธิกำรเข้ำเรียนส ำหรับนกัเรียนท่ีลงทะเบียน 

Prior to arrival the enrolment will only be deferred if a student is waiting to receive approval for a student visa or significant personal hardships. Evidence must be provided to 
Avalon College to support the request for the enrolment to be deferred or suspended. 

ก่อนท่ีจะเดินทำงมำถึง กำรลงทะเบียนเข้ำเรียนจะถกูเลื่อนออกไปโดยเฉพำะกรณีท่ีนกัเรียนก ำลงัรอกำรอนมุตัิวีซ่ำนกัเรียนหรือประสบปัญหำส่วนตวัท่ีส ำคญัต่อชีวติ ทัง้นีท้ัง้นัน้ต้องมีหลกัฐำนให้แก่ Avalon College 

เพื่อสนบัสนนุค ำขอให้กำรลงทะเบียนเรียนนัน้ถกูระงบัไว้หรือเลื่อนออกไปก่อน 

After beginning a course the enrolment can only be deferred or temporarily suspended for compassionate 

reasons or misbehaviour of a student. Parents must be aware that deferring or suspending an enrolment may 

affect the student visa.  
หลงัจำกเร่ิมต้นหลกัสตูร กำรลงทะเบียนเรียนนัน้สำมำรถถกูเลื่อนออกหรือระงบัชัว่ครำวได้จำกกรณีของควำมสญูเสียหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของนกัเรียนเท่ำนัน้ 

บิดำมำรดำต้องตระหนกัว่ำกำรเลื่อนหรือระงบักำรลงทะเบียนอำจส่งผลกระทบต่อวีซ่ำนกัเรียนของนกัเรียนเอ 


