
ศึกษาเล่าเรียน
ในเมืองโลเวอร์ ฮัตต์ 
(Lower Hutt) 
เวลลิงตัน นิวซีแลนด์

เมืองแห่งความหลากหลายและพร้อมให้การ
ต้อนรับโดยเป็นการผสมผสานระหว่างความ
แปลกไม่เหมือนใครในด้านทัศนียภาพที่
สวยงาม การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และนวัตกรรม



เราอย่่เพียงแค่หัวถนนจาก
เวลลิงตันซึ่งเป็นนครหลวง
ของนิวซีแลนด์



เขตเวลลิงตันมี
ผู่คนที่มีความ
คิดริเริ่ม หลาก
หลาย และมี
ชีวิตชีวา
เวลลิงตันเป็นเขตที่นักเรียนนักศึกษาสามารถกระทบ
ไหล่กับผ้้ประกอบการที่ชาญฉลาดและผ้้คนทางธุรกิจ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรามีชื่อเสียงในทางวัฒนธรรม 
ศิลปะ อาหาร และทัศนียภาพทางธรรมชาติที่น่าตื่นเต้น
ยินดี ของเรา

เน่ืองจากสภาพทางภ้มิศาสตร์ของเขตเวลลิงตันมีความ
กะทัดรัด จึงเป็นแรงดลใจให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถาบันทางการศึกษา สถาบันการวิจัย ชุมชนธุรกิจ 
และหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์

มีสถาบันการศึกษาตัง้อย่้ห่างกันเพียงระยะทางไม่
กี่นาที ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกสามแห่ง 
สถาบันเทคโนโลยี 2 วิทยาเขต และสถาบันให้การ
ศึกษาอิสระระดับอุดมศึกษามากกว่าสิบแห่ง

เมืองโลเวอร์ ฮัตต์ เป็นศ้นย์กลางสำาหรับนวัตกรรม
โดยมีสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่มีรัฐบาลเป็น
เจ้าของอย่้ในระดับชัน้นำาของโลก บริษทัของผ้้เริ่มต้น
ที่ต้องการให้ธุรกิจของตนเองเติบโตเร็ว รวมถึงบริษทั
ทางเทคโนโลยีที่มีส่วนร่วมกับสถาบันให้การศึกษาของ
เรา

เขตเวลลิงตันอย่้ได้ด้วยการมีผ้้คนอัจฉริยะซึ่งราว 50% 
ของประชากรคนทำางานทำางานในการจ้างงานที่ใช้
ทักษะ เขตเวลลิงตันเป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยการวิจัย
ชัน้นำา และมีผ้้คนที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
อัตราส่วนที่ส้งที่สุด

นักการศึกษาของเขตเวลลิงตันเป็นนักนวัตกรรมใน
สายความร้้ของตนเอง นับจากสายไอทีและเทคโนโลยี
สร้างสรรค์และดิจิตอล ถึงสายนาโนเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ถึงสายศิลปะการแสดงและ
การประกอบอาหาร เขตเวลลิงตันมีโอกาสทางการ
ศึกษาและวิถีความก้าวหน้าในอาชีพที่ครบครัน



นิวซีแลนด์

เขตเวลลิงตัน

นอรธ์ไอแลนด์

เซาธ์ไอแลนด์

อัปเปอร์ ฮัตต์

โพริรัว

เวลลิงตัน

โลเวอร์ ฮัตต์

เมืองโลเวอร์ ฮัตต์ เป็นเมืองที่มี
ไมตรีจิตและปลอดภัย

เมืองที่มีประชากร 100,000 คนของเราตัง้อย่้หุบเขาทาง
ใต้ของแม่น้ำา ฮัตต์ ห่างจากด้านเหนือของนครหลวงของ
นิวซีแลนด์ด้วยการขับรถนาน 20 นาที และ 30 นาทีจาก
สนามบินนานาชาติเวลลิงตัน

เมืองน้ีมีความปลอดภัยและไปไหนมาไหนสะดวกด้วย
บริการยอดเยี่ยมจากเครือข่ายรถประจำาทาง รถไฟ และ
เรือยนต์ข้ามฟาก ที่เชื่อมระหว่างสี่เมือง

เมืองโลเวอร์ ฮัตต์ มีเทศกาลวัฒนธรรมมากมายจัดขึ้น
ตลอดทัง้ปี โดยการจัดการแข่งขันกีฬา อีเวนท์ และ 

ดนตรีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่จัดขึ้นที่สนามกีฬา Wellington 
Regional Stadium และสนามกีฬาในร่ม TSB Arena 
ซึ่งต่างตัง้อย่้ภายในตัวเมืองไปได้ง่ายเพียงไม่กี่นาที

เมืองโลเวอร์ ฮัตต์ มีชุมชนการกีฬาที่เข้มแข็งซึ่งมีสโมสร
และตัวเลือกต่างๆ มากมายเพื่อการเล่นกีฬาหลากชนิด 
พื้นที่ฮัตต์วัลเล่ย์ที่สวยงาม แม่น้ำา บริเวณป่าธรรมชาติ 
และชายหาด เหล่าน้ีเหมาะแก่การเดินไป-กลับ เดินไป
ค้างคืน และการป่ันจักรยานภ้เขา ตลอดถึงการแสวงหา
ความสนุกกลางแจ้งอีกมากมาย 





เมืองโลเวอร์ ฮัตต์ มีโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยม 
ศึกษามากกว่า 60 แห่ง และมีี
สถาบันเทคโนโลยีอีก 1 แห่ง 
เหล่าน้ีอย่้ห่างจากมหาวิทยาลัย
ระดับโลกในนครเวลลิงตันไป
เพียงแค่ 20 นาทีี

 

เวลลิงตัน อินสติติว อ๊อฟ 
เทคโนโลยี (เวลเทค)
WELLINGTON INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (WELTEC) 
(สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา)

weltec.ac.nz

มีโปรแกรมทีส่ามารถใช้ปฏิบตัไิดซ้ึ่งไดร้บัการออกแบบมาร่วม
กับอุตสาหกรรมและธุรกิจชัน้นำาที่มีความเป็นนวัตกรรมใน
พื้นที่ มีชื่อเสียงในโปรแกรมการบริการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ไอที และสุขภาพ จัดเป็นชัน้เรียนขนาดเล็ก

เซนต์ เบอร์นาร์ด คอลเลจ
ST. BERNARD’S COLLEGE

sbc.school.nz

เป็นโรงเรียนมัธยมคาทอลิกกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนสำาหรับ
นักเรียนชาย ชัน้เยียร์ 7-13 เน้นการสร้างให้โรงเรียนสร้าง
ความท้าทายให้แก่นักเรียนแต่ละคนได้บรรลุศักยะของ
ตนเองอย่างเต็มที่ทัง้ทางด้านจิตใจ การเรียน และสังคม

โรงเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พร้อมต้อนรับ
นักเรียนนานาชาติที่มาจากทัว่โลก

ชิลตัน เซนต์ เจมส์
CHILTON ST JAMES

chilton.school.nz

เป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงสำาหรับนักเรียนหญิง
ล้วน เน้นรับประกันด้านการศึกษาที่มีคุณภาพส้งสุด นักเรียน
มีความสุขกับกิจกรรมนอกหลักส้ตรด้วยทางตัวเลือกด้านการ
กีฬา ดนตรี และเต้นรำา และได้รับการจัดให้เป็นโรงเรียนแห่ง
หน่ึงที่มีผลงานดีเด่นของนิวซีแลนด์

การศึกษาเล่าเรียนในเมือง 
โลเวอร์ ฮัตต์



ฮัตต์ วัลเล่ย์ ไฮห์สค่ล์
HUTT VALLEY HIGH SCHOOL

hvhs.school.nz

เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตเวลลิงตันและเป็นโรงเรียน
สหศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล ให้การศึกษาที่มี
คุณภาพส้งแก่นักเรียนทุกคนภายในสิ่งแวดล้อมที่เร่งเร้า
และปลอดภัย เข้มแข็งในด้านการดนตรี ศิลปะการแสดง 
เทคโนโลยี และกีฬาครบถ้วน พร้อมสำาหรับการแข่งขันชัน้
ยอดในระดับประเทศ

ซาเคร็ด ฮาร์ท คอลเลจ
SACRED HEART COLLEGE

sacredheartcollege.school.nz

เป็นโรงเรียนคาทอลิกกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนสำาหรับนักเรียน
หญิง ตัง้อย่้ในใจกลางเมืองโลเวอร์ฮัตต์ ให้การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ชัน้เยียร์ 9-13 โรงเรียนให้ความมุ่งมัน่ในความ
เป็นเลิศและมีชื่อเสียงในด้านการด้แลเอาใจใส่และการมี
บรรยากาศแบบชาวคริสเตียน เน้นหนักด้านการดนตรี ละคร 
และการพ้ดในที่สาธารณะ

ไวนุยโอมาตา ไฮห์สค่ล์
WAINUIOMATA HIGH SCHOOL

wainuiomatahigh.ac.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษาหลากวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล โรงเรียนชุมชนที่มีความกระตือรือร้นและทรงเสน่ห์ที่
บรรดานักเรียนร้้สึกถึงความท้าทาย มีค่านิยม และได้รับการ
สนับสนุน อีกทัง้ยังมีโฮมสเตย์ที่ปลอดภัย อบอุ่น กว้างขวาง 
และสะดวกสบาย

ไวนุยโอมาตา อินเทอร์มีเดียท
WAINUIOMATA INTERMEDIATE 

wis.school.nz

เป็นโรงเรียนที่อย่้ในสถานที่ที่ออกแบบไว้อย่างทันสมัย กว้าง
ขวาง อย่้ใกล้กับแหล่งนันทนาการกลางแจ้งที่ยอดเยี่ยม มี
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาเล่าเรียนที่ปลอดภัย ปลุกเร้า  
และท้าทาย และมีโอกาสทางการเรียน การกีฬา และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ไวนุยโอมาตา ไพรมารี
WAINUIOMATA PRIMARY 

wainuiomata.school.nz

เป็นโรงเรียนที่ตระหนักถึงสิ่งที่นำามาเพื่อการส่งเสริมการ
ศึกษาของนักเรียน วิธีการศึกษาเล่าเรียนที่ไม่เหมือนใคร
และคณาจารย์ที่มีคุณภาพทำาให้นักเรียนได้รับสิ่งที่เรียกว่า 
“ประสบการณ์แห่งชีวิต” โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่มีชีวิตชีวาและหลากหลาย



สวัสดิภาพของนักเรียนเป็นสิ่ง
สำาคัญของเรา
โรงเรียนในเมืองโลเวอร์ ฮัตต์ เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ Education Wellington ซึ่ งเป็นเครือข่ายของ
สถาบันให้การศึกษาประมาณ 50 แห่งจากทุกส่วนในเขตเวลลิงตัน และโรงเรียนทั้งหมดเหล่าน้ีต่างรับ
นักเรียนนานาชาติด้วยกันทั้งสิ้น

โรงเรียนของเราต่างเป็นผ้้ลงนามในสัญญาไว้กับ “หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่ อการด้แลความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ”

หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นเอกสารรับประกันคุณภาพที่ดำาเนินการโดยสำานักคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ หรือ 
NZQA

สถาบันการศึกษาของ Education Wellington ปฏิบัติตามพันธะของหลักเกณฑ์ฯ อย่างจริงจังและมุ่งมั่นใน
การให้การด้แลเอาใจใส่ที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน

สถาบันให้การศึกษาของเราพร้อมให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนตั้งแต่ก่อนที่นักเรียนจะก้าวเท้าลงจากเครื่ อง
บิน โดยการให้ความช่วยเหลือด้านการล่าเรียน ด้านที่พักอาศัยในราคาประหยัด และการให้ความด้แลเอาใจ
ใส่และสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

ตีพิมพ์โดย Hutt City Council
โดยใช้เน้ือหาบางส่วนจาก WellingtonNZ และ New Zealand Story สิงหาคม ค.ศ. 2019

โปรดเลือกโรงเรียนที่อย่่ในเมือง 
โลเวอร์ ฮัตต์ เขตเวลลิงตัน 
เป็นแหล่งเล่าเรียนของท่าน
studyinwellington.com
huttvalleynz.com/study


