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Wanganui High School
วังกานุยไฮสคูล (โรงเรียนมัธยมศึกษาวังกานุย) เปนโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ
ดวยจํานวนนักเรียนประมาณ 1800 คน และมีความกาวหนาสูง
มีความเปนเลิศทางวิชาการและความสําเร็จทั้งในดานกีฬาและกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม
จุดหมายของโรงเรียนคือการเตรียมนักเรียนใหพรอมกอนการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของเราคือการมีตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเรียนทุกคนเพื่อใหพวกเขาแนะนําเราใหเพื่อนๆ
และครอบครัว

สถานที่ และ โรงเรียน
เมืองวังกานุยเปนเมืองขนาดเล็ก (ประมาณ 45,000 คน)
และตั้งอยูตอนกลางฝงตะวันตกของเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด
วังกานุยเปนเมืองที่มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีพรอมกับวิถีชีวิตที่คอนขางจะสงบสุขและนาสนใจ
การเดินทางมาวังกานุยมีหลายทางและสะดวกมาก สามารถเดินทางไดโดยเครื่องบินภายในประเทศ ซึ่งใชเวลา
1 ชั่วโมง บินตรงจากสนามบินนานาชาติโอคแลนด หรือ ขับรถประมาณ 2.5 ชั่วโมงจากเมืองเวลลิงตั้น
ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด
วังกานุยเปนเมืองที่มีอากาศปานกลาง หนารอนอุณหภูมิอยูที่ 25 องศาและหนาหนาวเฉลี่ยที่ 14 องศา
และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายเชน หางสรรพสินคา หองสมุด และ โรงหนัง
นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่ปลอดภัยเนื่องจากเปนเมืองขนาดเล็ก วังกานุยไฮสคูล ตั้งอยูใกลตัวเมือง
โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 90,000 ตารางเมตร และมีเด็กนักเรียนนิวซีแลนดจํานวน 1,750 คน
และนักเรียนนานาชาติคิดเปน 5 % ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ภายในโรงเรียนประกอบดวยหองคอมพิวเตอร 5 หอง หองสมุดที่ทันสมัย ศูนยขอมูล หองทดลองครบครัน
เวิรคชอป หองปฎิบัติการ และ หองเรียนมากมายซึ่งไดออกแบบใหใชสําหรับแตละวิชาโดยเฉพาะ

วิชาตัวเลือก
วังกานุยไฮสคูลมีวิชาใหเลือกมากมาย ที่นักเรียนสามารถเลือกไดตามที่ตองการ
แผนกภาษา - ภาษาอังกฤษ จีนกลาง จีนกวางตุง ญี่ปุน เยอรมัน เสปน และ ฝรั่งเศส
แผนกวิทยาศาสตร - ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และอิเล็กทรอนิกส
แผนกคณิตศาสตรเปนแผนกที่เดนมากในโรงเรียนนี้
เพราะมีนักเรียนหลายคนชนะการแขงขันในระดับประเทศ แบงเปน สถิติและแคลคูลัส
แผนกสังคมศาสตร - วิชาบัญชี การประกอบธุรกิจ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติกรีกโบราณ จิตวิทยา และ
เศรษฐศาสตร
แผนกศิลปะ - ดนตรี การแสดงคอนเสิรต วาดภาพ การออกแบบ วิชาถายรูป วิชาเตน และ การแสดง
นอกจากวิชาที่กลาวมาขางตน ทางโรงเรียนยังสอนวิชาพลศึกษาและภาคปฏิบัติ
นักเรียนที่จบจากวังกานุยไฮสคูลปที่แลว มีเปอรเซ็นตการเขามหาลัยไดสูงมากถึง 82.3% ซึ่งสูงกวา 65.2%
ที่เปนเปอรเซ็นตเฉลี่ยของนักเรียนนิวซีแลนดทั้งประเทศที่สามารถเขามหาวิทยาลัยได

การกีฬา
ภายในภูมิภาควังกานุย มีกีฬาที่สามารถเขารวมไดกวา 60 ชนิด ซึ่งการเขารวมชมรมลวนแตเปนการสมัครใจ
ภายในโรงเรียนมีเนื้อที่ 90000 ตารางเมตร และมีสนามวอลเลยบอลชายหาด 2 สนาม สนามเทนนิส 2
สนาม สนามรักบี้ 2 สนาม สนามฟุตบอล สระวายน้ํากลางแจง และ โรงยิม 2 แหง วังกานุยไฮสคูล
มีชื่อเสียงในเรื่อง แบดมินตัน วอลเลยบอล ฟุตบอลชาย และ บาสเกตบอลหญิง
ซึ่งทีมเหลานี้มักจะไดรว มแขงขันกับทีมระดับชาติ

สวัสดิการนักเรียน
ครูผูดูแลนักเรียนนานาชาติมีหนาที่รับผิดชอบสวัสดิการของเด็กนักเรียนรายวันตอวัน
ผูปกครองของเด็กนักเรียนสามารถที่จะติดตอผูดูแลนักเรียนที่พูดภาษาเดียวกันกับนักเรียนไดพรอมกับจายคาผู
ดูแลเพิ่มเติม (จําเปนสําหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ํากวา 14 ป)

ที่พักอาศัย
ที่พักที่ NZ $ 215 NZ $ 9,675 ตอสัปดาห 45 สัปดาหในป
เด็กนักเรียนนานาชาติทุกคนจะไดพักอยูกับโฮสแฟมิลี่ หรือบานของครอบครัวคนนิวซีแลนด
ซึ่งนักเรียนสามารถกรอกรายละเอียดตามอัธยาศัย (เชนวาไมตองการสัตวเลี้ยงหรือเด็กเล็ก)
และทางโรงเรียนจะพยายามหาบานที่เขากับความตองการของนักเรียนใหไดมากที่สุด
นักเรียนที่อยูกับโฮสแฟมิลี่จะไดความอบอุนจากบรรยากาศครอบครัวที่เปนกันเอง
ซึ่งทางโรงเรียนไดคัดสรรแตละบานอยางละเอียด รวมทั้งการคุยกับทางคนในครอบครัวและนักเรียน
เปนประจํา เพื่อใหแนใจวาทั้งสองฝายมีความสุข

การชวยเหลือนักเรียนกับวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรียนตองแนบผลการเรียนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมาใหทางโรงเรียนตัดสินกอนที่โรงเรียนจะรับเขามา
เด็กนักเรียนทุกคนตองสอบคําศัพทภาษาอังกฤษเมื่อมาถึงโรงเรียนเพื่อใหหัวหนาครูจัดตารางสอนที่เหมาะสม
กับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน และ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนั้นจะมีผลตอคาเลาเรียนตอป
นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษจนกวาที่จะพอเขาเรียนกับหองเด็กนักเรียนนิวซีแลนดได
ซึ่งชวงที่เรียนภาษาอังกฤษนั้น จะเรียนในหองที่มีแตนักเรียนตางชาติที่มีความสามารถทางภาษาคลายคลึงกัน

คาเลาเรียน
อยางที่ไดกลาวไวขางตน ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจะมีผลตอคาเลาเรียน นักเรียนที่พูด
อานและเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑปานกลางขึ้นไป ซึ่งไมจําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 7
ชั่วโมงตออาทิตย จะจายคาเรียน NZ$11,500 ตอหนึ่งปการศึกษา

ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษนอย ที่สวนมากจะเปนเด็กนักเรียนที่เขามาปแรก
จะตองเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต 11 -24 ชั่วโมงตออาทิตย และจายคาเรียนเปนจํานวน NZ$13,000
ตอหนึ่งปการศึกษา นักเรียนกลุมนี้คือกลุมที่มีความสามารถทางดานวิชาการ
แตความสามารถทางดานภาษาอังกฤษยังไมถึงเกณฑ
จึงตองรีบเรียนภาษาอังกฤษอยางเขมขนเพื่อที่จะไดยายเขาไปในหองวิชาการปรกติที่เรียนพรอมกับนักเรียนนิว
ซีแลนด

กฎและอภิบาลของนักศึกษานานาชาติ
วังกานุยไฮสคูลตกลงกับทางกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนดที่จะสํารวจและปฏิบัติตามกฎและอภิบาลของนั
กศึกษานานาชาติ ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารกฏและอภิบาลไดที่เว็ปไซด
http://www.minedu.govt.nz

ประกันสุขภาพและการเดินทาง
ราคาประมาณ NZ$500 ตอป
นักเรียนสวนมากจะไมสามารถใชสิทธรักษาฟรีไดในขณะที่อยูนิวซีแลนดนอกจากนักเรียนจะเปนหรือถือสัญชา
ติประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ หรือ นิวซีแลนด หรือ
นักเรียนไดรบั ใบอนุญาตไดอยูในนิวซีแลนดเปนเวลาสองปขึ้นไป
ถานักเรียนไมไดอยูในสองตัวเลือกอยางที่กลาวไว
นักเรียนจะตองจายคาไปโรงพยาบาลหรือคลีนิคทั้งหมดพรอมทั้งคายา
ทางโรงเรียนมีความจําเปนที่นักเรียนทําประกันซึ่งจะครอบคลุมคาใชจายการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการศึ
กษาอยูในนิวซีแลนด ตามนโยบายคุมครองคาใชจายของนิวซีแลนด
ทางโรงเรียนเสนอใหทําประกันกับทางบริษัท Unicare
ซึ่งจะรับประกันตั้งแตการเดินทางไปและกลับจากนิวซีแลนด
ในกรณีที่นักเรียนจะใชประกันของบริษัทอื่นจะตองใหผูปกครองสงจดหมายมาใหทางโรงเรียนเกีย่ วกับบริษัทป
ระกันนั้นและการรับผิดชอบสุขภาพและการเดินทางของนักเรียน

การตรวจคนเขาเมือง
ทานสามารถคนหารายละเอียดทั้งหมดสําหรับการของวีซา ใบอนุญาต
และคําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิการจางงานในประเทศนิวซีแลนดขณะที่กําลังศึกษาอยูในประเทศนิวซีแลนดไดที่ศู
นยบริการตรวจคนเขาเมืองนิวซีแลนด หรือสามารถดูไดในเว็บไซด
http://www.immigration.govt.nz

คาใชจายอื่นๆ
คาประกันเต็มปคือ
คาบริหาร
คาชุดนักเรียน (มากถึง)
คาจักรยาน (มากถึง)
ติดตอ

NZ$500 หรือ
NZ$600 (เฉพาะปแรก)
NZ$500
NZ$300
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