AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL นิวซีแลนด์
ผูน้ �ำด้านการศึกษาส�ำหรับนักเรียนชาย
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Damian Watson, รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย
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โรงเรียนชันเลิ
้ ศของนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่าทีม่ ชี อ่ื เสียง: Sir Edmund Hilary

มุมมองทางอากาศของอาคารโรงเรียนและสนามกีฬาบางส่วน

Auckland Grammar School ก่อตัง้ ขึน้ ในปี
ค.ศ. 1869 และเป็ นโรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ
ด้านการศึกษาคุณภาพสูงของนิวซีแลนด์

Auckland Grammar เป็ นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ส�ำหรับนักเรียนชายอายุ
13 – 18 ปี ในโอ๊คแลนด์ เรามีนกั เรียนทังหมด
้
2,550 คนโดยเป็ นนักเรียนต่างชาติ 120 คน
Auckland Grammar เป็ นสถานทีแ่ ห่งความ
ภาคภูมใิ จและความผูกพัน นักเรียนมุง่ มันและ
่
มีแรงจูงใจทีจ่ ะบรรลุสงิ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ ตนเอง เพือ่
เพือ่ นและโรงเรียน ซึง่ เราเรียกว่า “วิถแี ห่ง
Grammar”

ค�ำขวัญโรงเรียนเป็ นภาษาละตินซึง่ มีความหมายว่า “ฟั นฝ่ าความล�ำบาก
เพือ่ ความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่”

ค่านิยมโรงเรียนของเราเป็ นส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญ
มากในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและเข้ม
แข็งให้แก่โรงเรียน รวมทังช่
้ วยพัฒนาผูน้ ำ� นักเรียน
และท�ำให้เกิดวัฒนธรรมทีเ่ น้นการท�ำงานเป็ นทีมที่
เกือ้ กูลกัน

เรายินดีตอ้ นรับนักเรียนไทยให้เข้ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียนทีม่ คี วามหลาก
หลายและมีเสน่หน์ ้ี

โรงเรียนตังอยู
้ บ่ ริเวณใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์
ภายในย่าน Epsom พืน้ ทีโ่ รงเรียนอยูบ่ นเนินเขา
บนวิทยาเขตสีเขียวขนาดใหญ่ 16 เฮกตาร์ พร้อม
อาคาร สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสนามกีฬาชันเลิ
้ ศ
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เรือ่ งราวความส�ำเร็จด้านวิชาการ
- ติดหนึ่งในห้าของโรงเรียนชัน้ น�ำในการสอบชิงทุนนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง
- อัตราการสอบผ่าน CIE A-Level 100%
- อัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงถึง 90% ในช่วง 17 ปี ทผ่ี า่ นมา
- ติด 1% สูงสุดในการสอบวัดผลสากลอืน่ ๆ
ทุกวันเวลา 9.00 น. ทุกคนจะมาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง
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สภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม

บรรยากาศห้องเรียนทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วมและน่าสนใจ

“การรับรางวัลบนเวที” คือความภาคภูมทิ ย่ี งิ่ ใหญ่เพือ่ เป็ นเกียรติแก่ความส�ำเร็จของนักเรียน

นักเรียนไทยประสบความส�ำเร็จด้านการศึกษา
ที่ Auckland Grammar รวมทัง้ ได้รบั แรงจูงใจ
จากเพือ่ นร่วมชัน้ และก�ำลังใจจากคุณครูผอู้ ทุ ศิ ตน
ของเรา นักเรียนจะถูกจัดให้เรียนในชัน้ เรียนที่
เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพด้าน
วิชาการของตน ดังนัน้ นักเรียนจะได้รบั การสอน
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการด้านการเรียนของตน

Auckland Grammar เปิ ดสอนหลักสูตรเพือ่
คุณวุฒมิ ธั ยมศึกษาสองเส้นทางด้วยกันคือ
1. การสอบวัดผลสากล Cambridge
International Exams (CIE)
2. การสอบวัดผลระดับประเทศของนิวซีแลนด์
(NCEA)
คุณวุฒเิ หล่านี้เป็ นทีน่ บั ถือและยอมรับทัวโลก
่
เพือ่ ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยทีด่ ที ส่ี ดุ ใน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์

วิชาต่างๆ ทีส่ อนได้แก่
• บัญชี
• ชีววิทยา
• ธุรกิจ
• เคมี
• การออกแบบ
• เศรษฐศาสตร์
• ภาษาอังกฤษ
• ESOL
• ภูมศิ าสตร์
• ภาษาฝรังเศส
่

เจ้าหน้าทีท่ เ่ี อาใจใส่และคอยช่วยเหลือ

•
•
•
•
•
•
•
•

ภาษาญีป่ ่ นุ
คณิตศาสตร์
ดนตรี
การถ่ายภาพ
การวาดภาพ
พลศึกษา
ฟิ สกิ ส์
ภาษาสเปน
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ประวัตโิ ดยย่อของนักเรียน

นับตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษาใน Auckland
Grammar ในเยียร์ 9 มิกกีก้ ไ็ ด้พฒ
ั นา
ทักษะภาษาอังกฤษของเขาอย่างรวดเร็ว
และได้เลือ่ นชัน้ เรียนสูงขึน้ ไปตามล�ำดับ
การได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ๆ ช่วยให้มกิ กี้
ปรับตัวเข้ากับวิถชี วี ติ ในโอ๊คแลนด์
เขาใส่ใจกับการเลือกคบเพือ่ น โดยเลือก
คบเพือ่ นทีต่ งั ้ ใจและมุง่ มันในการเรี
่
ยน
ในระดับเดียวกับเขา เพือ่ ให้แน่ใจว่า
เขาจะสามารถรักษาสมดุลทีด่ รี ะหว่าง
การเรียนและการใช้ชวี ติ ได้

มิกกี้ เชีย่ ววัฒน์สกลชัย จากประเทศไทย
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มิกกีช้ อบสิง่ แวดล้อมการเรียนแบบ
โรงเรียนชายล้วนของ Auckland
Grammar เพราะท�ำให้การแข่งขัน
ระหว่างทีมกีฬามีความเข้มข้นยิง่ ขึน้
และเขาพบว่าตนเองสามารถใส่ใจกับ
การเรียนได้เต็มทีโ่ ดยไม่วอกแวก
เขาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับทีมฟุตบอล
ปิ งปอง แบดมินตัน และฟุตซอล เพือ่ ให้
แข็งแรงว่องไวอยูเ่ สมอ
มิกกีพ้ กั อยูก่ บั พีช่ ายฝาแฝดของเขาและ
ครอบครัวโฮมสเตย์อย่างมีความสุข และ
ติดต่อกับพ่อแม่ของเขาอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่าน Skype

ชีวติ ในโอ๊คแลนด์และความช่วยเหลือ

โรงเรียนมีกลุม่ ดนตรีต่างๆ 5 กลุม่ ให้นกั เรียนเข้าร่วม

กีฬาช่วยน�ำนักเรียนมารวมตัวกันทีส่ นามกีฬาหลักของโรงเรียน

ในนิวซีแลนด์ นักเรียนต้องเรียนรูท้ จ่ี ะรักษา
สมดุลระหว่างหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการเรียนกับ
ความสนใจส่วนตัว เราส่งเสริมให้นกั เรียนเข้า
สังคม เข้าร่วมทีมกีฬาหรือกลุม่ ดนตรี และมีสว่ น
ร่วมในโครงการต่างๆ ของชุมชน

กีฬา: ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ปิ งปอง
จักรยาน ฟั นดาบ กอล์ฟ สกี โต้คลืน่ เทนนิส
ยกน�้ำหนัก ว่ายน�้ำและเรือใบ

นักเรียนของ Auckland Grammar เห็นคุณค่า
และชืน่ ชอบโอกาสมากมายทีเ่ รามอบให้
ซึง่ รวมถึง:

ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม: กลุม่ วัฒนธรรมเอเชีย
หมากรุก โต้วาที ภาพยนตร์ การออกแบบหุน่ ยนต์
วงดนตรีสากล วงแจ๊สและวงแชมเบอร์

บรรยากาศทีอ่ บอุน่ ของครอบครัวโฮมสเตย์

นักเรียนนานาชาติจำ� นวนมากพักอยูก่ บั ครอบครัว
โฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ ซึง่ ช่วยให้นกั เรียน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทัง้ ปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของชาวกีว ี
ได้เร็วขึน้ Auckland Grammar จะดูแลการ
จัดหาทีพ่ กั อย่างใกล้ชดิ และคอยตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอ

ฝ่ ายต่างประเทศจะดูแล สนับสนุนและให้
ค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทีน่ กั เรียน
ยังเรียนอยู่ และสือ่ สารกับผูป้ กครองเป็ นประจ�ำ
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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

Stay connected. Follow Grammar

