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WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

ภาษาองักฤษทัว่ไป 
เต็มเวลา  

เวลาเป็น
บางส่วนในตอน

เชา  

เวลาเป็น
บางส่วนใน
ตอนกลางวน  

(Beginner—Advanced) 

       2 ถึง 10 อาทิตย ์ $410/สัปดาห ์ 

$305/สัปดาห ์ $200/สัปดาห ์ 

                 11 ถึง 23 อาทิตย ์ $400/สัปดาห ์ 

       24 ถึง 34 อาทิตย ์ $390/สัปดาห ์ 

       มากกวา่ 35 อาทิตย ์ $370/สัปดาห ์ 

 NZCEL (Level 1 Foundation - Level 5) เต็มเวลา  

                1 Term (17สัปดาห)์ $6,550  

                2 Terms (34 สัปดาห)์  $12,480  

                3 Terms (51 สัปดาห)์  $17,390  

หลกัสูตรการเตรียมสอบความพร้อมทกัษะ
ภาษาองักฤษ เต็มเวลา  

เวลาเป็นบางส่วน
ในตอนกลางวน  

(IELTS/OET/TOEIC/Cambridge B2 & C1) 

2 ถึง 10 อาทิตย ์ $410/สัปดาห ์

$200/สัปดาห ์

                 11 ถึง 23 อาทิตย ์ $400/สัปดาห ์

24 ถึง 34 อาทิตย ์ $390/สัปดาห ์

                     มากกวา่ 35 อาทิตย ์ $370/สัปดาห ์

หลกัสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับเขา้ศึกษาต่อในระดบั
มธัยมศึกษา เต็มเวลา  

        1 Term (12 สัปดาห)์ $4,920  

        2 Terms (24 สัปดาห)์  $9,360 

        3 Terms (36 สัปดาห)์    $13,320 

 $17,760          4 Terms (48 สัปดาห)์   

   ภาษาองักฤษระดบัมืออาชีพ 
เต็มเวลา  

   (Business, Aviation, Nursing & other courses) 

                1 Term (17 สัปดาห)์ $6,550  

                2 Terms (34 สัปดาห)์   $12,480  

                3 Terms (51 สัปดาห)์   $17,390  

   ภาษาองักฤษ+กจิกรรม คา่ใช้จา่ยตอ่สัปดาห ์

        ศิลปะ $435  

        ต้นร า $450  

        ประสบการณฟ์ารม์ $445 

        กอลฟ์ $495  

        ขีม่า้ $455 

        รกับี ้ $455 

        การทอ่ง $495 

 การเรียนแบบตวัต่อตวั  

ภาษาองักฤษทัว่ไป $70/ชัว่โมง 

หลกัสูตรการเตรยีมสอบความพร้อมทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

$90/ชัว่โมง 

ภาษาองักฤษระดบัมอือาชพี $90/ชัว่โมง 

    NZCLT 
     Language Teacher Training, TESOL 

    Level 4 (15 สัปดาห)์ $6,200  

    Level 5 (20 สัปดาห)์ $8,200  

 คา่ใช้จา่ยในการเตรยีมกจิกรรม:$100 

 21 ชั่วโมง ภาษาองักฤษทัว่ไป +  2 กจิกรรมตอ่สัปดาห ์

 เต็มเวลา, วนัจนัทร ์ - วนัพฤหสับด,ี 9am - 3pm 

 วนัทีเ่ริม่ตน้:25 กุมภาพนัธ ์ 2019, 29 กรกฎาคม 2019 

Notes: 

 เต็มเวลา:  25 ชัว่โมงตอ่สัปดาห,์  9:00 am - 3:00pm 

 เวลาเป็นบางส่วนในตอนเชา: 15 ชัว่โมงตอ่สัปดาห,์ 9:00am - 

12:00pm 
 เวลาเป็นบางส่วนในตอนกลางวน: 10 ชั่วโมงตอ่สัปดาห,์ 1:00pm - 

3:00pm 

See more…. 

เร่ิมเรียนไดใ้นทุกวนัจนัทร์ของอาทิตย ์ 
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ท่ีพกัในโฮมเสตย ์   
    

ท่ีพกัในโฮมเสตย ์

นกัเรียนอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี $280/อาทติย ์ 

นกัเรียนอายมุากกวา่ 18 ปี $240/อาทติย ์ 

ค่าธรรมเนียมจดัหาโฮมเสตย ์       $200  

2019 ค่าเล่าเรียนส าหรับนกัเรียนต่างชาติ และ วนัส าคญั 

WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

After School Activities   

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Study Activity Social Activity FREE English Corner FREE Pronunciation Class /  Social Club 
Learn new culture 

 and have new experiences 
Enjoy the 

 fresh air and sun with your 
friends 

Improve  
your speaking by playing fun 

games 

Make new friends 
 and improve your com-

munication skills 

Cambridge Pre-test  
IELTS Mock Test 

โปรดทราบ: 

หลกัสตูร: 
- การลงทะเบยีนอยา่งน้อย 2 อาทติย ์

- การรบันกัเรยีนใหม ่ สามารถท าไดใ้นทุกวนัจนัทรข์องอาทติย ์ ยกเว้น ช่วงวนัหยุดของโรงเรยีน 

ราคา: 

- การประกนัภยัเป็นส่วนจ าเป็นส าหรบันักเรยีนตา่งชาต ิ   

- คา่ธรรมเนียมไมไ่ดร้วมถงึคา่ใช้จา่ยซึง่เกดิขืน้นอกสถาบนั หรอื การเดนิทางในระยะส้ัน ๆ 

- สถาบนัมสิีทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมเมือ่ใดก็ได้ 
- คา่ธรรมเนียมทัง้หมดอยูใ่นรูปของเหรยีญนิวซีแลนด ์ และรวมถงึภาษี15%. 
- ราคาใช้ไดจ้นถงึวนัที1่3ธนัวาคม2019 

วนัหยุด: 
- วนัหยุดท าการของโรงเรยีน: 23 ธนัวาคม 2019 - 3 มกราคม 2020 

- ไม่มีการคืนค่าตอบแทนส าหรับวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ซ่ึงทางสถาบนัหยดุท างานในวนันั้น  

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
- ส ารองท่ีนัง่ในห้องเรียน  $180  

- การเรียนแบบตวัต่อตวั   $40  

อุปกรณ์ประกอบการเรียน (ต าราเรียน 

และ ซีดี และอ่ืน ๆ) 

- เต็มเวลา   $120  

- เวลาเป็นบางส่วน     $60  

การรับจากสนามบินโอค๊แลนด ์ - ต่อเท่ียว  $120 

การประกนัภยั (จ าเป็น)    $575 
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