
Sacred Heart College
Lower Hutt, นิวซีแลนด์



“ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก Sacred Heart College ใน
อุดมคติคือ หญิงสำวที่มีควำมเชื่อมัน่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

และพรูอมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ”



ยินดีต้อนรับ
Kia Ora (ค�ำในภำษำเมำรีแปลว่ำสวัสดี) สวัสดี
และขอตูอนรับทุกท่ำน

เรำยินดีตูอนรับนักเรียนนำนำชำติ เรำใหู
คุณค่ำต่อกำรมีส่วนร่วมและควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรมที่นักเรียนนำนำชำติน�ำมำส่้ 
สังคมโรงเรียนของเรำ 

Sacred Heart College แห่งเมือง Lower 
Hutt มีส่วนในกำรสรูำงและมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของเด็กสำวมำแลูวเป็นจ�ำนวนมำกนับตัง้แต่ 
พ.ศ. 2455 โรงเรียนก่อตัง้โดย Euphrasie 
Barbier ผู้ก่อตัง้ Sisters of Our Lady of the 
Missions ท่ำนมีวิสัยทัศน์ที่ตูองกำรเห็นเด็ก
สำวไดูรับกำรศึกษำตำมแบบคำทอลิก รวมทัง้
ไดูรับทักษะต่ำงๆ เพื่อพรูอมที่จะเผชิญกับโลก
ภำยนอก Sacred Heart College ภ้มิใจใน
อดีตของโรงเรียน และในฐำนะที่ยังคงเป็นผู้
ใหูกำรศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จแก่เด็กสำวที่
มีควำมสำมำรถ

โรงเรียนของเรำยึดมัน่ในค่ำนิยมตำมที่ถือ
ปฏิบัติกันมำตัง้แต่ชูำนำนพรูอมกับวิธีคิด
สรูำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกำรเรียนกำรสอนที่
สนับสนุนโดยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสำรสนเทศ
ที่ทันสมัย ศ้นย์ศิลปะกำรแสดงของเรำเป็น
สมบัติที่มีประโยชน์มหำศำลที่เรำภ้มิใจมำก 
ศ้นย์แห่งน้ียังมีกำรใชูประโยชน์อย่ำงเต็มที่ทัง้
โดยโรงเรียนเองและกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชน 

เรำมีประวัติที่น่ำภำคภ้มิใจในดูำนควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร และในผลส�ำเร็จที่ยอดเยี่ยม

ซึ่งไดูรับกำรพิส้จน์แลูวทำงดูำนกีฬำ ทัศนศิลป์
และศิลปะกำรแสดง รวมถึงในโครงกำร Duke 
of Edinburgh’s Hillary Award Programme 
นักเรียนของเรำมีผลสอบระดับประเทศที่ส้ง
กว่ำคะแนนเฉลี่ยของทัง้ประเทศ และเรำมี
โปรแกรมเสริมที่ตรงตำมควำมตูองกำรของ
นักเรียนเป็นรำยบุคคลดูวย

โรงเรียน Sacred Heart College จะด�ำเนิน
กำรเพื่อใหูมัน่ใจว่ำบรรดำเด็กสำวที่เดินเขูำมำ
ในรัว้โรงเรียนจะไดูรับกำรศึกษำที่จะเพิ่มพ้น
กำรเรียนรู้และตอบสนองต่อควำมตูองกำร
เฉพำะบุคคล เรำใหูควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับ
กำรพัฒนำส่วนบุคคล และเรำจัดใหูมีโอกำส
ในกำรแสดงภำวะผู้น�ำอย่ำงมำกมำยในทุก
ระดับชัน้ของโรงเรียน ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก 
Sacred Heart College ในอุดมคติคือ หญิง
สำวที่มีควำมเชื่อมัน่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
พรูอมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ

ดิฉันขอเชิญใหูนักเรียนกูำวเขูำส่้ช่วงต่อไปของ
เสูนทำงกำรศึกษำของคุณไปกับเรำ โดยใหู 
Sacred Heart College เป็นตัวเลือกแรกของ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำของคุณ

Maria Potter, B Tech, Dip Tchg

ผู้อ�ำนวยกำร



ทำ�ไมต้องเรียนที่ SHC
• เรำมีชื่อเสียงเป็นเลิศ ดังนัน้จึงสำมำรถดึงด้ดอำจำรย์ที่มีคุณภำพ

ส้ง

• โรงเรียนมีจ�ำนวนนักเรียนนำนำชำติไม่มำกซึ่งท�ำใหูไดูรับกำรติว
แบบตัวต่อตัว

• เรำมีโปรแกรมภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้ใชูภำษำอื่น (ESOL) ที่
ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยใหูนักเรียนนำนำชำติปรับตัวเขูำกับสังคม
โรงเรียนของเรำไดูง่ำยขึ้น อีกทัง้ช่วยพัฒนำภำษำอังกฤษของ
นักเรียนดูวย

• เรำมีควำมสัมพันธ์อันแนบแน่นกับโรงเรียนมำกมำยทัว่โลก

• โรงเรียนมีกิจกรรมดูำนกีฬำ ดนตรี และวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
มำกมำย

• เรำมีศ้นย์ศิลปะกำรแสดงที่ดีเลิศ ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ยอด
เยี่ยม รวมทัง้สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกดูำนดนตรีอันเป็นเลิศ 

• เรำมีผู้จัดกำรนักเรียนนำนำชำติซึ่งรับผิดชอบในกำรด้แลเอำใจ
ใส่นักเรียนตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน โรงเรียนมีประวัติควำม
ปลอดภัยและกำรด้แลเอำใจใส่ที่ดีเลิศ

• ผู้จัดกำรนักเรียนนำนำชำติสำมำรถช่วยจัดหำที่พักโฮมสเตย์ไดู



สถ�นที่ตัง้
โรงเรียน Sacred Heart College ตัง้อย่้
ในเมืองที่มีเสน่ห์ที่ชื่อ Lower Hutt เรำ
อย่้ในระยะที่เดินไดูสบำยๆ ไปยังใจกลำง
เมือง หูองแสดงศิลปะ สระว่ำยนู�ำ พื้นที่
เพื่อกำรนันทนำกำร หอสมุดสำธำรณะ 
ศำลำกลำง สวนและพุ่มไมูพื้นเมืองที่
สวยงำม เมือง Lower Hutt อย่้ห่ำงจำกนคร
เวลลิงตัน (Wellington City) เพียง 15 นำที 
Wellington ตัง้อย่้ใจกลำงของนิวซีแลนด์ 
ดูำนล่ำงของเกำะเหนือ

ทำ�ไมต้องเป็น Wellington
• Wellington เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ 
• Wellington เป็นศ้นย์กลำงของศิลปะและวัฒนธรรม 
• เรำมีระบบกำรศึกษำที่เป็นหน่ึงในระบบที่ดีที่สุดในโลก
• Wellington มีมหำวิทยำลัยชัน้น�ำระดับโลกสองแห่งนัน่คือ Victoria University และ Massey 

University
• มีกิจกรรมที่น่ำตื่นเตูนมำกมำยทัง้ในและรอบๆ เมือง
• เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหน่ึงในนิวซีแลนด์ 
 
Wellington มีควำมเป็นพิเศษไม่เหมือนใคร โดยที่เป็นเมืองกระชับที่มีควำมเป็นสำกลที่โอบลูอมดูวย
ธรรมชำติที่สวยงำม ผู้คนต่ำงๆ จำกทัว่โลกเลือกที่จะใชูชีวิตและเรียนอย่้ใน Wellington นักเรียนจะไดูเรียน
เคียงค่้ไปกับชำวนิวซีแลนด์ที่มีภ้มิหลังทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน รวมทัง้นักเรียนนำนำชำติจำกทัว่โลก

เมือง Lower Hutt มีประวัติศำสตร์ท่ียำวนำน เมืองน้ีเป็นเมืองแรกๆ แห่งหน่ึงของนิวซีแลนด์ เมือง Lower Hutt 
อย้่ติดกับแม่นู�ำ Hutt River และหำด Petone Beach ซ่ึงเป็นสถำนท่ีว่ำยนู�ำและตกปลำยอดนิยม เมืองน้ีโอบลูอม
ดูวยเนินเขำ จึงเป็นท่ีนิยมส�ำหรับกำรเดินเล่นหรือข่ีจักรยำนภ้เขำ นอกจำกน้ีเมือง Lower Hutt ยังมีหูำงสรรพ
สินคูำท่ีใหญ่และดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด์ ดังนัน้จึงมีอะไรมำกมำยใหูท�ำและด้ในเมือง Lower Hutt



บริก�ร
โรงเรียนของเรำมีปณิธำนที่จะแบ่งปันควำมรู้และ
ช่วยเหลือผู้ที่ตูองกำรควำมช่วยเหลือ กำรศึกษำ
ช่วยในกำรเปลี่ยนสถำนภำพทำงสังคมและขยำย
ขอบเขตควำมรู้ใหูกวูำงขวำงขึ้น กำรศึกษำเป็น
เสมือนกำรเดินทำงที่ไม่รู้จบที่จะดีที่สุดหำกเดิน
ทำงร่วมไปกับผู้อื่นดูวย 

เรำสนับสนุนใหูนักเรียนทุกคนเขูำร่วมใน
กิจกรรมกำรใหูบริกำร ไม่ว่ำจะผ่ำนโครงกำร 
Duke of Edinburgh Award หรือผ่ำนกิจกรรม
อื่นๆ ของโรงเรียน เช่น St Vincent de Paul, 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล, กำรปูองกันฝ่ำย
พลเรือน หรือโดยใหูกำรสนับสนุนธนำคำรอำหำร 

โรงเรียนมีโครงกำร Duke of Edinburgh Award 
โครงกำรหน่ึงที่ครอบคลุมมำกที่สุดในนิวซีแลนด์ 
โดยมีผู้ประสำนงำนซึ่งคอยด้แลกิจกรรมดูำน
กำรใหูบริกำร รวมถึงกิจกรรมกำรศึกษำนอก
หูองเรียน

เรำส่งเสริมใหู
นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรใหู
บริกำร 



หลักสูตรก�รเรียน
Sacred Heart College เป็นโรงเรียนที่เนูนดูำนวิชำกำรที่มีผลกำรสอบที่ดีเลิศในกำร
สอบของรัฐทัง้หมด
ตัง้แต่เยียร์ 11 ถึงเยียร์ 13 นักเรียนจะสอบวัดผลระดับชำติ National Certificate of 
Educational Achievement (NCEA) ของนิวซีแลนด์
NCEA และประกำศนียบัตรระดับชำติอื่นๆ เป็นที่ยอมรับของผู้จูำงงำน และมหำวิทยำลัยและวิทยำลัย
โปลีเทคนิคต่ำงๆ ใชูเป็นเกณฑ์มำตรฐำนเพื่อกำรคัดเลือกนักศึกษำเขูำเรียน  นอกจำกน้ี NCEA ยังเป็นที่
ยอมรับในต่ำงประเทศ รวมทัง้มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ดูวย
https://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Publications/Brochures/Study-in-NZ-brochure-THAI-April-2018.pdf 

บุคลำกรของเรำมีควำมขมักเขมูนต่อกำรสรูำงควำมสัมฤทธิผ์ลใน National Certificate of Educational 
Achievement โดยที่ผู้ปกครองสำมำรถด้ระดับผลสัมฤทธิข์องเรำไดู
หลังจำกที่นักเรียนไดูปรึกษำกับผู้ปกครองและคุณคร้แลูว นักเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิชำใดๆ ที่
ตนเองอยำกจะเรียน
โรงเรียน Sacred Heart College มีควำมคำดหวังที่ส้งว่ำนักเรียนจะท�ำไดูเต็มศักยภำพของ
ตน โรงเรียนมีวิชำหลำกหลำยใหูเลือกในดูำนต่ำงๆ ไดูแก่ ศิลปะ พำณิชย์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ละคร ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ดนตรี พลศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ และเทคโนโลยี 
นอกจำกน้ีเรำยังมีสถำบันกีฬำ Sacred Heart College Sports 
Academy สถำบันน้ีก่อตัง้ขึ้นเพื่อคูนหำและท�ำงำนร่วมกับ
นักเรียนที่มีสมรรถนะส้งซึ่งเรำเชื่อว่ำมีศักยภำพ
ที่จะเป็นค่้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในขณะที่เรียน
ที่โรงเรียน Sacred Heart 
College



เทคโนโลยี
โรงเรียน Sacred Heart College มีจ�ำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในสัดส่วนส้ง

มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง และมีแผน
เชิงกลยุทธ์ส�ำหรับไอทีซึ่งเป็นกำรรับประกันว่ำอุปกรณ์
ฮำร์ดแวร์จะมีกำรปรับปรุงใหูทันสมัยอย่้เป็นประจ�ำ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำเว็บไซต์และจัดกำร
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ส�ำหรับนักเรียน

โรงเรียนมีชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งมีเครื่องมือชัน้
เยี่ยมส�ำหรับกำรออกแบบ กรำฟิก และเทคโนโลยีกำร
ออกแบบ

มีกำรใชูสื่อที่หลำกหลำยรวมถึง วัสดุอ่อนนุ่ม เหล็ก ไมู 
และพลำสติก นักเรียนที่ท�ำงำนในแผนกน้ีเคยไดูรับ
รำงวัล Institute of Professional Engineers of New 
Zealand Award จำกของเล่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
และเฟอร์นิเจอร์เด็ก

วัสดุอ่อนนุ่มยังเป็นร้ปแบบหน่ึงในกำรแข่งขันศิลปะที่
สวมใส่ไดูที่เรำเขูำร่วมประกวด

กำรวิจัยอิสระเป็นร้ปแบบหน่ึงที่เนูนอย่้ในหลักส้ตรกำร
เรียนกำรสอน และสนับสนุนโดยแหล่งขูอม้ลจำกหูอง
สมุดที่ดีเลิศ และกำรเขูำถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ไดูโดย
ง่ำยช่วยใหูนักเรียนเขูำถึงขูอม้ลจำกทัว่โลกไดู



คว�มเป็นผู้นำ�
โอกำสของกำรเป็นผู้น�ำมีอย้่มำกมำยท่ี Sacred Heart 
College โรงเรียนมีบูำนทัง้หมดหกบูำน ไดูแก่ Siena, 
Aubert, Lourdes, Lisieux, Avila และ Barbier บูำน
แต่ละบูำนมีกัปตันประจ�ำบูำนหน่ึงคน และหัวหนูำบูำน
สองคน
คณะกรรมกำรโรงเรียนประกอบดูวยหัวหนูำหญิง รอง
หัวหนูำหญิง และตัวแทนนักเรียน นักเรียนเยียร์ 13 
ทุกคนจะไดูรับกำรส่งเสริมใหูท�ำบทบำทกำรเป็น
ผู้น�ำผ่ำนกำรสนับสนุนจำกเพื่อน และร้ปแบบ
ฟอร์มคลำส
สภำนักเรียนที่อย่้ในวำระจะจัดกำรระดม
เงินทุนทุกปี และภำวะผู้น�ำที่แข็งแกร่ง
ในทีมกีฬำและในสโมสรทำงวัฒนธรรม
จะเปิดโอกำสในกำรพัฒนำใหูแก่
นักเรียน
สภำนักเรียนเป็นองค์กรแบบ
ประชำธิปไตยที่มำจำกกำรเลือกตัง้
ของนักเรียนเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
สมำชิกจ�ำนวน 21 คน
มีโครงกำรเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักเรียน
ท่ีสมัครเขูำโครงกำรน้ีตูองเป็นนัก
เรียนเยียร์ 13 และหลังจำกผ่ำน
ขัน้ตอนกำรรับแลูวยังจะไดูรับกำร
ฝึกอบรมอีก นักเรียนเหล่ำน้ีจะใหู
ควำมช่วยเหลือแก่นักเรียนเยียร์ 9 
ทัง้หมดของเรำ



ก�รดูแลเอ�ใจใส่
น่ีคือชุมชนของควำมเอื้อเฟ้ือและกำรด้แลเอำใจใส่ เรำมีโครงสรูำง
หัวหนูำอำจำรย์ประจ�ำชัน้/อำจำรย์แนะแนวที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วย
เหลือนักเรียน และระบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งนักเรียนจะช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
นักเรียนนำนำชำติที่ช�ำระค่ำเล่ำเรียนและนักเรียนที่เป็นนักเรียนแลก
เปลี่ยนจะมีผู้จัดกำรที่รับผิดชอบต่อกำรด้แลเอำใจใส่ของนักเรียนทัง้ที่
โรงเรียนและในที่พักโฮมสเตย์ ผู้ปกครองโฮมสเตย์เป็นสมำชิกที่มีคุณค่ำ
ของชุมชนโรงเรียน และมีส่วนร่วมกับกำรเรียนของล้กสำวบุญธรรมของ
พวกเขำอย่ำงเต็มที่ 
โรงเรียนยึดมัน่ต่อค�ำสอนของพระเจูำ ต่อควำมยุติธรรมและควำมเท่ำ
เทียมกัน 

ข้อกำ�หนดวิธีปฏิบัติในก�รให้
คว�มดูแลเอ�ใจใส่นักเรียน
น�น�ช�ติ
โรงเรียน Sacred Heart College มีพันธะอย้่ภำยใตู “ขูอก�ำหนดวิธีปฏิบัติใน
กำรใหูควำมด้แลเอำใจใส่นักเรียนนำนำชำติ” ท่ีจัดพิมพ์โดย New Zealand 
Qualifications Authority ส�ำเนำของขูอก�ำหนดฯ น้ี (แปลไวูในหลำยภำษำ) 
อย้่บนเว็บไซต์ NZQA ท่ี
https://www.nzqa.govt.nz/assets/Uploads/Pastoral-care-of-
international-students.pdf

ก�รว�งแผนอ�ชีพ
ทีปรึกษำดูำนอำชีพของโรงเรียน Sacred Heart College ช่วยใหูนักเรียน
ตัดสินใจโดยมีขูอม้ล เกี่ยวกับเสูนทำงอำชีพในอนำคตของตน นักเรียน
มีโอกำสไปเยี่ยมชมมหำวิทยำลัย เขูำร่วมในเวิร์กช็อป และรับฟังกำรน�ำ
เสนอโดยนักพ้ดผู้เชี่ยวชำญ และสถำบันอุดมศึกษำของโรงเรียน Sacred 
Heart มีกำรจัดงำนในยำมเย็นเกี่ยวกับอำชีพประจ�ำปีดูวย 



ศิลปะก�รแสดง
กิจกรรมดูำนวัฒนธรรมเป็นส่วนส�ำคัญในโรงเรียนของเรำเสมอมำ 
และกิจกรรมที่หลำกหลำยเปิดโอกำสใหูนักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วม
ไม่มำกก็นูอย

เรำเป็นค่้แข่งที่กระตือรือรูนในกำรแข่งขันดูำนวัฒนธรรม O’Shea 
Shield cultural competition ส�ำหรับโรงเรียนคำทอลิก, กำรแข่งพ้ด 
Nga Manu Korero Speech Competition, กำรแข่งพ้ด Pasifika 
Speech competition และเทศกำล Kapa Haka และเทศกำลโพลินี
เซีย

นักเรียนทุกคนจะไดูรับกำรส่งเสริมใหูเขูำร่วมในดนตรี

โรงเรียนของเรำมีสถำนที่และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกชัน้เยี่ยม และ
จัดกำรสอนพิเศษดูำนรูองเพลงและเครื่องดนตรีหลำยชนิดในระดับส้ง 
เรำมีวงออร์เคสตรูำและวงดนตรี วงประสำนเสียง และกำรผลิตละคร
ประจ�ำปี รวมทัง้กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ มำกมำยส�ำหรับนักเรียนดูำน
ศิลปะกำรแสดง 

นอกจำกน้ี เรำยังมีกำรประชุมและพิธีสวดวำระพิเศษที่เรำอยำกใหู
นักเรียนเขูำมำมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง



โอก�สด้�นกีฬ�
โรงเรียนมีกิจกรรมดูำนกีฬำที่หลำกหลำยมำก และเรำส่งเสริมใหูนักเรียนเขูำร่วมดูวยควำมกระตือรือรูน
กีฬำที่เรำมีไดูแก่

• แอโรบิก
• กรีฑำ
• แบดมินตัน
• บำสเก็ตบอล
• โบว์ลิ่ง
• คริกเก็ต

• กำรแข่งรถจักรยำน
ยนต์ครอสคันทรี่

• กำรแข่งเรือมังกร
• กำรขี่มูำ
• ฟุตบอล
• กอล์ฟ

• ฮอกกี้
• เน็ตบอล
• รักบี้
• ลีกรักบี้
• ซอฟท์บอล
• สคอวช

• ว่ำยนู�ำ
• ปิงปอง
• ทัชเทนนิส
• วอลเลย์บอล
• โปโลนู�ำ



วันสำ�หรับกิจกรรมท�งศ�สน�
โรงเรียนมีกำรเฉลิมฉลองวันส�ำหรับกิจกรรมทำงศำสนำ (Special Character Day) ตลอดปี 
วันศำสนนำมเป็นหน่ึงในไฮไลท์ที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกปีเสมอมำ  

กล่่มก�รเรียนนอกหลักสูตร
โรงเรียนมีกลุ่มต่ำงๆ หลำยกลุ่มและเรำสนับสนุนใหูนักเรียนเขูำร่วม  

ซึ่งรวมถึงแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล วงประสำนเสียง กำรปูองกันพลเรือน กำรโตูวำที 
วงดนตรีแจ๊ส “kappa haka” วงออร์เคสตรูำ วงเครื่องดนตรีประเภทเคำะตี สโมสรโปโล 
กำรพ้ดในที่สำธำรณะ และ Vinnytas (ชื่อสโมสรที่ระดมทุน)

เรำสนับสนุนใหูนักเรียนช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนและโรงเรียนเดิม ตัวอย่ำงเช่น ทีม
ฝึกสอน ทีมโตูวำที และทีมกีฬำ  



เครื่องดนตรีและ
ก�รสอนพิเศษ
มีกำรสอนพิเศษดูำนเครื่องดนตรีหลำยชนิด 
และกำรเรียนจัดอย่้ในระหว่ำงวันเปิดเรียน ใบ
สมัครจะอย่้ที่ส�ำนักงำนของโรงเรียน 

กำรเรียนกำรสอนเนูนกำรจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ และ
ไดูรับกำรสนับสนุนดูำนกำรเงินจำกกระทรวง
ศึกษำธิกำร 

เครื่องดนตรีวงออร์เคสตรูำที่โรงเรียนเป็น
เจูำของสำมำรถใหูเช่ำไดูตลอดปี

นอกจำกน้ีเรำยังมีกำรสอนแบบตัวต่อตัวดูวย 

โรงเรียนมี
กำรสอนพิเศษ

ดูำนเครื่อง
ดนตรีหลำย

ชนิด



ขัน้ตอนต่อไป
ติดต่อขอใบสมัครจำกเรำ
ด้ขูอม้ลติดต่อหนูำหลัง

ร�งวัล Duke of 
Edinburgh’s Hillary Award
ที่โรงเรียน Sacred Heart College เรำสนับสนุนใหูนักเรียน
มีส่วนร่วมในโครงกำร Duke of Edinburgh’s Hillary Award 
โครงกำรน้ีสรูำงโอกำสที่ดี และท�ำใหูนักเรียนที่มีส่วนร่วมไดูรับ
ควำมเพลิดเพลิน 

โครงกำรน้ีเป็นประเพณีที่มีมำยำวนำนที่ SHC และสรูำงควำม
รู้สึกภำคภ้มิใจอย่ำงยิ่งท�ำใหูมีนักเรียนเป็นจ�ำนวนมำกเขูำมำมี
ส่วนร่วม 

เรำสนับสนุนใหูนักเรียนทุกคนเขูำร่วมในชีวิตที่กวูำงกว่ำของ
โรงเรียน
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