
Scots College
เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

เราขอกล่่าวต้อ้นรับนักเรียนต้่าง
ชาต้แิล่ะครอบครัวสู่่่วทิยาล่ัยแล่ะ
ครอบครัว Scots ด้ว้ยความยนิด้ ี
ในฐานะนักการศึกึษาแล่ะพ่อ่ ผม
เช่�อว่าการศึกึษาคอ่ของขวัญที�ด้ี
ที�สู่ดุ้ที�เราสู่ามารถมอบให้ก้บัล่ก่ ๆ

Scots College มปีระวตั้ดิ้า้นการ 
ศึึกษาที�น่าภาคภ่มิใจอย่างยิ�ง  
เม่�อปี 1916 Scots ได้ถ้ก่กอ่ต้ั �ง 
ขึ�นในฐานะโรงเรยีนประจำาสู่ำาห้รับ 
นักเรยีนชาย Year 1-13 ห้ล่กัสู่ต่้ร 
เพ่รสู่บายทเีรยีน ห้ล่ังจากที�เขา้ 
เ ป็นสู่ถานศึึกษาในเคร่อข่าย  
International Baccalaureate 
World School แบบสู่ห้ศึกึษา  
เราจึงมีแผนการเรียนร่ใ้ห้เ้ล่่อก 
สู่องร่ปแบบโด้ยเนน้เป้าห้มายที� 
เป็นสู่ากล่ แล่ะถอ่เป็นสู่ถานศึกึษา 
เ อ ก ช น แ บ บ สู่ ห้ ศึึก ษ า เ พ่ี ย ง 
แห้ง่เด้ยีวในเวล่ล่งิต้นั เมอ่งห้ล่วง 
ของนวิซีแีล่นด้ ์ วทิยาเขต้ที�แยก 
ออกเป็นสู่ามแห้่งในวิทยาล่ัย 
เด้ยีวกนั ทำาให้เ้ราพ่รอ้มเต็้มที�ใน 
การจัด้การศึกึษาที�มีคุณภาพ่ใน
ระด้ับสู่ากล่เพ่่�อให้บ้ตุ้รห้ล่านของ
ท่านสู่ามารถปล่ด้ปล่่อยศึักยภาพ่
ได้อ้ยา่งเต็้มที� 

ทางวิทยาล่ัยมีความภาคภ่มิใจ 
ในความสู่ำาเร็จด้า้นวชิาการของ
เราในระด้บัสู่ง่ที�มมีาอยา่งต้อ่เน่�อง 
แล่ะในการเต้รียมความพ่รอ้ม
นักเรียนเพ่่�อความสู่ำาเร็จในระด้ับ
อุด้มศึกึษาแล่ะในการด้ำารงชีวติ้ 
กว่า 90% ของนักเรียนของเรา
ศึึกษาต้่อในระด้ับมห้าวิทยาล่ัย 
ในนวิซีแีล่นด้ ์ แล่ะในประเทศึอ่�น ๆ 
ทั�วโล่ก เราจัด้โอกาสู่ที�ด้ีที�สูุ่ด้
สู่ำาห้รับบตุ้รห้ล่านของทา่นเพ่่�อให้ ้

ขอต้อนรับสู่ Scots College

ทุกคนสู่ามารถสู่รา้งความสู่ำาเร็จ 
ภายใต้สู้่ภาพ่แวด้ล่อ้มที�ปล่อด้ภัย
แล่ะสู่่งเสู่ริมต้่อการเรียนร่แ้ล่ะ
ความสู่ำาเร็จ

ห้อพั่กขนาด้ 130 เต้ยีงในวทิยาเขต้
ถ่อเป็นบา้นห้ล่ังที�สู่องสู่ำาห้รับ
นักเรียนต้่างชาต้ิซีึ�งมีการปรับ
ภม่ทิัศึนใ์ห้สู้่วยงามบนพ่่�นที�ขนาด้
สู่องเฮคเต้อร ์ นักเรยีนยงัสู่ามารถ
เล่่อกพั่กกับครอบครัวโฮมสู่เต้ย ์
ที�เราคดั้เล่อ่กเป็นอยา่งด้ไีด้เ้ชน่กนั  
ทมีงานให้บ้รกิารนักเรยีนต้า่งชาต้ ิ
ที�มีความสู่ามารถของเราพ่รอ้ม
ต้อบขอ้สู่งสู่ยัต้า่ง ๆ ของทา่น แล่ะ
พ่รอ้มให้ก้ารสู่นับสู่นุนบุต้รห้ล่าน
ของท่านขณะศึึกษาที�สู่ถาบัน 
ของเรา

ห้วงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะได้รั้บโอกาสู่
ต้อ้นรับทา่นที� Scots College อยา่ง
อบอุ่นในฐานะครอบครัว Scots 
ของเรา เพ่่�อให้บ้ตุ้รห้ล่านของทา่น
ได้ป้ล่ด้ปล่อ่ยศึกัยภาพ่ของต้นเอง

ด้ว้ยความปรารถนาด้ี
Graeme Yule 
ครใ่ห้ญ่

Graeme Yule 
ครูใหญ่



แนวทางแบบองคร์วมดา้นการศกึษา

ใหก้ารสนบัสนนุ 
ผูู้เ้รยีนในทกุ ๆ ดา้น

แผู้นการดแูลและสง่เสรมิ
ประสบการณ์ข์องผูู้เ้รยีน
นักเรยีนต้า่งชาต้ทิกุคนจะต้อ้งเขา้รว่ม 
แผนการด้แ่ล่แล่ะสู่ง่เสู่รมิประสู่บการณ ์
ของผ่เ้รยีนเพ่่�อรว่มกจิกรรมการเรยีนร่ ้
เพ่่�อเสู่รมิสู่รา้งประสู่บการณท์ี�เห้มาะสู่ม 
กับวัยแล่ะมีโครงสู่รา้งที�เห้มาะสู่ม 
โด้ยเนน้ด้า้นการเต้รยีมความพ่รอ้ม
ผ่เ้รยีนสู่่ค่วามสู่ำาเร็จแล่ะการใชช้วีติ้ 
ผา่นประสู่บการณช์วีติ้ในนวิซีแีล่นด้์

กฬีาและวฒันธรรม
Scots College คอ่โรงเรยีนมัธยม
ระด้บัแถวห้นา้ที�มชี ่�อเสู่ยีงด้า้นคณุภาพ่
การเรยีนการสู่อนแล่ะห้ล่กัสู่ต่้รพ่เิศึษ
ที�เป็นประโยชน ์ เราจัด้กจิกรรมกฬีาไว ้
อยา่งห้ล่ากห้ล่าย ผ่เ้รยีนจงึสู่ามารถ
เล่่อกเขา้ร่วมทีมกฬีาได้ต้้ามความ
พ่อใจ นอกจากนี�ยงัมกีารจัด้สู่ถาบนั
เฉพ่าะทางสู่ำาห้รับนักกฬีา ไมว่า่จะเป็น 
ฟุตุ้บอล่ รักบี� พ่ายเรอ่ ครกิเกต็้ เน็ต้บอล่ 
แล่ะฮ็อคกี� ประวตั้กิารด้ำาเนนิงานของ
เราผ่านการพ่ิสู่่จน์แล่ว้ว่าสู่ามารถ
ผล่ักด้ันนักกีฬาชั �นนำาให้ก้า้วไปสู่่่
ความสู่ำาเร็จในระด้ับมห้าวทิยาล่ัยใน
สู่ห้รัฐฯ ได้อ้ยา่งภาคภม่ใิจ นอกจาก
นี�ทางวทิยาล่ัยยังเปิด้โอกาสู่ให้แ้ก่
ผ่เ้รยีนในการเขา้รว่มกจิกรรมโต้ว้าท ี
ห้มากรกุ สู่มาคมกฬีา การแสู่ด้ง แล่ะ
กลุ่ม่กจิกรรมพ่เิศึษอ่�น ๆ อกีมากมาย 
นักเรยีนควรห้าโอกาสู่ในการทด้ล่อง
ทำากจิกรรมให้ม ่ๆ เรยีนร่ท้กัษะให้ม ่ๆ 
แล่ะพั่ฒนาต้วัเองแล่ะรว่มกนักบัคนอ่�น 
เพ่่�อฝึึกฝึนการทำางานเป็นทมี

EOTC
ในทกุ ๆ ปีทางวทิยาล่ยัจะจัด้กจิกรรม  
EOTC (Education Outside the  
Classroom) ที�นักเรยีนทกุคนจะได้ ้
เขา้ค่ายแล่ะทำากจิกรรมพั่ฒนาผ่น้ำา 
ในพ่่�นที�ต้า่ง ๆ ในนวิซีแีล่นด้ ์การพ่า 
นักเรียนทำากิจกรรมนอกสู่ถานที� 
เพ่่�อให้ไ้ด้เ้รยีนร่สู้่ ิ�งให้ม ่ ๆ ภายนอก 
สู่ถานศึกึษาถ่อเป็นอีกสู่ิ�งที�จำาเป็น 
ในการเสู่รมิสู่รา้งการเรยีนร่เ้พ่่�อพั่ฒนา 
บคุล่กิภาพ่

The House System
นักเรียนระด้ับมัธยมศึกึษาต้อนต้น้ 
แล่ะต้อนปล่ายจะถก่จัด้แบง่ออกเป็น  
House ในแนวด้ิ�งแยกต้ามระด้บัชั �นปี 
แต้ล่่ะ House จะถอ่เป็น “สู่ถาบนัยอ่ย” 
ที�จะมหี้วัห้นา้ผ่ด้้แ่ล่ (House Dean) 
แล่ะครผ่่ช้ว่ย ห้วัห้นา้นักเรยีน (Head 
of House) แล่ะกัปต้ัน (Year 13)  
เพ่่�อด้่แล่แผนงานต้่าง ๆ House  
Deans มหี้นา้ที�ต้ั �งแต้ก่ารด้แ่ล่ด้า้น
การเรียนการสู่อนสู่วัสู่ด้ิภาพ่แล่ะ 
การประสู่านงานกับผ่ป้กครองเพ่่�อ
แจ ง้สู่ถานะแล่ะความเป็นไปของ 
บตุ้รห้ล่าน

ณ์ิชนันทน์ วรรณ์ศิริ 
“การที�ต้อ้งจากเมอ่งไทยมาเรยีน
ที�นวิซีแีล่นด้ ์ไมใ่ชเ่ร่�องยากที�น่า
กงัวล่ ขอบคณุสู่กอต้สู่ ์คอล่เล่จ ที�
มอบโอกาสู่ที�ด้ ีแล่ะมอบความร่สู้่กึด้ีๆ
มากมาย ฉันร่สู้่กึวา่การมาอย่ท่ี�นี� สู่ ิ�ง
แวด้ล่อ้มรอบๆต้วัฉันได้สู้่ง่เสู่รมิให้เ้กดิ้
การพั่ฒนาด้า้นศึกัยภาพ่ของต้นเอง
อยา่งด้ทีี�สู่ดุ้"

Scots College จัด้ห้ล่ักสู่่ต้ร 
การเรียนที�รอบด้า้นโด้ยมี

นักเรียนเป็นศึ่นย์กล่าง เพ่่�อให้ ้
การด้่แล่แล่ะสู่นันสู่นุนนักเรียน 
อย่างด้ทีี�สู่ดุ้ สู่ถานศึกึษาของเรา 
มีผล่การด้ำาเนินงานอย่่ในกลุ่่ม 
สู่ถานศึกึษาที�ด้ทีี�สู่ดุ้ของประเทศึ 
มาอย่างต้่อเน่�อง แล่ะมีนักเรียน 
เป็นจำานวนมากที�จบไปแล่ะเขา้ 
ศึึกษาต้่อในระด้ับมห้าวิทยาล่ัย 
แล่ะในต้า่งประเทศึ

การเรยีนรูท้ ี�เนน้การเตรยีม
พรอ้มสูอ่นาคตของ Scots 
College
เป้าห้มายสู่ำาคัญของ Scots ค่อ
การให้ค้วามมั�นใจว่านักเรียนจะ 
ได้รั้บความพ่รอ้มอย่างเต็้มที�ใน
การด้ำาเนนิชวีติ้ห้ล่ังจบการศึกึษา  
นอกเห้นอ่จากการสู่รา้งองคค์วามร่ ้
ที�จำาเป็น เพ่่�อเต้รยีมพ่รอ้มนักเรยีน 
ของเราสู่่่อนาคต้ เราจะต้อ้งให้ ้
ความสู่ำาคัญกับทักษะในการใช ้
ชวีติ้แล่ะทำางานที�มีความจำาเป็น
ต้่อความสู่ำาเร็จ เชน่ ความฉล่าด้
ทางอารมณ ์ความฉล่าด้ทางสู่งัคม
แล่ะ ความฉล่าด้ทางวฒันธรรม

ทักษะที�สู่ามารถฝึึกสู่อนได้ ้ เชน่ 
การคิด้วิเคราะห้์ การประสู่าน
ความรว่มมอ่ การสู่่�อสู่าร ความคดิ้
สู่รา้งสู่รรค ์ บุคล่กิภาพ่แล่ะการ
เป็นพ่ล่เม่องที�ด้ีล่ว้นมีบทบาท
สู่ำาคญัอยา่งยิ�งในห้ล่กัสู่ต่้รของเรา

ความเป็นเลศิทางวชิาการ

Xin Ni
2016 – 2019
• Social Responsibility 

Scholarship, University  
of Manchester

• ได้รั้บรางวลั่ Programme Prize 
แล่ะ Outstanding Academic 
Achievement Prize  
(อนัด้บัห้นึ�งของมห้าวทิยาล่ยั), 
University of Manchester

• ต้วัแทนนักเรยีนแล่ะแอมบาสู่
ซีาเด้อร,์ University of 
Manchester

• ห้วัห้นา้นักเรยีนต้า่งชาต้,ิ Scots 
College

"Scots ทำาให้ผ้มมโีอกาสู่ในการ
เรยีนร่ ้สู่ ิ�งต้า่ง ๆ มากมาย จากเด็้ก 
ที�ขี�อายแล่ะพ่ด่้ภาษาองักฤษแทบ 
ไม่ได้ ้ สู่่่การเป็นห้ัวห้นา้นักเรียน 
ต้่างชาต้ ิ แล่ะนักเรียนต้ดิ้อันด้ับ 
ต้น้  ๆของมห้าวทิยาล่ยั ประสู่บการณ์
ของผมที� Scots ทำาให้ผ้มได้พั้่ฒนา
ต้นเองไปในระด้บัสู่ง่สู่ดุ้ ไมว่า่จะต้อ้ง
เจอความทา้ทายใด้ ๆ”

William Anthony
2015 – 2021
• ได้รั้บทนุการศึกึษาจาก 

University of Virginia, USA

• 2021 Academic Prefect

• เจา้ของสู่ถติ้ ิNew Zealand 
U19 3000m

• ต้ำาแห้น่งชนะเล่ศิึการแขง่ขนั 
ในนวิซีแีล่นด้:์
• 2022 U20 3000m
• 2021 5000m & 10000m
• U20 2021 Cross Country

"Scots คอ่สู่ถานที�ที�ทำาให้ผ้มม ี
โอกาสู่มากมายในการพ่ัฒนา
ทักษะทางวชิาการแล่ะด้า้นกฬีา 
การเขา้ร่วมกจิกรรมวทิยาศึาสู่ต้ร์
ธรรมชาต้ิแล่ะคณิต้ศึาสู่ต้ร์ผ่าน 
โครงการ GATE แล่ะประสู่บการณท์ี� 
ได้จ้าก IB Diploma Programme 
ทำาให้ผ้มเกดิ้เป้าห้มายที�จะเรยีนร่ ้
ในกลุ่ม่วชิา STEM แล่ะนี�อาจเป็น 
สู่าเห้ตุ้สู่ำาคัญสู่่่ความสู่ำาเร็จด้า้น
วิชาการของผม การปรับสู่มดุ้ล่ 
ทั �งชวีติ้การเรียนแล่ะการฝึึกซีอ้ม 
ในช่วงปีสูุ่ด้ทา้ยถ่อเป็นเร่�องยาก  
ผ่สู้่อนทุกคนให้ค้วามเขา้ใจเป็น 
อย่างด้ีแล่ะให้โ้อกาสู่แก่ผมอย่่
เสู่มอ นอกจากนี� ขณะที�กำาล่งัเขา้
สู่่่ปีสูุ่ด้ทา้ย ผ่สู้่อนทุกท่านพ่รอ้ม
สู่ล่ะเวล่าที�ยุง่อย่แ่ล่ว้ในการพ่ด่้คยุ
เร่�องต้า่ง ๆ  กบัผมทั �งเร่�องเรยีนแล่ะ
เร่�องอ่�น ๆ ซีึ�งเป็นประโยชนก์บัผม
อยา่งมาก”
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“Tom เป็นล่ก่ชายคนเด้ยีวของเราที�เรยีนกบั Scots College  
เวล่าห้ล่ายปี Tom มพัี่ฒนาการที�ด้มีากในด้า้นวชิาการแล่ะ
บคุล่กิภาพ่ แล่ะยังมกีารพั่ฒนาที�ด้ตี้อ่มาเร่�อย ๆ ในฐานะ 
ผ่ป้กครอง เป็นเร่�องที�ทำาใจยากมากที�ไมไ่ด้ม้โีอกาสู่ใกล่ช้ดิ้ 
แล่ะต้ดิ้ต้ามการเต้บิโต้ของล่ก่ขณะศึกึษาในต้า่งประเทศึ  
แต้เ่ราก็ด้ใีจมากที�ได้เ้ห็้นผล่การเรยีนที�ยอด้เยี�ยมของล่ก่

ขอขอบคณุ Scots College แล่ะคณุครข่อง Tom ทกุคนใสู่ใ่จ 
เร่�องการเรยีนของนอ้งมาก แล่ะสู่อนให้ล้่ก่ร่จั้กความรับผดิ้ชอบ  
การปฏิบิตั้ติ้วัแล่ะการทำางานรว่มกบัคนอ่�น ทำาให้น้อ้งมคีณุภาพ่ 
ชวีติ้ที�ด้แีล่ะได้รั้บการศึกึษาที�มคีณุภาพ่”
 
- Mr Ren Yan แล่ะ Ms Haimiao Chen (พ่่อแม่ของ Tom Yan)

นิวซีีแล่นด้์ได้รั้บการยอมรับ
ด้า้นความปล่อด้ภัย การเมอ่ง
ที�มเีสู่ถยีรภาพ่แล่ะความห้ล่าก
ห้ล่ายด้า้นวฒันธรรม โด้ยถอ่เป็น 
ประเทศึอนัด้บัห้นึ�งที�มคีวามสู่งบ 
แล่ะมกีารทจุรติ้นอ้ยที�สู่ดุ้ในโล่ก 
นวิซีแีล่นด้เ์ป็นประเทศึที�มชี่�อเสู่ยีง 
ด้า้นธรรมชาต้ทิี�สู่วยงาม แล่ะม ี
มาต้รฐานการใชช้วีติ้สู่ง่ มอีากาศึ 
ที�บรสิู่ทุธิ� สู่งัคมปล่อด้ภัย แล่ะ
ผ่ค้นที�อบอุน่เป็นกนัเอง 

เวล่ล่ิงต้ัน เม่องห้ล่วงใจกล่าง
นิวซีีแล่นด์้ เม่องห้ล่วงแห่้งเดี้ยว 
ในโล่กที่ได้้รับสู่ถานะ “ชุมชน
ปล่อด้ภัย” จากองค์การอนามัยโล่ก

เวลลงิตนั ประเทศนวิซแีลนด์
สถานที�ในการเรยีนรูท้ ี�ปลอดภัยั หลากหลายและมคีณุ์ภัาพ

โอ้คแล่นด้์

เวล่ล่ิงต้ัน

ไคร์สู่เชิร์ช

เกาะเห้น่อ

เกาะใต้้

สู่แกนที�นี�เพ่่�อเขา้สู่่ท่วัรเ์สู่มอ่นจรงิสู่ำาห้รับ 
SCOTS COLLEGE

การเขา้พกัในหอหรอืกบัโฮมสเตย์

ท ี�พกั

Scots College เป็นสู่ถานศึกึษา
เพ่ียงแห้่งเด้ียวใน Wellington  
ที�มหี้อพั่กสู่ำาห้รับผ่เ้รยีน Year 7 
(11 ขวบ) ขึ�นไป โด้ยจัด้เฉพ่าะ
สู่ำาห้รับเด็้กชาย แล่ะมสีู่ ิ�งอำานวย
ความสู่ะด้วกสู่ำาห้รับเด็้กห้ญงิจัด้
ไวเ้ฉพ่าะเชน่กนัสู่ำาห้รับชั �นปี Year 
11 - 13 ห้อพั่ก (Gibb House) 
ของเรามคีวามทนัสู่มยั กวา้งขวาง 
เป็นกันเองแล่ะมีสู่ิ�งอำานวยความ
สู่ะด้วกที�ครบครัน สู่ามารถรองรับ
นักเรยีนได้ ้ 130 คน 60% เป็น
นักเรียนในประเทศึแล่ะ 40% 
สู่ำาห้รับนักเรยีนต้่างชาต้ ิ การพั่ก
ในห้อพั่กมีขอ้ด้อีย่่ห้ล่ายประการ 
อย่างแรกค่อเป็นโอกาสู่ในการ 
ทำาความร่จั้กเพ่่�อนให้ม ่ แล่ะในการ 
ทำากิจกรรมกีฬาห้ร่อเรียนร่ด้้า้น

วฒันธรรม นักเรยีนจะได้เ้รยีนร่ว้นัิย 
จากการใชห้้อพั่กแล่ะยังสู่ามารถ
เขา้รว่มคาบการสู่อนพ่เิศึษได้อ้ยา่ง
สู่ะด้วก นักเรยีนจะได้เ้รยีนร่ใ้นการ
จัด้การเวล่าแล่ะในการใชช้วีติ้กับ 
ผ่อ้่�นทั �งจากนวิซีแีล่นด้แ์ล่ะประเทศึ
อ่�น ๆ

ชมทัวรเ์สู่มอ่นจรงิของห้อพั่กของ
เราได้จ้ากเว็บไซีต้์

นอกจากห้อพั่ก เรายังมีบริการ 
โฮมสู่เต้ย์จัด้ไวใ้ห้เ้ช่นกันทาง 
โรงเรียนมกีารคัด้เล่อ่กครอบครัว 
โฮสู่ต้อ์ย่างระมัด้ระวัง เรามคีวาม
ภ่มิใจในมาต้รฐานการด้่แล่แล่ะ
ความชว่ยเห้ล่อ่ที�เราจัด้ไวใ้ห้อ้ยา่ง
จรงิจัง

การดแูลสำาหรบั
นกัเรยีนตา่งชาติ

สู่ำาห้รับนักเรียนต้่างชาต้ ิ
(International Services)  ที� 
Scots College เราด้่แล่นักเรียน
ต้่างชาต้ ิโด้ยทมีงานมอ่อาชพี่ที� 
ใสู่ใ่จ แล่ะให้ค้วามสู่ำาคญักบัสู่ภาพ่ 
แวด้ล่อ้ม สู่ิ�งอำานวยความสู่ะด้วก 
ความปล่อด้ภยัแล่ะความอบอุน่แก ่
เด็้ก ๆ ระห้วา่งการเขา้รับการศึกึษา 
ที� Scots College โรงเรยีนของเรา 
สู่นับสู่นุนวัฒนธรรมที�เป็นสู่ากล่
อยา่งกวา้งขวาง แล่ะพ่รอ้มสู่ง่เสู่รมิ 
แล่ะพั่ฒนาประชากรที�ด้ี เพ่่�อให้ ้
เกดิ้โอกาสู่ในการแล่กเปล่ี�ยนแล่ะ 
ห้มุนเวียนผ่เ้รียนทั �งภายในแล่ะ
ภายนอกประเทศึ

เรายนิด้ตี้อ้นรับนักเรยีนต้า่งชาต้ ิ
แบบระยะยาวจากประเทศึต้า่ง ๆ 
ทั�วโล่ก


