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ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โรงเรียน เวสต์เลค 
เกิร์ลส์ ไฮสคูล์
นักเรยีนนานาชาตทิีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์
เป็นผูรั้งสรรคค์วามมชีวีติชวีาและความสมบูรณ์แบบไว ้
ในชมุชนของเราซึง่เป็นสิง่ส�าคัญส�าหรับอัตลักษณ์ของ
โรงเรยีนของเรา ในฐานะทีเ่ป็นผูอ้�านวยการคณะท�างาน
กจิการนานาชาต ิขา้พเจา้ดใีจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของชมุชนนี้
และการทีไ่ดพ้บปะกบันักเรยีนทีแ่สนดจี�านวนมากมายมา
จากทัว่โลก
การทีไ่ดเ้ห็นนักเรยีนเขา้มาสูโ่รงเรยีนดว้ยความฝันอนัยิง่ใหญ ่
ณ จดุเริม่ตน้ของการออกผจญภยั ประกอบกบัการทีไ่ดท้�างาน
เคยีงขา้งนักเรยีนเหลา่นีเ้พือ่สานความฝันของพวกเขาใหเ้กดิ
เป็นความจรงิ ถอืวา่เป็นสทิธพิเิศษอันใหญห่ลวง ไมว่า่พวก
เขามาเริม่เขา้เรยีนในเยยีร ์9 หรอื มาเรยีนเฉพาะเยยีร ์11 – 13  
เราก็ดใีจทีไ่ดเ้ห็นพวกเขาเตบิโตและกา้วหนา้ในทางวชิาการ
และทางสงัคม

เราดใีจทีไ่ดรั้บทราบถงึเรือ่งราวความส�าเร็จของนักเรยีนของเรา 
ไมว่า่การทีไ่ดเ้ขา้เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีง หรอืการที่
พวกเขาบรรลเุป้าหมายสว่นตวั ในฐานะทีม่สีว่นอยูใ่นครอบครัว 
เวสตเ์ลค เราถอืวา่นักเรยีนนานาชาตขิองเราเป็นแหลง่ทีม่าแหง่
ความภาคภมูใิจอนัยิง่ใหญ่

คณะท�างานกจิการนานาชาตเิป็นคณะบคุลทีม่คีวามเป็นพเิศษ 
ในการใหค้วามทุม่เทตอ่การใหค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนนานาชาติ
ของโรงเรยีนของเรา คนเหล่านี้มาจากสว่นต่างๆ ของโลก  
น�าเอาวัฒนธรรมทีม่คีวามพเิศษเฉพาะมาร่วมกันเพือ่ท�าให ้
นักเรยีนของโรงเรยีนเกดิความรูส้กึวา่ตนเองเป็นทีย่อมรับและ
ไดรั้บการชว่ยเหลอืเกือ้กลู เราใหก้ารชว่ยเหลอืทางโทรศพัท์
ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั ท�าใหนั้กเรยีนของเราสบายใจทีท่ราบ
วา่มคีนคอยใหค้วามชว่ยเหลอืแกพ่วกเขาอยูเ่สมอ

มสิซสิ เจนนี ยัง (Mrs Jenny Young) ผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายนานาชาต ิพรอ้มใหค้วามเอาใจใสเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่นักเรยีน 
มกีา้วย่างทางวชิาการทีถู่กตอ้ง อย่างไรก็ตาม เราทราบว่า
ความสมัฤทธิผ์ลทางวชิาการเป็นการวดัประสบการณ์การเรยีน
รูใ้นตา่งประเทศทีเ่ป็นความส�าเร็จเพยีงอยา่งหนึง่เทา่นัน้ เรา

มคีณะท�างานทีใ่หค้วามเอาใจใสเ่ฉพาะในดา้นความอยูด่มีสีขุ 
และการดแูลเอาใจใสก่บันักเรยีน รวมถงึ มสิซสิ ลอ๊ตตา สตรอน  
(Mrs Lotta Strachan) ผูท้ีใ่หก้ารดแูลเอาใจใส ่การตดิตาม 
การเขา้ชัน้เรยีน และการชว่ยเหลอืดา้นโฮมสเตย ์มสิ โชนา แบตต ี 
(Miss Shona Batty) เป็นผูป้ระสางานโฮมสเตยข์องเราและ 
เธอมผีูช้ว่ยชือ่ มสิซสิ โอเวน (Mrs Owen) ทีท่�าหนา้ทีด่แูล 
นักเรยีนทีพั่กอาศยัอยูก่บัครอบครัวทีท่างบดิามารดาของนักเรยีน 
จัดหาเอง

มสิซสิ ลลิลี ่ล ี(Mrs Lilly Lee) เป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษา 
แกนั่กเรยีนจนีของเรา สว่นนักเรยีนเกาหลไีดรั้บความชว่ยเหลอื 
จาก มสิซสิ ซมั ฮ ีมนู (Mrs Sam Hee Moon) ในขณะที ่ 
คณุประภสัรา ลมิปพัทธ์ ์เป็นผูใ้หก้ารดแูลนักเรยีนไทยของเรา  
นอกจากนี ้มสิซสิ เซยีว ล ีฟ ู(Mrs Siew Lee Foo) ยงัพรอ้มให ้
ค�าแนะแนวและความชว่ยเหลอืทีเ่ป็นแบบลบัเฉพาะแกนั่กเรยีน
นานาชาตใินระหวา่งทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนของเราอกีดว้ย

ทุกท่านทีอ่ยู่ในคณะท�างานของขา้พเจา้ต่างใหค้วามทุ่มเท 
ในการใหค้วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนนานาชาตขิองโรงเรยีน 
ในทุกวถิทีางทีพ่วกเขาจะท�าได ้ ไม่ว่าในระหว่างการเรยีน 
ในระดับมัธยมปลายของนักเรยีน หรอืการใหค้วามชว่ยเหลอื 
ในการปรับตวัเขา้พักอาศยัอยูก่บัครอบครัวโฮมสเตย์

เราหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดม้โีอกาสพบปะกบัทา่นหรอืนักเรยีน 
ของทา่นทีน่ีใ่นนวิซแีลนด ์หรอืในประเทศอืน่ทัว่โลก

ลิน สวอน (Lyn Swan)

ผู้อ�านวยการกิจการนักเรียนนานาชาติ 



สถานที่ตั้ง
เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ เป็นโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษาของรัฐส�าหรับนักเรยีนสตร ี 
มนัีกเรยีนประมาณ 2,200 คน ตัง้อยูใ่นนอรธ์ชอรข์องโอค๊แลนดซ์ติี ้ โรงเรยีนตัง้อยู ่
ใกลก้บัศนูยก์ารคา้ทีค่บัคัง่ดว้ยผูค้น ชายหาด และอยูห่า่งจากใจกลางเมอืงโอค๊แลนด์
ซติีโ้ดยรถประจ�าทาง 15 นาท ีซึง่เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัโอค๊แลนดแ์ละสถาบนั
อดุมศกึษาอืน่ๆ ดว้ย สถานรีถประจ�าทางใหญอ่ยูใ่กลก้บัโรงเรยีน

สถิติเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์
ดชันชีีว้ดั Pisa ของ OECD (องคก์ารรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนาสว่นใหญ ่
สมาชกิเป็นประเทศพัฒนาแลว้) จัดใหน้วิซแีลนดเ์ป็นหนึง่ในบรรดาประเทศทีม่ ี
อนัดบัสงูทางดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ และสขุภาวะ

ประชากร 4.7 ลา้นคน

เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ไดรั้บการจัดอันดับสูงสุดดา้นสภาพ 
การด�ารงชพีและคณุภาพของชวีติใน ตวัชีว้ดัชวีติทีด่กีวา่ ของ OECD

หลักสูตรการศึกษา
โรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ เปิดการสอนในหลกัสตูร NCEA เพือ่ใหเ้ป็นวถิี
ทางวชิาการทางหนึง่เพือ่ไปสูก่ารเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั

โรงเรยีน เวสตเ์ลค ไดรั้บการยอมรับทัง้ในประเทศและในนานาชาตวิา่เป็นโรงเรยีน 
ทีม่รีะดบัผลสมฤทธิโ์ดดเดน่ในดา้นวชิาการ ดนตร ีและการกฬีา

นอกเหนอืจากโปรแกรมทางดา้นวชิาการแลว้ เรายังมโีปรแกรมอืน่ทีเ่ป็นความสนใจ
ของนักเรยีนนานาชาตทิีต่อ้งการเพิม่ทกัษะในดา้นการบรกิาร การทอ่งเทีย่ว สือ่ศกึษา 
การพัฒนาเด็ก และการศกึษานอกสถานที่

สิ่งอำานวยความสะดวก
โรงเรยีนมสี ิง่อ�านวยความสะดวกแบบผสมผสานดา้นโสตทศันอปุกรณใ์นระดบัแนวหนา้ 
ในชัน้เรยีนทกุชัน้มกีารเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์นทความเร็วสงู นักเรยีนใชค้อมพวิเตอร ์

ในการศกึษาและการสง่อเีมลถงึบา้น หอ้งสมดุเปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่08.00 – 17.00 น. 
ทกุวัน และบางเวลาตามทีก่�าหนดไวใ้นระหวา่งปิดเทอม ชัน้เรยีนและบรเิวณทีใ่ช ้
ในการเรยีนรูม้คีวามทนัสมยัและมอีปุกรณค์รบครัน และพืน้ทีใ่นบรเิวณโรงเรยีนไดรั้บ 
การตกแตง่ใหเ้ป็นภมูทิัศน์ทีส่วยงาม สิง่อ�านวยความสะดวกดา้นโรงอาหารจัดไว ้
ใหแ้กนั่กเรยีนดว้ยอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการทัง้รอ้นและเย็น



กีฬา
โรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ เป็นหนึง่ในบรรดาโรงเรยีนทีม่ ี
การกฬีาระดบัชัน้น�าของนวิซแีลนด ์โดยโรงเรยีนมคีวามมุง่มัน่ 
ตอ่ความเป็นเลศิทางดา้นการกฬีา นักเรยีนของเราทกุคนไดรั้บ 
การสนับสนุนใหม้สีว่นรว่มในการกฬีาของโรงเรยีนในระหวา่งที ่
ใชเ้วลาอยูใ่นโรงเรยีน เวสตเ์ลค เรามกีฬีามากกวา่ 30 ประเภท 
นับตัง้แตก่รฑีาไปจนถงึการแลน่เรอืยอชท์ โดยใหโ้อกาสแก ่
นักกรฑีาเพือ่การพัฒนาศักยะของตนเอง และยังใหโ้อกาส 
แกค่นอืน่ๆ ใหไ้ดเ้ลน่ในระดบัเพือ่สงัคมและในขัน้เริม่ตน้

พายเรือ
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 30 ปี โรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์
ไฮสคลู ์ไดพั้ฒนาชือ่เสยีงอยา่งน่าประทับใจใหอ้ยูใ่นแวดวง
ของการพายเรือ ทีมของเราแข่งขันและไดผ้ลลัพธ์ที่ด ี
ในระดับภูมภิาคและระดับประเทศในการแขง่ขันชงิชนะเลศิ 
ของนวิซแีลนด ์เราชนะจากการแขง่ขนัพายเรอืหลายประเภท  
ไดเ้หรยีญทอง เงนิ และทองแดงจ�านวนมาก

เทนนิส
โรงเรยีนเวสตเ์ลค เกริล์ส ์ เปิดสอนเทนนสิตัง้แตร่ะดบัเริม่เลน่
ไปจนถงึระดับแขง่ขัน โปรแกรมการฝึกสอนแบบผสมผสาน 
ไดม้าใชส้นามแขง่ขนัในรม่ทีเ่ยีย่มยอดของเรา ทมีเทนนสิระดบั 
พรเีมยีรข์องโรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ไดค้รองแชม้ป์ 
ระดบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาของนวิซแีลนดต์ดิตอ่กนัมา 4 ปี 

วอลเลย์บอล
เราเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนชัน้เยยีร ์9 – 10 (junior) และชัน้ปี 
สดุทา้ย (senior) ไดเ้ลน่วอลเลยบ์อลในระดบัชัน้เรยีนของตนเอง 
และทมีของเราไดรั้บผลส�าเร็จในระดบัชาตเิป็นอยา่งด ี เราเคย
ไดรั้บชยัชนะในการแขง่ขนัเชงิชนะเลศิวอลเลยบ์อลโรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาของนวิซแีลนด ์และนักกฬีาในทมีกไ็ดไ้ปเป็น
ตวัแทนของประเทศในการแขง่ขนัระดบันานาชาติ

สิง่อ�านวยความสะดวกดา้นการกฬีา
การพัฒนาสนามหญา้เทยีมทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคพืน้ออสตราเลเซยี 
ประกอบดว้ยสนาม ฮอคกี ้ฟตุบอล ครกิเกต เทนนสิ และเน็ตบอล

ถอืวา่เป็นครัง้แรกของโลกทีโ่รงเรยีนตดิตัง้สนามหญา้เทยีม
ลอนดอนบลูโพลกีราสสโ์อลมิเปีย (ทีเ่คยใชใ้นการแขง่ขัน 
ฮอคกีใ้นกฬีาโอลมิปิกทีก่รงุลอนดอน) สนามฟตุบอลทีส่รา้งขึน้
เพือ่วัตถปุระสงคเ์ดยีวในนวิซแีลนดไ์ดรั้บการออกแบบเพือ่ให ้
ไดม้าตรฐาน 2 ดาวของฟีฟ่า (มาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได)้

ศูนยส์นามกฬีาในร่มทีป่ระกอบดว้ยสนามเทนนสิ 6 สนาม  
และสนามเนตบอล 4 สนาม พรอ้มตดิตัง้ระบบแสงไฟสวา่งจา้
ทัว่สนามเพือ่การใชง้านยามค�า่คนื

ดนตรี
แผนกดนตรีของเราได้รับการเชิดชูอย่างสูง มักมีการร่วมกัน 
กับโรงเรียน เวสต์เลค บอยส์ ไฮสคูล์ ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และสืบต่อการเล่นเครื่องดนตรีที่มีให้เลือกหลากหลายหรือ 
นกัเรยีนอาจเขา้รว่มรอ้งเพลงกบัคณะนกัรอ้งประสานเสยีงทีเ่คย 
ไดรั้บรางวลัมาแลว้ของเรากไ็ด ้โรงเรียน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์
ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองมาหลายครัง้จากงานดนตรปีระจ�าปขีอง 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

การศึกษานอกสถานที่
การศกึษานอกสถานทีข่องโรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ เปิดให ้
นักเรียนไดรั้บประสบการณ์นอกสถานที่ที่ตื่นเตน้เรา้ใจ  
เพื่อเป็นการเตรียมตัวใหแ้ก่นักเรียนใหรู้จั้กกับเครื่องมือ 
ในการเขา้รว่มกจิกรรมกลางแจง้ในอนาคต ไดแ้ก ่บชุคราฟท ์
การเดนิป่า การปีนผา การเดนิทางไปภเูขาเมา้ทรั์วเปฮเูพือ่
การไตเ่ชอืก การเลน่สก/ีสโนวบ์อรด์ในวันเดยีว และกจิกรรม
สนุกสนานอืน่อกีมาก



การให้ความช่วยเหลือนักเรียน
เพิ่มเติม
•	 โรงเรยีนจัดสิง่ตอ่ไปนีใ้หก้บันักเรยีนนานาชาต ิ:
•	 การชว่ยทางดา้นภาษาเฉพาะทางและความชว่ยเหลอื
•	 การปฐมนเิทศและการใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่เนือ่ง 
•	 ทีป่รกึษาชาวจนี
•	 ทีป่รกึษาชาวเกาหลี
•	 ใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นภาษาของนักเรยีน (ฝร่ังเศส 

เยอรมัน ฮนิด ีญีปุ่่ น เกาหล ีอนิโดนเีซยี มาเลย ์จนีกลาง 
รัสเซยี สเปน และไทย)

•	 โฮมสเตยท์ีม่คีวามปลอดภยัและดแูลเอาใจใส่
•	 บรกิารตอ่วซีา่นักเรยีนแบบออนไลน์
•	 โทรศพัทใ์หต้ดิตอ่ฉุกเฉนิ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

ที่พักอาศัย
นักเรียนทุกคนตอ้งพักอยู่ในที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ไดรั้บ 
การรับรอง เวสตเ์ลค เกริล์ส ์มผีูป้ระสานงานดา้นโฮมสเตย ์
ทีม่ปีระสบการณ ์ท�าหนา้ทีต่รวจสอบและใหก้ารอนุมตัคิรอบครัว
โฮมสเตยข์องโรงเรยีน (เรายังมบีคุคลทีม่ปีระสบการณ์คอย 
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่รอบครัวทีท่างบดิามารดาของนักเรยีน
จัดหาเอง

การประกัน
นักเรยีนจ�าเป็นตอ้งมปีระกันสขุภาพและการเดนิทางซึง่เป็น
เงือ่นไขในระเบยีบปฏบิตัทิางการศกึษา ค.ศ. 2016 (Education 
Code of Practice 2016 เกีย่วกบัการดแูลเอาใจใสนั่กเรยีน
นักศกึษานานาชาต)ิ ซึง่ทางโรงเรยีนสามารถจัดการใหไ้ด ้

การสมัครขอวีซ่าแบบออนไลน์
แผนกกจิการนานาชาตสิามารถด�าเนนิการตอ่วซีา่แบบออนไลน์
ใหก้บันักเรยีนทีไ่ดเ้ขา้มาเป็นนักเรยีนของโรงเรยีนแลว้

สวัสดิภาพ
สวัสดภิาพของนักเรียนนานาชาตไิดรั้บการก�ากับดูแลโดย 
ผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการนานาชาต ิและบคุลากรของฝ่ายกจิการ 
นานาชาตทิีเ่อาใจใสนั่กเรยีนไดด้ ีจากการทีโ่รงเรยีน เวสตเ์ลค  
เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ไดล้งนามไวก้บั ระเบยีบปฏบิตัทิางการศกึษา 
ค.ศ. 2016 (Education Code of Practice 2016 เกีย่วกบัการ 
ดแูลเอาใจใสนั่กเรยีนนักศกึษานานาชาต)ิ นัน้ โรงเรยีนถอืวา่ 
สวัสดภิาพของนักเรยีนเป็นความส�าคญัอยา่งยิง่ยวด โรงเรยีน
ตัง้อยูใ่กลก้บัโรงพยาบาลนอรธ์ชอรแ์ละศนูยก์ารแพทยช์อรแ์คร ์
และมพียาบาลวชิาชพีส�าหรับโรงเรยีนอยูป่ระจ�าในโรงเรยีนดว้ย

การให้คำาปรึกษาด้านอาชีพ
ที่ปรกึษาดา้นอาชพีสามารถใหร้ายละเอียดที่เป็นปัจจุบัน 
เกีย่วกบัอาชพีและวถิมีหาวทิยาลยั

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโรงเรยีน เวสตเ์ลค 
เกริล์ส ์ ไฮสคูล ์ โดยไปเยีย่มชมเว็บไซทข์องโรงเรยีนไดท้ี ่ 
www.westlakegirls.school.nz

อเีมล : international@westlakegirls.school.nz



พาธเวย์ทางวิชาการ
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มกีารน�าเอาการเรยีนทัง้ 8 ดา้นมาสรา้ง
เป็นหลกัสตูรทีค่รอบคลมุและสมดลุ 
นักเรยีนทัง้หมดมชีดุแกนของวชิาบงัคบั 
ซึง่ไดแ้ก่

•	 ภาษาองักฤษ
•	 คณติศาสตร์
•	 พลศกึษา/สขุภาพ
•	 วทิยาศาสตร์
•	 สงัคมศกึษา

นักเรยีนจะยงัไดเ้ลอืกจากวชิาตอ่ไปนีอ้กี
คอื

•	 ศลิปะ
•	 ศลิปะและดนตรขีองกลุม่ประเทศแถบ

มหาสมทุรแปซฟิิก
•	 วารสารศาสตรพ์ลเมอืง
•	 เตน้ร�า
•	 การแสดง
•	 วสิาหกจิและการโฆษณา
•	 การพัฒนาระดบัโลก
•	 การออกแบบเบือ้งตน้
•	 เงนิ ความมัง่คัง่ และสขุภาวะ
•	 ดนตรี
•	 ภาษา ไดแ้ก่

 – ฝร่ังเศส
 – เยอรมนั
 – ญีปุ่่ น

 – จนี
 – สเปน
 – เท รโีอ เมารี

•	 ศลิปะการแสดง
•	 เทคโนโลยี

 – การออกแบบและนเิทศทศัน์
 – การออกแบบดจิติลั
 – ดจิติลัเทคโนโลยี
 – อาหาร
 – สิง่ทอ
 – วสัดแุข็ง

•	 ทศันศลิป์
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นักเรียนทัง้หมดเรียนวชิาแกนบังคับ  
ซึง่ไดแ้ก่

•	 ภาษาองักฤษ
•	 คณติศาสตร์
•	 สงัคมศกึษา
•	 วทิยาศาสตร์
•	 พลศกึษา/สขุภาพ

นักเรยีนเลอืกวชิาตลอดปีอืน่อกี 3 วชิา
จากวชิาตอ่ไปนี้

•	 การออกแบบศลิปะ
•	 ศลิปะและดนตรขีองกลุม่ประเทศ

แถบมหาสมทุรแปซฟิิก

•	 การศกึษาธรุกจิ
•	 เตน้ร�า
•	 การแสดง
•	 ภาษา ซึง่ไดแ้ก่

 – จนี
 – ฝร่ังเศส
 – เยอรมนั
 – ญีปุ่่ น
 – สเปน
 – เท รโีอ เมารี

•	 สือ่ศกึษา
•	 ดนตรรีว่มสมยั

•	 ดนดรสีว่นขยาย
•	 เทคโนโลยี

 – การออกแบบและนเิทศทศัน์
 – การออกแบบดจิติลั 
 – ดจิติลัเทคโนโลยี
 – อาหาร
 – สิง่ทอ
 – วสัดแุข็ง

•	 ทศันศลิป์
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นักเรียนทัง้หมดตอ้งเลือกวชิาภาษา
อังกฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์
และใหนั้กเรยีนเลอืกอกี 3 วชิาจากวชิา
ตอ่ไปนี ้

•	 การบญัชี
•	 ศลิปะและการออกแบบ
•	 การศกึษาธรุกจิ
•	 จนี
•	 เตน้ร�า
•	 การออกแบบและนเิทศทศัน์

•	 ดจิติลัเทคโนโลยี
•	 การแสดง
•	 เศรษฐศาสตร์
•	 เทคโนโลยสีิง่ทอ
•	 เทคโนโลยอีาหาร
•	 ฝร่ังเศส
•	 ภมูศิาสตร์
•	 เยอรมนั
•	 เทคโนโลยวีสัดแุข็ง
•	 สขุภาพ

•	 ประวตัศิาตร์
•	 ญีปุ่่ น
•	 ดนตรี
•	 ดนตรรีว่มสมยั
•	 พลศกึษา
•	 สงัคมศกึษา
•	 สเปน
•	 เท รโีอ เมารี
•	 ทศันศลิป์
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นักเรยีนทัง้หมดตอ้งเลอืกภาษาองักฤษ
และเลอืกอกี 5 วชิาจากวชิาตอ่ไปนี้

•	 การบญัชี
•	 การบญัช ี- เบือ้งตน้
•	 ศลิปะ - การออกแบบ
•	 ศลิปะ - ประวตัศิาสตร ์
•	 ศลิปะ - การถา่ยภาพ
•	 ศลิปะ - ทศันะ
•	 ชวีวทิยา
•	 การศกึษาธรุกจิ
•	 เคมี
•	 การพัฒนาเด็ก
•	 จนี
•	 คลาสสคิศกึษา

•	 เตน้ร�า
•	 การออกแบบและนเิทศทศัน์
•	 ดจิติลัเทคโนโลยี
•	 การแสดง
•	 วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ
•	 เศรษฐศาสตร์
•	 เทคโนโลยสีิง่ทอ
•	 แฟชัน่และการออกแบบ
•	 การจัดการการเงนิ
•	 เทคโนโลยอีาหาร
•	 ฝร่ังเศส
•	 ภมูศิาสตร์
•	 เยอรมนั
•	 เทคโนโลยวีสัดแุข็ง
•	 สขุภาพ

•	 ประวตัศิาตร์
•	 การบรกิาร
•	 ญีปุ่่ น
•	 คณติศาสตรแ์ละแคลคลูสั
•	 คณติศาสตรแ์ละสถติิ
•	 สือ่ศกึษา
•	 ดนตรรีว่มสมยั
•	 ดนดรสีว่นขยาย
•	 การศกึษานอกสถานที่
•	 พลศกึษา
•	 ฟิสกิส์
•	 สงัคมศกึษา
•	 สเปน
•	 เท รโีอ เมารี
•	 การเดนิทางและการทอ่งเทีย่ว
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นักเรยีนทัง้หมดตอ้งเลอืก 5 วชิาจากวชิา
ตอ่ไปนี้

•	 การบญัชี
•	 ศลิปะ - การออกแบบ
•	 ศลิปะ - ประวตัศิาสตร์
•	 ศลิปะ - จติรกรรม
•	 ศลิปะ - การถา่ยภาพ
•	 ศลิปะ - ภาพพมิพ์
•	 ศลิปะ - ประตมิากรรม
•	 ชวีวทิยา
•	 การศกึษาธรุกจิ
•	 แคลคลูสั
•	 เคมี
•	 จนี
•	 คลาสสคิศกึษา
•	 เตน้ร�า

•	 การออกแบบและนเิทศทศัน์
•	 ดจิติลัเทคโนโลยี
•	 การแสดง
•	 เศรษฐศาสตร์
•	 ภาษาองักฤษ
•	 ภาษาองักฤษวทิศัน์
•	 เทคโนโลยสีิง่ทอ
•	 เทคโนโลยอีาหาร
•	 ฝร่ังเศส
•	 ภมูศิาสตร์
•	 เยอรมนั
•	 เทคโนโลยวีสัดแุข็ง
•	 สขุภาพ
•	 ประวตัศิาตร์
•	 ญีปุ่่ น
•	 คณติศาสตร์

•	 สือ่ศกึษา
•	 ดนตรรีว่มสมยั
•	 ดนดรสีว่นขยาย
•	 การศกึษานอกสถานที่
•	 พลศกึษา
•	 พลศกึษาเพือ่ชวีติ
•	 ฟิสกิส์
•	 สถติเิชงิปฏบิตั ิ
•	 สงัคมศกึษา
•	 สเปน 
•	 สถติิ
•	 เท รโีอ เมารี
•	 การเดนิทางและการทอ่งเทีย่ว



หัวหน้าฝ่ายนักเรียนนานาชาติ
ใน ค.ศ. 2013 โรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไดน้�าเอา “ระบบ
บา้น” (house system) มาใชใ้หนั้กเรยีนทกุคนเขา้อยูใ่นบา้นใด 
บา้นหนึง่ในบรรดา 5 บา้นซึง่ตัง้ชือ่บา้นตามพืน้ทีท่ีม่อียู่ใน 
ทอ้งถิน่ สปีระจ�าบา้น ประกอบดว้ยสดี�า ทอง แดง น�้าเงนิ และ
เขยีว ซึง่สะทอ้นถงึสขีองห่วงทีค่ลอ้งกันกลางธงโอลมิปิก 
เพือ่ปลกุใจใหไ้ขวค่วา้ความเป็นเลศิและเชือ่มโยงถงึความหมาย 
ของชือ่ของบา้นแตล่ะบา้นดว้ย 

ระบบบา้นเปิดโอกาสส�าหรับการเป็นผูน้� าใหแ้ก่นักเรียน 
ชัน้ปีสดุทา้ยและเอือ้ใหนั้กเรยีนทัง้หมดเกดิความรูส้กึผกูพัน 
กับชมุชนเล็กๆ ภายในโรงเรยีน ในระหว่างปีมกีารแข่งขัน 
ระหว่างบา้นในงานกจิกรรมต่างๆ และแต่ละบา้นจะเลือก 
องคก์รการกศุลทีบ่า้นนัน้ๆ จะใหค้วามชว่ยเหลอื 

แตล่ะบา้นมหีวัหนา้ประจ�าบา้น (House Captain) หวัหนา้ฝ่าย 
วชิาการ (Academic Prefect) หวัหนา้ฝ่ายศลิป์ (Arts Prefect) 
หัวหนา้ฝ่ายวัฒนธรรม (Cultural Prefect) หัวหนา้ฝ่าย 
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Prefect) หัวหนา้ฝ่าย 
นักเรียนนานาชาต ิ (International Student Prefect)  
หัวหนา้ฝ่ายบรกิาร (Service Prefect) หัวหนา้ฝ่ายกฬีาและ 
สขุภาวะ (Sport & Wellbeing Prefect) และหัวหนา้ฝ่าย 
บา้นจเูนยีร ์(Junior House Prefects) 

หัวหนา้ฝ่ายนักเรยีนนานาชาตไิดรั้บการคัดเลอืกจากบรรดา
นักเรยีนนานาชาตริุน่ปัจจบุันฃองโรงเรยีน นักเรยีนนานาชาติ
เหลา่นีจ้ะไดรั้บการเสนอชือ่ใหรั้บต�าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายนักเรยีน
นานาชาต ิ แลว้ใหนั้กเรียนทัง้หมดในโรงเรียนลงคะแนน
เสยีงเลอืก หัวหนา้ฝ่ายนักเรยีนนานาชาตมิบีทบาททีส่�าคัญ 
ในการจัดและสง่เสรมิกจิกรรมต่างๆ ทีม่สีาระเชงินานาชาต ิ 
ส่งเสริมนักเรียนนานาชาตคินอื่นๆ และเป็นตัวแทนหรือ 
เป็นปากเป็นเสยีงใหก้บับรรดานักเรยีนนานาชาตทิกุคน

รายงานของ ERO
ส�านักงานตรวจสอบคุณภาพการศกึษา (ERO) ด�าเนนิการ 
ตรวจสอบอยา่งอสิระกบัโรงเรยีนทกุโรงเรยีนอยูอ่ยา่งสม�า่เสมอ  
ผลการตรวจสอบโรงเรยีนของเราลา่สดุ ไดค้วามเห็นวา่

“โรงเรยีนเวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ เป็นโรงเรยีนทีม่ผีลการ
ด�าเนนิงานในระดบัสงูในดา้นความสมัฤทธิผ์ลทางวชิาการและ
เนน้การพัฒนาเชงิบวกในนักเรยีนสตร ีโรงเรยีนเปิดโอกาสและ
ประสบการณก์ารเสรมิสรา้งทางดา้นการศกึษาหลายอยา่ง”

“จากวสิัยทัศน์ของโรงเรยีน โรงเรยีนปรารถนาทีจ่ะเป็นผูใ้ห ้
การศกึษาชัน้น�าส�าหรับเยาวชนสตร ีโรงเรยีนมวีัฒนธรรมและ 
มรดกสบืทอดกันต่อมาในการคาดหวังดา้นผลสัมฤทธิท์าง
วชิาการไปพรอ้มกันกับดา้นการเนน้ดูแลเอาใจใส่สุขภาวะ 
ของนักเรยีน นักเรยีนมคีวามส�านกึความเป็นเจา้ของและความ 
ภาคภูมใิจในโรงเรยีนของตนเองอย่างเขม้ขน้ และนักเรยีน
ตา่งชืน่ชมตอ่วัฒนธรรมทีค่รอบคลมุและใหก้ารสนับสนุนของ
โรงเรยีน”

“ครูอาจารยต์่างใหก้ารเนน้เพิม่มากขึน้ต่อการสนับสนุนให ้
นักเรยีนเขา้ร่วมในโปรแกรมตา่งๆ ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์ไปพรอ้มกบัความส�าเร็จในวฒุกิารศกึษา

* โรงเรยีนในกลุม่เดไซล ์10 มสีดัสว่นสงูสดุในนักเรยีนทีม่าจาก
ครอบครัวทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมสงู สว่นโรงเรยีนใน
กลุม่เดไซล ์1 มสีดัสว่นสงูสดุในนักเรยีนทีม่าจากครอบครัวทีม่ี
ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมต�า่



ผลลัพธ์ทางวิชาการ ปี  
ค.ศ. 2017
NCEA โรงเรยีน 

เวสตเ์ลค 
เกริล์ส ์ไฮสคลู ์

คา่เฉลีย่
ระดบัชาติ

ระดบั 1 87.3% 84.2%

ก�ากบัดว้ย Merit 46.7% 35.6%
ก�ากบัดว้ย Excellence 34.2% 20.1%
ระดบั 2 93. 8% 88.7%

ก�ากบัดว้ย Merit 48.8% 27.1%
ก�ากบัดว้ย Excellence 22.2% 16.0%
ระดบั 3 92.9% 82.4%
ก�ากบัดว้ย Merit 42.2% 27.1%
ก�ากบัดว้ย Excellence 21.5% 15.6%
การเขา้เรยีนตอ่ใน
ระดบัมหาวทิยาลยั

83.4% 59.9%

หมายเหต ุนักเรยีนในระดบั 1 เรยีนใน 6 วชิารวมถงึ ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์
และวทิยาศาสตร ์ นักเรยีนในระดบั 2 เรยีนวชิาภาษาองักฤษและวชิาอืน่อกี  
5 วชิาตามความสมคัรใจ นักเรยีนในระดบั 3 เรยีนใน 5 วชิาตามความสมคัรใจ

วิถีทางของนักเรียนที่จบ
หลักสูตร
เมือ่ ค.ศ. 2017 มนัีกเรยีนชัน้เยยีร ์13 ทีจ่บหลกัสตูร จ�านวน
ประมาณ 400 คน ในแตล่ะปี นักเรยีนทีจ่บหลกัสตูรของโรงเรยีน
สว่นใหญไ่ดไ้ปเขา้เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ใน
นวิซแีลนดแ์ละตา่งประเทศ

รายชือ่มหาวทิยาลยัทีน่กัเรยีนของโรงเรยีนไดไ้ป
เขา้เรยีนทีผ่า่นมาไมน่านนี้
นวิซแีลนด์
Auckland University of 
Technology (AUT)

University of Canterbury

Lincoln University University of Otago

Massey University University of Waikato

University of Auckland Victoria University 
of Wellington

ตา่งประเทศ
Australian National 
University

University of Houston

California Institute of 
the Arts

University of Miami

Ewha Women’s University 
of Korea

University of New South 
Wales

Fordham University University of Northern 
Colorado

LMU Munich University of Queensland
McGill University, Canada University of Southern 

California
Miami University University of Sydney
Monash University University of Western 

Australia
New York University, Abu 
Dhabi

William and Mary 
College, Virginia

Princeton University Yale University
University of Bristol Yonsei University, Korea 



เสียงสะท้อนจากนักเรียน
มกิ ุ– จากญีปุ่่ น
ครัง้แรกทีด่ฉัินมาเขา้โรงเรยีน WGHS ภาษาองักฤษ
ของดฉัินไมด่เีลย แตพ่อไดเ้ขา้มาอยูท่ีน่ีก่ไ็ดป้รับปรงุ
ใหด้ขี ึน้มากเลย ดฉัินชอบทีม่เีพือ่นหลายคนทีม่า
จากประเทศตา่งๆ และดฉัินสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบั
วัฒนธรรมของพวกเขาผ่านการสือ่สารกัน เมือ่ถงึ
เวลาทีด่ฉัินจะตอ้งจากไป จะรวมเวลาทีด่ฉัินมาอยู่
ทีน่ีไ้ดน้าน 3 ปี ดฉัินจะคดิถงึครอบครัวโฮมสเตยท์ี่
ไดม้าพักอาศัยอยูด่ว้ย ดฉัินชอบพูดคยุดว้ยภาษา
องักฤษกบัพวกเขา 

การทีไ่ดม้าอยู่ห่างจากบา้นเกดิ ดฉัินเริม่มคีวาม
เป็นอสิระมากขึน้และไดเ้รยีนรูถ้งึส ิง่ตา่งๆ เกีย่วกบั 
ตวัเองมากขึน้ ดฉัินเริม่เปลีย่นมาเป็นคนทีม่องโลก
ในแงด่มีากขึน้ 

ความทรงจ�าอยา่งหนึง่ของดฉัินทีจ่ะตอ้งน�ากลบับา้น
ไปดว้ยคอืเมือ่ครัง้ทีด่ฉัินมปัีญหากับการเรยีนวชิา
ชวีวทิยาเพราะวา่ภาษาอังกฤษของดฉัินไม่ด ี แม่
ในครอบครัวโฮมสเตยข์องดฉัินไดใ้หก้�าลังใจและ 
บอกดฉัินว่าภาษาอังกฤษของดฉัินดขีึน้ทุกๆ วัน  
แมไ่ดท้�าใหด้ฉัินรูส้กึดขี ึน้และท�าใหเ้กดิความมั่นใจ
อกีครัง้หนึง่ ดฉัินรูส้กึขอบคุณทีไ่ดเ้ธอมาเป็นแม ่
ในครอบครัวโฮมสเตยข์องดฉัิน

มะร ีจากเยอรมนี
สิง่ทีด่ฉัินชืน่ชอบเกีย่วกับโรงเรยีน WGHS ก็คอื 
เมือ่คุณไดรั้บโอกาสมากมายเพือ่ท�าในหลายสิง่
หลายอย่าง เชน่ กฬีา ในขณะทีย่ังไดเ้ลอืกวชิา 
ทีค่ณุชอบอกีดว้ย ดฉัินชอบเลน่ฮอกกีแ้ละเทนนสิ 
ทีโ่รงเรยีน และชอบอากาศดว้ย 

ดฉัินชอบผูค้นทีโ่รงเรยีนเชน่กัน ครูอาจารยเ์ป็น
คนชอบสนุกและใจดมีาก อกีทัง้ยังสนุกมากกับ 
การเรยีนในชัน้ หากคณุมปัีญหาและแวะไปทีฝ่่าย 
กจิการนานาชาต ิพวกเขาจะชว่ยคณุทนัททีีท่�าได ้

ในระหว่างทีด่ฉัินอยู่ทีน่ี่ ดฉัินไดรั้บภาพเกีย่วกับ
โรงเรยีนและผูค้นอกีอยา่งหนึง่ เดีย๋วนีด้ฉัินสามารถ
ทีจ่ะพดูคยุกบัผูค้นไดส้ะดวกมากกวา่เดมิ และรูด้ว้ย
ว่าโรงเรยีนสามารถใหค้วามเพลดิเพลนิไดห้ากม ี
ครอูาจารยท์ีด่มีาสอนคณุและเมือ่มเีพือ่นรว่มชัน้ทีด่ี

ความทรงจ�าอยา่งหนึง่ของดฉัินทีจ่ะตอ้งน�ากลบับา้น
ไปดว้ยหลงัจากทีจ่ากไปคอืความสนุกสนานทีไ่ดเ้ลน่
ฮอกกี ้ดฉัินพยายามท�าใหท้กุๆ วนัทีอ่ยูใ่นนวิซแีลนด์
เป็นวนัพเิศษสดุ เวลาทีด่ฉัินไดอ้ยูท่ีน่ีไ่มม่สี ิง่ใดมา
เทยีบได ้และเป็นสิง่พเิศษทีไ่ดม้โีอกาสมาอยูอ่าศยั
และเรยีนหนังสอืทีน่ี ่

ศริตกิา จากประเทศไทย
ครอูาจารยเ์ป็นสิง่ทีด่ฉัินชืน่ชอบในโรงเรยีน เวสตเ์ลค 
เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ทา่นใจดกีบัดฉัินเสมอและดใีจทีไ่ด ้
ตอบค�าถามของดฉัินในยามทีไ่ม่เขา้ใจในบางสิง่ 
บางอยา่ง 

ดฉัินไดเ้รยีนรูม้ากมายจากโรงเรยีนเวสตเ์ลค และ
ยังไดรั้บประสบการณ์ทีด่บีางอยา่งอกีดว้ย ดฉัินยัง
มคีวามรับผดิชอบและกระตอืรอืรน้มากขึน้เพราะดฉัิน
ไดอ้อกมาอยูห่า่งไกลจากบา้นเกดิ 

ตลอดระยะเวลาทีด่ฉัินอยูท่ีน่ีม่า 2 ปี ดฉัินไดท้�าให ้
มคีวามทรงจ�าทีด่หีลายอยา่ง นวิซแีลนดม์ธีรรมชาต ิ
ที่สวยงามที่สุดในโลก และดิฉันชอบออกไป 
ท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ การเรียนรูว้ัฒนธรรมอื่น 
เป็นสิง่ด ี และทกุคนมนี�้าใจจรงิๆ แต ่สิง่ทีด่ทีีส่ดุ 
ในการใชเ้วลาอยู่ที ่ เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ ของดฉัิน 
ก็คอืบรรดาครอูาจารยแ์ละเพือ่นๆ น่ันเอง ดฉัินจะ
จดจ�าสิง่เหลา่นีไ้วเ้มือ่ไดก้ลบับา้นไปยงัประเทศไทย 

ยีม่าน จากจนี
ดฉัินมาเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์
มานาน 3 ปีแลว้ ดฉัินคดิวา่สิง่ทีด่ทีีส่ดุคอืการทีเ่รา
สามารถเลอืกวชิาทีเ่ราชอบเพือ่ใชเ้รยีนไดเ้อง ดงันัน้
เราจงึไดใ้หค้วามสนใจกบัหวัขอ้ตา่งๆ เสมอ 

เมือ่ไดม้าถงึนิวซแีลนด ์ ทุกสิง่ทุกอย่างดูแปลก
ส�าหรับดิฉันไปหมด และรูส้กึเป็นกังวลใจอยู ่
เล็กนอ้ย ทีส่นามบนิ ดฉัินไดพ้บกับคุณครูจาก 
โรงเรยีน เวสตเ์ลค เกริล์ส ์ไฮสคลู ์ทีม่ารอรับดฉัิน
พรอ้มกบักระดาษตดิชือ่ของฉัน เวลานัน้เป็นเวลา  
6 โมงเชา้ และดฉัินดใีจมากทีไ่ดพ้บกับคุณคร ู 
คณุครไูดพ้ดูคยุและรับฟังดฉัินถงึแมว้า่ภาษาองักฤษ
ของดฉัินไม่ดมีากๆ ดฉัินไม่เกดิความกังวลใจอกี 
หลงัจากนัน้ 

ดฉัินรูส้กึเหนียมอายเล็กนอ้ยเมื่อมาเขา้เรียนที ่
WGHS แต่เดีย๋วนี้ดฉัินมเีพือ่นมากมายหลายคน 
เพือ่นรว่มชัน้เรยีนและครอูาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอื
ดมีากซึง่ท�าใหด้ฉัินรูส้กึผอ่นคลายและมคีวามสขุ

ดฉัินเพลดิเพลนิกับการใชช้วีติในนวิซแีลนดม์าก  
เราเลกิเรยีนก่อนทีเ่มอืงจนี ดังนัน้ดฉัินจงึมเีวลา
ส�าหรับการเล่นกฬีาและท�าสิง่อืน่ทีน่่าสนใจหลัง 
เลกิเรยีน นวิซแีลนดเ์ป็นประเทศทีส่ะอาดสะอา้น 
และสวยงามมาก อกีทัง้ยงัมอีากาศสดชืน่และทะเล 
ที่สดใส ดฉัินมักออกเดนิเล่นกับเพื่อนๆ ไปยัง
ชายหาด เป็นประเทศทีม่คีวามเป็นมติรมากและ 
คนทุกคนเต็มใจใหค้วามชว่ยเหลอืคณุในยามทีม่ี
ปัญหา เชน่ นักวิง่คนหนึง่ทีห่ยดุวิง่เพือ่ชว่ยบอกทาง
ไปซเูปอรม์ารเ์ก็ตใหแ้กด่ฉัิน ดฉัินชอบนวิซแีลนด์
จรงิๆ และเพลดิเพลนิกับการเรยีนและการใชช้วีติ
อยูท่ีน่ี่



สมัครได้อย่างไร
1. วธิกีารสมคัรทีง่า่ยทีส่ดุคอืการสมคัรแบบออนไลน ์

 โปรดไปเยีย่มเว็บไซทท์ี ่www.wghs.enrol.school.nz 
เพือ่เริม่สมคัรเขา้เรยีนแบบออนไลน ์

หรอื

2. สมัครเขา้เรยีนโดยการกรอกรายละเอยีดครบถว้น และ
สญัญา/เอกสารการเรยีนการสอนทีไ่ดล้งลายมอืชือ่แลว้ 
แนบรายงานจากโรงเรยีนเดมิฉบับล่าสุด และส�าเนา
เอกสารหนา้ชวีประวตัใินหนังสอืเดนิทาง

3. หากโรงเรยีนรับทา่นเขา้เรยีน นักเรยีนจะตอ้งไดรั้บเอกสาร 
Offer of Place มาพรอ้มกบัจดหมายซึง่จะแจง้วนัเริม่เขา้
เรยีน ระยะเวลาการศกึษาเลา่เรยีน ตารางคา่ธรรมเนยีม
และวนัทีท่ีจ่ะตอ้งช�าระคา่ธรรมเนยีมนัน้ๆ

4. ช�าระคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทางโรงเรยีนภายในวนัทีร่ะบไุว ้

5. โรงเรยีนจะออกใบเสร็จรับเงนิโดยจะแนบไปพรอ้มกับ
เอกสาร “Offer of Place” เพือ่น�าไปยืน่ตอ่สถานทตู
นวิซแีลนดเ์พือ่ขอรับวซีา่นักเรยีน

6. ผูป้ระสานงานของโรงเรยีนในการพักอาศยัอยูก่บัครอบครัว
โฮมสเตยจ์ะตดิตอ่กบันักเรยีนเพือ่ขอรับรายละเอยีดใน
ความประสงคจ์ะพักอาศยั นักเรยีนทีจ่ะไมอ่าศยัอยูก่บับดิา
มารดา จ�าเป็นตอ้งพักอาศยัในทีท่ีโ่รงเรยีนใหก้ารรับรอง
ไวเ้ทา่นัน้ โรงเรยีนจะแจง้ใหผู้ป้กครอง/นักเรยีนไดท้ราบ
วา่มอีะไรบา้งทีจ่�าเป็น

7. นักเรยีนนานาชาตจิ�าเป็นตอ้งมกีารประกนัสขุภาพและการ
เดนิทางซึง่ถอืวา่เป็นการบงัคบั โรงเรยีนสามารถจัดการ
ดา้นการประกนัผา่นบรษัิทในนวิซแีลนด ์หากทา่นตอ้งการ

8. โรงเรยีนไดรั้บแจง้เวลาเดนิทางมาถงึและสามารถจัดการ
ใหไ้ปรับทีส่นามบนิหากทา่นตอ้งการ และจัดการแนะน�า
ตวัทา่นใหก้บัครอบครัวทีใ่หท้ีพั่กอาศยั
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