Sacred Heart College
Lower Hutt, นิ วซีแลนด์

“ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก Sacred Heart College ใน
อุดมคติคือ หญิงสาวที่มีความเชื่อมัน
่ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ น
ื
และพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

ยินดีต้อนรับ

Kia Ora (ค�ำในภาษาเมารีแปลว่าสวัสดี) สวัสดี
และขอต้อนรับทุกท่าน
เรายินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติ เราให้
คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่นักเรียนนานาชาติน�ำมาสู่
สังคมโรงเรียนของเรา
Sacred Heart College แห่งเมือง Lower
Hutt มีส่วนในการสร้างและมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของเด็กสาวมาแล้วเป็ นจ�ำนวนมากนับตัง้ แต่
พ.ศ. 2455 โรงเรียนก่อตัง้ โดย Euphrasie
Barbier ผู้ก่อตัง้ Sisters of Our Lady of the
Missions ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นเด็ก
สาวได้รับการศึกษาตามแบบคาทอลิก รวมทัง้
ได้รับทักษะต่างๆ เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับโลก
ภายนอก Sacred Heart College ภูมิใจใน
อดีตของโรงเรียน และในฐานะที่ยังคงเป็ นผู้
ให้การศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จแก่เด็กสาวที่
มีความสามารถ
โรงเรียนของเรายึดมัน
่ ในค่านิยมตามที่ถือ
ปฏิบัติกันมาตัง้ แต่ช้านานพร้อมกับวิธีคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการเรียนการสอนที่
สนับสนุนโดยเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ศูนย์ศิลปะการแสดงของเราเป็ น
สมบัติที่มีประโยชน์มหาศาลที่เราภูมิใจมาก
ศูนย์แห่งนี้ยังมีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทงั ้
โดยโรงเรียนเองและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
เรามีประวัติที่น่าภาคภูมิใจในด้านความเป็ น
เลิศทางวิชาการ และในผลส�ำเร็จที่ยอดเยี่ยม

ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทางด้านกีฬา ทัศนศิลป์
และศิลปะการแสดง รวมถึงในโครงการ Duke
of Edinburgh’s Hillary Award Programme
นักเรียนของเรามีผลสอบระดับประเทศที่สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยของทัง้ ประเทศ และเรามี
โปรแกรมเสริมที่ตรงตามความต้องการของ
นักเรียนเป็ นรายบุคคลด้วย
โรงเรียน Sacred Heart College จะด�ำเนิน
การเพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าบรรดาเด็กสาวที่เดินเข้ามา
ในรัว
้ โรงเรียนจะได้รับการศึกษาที่จะเพิ่มพูน
การเรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะบุคคล เราให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การพัฒนาส่วนบุคคล และเราจัดให้มีโอกาส
ในการแสดงภาวะผู้น�ำอย่างมากมายในทุก
ระดับชัน
้ ของโรงเรียน ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
Sacred Heart College ในอุดมคติคือ หญิง
สาวที่มีความเชื่อมัน
่ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ น
ื และ
พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดิฉันขอเชิญให้นักเรียนก้าวเข้าสู่ช่วงต่อไปของ
เส้นทางการศึกษาของคุณไปกับเรา โดยให้
Sacred Heart College เป็ นตัวเลือกแรกของ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาของคุณ
Maria Potter, B Tech, Dip Tchg
ผู้อ�ำนวยการ

ทำ�ไมต้องเรียนที่ SHC
•

เรามีช่ อ
ื เสียงเป็ นเลิศ ดังนัน
้ จึงสามารถดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณภาพ
สูง

•

โรงเรียนมีจำ�นวนนักเรียนนานาชาติไม่มากซึ่งทำ�ให้ได้รับการติว
แบบตัวต่อตัว

•

เรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ใช้ภาษาอื่น (ESOL) ที่
ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนานาชาติปรับตัวเข้ากับสังคม
โรงเรียนของเราได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนด้วย

•

เรามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับโรงเรียนมากมายทัว
่ โลก

•

โรงเรียนมีกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มากมาย

•

เรามีศูนย์ศิลปะการแสดงที่ดีเลิศ ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ยอด
เยี่ยม รวมทัง้ สิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านดนตรีอันเป็ นเลิศ

•

เรามีผู้จัดการนักเรียนนานาชาติซ่ งึ รับผิดชอบในการดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนตลอด 24 ชัว
่ โมงทุกวัน โรงเรียนมีประวัติความ
ปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเลิศ

•

ผู้จัดการนักเรียนนานาชาติสามารถช่วยจัดหาที่พักโฮมสเตย์ได้

สถานที่ตง
ั้

โรงเรียน Sacred Heart College ตัง้ อยู่
ในเมืองที่มีเสน่ห์ที่ช่ อ
ื Lower Hutt เรา
อยู่ในระยะที่เดินได้สบายๆ ไปยังใจกลาง
เมือง ห้องแสดงศิลปะ สระว่ายน้ำ� พื้นที่
เพื่อการนันทนาการ หอสมุดสาธารณะ
ศาลากลาง สวนและพุ่มไม้พ้ น
ื เมืองที่
สวยงาม เมือง Lower Hutt อยู่ห่างจากนคร
เวลลิงตัน (Wellington City) เพียง 15 นาที
Wellington ตัง้ อยู่ใจกลางของนิวซีแลนด์
ด้านล่างของเกาะเหนือ

ทำ�ไมต้องเป็ น Wellington
•

Wellington เป็ นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์

•

เรามีระบบการศึกษาที่เป็ นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลก

•
•
•
•

Wellington เป็ นศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรม

Wellington มีมหาวิทยาลัยชัน
้ นำ�ระดับโลกสองแห่งนัน
่ คือ Victoria University และ Massey
University
มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายทัง้ ในและรอบๆ เมือง
เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์

Wellington มีความเป็ นพิเศษไม่เหมือนใคร โดยที่เป็ นเมืองกระชับที่มีความเป็ นสากลที่โอบล้อมด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนต่างๆ จากทัว
่ โลกเลือกที่จะใช้ชีวิตและเรียนอยู่ใน Wellington นักเรียนจะได้เรียน
เคียงคู่ไปกับชาวนิวซีแลนด์ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทัง้ นักเรียนนานาชาติจากทัว
่ โลก
เมือง Lower Hutt มีประวัตศ
ิ าสตร์ทย
ี่ าวนาน เมืองนีเ้ ป็ นเมืองแรกๆ แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ เมือง Lower Hutt
อยต
ู่ ด
ิ กับแม่น้ำ� Hutt River และหาด Petone Beach ซึ่งเป็ นสถานทีว
่ า่ ยน้ำ�และตกปลายอดนิยม เมืองนีโ้ อบลอ
้ ม
ด้วยเนินเขา จึงเป็ นทีน
่ ย
ิ มสำ�หรับการเดินเล่นหรือขีจ
่ ก
ั รยานภเู ขา นอกจากนีเ้ มือง Lower Hutt ยังมีห้างสรรพ
สินค้าทีใ่ หญ่และดีทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ ดังนัน
้ จึงมีอะไรมากมายใหท
้ ำ�และดใู นเมือง Lower Hutt

เราส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการให้
บริการ

บริการ

โรงเรียนของเรามีปณิธานที่จะแบ่งปั นความรู้และ
ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การศึกษา
ช่วยในการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมและขยาย
ขอบเขตความรู้ให้กว้างขวางขึ้น การศึกษาเป็ น
เสมือนการเดินทางที่ไม่รู้จบที่จะดีที่สุดหากเดิน
ทางร่วมไปกับผู้อ่ น
ื ด้วย
เราสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมใน
กิจกรรมการให้บริการ ไม่ว่าจะผ่านโครงการ
Duke of Edinburgh Award หรือผ่านกิจกรรม
อื่นๆ ของโรงเรียน เช่น St Vincent de Paul,
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน
่ แนล, การป้ องกันฝ่ าย
พลเรือน หรือโดยให้การสนับสนุนธนาคารอาหาร
โรงเรียนมีโครงการ Duke of Edinburgh Award
โครงการหนึ่งที่ครอบคลุมมากที่สุดในนิวซีแลนด์
โดยมีผู้ประสานงานซึ่งคอยดูแลกิจกรรมด้าน
การให้บริการ รวมถึงกิจกรรมการศึกษานอก
ห้องเรียน

หลักสูตรการเรียน

Sacred Heart College เป็ นโรงเรียนที่เน้ นด้านวิชาการที่มีผลการสอบที่ดีเลิศในการ
สอบของรัฐทัง้ หมด

ตัง้ แต่เยียร์ 11 ถึงเยียร์ 13 นักเรียนจะสอบวัดผลระดับชาติ National Certificate of
Educational Achievement (NCEA) ของนิวซีแลนด์

NCEA และประกาศนียบัตรระดับชาติอ่ น
ื ๆ เป็ นที่ยอมรับของผู้จ้างงาน และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
โปลีเทคนิคต่างๆ ใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน นอกจากนี้ NCEA ยังเป็ นที่
ยอมรับในต่างประเทศ รวมทัง้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย
https://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Publications/Brochures/Study-in-NZ-brochure-THAI-April-2018.pdf

์ ลใน National Certificate of Educational
บุคลากรของเรามีความขมักเขม้นต่อการสร้างความสัมฤทธิผ
์ องเราได้
Achievement โดยที่ผู้ปกครองสามารถดูระดับผลสัมฤทธิข
หลังจากที่นักเรียนได้ปรึกษากับผู้ปกครองและคุณครูแล้ว นักเรียนจะเป็ นผู้ตัดสินใจเลือกวิชาใดๆ ที่
ตนเองอยากจะเรียน
โรงเรียน Sacred Heart College มีความคาดหวังที่สูงว่านักเรียนจะทำ�ได้เต็มศักยภาพของ
ตน โรงเรียนมีวิชาหลากหลายให้เลือกในด้านต่างๆ ได้แก่ ศิลปะ พาณิชย์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ละคร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี พลศึกษา วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
นอกจากนี้เรายังมีสถาบันกีฬา Sacred Heart College Sports
Academy สถาบันนี้ก่อตัง้ ขึ้นเพื่อค้นหาและทำ�งานร่วมกับ
นักเรียนที่มีสมรรถนะสูงซึ่งเราเชื่อว่ามีศักยภาพ
ที่จะเป็ นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในขณะที่เรียน
ที่โรงเรียน Sacred Heart
College

เทคโนโลยี

โรงเรียน Sacred Heart College มีจำ�นวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในสัดส่วนสูง
มีการฝึ กอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีแผน
เชิงกลยุทธ์สำ�หรับไอทีซ่ งึ เป็ นการรับประกันว่าอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็ นประจำ�
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำ�เว็บไซต์และจัดการ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์สำ�หรับนักเรียน
โรงเรียนมีชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีซ่ งึ มีเครื่องมือชัน
้
เยี่ยมสำ�หรับการออกแบบ กราฟิ ก และเทคโนโลยีการ
ออกแบบ
มีการใช้ส่ อ
ื ที่หลากหลายรวมถึง วัสดุอ่อนนุ่ม เหล็ก ไม้
และพลาสติก นักเรียนที่ทำ�งานในแผนกนี้เคยได้รับ
รางวัล Institute of Professional Engineers of New
Zealand Award จากของเล่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
และเฟอร์นิเจอร์เด็ก
วัสดุอ่อนนุ่มยังเป็ นรูปแบบหนึ่งในการแข่งขันศิลปะที่
สวมใส่ได้ที่เราเข้าร่วมประกวด
การวิจัยอิสระเป็ นรูปแบบหนึ่งที่เน้ นอยู่ในหลักสูตรการ
เรียนการสอน และสนับสนุนโดยแหล่งข้อมูลจากห้อง
สมุดที่ดีเลิศ และการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดย
ง่ายช่วยให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลจากทัว
่ โลกได้

ความเป็ นผู้นำ�

โอกาสของการเป็ นผูน
้ ำ�มีอยม
ู่ ากมายที่ Sacred Heart
College โรงเรียนมีบ้านทัง้ หมดหกบ้าน ได้แก่ Siena,
Aubert, Lourdes, Lisieux, Avila และ Barbier บ้าน
แต่ละบ้านมีกป
ั ตันประจำ�บ้านหนึ่งคน และหัวหน้าบ้าน
สองคน

คณะกรรมการโรงเรียนประกอบด้วยหัวหน้าหญิง รอง
หัวหน้าหญิง และตัวแทนนักเรียน นักเรียนเยียร์ 13
ทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้ทำ�บทบาทการเป็ น
ผู้นำ�ผ่านการสนับสนุนจากเพื่อน และรูปแบบ
ฟอร์มคลาส
สภานักเรียนที่อยู่ในวาระจะจัดการระดม
เงินทุนทุกปี และภาวะผู้นำ�ที่แข็งแกร่ง
ในทีมกีฬาและในสโมสรทางวัฒนธรรม
จะเปิ ดโอกาสในการพัฒนาให้แก่
นักเรียน
สภานักเรียนเป็ นองค์กรแบบ
ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตัง้
ของนักเรียนเป็ นประจำ�ทุกปี โดยมี
สมาชิกจำ�นวน 21 คน
มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียน
ทีส
่ มัครเข้าโครงการนีต
้ อ
้ งเป็ นนัก
เรียนเยียร์ 13 และหลังจากผ่าน
ขัน
้ ตอนการรับแล้วยังจะได้รบ
ั การ
ฝึ กอบรมอีก นักเรียนเหล่านีจ
้ ะให้
ความช่วยเหลือแก่นก
ั เรียนเยียร์ 9
ทัง้ หมดของเรา

การดูแลเอาใจใส่

นี่คือชุมชนของความเอื้อเฟื้ อและการดูแลเอาใจใส่ เรามีโครงสร้าง
หัวหน้าอาจารย์ประจำ�ชัน
้ /อาจารย์แนะแนวที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วย
เหลือนักเรียน และระบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งนักเรียนจะช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน

นักเรียนนานาชาติที่ชำ�ระค่าเล่าเรียนและนักเรียนที่เป็ นนักเรียนแลก
เปลี่ยนจะมีผู้จัดการที่รับผิดชอบต่อการดูแลเอาใจใส่ของนักเรียนทัง้ ที่
โรงเรียนและในที่พักโฮมสเตย์ ผู้ปกครองโฮมสเตย์เป็ นสมาชิกที่มีคุณค่า
ของชุมชนโรงเรียน และมีส่วนร่วมกับการเรียนของลูกสาวบุญธรรมของ
พวกเขาอย่างเต็มที่
โรงเรียนยึดมัน
่ ต่อคำ�สอนของพระเจ้า ต่อความยุติธรรมและความเท่า
เทียมกัน

ข้อกำ�หนดวิธีปฏิบัติในการให้
ความดูแลเอาใจใส่นักเรียน
นานาชาติ

โรงเรียน Sacred Heart College มีพน
ั ธะอยภ
ู่ ายใต้ “ขอ
้ กำ�หนดวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ น
การให้ความดูแลเอาใจใส่นก
ั เรียนนานาชาติ” ทีจ
่ ด
ั พิมพ์โดย New Zealand
Qualifications Authority สำ�เนาของข้อกำ�หนดฯ นี้ (แปลไวใ้ นหลายภาษา)
อยบ
ู่ นเว็บไซต์ NZQA ที่
https://www.nzqa.govt.nz/assets/Uploads/Pastoral-care-ofinternational-students.pdf

การวางแผนอาชีพ

ทีปรึกษาด้านอาชีพของโรงเรียน Sacred Heart College ช่วยให้นักเรียน
ตัดสินใจโดยมีข้อมูล เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในอนาคตของตน นักเรียน
มีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในเวิร์กช็อป และรับฟั งการนำ�
เสนอโดยนักพูดผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันอุดมศึกษาของโรงเรียน Sacred
Heart มีการจัดงานในยามเย็นเกี่ยวกับอาชีพประจำ�ปี ด้วย

ศิลปะการแสดง

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเป็ นส่วนสำ�คัญในโรงเรียนของเราเสมอมา
และกิจกรรมที่หลากหลายเปิ ดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วม
ไม่มากก็น้อย
เราเป็ นคู่แข่งที่กระตือรือร้นในการแข่งขันด้านวัฒนธรรม O’Shea
Shield cultural competition สำ�หรับโรงเรียนคาทอลิก, การแข่งพูด
Nga Manu Korero Speech Competition, การแข่งพูด Pasifika
Speech competition และเทศกาล Kapa Haka และเทศกาลโพลินี
เซีย
นักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมในดนตรี
โรงเรียนของเรามีสถานที่และสิ่งอำ�นวยความสะดวกชัน
้ เยี่ยม และ
จัดการสอนพิเศษด้านร้องเพลงและเครื่องดนตรีหลายชนิดในระดับสูง
เรามีวงออร์เคสตร้าและวงดนตรี วงประสานเสียง และการผลิตละคร
ประจำ�ปี รวมทัง้ กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ มากมายสำ�หรับนักเรียนด้าน
ศิลปะการแสดง
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุมและพิธีสวดวาระพิเศษที่เราอยากให้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

โอกาสด้านกีฬา

โรงเรียนมีกิจกรรมด้านกีฬาที่หลากหลายมาก และเราส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมด้วยความกระตือรือร้น
กีฬาที่เรามีได้แก่
•
•
•
•
•
•

แอโรบิก

•

แบดมินตัน

•

โบว์ลิ่ง

•

กรีฑา

บาสเก็ตบอล

•

คริกเก็ต

•

การแข่งรถจักรยาน
ยนต์ครอสคันทรี่
การแข่งเรือมังกร
การขี่ม้า
ฟุตบอล
กอล์ฟ

•

ฮอกกี้

•

ว่ายน้ำ�

•

รักบี้

•

ทัชเทนนิส

•
•
•
•

เน็ตบอล
ลีกรักบี้

ซอฟท์บอล
สคอวช

•
•
•

ปิ งปอง

วอลเลย์บอล
โปโลน้ำ�

วันสำ�หรับกิจกรรมทางศาสนา

โรงเรียนมีการเฉลิมฉลองวันสำ�หรับกิจกรรมทางศาสนา (Special Character Day) ตลอดปี
วันศาสนนามเป็ นหนึ่งในไฮไลท์ที่เป็ นที่ช่ น
ื ชอบของทุกปี เสมอมา

กลุ่มการเรียนนอกหลักสูตร

โรงเรียนมีกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มและเราสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม
ซึ่งรวมถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน
่ แนล วงประสานเสียง การป้ องกันพลเรือน การโต้วาที
วงดนตรีแจ๊ส “kappa haka” วงออร์เคสตร้า วงเครื่องดนตรีประเภทเคาะตี สโมสรโปโล
การพูดในที่สาธารณะ และ Vinnytas (ชื่อสโมสรที่ระดมทุน)
เราสนับสนุนให้นักเรียนช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนและโรงเรียนเดิม ตัวอย่างเช่น ทีม
ฝึ กสอน ทีมโต้วาที และทีมกีฬา

เครื่องดนตรีและ
การสอนพิเศษ

มีการสอนพิเศษด้านเครื่องดนตรีหลายชนิด
และการเรียนจัดอยู่ในระหว่างวันเปิ ดเรียน ใบ
สมัครจะอยู่ที่สำ�นักงานของโรงเรียน

โรงเรียนมี
การสอนพิเศษ
ด้านเครื่อง
ดนตรีหลาย
ชนิด

การเรียนการสอนเน้ นการจัดเป็ นกลุ่มเล็กๆ และ
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวง
ศึกษาธิการ
เครื่องดนตรีวงออร์เคสตร้าที่โรงเรียนเป็ น
เจ้าของสามารถให้เช่าได้ตลอดปี
นอกจากนี้เรายังมีการสอนแบบตัวต่อตัวด้วย

รางวัล Duke of
Edinburgh’s Hillary Award

ที่โรงเรียน Sacred Heart College เราสนับสนุนให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในโครงการ Duke of Edinburgh’s Hillary Award
โครงการนี้สร้างโอกาสที่ดี และท�ำให้นักเรียนที่มีส่วนร่วมได้รับ
ความเพลิดเพลิน
โครงการนี้เป็ นประเพณีที่มีมายาวนานที่ SHC และสร้างความ
รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งท�ำให้มีนักเรียนเป็ นจ�ำนวนมากเข้ามามี
ส่วนร่วม
เราสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมในชีวิตที่กว้างกว่าของ
โรงเรียน

ขัน
้ ตอนต่อไป
ติดต่อขอใบสมัครจากเรา
ดูข้อมูลติดต่อหน้าหลัง
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