
ส ัมผ ัสประสบการณ์ การศ ึกษาระด ับโลก
Rangitoto เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประเภทสหศึกษา ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์  มีจำานวนนักเรียน 
มากกว่า 3,000 คน  นักเรียนมีอายุระหว่าง 13-19 ปี

Rangitoto College มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ           
ด้านคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ   
Rangitoto College มีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้าน

วิชาการที่เข้มข้น และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง   ส่งผลให้นักเรียนจาก Rangitoto College มีผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทางด้านวิชาการอย่างเยี่ยมยอด

โรงเรียนมีสิ่งอำานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่           
เอื้ออำานวยสำาหรับการเรียนการสอน

สถานท ี่ ต ั ้ ง
Rangitoto College อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยแวดล้อมด้วยอาคารสูง
ระฟ้า แหล่งช็อปป้ิง ร้านกาแฟและภัตตาคารท่ียอดเย่ียมและมีช่ือเสียง 

Rangitoto College ต้ังอยู่ในอ่าว Mairangi Bay ในเขตนอร์ทชอร์ 
(North Shore) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีจากใจกลางเมือง
โดยรถยนต์

การใช ้ช ี ว ิตในนิ วซ ีแลนด ์
นักเรียนรักในประเทศนิวซีแลนด์เพราะมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ผู้คนท่ี
เป็นมิตรและมีระบบการศึกษาท่ีดีเลิศ นิวซีแลนด์ยังจัดเป็นประเทศท่ี
มีความปลอดภัยสูงท่ีสุดซ่ึงได้รับการจัดให้อยู่ในสองหรือสามอันดับ
แรกของโลก ด้วยเหตุผลท่ีมีอัตราการเกิดอาชญากรรมท่ีต่ำามากและ
ไม่มีสัตว์ร้ายท่ีเป็นอันตราย

ค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ต่ำากว่าในออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา
หรือสหรัฐอเมริกา และผู้ท่ีมามักจะชอบในอากาศท่ีสดชี่ืน น้ำาท่ีสะอาด
และพ้ืนท่ีโล่งกว้างขนาดใหญ่ นิวซีแลนด์ยังมีสถานท่ีท่ีน่าประทับใจ                
เพ่ือการพักผ่อนอีกท้ังยังมีกีฬากลางแจ้งมากมาย     เช่น เดินป่า  

พายเรือคายัค เล่นเซิร์ฟ ตกปลา บันจีจัมป์ ล่องแก่งและกระโดดร่ม

รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการสนับสนุนการศึกษานานาชาติอย่างจริงจัง 
มีการจัดทำาข้อกำาหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ                 
วิธีการปฎิบัติน้ีได้กำาหนดกฎหลายข้อท่ีโรงเรียนต้องปฏิบัติตาม      
ซ่ึงผู้ปกครองจะสามารถสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยเม่ือรู้ว่าบุตรหลาน
ของพวกเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ รวมท้ัง
โรงเรียนและครอบครัวโฮสต์ด้วยเช่นกัน

 

โฮมสเตย ์
ผู้ประสานงานด้านท่ีพักของโรงเรียนจะสัมภาษณ์และคัดเลือก
ครอบครัวโฮสต์อย่างรอบคอบ ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ครอบครัวท่ีเหมาะสม
และอยู่ใกล้กับโรงเรียน ร้านค้าและชายหาดท่ีสวยงาม ครอบครัว
โฮสต์จะปฏิบัติต่อนักเรียนเสมือนเป็นลูกหลานของตนเองคอยให้
ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนขณะท่ีพักอาศัยในนิวซีแลนด์     
โฮมสเตย์เป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ท่ีสุดพิเศษในการใช้ชีวิต 
ของนักเรียนในนิวซีแลนด์และนักเรียนส่วนใหญ่จะยังติดต่อกับ
ครอบครัวโฮสต์ต่อไปและกลายเป็นมิตรภาพท่ีย่ังยืนตลอดไป

ครอบครัวโฮมสเตย์จะเป็นผู้จัดหาอาหารให้ทุกม้ือ (เช้า กลางวันและ
เย็น) โดยปกติชาวนิวซีแลนด์รับประทานอาหารแบบชาวอังกฤษ แต่
คนส่วนใหญ่ชอบทานอาหารท่ีหลากหลาย ประเทศนิวซีแลนด์มีพ้ืนท่ี
ชนบทจำานวนมากจึงสามารถผลิตเน้ือ ผักและผลไม้ท่ีมีคุณภาพดี 
อาหารเอเชียเป็นท่ีนิยมอย่างมากในนิวซีแลนด์ ดังน้ันหากต้องการ 
รับประทานอาหารเอเชียก็สามารถหาได้โดยท่ัวไป
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Rangitoto College เป็นสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัยในทุกด้าน
โดยเฉพาะ ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ปฎิบัติการ สำาหรับการเรียน หรือ
งานเฉพาะด้าน ซ่ึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นประโยชน์
สำาหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนมีประสบการณ์

ในการสอนนักเรียนต่างชาติมากว่า 15 ปี และได้พัฒนาระบบ
ต่างๆ มากมายเพ่ือช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในนิวซีแลนด์ 
บุคลากรด้านวิชาการของโรงเรียนจะช่วยดูแล และให้คำาแนะนำาเพ่ือ
ให้นักเรียนได้เรียนตรงตามหลักสูตรของระบบการศึกษา

ช ั ้ น เร ียน
Rangitoto College มีแผนกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง 
นักเรียนของเราได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเน่ือง คุณครูจะจัด
ให้นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิฺศทางด้านวิชาการได้เรียนเพ่ิมเติมในการ
เรียนเสริมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและเตรียมความพร้อม
เพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

นอกจากวิชาหลักแล้ว Rangitoto College ยังมีวิชาท่ีหลากหลาย
ให้นักเรียนได้เลือกเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี เศรษฐศาสตร์ 

กราฟิก ศิลปะ สังคมวิทยา การท่องเท่ียว เต้นรำา การละคร แฟช่ันและ
การออกแบบ การก่อสร้าง วิศวกรรม ธุรกิจศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กฎหมาย อาหารและโภชนาการ 
นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีการสอนภาษาญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สเปน เมารีและ
จีนกลางด้วย อีกท้ังยังมีช้ันเรียน ESOL (ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ท่ีไม่
ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก) สำาหรับผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
ด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ 

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความทันสมัยและ
สร้างสรรค์ เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำาหรับชีวิต
ในยุคท่ีเศรษฐกิจโลกก้าวไปอย่างรวดเร็ว คุณครูทุก
คนจะผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนทำางานด้วยตัวเองและทำางานร่วม

กับผู้อ่ืน นักเรียนจะได้รับการประเมินผลผ่านวิธีการ
ต่างๆ (เช่นการสอบ การบ้าน การประเมินภาคปฏิบัติ 
งานกลุ่มและการนำาเสนอ) เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
ทุกๆด้าน

การเร ียนท ี่  RANGITOTO COLLEGE ก ีฬา ดนตร ีและก ิจกรรมเช ิ งว ัฒนธรรม 
นอกจากด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคลท้ังทางด้านร่างกายและสังคม นักเรียนทุกคนจะได้รับ
การสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายเพ่ือ
ค้นหาส่ิงท่ีตนรัก  

Rangitoto College มีกีฬามากกว่า 40 ชนิด เช่น รักบ้ี ฟุตบอล 
เบสบอล บาสเก็ตบอล ฟันดาบ ยูโด คาราเต้ กอล์ฟ สกี สโนว์บอร์ด 
วอลเลย์บอล โปโลน้ำา การเล่นเซิร์ฟ เรือใบ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
โรงเรียนมีโปรแกรมรักบ้ีพิเศษสำาหรับนักเรียนนานาชาติ ซ่ึงเหมาะ

สำาหรับท้ังผู้ท่ีเพ่ิงเร่ิมเล่นและผู้เล่นท่ีมีประสบการณ์ 

นักเรียนของเราจะมีโอกาสเข้าร่วมในวงดนตรี แจ๊ซ คอมโบ  
ออร์เคสตร้า วงดนตรีประสานเสียงและกลุ่มดนตรีแชมเบอร์ โรงเรียน
มีการสอนเคร่ืองดนตรีเกือบทุกชนิด นอกจากน้ียังมีีกลุ่มเต้นรำา 
ละครเวที และมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่น การแข่งขันด้านศิลปะ      
สัปดาห์ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม   สหประชาชาติจำาลอง   
(การโต้วาทีปัญหาของโลก) และคาปาฮากา (ศิลปะการแสดงของชาว
เมารี)

ความหลากหลาย
นักเรียนนานาชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ซ่ึงจะช่วย
ให้ภาษาอังกฤษเป็นธรรมชาติมากข้ึนและช่วยเสริมความม่ันใจ 
นอกจากน้ียังได้เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติคนอ่ืนๆ จากอีกกว่า 

30 ประเทศ เช่น เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา บราซิล เบลเย่ียม ชิลี ญ่ีปุ่น 
เม็กซิโก ฝร่ังเศส จีน อินโดนีเชีย เวียดนาม อิตาลี เกาหลี ออสเตรีย  
สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและอาร์เจนตินา

ส ิ่ งอ ำ านวยความสะดวก 
Rangitoto College มีส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีดีท่ีสุดในแถบซีก
โลกใต้ ได้แก่ ห้องเรียนท่ีมีความทันสมัย ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
เพ่ือการค้นคว้าและห้องอ่านหนังสือ นักเรียนทุกคนสามารถเข้า
ถึงคอมพิวเตอร์และ Wi-Fi ได้ฟรี นอกจากน้ียังมีหอประชุม สนาม
ฮอกก้ีมาตรฐานโอลิมปิกสำาหรับทุกฤดู โรงยิม 3 แห่งและห้องยก              
น้ำาหนัก ลู่กรีฑาสำาหรับทุกฤดู สนามกีฬา 5 สนาม ตึกเฉพาะสำาหรับ

วิทยาศาสตร์พร้อมห้องปฏิบัติการสำาหรับวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและ
ไฟฟ้า ตึกภาษาอังกฤษพร้อมสตูดิโอโทรทัศน์และภาพยนตร์และห้อง
ละคร ตึกดนตรีพร้อมพ้ืนท่ีสำาหรับฝึกซ้อมและแสดง สตูดิโอเต้นรำา
พร้อมพ้ืนไม้ท่ีปูพิเศษ สระว่ายน้ำาทันสมัยขนาดใหญ่ และสถาบันกีฬา
ในบริเวณโรงเรียน


