Auckland Grammar School prepares you for University: You will learn time
management skills and develop good study habits within a motivating environment.
Student Story: Perth Kosaipat from Thailand
Perth is well loved by students and teachers of
Auckland Grammar School. He is naturally friendly and
outgoing and has made many friends in Auckland.
He joined Auckland Grammar in 2011 and his
experience and knowledge of the School, after
studying at Grammar for 4 years, has been invaluable
in hosting visitors and guiding younger students.
Perth is now recognised as the Thai international
student representative.
Perth is studying towards NCEA subjects in accounting,
business studies, photography, mathematics and
ESOL and plans to go to university in the United
Kingdom or Singapore next year. During his studies at
Grammar he has participated in soccer, tennis and
badminton.
He received a first place in 6 Form accounting at
Grammar and also a Geoffrey Leonard Perry Memorial
Award for diligence and effort in Fifth form.
Perth feels Auckland Grammar is a challenging
academic environment and students are successful
here if they are focussed and willing to work hard.
The teaching staff are professional, helpful and easy
to understand.
Perth’s advice to you: Make sure you get involved in
sports or music groups so that you keep active in your
Auckland life and make new friends.

Picture: Perth with Headmaster Mr. Tim O’Connor.

โอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์ สคูล เตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อมสําหรั บการเข้ าศึกษาต่ อในระดับมหาวิทยาลัย:
นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ ทักษะการบริหารเวลา และพัฒนานิสัยการเรี ยนที่ดีภายใต้ ส่ งิ แวดล้ อมที่ส่งเสริม
การเรี ยนรู้
เรื่ องแบ่งปั นจากนักเรียน: เพิร์ธ โกศัยภัทร์ จากประเทศไทย
เพิร์ธเป็ นที่รักของเพื่อนนักเรี ยนและคณะครูที่โอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์

เพิร์ธสอบได้ ที่หนึง่ ในวิชาการบัญชีระดับฟอร์ มหก(year 12)

สคูลเป็ นอันมาก โดยธรรมชาติแล้ ว เขามีความเป็ นมิตรและ

ที่โอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์ และได้ รับรางวัล Geoffrey Leonard Perry

เข้ ากับคนอื่นได้ งา่ ย และมีเพื่อนมากมายในโอ๊ คแลนด์

Memorial Award สําหรับความขยันหมัน่ เพียรและ

เพิร์ธเข้ าศึกษาในโอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์ ในปี 2011 และหลังจากใช้
ชีวิตที่นี่มา 4 ปี ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรงเรี ยนที่เขา

ความพยายามในการศึกษาเล่าเรี ยนในระดับฟอร์ มห้ า(year 11)
อีกด้ วย

ได้ รับกลายเป็ นผู้ชว่ ยที่ดีสาํ หรับการต้ อนรับผู้มาเยือนและ

เพิร์ธรู้สกึ ว่าโอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์ มีสภาวะแวดล้ อมทางวิชาการ

การช่วยชี ้แนะแนวทางให้ แก่เพื่อนนักเรี ยนรุ่นน้ อง ปั จจุบนั เพิร์ธ

ที่ท้าทายและสอนให้ เขาเป็ นผู้นํา

เป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะตัวแทนของนักเรี ยนไทยและได้ เป็ นหัวหน้ า

เพิร์ธรู้สกึ ว่านักเรี ยนสามารถประสบความสําเร็ จที่นี่ได้ หาก

นักเรี ยนไทยในโอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์

ตังใจและขยั
้
นเรี ยน คณาจารย์มคี วามเป็ นมืออาชีพ โอบอ้ อมอารี

เพิร์ธกําลังศึกษาเพื่อประกาศนียบัตร NCEA ในวิชาบัญชี ธุรกิจ

และเข้ าใจได้ งา่ ย

ถ่ายภาพ คณิตศาสตร์ และ ESOL เขาวางแผนจะเข้ าศึกษาต่อ ใน

คําแนะนําจากเพิร์ธสําหรับคุณ: อย่าลืมเข้ าร่วมกิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือสิงคโปร์ ในปี หน้ า

ของชมรมกีฬาและชมรมดนตรี ตา่ งๆ เพื่อให้ ชีวติ ในโอ๊ คแลนด์ ของ

ที่ศกึ ษาอยูท่ ี่โอ๊ คแลนด์ แกรมมาร์

ในระหว่าง

เขาเคยเข้ าร่วมในการเล่น

คุณมีชีวิตชีวาอยูเ่ สมอและได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่ๆ

ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน

Pictures: Perth with Sir James Wallace. The Wallace Art Trust purchased Perth’s photographic art at the Auckland
Grammar Art Expo. Perth’s artwork will be held at the Trust for its entirely – the largest art collection in New Zealand.

