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ทำ�ไมถึงต้องเลือก Wellington Girls’ College?

“ติดปีกให้กับนก แล้วปล่อยให้นกบิน ให้ทะย�นไปในอ�ก�ศ”
Mā te kahukura ka rere te manu, ka rere runga rawa

Wellington Girls’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนของรัฐ มีนักเรียน 1,450 คน โดย 60 คนเป็นนักเรียนนานาชาติจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก โรงเรียน
ตัง้อย่่ใจกลางนครเวลลิงตัน โรงเรียนได้ให้การศึกษาแก่นักเรียนหญิงมาตัง้แต่ปี 1883 และมีประวัติด้านวิชาการและกีฬาที่ดีเลิศ 

• นักเรียนของเร�สอบได้คะแนนในระดับต้นๆ โดยมีอัตร�ผ่�นก�ร
สอบเข้�เรียนในมห�วิทย�ลัยนิวซีแลนด์คิดเป็น 90% 

ระดับ 1 2 3
2015 96% 98% 95%

2016 95% 97% 98%

2017 96% 97% 95%

2018 93% 96% 97%

 นอกจากน้ี นักเรียนยังได้ประสบความสำาเร็จคุณวุฒิ NCEA ระดับดี
และดีเลิศในระดับที่ส่งมาก

 https://wgc.school.nz/our-school/school-performance/

• Wellington Girls’ College ตัง้อย่่ใจกล�งเมืองอันแสนวิเศษ ใช้
เวลาเดินเท้าเพียงห้านาทีเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟ
และรถประจำาทาง อาคารที่ทำางานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ รวมถึง อาคาร
รัฐสภา Beehive สถานท่ตหลายแห่ง พื้นที่ริมฝ่ังน้ำา ถนนสายช้อปป้ิง
ที่มีชื่อเสียง และร้านกาแฟจำานวนมาก คุณสามารถเดินทางไปโรงเรียน
ได้โดยง่าย และคุณคร่ก็สามารถวางแผนการเรียนนอกห้องเรียนที่น่า
สนใจได้ง่ายเช่นกัน  

• Wellington Girls’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนของรัฐเพียงแห่ง
เดียวในนิวซีแลนด์ที่ถ่กจัดอันดับเดไซล์ (Decile) 10 จ�กก�รที่
ตัง้อย่่ในชุมชนที่ผ้่คนมีสถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมที่ดี การจัด
อันดับดังกล่าวสะท้อนให้บรรดานักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและแรง
จ่งใจในระดับส่งทัง้ในชัน้เรียนและในทุกด้านของชีวิตในโรงเรียน เช่น 
กีฬา กลุ่มวัฒนธรรม การเป็นผ้่นำา และการเป็นอาสาสมัคร

• เร�มีเจ้�หน้�ที่ 7 คนทำ�หน้�ที่ช่วยเหลือนักเรียนน�น�ช�ติของ
เร� เจ้าหน้าที่เหล่าน้ีได้แก่ คุณคร่สอนภาษาอังกฤษ 2 ท่าน ผ้่จัดการ
ที่พักโฮมสเตย์ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 1 ท่าน ฝ่าย
นานาชาติของเราตัง้อย่่ในอาคาร International House ซึ่งมีสิ่งอำานวย
ความสะดวกโดยเฉพาะสำาหรับนักเรียนนานาชาติ นอกจากน้ีเรายังมี
ที่ปรึกษาด้านอาชีพ ซึ่งจะใช้เวลาแต่ละสัปดาห์กับนักเรียนนานาชาติ
เพื่อช่วยนักเรียนพัฒนาความต้องการด้านอาชีพ รวมทัง้วางแผนเส้น
ทางการศึกษา และสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรวมถึงการสมัครชิง
ทุนการศึกษา 

• Wellington Girls’ College ให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กกับสวัสดิภ�พ
ของนักเรียนทุกคน นักเรียนหญิงของโรงเรียนได้รับการจัดให้อย่่ใน
ระบบบ้านคละกันกับนักเรียนหญิงคนอื่นที่เรียนอย่่ในเยียร์ 9 ไปถึง
เยียร์ 13 คุณคร่ประจำาชัน้ และคุณคร่ผ้่เป็นหัวหน้าของแต่ละระดับชัน้
ปีจะคอยให้การด่แลนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนนานาชาติด้วย ทัง้น้ี
เพื่อเฝ้าติดตามด้านสุขภาพ ความสุข และความก้าวหน้าของนักเรียน 
โรงเรียนมีทีมงานผ้่เชี่ยวชาญ 6 ท่านซึ่งในจำานวนน้ีมีพยาบาลหน่ึงท่าน 
นักกายภาพบำาบัดหน่ึงท่าน และเจ้าหน้าที่แนะแนวสองท่าน 

• นักเรียนทุกคนจะได้รับก�รส่งเสริมให้เข้�ร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักส่ตร นักเรียนอาจเข้าร่วมในอย่างน้อยหน่ึงในทีมกีฬามากกว่า 
100 ทีมของโรงเรียน หรือของสโมสร กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่นักเรียน
ดำาเนินการกันเอง เช่น วงออร์เคสตร้า วงแจ๊ส และวงดนตรีประสาน
เสียงของโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีความโดดเด่นด้านกีฬา เช่น 
ฮอกกี ้พายเรือ เนตบอล บาสเกตบอล การวิ่งวิบาก ฟุตบอล และโปโล
น้ำา

• Wellington Girls’ College มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกชัน้เลิศ สิ่ง
อำานวยความสะดวกเหล่าน้ีได้แก่ พื้นที่เทคโนโลยีระดับไฮเทค 2 
แห่งที่พร้อมด้วยเครื่องพิมพ์แบบ 3D โรงเรียนมี WIFI และสถานี
คอมพิวเตอร์กระจายอย่่ทัว่บริเวณ ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์
ที่ทันสมัย ห้องเรียนเฉพาะทางสำาหรับละคร ดนตรี ศิลปะ และสื่อ โรง
ยิม 2 แห่ง สนามหญ้าเทียมเอนกประสงค์ และอาคาร International 
House ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะที่ตัง้อย่่ด้านหน้าของโรงเรียน  

• บ้�นพักโฮมสเตย์ของเร�มีประสบก�รณ์และก�รเอ�ใจใส ่โดย
ทัว่ไป นักเรียนนานาชาติของเราพักอย่่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่อย่่ใน
ตัวเมือง มีหลายครอบครัวที่เคยรับนักเรียนของ Wellington Girls มา
เป็นเวลายาวนานและทราบดีถึงวิธีการด่แลนักเรียนนานาชาติ 

• หลักส่ตรก�รเรียนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย นักเรียนไทย
สามารถเรียนให้จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอบคุณวุฒิเข้ามหาวิยา-
ลัยได้ที่ Wellington Girls’ College จากนัน้กลับไปศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาในประเทศไทย โดยจะใช้เวลาเรียนอย่างต่ำา 2 ปีในระดับ
เยียร์ 11 และ 12



• เวลลิงตันเป็นเมืองที่มีคุณภ�พชีวิตดีเลิศ ในปี 2017 และ 2018 
เมืองน้ีได้รับการจัดให้เป็นสถานที่ที่น่าอย่่ที่สุดในโลกโดยธนาคาร 
Deutsche Bank ผ้่ที่อาศัยในเวลลิงตันประเมินคุณภาพชีวิตของตนส่ง
มาก โดย 87% ของผ้่พักอาศัยรายงานว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• เวลลิงตันเป็นเมืองที่ปลอดภัย เมืองน้ีเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวใน
โลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็น “ชุมชนปลอดภัย” ซึ่งเป็นการจัดอันดับ
ที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง และยังเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับที่ 
10 ของโลกในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (แบบสำารวจคุณภาพชีวิต
ของ Mercer)

• เวลลิงตันเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีคว�มหล�กหล�ย ประชากร
ประมาณ 30% ของผ้่ที่อาศัยอย่่ในเวลลิงตันมาจากประเทศอื่น 
เวลลิงตันมีประชากรที่มีการศึกษาส่งที่สุดของประเทศ โดย 28% ของ
ประชากรอายุมากกว่า 15 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือส่งกว่า 

• เวลลิงตันเป็นเมืองสีเขียวที่สะอ�ด แนวพื้นที่สีเขียวซึ่งอย่่ล้อม
รอบใจกลางเมืองเต็มไปด้วยทางเดินเท้าและเส้นทางป่ันจักรยานเสือ
ภ่เขา และเขตพื้นที่ริมน้ำาเป็นจุดชัน้ยอดสำาหรับเดินเล่นในช่วงพักเที่ยง 
เวลลิงตันได้รับแสงอาทิตย์กว่า 2,100 ชัว่โมงต่อปี รวมถึงมีชายฝ่ัง
และสวนที่สวยงามระยะทางยาวเกือบ 500 กม. 

• เวลลิงตันเป็นเมืองขน�ดกะทัดรัด ซึ่งทำาให้การเดินทางไปไหนมา
ไหนสะดวก เมืองน้ีมีเครือข่ายรถประจำาทางและรถไฟที่สะอาดและ
มีประสิทธิภาพ และมีการใช้ขนส่งมวลชนส่งที่สุดในประเทศ พื้นที่
ใจกลางเมืองส่วนใหญ่สามารถเดินไปมาได้โดยง่าย  

• เวลลิงตันเป็นเมืองแห่งก�รจัดง�นเฉลิมฉลองและเป็นเมือง
หลวงแห่งอ�ห�รชัน้เลิศของนิวซีแลนด์ มีภัตตาคารต่อหัวมากกว่า
ในนครนิวยอร์ก และยังมีตลาดอาหารของชาติพันธ์ุต่างๆ มากมาย 
นอกจากน้ียังมีงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นบ่อย มักไม่เสียค่าเข้างาน จัด
ขึ้นในเวลลิงตันตลอดปี

ทำ�ไมถึงต้องเลือกเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์?

คว�มสำ�เร็จล่�สุดของศิษย์เก่�
2018 Ashleigh Hu – ได้รับทุนการศึกษา $20,000 จาก Massey University School of Design 

2018 Crystal Wan – เข้าเรียนที่ City University of Hong Kong สาขาสื่อศึกษา
2018 Sue Than – ได้รับทุนการศึกษานานาชาติจำานวน $20,000 เพื่อศึกษาต่อด้านวิศวกรรมที่ University of Canterbury

2014 Sarah Bui จากเวียดนาม – ได้รับทุนการศึกษานานาชาติจำานวน $20,000 ซึ่งนับเป็นทุนการศึกษานานาชาติครัง้แรกทุนหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ในขณะที่เรียนอย่่ในมหาวิทยาลัย เธอได้ช่วยเป็นคร่พิเศษให้นักเรียนของโรงเรียน Wellington Girls’ College  ปัจจุบัน

เธอทำางานอย่่ที่สภาเมืองเวลลิงตัน 
2010 Charlotte Reinhardt จากเยอรมนี – เป็นนักกีฬาพายเรือของโรงเรียน Wellington Girls’ College ปัจจุบันเป็นนักกีฬาพายเรือของทีมชาติ

เยอรมัน และเธอกำาลังศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ในประเทศบ้านเกิดของเธอด้วย 
2005 Kelly Nguyen จากเวียดนาม – นักเรียนดีเด่นของโรงเรียน Wellington Girls เธอได้ไปเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ANU ในแคนเบอร์รา 

ออสเตรเลีย ด้วยทุนการศึกษาเต็มจำานวน หลังจากนัน้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปัจจุบันเธอทำางานที่
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ และเมื่อไม่นานมาน้ี เธอได้รับรางวัล USA Young Scientist อันทรงเกียรติจากงานวิจัยของเธอ



• นิวซีแลนด์มีระบบก�รศึกษ�คุณภ�พส่ง ในปี 2017 หน่วยงาน
ที่วิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสารชื่อดังระดับโลก The Economist 
Intelligence Unit ได้จัดให้นิวซีแลนด์เป็นที่หน่ึงในโลกในด้านการ
ให้การศึกษานักเรียนเพื่ออนาคต ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์สอน
เรื่องการร่วมมือกัน การคิดเชิงวิพากษ ์การมีความคิดสร้างสรรค์และ
การมีความเป็นอิสระในการเรียนร้่ 

• เส้นท�งก�รเรียนที่ดีเลิศของนิวซีแลนด ์มหาวิทยาลัยของ
นิวซีแลนด์ทุกแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้นำา 3% แรกของการจัด
อันดับโลกของ TMS 

• คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษ�ของนิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 
คุณวุฒิ NCEA (National Certificate in Educational Achievement 
หรือประกาศนียบัตรแห่งชาติในความสำาเร็จการศึกษา) เป็นคุณวุฒิที่
เทียบเท่าได้กับการศึกษาในประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลายดังเช่น 
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี

ทำ�ไมถึงต้องเลือกนิวซีแลนด์? 
• นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สงบและปลอดภัย ดัชนีสันติภาพโลก 

(World Peace Index) จัดให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสงบ
สุขอันดับที่สองของโลก และมีระดับการคอรัปชัน่ที่ต่ำาที่สุดของโลก
ประเทศหน่ึง

• นักเรียนน�น�ช�ติในนิวซีแลนด์ได้รับก�รด่แลโดยหลักเกณฑ์
ก�รปฏิบัติด้�นก�รศึกษ�ของรัฐที่จัดทำ�ขึน้เป็นพิเศษ นิวซีแลนด์
เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีระเบียบที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียนนานาชาติได้รับการด่แลอย่างเหมาะสม ระเบียบน้ีได้มีการนำา
มาใช้ในตัง้แต่ปี 2001 และได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้
แน่ใจว่ายังสามารถใช้งานได้ โดยมีการปรับปรุงครัง้ล่าสุดในเดือน
กรกฎาคม 2019
https://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code 
-of-practice/
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สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ โชกุน อายุ 17 ปี ตอนน้ีเรียน
อย่่ Year 12 โรงเรียน Wellington Girls’ 
College ฉันมาเรียนที่เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ 
ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2017 ฉันได้เข้าเรียน
ที่โรงเรียนภาษา 3 เดือนเพื่อปรับตัวก่อน
เข้าเรียนไฮสค่ล์ เมืองเวลลิงตันเป็นเมืองที่
ปลอดภัย ค่อนข้างสงบ ตอนกลางคืนจะเงียบ
มาก ในตัวเมืองเวลลิงตันมีที่ช้อปป้ิง ร้าน
อาหารตลอดทัง้ถนน ร้านค้าต่างๆ อย่่ตาม
ถนน ไม่เหมือนไทยที่ส่วนใหญ่จะอย่่ในห้าง 
การเดินทางในเวลลิงตันค่อนข้างสะดวกมีรถ

นักเรียนน�น�ช�ติ
บัส สก้่ตเตอร์ไฟฟ้า ส่วนใหญ่บ้านเรือนในตัว
เมืองเวลลิงตันมีจำานวนน้อยเพราะส่วนมากจะ
อย่่รอบนอกตัวเมือง แต่สามารถนัง่รถบัสหรือ
รถไฟมาได้และใช้เวลาไม่นาน คนที่น่ีค่อนข้าง
ใจดี เฟรนด์ลี่ ถ้าเป็นคนนิวซีแลนด์เขาจะพ่ด
ค่อนข้างเร็ว ต้องใช้เวลาในการปรับตัว ส่วน
ตัวไม่เคยเจอเรื่องการเหยียดว่าเราเป็นคน
เอเชีย เพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เราจะเจอ
คนที่ไม่ใช่คนนิวซีแลนด์แท้ๆ เยอะมาก สำาหรับ
โรงเรียน Wellington Girls’ College เป็น
โรงเรียนหญิงล้วนที่ตัง้อย่่ใกล้ตัวเมือง สามารถ
เดินได้ สำาหรับ Homestay ส่วนมากจะอย่่นอก
ตัวเมืองแต่สามารถนัง่รถบัสหรือรถไฟมาได้ ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียน
ที่มีวิชาให้เลือกหลากหลาย เราสามารถเลือก
เรียนวิชาที่ชอบได้ การเรียนที่น่ีเป็นการที่เรา
ต้องเปลี่ยนห้องเรียนทุกวิชา เราจะต้องเดินเพื่อ
ไปเรียนอีกวิชาหน่ึง นักเรียนในแต่ละห้องไม่

เยอะมากประมาณ 20 - 25 คน ทำาให้คุณคร่
สามารถด่แลนักเรียนทุกคน คุณคร่ที่น่ีใจดี 
เวลาเราไม่เข้าใจเน้ือหาตรงไหนเราสามารถ
ยกมือถามได้เลย โรงเรียนมีกิจกรรมให้ทำา
เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกีฬา ร้องเพลง ดนตรี 
หรือจะเป็น Club ต่างๆ โรงเรียนอย่่ตรงข้าม
กับซ่เปอร์มาร์เก็ต สำาหรับนักเรียน Year 12 
กับ Year 13 สามารถออกไปซื้อของได้ตอนพัก
กลางวัน สำาหรับนักเรียนนานาชาติที่โรงเรียน
จะมี International House ที่มีห้องเรียนภาษา
อังกฤษโดยเฉพาะ มีไมโครเวฟสำาหรับนักเรียน 
คุณคร่ที่ด่แลนักเรียนนานาชาติก็ทำางานอย่่ที่
น่ี ถ้าเรามีปัญหาสามารถไปคุยกับคุณคร่ได้ 
สุดท้าย เวลลิงตันเป็นเมืองที่ดีสำาหรับนักเรียน
ที่จะมาเรียนเพราะว่าปลอดภัย ค่าครองชีพไม่
แพงเท่า Auckland หรือ Queenstown


