
โรงเรียนพาลม์เมอรส์ตนั นอรธ์ บอยส ์ไฮสคลู – แผนกนักเรียนต่างชาติ 

ประเทศนิวซีแลนด ์

นิวซแีลนดเ์ป็นประเทศทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่และมปีระชากรเพยีง 4 ลา้นคนโดยประมาณ มลีกัษณะภูมปิระเทศและทศันียภาพทีง่ดงาม จากฟารม์และทุ่งหญ้าที่

เขยีวชะอุ่ม ตลอดจนมหีมิะปกคลุมบนภูเขา และชายหาดทีส่วยงาม คุณสมบตัเิหล่าน้ีท าใหนิ้วซแีลนดส์วยและแตกต่างจากประเทศอื่น  

ประชากรชาวนิวซแีลนดเ์รยีกตวัเองวา่ เป็นชาว “กวีี”่ มคีวามโดดเด่นเรื่องความเป็นมติรและการใหก้ารตอ้นรบักบัคนต่างชาต ิถอืเป็นประชากรทีม่วีถิชีวีติที่
เรยีบงา่ยและคอ่นขา้งสบายๆ  

พาลม์เมอรส์ตนั นอรธ์ 
เมือง Palmerston North หรอืทีเ่รยีกกนัในชื่อเล่นวา่ “Palmy” มปีระชากรอยูป่ระมาณ 75,000 คน                   
ตัง้อยูท่างตอนล่างของเกาะเหนือ หากขบัรถจากเมอืงเวลลงิตนั (เมอืงหลวงของประเทศนิวซแีลนด)์ จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.  
เมอืง Palmerston North มพีรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย ไมว่า่จะเป็น รา้นคา้, โรงภาพยนตร์, 
โรงละครหรอืสถานทีอ่อกก าลงักาย จงึถอืไดว้า่เมอืงเลก็ๆอยา่ง Palmerston North เป็นเมอืงทีม่สีิง่อ านวย
ความสะดวกทีค่รบครนัแต่ไมม่ปีญัหาวุ่นวายเหมอืนในเมอืงใหญ่ ทัง้ยงัเป็นทีย่อมรบัวา่ทัว่โลกวา่เป็นเมอืงที่
ปลอดภยัอยา่งมาก  

ภณัฐ ศรีพลากิจ - เชียงใหม ่ 

ผมคดิว่าการไดม้าเรยีนทีน่ี่ท าใหผ้มไดป้ระสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาษา การใชช้วีติ การเล่นกฬีา และทีส่ าคญัคอื
ความรู ้การเรยีนการสอนของทีP่NBHS บนพืน้ฐานของ NCEA ซึง่สอนใหเ้ราเรยีนรูแ้ละน าความรูท้ีไ่ดม้าประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ทีแ่ตกต่างในการท าขอ้สอบ จงึท าใหผ้มคดิว่านกัเรยีนทีน่ี่จะมคีวามคดิทีน่อกกรอบและสรา้งสรรคเ์ป็นอย่างมาก 
สิง่ทีผ่มชอบทีส่ดุส าหรบัการมาเรยีนที ่PNBHS คอืการไดเ้ล่นกฬีาทีผ่มชอบกบัเพื่อนๆและการเรยีนในวชิาทีผ่มรกัและเป็น
ประโยชน์กบัผมในอนาคตครบั 

 

โรงเรียนพาลม์เมอรส์ตนั นอรธ์ บอยส ์ไฮสคลู 

ต าแหน่ง: เมอืงพาลม์เมอรส์ตนั นอรธ์, นวิซแีลนด ์
ชัน้ปี: 9-13 (อายุระหว่าง 13-18) 
จ านวนนักเรียนทัง้หมด : 1,800 คน 
จ านวนนักเรียนต่างชาติ : 50 คน (นกัเรยีนไทย 10 คน) 



ท าไมควรเลือกเรียนท่ี PNBHS:  
 เมอืงมคีวามปลอดภยั เงยีบสงบ และค่าใชจ้่ายไมส่งู 

 ชัน้เรยีนมขีนาดย่อม มอีาจารยดแูลทัว่ถงึ  

 มชีัน้เรยีนวชิาภาษาองักฤษ ส าหรบันกัเรยีนต่างชาต ิ  

 มอีาจารยช่วยใหค้ าแนะน าส าหรบันกัเรยีนทีไ่มเ่ขา้ใจและสามารถสอบถามไดเ้สมอ 

 มวีชิาเลอืกทีห่ลากหลาย มสีทิธิเ์ลอืกวชิาทีต่วัเองสนใจ เพือ่ใชใ้นการศกึษาต่อระดบั
มหาวทิยาลยั 

 Palmerston North เป็นเมอืงแห่งการศกึษา ไมม่สีิง่ยัว่ยุจากสภาพแวดลอ้มในเมอืง 

 โรงเรยีนมเีจา้หน้าทีช่่วยเหลอืในเรือ่งการเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัทัง้ใน
ประเทศ New Zealand และต่างประเทศ 

 มอีนิเทอรเ์น็ตทัว่ทัง้โรงเรยีน นกัเรยีนสามารถคน้หาขอ้มลูไดร้วดเรว็ 

 มสีมาคมคนไทยใน ’Palmerston North’ ทีอ่บอุ่นและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 มสีาขาวชิาทีน่่าสนใจ  

 มกีารตดิต่อและรายงานความคบืหน้าผลการเรยีนของนกัเรยีนใหผู้ป้กครองรบัทราบอยู่
อย่างสม ่าเสมอ 

 นกัเรยีนสามารถเกบ็หน่วยกติในรายวชิา Literacy และ Numeracy เพือ่ใชใ้นการ
เขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ทัง้ในประเทศ NewZealand และต่างประเทศ  

 อาจารย ์international student ทุกคน อาสาช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้
นกัเรยีนส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

 มกีจิกรรมนนัทนาการในวชิาการสอนมากกว่า 57 อย่าง 

 เขา้ร่วมหลกัสตูรการเรยีนการสอนของทางมหาลยัโดย ‘Massey University   
Paper Programme’  

 รบัรองบา้นพกัโฮมสเตย ์ส าหรบัเดก็นกัเรยีนต่างชาต ิ

 เปิดประสบการณ์การเรยีนนอกหอ้งเรยีน ณ ประเทศนิวซแีลนด ์

 ส่งเสรมิดา้นกฬีาอย่างเตม็ทีด่ว้ยกฬีาหลากหลายชนิดใหเ้ลอืก 

 Leadership Programme ทีช่่วยเพิม่ทกัษะความสามารถในตวัคุณ  

ด้านวิชาการ： 
 ทางเลอืกในการศกึษา: นกัเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะเรยีนหลกัสตูร National Certificate 

of Educational Achievement (NCEA), หลกัสตูรวชิาชพี หรอื เลอืกทีจ่ะเรยีนวชิาของ
มหาวทิยาลยั Massey   

 นกัเรยีนสามารถเลอืกวชิาทีส่นใจเพือ่ใหเ้กดิความเชีย่วชาญและมุง่เน้นเพือ่การ
ประกอบอาชพีในอนาคต 

 นกัเรยีนจะโอกาสทางการศกึษาอย่างกวา้งขวาง: จากการไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการ
เรยีน นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนยอดเยีย่มสามารถเลือ่นชัน้ในวชิานัน้ๆได้ 

 มผีลการเรยีนดใีนระดบัดเียีย่ม - สงูกว่าค่าเฉลีย่ระดบัชาต ิ
 ล่าสุดผูส้ าเรจ็การศกึษาจาก PNBHS ไดเ้ขา้ร่วมมหาวทิยาลยัดงันี้: Melbourne Uni-

versity, Penn State University, London Imperial College, Manchester University, 
University of California - San Diego, and Korea University. 

กีฬาและวฒันธรรม: 
 

  นกัเรยีนสามารถเลอืกเล่นกฬีาได ้ 57 อย่าง อาท ิ ครกิเกต็, เทนนิส, ฮอกกี,้ 
ฟุตบอล, บาสเกตบอล, รกับี,้ สก,ี กอลฟ์,ปิงปองและแบดมนิตนั เป็นตน้ 

  นกัเรยีนหลายคนลงแขง่ขนักฬีาในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ อย่างไรกต็าม
นกัเรยีนสามารถเลอืก เล่นกฬีาเพือ่แขง่ขนัหรอืจะเล่นเพยีงเพือ่สุขภาพและความ
สนุกกไ็ด ้

  โรงเรยีนสนบัสนุนดา้นการแสดงและดนตร ีท าใหม้ศีลิปะการแสดงละครและ
ดนตรทีีก่วา้งขวาง มกีารสรา้งละครเวทแีละละครเพลงทีย่ ิง่ใหญ่ รวมทัง้วงออร์
เคสตรา,วงป่ีสกอ็ตและวงรอ็คทีม่คีุณภาพ 

ภานุวฒัน์ สิขเรศตระกลู –เจมส ์(ตราด) 
ผมรูส้กึว่า การทีไ่ดม้าเรยีนทีน่วิซแีลนด ์ถอืไดว้่ามคีวามแตกต่างการเรยีนทีไ่ทยเป็นอย่างมาก และการทีไ่ดม้าเรยีนทีโ่รงเรยีน PNBHS แห่งนี้ ยงั

เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทุกคนสามารถเลอืกลงเรยีนในวชิาทีต่นเองสนใจตามความถนดัของแต่ละบุคคล ท าใหผ้มมอีสิระในการเลอืกวชิาลงเรยีนได้

ดว้ยตนเอง แต่โรงเรยีนในประเทศไทยจะบงัคบัใหเ้รยีนทุกวชิา และบรรยากาศในการเรยีนของทีโ่รงเรยีน PNBHS กด็มีาก ไดอ้ยู่กบัธรรมชาต ิท า

ใหไ้ดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ไดม้ากขึน้ และยงัสอนใหผ้มรูจ้กัคดิ รูจ้กัการแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง และยงัช่วยท าใหผ้มเตบิโตเป็นผูใ้หญ่

มากยิง่ขึน้ดว้ย  
โรงเรียนพาลม์เมอรส์ตนั นอรธ์ บอยส ์ไฮสคลู | 263 Featherston St, Palmerston North, New Zealand  
เบอรโ์ทรศพัท์:  +64 6 354 5176     E-mail： international@pnbhs.school.nz      Website: www.pnbhs.school.nz 

mailto:international@pnbhs.school.nz
http://www.pnbhs.school.nz

