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โรงเรียน Carmel College เป็นโรงเรียนคาทอลกิส าาหรบันกัเรียนหญงิลว้นในระดบัเยียร์ 7 – 13 มีจ าานวนนกัเรียนทงัหมด 1,000 คน และยงัมี 

นกัเรียนนานาชาตอิีกไมเ่กนิ 50 คนซึง่การมีนกัเรียนนานาชาติจ าานวนน้ อยท าาใหท้ีมงานนานาชาตขิองโรงเรียนสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ที่ใกลช้ิด 

กบันกัเรียนและครอบครวัของนกัเรียน เราใหก้ารตอ้นรบันกัเรียนหญงิทีม่าจากหลายประเทศทีม่าเขา้เรียนทงัในหลกัสต่รระยะสนัและระยะยาว 

โรงเรียนมเีงือ่นไขใหน้กัเรียนตอ้งเรียนอยก่บัโรงเรียนอยา่งน้ อยหนึ่งเทอมเพือ่ใหน้กัเรียนไดซ้าบซึง้และสามารถสมัผสักบัชีวติในโรงเรียนและ 

วฒันธรรมนวิซีแลนด์ 

ชุมชน 
โรงเรียน Carmel College เป็นชุมชนแหง่การเรียนร้่ทีม่ีการตืน่ตวัอย่เ่สมอเพือ่ใหก้ารศกึษาทีด่ีทีสุ่ดแกบ่รรดานกัเรียนหญงิของโรงเรียนเคียงค่ไ่ปกบั 

ความมุุ่งมนัเพือ่ความเป็ นเลศิ โดยมีจุดมุ่ ุงหมายเพือ่ใหน้กัเรียนของเราส าาเร็จการศกึษาออกไปจากโรงเรียน Carmel College โดยเป็นเยาวสตรีทีม่ี 

ความซือ่สตัย์ มีความคดิรเิริ่ม และมีความตระหนกัตอ่ความเอาใจใส่ทีจ่ะออกไปสรา้งความแตกตา่งในโลกใบน้ีของเรา เราทราบดีวา่เมือ่เรารบัลก่สาว 

ของทา่นเขา้มามีสว่นรว่มในชุมชนการเรียนร้่ของเรา ล่กสาวของทา่นเดนิทางมาทีโ่รงเรียนของเรามาพรอ้มดว้ยคา่นิยมและคุณลกัษณะทีไ่ดร้บัมาจาก 
ครอบครวัของเธอ ดงันนัเราจงึท าางานรว่มกนักบัผปกครองและผ ุ่แลของเราเพือ่กอ่ใหเ้กดิความเป็นหุุ้นสว่นแหง่การเรียนร้่ทีป่ระสบความส าาเร็จเพือ่ 

ใหน้กัเรียนของเราสามารถปีนป่ายส่ศ่กัยะของตนเองอยา่งเต็มที ่ดงันนัจงึท าาให้นกัเรียนหญงิของเราเกดิความภาคภม่ิใจทีไ่ดม้ีส่วนร่วมกบัชุมชน 

โรงเรียน Carmel College 

สถานทีีี ต่งัี  ้
โรงเรียนตงัอย่ช่ายฝั่งทะเลสาบ Pupuke ทีส่วยงาม อย่ใ่กลก้บัแหล่งจบัจา่ยซื้อของ รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตร์ และหา่งจากยา่นธุรกจิใจกลางเมือง 

โอค๊แลนด์ไปแค ่15 นาท ีเขต North Shore ทีโ่รงเรียนตงัอยุุ่่เปุ็ นย่านทีม่ี 

ธรรมชาตทิีง่ดงามหลายแหง่ ไดแ้ก ่ หาดทราย ทางเดนิเลียบชายฝั่ง และสวน 

สาธารณะ อีกทงัยงัมีสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและชุมชนทีใ่หค้วามเอาใจใสด่แ่ล 

เป็นทีท่ีน่กัเรียนของเราสามารถหาประสบการณ์กบัลีลาชีวติแบบกีวีได ้

หลกัสตูร 
โรงเรียน Carmel College มีวชิาเปิดสอนทีค่รอบคลุมหลากหลาย และเปิด 

หลกัสต่รประกาศนียบตัรระดบัชาตใินความส าาเร็จทางการศกึษา (NCEA) ใหแ้ก ่

นกัเรียนในระดบัปีสุดทา้ย ผลการเรียน NCEA ของนกัเรียนของเราดเียีย่มและ 

โรงเรียนมีชือ่เสียงอยา่งดีในความเป็นเลศิทางวชิาการ ประกาศนียบตัร NCEA เป็น 

คุณวุฒริะดบัชาตสิ าาหรบันกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาชนัปี สุดทา้ย ช่วยใหน้กัเรียน 

ไดร้บัหน่วยกติทงัจากหลกัสต่รแบบเกา่ของโรงเรียนและหลกัสต่รทางเลือก 

ประกาศนียบตัร NCEA และประกาศนียบตัรระดบัชาตอิืน่ๆ ไดร้บัการยอมรบัจาก 

นายจา้งและใช้เป็นมาตรฐานส าาหรบัการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัและโพลีเทคนิค 

ตา่งๆ ในนิวซีแลนด์และนานาประเทศ 

ผลวเิคราะหผ์ลการเรยีน NCEA ของกระทรวงศกึษาธกิารรายงานไวว้า่กนเรยีนระดบั 1, 2 และ 3 ของโรงเรยีน 

Carmel College มผีลการเรยีนดเีหอนกวา่เกณฑเ์ฉลี ีี ย่ที ัี ว่ประเทศของอตัราสว่นการสอบผา่นและการรบัรอง 

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
โรงเรียนใหก้ารสง่เสรมินกัเรียนของเราไมเ่พียงแตค่วามเป็นเลศิทางดา้นวชิาการเทา่นนัแตย่งัใหม้ีสว่นรว่มในกจิกรรมหลากหลายทางดา้นการกีฬา 

วฒันธรรม และความเป็นผ้่น าา ซึง่มีการจดัขึน้อย่บ่อ่ยครงั โรงเรียนใหโ้อกาสแกน่กัเรียนให้มีสว่นเขา้ร่วมในสโมสรและกลุ่ ุมทางดนตรีตา่งๆ เช่น 

ออร์เคสตรา้ วงนกัรอ้งหม่ ่วงแจส๊ และวงดนตรีร็อค กจิกรรมเหลา่น้ีรวมไปถงึการออกคา่ยพกัแรม  การบรกิาร  และกจิกรรมการปลีกวเิวกทีโ่รงเรยีน 

จดัขึน้ต ่างม ุุ่งให ้นกัเรยีนได ้เรยีนร ุ้่ถงึการให ้ความห ่วงใยชมุชนและโลกทีอ่ย ุ่่รอบตวัของนกัเรยีนเอง 

ผลการศกึษา (NCEA) ปี 2021 

เสน้ทางหลงัจบมธัยมปลายจากโรงเรยีน 
90% ของนกัเรียนทีจ่บออกจากโรงเรียนไดไ้ปเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยัทงัในประเทศนิวซีแลนด์และมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ  สว่นอีก 

10% เลอืกเขา้ท าางานหรือเดนิทางไปยงัตา่งประเทศ ซึง่มหาวทิยาลยัในนิวซแีลนด์ไดร้บัการจดัอนัดบัอย่ใ่น QS World University Rankings ทาง 

โรงเรยีนมีทีป่รกึษาดา้นการประกอบอาชีพทีม่ปีระสบการณ์ทีค่อยใหค้ าาแนะน าาและใหค้วามชว่ยเหลือแกล่ก่สาวของทา่นในการเลือกเสน้ทางอาชีพ 

เรายงัมีการจดังาน Careers Expo Evening และงาน Work Experience ใหแ้กน่กัเรยีนระดบัเยยีร์ 12 เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนไดท้ราบเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

ความเห็นของส าานกังานตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
“โรงเรียน Carmel College ยงัมีผลการด าาเนินงานในระดบัสง่อยา่งตอ่เนื่อง การทีโ่รงเรียนมีวฒันธรรมความคาดหวงัสง่ทีม่นัคงสง่ผลตอ่ผลลพัธ์สุด 

ทา้ยดา้นวชิาการทีป่ระสบความส าาเร็จส าาหรบันกัเรียน” 

Carmel College 

เยยีร ์11 ระดบั 1 

อตัราการสอบผา่น 

94.6% 

เยยีร ์12 ระดบั 2 

อตัราการสอบผา่น 

Carmel College 97.6% 

เกณฑ์เฉลีย่ระดบัประเทศของนิวซีแลนด์    77.2% 

ไดร้บัการรบัรองดว้ยการสอบผา่นแบบ 

Merit หรอื Excellence 

  

เยยีร ์ 13 ระดบั 3 

อตัราการสอบผา่น 

Carmel College 

เกณฑ์เฉล่ียระดบัประเทศของนิวซีแลนด์ 

ไดร้บัการรบัรองดว้ยการสอบผา่นแบบ 

Merit หรอื Excellence 
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การบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืนกัเรยีนและการบรกิารจดัทีพ่กัอาศยั 
ทมีงานฝ่ายนานาชาตขิองโรงเรยีนคอยใหก้ารดแ่ลเอาใจใสแ่ละความชว่ยเหลืออยา่งเต็มที ่

แกล่ก่สาวของทา่นในขณะทีเ่ธอก าาลงัศกึษาอย่ท่ีโ่รงเรยีนของเรา นกัเรียนยงัไดร้บัความ 

ชว่ยเหลอืและค าาแนะน าาจากอาจารย์ประจ าาชนัอะตาไฟ (Atawhai) และหวัหน้ าประจ าา 

บา้น รวมไปถงึการทีน่กัเรยีนสามารถเขา้ถงึผใหค้ าาปรกึษาและอนุศาสนาจารย์ของโรงเรยีน 

ดว้ย เมือ่นกัเรยีนมาถงึโรงเรยีนในระยะแรกก็มีความชว่ยเหลือจากกลมเพือ่นและหวัหน้ า 

นุกัเรียนผพุีุ่-ผุุ้่นุ ้ องตวัคานา (Tuakana) 

โดยเฉพาะดา้นการแนะนุ าาใหร้จุกักบัโรงเรียนและ การปรบัตวัเขา้กบัโรงเรยีน 

นกัเรยีนตอ้งอาศยัอย่ใ่นทีอ่ย่อ่าศยัทีโ่รงเรยีนใหก้ารรบัรองในขณะทีศ่กึษาอย่ท่ีโ่รงเรยีน  

Carmel College ซึง่อาจเป็นการอย่ก่บัครอบครวัของนกัเรยีน อย่ก่บัผ้่ปกครองทีค่รอบ 

ครวัของนกัเรยีนมอบหมายให ้หรืออย่ก่บัครอบครวัโฮมสเตย์ทีม่ปีระสบการณ์และมีความ 

เอือ้อารีของโรงเรยีน 

เง ือ่นไขในการเขา้เรยีน 
หลงัจากทีโ่รงเรียนไดร้บัใบสมคัรแบบออนไลน์เรียบรอ้ยแล้ว เราจะจดัใหม้ีการสมัภาษณ์ 

ลก่สาวของทา่นซึง่อาจจะเป็นการสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวัหรือผา่นสือ่ดจิติลัก็ได ้การสมัภาษณ์ 

จะเป็นการประเมนิทกัษะภาษาองักฤษของลก่สาวของทา่นเพือ่ใหม้นัใจวา่เธอจะสามารถ 

เขา้รว่มกบัการเรียนร้่ในหอ้งเรียนได้ 

ในบางกรณี เราอาจเสนอใหล้ก่สาวของทา่นเรียนภาษาองักฤษทีโ่รงเรียนสอนภาษา ในกรณี 

ทีโ่รงเรียน Carmel College รบัลก่สาวของทา่นเขา้เรียนแล้ว โรงเรียนจะจดัให้มีการ 

ทดสอบภาษาองักฤษเมือ่เธอเดนิทางมาถงึเพือ่ทีจ่ะไดจ้ดัให้เธอเขา้เรียนภาษาองักฤษและ 

วชิาอืน่ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะภาษาองักฤษของเธอ โรงเรียนมีการจดัสอนภาษาองักฤษใน 

หลกัสต่ร EAL (ESOL) ส าาหรบันกัเรียนทีเ่รียนระดบัเยยีร์ 7-12 ดว้ย 

ท าาไมตอ้งเลอืกเรยีนทีโ่รงเรยีน Carmel College? 

ผลงานดา้นวชิาการ 
โรงเรียนได้รบัการจดัอนัดบัความเป็นเลศิทางวชิาการอย่ใ่น 15 อนัดบัสง่สุดของโรงเรียนใน 

นิวซีแลนด์ คณาจารย์ของเรามีความมุุ่งมนัตอ่ภาระกจิทีต่นเองไดร้บัมอบหมายและมีการ 

คน้หาวธิีการสอนทีใ่หน้กัเรียนสนใจและเกดิแรงดลบนัดาลใจใครเ่รียนร้่ และผลงานหลกัสต่ร 

ประกาศนียบตัร NCEA ทีเ่ยีย่มยอดของเราเป็นบทพิสจ่น์ในเรือ่งน้ีอย่แ่ล้ว 

นกัเรยีนหญงิลว้น 
ผลงานการวจิยัหลายชินพบวา่เด็กหญงิท าาไดด้ีกวา่เมือ่อย่ใ่นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็ นหญงิทงัหมด 

นกัเรียนของเราจบออกไปจากโรงเรียน Carmel College เพือ่เป็นเยาวสตรีทีช่่วยเหลือตน 

เองไดแ้ละมีความมนัใจ และนกัเรียนเหลา่น้ีเรียนรทีจ่ะออกไปเป็ นผ 

อยา่งหนกัแน่นตอ่ตนเองและตอ่ความสามารถทีต่นเองมีอย่่ 

ศลิปะการแสดง 

ุ าาทีม่ีความเชุืุ่อมนั 

โรงเรียนมีชือ่เสียงในโปรแกรมการละคร ดนตรี และศลิปะการแสดง โดยทีน่กัเรียนของเรา 

สามารถชนะในการแขง่ขนัในแต่ละดา้นหลายครุงัุ ้ 

การกฬีา 
โรงเรียนมีทีมเน็ตบอลจ าานวนมากและทีมฮอคกีชนัน าาของเราเคยชนะการแขง่ขนัหลกัมา 

แลว้หลายครงั นอกจากนี้นกัเรียนยงัใหค้วามสนใจมากกบักฬีาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล 

เทนนสิ แบตมนิตนั และฟุตบอล 

สิง่อ าานวยความสะดวก 
บุคลกิของโรงเรียนของเรายงัไดร้บัการรกัษาไวต้อ่ไปอีกทงัยงัรอ้ยเขา้ดว้ยกนักบัอาคาร 

เรยีนเฉพาะวตัถุประสงค์ทีม่ีความทนัสมยั รวมถงึ หอ้งดนตรีเพียบพรอ้มดว้ยเทคนิคทนัสมยั 

หอ้งสมุดสุดหรรษา โรงยมิทีท่นัสมยั หอ้งเทคโนโลยีทีส่รา้งขึน้มาเฉพาะทาง และโรงละคร 

 

เราใครข่อเชญินกัเรยีนใหม้าเขา้ 

เป็ 

นสว่นหน่งึของชุมชนการเรยีนร้ี  ู

ของโรงเรยีน Carmel College 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


