
New Zealand 

 
Waihopai School, Invercargill (ป.4-6) 

 
ที่อยู่  121 Herbert Street, Gladstone, Invercargill, Southland Region, New Zealand 
เว็ปไซต์  http://waihopai.school.nz/ 
 
  โรงเรียน Waihopai School ตั้งอยู่เมือง Invercargill  ซึ่งอยู่บนเกาะใต้ เป็นเมืองที่ปลอยภัย เหมาะ
ส าหรับเด็ก เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (สหศึกษา) ของรัฐบาล ซึ่งเปิดสอนตั้งแตร่ะดับชั้น Year 1-6 (ป.1-6) 
โดยโรงเรียนได้เปิดมากกว่า 50 ปี โดยนักเรียนจะมี Homeroom ซึ่งมีครูประจ าชั้นสอนวิชาทั่วไป ที่จะสอนให้
นักเรียนรู้จัก Teamwork และมีวิชาพ้ืนฐาน แต่ วิชา ศิลปะ, ภาษาเมารี, และ อ่ืนๆ จะสอนโดย ครูผู้เชี่ยวชาญ
ความพิเศษของโรงเรียนนี้คือ โรงเรียนมี โปรแกรม การสอนเด็กพิเศษ และ พิการ โดยโรงเรียนได้มีผู้เชี่ยวชาญดูแล 
นักเรียนพิเศษอย่างใกล้ชิด และเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้รับการรับรองให้รับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งทางโรงเรียนได้จ้าง
ครูสอน ESOL (English as a Second or Foreign Language) โดยเฉพาะคอร์สเรียน นักเรียนจะเรียนประมาณ 
7 วิชา โดยนักเรียนจะเรียนวิชา การอ่าน Reading, การเขียน Writing, คณิตศาสตร์ Mathematic ตอนเช้า 
Moring Session และเรียนวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ Science ตอนบ่าย Afternoon Session  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://waihopai.school.nz/


New Zealand 

 
 

St.Peter's College, Gore (ม.1-6) 
 

ที่อยู่  121 Kakapo Street, Gore, New Zealand 
เว็ปไซต์  https://www.stpetersgore.school.nz 
 
  โรงเรียน St. Peter’s College ตั้งอยู่ในเมือง Gore เป็นเมืองเล็กๆ ที่ปลอดภัย อยู่ห่างจากตัวเมือง 
Invercargill ประมาณ 1 ชั่งโมงเมื่อขับรถ โรงเรียน St. Peter’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่รับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้น year 7 – 13 (ม.1-6) เป็นโรงเรียนคาทอลิกมีโบสถ์ประจ าโรงเรียน มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
ซึ่งก่อตั้งมาประมาณ 50 ปี และโรงเรียนปลอดภัย เป็นมิตร และเอาใจใส่อย่างยิ่ง ชั้นเรียนขนาดเล็ก ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน สร้างโอกาสในการเป็นผู้น าของนักเรียน และการศึกษาในห้องเรียนจะมีนักเรียน
ต่างชาติแค่ 2 – 3 คน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่  ซึ่งวิชาดังของโรงเรียน ได้แก่ Art, Design, 
Performing Art, Visual Art และ นักเรียนหลายคน ก็ชอบลงเรียนวิชาท าอาหารเช่นกัน  มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ห้องเรียนขนาดใหญ่และทันสมัย เทคโนโลยีดิจิตอลในทุกห้องเรียน โรงยิมอเนกประสงค์ ห้องสมุดและบริเวณ
ส าหรับค้นคว้าวิจัย 
  กิจกรรมโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติในทุกวันหยุด ได้แก่ laser tags, Queenstown 
trip, Dunedin trip, และ Ski trip  

กิจกรรมพิเศษ หลักสูตรทางศาสนา ปรัชญา และจริยธรรมเทศกาลประเพณี Eisteddfod ประจ าปี  
มีการเต้นร า ละคร ดนตรี และการกล่าวปราศรัย 

    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stpetersgore.school.nz/
https://www.stpetersgore.school.nz/


New Zealand 

 
 

Gore High School, Gore (ม.3-6) 
 

ที่อยู่   28 Coutts Road, Gore 9740, New Zealand 
เว็ปไซต์  www.gore-high.school.nz 
 
  โรงเรียน Gore High School ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1908 หรือ มากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Gore ซึ่งมี
ชื่อเสียงเรื่องการจับปลา trout และ เมืองสามารถขับรถไป เมือง Invercargill ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็น
โรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ year 9-13 โดยโรงเรียนได้ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของเด็ก ทางด้านวิชาการของ
โรงเรียน วิชาที่แข็งของโรงเรียน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science), คณิตศาสตร์ (Math), และภาษาอังกฤษ (English) 
ซึ่ งโรงเรียนก็ได้มีวิชาที่ตรงกับคณะนักเรียน  อย่างเช่น Physics, Statistics, Algebra, Builder (เกี่ยวกับ 
คณิตศาสตร์  และ วิศวะ) , Plumber (ช่ างประปา )  โปรแกรม ESOL มี ให้ ส าหรั บนัก เรี ยนต่ า งชาติ 
 เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาระดับสูง อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะท าให้นักเรียน “เรียนรู้
ที่จะสร้างความแตกต่าง” โรงเรียนให้ความส าคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ และมุ่งมั่นที่จะ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีไว้ 
  นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอนที่กระตือรือร้นและทุ่มเท การดูแลอภิบาลที่ดี
เยี่ยม สิ่งอ านวยความสะดวกที่โดดเด่น โปรแกรมวิชาการที่แข็งแกร่ง กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการกีฬาที่
หลากหลาย กิจกรรมกีฬานิยม Rugby, Net ball, Cricket 
 

   
 

   
 



New Zealand 

 
 

Central Southland College, Winston (ม.3-6) 
 

ที่อยู่  174 MACKENZIE STREET, WINTON, SOUTHLAND, 9720, NEW ZEALAND 
เว็ปไซต์  https://www.csc.school.nz/ 
 

โรงเรียน Central Southland College ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1965 และตั้งอยู่ที่เมือง Winton เป็นเมือง
เล็กๆ ซึ่งออกห่างจากตัวเมือง Invercargill โดยรถยนต์ประมาณ 25 นาที Central Southland College ขนาด
โรงเรียน เป็นระดับกลางมีความร่มเย็น เป็นกันเอง ผู้คนอัธยาศัยดีมาก เป็นโรงเรียนสหศึกษา ชาย-หญิง ที่รับ
นักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ ชั้น year 9-13 มีระบบการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนที่
ครอบคลุมชั้นเรียนขนาดเล็ก ดูแลนักเรียนแบบครอบครัว มีโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า โดยโรงเรียนมีวิชาที่
แข็งแรง ได้แก่ Agriculture (วิชาการท าฟาร์ม และ สวน), Senior Science (วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น), 
และPerforming Arts (วิชาการแสดง) ซึ่งส าหรับนักเรียนต่างชาติก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษ (ESOL), วิชาภาษา
ฝรั่งเศษ และ วิชาภาษาเมารีให้นักเรียนได้เลือกเรียน ดังนี้ 

Year 9-10: จะเรียน Math, English, Science, Social Studies, Physical Education จะเป็นวิชา
บังคับ และ นักเรียนจะต้องเลือก วิชาเลือก อีก 2 วิชา  
Year 11: จะเรียน 3 วิชาบังคับและ 3 วิชาเลือก 
Year 12: จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับ และ 5 ของวิชาเลือก 
Year 13: นักเรียนสามารถเลือกเองได้ 5 ถึง 6 วิชา 

   สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดทันสมัย ห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน 5 ห้อง ห้องส าหรับการละคร ดนตรี ศิลปะ และสนามกีฬา คอร์ทเทนนิส
และบาสเก็ตบอล 6 คอร์ท พ้ืนที่เล่นกีฬา 10 เฮกเตอร์ โรงพลศึกษาพร้อมห้องอุปกรณ์ยกน้ าหนัก สระว่ายน้ า  
  กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน พละศึกษา กจิกรรม นอกห้องเรียน ทริปเล่นสกี ของโรงเรียน แชมเบอร์มิว
สิก และวงดนตรีร็อค งานแสดงดนตรี ประกวดเต้นร า การแข่งขันระหว่างโรงเรียน Central Southland College 
และระดับภูมิภาค 
 

   
 
 

https://www.csc.school.nz/


New Zealand 

 
 

James Hargest College, Invercargill (ม.1-6) 
 

ที่อยู่  282 Layard Street,  Waverley,  Invercargill,  9810, New Zealand 
เว็ปไซต์  http://www.jameshargest.school.nz  
 
 โรงเรียน James Hargest College ตั้งอยู่ที่เมือง Invercargill ก่อตั้งในปี 1958 เป็นโรงเรียนรัฐบาล
ประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2 พันคน เปิดรับนักเรียน
ตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยแบ่งเป็น 2 แคมปัส ได้แก่ แคมปัสส าหรับเด็กเล็ก (Junoir Campus) Year 7 – 8 และ
ส าหรับเด็กโต (Senior Campus) Year 9 – 13 เน้นในเรื่องของวิชาการ และ กีฬาที่น่าสนใจ วัฒนธรรม ดนตรี 
โรงเรียน โดยแต่ละแคมปัสสามารถเดินถึงกันได้เพียง 10 นาที โรงเรียนดูแลเอาใจใส่นักและให้การต้อนรับ มี
ประสบการณ์กับนักเรียนต่างชาติมามากกว่า 15 ปี นักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย 
และมีการเรียนการสอนด้วย เทคโนโลยีขั้นสูง  
  James Hargest มีบริการสนับสนุนที่มีคุณภาพดี ทั้งการศึกษา โฮมสเตย์ อาชีพ และการแนะแนววิชาการ
เรียนและกิจกรรมที่โรงเรียนมีให้นักเรียนได้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน 
เช่น หากนักเรียนสนใจด้านภาษา ที่นี่จะมีเปิดสอนทั้ง ภาษาละติน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาเมารี และมีวิชา ESOL ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กนักเรียนต่างชาติอีกด้วย ในส่วนของด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ
และเทคโนโลยีก็โดดเด่นและสร้างชื่อให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
  นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย อาทิ ห้องสมุดขนาดใหญ่และโมเดิร์น, ห้อง
สตูดิโอส าหรับฝึกซ้อมด้านการแสดง, ห้องศิลปะ, โรงยิมส าหรับเล่นกีฬา เป็นต้น และเพ่ือให้นักเรียนได้ซึมซับ
วัฒนธรรมและปรับตัวเข้ากับประเทศนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้น นักเรียนต่างชาติจะได้พักอาศัยอยู่กับโฮสต์ที่โรงเรียนได้
จัดหาให้เป็นอย่างดี  
 

    
 
 
 
 
 

http://www.jameshargest.school.nz 


New Zealand 

 
 

Southland Girl's High School, Invercargill (ม.3-6) 
 

ที่อยู่  328 Tweed Street,  Georgetown,  Invercargill,  9812, New Zealand 
เว็ปไซต์  http://www.southlandgirls.school.nz  
 

โรงเรียน Southland Girls’ High School ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมือง Invercargill ที่สะดวกสบายใน
การเดินทางเป็นโรงเรียนหญิงล้วนก่อตั้งในปี 1879 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่เก่าแก่ที่สุดในเซาท์แลนด์และเก่าแก่
เป็นอันดับ 3 ของโรงเรียนหญิงล้วนในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักเรียนหญิง เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ตั้งแต่ Year 7 – 13  เปิดสอนสองหลักสูตรทั้ง NCEA และ Cambridge CIE รับนักเรียนอายุ 13-18 ปี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีระบบการเรียนการสอนมาตรฐานจากบุคลากรที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รวม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า
มาตรฐานทุกปี  นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่นักเรียนจะได้รับ โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้าน
สังคมเพ่ือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พร้อมที่จะก้าวต่อไปในโลกนอกรั้วโรงเรียนท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนประสบความส าเร็จในชีวิต มีบรรยากาศที่งดงามและอากาศบริสุทธิ์ เหมาะส าหรับนักเรียนนานาชาติ
ที่ต้องการสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียน  ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง และคอมพิวเตอร์พกพา 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัย ห้องศิลปะและการออกแบบที่สวยงาม ห้องเรียนเต้นร า ห้องดนตรี 
โรงยิมขนาดมาตรฐานโลก กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากมายส าหรับทุก
ระดับชั้นมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดง เต้นร า การละคร และดนตรี มีวิชาเลือกและหลักสูตรให้เลือก
มากมายและยึดหยุ่นได ้
   กิจกรรมพิเศษ Southland Girls' High School มีความเชี่ยวชาญทางกีฬาในระดับนานาชาติ  
คณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน Southland Girls' มี่ประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศ 

 

   

http://www.southlandgirls.school.nz 

