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AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL นิวซแีลนด ์
ผูน้�ำดำ้นกำรศกึษำส�ำหรบันกัเรยีนชำย



2Damian Watson, รองอำจำรยใ์หญ่ฝ่ำยมธัยมศกึษำตอนปลำย
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Auckland Grammar School ก่อตัง้ขึน้ในปี 
ค.ศ. 1869 และเป็นโรงเรยีนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
ดำ้นกำรศกึษำคณุภำพสงูของนิวซแีลนด์

Auckland Grammar เป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษำที่
มชีือ่เสยีงทีส่ดุส�ำหรบันกัเรยีนชำยอำย ุ 
13 – 18 ปีในโอ๊คแลนด ์เรำมนีกัเรยีนทัง้หมด 
2,550 คนโดยเป็นนกัเรยีนต่ำงชำต ิ120 คน

Auckland Grammar เป็นสถำนทีแ่หง่ควำม 
ภำคภมูใิจและควำมผกูพนั นกัเรยีนมุง่มัน่และ
มแีรงจงูใจทีจ่ะบรรลสุิง่ทีด่ทีีส่ดุเพือ่ตนเอง เพือ่
เพือ่นและโรงเรยีน ซึง่เรำเรยีกวำ่ “วถิแีหง่ 
Grammar” 

คำ่นิยมโรงเรยีนของเรำเป็นสว่นทีม่คีวำมส�ำคญั
มำกในกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มเชงิบวกและเขม้
แขง็ใหแ้ก่โรงเรยีน รวมทัง้ชว่ยพฒันำผูน้�ำนกัเรยีน
และท�ำใหเ้กดิวฒันธรรมทีเ่น้นกำรท�ำงำนเป็นทมีที่
เกือ้กลูกนั

โรงเรยีนตัง้อยูบ่รเิวณใจกลำงเมอืงโอ๊คแลนด ์
ภำยในยำ่น Epsom พืน้ทีโ่รงเรยีนอยูบ่นเนินเขำ
บนวทิยำเขตสเีขยีวขนำดใหญ่ 16 เฮกตำร ์พรอ้ม
อำคำร สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและสนำมกฬีำชัน้เลศิ  

เรำยนิดตีอ้นรบันกัเรยีนไทยใหเ้ขำ้มำเป็น 
สว่นหน่ึงของชมุชนโรงเรยีนทีม่คีวำมหลำก
หลำยและมเีสน่หน้ี์  

ศษิยเ์ก่ำทีม่ชีือ่เสยีง: Sir Edmund Hilary มมุมองทำงอำกำศของอำคำรโรงเรยีนและสนำมกฬีำบำงสว่น ค�ำขวญัโรงเรยีนเป็นภำษำละตนิซึง่มคีวำมหมำยวำ่ “ฟันฝ่ำควำมล�ำบำก

เพือ่ควำมส�ำเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่”

โรงเรยีนชัน้เลศิของนิวซแีลนด ์

AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL - WELCOME  
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เรือ่งรำวควำมส�ำเรจ็ดำ้นวชิำกำร
- ตดิหน่ึงในหำ้ของโรงเรยีนชัน้น�ำในกำรสอบชงิทนุนิวซแีลนดอ์ยำ่งต่อเน่ือง 

- อตัรำกำรสอบผำ่น CIE A-Level 100%

- อตัรำกำรสอบเขำ้มหำวทิยำลยัสงูถงึ 90% ในชว่ง 17 ปีทีผ่ำ่นมำ 

- ตดิ 1% สงูสดุในกำรสอบวดัผลสำกลอืน่ๆ

ทกุวนัเวลำ 9.00 น. ทกุคนจะมำรว่มประชมุกนัโดยพรอ้มเพรยีง
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สภำพแวดลอ้มในกำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสม

นกัเรยีนไทยประสบควำมส�ำเรจ็ดำ้นกำรศกึษำ 
ที ่Auckland Grammar รวมทัง้ไดร้บัแรงจงูใจ
จำกเพือ่นรว่มชัน้และก�ำลงัใจจำกคณุครผููอุ้ทศิตน 
ของเรำ นกัเรยีนจะถกูจดัใหเ้รยีนในชัน้เรยีนที่
เหมำะสมกบัควำมสำมำรถและศกัยภำพดำ้น
วชิำกำรของตน ดงันัน้นกัเรยีนจะไดร้บักำรสอน
ทีส่อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเรยีนของตน

Auckland Grammar เปิดสอนหลกัสตูรเพือ่
คณุวฒุมิธัยมศกึษำสองเสน้ทำงดว้ยกนัคอื  

1. กำรสอบวดัผลสำกล Cambridge 
International Exams (CIE)

2. กำรสอบวดัผลระดบัประเทศของนิวซแีลนด ์
(NCEA)

คณุวฒุเิหลำ่น้ีเป็นทีน่บัถอืและยอมรบัทัว่โลก 
เพือ่ใชใ้นกำรเขำ้มหำวทิยำลยัทีด่ทีีส่ดุใน
สหรฐัอเมรกิำ สหรำชอำณำจกัร ออสเตรเลยี
และนิวซแีลนด์

วชิำต่ำงๆ ทีส่อนไดแ้ก่
• บญัชี
• ชวีวทิยำ
• ธรุกจิ 
• เคมี
• กำรออกแบบ
• เศรษฐศำสตร ์
• ภำษำองักฤษ
• ESOL 
• ภมูศิำสตร์
• ภำษำฝรัง่เศส

• ภำษำญีปุ่่ น
• คณติศำสตร์
• ดนตร ี
• กำรถ่ำยภำพ
• กำรวำดภำพ
• พลศกึษำ
• ฟิสกิส์
• ภำษำสเปน

บรรยำกำศหอ้งเรยีนทีท่กุคนมสีว่นรว่มและน่ำสนใจ “กำรรบัรำงวลับนเวท”ี คอืควำมภำคภมูทิีย่ ิง่ใหญ่เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ควำมส�ำเรจ็ของนกัเรยีน เจำ้หน้ำทีท่ีเ่อำใจใสแ่ละคอยชว่ยเหลอื



4มกิกี ้เชีย่ววฒัน์สกลชยั จำกประเทศไทย

นบัตัง้แต่เริม่เขำ้ศกึษำใน Auckland 
Grammar ในเยยีร ์9 มกิกีก้ไ็ดพ้ฒันำ
ทกัษะภำษำองักฤษของเขำอยำ่งรวดเรว็
และไดเ้ลือ่นชัน้เรยีนสงูขึน้ไปตำมล�ำดบั

กำรไดรู้จ้กัเพือ่นใหม่ๆ  ชว่ยใหม้กิกี ้
ปรบัตวัเขำ้กบัวถิชีวีติในโอ๊คแลนด ์ 
เขำใสใ่จกบักำรเลอืกคบเพือ่น โดยเลอืก
คบเพือ่นทีต่ ัง้ใจและมุง่มัน่ในกำรเรยีน 
ในระดบัเดยีวกบัเขำ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ 
เขำจะสำมำรถรกัษำสมดลุทีด่รีะหวำ่ง 
กำรเรยีนและกำรใชช้วีติได้

มกิกีช้อบสิง่แวดลอ้มกำรเรยีนแบบ
โรงเรยีนชำยลว้นของ Auckland 
Grammar เพรำะท�ำใหก้ำรแขง่ขนั
ระหวำ่งทมีกฬีำมคีวำมเขม้ขน้ยิง่ขึน้  
และเขำพบวำ่ตนเองสำมำรถใสใ่จกบั 
กำรเรยีนไดเ้ตม็ทีโ่ดยไมว่อกแวก  
เขำเขำ้รว่มกจิกรรมกฬีำกบัทมีฟุตบอล 
ปิงปอง แบดมนิตนั และฟุตซอล เพือ่ให้
แขง็แรงวอ่งไวอยูเ่สมอ

มกิกีพ้กัอยูก่บัพีช่ำยฝำแฝดของเขำและ
ครอบครวัโฮมสเตยอ์ยำ่งมคีวำมสขุ และ
ตดิต่อกบัพอ่แมข่องเขำอยำ่งสม�่ำเสมอ
ผำ่น Skype

ประวตัโิดยยอ่ของนกัเรยีน
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ประวตัโิดยยอ่ของนกัเรยีน ชวีติในโอ๊คแลนดแ์ละควำมชว่ยเหลอื

ในนิวซแีลนด ์นกัเรยีนตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะรกัษำ
สมดลุระหวำ่งหน้ำทีร่บัผดิชอบดำ้นกำรเรยีนกบั
ควำมสนใจสว่นตวั เรำสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขำ้
สงัคม เขำ้รว่มทมีกฬีำหรอืกลุม่ดนตร ีและมสีว่น
รว่มในโครงกำรต่ำงๆ ของชมุชน

นกัเรยีนของ Auckland Grammar เหน็คณุคำ่
และชืน่ชอบโอกำสมำกมำยทีเ่รำมอบให ้ 
ซึง่รวมถงึ:

กฬีำ: ฟุตบอล บำสเกต็บอล แบดมนิตนั ปิงปอง 
จกัรยำน ฟันดำบ กอลฟ์ สก ีโตค้ลืน่ เทนนิส 
ยกน�้ำหนกั วำ่ยน�้ำและเรอืใบ   

ศลิปะ ดนตรแีละวฒันธรรม: กลุม่วฒันธรรมเอเชยี 
หมำกรกุ โตว้ำท ีภำพยนตร ์กำรออกแบบหุน่ยนต ์
วงดนตรสีำกล วงแจ๊สและวงแชมเบอร์

นกัเรยีนนำนำชำตจิ�ำนวนมำกพกัอยูก่บัครอบครวั
โฮมสเตยช์ำวนิวซแีลนด ์ซึง่ชว่ยใหน้กัเรยีน
พฒันำทกัษะภำษำองักฤษ รวมทัง้ปรบัตวั 
เขำ้กบัวฒันธรรมและวถิชีวีติของชำวกวี ี
ไดเ้รว็ขึน้ Auckland Grammar จะดแูลกำร
จดัหำทีพ่กัอยำ่งใกลช้ดิ และคอยตรวจสอบ
อยำ่งสม�่ำเสมอ  

ฝ่ำยต่ำงประเทศจะดแูล สนบัสนุนและให ้
ค�ำแนะน�ำอยำ่งต่อเน่ืองตลอดเวลำทีน่กัเรยีน 
ยงัเรยีนอยู ่และสือ่สำรกบัผูป้กครองเป็นประจ�ำ  

AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL: AUCKLAND LIFE AND SUPPORT  

โรงเรยีนมกีลุม่ดนตรตี่ำงๆ 5 กลุม่ใหน้กัเรยีนเขำ้รว่ม กฬีำชว่ยน�ำนกัเรยีนมำรวมตวักนัทีส่นำมกฬีำหลกัของโรงเรยีน บรรยำกำศทีอ่บอุน่ของครอบครวัโฮมสเตย์



Stay connected. Follow Grammar

Auckland Grammar School

Private Bag 99930  
Newmarket, Auckland, 1149  

New Zealand

Director of International  
+64 9 950 2183 

international@ags.school.nz

ags.school.nz


