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โรงเรี ยน เซนต์คอลเลจ เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา ตังอยู
้ ่ชนบทที่มีความเอาใจใส่ผ้ คู นดัรับการบริ การทุกด้ าน เเละมีความปลอดภัย
โรงเรี ยน เซนต์คอลเลจ เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา ตังอยู
้ ่ชนบทที่มีความเอาใจใส่ผ้ คู นดัรับการบริ การทุกด้ าน เเละมีความปลอดภัย
โรงเรี ยน เซนต์คอลเลจ มีความภาคภูมใจกับความสาเสร็ จของนักเรี ยนที่จบออกไป นักเรี ยนของเราได้ คะเเนนสอบระดับชาติสงู อยู่อย่าง ต่อเนื่อง
ยน เซนต์
ความภาคภู
มใจกับความสาเสร็โดยที
จของนั
กเรียยนนทีเซนต์
่จบออกไป
นของเราได้
คะเเนนสอบระดั
บชาติ
สงู อยู่อย่เาพืง่อต่ให้อเนื
นอกจากนี ้ยังโรงเรี
มีความเป็
นเลิคศอลเลจ
ด้ านกีฟมีาเเละวั
ฒนธรรมหลายประเภท
่ โรงเรี
คอลเลจนักเน้เรีนยให้
การสนับสนุ
นผ่านโครงการดู
เเลเอาใจใส่
นกั ่อเรีงยนบรรลุในศักยะภาพของตน
นอกจากนี ้ยังมีความเป็ นเลิศด้ านกีฟาเเละวัฒนธรรมหลายประเภท โดยที่ โรงเรี ยน เซนต์คอลเลจ เน้ นให้ การสนับสนุนผ่านโครงการดูเเลเอาใจใส่เพื่อให้ นกั เรี ยนบรรลุในศักยะภาพของตน
ชุมชน โรงเรี ยน เซนต์คอลเลจ มัน่ ใจว่าเราให้ โอกาสทางด้ านการศึกษาให้ โอกาศทางด้ านการศึกษาเเก่นกั เรี ยนที่ไม่เหมือนใครอย่างเเท้ จริ ง ดังนันให้ โอกาศเเก่ โรงเรี ยน เซนต์ปีเตอร์
ชุมชน โรงเรี
ยน เซนต์
มัน่ ใจว่าเราให้
คอลเลจ ในการช่
วยตระเตรี
ยใบุคอลเลจ
ตรหลานของท่
าน โอกาสทางด้ านการศึกษาให้ โอกาศทางด้ านการศึกษาเเก่นกั เรี ยนที่ไม่เหมือนใครอย่างเเท้ จริง ดังนันให้ โอกาศเเก่ โรงเรียน เซนต์ปีเตอร์

คอลเลจ ในการช่วยตระเตรียใบุตรหลานของท่าน
สภาพความเป็ นจริงของ โรงเรียน เซนต์คอลเลจ
สภาพความเป็ นจริงของ โรงเรียน เซนต์คอลเลจ
• นักเรี ยน : โรงเรี ยน เซนต์ปีเตอร์ คอลเลจ เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา (มีทงชายเเละหญิ
ั้
ง) รับนักเรียนจานวน 400 คนที่มีอายุระหว่าง 11-19 ปี
กเรียน : โรงเรี
ยน เซนต์
ั้
ง) รับนักเรียนจานวน 400 คนที่มีอายุระหว่าง 11-19 ปี
โดยมีชนเรี
ั ้ ยนันตามปกติ
ขนาดเล็
ก ปีเตอร์ คอลเลจ เป็ นโรงเรียนสหศึกษา (มีทงชายเเละหญิ
โดยมีชนเรี
ั ้ : ปัยจนตามปกติ
• นักเรียนนานาขาติ
จุบนั โรงเรีขยนาดเล็
น เซนต์กปีเตอร์ คอลเลจ รับนักเรียนนานาชาติไม่มากนัก ซึงประกอบด้ วยนักเรียนจากประเทศญี่ปนุ่ เยอรมันนี ฟิ จิ
เเละฟิลิปินส์นักเรียนนานาขาติ : ปั จจุบนั โรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ คอลเลจ รับนักเรียนนานาชาติไม่มากนัก ซึงประกอบด้ วยนักเรียนจากประเทศญี่ปนุ่ เยอรมันนี ฟิ จิ
เเละฟิ
ิ นส์
• ผู้อานวยการนั
กเรีลยิปนนานาชาติ
: เลนนี เมคคาย (Lianne Mackackay)เป็ นที่มีคณ
ุ ครูคณ
ุ ภาพของ นิวซีแลนด์ ที่เชี่ยวชาญด้ านการดูเเล
 กผูเรี้ อยานวยการนั
ุ ครูคณ
ุ ภาพของ นิวซีแลนด์ ที่เชี่ยวชาญด้ านการดูเเล
เเละสอนนั
นนานาชาติกเรียนนานาชาติ : เลนนี เมคคาย (Lianne Mackackay)เป็ นที่มีคณ
กเรีนยเรีนนานาชาติ
• คณอาจารย์ เเละสอนนั
: การศึกษาเล่
ยนของนักเรี ยนภายใต้ การดูเเลจากคณะอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒเิ เละมีความทุมเทจานวน 35 คน เเละมีบคุ ลากรสนับสนุนวิชาการอีก 15 คน
•

•
•
•
•
•
•
•

 คณอาจารย์
: การศึ
กษาเล่รนับเรีการสนั
ยนของนั
ยนภายใต้ การดูเเลจากคณะอาจารย์
ี่ทรงคุผูณ
วุฒเิ เละมีความทุ
มเทจ
35 คน
บคุ ลากรสนับสนุนวิชาการอีก 15 คน
กาดูเเลเอาใจใส่
: นักเรี ยนเเต่
ละคนได้
บสนุกนเรีจากคณะอาจารย์
ประจาชัน้ ครู สอนพิทเศษ
้ เเนะเเนวอาชี
พ เเละที
่ปรึานวน
กษาสาหรั
บนักเเละมี
เรี ยนโดยเฉพาะ
: นักเรี ยนเเต่ละคนได้ รับการสนับสนุนจากคณะอาจารย์ประจาชัน้ ครู สอนพิเศษ ผู้เเนะเเนวอาชีพ เเละที่ปรึกษาสาหรับนักเรี ยนโดยเฉพาะ
เพื่อให้นกั เรี ยกาดู
นได้เรเลเอาใจใส่
ับศักยะภาพของตนเอง
เพื่อให้ นกั เรี:ยโรงเรี
นได้ รยับนศักเซนต์
ยะภาพของตนเอง
สิง่ อานวยความสะดวก
ปีเตอร์ ตังอยู
้ ใ่ นสถานที่กว้ างขวางเเละมีการบารุงรักษาอย่างสวยงาม

 นโรงเรี
สิง่ อยานวยความสะดวก
: โรงเรี ยน เซนต์าปนส
ี เตอร์
่กว้ างขวางเเละมี
ารบารุงรักษาอย่
ถือว่าเป็
นที่ทนั สมัยที่มีการสอนเฉพาะด้
าหรัตับงอยู
ทุ้ กวิใ่ ชนสถานที
า เทคโนโลยี
เเละมีหอพักกเเละสนามกี
ฬา 10างสวยงาม
เฮคเตอร์
าเป็ นโรงเรี
่ทนั สมัปยี เตอร์
ที่มีการสอนเฉพาะด้ านสาหรับทุกวิชา เทคโนโลยี เเละมีหอพัก เเละสนามกีฬา 10 เฮคเตอร์
ผลงานด้ านวิถือชว่าการ
: โรงเรียยนที
น เซนต์
 ยผลงานด้
านวิชาการบ:ชาติ
โรงเรีของนั
ยน เซนต์
ปีเตอร์ บสูงอย่างต่อเนืองผลการเรียนเล่านี ้อยูเ่ หนือโรงเรียนอืนที่มีขนาดเเละภูมหลังคลายกัน
มีผลการเรี
นจากการสอบระดั
กเรียนในระดั
มีผลการเรี
ยนจากการสอบระดั
องนักดเรีความส
ยนในระดั
างต่อฬเนืาที
องผลการเรี
นเล่านีโอการด้
้อยูเ่ หนือาโรงเรี
ยนอื
นที่ห่มลากหลายเเก่
ีขนาดเเละภูมนหลั
ด้ านกีฬา : โรงเรี
ยน เซนต์
ปีเตอร์ มีความภูมบิใชาติ
จกับขประวั
าเสจ็บสูรด้งอย่
านการกี
่สะทอนถึงยการให้
นการกี
ฬาที
กั เรีงยคลายกั
น น
ด้ านกี: โรงเรี
ฬา : ยโรงเรี
ยน เซนต์
วามภู
มิใจกับบประวั
ด้ านการกี
ฬาที
่สะทอนถึ
งการให้
โอการด้
านการกี
ฬาที่หเลากหลายเเก่
นกั เรียน
ด้ านวัฒนธรรม
น เซนต์
ปีเตอร์ปีเตอร์
มีชื่อเสีมียคงด้
านการสนั
สนุนดให้ความส
นกั เรียาเสจ็
นมีครวามรั
กด้ านวั
ฒนธรรม
การจั
ดงานวั
ฒนธรรม
ไอสเตดด์
ปด(Eisteddfod)
: โรงเรีกยเรีน ยเซนต์
ติดต่อกัน 2ด้วัานนวั
ทุกฒปีนธรรม
เเละในงานนั
นได้ มปีสเตอร์
ว่ นร่วมีมชื่อเสียงด้ านการสนับสนุนให้ นกั เรียนมีความรักด้ านวัฒนธรรม การจัดงานวัฒนธรรม ไอสเตดด์เปด(Eisteddfod)
ติดต่อกัน 2่ :วัโรงเรี
นทุกปียนเเละในงานนั
นได้ มีสว่ นร่นวกั มเรียนทุกคนได้ รับประสบการนอกห้ องเรียนที่น่าประทับใจ
การศึกษานอกสถานที
เซนต์ปีเตอร์กเรีเปิยดโอกาศให้
 การศึงเเค้
ก้ ษานอกสถานที
่ : โรงเรียยนนเแพาะด้
เซนต์ปีเตอร์
โดยการออกไปตั
มป์ค้ างคืนเเละการเรี
าน เปิ ดโอกาศให้ นกั เรียนทุกคนได้ รับประสบการนอกห้ องเรียนที่น่าประทับใจ
งเเค้
้ งมติดป์กัค้บาโรงเรี
งคืนยเเละการเรี
นเแพาะด้
น
ที่พกั : หอพักโดยการออกไปตั
นักเรี ยนชายเเละหญิ
นรับนักเรี ยยนไม่
เกิน 60าคน

 : ทีกอร์
่พกั มี: สหอพั
กนักเรี ยนชายเเละหญิ
ติดกับร้อโรงเรี
เกิน 60 คนยส ในขณในขณที่ฤดูหนาวมีความหนาวเย็นเเละ
ภูมิอากาศ
ถาพอากาศที
่ไม่รุนเเรงนัก งในฤดู
นอุณยนรั
ภูมบิสนังู กกว่เรีายนไม่
20 องศสเซลเซี
 ง่ เหมาะส
ภูมิอากาศ
กอร์ มีนสหิถาพอากาศที
หิมะตกซึ
าหรับ:การเล่
มะเป็ นอย่างยิ่ไม่่งรุนเเรงนัก ในฤดูร้อนอุณภูมิสงู กว่า 20 องศสเซลเซียส ในขณในขณที่ฤดูหนาวมีความหนาวเย็นเเละ
ะตกซึอยูง่ เหมาะส
การเล่
นอย่าขงยิองนิ
่ง วซีเเลยด์หลายเเห่งได้ เเก่ ควีนส์ทาวน์ มิวฟอร์ ด ฟิ ออร์ ดเเลนด์ สจ๊ วด ไอส์เเลนด์ เเละ เขตเเคทลินส์
• การท่องเทียวหิม: กอร์
่ใกล้ เเหล่าหรั
งท่อบงเที
ยวทีน่อหิยูม่ใะเป็
นภาคใต้
ยว : ปีกอร์
อยูก่ใษาเริ
กล้ เเหล่
องเทีอยนกุ
วทีม่อภาพั
ยู่ในภาคใต้
ของนิงเดื
วซีอเเลยด์
หลายเเห่
เเก่ ควียนนประจ
ส์ทาวน์าปีมิเริว่ มฟอร์
วดนวาคม
ไอส์เเลนด์ เเละ เขตเเคทลินส์
• ปี การศึกษา การท่
: ในนิอวงเที
ซีเเลนด์
การศึ
่มต้งนท่มนเดื
นธ์ ไปจนถึ
นธันวาคม
วันปิงได้
ดภาคเรี
ตังเเต่
้ ด ฟิ ออร์ ดเเลนด์
ต้ นเดืสจ๊
อนธั
ปี การศึ
กษา : ในนิวซีเเลนด์ ปี การศึกษาเริ่มต้ นมนเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนธันวาคม วันปิ ดภาคเรี ยนประจาปี เริ่ มตังเเต่
้
ต้ นเดือนธันวาคม
ไปจนถึงปลายเดื
อนมกรคม
ไปจนถึงปลายเดือนมกรคม
ติดต่อได้ ที่
ติดต่อได้ ที่
Lianne Mackay
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