
| Add a place | 
Login | Signup Search

New Zealand > Auckland > Auckland Central 

Map of Auckland Central 

Share

 Email Facebook Twitter

Map data ©2016 GoogleReport a map error

Epsom Girls 
Grammar School

ผลปี 2021 

ผลจากการสอบ NCEA ของเราแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จขั้นสูง ในสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่กว้างและครอบคลุม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ สิ่งนี้สำาคัญต่อเราก็
เพราะ นักเรียนควรจะมั่นใจได้ว่าโรงเรียนจะดูแลเอาใจใส่พวกเขาเป็นอย่างดี ไม่ว่าพวก
เขาจะเลือกเดินทิศทางใดในอนาคต ในปีพ.ศ. 2020 สัดส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านคือ

Epsom Girls
Grammar School

Per Angusta, Ad Augusta

อุปสรรคขวากหนามคือหนทางสู่ความยิ่งใหญ่

เกี่ยวกับนักเรียนของเรา 

• บางส่วนได้รับผลการเรียนที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด์์

• มีหลายวิชาให้เลือกเรียน 

• มีส่วนร่วมและประสบความสำาเร็จในความหลากหลายของกิจกรรมรวมถึง
หลักสูตรการเรียน

• จะเป็นผู้นำาหญิงที่ประสบความสำาเร็จและเติบโตอยู่ในสังคม 

• เนื่องจากภายในโรงเรียนของเรามีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ดังนั้นจึงสามารถ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความแตกต่างและ
หลายหลายได้ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นในภายภาคหน้า

นักเรียนให้คุณค่าและสนุกไปกับโอกาสต่างๆที่ทางโรงเรียนได้มอบให้ อาทิเช่น การ

แข่งขันกีฬา ครูผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ และการผึกความเป็นผู้นำาเพื่อ

การพัฒนตัวเอง

นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ตนมีความเป็นเลิศ จากทั้งเนื้อหาวิชาเรียนที่เข้มข้น
และ การขยายขอบเขตความสนใจของพวกเขาในเนื้อหาวิชาต่างๆ

ติดต่อเรา
Epsom Girls Grammar School
Silver Road
Epsom
Auckland 1023

หมายเลขโทรศัพท์: +64-9-970-6716
อีเมล: international@eggs.school.nz
เว็บไซต์: www.eggs.school.nz 
คำาชื่นชม

ทีมบริหารนักเรียนนานาชาติ

แผนกนานาชาติประกอบไปด้วยทีมเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพ ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลลัพ
ธ์ด้านการเรียนรู้และประสบการณ์ การใช้ชีวิตในเมืองโอ๊คแลนด์ให้กับนักเรียน รวมไป
ถึงประสานงานและดำาเนินการจัดหาครอบครัวบ้านพักในนิวซีแลนด์ให้กับนักเรียน

วันที่เปิด-ปิดเทอมปี

2023 2024
เทอม1 - 1 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน เทอม1 - 31 มกราคม - 2 เมษายน
เทอม2 - 24 เมษายน - 30 มิถุนายน เทอม2 - 29 เมษายน - 5 กรกฎาคม
เทอม3 - 17 กรกฎาคม - 22 กันยายน เทอม3 - 22 กรกฎาคม - 27 กันยายน
เทอม4 - 9 ตุลาคม - 13 ธันวาคม เทอม4 - 14 ตุลาคม - 13 ธันวาคม

AUCKLAND, NEW ZEALAND

กว่า 100 ปีแห่งความเป็นเลิศในด้านการศึกษาของเด็กหญิง

• 16 กิโลเมตรจากสนาม

บินโอ๊คแลนด์

• 5 กิโลเมตรจากทะเลที่

ใกล้ที่สุด

• 5 กิโลเมตรจาก CBD 
(downtown)

• 1 กิโลเมตรจากสถานนี

รถไฟ New Market

ทำาไมถึงต้องเลือกโรงเรียนหญิงล้วน
การวิจัยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำาคัญที่โรงเรียนหญิงล้วนสามารถทำาได้ ไม่ว่า

จะเป็นความสำาเร็จในด้านวิชาการ ความมั่นใจในตนเอง การเข้าสังคม และโอกาสในการ

ทำางาน

เด็กผู้หญิงเรียนรู้ต่างจากเด็กผู้ชายและการเรียนการสอนของเราได้รับการปรับให้เหมาะ

สมกับรูปแบบการเรียนรู้ของพวกเขา

ในโรงเรียนหญิงล้วน นักเรียนมีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำาและมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจอย่างอิสระมากขึ้น อีกทั้งสภาพแวดล้อมในโรงเรียนยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

สถานที่  ี่

Mrs Terry Kraettli 
(Director)

Ms Sharon Ho 
(Dean)

Mrs Ayako Murakami 
(International Services 

Officer)

Mrs Sarah Kerr 
(Admin Support)

Ms Joanne Bostock 
(Accommodation 

Manager)

สแกนที่นี่เพื่อทัวร์
เสมือนจริงของ 

EGGS

mailto:international@eggs.school.nz
http://www.eggs.school.nz


ค่าธรรมเนียม 2023-2024 

ค่าเล่าเรียนต่อปี (4 เทอม) $20,000

ค่าเล่าเรียนต่อครึ่งปี (2 เทอม) $10,000

ค่าธรรมเนียมการจัดการ $1,500

ค่าโฮมสเตย์
  (รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต $ 5 ต่อสัปดาห์)

$15,600

ค่าจัดหา/ติดตามโฮมเสตย์ $350

ค่าการเปลี่ยนโฮมเสตย์ $250

ค่าผู้ดูแลที่จัดหาให ้** $250

ค่าจองโฮมเสตย์ - ช่วงวันหยุดคริสต์มาส ** $350

ค่าประกัน* - Southern Cross * $633

ค่าประกัน* - Student Safe * $570

ค่าชุดนักเรียน $450 

ค่าดำาเนินการขอวีซ่า ** $100

* นักเรียนสามารถซื้อประกันของตัวเองได้

**  เฉพาะในกรณีที่เหมาะสม

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำาหรับค่าธรรมเนียมการเดินทาง,กีฬา,และเครื่องเขียน

เกี่ยวกับโรงเรียน Epsom Girls Grammar School

ที่ตั้งของโรงเรียน Epsom Girls Grammar School เป็นที่หนึ่งในทำาเลที่ดีที่สุดของเมืองโอ๊คเเลนด์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษามีชื่อเสียง เเละเป็นผู้นำาทางด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย มีประวัติน่าภาคภูมิใจคือ ทางโรงเรียนได้ให้การศึกษาเเก่นักเรียนหญิงล้วนมาตั้งเเต่ปี พ.ศ.2460

Epsom Girls Grammar School  มีความโดดเด่นในด้านการประสบความสำาเร็จทางการศึกษาระดับสูง รวมไปถึงเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย เช่น วงออเคสตร้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  วง

ดนตรีเเละนักร้องประสานเสียง  เเละกิจกรรมด้านกีฬาอีกมากกว่า 40 ประเภท   นักเรียนมีสิทธิเข้าใช้สิ่งอำานวยความสะดวกที่จัดเป็นที่หนึ่ง รวมถึง อาคารกีฬาที่ทันสมัย โรงละครระดับ

มืออาชีพ สระว่ายน้ำากลางเเจ้งเเละสระภายในบ้าน 

EGGS is a signatory of the Education (Pastoral Care of Tertiary and International Learners) Code of Practice 2021.

Madi Lowsoponkul

การมาเรียนที่ Epsom Girls Grammar School เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดของหนู โรงเรียนมีสิ่งอำานวยความสะดวกทางการเรียนอย่างครบครัน เช่น 

อุปกรณ์ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ด้านการกีฬา อุปกรณ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบที่นักเรียนทุกคนสามารถใช้ในการศึกษาได้ บรรยากาศ

ในห้องเรียนมีความเป็นกันเองและหากมีคำาถาม สามารถถามคุณครูได้ตลอด นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว หนูชอบที่โรงเรียนมีกิจกรรมนอกห้องเรียน

ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ เช่น ชมรมและกีฬาที่หลากหลาย 

หนูชอบที่โรงเรียนให้ความสำาคัญกับนักเรียนต่างชาติมาก หนูประทับใจในการดูแลของคุณครูที่ดูแลนักเรียนต่างชาติ คุณครูใจดีและให้คำาปรึกษาได้ใน

หลายด้าน เช่น ด้านการเรียนและโฮมสเตย์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมมากมายสำาหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เช่น ปิกนิกที่สวนสาธารณะ กีฬาแบดมินตัน และกิจกรรมร่วม

กับนักเรียนต่างชาติจากโรงเรียนอื่นๆ หนูคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนประสบการ์ณอีกมากมาย


