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Year 7 ถงึ Year 13 (อายุ 11–18) 

พอนสนับาย โอค๊แลนด ์นิวซีแลนด์

หญิงสาวผู้เมตตาแห่งศตวรรษที่ 21

ส�าหรับนักเรียนนานาชาติ

กระบวนการสมคัรเข้าเรียน
นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกเมื่อระหว่างปีเพ่ือเข้าศึกษาเป็นเวลาตั้งแต่ 

หน่ึงภาคการศกึษาขึ้นไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

มพ้ืีนที่ว่างจ�ากดัส�าหรับประสบการณเ์รียนรู้ระยะสั้นความยาวไม่เกนิสองสปัดาห์ 

ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้จากเวบ็ไซต ์
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10
เบื้องต้นเกี่ยวกบั CBD

ฉันรูสึ้กขอบคุณเป็นอย่างมากส�าหรับประสบการณ ์
ทีไ่ดร้บัที ่ SMC และรูสึ้กโชคดีทีมี่โอกาสไดใ้ชชี้วิตช่วง 
มธัยมปลายทีนี่ ่ฉนัคิดถึงเพือ่น ๆ  ทกุคน และคณุครูทีใ่จดี 
รวมทัง้ครอบครวัโฮมสเตยที์น่่ารกัของฉนั! ตอนน้ีฉนัก�าลงั
ศึกษาต่อทีนิ่เทศนศ์าสตรร์ะหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยั 
อาโยยาม่ากคัคอิูนในกรุงโตเกียว” 

มิย ูคาวาโกเอะ - ประเทศญีปุ่่น



ฉันเลือกเรียนที ่ St Mary’s College เนือ่งจากชอบที ่
โรงเรียนอยู่ติดกบัตวัเมือง และมีวชิาใหเ้ลือกเรียนมากมาย 
ฉันจบการศึกษาเมื่อปี 2019 ปัจจุบันก�าลงัศึกษาต่อ 
ที ่University of Auckland ในสาขาวศิวกรรม

Charlie (Wenxuan) Zhu - ประเทศจนี 

กจิกรรมดนตร ี
ทีม่รีางวลัการนัตรี
กจิกรรมดนตรทีีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสงูของทางโรงเรยีนถอืเป็นโอกาสทีด่ี
อยา่งยิง่ในการศกึษาดา้นดนตรอียา่งจรงิจงั นกัเรนียสามารถรว่มกจิกรรมดนตรี
ในทกุระดบั ทัง้วงออเคสตรา้ แชมเบอรอ์อเคสตรา้ วงคอนเสริต์ วงประสานเสยีง
ระดบัสงูหรอืระดบัฝึกหดัซึง่ลว้นผา่นรางวลัการนัตมีาแลว้มากมาย 

ยินดต้ีอนรับ
St Mary’s College ให้ความส�าคัญกบัการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน 
ระดับโลก โรงเรียนของเราถือเป็นหน่ึงในสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น 
ด้านวิชาการมากที่สดุในนิวซีแลนด์ นักเรียนทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจ 
ผ่านวิชาเลือกที่หลากหลาย และบริการรองรับเพ่ือยกระดับมาตรฐานขั้นสงู 
กว่า 90% ของนักเรียนที่เรียนจบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 
สถานศกึษาของเราเป็นโรงเรียนคาทอลิคส�าหรับสตรีทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในนิวซีแลนด ์
เรามีปณิธานที่ชัดเจนมาตั้งแต่ก่อตั้งเพ่ือพัฒนาคนให้เตม็คนด้วยความ 
เช่ือมั่นและยึดมั่นในสังคมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง โรงเรียนของเราม ี
นักเรียน 1000 คน โดยมีนักเรียนนานาชาติเพียง 45 คน ระดับการดูแล 
และช่วยเหลือจึงทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพสงู

ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ
St Mary’s College จัดหลักสตูร NCEA แบบยืดหยุ่นที่สามารถศกึษาได้ตั้งแต่ 
Year 11-13 เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการสู่การศกึษาต่อในระดบั
มหาวิทยาลัย โรงเรียนของเราอยู่ในกลุ่มที่มีการประเมินผลสมัฤทธิ์ในระดับ
สูงสุดอย่างต่อเน่ืองในประเทศนิวซีแลนด์ NCEA คือเกณฑ์ช้ีวัด 
เชิงประสทิธภิาพที่ยอดเย่ียมที่เป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนสูก่ารศกึษาในระดบั
มหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์หรือในสถานศึกษา 
ที่ได้รับการยอมรับในระดบัโลก

NCEA 
อัตราผ่าน 2020

97.2% Level 1

97.6% Level 2

98.6% Level 3

94.2% เพื่อเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัย

ที่พักโฮมสเตย์คุณภาพเย่ียม
เจ้าหน้าที่ดูแลโฮมสเตย์ที่จัดไว้โดยเฉพาะจะคอยดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน  
เพ่ือให้เกดิประสบการณท์ี่น่าสจดจ�าในการใช้ชีวิตโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้  
รวมทั้งกบัพ่อแม่/ผู้ดูแลที่เป็นโฮสต์ ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีบุตรหลานที่เข้าเรียน
ในโรงเรียนอยู่แล้ว และอาศยัอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงกบัสถานศกึษา เรามีรถบสั
จัดบริการหกคันเพ่ือรับส่งนักเรียนในกรณทีี่จ�าเป็น

ท�าเลใจกลางเมืองโอค๊แลนด์พร้อมสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่ครบครัน
สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชานเมืองที่ปลอดภัยที่สุดและเป็นย่านที่ได้รับ 
การดูแลเป็นพิเศษของโอค๊แลนด์ พอนสันบาย ใจกลางเมืองโอค๊แลนด ์
สามารถเดินไปยัง CBD/ใจกลางเมืองโอค๊แลนด์โดยใช้เวลาเพียง 10 นาท ี
สภาพแวดล้อมมีความสวยงามส�าหรับผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้  แวดล้อมด้วย
สวนสีเขียวและทัศนียภาพที่งดงามที่มองเห็นตัวเมืองโอ๊คแลนด์และ 
Waitemata Harbour ได้อย่างชัดเจน 

St Mary’s College มอีาคารที่สวยงามและพ้ืนที่ที่กว้างขวาง พร้อมสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่ทนัสมัย ไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอเต้นร�า ห้องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือส�าหรับการออกแบบ ยิมเนเซียม ห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ที่ทนัสมยั สระว่ายน�า้ความยาว 30 เมตร ห้องดนตรี โรงละคร 
สนามเทนนิส เนต็บอลและบาสเกต็บอล

ประสบการณส์�าหรับผู้เรียนและการสนับสนุน 
ด้านวิชาการ
St Mary’s College มีปณิธานที่ชัดเจนด้านความเมตตาและเราต้องการสะท้อน 
สิ่งน้ีออกมาผ่านการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเมตตา เรามีเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยเฉพาะในการดูแลนักเรียนต่างชาติ 45 คนเพ่ือให้นักเรียน 
ทุกคนสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษภาคพิเศษได้อย่างเตม็ที่ พร้อมรับบริการ 
ที่เป็นส่วนตวัระหว่างการเข้าศกึษาต่อของตน นักเรียนต่างชาตทุิก ๆ คนจะมบีดัดี้
ในห้องเรียน นอกจากน้ียังมีการแต่งตั้ง International Ambassador เพ่ือคอย 
ช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าชมรม ท�ากิจกรรมกีฬาหรือปรับตัวเข้ากับชีวิตใน  
St Mary’s โรงเรียนของเรายังเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากมาย รวมทั้งกับ  
St Peter’s College โรงเรียนชายคาทอลิค

กจิกรรมข้ามหลักสตูรและชมรม
St Mary’s College สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมข้ามหลักสตูรต่าง ๆ ที่มีจัดไว้  
เราพร้อมจัดประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและมีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมดนตรี กฬีาและชมรสต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังมีกจิกรรม 
การเรียนรู้ เสริมจัดไว้ให้ส�าหรับผู้ที่มคีวามสนใจด้านการเรียนรู้ เป็นพิเศษ 

นักเรียนสามารถเลือกเข้าชมรมที่มีจัดไว้อยู่มากมาย เรามีกลุ่มกจิกรรมด้านวัฒนธรรม 
กว่าสบิกลุ่มเพ่ือให้เกดิความหลากหลายด้านวัฒนธรรม รวมทั้งชมรมกว่า 30 ชมรมที่ม ี
เป้าหมายเพ่ือขยายขอบเขตการเรียนรู้และเพ่ือให้ทุกคนได้สนุกอย่างเตม็ที่ นอกจากน้ี
นักเรียนยังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของสถานศึกษาที่มีรางวัลรับรอง  
Duke of Edinburgh’s Hillary Award ที่เป็นรางวัลรับรองความส�าเรจ็ส�าหรับเยาวชน 
ระดบัแถวหน้าของโลก หรือกจิกรรมบริการชุมชน กจิกรรมอาสาและกจิกรรมเพ่ือสร้างผู้น�า

อกีมากมาย

กจิกรรมกฬีา
กฬีาถือเป็นกจิกรรมส�าคัญของโรงเรียนของเรา และเป็นโอกาสเพ่ือให้นักเรียนได้สร้าง
ประสบการณท์ี่น่าตื่นเต้นและท้าทายตวัเองกลางแจ้ง St Mary’s มีทมีแข่งขนักฬีามากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล ฮอ็คกี้และว่ายน�า้ พร้อมโอกาสในการพัฒนาทกัษะด้านกฬีาใน
กลุ่มกรีฑา แบดมนิตนั เทนนิส สกแีละแล่นเรือใบ 

ภาคการศกึษา 2022 (รอการยืนยัน)
เทอม 1 1 กุมภาพันธ ์2022 ถงึ 14 เมษายน 2022

เทอม 2 2 พฤษภาคม 2022 ถงึ 8 กรกฎาคม 2022

เทอม 3 25 กรกฎาคม 2022 ถงึ 30 กนัยายน 2022

เทอม 4 17 ตลุาคม 2022 ถงึ 14 ธนัวาคม 2022


