
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

โครงการทุนการศึกษา 
สาํหรบัผูเ้ล่นกอลฟ์  



 

 

 

 

 

 

ยนิดตีอ้นรบัสู ่Wentworth College 

Wentworth College เป็นหน่ึงในโรงเรยีนเอกชนช ัน้นําของนิวซแีลนดซ์ ึง่ตัง้อยู่ใน Gulf 
Harbour อนังดงามในเมอืงโอค๊แลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์ 
เรามปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในดา้นการดูแลนักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นกอลฟ์  
เน่ืองจากเราตัง้อยู่ใกล ้Gulf Harbour Country Club 
อนัทรงเกยีรตซิ ึง่เป็นหน่ึงในสโมสรกอลฟ์ทีด่ทีีสุ่ดของนิวซแีลนด ์ดงัน้ัน Wentworth 
College 
จงึเหมาะสาํหรบันักเรยีนทีต่อ้งการผสมผสานการเรยีนวชิาการเขา้กบัความปรารถนาทีจ่ะ
ประกอบอาชพีนักกอลฟ์  
นักเรยีนสามารถเดนิจากหอ้งเรยีนไปยงัสนามกอลฟ์ไดใ้นเวลาเพยีง 5 นาท ี
และสามารถใชส้ิง่อาํนวยความสะดวกอย่างเต็มที ่ไม่ว่าจะเป็นกรนี สนามไดรฟ์กอลฟ์ 
และสนาม 18 หลุม  

ณ Wentworth เรามวีฒันธรรมแห่งความเป็นเลศิและความสาํเรจ็ 
เราผสมผสานความเป็นเลศิดา้นการศกึษาแบบดัง้เดมิโดยซึง่เนน้ทีค่า่นิยมและหลกัการอนัเป็นแกน่สําคญัควบคู่ไปกบัหลกัสตูร
ทีอ่อกแบบมาเพือ่ความกา้วหนา้และมุ่งเนน้สู่อนาคต  
ครทูีม่ทีกัษะและกระตอืรอืรน้ของเราสามารถเตรยีมใหนั้กเรยีนเดนิหนา้สู่ความสําเรจ็ในระดบัสูง 
เรามุ่งเนน้ทีอ่ตัราส่วนครตู่อนักเรยีนเพือ่ไม่ใหม้นัีกเรยีนต่อครมูากเกนิไป 
น่ันเป็นสิง่ทีช่ว่ยใหเ้ราสามารถส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักเรยีนไดม้ากทีสุ่ด 
รวมทัง้สรา้งความมั่นใจในการโตต้อบระหว่างครกูบันักเรยีน 
 
นักเรยีนในอดตีทีจ่บการศกึษาจากสถาบนัไดร้บัทุนการศกึษาดา้นกอลฟ์จากมหาวทิยาลยัในอเมรกิาหลายแห่งและกลายเป็นผู ้
เช ีย่วชาญดา้น PGA และมอีาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในวงการกอลฟ์  
โปรดตดิตอ่เราเพือ่หารอืเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราสามารถชว่ยคุณผสมผสานการศกึษาวชิาการช ัน้ยอดเขา้กบัโอกาสในการทําตามคว
ามฝันดา้นกฬีากอลฟ์ไปพรอ้ม ๆ กนั 
Bruce Tong 

M.Ed.Admin, B.Ed, Dip Tchg 
อาจารยใ์หญ ่

 

 

 
 

Wentworth College ใน Gulf Harbour 

Wentworth College กอ่ตัง้ขึน้ในปี 
2546 
และเป็นหน่ึงในโรงเรยีนเอกชนช ัน้นําดา้
นการศกึษาเชงิรว่มในโอค๊แลนดท์ีท่าํกา
รเรยีนการสอนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา
จนถงึระดบัวทิยาลยัช ัน้ปีที ่13 
 
ในปีทีผ่่านมา 
นักเรยีนในประเทศของเราสอบเขา้มหา
วทิยาลยัได ้100% 



 

 

   

 

 

 

 

  

เกีย่วกบัทุนการศกึษาสาํหรบัผูเ้ล่นกอลฟ์ของเรา 

เรามอบทุนการศกึษากอลฟ์สําหรบันักเรยีนทีม่แีฮนดแิคปนอ้ยกว่า 10*  
รายการต่อไปนีร้วมอยู่ในค่าเลา่เรยีน:  
 
• การสมคัรสมาชกิ ณ Gulf Harbour Country Club 

พรอ้มสทิธิใ์นการเล่นไม่จาํกดั 
• การใชส้ิง่อํานวยความสะดวกไดอ้ย่างเต็มรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นทีก่รนี 

สนามไดรฟ์กอลฟ์ และสนาม 18 หลมุ 
• การฝึกสอน 1 ช ัว่โมงตอ่สปัดาห ์รวม 40 สปัดาหต์่อปี 

(สามารถเรยีนเสรมิไดโ้ดยชาํระราคาพรอ้มสว่นลด)  
• ลูกบอลไม่จาํกดัทุกวนัในสนามไดรฟ์  
• Wentworth College / GHCC Golf Clothing 

ใหส้วมใสต่ลอดเวลาในสนาม 
• สถานทีจ่ดัเก็บอุปกรณอ์ย่างปลอดภยัในชมรมกอลฟ์ 
• ส่วนลด 10% ในรา้นกอลฟ์สําหรบัลูกบอลและเสือ้ผา้ทัง้หมด  
• ส่วนลด 20% สําหรบัไมก้อลฟ์ 
• การฝึกสอนกอลฟ์จะเป็นแบบกลุ่มและนักเรยีนจะสามารถรบัคาํแนะ

นําดา้นเทคนิคและคําแนะนําในการจดัการหลกัสูตร 
ซึง่ประกอบไปดว้ย: 
− สมุดบนัทกึการฝึกซอ้มเพือ่บนัทกึรอบการแขง่ขนัและการทดส

อบทกัษะ 
− การฝึกซอ้มเพือ่เตรยีมการแขง่ขนั 
− การออกกาํลงักายเพือ่เลน่กอลฟ์ 
− การทดสอบทกัษะดว้ยเกมสัน้ ๆ 
− การปรบัไมก้อลฟ์โดยใช ้Flight scope 
− แจง้ระยะห่างของไมก้อลฟ์ทัง้ถงุแกผู่เ้ลน่โดยใช ้Flight scope 
 

 

 

 
 

Wentworth College 
มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในดา้นการดูแลนักเรยีนทีม่คีวาม
สามารถพเิศษดา้นกอลฟ์  นักเรยีนช ัน้ปีที ่1 ถงึปีที ่13 
ทุกคนทีม่แีฮนดแิคปนอ้ยกว่า 10* ทีเ่ขา้เรยีนที ่Wentworth 
College ในการศกึษาเต็มเวลาจะมสีทิธิไ์ดร้บัทุนการศกึษา 
Wentworth Golf 

การจดัการศกึษาทีย่ดืหยุ่น 
Wentworth 
สนับสนุนนักเรยีนกอลฟ์ของเราเพือ่พวกเขาสามารถผสมผส
านการเรยีนวชิาการกบัการฝึกกอลฟ์มอือาชพี  เราอนุญาตใ
หนั้กเรยีนหยุดเรยีนเพือ่เรยีนกอลฟ์ในระดบัมอือาชพี  นักกอ
ลฟ์ของเราหลายคนเรยีนที ่Wentworth College 
ในตอนเชา้ จากน้ันเวน้วา่งในคาบที ่5 และ 6 
เพือ่เรยีนกอลฟ์ในระดบัมอือาชพี    นอกจากนี ้
เราอนุญาตใหห้ยุดเรยีนเพือ่รว่มการแขง่ขนั 
  
ทมีกอลฟ์โรงเรยีน 
ที ่Wentworth College 
เรามทีมีกอลฟ์ซึง่นักเรยีนสามารถเขา้รว่มได ้ ทมีของเราเขา้
รว่มในการแขง่ขนัระหว่างโรงเรยีนและนักเรยีนกอลฟ์ของเรา
หลายคนก็เขา้รว่มการแขง่ขนัส่วนตวัผ่าน Gulf Harbour 
Country Club 

กระบวนการรายงาน 
จะมรีายงานรายเดอืนสาํหรบัผูเ้ล่นแตล่ะคนซึง่ประกอบไปดว้
ยขอ้มูลของชว่งการเรยีนและการบา้นทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
อกีทัง้มุมมองจากโคช้ในดา้นการพฒันาผูเ้ลน่และความกา้ว
หนา้ของผูเ้ล่น 

Iida เขา้เรยีนที ่Wentworth 
ในฐานะนักเรยีนตา่งชาตหิลงัจากคน้หาขอ้มูลเกีย่
วกบัโครงการทุนการศกึษากอลฟ์ของเราทางออน
ไลน ์ เธอเลน่กอลฟ์อยูแ่ลว้ทีฟิ่นแลนด ์
และมแีฮนดแิคปอยูท่ี ่3  เธอไดร้บัตําแหน่ง 
International Prefect 
เน่ืองดว้ยความมุ่งมั่นตอ่การเรยีนและการเลน่กอล ์
ฟและการเป็นนักเรยีนทีโ่ดดเด่น  
เธอกลบัไปยงัฟินแลนดเ์พือ่เรยีนแพทยใ์นมหาวทิ
ยาลยั   
“เมือ่เรยีนที ่Wentworth 
การเรยีนรูว้ชิาการและฝึกกฬีาไปพรอ้ม ๆ 
กนัน้ันชา่งเป็นเร ือ่งง่ายมาก 
และฉันไดร้บัการสนับสนุนอยา่งเท่าเทยีมกนัในทัง้
สองดา้น ฉันอาศยัอยูถ่ดัจากสนามกอลฟ์ 
น่ีเหมอืนความฝันทีเ่ป็นจรงิของนักกอลฟ์เลย”   
 Iida Rissanen, ฟินแลนด ์

 

Davis เรยีนที ่Wentworth College 
เป็นเวลา 4 
ปีและเป็นกปัตนัทมีกอลฟ์ของโรงเรยีน 
เดวสิไดค้ะแนนสูงสุดในวชิาคณิตศาสตร ์
การศกึษาธรุกจิ และเศรษฐศาสตร ์
และไดเ้ขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยั 
Sungkyunkwan University 
ในประเทศเกาหลเีพือ่ศกึษาดา้นบรหิารธรุกิ
จ “Wentworth 
มอบทุนการศกึษากอลฟ์ใหผ้ม 
ซึง่ชว่ยสนับสนุนเป้าหมายของผมในการเป็
นนักกอลฟ์มอือาชพี ผมมคีวามทรงจาํด ีๆ 
มากมายในการเลน่กอลฟ์ในสนามกอลฟ์ต่
าง ๆ 
ในโอค๊แลนดแ์ละเป็นกปัตนัทมีกอลฟ์ของโ
รงเรยีน”   Davis Oh, เกาหลใีต ้

 

 
 

Apple ใชเ้วลาเรยีนปีที ่10 และ 11 ที ่
Wentworth College 
โดยค่าเล่าเรยีนประกอบไปดว้ยการเรยีนกอล ์
ฟระดบัมอือาชพีและการสอบ Cambridge 
International Examinations  
เธอมกีา้วหนา้เป็นอย่างมากในดา้นภาษาองั
กฤษ การศกึษาวชิาการ และการเล่นกอลฟ์ 
และในตอนนี ้
เธอไดเ้รยีนตอ่ทีม่หาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิ
าหลงัจากไดร้บัทุนการศกึษากอลฟ์  
“การเรยีนที ่Wentworth 
เป็นประสบการณท์ีย่อดเยีย่มมาก 
ครแูละนักเรยีนทุกคนตา่งเป็นกนัเองสุด ๆ  
ฉันเลน่กอลฟ์ที ่Gulf Harbour Country 
Club มนัเป็นสนามทีส่วยมาก” 
 Apple Ngamwong, ประเทศไทย  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gulf Harbour Country Club  
 
Gulf Harbour Country Club มชี ือ่เสยีงในฐานะสโมสรกอลฟ์ช ัน้นําในนิวซแีลนด ์
พรอ้มมสีนามชงิแชมป์ทีโ่ดดเดน่  สโมสรแห่งนีเ้คยเป็นเจา้ภาพจดั New Zealand 
Open มาแลว้สองคร ัง้ 
สมาชกิจะเพลดิเพลนิไปกบัความตืน่เตน้ในการเล่นบนสนามหนา้ผาทีง่ดงามทุกวนั 
และสําหรบัผูม้าเยอืนโอค๊แลนดแ์ลว้ น่ีคอืสนามทีต่อ้งมาเล่นใหไ้ด ้
มกีารสอนระดบัผูเ้ช ีย่วชาญจากทมีงาน PGA Professional นอกจากนี ้
เรายงัมสีิง่อํานวยความสะดวกทีโ่ดดเดน่ซึง่ชว่ยใหคุ้ณเลน่ไดด้ขีึน้ 
และชว่ยใหนั้กกอลฟ์ผูท้ะเยอทะยานกลายเป็นผูเ้ลน่ดไีด ้ สมาชกิและเพือ่น ๆ 
สามารถเพลดิเพลนิไปกบัโปรแกรมการแขง่ขนักอลฟ์แบบเต็มรปูแบบและการแขง่ขั
นเพือ่เขา้สงัคมในระดบัสโมสร 
อกีทัง้ยงัมโีอกาสในการเป็นตวัแทนของสโมสรในการแขง่ขนัเพนแนนท ์
สโมสรแห่งนีม้สีิง่อํานวยความสะดวกทีย่อดเยีย่ม รวมทัง้หอ้งออกกาํลงักาย สระว่ายนํ้า หอ้งซาวน่า สปา สนามเทนนิส 
และสนามสควอชทีส่มาชกิสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างเต็มที ่ 
 

พบกบัโคช้ของเรา 
 

Dongwoo KANG 
ครสูอนมอือาชพี 
 (โปรตัง้แตปี่ 2550) 
 

Jenna Gainford 
ครสูอนมอือาชพี 
 (โปรตัง้แตปี่ 2561) 
 

Frazer BOND 
ผูอ้ํานวยการดา้นกอลฟ์ 
 (โปรตัง้แตปี่ 2559) 
 
 

 
WENTWORTH COLLEGE & PRIMARY 

65 Gulf Harbour Drive, Gulf Harbour, Whangaparaoa 
โทรศพัท ์09 424 3273 

enquiries@wentworth.school.nz 

www.wentworth.school.nz 

 


