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โรงเรียนของเรา
Cambridge High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีคุณภาพ ก่อตัง้ใน พ.ศ. 2426 โรงเรียน
มุ่งมัน่ที่จะให้การศึกษาคุณภาพสูงสุดแก่นักเรียนทัง้ 1,600 คนของโรงเรียน เราต้อนรับ
นักเรียนจากประเทศต่างๆ และได้เปิดรับนักเรียนนานาชาติมาตัง้แต่ พ.ศ. 2532 เรามีบุคลากร
การสอนที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี รวมทัง้มีสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวกทันสมัย และมี
มาตรฐานด้านวินัยและความประพฤติที่สูง 

โรงเรียนของเรามีหลักสูตรการศึกษาท่ีครบถ้วนเพ่ือ
เตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมเป็นพิเศษสำาหรับ
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี 
นอกจากน้ี เรายังมีกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมท่ีหลาก
หลายด้วย

เรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีสอง (ESL) นักเรียนของเราประสบความ
สำาเร็จในการสอบ IELTS และ TOEFL อย่างต่อเน่ือง

ผู้อำานวยการฝ่ายนักเรียนนานาชาติและหัวหน้าฝ่าย
ต่างๆ ของเรามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร
นักเรียนนานาชาติ และในการรับรองว่านักเรียน
นานาชาติจะมีความก้าวหน้าด้านวิชาการและได้รับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม

เจ้าหน้าท่ีประสานงานโฮมสเตย์ของเราเป็นผู้บริหาร
โครงการโฮมสเตย์ของโรงเรียน และเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างครอบครัวของนักเรียน ครอบครัวนิวซีแลนด์ 
และโรงเรียน นักเรียนจะได้รับการจัดให้อยู่กับ
ครอบครัวโฮมสเตย์ และจะได้รับการดูแลเสมือน
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว ครอบครัวโฮมสเตย์ทุก

ครอบครัวจะได้รับการประเมินความเหมาะสมจากเจ้า
หน้าท่ีประสานงานโฮมสเตย์ด้วยการตรวจสอบประวัติ
ของครอบครัวกับตำารวจก่อนท่ีจะจัดให้นักเรียนอยู่กับ
ครอบครัวโฮมสเตย์ใดๆ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอำานวยการจะช่วยนักเรียนเร่ืองวีซ่า 
ประกันสุขภาพ และการเรียกร้องสินไหม การนัดแพทย์
และทันตแพทย์ และการบริหารบัญชีท่ีเปิดในนามของ
นักเรียน

เคมบริดจ์เป็นชุมชนชนบทเล็กๆ ท่ีมีความเจริญซ่ึงอยู่
ใกล้กับสองเมืองหลักและมหาวิทยาลัยและสถาบัน
เทคโนโลยีของเมืองนัน้ โดยอยู่ห่างจากเมืองฮามิลตัน
ไปเพียง 15 นาทีทางรถยนต์ และห่างจากสนามบินโอ๊ค
แลนด์หน่ึงชัว่โมงคร่ึงทางรถยนต์ เว็บไซต์ของเมืองคือ 
cambridge.co.nz

นักเรียนนานาชาติมีความสำาคัญกับเรา และเราเห็น
คุณค่าของการมีนักเรียนนานาชาติในโรงเรียนของเรา 
คุณสามารถเย่ียมชมเราได้ท่ี camhigh.school.nz หรือ 
internationalstudents.school.nz
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เคมบริดจ์
นิวซีแลนด์

เคมบริดจ์

โอ๊คแลนด์

ฮามิลตัน

เวลลิงตัน

ไครสต์เชิร์ช

ดะนีดิน

25 Swayne Road, Cambridge 
3434, New Zealand

Cambridge High School  
นิวซีแลนด์

ที่ตัง้
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เคมบริดจ์
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เคมบริดจ์เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในนิวซีแลนด์ท่ีโอ้อวดได้กับ
การมีนักกีฬาดาวเด่นระดับโลกในการแข่งขันหลากชนิด
กีฬา เช่น พายเรือ ป่ันจักรยาน และข่ีม้า 

เคมบริดจ์มีช่ือเสียงเร่ืองพ่อม้าพันธุ์ดีและคอกม้า และผลิต
ม้ามากมายท่ีชนะเลิศในกีฬาแข่งม้าและการข่ีม้ากระโดด
ข้ามเคร่ืองกีดขวาง และทำาให้เมืองน้ีเป็นท่ีรู้จักในระดับ
สากลเป็นอย่างมาก

วีรบุรุษของเคมบริดจ์ท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นคนหน่ึงคือ Mark 
Todd นักกีฬาข่ีม้าเจ้าของสองเหรียญทองโอลิมปิก เคม

บริดจ์อยู่ใกล้กับทะเลสาบคาราพิโร (Karapiro) ซ่ึงได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหน่ึงในทะเลสาบสำาหรับพายเรือชัน้ดี
ของโลก และได้สร้างนักพายเรือระดับแชมป์โลกมาแล้ว
หลายคน ได้แก่ Rob Waddell, Mahe Drysdale, Nathan 
Twaddle, Hamish Bond และ Eric Murray นอกจากน้ี 
เคมบริดจ์ยังเป็นท่ีตัง้ของอาคาร Avantidrome ซ่ึงเป็นส่ิง
ก่อสร้างระดับโลกเน้นให้เป็นสนามลู่ป่ันจักรยาน และนัก
ป่ันจักรยานดาวเด่นของท้องถ่ินมีทัง้ท่ีเป็นแชมป์โลกและ
แชมป์โอลิมปิกคนปัจจุบัน

เคมบริดจ์
เคมบริดจ์เป็นเมืองเล็กที่ยิ่งใหญ่ มีต้นไม้เรียงรายปกคลุม มีประชากรประมาณ 19,200 คน และตัง้
อยู่บนฝ่ังแม่น้ำาไวกาโต (Waikato) และเป็นที่รู้จักในนาม “เมืองแห่งต้นไม้และผู้ชนะ”
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ร้านโบราณวัตถุและห้องแสดงศิลปะเป็นแหล่งท่องเท่ียว
สำาคัญในเคมบริดจ์ และมีช่ือเสียงในด้านคุณภาพ รวมทัง้
ดึงดูดนักสะสมท่ีแท้จริงจากทัว่ประเทศนิวซีแลนด์

ใกล้กับเคมบริดจ์ คุณจะพบกับ Maungatautari 
Ecological Island Trust ซ่ึงเป็นเขตอนุรักษสั์ตว์ป่าท่ีเปิด
ให้คนทัว่ไปเข้าชม ท่ีน่ีคุณจะได้พบกับพรรณพืช พันธุ์สัตว์
ประจำาท้องถ่ิน และสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ เช่น จ้ิงจกทัว
ทารา นกกีวี และนกแก้วคาคาริกิ

เคมบริดจ์เป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหลาย
แห่งในเกาะเหนือตอนกลางของนิวซีแลนด์: 

• 10 นาทีจากทะเลสาบ Karapiro  
[พายเรือ |แคนู | สกีน้ำา]

• 1 ชัว่โมงคร่ึงจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์
• 20 นาทีจากเมืองฮามิลตัน
• 15 นาทีจากมหาวิทยาลัย Waikato 
• 20 นาทีจาก WINTEC

• 2 ชัว่โมงจากทะเลสาบ Taupo
• 1 ชัว่โมงจากสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม โรโตรัว  

[อาคาร Agrodome | Fairy Springs | พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ | ทะเลสาบ Blue Lakes]

•  3 ชัว่โมงจากสถานท่ีเล่นสกี Mt Ruapehu Ski Fields
•  1 ชัว่โมงจากชายหาดทะเลตะวันออกหรือตะวันตก
•  1 ชัว่โมงจาก Waitomo  

[ถ้ำาหนอนเรืองแสง | ล่องแก่ง Blackwater Rafting]
•  30 นาทีจากสวนสัตว์ฮามิลตัน
•  20 นาทีจากเขตอนุรักษร์ะบบนิเวศ Maungatautari 

Ecological Reserve
•  1 ชัว่โมงจาก Otorohanga  

[Kiwi House | สวนนก Native Bird Park]
•  25 นาทีจาก Hobbiton 
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แม่น้ำา Waikato เป็นแม่น้ำาท่ียาวท่ีสุดในนิวซีแลนด์ 
และไหลผ่านเมืองฮามิลตันเป็นระยะทาง 16 กม. 
เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีสวยงามโดยมีสภาพอากาศท่ีไม่
หนาวจัด ดังนัน้จึงทำาให้สวนสาธารณะ 135 แห่งและ
พ้ืนท่ีเล่นกีฬา 58 แห่งเขียวชอุ่มอยู่เสมอ 

ใจกลางเมืองฮามิลตันเป็นศูนย์กลางของการช้อปป้ิง
และการกิน โดยมีร้านกาแฟมากมายไว้บริการผู้ท่ีช่ืน
ชอบรสชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย The Base 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในห้างสรรพสินค้าหลัก 2 แห่งมีร้านค้า 
172 ร้าน รวมเป็นพ้ืนท่ีค้าขายกว่า 81,000 ตาราง
เมตร บรรยากาศกลางแจ้งร่วมสมัยท่ีศูนย์การค้า The 
Base มอบความสะดวกสบายและความหลากหลาย
ในการช้อปป้ิงให้แก่ชาวเมืองและผู้มาเย่ียมเยือน

หากคุณชื่นชอบในดา้นวฒันธรรม เพยีงเดินไปสุด
ทิศใตข้องถนนวคิตอเรีย (ถนนสายหลกัของฮามลิ
ตนั) แลว้คุณจะไดด้ื่มดำ่าไปกบัพพิธิภณัฑศิ์ลปะและ
ประวตัศิาสตร ์Waikato

ถ้าคุณสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ีเย่ียมยอด ฮามิล
ตันมีสวนสาธารณะและเส้นทางเดินเท้าหลายแห่ง 

เน่ืองจากฮามิลตันมีแม่น้ำา Waikato ไหลผ่านใจกลาง
เมือง ดังนัน้จึงมีเส้นทางเดินเท้าและทางว่ิงท่ีสวยงาม
หลายเส้นตลอดแนวแม่น้ำา ผู้ท่ีรักการทำาสวนจะ
ต้องไม่พลาดชมสวนสาธารณะฮามิลตัน (Hamilton 
Gardens) ซ่ึงได้เป็นสวนสาธารณะนานาชาติประจำา
ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงให้เห็นภาพท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้
หลากสายพันธุ์และแนวคิดในการตกแต่งสวนแบบ
ต่างๆ สวนสัตว์ฮามิลตันเป็นสวนสัตว์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในนิวซีแลนด์ ซ่ึงมีสัตว์ต่างๆ หลายชนิด เช่น เสือ 
ม้าลาย ยีราฟ และสัตว์ป่าชนิดต่างๆ

ภูมิภาค Waikato จัดได้ว่าเป็นศูนย์จัดกิจกรรมชัน้
นำา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬานานาชาติ เช่น คริก
เก็ต รักบ้ี เน็ตบอล จักรยาน และพายเรือ ไปจนถึง
กิจกรรม Balloons over Waikato ซ่ึงเป็นงานแสดง
บอลลูนสุดย่ิงใหญ่ของนิวซีแลนด์ นอกจากน้ี ภูมิภาค
น้ียังเป็นเจ้าภาพจัดงาน Fieldays NZ ซ่ึงเป็นงาน
แสดงด้านเกษตรกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในซีกโลกใต้, งาน 
World Rugby Sevens, Soundsplash Music 
& Arts Festival และ Hamilton Gardens Arts 
Festival 

ภูมิภาค Waikato
ฮามิลตันเป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ อีกทัง้ยังเป็นชุมชนเมืองที่
ใหญ่อันดับที่สี่ เมืองน้ีอยู่ห่างจากเคมบริดจ์เพียง 20 นาที และเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุด
ในประเทศแห่งหน่ึง มีประชากร 1.9 ล้านคนอาศัยอยู่ในรัศมี 160 กม. ของฮามิลตัน 
หรือประมาณ 46%  ของประชากรของนิวซีแลนด์
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คำารับรอง

ประสบการณ์ดีๆ ที่ฉันได้รับในช่วงสามปีที่ CHS 
จะเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของฉัน ที่
โรงเรียนน้ี ฉันได้พบคุณครูที่ดีที่สุด ความเสีย
สละและความรักในการสอนของบรรดาคุณครู
ทำาให้ฉันเป็นอย่างที่เป็นในวันน้ี 

Catherine (Dux) - จีน

Cambridge High 
School มีทุกอย่าง
เลย ไม่ว่าจะเป็นครูดีๆ 
สถานที่และสิ่งอำานวย
ความสะดวกที่ดี และ
สถานที่ตัง้สุดยอดใน
นิวซีแลนด์ ยอดเยี่ยม
จริงๆ 

Omer - ตุรกี

เราได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ หลายแห่งในนิวซีแลนด์ และยังได้
เจอเพื่อนดีๆ มากมายจากทัว่โลกที่ Cambridge High School

Amara - กัมพูชา, Shoko - ญี่ปุ่น  
and Sin Tung - ฮ่องกง 
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คำารับรอง

Cambridge High School มี
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
ครบถ้วนเพ่ือเตรียมนักเรียน
ให้พร้อมเข้ามหาวิทยาลัยและ
สถาบันเทคโนโลยีต่างๆ และยัง
มีกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายไว้ให้ด้วย

Pete - ไทย

Cambridge High School 
เป็นที่ที่เหมาะแก่การเรียน
มาก และผมก็เรียนได้ดีจริงๆ 
ที่โรงเรียนน้ี ปีหน้าผมก็เข้า
เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว 

Chanmin - เกาหลีใต้

เราหวังว่า
จะได้พบปะ
กับคุณที่

โรงเรียนของ
เรา 
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สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

Cambridge High School

นักเรียนนานาชาติ

              Facebook

              Instagram

เมืองเคมบริดจ์

การท่องเที่ยวใน Waikato

ใบสมัคร

วิดีโอนักเรียนนานาชาติ

กีฬาและศิลปะ

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

บุคลากรของเรา
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Cambridge High School  
นิวซีแลนด์

โทรศัพท์: +64 7 827 5415
แฟกซ์: +64 7 827 5598

อีเมล: chsinternational@camhigh.school.nz
www.internationalstudents.school.nz 

25 Swayne Road, Cambridge 3434, New Zealand

Private Bag 882, Cambridge 3450, New Zealand


