
วิทยาลัย  
เบธเลเฮม

ค่าเฉลี่ยสำาหรับ รร. 
สหศึกษาท   
Decile 8-10 

ระดับประเทศ

LEVEL 1 (Y11) 88% 69% 68%

LEVEL 2 (Y12) 93% 84% 77%

LEVEL 3 (Y13) 89% 81% 72%

การเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย 72% 68% 50%

สวัสดีครับ ผมชื่อ วิศรุท สมุทรพาณิชย์ 

ผมเรียนที่วิทยาลัยเบธเลเฮม 

มา 5 ปี โรงเรียนแห่งนี้ให้ความรักและ

ความดูแลอย่างใกล้ชิด เหมือนที่คริสต

ศาสนาควรเป็น และทุกคนมีความเป็น

มิตรที่สุดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน ที่นี่

มีกิจกรรมมากมายสำาหรับทุกคน กีฬา

หลากหลายประเภท ดนตรี วิชาความรู้

ต่างๆ ผมได้ทำาในสิ่งน่าภูมิใจหลายอย่าง

เช่น เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน

 เป็นหัวหน้าของกลุ่มนักเรียนนานาชาติ

 ผมได้รับประสบการณ์มากมาย ได้รู้จัก

ตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้บทเรียนที่มี

คุณค่าของชีวิต รวมถึง ความเป็นผู้นำา

ในช่วงที่ผมเรียนที่นี่ ผมได้อาศัยอยู่กับ

 Host family เจ้าหน้าที่จะเลือกที่พักที่

เหมาะสมให้และไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร

 เขาจะคอยช่วยเหลือและหาคำาตอบให้

เสมอ วิทยาลัยเบธเลเฮมตั้งอยู่ในเมือง

ทอรังกา เป็นเมืองใหญ่แต่ไม่วุ่นวาย

 จึงเหมาะที่จะมาเรียนที่นี่ เป็นเมืองที่มี

เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ผมเชื่อว่าคุณ

ไม่สามารถหาที่เรียนที่ไหนเหมือนวิทยา

ลัยเบธเลเฮม การใช้เวลาที่นี่เป็นช่วง

ชีวิตที่ดีที่สุดของผม และผมเชื่อว่าคุณก็

คงเป็นเช่นกัน

• โรงเรียนสหศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล และให้การสอนตามหลักคริสเตียน

• มีนักเรียนกว่า 1700 คน

• เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย, ชั้นปีที่ 1-13 (อายุ 5-18 

ปี)

• ให้การศึกษาแบบเรียนรวม ตามหลักสูตรของ 

NCEA 

• สำาหรับนักเรียนนานาชาติ ต้องผ่านข้อกำาหนด

เบื้องต้น

• นักเรียนนานาชาติ มาจาก ประเทศบราซิล, จีน, 

เยอรมันนี, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และ

ไทย

วิทยาลัย เบธเลเฮม คือ ชุมชนการศึกษาที่มีคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นพื้นฐาน, สร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดี มีการดูแลเอาใจใส่  ให้การสนับสนุนและเน้นความมีระเบียบวินัยในการ
ศึกษา เราส่งเสริมให้นักเรียนมีความพากเพียรพยายามทั้งในด้านการศึกษาและการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังมองเห็นคุณค่าของการให้ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม, 
ภาษา และวัฒนธรรม

2021



หลักสำาคัญ 4 ประการของเรามีพื้นฐานมาจากหลายๆส่วนรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น ‘การศึกษาแบบครบหลักสูตร’ ทั้ง 4 มุมมองด้านการ

ศึกษาคือ ปัจจัยสำาคัญทั้งหมดในการพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

• มีวิชาต่างๆให้เลือก ในขอบเขตของ NCEA

• มีความคาดหวังระดับสูงทางด้านวิชาการ ที่พิสูจน์ได้จาก 

ผลคะแนนของ NCEA

• เรียนภาษาอังกฤษโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

• การเตรียมสอบ IELTS

• โปรแกรมการอ่านเขียนสำาหรับสอบเข้า มหาวิทยาลัย

• ทางเลือกของการนำาไปสู่การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือ ระดับ
อุดมศึกษา

• ศูนย์การแสดงงานศิลป์ ที่ทันสมัย 

• มีห้องเฉพาะสำาหรับการฝึกซ้อมต่างๆ

• มีความหลากหลายของ การเต้นและการแสดง, การขับร้องและดนตรี

• มีการกำาหนดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเข้าในหลักสูตร

• มีห้องเรียนส่วนตัวให้เลือกใช้

• มีผู้ดูแลตลอด 24 ชม.

• สนับสนุนการสอนและรักษาคุณค่าแบบดั้งเดิม

• กำาหนดการเรียนภาคบังคับของการใช้ชีวิตแบบคริสเตียน

• โอกาสในการออกไปเผยแพร่ความรู้ตามหลัก คริสเตียน

• บริการที่พักแบบ homestay

• ที่พักและครอบครัวที่นักเรียนจะไปพักด้วย มีการคัดสรรอย่างดี Host family 

ที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์

วิชาที่เปิดสอน:
ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร ์ – แคลคูลัส, สถิติ / วิทยาศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ & พฤกษศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์ / สังคมศาสตร ์– Classics, 
ภูมิศาสตร์,  ประวัติศาสตร์, การท่องเที่ยว / เทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์, ภาพกราฟฟิก, Home Economics, วัสดุ (ไม้), สิ่งทอ / บริหารธุรกิจ

 – บัญชี, เศรษฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร ์ – การแสดง, ดนตรี, Sound Production, Art Design, การถ่ายภาพ, ทัศนศิลป์ / ภาษาศาสตร์ – ฝรั่งเศส

, สเปน, ภาษาเมารี (ภาษาท้องถิ่นของนิวซีแลนด์) / พลศึกษา – สุขศึกษา, วิทยาศาสตร์์การกีฬา, Sport Practical / อื่นๆ – วิศวกรรมยานยนต์, การ

ศึกษาวัยเด็กตอนต้น, Gateway, การศึกษาเกี่ยวกับคริสเตียน

24 Elder Lane, Bethlehem
Private Bag 12 003,
Tauranga 3143, New Zealand

โทรศัพท์  +64 7 579 1856
อีเมลล์  international@beth.school.nz
www.beth.school.nz

แพคเกจ  
การศึกษาต่างประเทศ 

แบบครบหลักสูตร

ท้าทายเชาว์ท้าทายเชาว์
ปัญญาปัญญา

บริหารร่างกายบริหารร่างกาย
ให้แข็งแรงให้แข็งแรง

พัฒนาด้านพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมวัฒนธรรม

สรรสร้างหลัก สรรสร้างหลัก 
ศีลธรรมศีลธรรม

• 

•  มีกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งชนิดกลุ่มและเดี่ยว

• กิจกรรมต่างๆได้รวมอยู่ในหลักสูตร และหวังให้นักเรียน

ทุกคนได้มีส่วนร่วม 


