.

เรี ยนผูป้ กครองที่เคารพ

16 กุมภาพันธ์ 2562

ทางโรงเรี ยนหวังว่าผูป้ กครองและนักเรี ยนทุกคนจะมีความสุ ขที่ได้พกั ผ่านในช่วงปิ ดเทอมกลางภาคนี้ และขอแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับข้อมูลสาคัญของโรงเรี ยน เรื่ อง กิจกรรมต่างๆ การสอบสาคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงภาคเรี ยนที่ 2 - ภาคเรี ยนที่ 3 ของปี
การศึกษานี้ รวมทั้งประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาในปี การศึกษาหน้า
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม นักเรี ยนชั้น Year 6, Year 9, Year 12 และ Year 13 จะมีการสอบ Mock ซึ่ งถือเป็ น
การสอบจาลองที่เตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั เรี ยนโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ สาหรับ Year 6 และ Year 9
นักเรี ยนจะสอบ Mock ข้อสอบ Checkpoint และจะทาการสอบ Checkpoint จริ งในช่วงปลายเดือนเมษายนนื้ ส่ วนนักเรี ยนชั้น
Year 12 และ Year 13 ก็จะทาการสอบวัดผลในหลักสู ตร AS-Level และ A-Level ในเดือนพฤษภาคมนี้ การสอบในหลักสู ตร
AS-Level และ A-Level นั้น ถือเป็ นการสอบประมวลความรู ้ในระดับมัธยมศึกษาขั้นสู งสุ ดและยากที่สุดในหลักสู ตรเคมบริ ดจ์ ซึ่ ง
ผลการสอบในครั้งนี้จะเป็ นบันไดสาคัญที่จะต่อยอดให้นกั เรี ยนได้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในอนาคตตามที่นกั เรี ยนหวังไว้
นักเรี ยนในระดับชั้น Year 13 ของเราหลายคนได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยชั้น
นาของโลกในหลากหลายสาขาวิชา ไม่วา่ จะเป็ น สาขากฎหมาย สาขาจิตวิทยา สาขาวิทยาศตร์ชีวการแพทย์ ด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์ สาขาบริ หารธุรกิจและสาขาวรรณกรรมศึกษา และเป็ นครั้งแรกที่ปีนี้มีนกั เรี ยน Year
13 ของเราสมัครเข้าเรี ยนคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
อีกโปรแกรมสาคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่ งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผูป้ กครองเป็ นอย่างมากคือ โปรแกรม UPrep ที่
ชื่อว่า UTalk จัดโดยคุณครู เจมม่า เคนส์ ซึ่ งในแต่ะครั้งมีผปู ้ กครองมาเข้าร่ วมรับฟังบรรยายกว่า 80 ท่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรยายให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครองเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนและเตรี ยมความพร้อมบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันพฤหัสบดี จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษานี้
สาหรับนักเรี ยน Year 11 นั้น ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ นักเรี ยนจะทาการเลือกรายวิชาเรี ยนที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับ Year 12 ในหลักสู ตร AS-Level ณ งาน Option Fair ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นที่โรงเรี ยนของเรา จัดขึ้นเพื่อให้
นักเรี ยนและผูป้ กครองที่สนใจได้พูดคุยและรับทราบแนวทางการศึกษาต่อในหลักสู ตร AS-Level จากครู ผสู ้ อนและหัวหน้า
ภาควิชาต่างๆโดยตรงอย่างเจาะลึก
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นอกจากทางโรงเรี ยนจะให้ความสาคัญและมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาด้านวิชาการให้มีความแข็งแกร่ งอย่างต่อเนื่องแล้ว ทาง
โรงเรี ยนก็ยงั ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมด้านอื่นๆเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น ด้านดนตรี การแสดงและศิลปะ ซึ่ งในภาคเรี ยนที่ 1 นั้น ทาง
ภาควิชาดนตรี และศิลปะก็ได้จดั การแสดงโชว์ที่ชื่อว่า ‘A Night at the Movies’ และในภาคเรี ยนนี้ ก็ได้จดั การแสดงนักเรี ยนใน
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความกล้าแสดงออกด้านดนตรี การแสดง และศิลปะ ในโชว์ที่
ชื่อว่า ‘Around the World’ ซึ่ งมีผปู ้ กครองเข้ากว่า 300 ท่านเข้าร่ วมรับชมการแสดงทั้ง 2 โชว์ ทางโรงเรี ยนหวังว่าผูป้ กครองจะมี
ความสุ ขที่ได้เห็นบุตรหลานกล้าแสดงออกและสนุกสนานกับการแสดงที่เด็กๆและครู ผสู ้ อนได้ฝึกซ้อมและทุ่มเทกันอย่างหนัก
ทางโรงเรี ยนจึงขอขอบคุณคณะครู และผูป้ กครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
ในส่ วนกิจกรรมส่ งเสริ มด้านกีฬานั้น ทีมวอลเล่ยบ์ อลชายของโรงเรี ยนก็ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันกับโรงเรี ยนอื่นๆใน
จังหวัดภูเก็ตมากมายหลายรายการ รวมทั้งทีมบาสเก็ตบอลหญิงของโรงเรี ยนก็ชนะการแข่งขันบาสเก็ตบอลหญิงหลายรายการ
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผา่ นมาเช่นกัน
ในช่วงก่อนปิ ดเทอมกลางเรี ยนนี้ นักเรี ยนทุกระดับชั้นได้เข้าร่ วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจาปี ขอแสดงความยินดีกบั
ทีมสี เหลืองที่เป็ นผูช้ นะคะแนนรวมในระดับประถมศึกษา และทีมสี แดงที่ชนะคะแนนรวมระดับมัธยมศึกษา
ข้อมูลสาคัญประการสุ ดท้าย ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ผปู ้ กครองให้ความสนใจและอาจเป็ นกังวล ก็คือ การการปรับขึ้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในปี การศึกษาหน้า เพราะเนื่องจากทางโรงเรี ยนได้มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งล่าสุ ดเมื่อ ใน
เดือนสิ งหาคม 2560 และในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมานั้น ทางโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านโปรแกรมการเรี ยนการสอน
สิ่ งอานวยความสะดวกด้านดนตรี และกีฬา และยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และ
รักษามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล แต่ในขณะเดียวกัน ทางโรงเรี ยยนก็ยงั คงยึดมัน่ ในพันธกิจ
และวิสยั ทัศน์ของการจัดตั้งโรงเรี ยนนานาชาติเฮดสตาร์ท คือ “การเป็ นโรงเรี ยนนานาชาติคุณภาพที่มีอตั ราค่าเล่าเรี ยนที่เหมาะสม”
ในโอกาสนี้ ทางโรงเรี ยนจึงขอเรี ยนแจ้งให้ผปู ้ กครองทุกท่านทราบว่า ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ มมี ติไม่ ปรับขึน้ อัตรา
ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ในปี การศึกษาหน้ า (2562-2563)
ทางโรงเรี ยนหวังว่าผูป้ กครองจะยินดีที่ได้รับทราบประกาศเรื่ องการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในปี การศึกษา
หน้า และขอให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนของเราทุกคนได้พกั ผ่อนกับครอบครัวในช่วงปิ ดเทอมกลางภาค 1 สัปดาห์อย่างมีความสุ ข
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