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Creativity. 
Precision. 
Collaboration.
Nurturing 
talent in 
Music, Dance 
and Drama.

INTERNATIONAL

เรียนหนังสอในนิ ื วซีแลนด
เซนต์ปีเตอร์, เคมบริดจ

เซนต์ปีเตอร์ 
เเคมบริดจ์

NEW ZEALAND

นานาชาติ



เป็นท่ีท่ีเราจะเรียนรู้ 
และเติบโตไปด้วยกัน

เซนต์ปีเตอร,์ เคมบริดจ์ตั้งอยู่ในภูมิภาคไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์  โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับ 
สถานที่ท่องเที่ยวโรโตรัว, ฮอปบิทตัน และทาวน์โปที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โรงเรียนอยู่ห่างจาก 
สนามบินแฮมมิลตันเพียง 15 นาทีโดย และมีบริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในเกาะเหนือและ เกาะใต้ของนิวซีแลนด์  
โอ๊คแลนด์ใชเ้วลาขับรถไปไม่เกิน 2 ช่ัวโมงซึ่งเป็ นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ 

สถานที่ตั้ง

โรโตรัว
เคมบริดจ์ 

เวลลิงตัน

ไครสต์เชิร์ท

โอ๊คแลนด์

ทาวน์โป

ควีนส์ทาวน

จาก ถึง ใช ้เวลาเดินทาง 
โอ๊คแลนด เคมบริดจ 1 ช่ัวโมง 45 นาท
โรโตร ัว เคมบร ิดจ 1 ช่ัวโมง  5 นาท
ทาวน์โป เคมบร ิดจ 1 ช่ัวโมง 40 นาท
เวลลิงตัน เคมบร ิดจ 6 ช่ัวโมง 
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เรามีความยินดีที่คุณได้ตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน
ของเรา สิ่งที่ทำาให้เซนต์ปีเตอร์ เคมบริดจ์มีความพิเศษคือเรามี
นักเรียนที่คิดบวกและมีความสุข พร้อมกันนี้กับโอกาสมากมายที่
ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะพบว่ามีโอกาสในการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นมากมาย
และน่าเข้ามีส่วนร่วม โรงเรียนของเรามีทรัพยากรกายภาพที่โดด
เด่นและเจ้าหน้าที่ของเราก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่จะให้นักเรียนของเราทุก
คนประสบความสำาเร็จ  

ที่เซนต์ปีเตอร์ เรายินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกมาตลอด 
25 ปีที่ผ่านมา เรานำาเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับโลก
สำาหรับระดับชั้นปีที่ 7 - 13 สถานบริการอำานวยความสะดวกชั้นนำา 
ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การต้อนรับดูแลอันอบอุ่นในบรรยากาศที่
เป็นกันเอง

เราเห็นความสำาคัญในการที่จะให้แน่ใจว่าลูกของคุณมีความสุขและ
ปรับตัวได้ที่เซนต์ปีเตอร์ และเราจะทำาทุกอย่างที่สามารถทำาได้เพื่อ
ให้คุณมั่นใจว่าลูกของคุณได้รับการดูแลอย่างดีในระหว่างที่พวกเขา
อยู่ในความดูแลของเรา เรารู้ว่าลูกของคุณอยู่ไกลจากเพื่อนๆ และ
ครอบครัว เราต้องการที่จะแน่ใจว่าพวกเขามีความสุขและปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้น

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมคอยดูแลพวกเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึง
นิวซีแลนด์ เริ่มตั้งแต่ที่เรารับนักเรียนจากที่สนามบิน จนกระทั่งวันที่
เขาเดินทางกลบประเทศบ้านเกิดของพวกเขา

ยินดีต้อนรับ...

จากครูใหญ่ผู้บริหารโรงเรียน 
คุณเดล เบอร์ดิน

ลอรี่ ฟู เลอร
ผู้อ านวยการนักศึกษาต่างชาติและ  
คณบดีนานาชาติ  
โทร +64 07 827 9803  
มือถือ + 64 027 554 3474  
อีเมล์  lauree.fuller@stpeters.school.nz

ความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำาให้เราแตก
ต่างไม่เหมือนใคร ในความที่เป็นทั้งโรงเรียนไปกลับและโรงเรียนประจำา 
เซนต์ปีเตอร์คือบ้านอีกหลังที่ไกลจากบ้าน สำาหรับนักเรียนกว่าพันคนทั้ง
ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือข้ามน้ำาข้ามทะเลมาจากประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก ครอบครัวของเรานี้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้และเรียกที่นี่ว่าบ้าน ด้วย
การศึกษาของเซนต์ปีเตอร์ ลูกๆ ของคุณจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเค้า
ปรารถนา 

ฉันหวังว่าฉันจะได้ต้อนรับครอบครัวของคุณสู่เซนต์ปีเตอร์ เคมบริดจ์

จูเลีย สมอล์ 
ครูใหญ่ผู้บริหารโรงเรียน
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International Baccalaureate 

พบกับสตีเวน,
นักศึกษาหลักสูตร IB
" ฉันเลือกเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
นานาชาติด้วยเหตุผลหลายประการ  
ประการแรก หลักสูตร IB เสนอโอกาสในการเรียนรู ้ข้าม หลักสูตร 
หลักสูตร IB ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง สาขาวิชาต่างๆ 
ในการสอบประเมินภายใน, เรียงความ เพิ่มเติมและอื่น ๆ ประการที่สอง 
หลักสูตร IB ไม่จ ากัด นักเรียนที่จะต้องเป็ นนักวิชาการ 
เราขยายองค์ความรู ้ของ เราให้กว้างกว่าวิชาที่เราเลือกเรียนโดยการเ
รียนรู ้ทฤษฎี ความรู ้(TOK) และความคิดสร ้างสรรค์กิจกรรมและการ 
บริการ (CAS) ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของหลักสูตร IB  
ประการที่สาม หลักสูตร IB ส่งเสริมความคิดระดับสากล 
และตระหนักถึงมุมมองที่ส าคัญส าหรับเราในอนาคต โดย 
น าเสนอหลักสูตรภาษาที่สองภาคบังคับและยังแทรกซึม 
อรรถบทเข้าไปในห้องเรียน 

หลักสูตร IB มีเป้ าหมายเพื่อปลูกฝังการศึกษารอบด้าน หลักสูตร IB 
มีแนวทางที่เข้มงวดในการเลือกวิชาของ 
นักเรียน นักเรียน IB ท่ัวไปจะเรียนภาษาที่หนึ่ง, 

ภาษาที่สองและคณิตศาสตรเ์ป็ นหลักสูตรภาคบังคับ และ 
เลือกวิทยาศาสตร ์เชิงทดลอง, สังคมศาสตร ์และหลักสูตร 
ศิลปะ (หรือวิทยาศาสตร ์เชิงทดลองหรือสังคมศาสตร ์อื่น ๆ ) 
ในหลักสูตร IB นักเรียนจะติดตามผลแต่ไม่จ ากัด 
วิชาการ ทฤษฎีความรู ้ส ารวจวิธีที่เราสร ้างองค์ความรู ้และ 
ความถูกต้องของความรู ้; CAS จะช่วยให้ม่ันใจได้ว่า 
นักเรียนมีชีวิตที่สมดุลและมีส่วนร่วมในชุมชน 

นอกเหนือจากหลักสูตร NCEA แล้วหลักสูตร IB ยังเป็ น อีกหลั
กสูตรหนึ่งที่ได้รับการยอมรับท่ัวโลก เนื่องจาก 
ประกาศนียบัตรแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความ 
พากเพียรและความกล้าหาญของนักเรียนในการเผชิญกับ 
ความท้าทาย จึงเป็ นวุฒิการศึกษาที่มีประโยชน์ในการ 
สมัครเข้ามหาวิทยาลัยและการฝึกงานหรือโอกาสในการ ท างาน 
แผนของฉันหลังจากจบการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรนานาชาติคือการเข้าศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษาและฉันเชื่อว่าหลักสูตร IB ได้เตรียมตัวฉัน 
ให้พร ้อมเต็มที่ ด้วยวุฒิการศึกษานี้ฉันสามารถไปได้เกือบ 
ทุกประเทศในโลก”

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
นานาชาติ (IB) เป็ นวุฒิการศึกษาระดับ
นานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงพร้อม
ด้วยปรัชญาการศึกษาแบบองค ์รวมที่
ออกแบบมาเพื่อสร้างพลเมืองโลกที่ ี
ความคิดในระดับสากล

โรงเรียนเซนต ์ปีเตอร์ เคมบริดจ์ภูมิใจที่เป็ นโรงเรียน 
เดียวในเกาะเหนือตอนกลางที่เปิดสอนหลักสูตร IB  

พันธกิจ IB ให้วิสัยทัศน์แบบองค ์รวมในระยะยาวของ 
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง อารเ์ธอร ์บรอด 
เฮิร ์สต ์ผู้ก่อตั้งของเรา มองเห็นกาลไกลในขณะที่เขา 
พัฒนาบุคลิกลักษณะของร่างกาย, ใจ, จิตวิญญาณ - IB 
และโรงเรียนเซนต ์ปีเตอร ์เคมบริดจ์ถูก 
ก าหนดให้เป็ นเหมือนคู่แฝด

ประกาศนียบัตร IB เป็ นหลักสูตรศึกษาสองปีที่ 
เข้มงวดทางวิชาการซึ่ ช่วยให้ม่ันใจได้ว่านักเรียนจะ 
สร ้างพื้นฐานทางวิชาการที่รอบรู ้ผ่านการศึกษาหก 
วิชาในกลุ่มหลักสูตรที่ส าคัญ ได้แก่ วรรณคดี, การ เรียนรู ้ภาษา, 
ปัจเจกบุคคลและ สังคมศาสตร,์  
วิทยาศาสตร ์, คณิตศาสตร ์และ ศิลปะศาสตร
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หลักสูตรประกาศนียบัตรส 
าหรับนักเรียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษ
าของประเทศนิวซีแลนด ์ (NCEA) เป็ 
นหลักสูตรระดับชาติส าหรับ 
นักเรียนมัธยมศึกษาต
อนปลายในนิวซีแลนด 
การสอบภายในและภายนอกจัดขึ้นโดย  
ส านักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศ 
นิวซีแลนด ์ (NZQA)

NCEA 

พบกับอิง,
นักศึกษาหลักสูตร NCEA
"สวัสดีฉันชื่ออิง ฉันเลือกเรียนหลักสูตร NCEA เพราะ 
มีทางเลือกนับไม่ถ้วนที่จะฉันจะได้รับทั้งในปัจจุบันและ 
เส้นทางการศึกษาในอนาคตของฉัน 

ที่ฉันชอบในการเรียนหลักสูตร NCEA คืออิสระในการ 
เลือกวิชาที่ NCEA สามารถให้ได้ นี่เป็ นระบบการศึกษา 
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางดังนั้นโอกาสที่จะ 
ได้รับหลังจากจบมัธยมปลายจึงไม่มีที่สิ้นสุด 

ฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนรู ้ทักษะต่างๆ เช่นวิธีการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร ้างสรรค์ เนื่องจาก \ฉันเชื่อว่
าการเรียนภายใต้หลักสูตร NCEA ท าให้ 
นักเรียนมีความท้าทายในเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมใน 
การคิดของนักเรียน แทนที่จะใช ้วิธีบอกค าตอบ  
หลักสูตร NCEA จะถามค าถามที่บังคับให้นักเรียนคิด 
นอกกรอบและพัฒนาความสามารถของเราในการเปิด 
ใจกว้าง 

ปีนี้ฉันก าลังเรียนวิชาคณิตศาสตร ์, ภาษาอังกฤษ, EAL, 
แฟช่ัน, ภูมิศาสตร ์และเคมี วิชาที่ฉันชอบคือแฟช่ ั
เพราะท าให้ฉันได้แสดงความคิดสร ้างสรรค์ทางศิลปะ  

แผนของฉันส าหรับอนาคตคือการได้ใช ้วุฒิการศึกษา 
ระดับ NCEA ของฉันเพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา 
และได้รับทุนการศึกษากรีฑาเต็มจ านวน” 

เป็ นหลักสูตรที่มีความท้าทายนักเรียนทุกระดับความสามารถ, ในทุก 
ด้านของการเรียนรู ้นักเรียนจะสามารถยืดหยุ่นได้มากในการเลือก 
หลักสูตรและนี่คือทางเลือกที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือก

นักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตร NCEA ที่เซนต์ปีเตอร ์สามารถเลือก 
วิชาได้จาก 20-30 ตัวเลือก (ขึ้นอยู่กับระดับชั้นปี) เปิดโอกาสใน 
การเรียนรู ้ที่หลากหลายและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
มากมาย

อัตราการสอบผ่านของเราส าหรับ NCEA ระดับ 1, 2 และ 3 อยู่ที่ 
95% ขึ้นไปโดยมีนักเรียนจ านวนมากที่สอบได้เกรดระดับ Merit 
และระดับ Excellence

ล่าสุดมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากเซนต์ปีเตอร ์หลายคนที่ก าลังเข้า 

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ 
และมหาวิทยาลัยโอทาโกในนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยพรินซ ์ตัน 
และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร ์ดในสหรัฐอเมริกา
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เนื้อที่ 37 เฮกตาร์ที่ 
มีความร่มรื่นเหมือน 
สวนสาธารณะ  
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หอพักแต่ละหลังได้รับการดูแลโดยผู้อ านวยการหอ 
และแม่บ้านที่อาศัยอยู่ที่หอ ผู้ช่วยประจ าหอ (มักจะ 
เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่อายุน้อย, นักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในทีม) และผู้น า 
นักเรียนในหอพักจะช่วยดูแลหอ พยาบาลของ 
โรงเรียนเป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 

กลุ่มคนเหล่านี้มาร่วมกันท าให้หอพักมี 
สภาพแวดล้อมแบบ 'แม้ไม่ได้อยู่บ้านแต่เหมือนอยู่ที่ บ้าน' 
และรับประกันความเรียบร ้อยของหอพัก. 

ชีวิตนักเรียนประจ าให้อะไรบ้าง 

การมีปฏิสัมพันธ์ 

นักเรียนในหอพักจะได้รับโอกาสในการใชเ้วลา

ร่วมกับผู้อื่น, แบ่งปันประสบการณ์และสร ้างความทรง จ าที่ ี
กับเพื่อน ๆ

สถานบริการอ านวยความสะดวกของโรงเรียน 

นักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนหรืออาศัยอยู่ในหอพักมี 
โอกาสใช ้สถานบริการทางการกีฬาและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกบนพื้นที่ของโรงเรียน 

เซนต ์ปี เตอรเ์ ป็ นบ้านของเด็กชายและเด็กหญิงกว่า 450 คนในช่วงเปิ ดภาคเรียน พวกเขา อา
ศัยอยู่ในหอพักแปดหลังในวิทยาเขตของโรงเรียน เป็ นหอชายสี่หอและหอหญิงสี่หอ 

หอพักนักเรียน 
ท่ีเซนต์ปีเตอร

อาหารอร่อยเพื่

อาหารทุกมื้อส าหรับนักเรียนประจ าของเราได้รับการ 
จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนและได้รับการออกแบบให้มี 
รสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เราให้บริการ 
อาหารสามมื้อต่อวัน, เจ็ดวันต่อสัปดาห์ มีผลไม้และของ 
ว่างส าหรับนักเรียนประจ าในระหว่างวัน 
ทริปวันหยุดสุดสัปดาห์ 

หอพักแต่ละหลังมีทริป / กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ 
เป็ นประจ าส าหรับนักเรียนของเรา ในวันศุกร ์จะมีรถ 
บัสส าหรับนักเรียนที่จะเดินทางเข้าเมืองเคมบริดจ์ 
เพื่อซื้อสิ่งของเพิ่มเติมที่พวกเขาอาจจะชอบ 

WIFI ฟรีในวิทยาเขต 

นักเรียนสามารถใช ้ wifi ได้ฟรีในหอพักและที ่
โรงเรียน สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนของเราสามารถติดต่อ 
กับเพื่อนและครอบครัวได้
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ศิลปะการแสดง

ที่เซนต ์ปี เตอรเ์ ราปลูกฝังและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค ์, แชร ์ความหลงไหล, 
สอนความ แม่นย าและส่งเสริมการท างานร่วมกัน พื้นที่ส าหรับการแสดง 

วิชาศิลปะการแสดงเป็ นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตรของ 
เรา เริ่มจากวิชาหลักในชั้นปีที่ 7 และ 8 ในชั้นปีที่ 9  
นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรี, เต้นร า, การละครและ 
ละครเพลงเป็ นวิชาเสริม เพื่อน าเข้าสู่หลักสูตร NCEA ใน 
ชั้นปีที่ 11 

เราจัดวิชาดนตรี, เต้นร า, และ ศิลปะการละครให้กับนักเรียนชั้ 
ปีที่ 12 และ 13 ที่เลือกเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB) ภายในคณะศิลปะการแสดง  
นักเรียนจะได้รับการส่งผลักดันให้มีส่วนร่วมในวงดนตรีที่น่า 
ตื่นเต้นตระการตา, คณะเต้นร า,  โปรดักช่ันและกิจกรรมต่างๆ 
ที่เซนต์ปีเตอร ์จัดขึ้นเพื่อให้ได้มีประสบการณ์กับความสุขของ 
การแสดงและเพิ่มความม่ันใจในความสามารถของพวกเขา 

นักเรียนของเราจะเข้าถึงโค้ชและครูสอนที่มีความสามารถ 
และเป็ นผู้กระตุ้นแรงบันดาลใจซึ่งเป็ นผู้น ากิจกรรมร่วม 
หลักสูตรในวิชาดนตรี, เต้นร า และการละคร ผู้น าเหล่านี้เป็ น
มืออาชีพที่มีชื่อเสียงและหลายคนเป็ นนักแสดงที่แสดงเป็น 
ประจ า ความรู ้มากมายในโลกแห่งความจริงและ 
ประสบการณ์ของพวกเขามีค่ามากมายส าหรับนักเรียนของ 
เรา 

เครือข่ายที่โค้ชและครูสอนของเราน ามาด้วย ช่วยให้การ 
เรียนรู ้ของนักเรียนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและท าให้เราม ี
เครือข่ายที่เข้มแข็งในการเข้าถึงโปรแกรมการศิลปะแสดงใน 
ระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ 

โปรแกรมศิลปะการแสดงของเราครอบคลุมทุกอย่าง เปิดรับ 
นักเรียนที่ชื่นชอบความคลาสสิกและผู้ที่ชื่นชอบดนตรีร่วม 
สมัย, เต้นร าและการละคร มันเป็ นการผสมผสานวิธีการแบบ 
ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ศิลปะการแสดงช่วยให้นักเรียน 
สามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งแบบเดี่ยว 
และแบบกลุ่ม เป็ นการกระตุ้นให้พวกเขาสามารถแสดง 
ศักยภาพออกมาให้มากที่สุดและมุ่งมั้นที่จะสร ้างผลงานที่เป็ 
น เลิศ เรามีทุกอย่างให้กับทุกคนตั้งแต่ชั้นเรียนดนตรีแบบตัว 
ต่อตัว, ชั้นเรียนเต้นร าฮิปฮอป เทศกาลเช็คสเปียร ์ของเราไป 
จนถึงวิทยาลัยการละครเพลง 

เช่นเดียวกับในทุกพื้นที่ของโรงเรียน นักเรียน 
ศิลปะการแสดงจะได้รับการส่งเสริมให้มีปณิธานสูง เซนต์ป 
เตอรเ์สนอประสบการณ์ศิลปะการแสดงที่ไม่เหมือนใคร  
ด้วยแนวทางที่แตกต่าง จากการเข้ามีส่วนร่วมในงาน ไป 
จนถึงการแสดงถึงความเป็ นมืออาชีพ ทั้งหมดนี้เป็ นผล 
พลอยได้มาจากสถานบริการอ านวยความสะดวกที่ยอด 
เยี่ยมของเรา
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วัตถุประสงค์ของเราในการสร ้างศูนย์ขี่ม้าขึ้นเพื่อสร ้างศูนย์ 
ฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมและสถานที่จัดการม้าพร ้อมคอกม้าที่ 
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับสถาบันการศึกษา นักเรียน 
สามารถน าม้ามาพักที่โรงเรียนได้หนึ่งตัวในช่วงเปิดเทอม 
นักเรียนที่ลงแข่งขันใน ESNZ ระดับชาติหรือในระดับสูงกว่า 
อาจยื่นเรื่องขอน าม้าอีกตัวได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
ผู้อ านวยการ 

สถานบริการอ านวยความสะดวกของสถาบันได้แก่:

• อารีน่าขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางขนาด 90 x 80 เมตร. 
แบ่งถาวรออกเป็ นสามโซนประเภทกระโดด ข้ามเครื่องกีดขวาง, 
ข้ามเครื่องกีดขวางแบบกริดและ สนามฝึกตีวง lunging

• อารีน่าฝึกศิลปะบังคับม้าขนาด 70 x 30 เมตร

• สนามฝึกการยกตัว ขี่ม้าวิ่งเหยาะๆได้ในทุกสภาพ อากาศ

• สถานที่ฝึกขี่ม้าประเภทครอสคันทรี

• สถานที่เปิด 40 หลา

• ห้องล๊อคได้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ในการขี่ม้า 4 ห้องที่ 
รองรับผู้ขี่ม้าได้ถึง 40 คน 

ขี่ม้า
สถาบันสอนข่ีม้า

นักเรียนจากสถาบันสอนขี่ม้าของเซนต ์ปี เตอร ์ได้เข้าร่วมในโปรแกรมระดับโลก, 
Grand Prix และการแข่งขันชิงแชมป์ ระดับภูมิภาคในประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีด 
ขวาง, ประเภทศิลปะการบังคับม้าและ ประเภทอีเวนท์ติ้ง 

• ห้องเก็บผ้าห่มม้า

• คอกม้า 36 คอกที่มีระบบป้ องกันและจัดการโดย Gallagher 
Animal Management

• ฟาร ์มขี่ม้า

• ห้องเรียนของนักเรียนขี่ม้าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับม้า

• ผู้เชี่ยวชาญให้บริการในด้านต่างๆ เช่นสัตวแพทย,์ คน 
ใส่เกือกม้า, ทันตแพทย,์ นักโภชนาการและให้อาหาร

หลักสูตรการเรียนขี่ม้าของเซนต์ปีเตอร ์ถูกออกแบบมา 
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในการตั้งเป้ าและเพื่อให้บรรล ุ
เป้ าหมายการแข่งขันของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อม 
การท างานเป็ นทีม นักเรียนจะต้องเข้ามีส่วนร่วมเป็ นส่วน 
หนึ่งในการจัดการในสถานบริการอ านวยความสะดวก 
สถาบันขี่ม้าของเซนต์ปีเตอร ์นี่เป็ นการสร ้าง 
ประสบการณ์อันล ้าค่าเพื่ออนาคตผ่านสี่หลักการเรียนรู ้ 

ของเรา:
•  พัฒนาการของผู้ขี่
•  ความช านาญในการขี่ม้า
•  ชุมชน
•  การกุศล
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นักกอล์ฟตัวแทนประเทศนิวซีแลนด ์ โปรทัวร ์และผู้รับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของ 
สหรัฐอเมริกาหลายคนได้รับการฝึ กฝนและจบการศึกษาจากสถาบันสอนกอล์ฟเซนต ์ปี เตอร

เราเปิดโอกาสให้คุณได้เล่นกอล์ฟอย่างสนุกสนานและ เพลิดเพลิน 
-  เสริมสร ้างความม่ันใจและพัฒนาทักษะของ คุณในทุกแง่มุมของเ
กมส์และสอนความมีน ้าใจนักกีฬาที่ 

เซนต์ปีเตอร ์ภูมิใจน าเสนอสถานบริการฝึกอบรมกอล์ฟใน 
ทุกสภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่ เชียวชาณส 
าหรับการวิเคราะห์วงสวิง 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู ้:

• พื้นฐานของการสวิงกอล์ฟ

•  องค์ประกอบท้ังสี่ของการเล่นเกมส์สั้

•  กลยุทธ ์ การวางแผนการเล่น

•  มารยาทในการเล่นกอล ์ฟ

•  กฎกติกากอล ์ฟ

•  ปรับสภาพร่างกาย

กอล์ฟ
สถาบันสอนกอล์ฟ

กอล์ฟส าหรับผู้เล่นทุกระดับ จากผู้ฝึ กหัด 
เริ่มต้นไปจนถึงระดับโปร:

•  ทีมกอล์ฟโรงเรียนส าหรับนักกอล์ฟมือใหม่ เรียนรู ้ฝึกฝน เกี่ยว
กับกอล์ฟในบรรยากาศที่สนุกสนาน

•  หลักสูตรผู้สนใจเข้าร่วม ส าหรับนักกอล์ฟมือใหม่เช่นกัน, 
พัฒนาเทคนิคในทุกๆ ด้านและกลยุทธ ์ของเกมส์กอล์ฟ ม ี
คลาสฝึกอบรมเป็ นกลุ่มคณะเป็ นประจ า และมีการเสริมการ 
ฝึกสอนแบบตัวต่อตัว

•  หลักสูตรนักพัฒนา ส าหรับนักกอล์ฟที่มีทักษะ 
พื้นฐานและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไป ผู้เล่นจะม ี
คลาสฝึกสอนตัวต่อตัวเป็ นประจ า และมีการฝึกสอน 
ตามหลักสูตร

•  หลักสูตรสร ้างผลงานของเราออกแบบเพื่อผู้เล่นที ่
ปรารถนาที่จะก้าวขึ้นเป็ นตัวแทนนักกอล์ฟ ผู้เล่นจะเข้า 
ฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวทุกอาทิตย์ และคอร ์สอบรมที ่
ครอบคลุมในหลักสูตร

•  หลักสูตรระดับอีลีทของเราได้รับการออกแบบเพื่ 
นักกอล์ฟที่มีศักยภาพสูงพร ้อมกับข้อก าหนดจ าเพาะ
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จักรยาน
สถาบันนักปั่น

ด้วยการเข้าถึงสถานบริการระดับโลกและสามารถเข้าถึง 
CyclingNZ ในพื้นที่ คุณมีโอกาสที่ดีเลิศในการที่จะได้ เรียนรู ้
หรือสันทัดในการป่ันบนถนน, บนลู่ป่ัน หรือจักรยาน วิบาก 

การป่ันจักรยานเหมาะส าหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้ 
หัดขี่มือใหม่ไปจนถึงมือโปร:

• ชั้นปีที่ 7-8: แนะน าการป่ันจักรยานเป็ นกลุ่มบนถนน 
ที่เงียบสงบ, ป่ันในลู่ป่ันที่สนามเวโลโดรม และการป่ัน 
จักรยานวิบาก

• ทีมป่ันจักรยานเสือภูเขาของเราเรียนรู ้ทักษะจากการ 
ป่ันในเส้นทางท้องถิ่

ถ้าคุณอยากเป็ นนักป่ันหรืออยากที่จะลองเป็ นนักป่ัน เซนต ์ปี เตอร ์
คือโรงเรียนสอนป่ันจักรยานที่ ที่สุด สถาบันนักป่ันของเราตั้งอยู่ติดกับ Avantidrome 
สนามแข่งจักรยานแห่งชาติที่ยอดเยี่ยม

• ทีมป่ันพัฒนาการเป็ นทีมที่ป่ันจักรยานบนถนนและบนลู่ ป่ันจัก
รยานซึ่งอาจเข้าร่วมแข่งขันในคืนที่มีสโมสร, งาน แข่งขันระดับ
ภูมิภาคและงานแข่งขันระดับประเทศ นักป่ัน จะเข้าร่วมการฝึกซ ้
อมหลายครั้งต่อสัปดาห์จะได้รับการ ฝึกสอนขั้นสูง นักป่ั
นจะได้รับประโยชน์จากการฝึกซ ้อม ใน Avantidrome 
และจากทีมผู้เชียวชาญในฝึกฝน การป่ันจับเวลาหรือป่ันไทม์ไท
รอัลเทรนนิ่ง

สถาบันของเรามีไว้ส าหรับนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงประเภท ป่ัน 
บนถนนและป่ันบนลู่ป่ันจักรยาน – การฝึกที่มีความเข้มข้น 
มากโดยเน้นการเข้ายิมเป็ นหลัก เน้นการสร ้างกล้ามเนื้อให้ 
แข็งแรงและฝึกสมรรถภายทางร่างกาย นักป่ันฝึกใน 
Avantidrome, เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
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การอุทิศตน, การสร ้างแรงจูงใจให้ตนเองและการตั้งเป้ าหมาย 
คือค่านิยมและความเชื่อของทีมเรา นี่เป็ นสิ่งที่ท าให้เซนต์ปี 
เตอรเ์ป็ นหนึ่งในโรงเรียนที่มีทีมเรือกรรเชียงที่ดีที่สุดติดอัน
ดับ ต้นๆของนิวซีแลนด์, เราผลิตนักกีฬาตัวแทนประเทศและได้
รับ รางวัลโรงเรียนระดับประเทศเป็นประจ า ดังนั้นถ้านั้นคือสิ่งที่ 
ผลักดันคุณท าไมไม่สมัครเข้ามาเรียนกับเรา 

กีฬาเรือกรรเชียงเหมาะส าหรับทุกคน, ตั้งแต ่
ฝี พายหันใหม่ไปจนถึงฝี พายสมรรถนะสูง:

•  กีฬาเรือกรรเชียงส าหรับชั้นปีที่ 7 และ 8, สอนพื้นฐาน 
ของการพายเรือกรรเชียง

•  หลักสูตรเรียนรู ้พายเรือกรรเชียงมีให้เรียนในเทอม 1 ส 
าหรับชั้นปีที่ 9 –12. ในวิชาพละของชั้นปีที่ 9 คุณ สามารถเข้า
ร่วมโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานใน โรงยิมและบนน ้า

บันทึกความส าเร็จที่โดดเด่น การได้มาฝึ กอบรมในแหล่งกาเนิดของกีฬาพายเรือกรรเชียง 
และโปรแกรมที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถคือไพ่ใบส าคัญของกีฬาเรือ 
กรรเชียงที่เซนต ์ปี เตอร

กีฬาเรือกรรเชียง
สถาบันสอนพายเรือ

• ทีมน้องใหม่รุ่นจูเนียร(์Junior Novices) เป็ นทีมส าหรับ 
ฝีพายหัดใหม่ในกลุ่มอายุ U15 และ U16,พัฒนาเทคนิค 
พื้นฐานและระดับสมรรถภาพร่างกาย

• รุ่นพัฒนาการ/ทีมน้องใหม่รุ่นซีเนียร ์เป็ นทีมส าหรับ 
ฝีพายกลุ่มอายุ U16 ที่มีประสบการณ์และฝีพายหน้า 
ใหม่ในกลุ่มอายุ U17/18 เราเน้นที่จะพัฒนาเทคนิคการ 
พายเรือและสมรรถภาพทางร่างกายและความแข็งแกร่ง 
ในขณะเดียวกันก็เสริมสร ้างวัฒนธรรมการท างานเป็ นทีม

• รุ่นสมรรถนะสูง/ทีมซีเนียร ์เป็ นทีมส าหรับกลุ่มอายุ U17/18 
ที่มีประสบการณ์การพายเรือ เรายังคงพัฒนาความเป็ นเลิศใน 
ด้านทักษะทางเทคนิคและแนะน าการออกก าลังในยิมที่มุ่งเน้น 
การสร ้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฝีพายที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา 
ยังได้รับประสบการณ์ในการพายเรือเล็ก ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันใน 
ประเพณีการแข่งเรือระดับภูมิภาคและระดับประเทศ นักกีฬา 
ฝีพายจะได้มีสิทธิ์เข้าแข่งเพื่อเป็นตัวแทนของทีม janeyc@
stpeters.school.nz
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Year 9 Year 10 Year 11
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ NCEA ระดับ 1 

คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ์ NCEA ระดับ 1 

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษขั้นสูง 
สื่อสารมวลชน

วิทยาศาสตร 
การเกษตรและพืชสวน

วิทยาศาสตร 
การเกษตรและพืชสวน 

คณิตศาสตร ์และการเงิน 
คณิตศาสตร ์และสถิติ

สังคมศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร
การเกษตรและ
พืชสวน วิทยาศาสตร ์(ได้รับการรับรอง)
การเกษตรและ
พืชสวน วิทยาศาสตร ์(เก็บคะแนน)
ชีววิทยา
ชีววิทยาขั้นสูง
เคมี
เคมีขั้นสูง
ฟิสิกส
ฟิสิกส์ขั้นสูง

องค์กรศึกษา พาณิชยศาสตร ์ศึกษา ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร

องค์กรศึกษา 
ภาษาจีน
ภาษาฝร่ังเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
ภาษาเมารี

เรียนภาษา จาก: 
ภาษาจีน
ภาษาฝร่ังเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
ภาษาเมารี

การบัญชี
ธุรกิจศึกษา
พาณิชยศาสตร
เศรษฐศาสตร

ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเสริม (EAL) ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเสริม (EAL) ภาษาจีน
ภาษาฝร่ังเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน**
ภาษาเมารี

ศิลปะ ศิลปะ

เต้นร า 
การละคร
การดนตรี
ละครเพลง

ต้นร า
การละคร
การดนตรี

ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเสริม (EAL) 

การออกแบบและการสื่อสารด้วยภาพ
เทคโนโลยีดิจิทัล - คอมพิวเตอร ์ศึกษา
แฟช่ันดีไซน์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยี - การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม
เทคโนโลยี – การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ้

เทคโนโลยีดิจิทัล - คอมพิวเตอร ์ศึกษา 
การออกแบบและการสื่อสารด้วยภาพ
แฟช่ันดีไซน์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยี - การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
เทคโนโลยี – การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ

พลศึกษาและสุขศึกษา 
ศาสตร ์แห่งม้า
สถาบันกีฬาท่ัวไป
สถาบันกีฬาจูเนียร

พลศึกษาและสุขศึกษา
ศาสตร ์แห่งม้า
สถาบันกีฬาท่ัวไป
สถาบันกีฬาจูเนียร

ศาสนศาสตร ศาสนศาสตร 

เรามีหลากหลายวิชาเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและความสนใจที่
แตกต่างของนักเรียนของเรา 

วิชาการ วิชาต่างๆ 
วิชาท่ีมีให้เลือกในขณะนี้
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ชั้นปี ที่ 12 ชั้นปี ที่ 13 หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
นานาชาติ

NCEA ระดับ 2 Level 3 ระดับ
(ทุนการศึกษา NZQA) 

ชั้นปี ที่ 12 และ 13
ประกาศนียบัตรIB

(ทุนการศึกษา NZQA) 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษขั้นสูง 
สื่อสารมวลชน

ภาษาอังกฤษ - วรรณคดี
ภาษาอังกฤษ – สื่อภาพ
สื่อสารมวลชน

กลุ่มที่ 1:
ภาษาและวรรณคดี A
ภาษาอังกฤษวรรณคดี A
โรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู ้ด้วยตัวเองกับ
วรรณคดีในภาษาแม่

คณิตศาสตร ์– แคลคูลัส 
คณิตศาสตร ์– สถิติ
คณิตศาสตร ์- คณิตศาสตร ์และการเงิน

คณิตศาสตร ์– แคลคูลัส 
คณิตศาสตร ์– สถิติ
คณิตศาสตร ์- สถิติ สอบเก็บคะแนน

กลุ่มที่ 2:
การได้มาซึ่งภาษา
ภาษาฝร่ังเศส B
ภาษาญี่ปุ่น B
ภาษาสเปน ab เริ่มต้น
ภาษาสเปน B
ภาษาจีน B

วิทยาศาสตร ์การเกษตรและพืชสวน
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส

วิทยาศาสตร ์การเกษตรและพืชสวน
ชีววิทยา 
เคมี
ฟิสิกส

กลุ่มที่ 3: 
บุคคลและสังคม
ธุรกิจการจัดการ
เศรษฐศาสตร
ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร

คลาสสิคเคลศึกษา 
ภูมิศาสตร 
ประวิติศาสตร

การท่องเที่ยว* 

คลาสสิคเคลศึกษา
ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร

การท่องเที่ยว* 

กลุ่มที่ 4: 
วิทยาศาสตร ์การทดลอง
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร

ธุรกิจการเกษตร
การบัญชี
ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร

การบัญชี
ธุรกิจการเกษตร 
ธุรกิจการจัดการ
ธุรกิจและการศึกษาผู้ประกอบการ
เศรษฐศาสตร

กลุ่มที่ 5: 
คณิตศาสตร
การคิดวิเคราะห์และหาแนวทาง
การประยุกต์ใช ้และการตีความ

ภาษาจีน**
ภาษาฝร่ังเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเมารี

ภาษาฝร่ังเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเมารี

กลุ่มที่ 6:
ศิลปศาสตร ์
การเต้นร า
ภาพยนตร ์ศึกษา
ดนตรี
ศิลปะการละคร
ทัศนศิลป์

ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเสริม (EAL) ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเสริม (EAL) หลักสูตรสหวิทยาการ 
ระบบและสังคมสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเสริม (EAL) English as an Additional Language 
(EAL)

ข้อก าหนดหลัก 
นอกจากน้ี, นักเรียน IB ทุกคนจ าเป็ นจะต้องท าตาม
นี้ให้สมบูรณ์:
• ทฤษฎีความรู
• เรียงความเพิ่มเติม
• ความคิดสร ้างสรรค์, กิจกรรม, การบริการ (CAS)
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วิชาการ วิชาต่างๆ 
ต่อจากหน้าท่ีแล้ว

นักเรียนซีเนียร ์เลือกเรียนทางใดทางหนึ่งระหว่าง: NCEA or หลักสูตรการศึกษาระดับป
ระกาศนียบัตร นานาชาติ (IB)
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