Auckland Grammar School is like a big family. There is a lot of school pride
amongst students about studying at Grammar.

โอ๊คแลนด์ แกรมมาร์ สคูล เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ ครอบครัวหนึ่ง
นักเรียนมีความภาคภูมใิ จมากทีไ่ ด้ เข้ าศึกษาในโรงเรียนแห่ งนี้
Student Story: Micky Chiewvatsagonchai from Bangkok, Thailand

เรื่ องแบ่งปันจากนักเรี ยน: มิกกี้ เชี่ยววัฒน์ สกลชัย จากประเทศไทย
Micky is from Bangkok, Thailand where he studied at
an international school. His parents were keen for
Micky and his twin brother to study in New Zealand
to get a better education and to experience full
immersion in an English speaking environment.
Since starting at Auckland Grammar in Year 9, Micky as
quickly improved his English language skills and moved
up the academic stream class levels.
Making new friends has helped him adapt to Auckland
life. He is careful to choose friends who are equally
focussed and self-motivated in their study to ensure he
maintains a good study-life balance.
Micky likes the Auckland Grammar single-sex school
environment, as the sports teams are more
competitive and he finds he can fully concentrate on
his studies without distraction. He has joined the
football, table tennis, badminton and futsal teams to
keep active.
Micky enjoys living with his homestay family and
brother and keeps in regular contact with his parents
via skype. He intends to study marketing and business
studies at university, and manage his parent’s
successful auto parts business in the future.

มิกกี้มาจากกรุ งเทพฯ ประเทศไทย

Micky’s advice to you:

การใช้ชีวติ ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

For some students it will

be difficult when you first arrive in New Zealand, but it
gets easier if you use your initiative and take
responsibility for your educational experience.

เขาเคยเรี ยนที่โรงเรี ยนนานาชาติแห่งหนึ่ง
พ่อและแม่ของเขามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะส่งเขาและน้องชาย
ฝาแฝดมาเรี ยนต่อในนิวซีแลนด์เพื่อการศึกษาที่ดีกว่าและเพื่อโอกาส

นับตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาในโอ๊คแลนด์ แกรมมาร์ ในเยียร์ 9

Skype

มิกกี้ก็ได้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษของเขาอย่างรวดเร็ วและมีผลการ

เขาตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาการตลาดและ

เรี ยนที่ดีได้เลื่อนชั้นเรี ยนสูงขึ้นไปตามลาดับ

การบริ หารธุรกิจ

การได้รู้จกั เพื่อนใหม่ๆ

เพื่อว่าในอนาคตจะได้นาความรู ้กลับไปใช้รับช่วงบริ หารกิจการจาห

ช่วยในเรื่ องการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวติ ในโอ๊คแลนด์

น่ายอะไหล่รถยนต์ที่ประสบความสาเร็ จของพ่อและแม่ของเขา

เขาใส่ใจกับการเลือกคบเพื่อน

คาแนะนาจากมิกกีส้ าหรับคุณ: สาหรับนักเรี ยนบางคน

โดยเลือกคบเพื่อนที่ต้ งั ใจและมุง่ มัน่ ในการเรี ยนในระดับเดียวกับเขา

ในช่วงแรกที่มาถึงนิวซีแลนด์ใหม่ๆ จะรู ้สึกว่าอะไรก็ดูยากไปหมด

เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถรักษาสมดุลที่ดีระหว่างการเรี ยนและ

แต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อคุณใช้ความคิดริ เริ่ มและมีความรับผิดชอบ

การใช้ชีวติ ได้

ต่อการเรี ยน

มิกกี้ชอบสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนแบบโรงเรี ยนชายล้วนของ
โอ๊คแลนด์ แกรมมาร์
เพราะทาให้การแข่งขันระหว่างทีมกีฬามีความเข้มข้นยิง่ ขึ้น
และเขาพบว่าตนเองสามารถใส่ใจกับการเรี ยนได้เต็มที่โดยไม่วอก
แวก เขาเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬากับทีมฟุตบอล ปิ งปอง แบดมินตัน
และฟุตซอล เพื่อเสริ มสร้างสุขภาพให้แข็งแรงว่องไวอยูเ่ สมอ
มิกกี้พกั อยูก่ บั พี่ชายของเขาและครอบครัวโฮมสเตย์อย่างมีความสุข
ขณะเดียวกันก็ติดต่อกับพ่อและแม่ในเมืองไทยอย่างสม่าเสมอผ่าน
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