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Scots College กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1916 โดยเป็นโรงเรยีนประจ�ำชำยลว้น 
เอกชนแบบเพรสบำยทีเรียน ปัจจุบันเรำคือสถำนศกึษำแบบ

สหศกึษำในกลุ่ม International Baccalaureate World School  
เรำเป็นสถำนศกึษำเอกชนแบบสหศกึษำเพยีงแหง่เดยีวในเวลลงิตัน
เมอืงหลวงของนวิซแีลนด์

ขนาดช ัน้เรยีนเฉลีย่

วนัทีเ่ร ิม่รบันกัเรยีนส�าหรบัปี 2022:

โทรศัพท ์+64 4 388 0850  โทรสาร + 64 4 388 2887  อีเมล international@scotscollege.school.nz  www.scotscollege.school.nz

สถานทีพ่กัของนกัเรยีน:

ประถมศกึษำ Year 1-6 สหศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น Year 7-10 สหศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย Year 11-13 สหศึกษำ

เวลลงิตันเป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีว 
ในโลกทีไ่ดรั้บสถำนะ “เมอืงหลวง 
ที่มีควำมปลอดภัยที่สุดในโลก”  
จำกองคก์ำรอนำมยัโลก

มัธยมศึกษำตอนต้น 24 มัธยมศึกษำตอนปลำย 18

เทอม 1 2 กุมภำพันธ์ เทอม 2 2 พฤษภำคม เทอม 3 1 สิงหำคม เทอม 4 17 ตุลำคม
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จากวทิยาเขตของ Scots College

 
สแกนทีน่ี ่

เพือ่เขำ้สูท่วัรเ์สมอืนจรงิ
ส�ำหรับ SCOTS COLLEGE

เกำะใต้

เกำะเหนือ

ประเทศจำกทัว่โลก

1000

26

38
นักเรยีน

นักเรยีนนำนำชำติ

10%
40%
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15

สนำมบนิ 
เวลลงิตนั

ชำยหำด 
ทีล่งเลน่น�้ำ 

ไดท้ีใ่กลท้ีส่ดุ

ใจกลำงเมอืง

นำที

นำที

นำที

สัดส่วน
ประจ�ำ 50%

โฮมสเตย์ 40%

ครอบครัว 10%

50%

โอ๊คแลนด์

ไคร์สเชิร์ช

เวลลิงตัน
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"เมอืงหลวงทีม่คีวามปลอดภยัทีส่ดุในโลก"



กจิกรรมนอกหลกัสตูร

ค�ารบัรองแนวทางในการศกึษาตอ่

กรีฑำ แบดมินตัน บำสเก็ตบอล  
ป่ันจักรยำน ฟตุบอล อเมรกินัฟตุบอล 
ฟุตซอล กอล์ฟ แฮนด์บอล ฮ็อคกี ้ 
พำยเรอื รักบี ้แลน่เรอืใบ วอลเลย่บ์อล 
โปโลน�้ำ

ดนตร ี (ออเคสตรำ้ วงประสำนเสยีง 
แจส้ สตรงิ สกอ็ตร็อค) ศลิปะกำรแสดง 
หมำกรกุ กำรเขยีนโปรแกรม กำรพูด
ในทีส่ำธำรณะ กำรโตว้ำท ีวงเครือ่ง
ดนตรปีระเภทเป่ำ

สปัดำห ์EOTC (เทอม 1)

ทริปสกสี�ำหรับนักเรยีนมัธยมปลำย 
นำนำชำต ิ(ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ)

กิจกรรม StudyCare ระหว่ำงปี 
( แผนกำ รดูแลและ เส ริมส ร ำ้ ง
ประสบกำรณใ์หก้บันักเรยีนตำ่งชำต)ิ

ทัวร์วันหยุดส�ำหรับเกำะเหนือและ
ใตต้ำมควำมตอ้งกำร

“Tom เป็นลกูชำยคนเดยีวของเรำทีเ่รยีนกบั Scots College มำเป็น
เวลำหลำยปี Tom มพัีฒนำกำรทีด่มีำกในดำ้นวชิำกำรและบคุลกิภำพ 
และยังมกีำรพัฒนำทีด่ตี่อมำเรือ่ย ๆ  ในฐำนะผูป้กครอง เป็นเรือ่งที่
ท�ำใจยำกมำกทีไ่มไ่ดม้โีอกำสใกลช้ดิและตดิตำมกำรเตบิโตของลกู
ขณะศกึษำในต่ำงประเทศ แต่เรำก็ดใีจมำกทีไ่ดเ้ห็นผลกำรเรียน 
ทีย่อดเยีย่มของลกู

ขอขอบคุณ Scots College และคุณครูของ Tom ทุกคนใสใ่จเรือ่ง
กำรเรยีนของนอ้งมำก และสอนใหล้กูรูจั้กควำมรับผดิชอบ กำรปฏบิตัติวั 
และกำรท�ำงำนรว่มกบัคนอืน่ ท�ำใหน้อ้งมคีณุภำพชวีติทีด่แีละไดรั้บ
กำรศกึษำทีม่คีณุภำพ” 

— Mr Ren Yan และ Ms Haimiao Chen (พอ่แมข่อง Tom Yan)

15% ของนักเรียนที่จบ Year 13  
ของเรำในปี 2021 ไดรั้บกำรตอรับเขำ้
ศกึษำตอ่ในสหรัฐฯ สหรำชอำณำจักร
และออสเตรเลยี อกี 70% ศกึษำตอ่
ในระดับอุดมศึกษำในมหำวิทยำลัย
ชัน้น� ำของนิวซีแลนด์ ไม่ว่ำจะเป็น 
University of Auckland, University 
of Canterbury, University of Otago, 
Victoria University of Wellington 
และ Massey University

คา่ธรรมเนยีม

โฮมสเตย์ หอพัก
ลงทะเบียน $500.00 $500.00 
ค่ำเล่ำเรียน $37,250.00 $37,250.00 
โฮมสเตย์ $14,625.00 
หอพัก $17,855.00 
โฮมสเตย์วันหยุด $2,600.00 
เครือ่งแบบ $1,500.00 $1,500.00 
ส�ำรองฉุกเฉนิ $3,000.00 $3,000.00 
ประกันภัย $600.00 $600.00 
รวม $57,475.00 $63,305.00 

ผลสอบเขา้ประจ�าปี 2021

International Baccalaureate 
(IBDP)

Scots 
College

คา่เฉลีย่ 
ท ัว่โลก

อัตรำผ่ำน 100% 87%
คะแนนเฉลี่ย 36.06 32

National Certificate in 
Education Achievement 

(NCEA)

Scots 
College

คา่เฉลีย่ของ
นวิซแีลนด์

Level 2 (Year 12) 96% 77%
Level 3 (Year 13) 97% 72%
เข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัย 89% 52%

กีฬา
กจิกรรมการเรยีน 
นอกช ัน้เรยีน (EOTC) / 
กจิกรรมกลางแจง้

วัฒนธรรม

โทรศัพท ์+64 4 388 0850  โทรสาร + 64 4 388 2887  อีเมล international@scotscollege.school.nz  www.scotscollege.school.nz


