.

ข่าวประชาสั มพันธ์ รายปักษ์
การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชันนําจากประเทศอังกฤษ
โรงเรี ยนนานาชาติเฮดสตาร์ทต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Russel Group University of Newcastle และ
University of Leeds Business School เพือเข้าแนะแนวโปรแกรมการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนทีมีความสนใจเพือเข้าศึกษา
ต่อในประเทศอังกฤษหลังจากจบการศึกษาชันมัธยมศึกษาหลักสูตรเคมบริ ดจ์ของโรงเรี ยนนานาชาติเฮดสตาร์ท
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทังสองแห่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเกียวกับโปรแกรมการเรี ยนการสอน
สาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตของนักเรี ยนในต่างแดนอีกด้วย นักเรี ยนทีเข้าร่ วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจ
เข้าร่ วมสนุกเล่นเกมตอบคําถามชิงรางวัล ซึงสร้างความประทับใจให้กบั ตัวแทนทังสองมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างยิง

การสมัครเข้ าเรียนมหาวิทยาลัยสํ าหรับนักเรี ยน Year 13
ขณะนีนักเรี ยนชัน Year 13 กําลังรอลุน้ ผลการคัดเลือกเพือเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัวโลก โดยได้รับ
คําปรึ กษาอย่างใกล้ชิดจากคณะครู ทปรึ
ี กษาในระดับชัน Sixth From
นักเรี ยนชันYear 13 กําลังอยูใ่ นช่วง เตรี ยมความพร้อมรอฟังผลการสมัครเข้าเรี ยนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศเนเธอแลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศสเปน และประเทศ
เกาหลีใต้ ในสาขาวิชาทีน่าสนใจ เช่น สาขาแพทยศาสตร์ สาขากฎหมาย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาจิตวิทยาและ
สาขาการผลิตภาพยนตร์
ข่าวทีเด่นทีสุ ดในเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา คือ โรงเรี ยนนานาชาติเฮดสตาร์ทขอแสดงความยินดีกบั นักเรี ยนชัน Year
13 ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิชา เฉลิมเติม (นาตาชา) ทีได้รับการตอบรับจาก Concordia College ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพือเข้ารับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรี ยนต่างชาติ จํานวน , เหรี ยญสหรัฐ และเตรี ยมพร้อมในการเจรจาเรื องทุนการศึกษาเพือต่อยอด
การเรี ยนในระดับชันทีสูงขึนไป และนางสาวบอมนูรี คิม (ลิซ่า) ทีได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยทังหมด
แห่ง ในประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิง ผลการคัดเลือกให้เป็ นนักเรี ยนทุนการศึกษาทีทรงเกียรติ ที
เรี ยกว่า “International Leadership Scholarship” สําหรับการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท จํานวน , ปอนด์
จากมหาวิทยาลัย Glosgow ซึงลิซ่าเป็ น ใน
นักเรี ยนทุนการศึกษาทีมอบให้แก่นกั เรี ยนทัวโลก อีกทังการตอบรับจาก
มหาวิทยาลัย Edinbrugh มหาวิทยาลัย Birmingham มหาวิทยาลัย Bristol และผลการคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อใน University
College London (UCL) ซึงเป็ นมหาวิทยาลัยทีได้รับการจัดอันดับให้เป็ นหนึงในสิ บของมหาวิทยาลัยทีดีทีสุ ดในโลก รองจาก
มหาวิทยาลัย Princeton และมหาวิทยาลัย Yale ในประเทศสหรัฐอเมริ กา นับเป็ นความสําเร็จทีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ครอบครัวและคุณครูผสู้ อนเป็ นอย่างยิง

นางสาวณัฏฐนิชา เฉลิมเติม (นาตาชา)

นางสาวบอมนูรี คิม (ลิซ่า)
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สําหรับผูป้ กครองทีต้องการข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที Mrs. Caines หัวหน้าระดับ Sixth Form (ชัน 3) หรื ออีเมลล์ gcaines@headstartphuket.com

การเตรียมความพร้ อมการสอบ Check Point ในระดับชัน Year 6 และ Year 9
เมือวันที โรงเรี ยนนานาชาติเฮดสตาร์ทได้จดั การประชุมผูป้ กครองเพือแนะนําการเตรี ยมความ 2561 พฤศจิกายน 27
พร้อมในการสอบCambridge Checkpoint ประจําปี การศึกษา ของนักเรี ยน ระดับชัน 2018Year 6 และ Year 9 ในวันที 26 – 24
เมษายน 2562
การจัดสอบ Cambridge Checkpoint คือการสอบทักษะและความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติเคม โดยวิชาที
ต้องสอบมี วิชา และข้อสอบจะส่ งมาจากศูนย์ 1 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิ ตศาตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จัดสอบวันละ 3
สอบเคมบริ ดจ์ และทางโรงเรี ยนจะส่งกระดาษคําตอบและข้อสอบกลับไปตรวจยังศูนย์สอบเคมบริ ดจ์ ผลการสอบจะได้รับเป็ น
คะแนนตังแต่ 0.6 ถึง 0.ซึงตัวบ่งชีทีแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้าใจพืนฐานของหลักสูตร คือ นักเรี ยนจะต้องมีผลคะแนน 0
3 ตังแต่.ในแต่ละวิชา ซึงโรงเรี ยนจะได้รับปรกาศนียบัตรและผลการสอบอย่างเป็ 0นทางการภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
การจัดเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนทังสองระดับชัน เพือเตรี ยบสอบ Cambridge Checkpoint คือ การสอบเสมือนจริ ง
หรื อทีเรี ยกว่า Mock Exam ในวันจันทร์ที ซึงจะใช้ขอ้ สอบเก่าเพือทบทวนเนือหาทีนักเรียนได้เรี ยนรู้มาต 2562 มีนาคม 11ลอด
ในระดับชันนันๆ ภายใต้ระบบเคมบริ ดจ์ การสอบ Mock Exam นีจะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจกระบวนการเพือเตรี ยมตัวสอบทัง
ร่ างกาย การจัดการเวลา การเตรี ยมอุปกรณ์ในการสอบ สร้างความคุน้ เคยกับสถานการณ์ในห้องสอบ และปฏิบตั ิตามระเบียบใน
การสอบ ตามระบบเคมบริ ดจ์
ผูป้ กครองสามารถช่วยนักเรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเตรี ยมสอบได้ เช่น นักเรี ยนควรได้รับการพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ ทานอาหารทีมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะอาหารเช้า นักเรี ยนต้องมาสอบตรงเวลาอย่างช้าทีสุ ดควรจะเป็ น
เวลา 07.นักเรี ยนควรนําอุปกรณ์การสอบมาด้วยตนเองตามทีระบุไว้ .น 55 เช่น ปากกา ไม้บรรทัด วงเวียน เครื องคิดเลข ไม้โปร
แทรคเตอร์ เครื องมือแปลภาษา ขวดนําแบบใส และกระเป๋ าใส่อุปกรณ์เครื องเขียนแบบใส เป็ นต้น ทังนี ผูป้ กครองและนักเรี ยน
จะได้รับรายละเอียดต่างๆ เพิมเติมเพือเตรี ยมการสอบอีกครังในวันประชุมผูป้ กครองช่วงภาคเรี ยนที

ปฎิทินกิจกรรม
วันที
1 – ธันวาคม
- ธันวาคม
ธันวาคม
7 – ธันวาคม
10 – ธันวาคม
11 ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม

เวลา
. น.
. น.

. น.
. น.
. น.
. น.
.00 น.

กิจกรรม
โปรแกรมฝึ ก DofE Bronze กลุ่ม
DofE Bronze Adventurous Journey กลุ่ม
โรงเรี ยนปิ ด (วันพ่อแห่งชาติ)
การแข่งขันว่ายนําบางกอกพัฒนา
งานมหกรรมหนังสื อ
ประชุมคุณครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนชัน Year 11 (PTC)
โชว์ ‘A Night at the Movies’
กิจกรรมงานวันคริ สต์มาส
ประชุมครู และผูป้ กครอง (ปิ ดภาคเรี ยนที )
เปิ ดภาคเรี ยนที

สถานที
จุดนัดพบทีโรงเรี ยน
จุดนัดพบทีโรงเรี ยน
โรงเรี ยนบางกอกพัฒนา กทม.
อาคารเรี ยนชัน
ห้องประชุมชัน
โรงยิม
ห้องเรี ยน/โรงยิม
ห้องเรี ยน
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