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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  
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 Speirs Centre ประกอบดว้ย โรงละครทีม่คีวามจุ 368 ทีน่ัง่, เวท,ี หอ้งแต่งตวัขนาดใหญ่ 2 หอ้ง, หอ้งควบคุมแสงและเสยีง, หอ้งอาบน ้า, หอ้งครวัพรอ้มอุปกรณ์ครบครนั, 
พืน้ทีฝึ่กซอ้มการแสดงของแต่ละกลุ่ม, หอ้งเรยีนพรอ้มคยีบ์อรด์ 2 หอ้ง, หอ้งเกบ็อุปกรณ์ และอุปกรณ์เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

 หอประชุม ทีม่คีวามจุ 1800 ทีน่ัง่ เพือ่ใชใ้นการประชุมหรอืท ากจิกรรมกบันกัเรยีนทัง้โรงเรยีน, และยงัเปิดส าหรบัการจดังานแสดงสนิค้า, รวมถงึการจดักจิกรรมในร่ม และ
การแขง่ขนัต่างๆ 

 สระว่ายน ้า 25 เมตร และมทีางพเิศษส าหรบัคนพกิาร, หอ้งซอ้ม, อฒัจรรย ์และหอ้ง
เปลีย่นเครือ่งแต่งกาย 

 หอ้งแลบ็วทิยาศาสตร ์14 หอ้ง ส าหรบัใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาชวีวทิยา, เคม,ี ฟิสกิส,์ 
อเิลก็ทรอนิคส ์และการปลกูพชืสวน 

 เพรยีบพรอ้มไปดว้ยหอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลย ี4 หอ้ง และหอ้งเวริค์ช๊อปงานไม ้2 หอ้ง, งานช่างเหลก็, วศิวกรรมและก่อสรา้ง 

 มโีรงยมิ 2 โรง ทีท่ าจากพืน้ไม,้ มสีนามบาสเกตบอลในร่ม และหอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ 

 หอ้งผกึยกน ้าหนกัทมีอุีปกรณ์เพยีบพรอ้มและทนัสมยั 

 สนามครกิเกต็ในร่ม NZCT ทีแ่รกของนิวซแีลนด,์ สามารถควบคุมอุณหภมูไิด,้ สนามหญา้ธรรมชาต ิส าหรบัใชฝึ้กครกิเกท็โดยเฉพาะ 

 ชุดคอมพวิเตอร ์6 เครือ่ง ส าหรบัใชใ้นหอ้งเรยีน โดยมเีครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีค่รอบคลุมทัว่โรงเรยีน 

 หอ้งสมดุทีท่นัสมยั : ประกอบดว้ยคอมพวิเตอร ์จ านวน 26 เครือ่ง และคอมพวิเตอรท์ีบ่รรจุ Chromebook ส าหรบัการคน้ควา้วจิยั 16 เครือ่ง, มหีนงัสอื 15,500 เล่ม, 
วารสาร 20,000 เล่ม, ดวีดี ี650 เรือ่ง, เกมกระดาน, เครือ่งปริน้, เครือ่งโปรเจค็เตอร ์และสือ่การเรยีนรูจ้ากโทรทศัน์ 

 หอพกั จ านวน 180 เตยีง, ฟิตเนส 2 หอ้ง, หอ้งรบัประทานอาหาร, พืน้ทีส่นัทนาหาร, ทีท่ าบารบ์คีวิ และหอ้งประชุม 

 สนามกฬีาและสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ : สนามรกับี ้1 แห่ง, สนามฝึกซอ้ม 2 แห่ง, อฒัจรรย,์ กฬีาพาวลิเลีย่มกบัหอ้งเปลีย่นชุด 2 หอ้ง, สนามฟุตบอล 2 แห่ง, สนาม
เทนนิส 8 คอรท์, สนามบาสเกต็บอล 2 สนาม, เน็ตครกิเกท็ 8 แห่ง, กระดานไมส้ าหรบัวกิเกท็ 2 กระดาน, สนามหญา้วกิเกท็ 2 สนาม, สนามฮอ็กกีเ้ทยีม 2 สนาม, สนาม
วอลเลยบ์อล 2 สนาม, แบดมนิตนั, โปโลน ้าและเรอืแคนู, ประตอูเิลก็ทรอนคิ, จอภาพแสดงอตัราการเตน้หวัใจ, กระเป๋า เบาะ แผ่นบอรด์และถุงมอืส าหรบักฬีาเทควนัโด 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีน่ำประทบัใจ 

โรงเรียนพำลม์เมอรส์ตนั นอรธ์ บอยส ์ไฮสคลู 
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TERTIARY PATHWAYS 
 

Many of our international students when they graduate from Palmerston North Boys’ High 
School choose to continue their studies in New Zealand. Some of our partnerships with 
tertiary institutions include: 
 
 

 
Wellington 

 
 

 
Palmerston North 

 
 

 
Auckland 

 
 

 
Christchurch 

 
  

Southland 
 
 

 
Dunedin 

 
 
 

Auckland 
 
  

Palmerston North 
 
  

Canterbury, Christchurch 
 
 

 
South Otago, Christchurch 

 
 

 
Hamilton 

 
 

 
Tauranga 

 
 

 
Auckland 

 
 

 
Palmerston North 

 
 

 
Auckland 

 
 

 
Wairarapa 

 
 

 
Whanganui 

 
  

Horowhenua 
 
 

 
Kapiti 

 
 

 
Ruapehu 

 
 

 
Wellington 

 
 

 
Auckland 

 
 

 
Wellington 

 
 

 
Auckland 

 
 

 
Canterbury, Christchurch 

 
 



 

YEAR 9 YEAR 10 
Compulsory: 
 
English  
 
Information Technology 
 
Mathematics 
 
Physical Education  
 
Health Education 
 
Science 
 
Social Studies 
 
Drama 
 
Choose 3 from the following: 
 
English Enrichment 
 
English Language Tuition 
 
French Language 
 
German Language 
 
Japanese Language 
 
Te Reo Māori 
 
Graphics 
 
Workshop Metal 
 
Workshop Wood 
 
Agriculture & Horticulture 
 
Business Studies 
 
Visual Art 
 
Music 
 
Performance Music 

Compulsory: 
 
English  
 
Mathematics 
 
Physical Education 
 
Health Education 
 
Science 
 
Social Studies 
 
Choose 2 from the following: 
 
English Enrichment 
 
English Language Tuition 
 
French Language 
 
German Language 
 
Japanese Language 
 
Te Reo Maori 
 
Electronics 
 
Graphics 
 
Workshop Metal 
 
Workshop Wood 
 
New Zealand Studies 
 
Agriculture & Horticulture 
 
Business Studies 
 
Physical Education Studies 
 
Sports Science 
 
Visual Art 
 
Digital Art 
 
Drama 
 
Performance Music 

PNBHS JUNIOR SUBJECTS 



 

YEAR 11 (NCEA LEVEL 1) YEAR 12 (NCEA LEVEL 2) YEAR 13 (NCEA LEVEL 3) 
Compulsory: 
 

English  
or 
English 
Language 
Tuition 
or 
English 
Alternative 
 
Mathematics 
 
Health 
Education 
 
Science 
 
Choose 3 from 
the following: 
 
French  
Language 
 
German 
Language 
 
Japanese 
Language 
 
Te Reo Māori 
 
Furniture 
Construction 
 
Graphics 
 
Technical 
Drawing 
 
Digital 
Technology 
 
Mechanical 
Engineering 
 
Classical  
Studies 
 
Geography 
 
History 
 
Biology 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemistry  
 
Agriculture & 
Horticulture 
 
Physics 
 
Accounting 
 
Business 
Studies 
 
Economics 
 
Mathematics 
Alternative 
 
Physical 
Education 
Studies 
 
Visual Art 
 
Drama 
 
Performance 
Music 
 
Māori 
Performing Arts 

Compulsory: 
 

English  
or 
English 
Language 
Tuition 
or 
English 
Alternative 
 
Choose 4 from 
the following: 
 
French 
Language 
 
German 
Language 
 
Japanese 
Language 
 
Te Reo Maori 
 
Media Studies 
 
Building 
Construction 
 
Furniture 
Construction 
 
Gateway & Star 
 
General Science 
 
Graphics 
 
Digital 
Technology 
 
Mechanical 
Engineering 
 
Classical Studies 
 
Geography 
 
History 
 
Electronics 
 
Agriculture & 
Horticulture 
 
AgriBusiness 

 
 
    Mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biology 
 

Chemistry 
 

Physics 
 

Accounting 
 

Business Studies 
 

Economics 
 
Mathematics 
Alternative 
 
Mathematics with 
Calculus 
 
Mathematics with 
Statistics 
 
Outdoor Education 
 
Physical Education 
 
Physical Education 
Studies 
 
Sports Science 
 
Art History 
 
Visual Art 
 
Design 
 
Painting 
 
Photography 
 
Drama  
 
Performance Music 
 
Maori Performing 
Arts 

Choose 5 
from the 
following: 
 
English  
or 
English 
Alternative 
or 
English  
Language 
Tuition 
 
French  
Language 
 
German 
Language 
 
Japanese 
Language 
 
Te Reo  
Māori 
 
Media  
Studies 
 
Building 
Construction 
 
Digital 
Technology 
 
Employment 
Pathways 
Programme 
 
Gateway  
& Star 
 
Graphics 
 
Mechanical 
Engineering 
 
Transport & 
Logistics 
 
Classical  
Studies 
 
Geography 
 

 
 
History 
 
Biology 
 
Chemistry  
 
Electronics 
 
Agriculture  
 
Horticulture 
 
Physics 
 
Accounting 
 
Economics 
 
Mathematics 
 
Mathematics 
with Calculus 
 
Mathematics 
with Statistics 
 
Outdoor 
Education 
 
Physical 
Education 
Studies 
 
Art History 
 
Visual Art 
 
Design 
 
Painting 
 
Photography 
 
Drama  
 
Music 
 
Performance 
Music 
 
Māori 
Performing Arts 

PNBHS SENIOR SUBJECTS 



	  

	   	  

“Kia ora, my name is Carson Hepi and I am proud to be Māori and a student 
at Palmerston North Boys’ High School.  I’m studying Māori Performing Arts 
and Te Reo Māori as subjects at school, as well as having co-curricular 
opportunities such as Kapa Haka, Ki-O-Rahi and Mau Rākau.  There are 
plenty of sporting opportunities as well – I play touch.  The great thing is that 
there is a team or group for everyone.  I think being Māori and being at Palmy 
Boys’ is tu meke because you get to learn more about who you are and 
where you come from.”   

“My name is Finlay McRae and I am currently in Year 13. I am extremely grateful 
for the opportunities that Palmerston North Boys’ High School has given me. 
Being part of the challenging Accelerate Programme has pushed me to reach my 
academic potential and this year I will study Massey University papers which are 
offered by the school. Outside of the classroom, Boys’ High’s sporting nature has 
allowed me to thrive in the 1st XI Football team that competes at a high level 
nationally. I was also a part of the German Language and Cultural Tour that 
travelled to Germany for a month last April; this was an outstanding and rare 
chance to be immersed in life in another part of the world. Having attended Boys’ 
High, I know that I will have the academic credentials and maturity of character to 
engage confidently with life after school.” 

“The Learning Support Programme at PNBHS has really helped me. In Year 9 
my English class had two teachers, which really helped because you got a lot of 
one-on-one time with the teacher.  We had a support teacher in Mathematics 
who worked with us in small groups when we needed help.  Being in a small 
class is great because it means that it is easier to get help from the teacher 
when I need it.  I really like the sporting opportunities and I’ve played rugby and 
been involved with clay target shooting.  My clay target coach has shown me a 
lot of different techniques that have helped to improve my shooting.” 

STUDENT TESTIMONIALS 

Finlay McRae, Year 13 

Max Hannah, Year 10 

“My name is Win, I am from Thailand and I am currently in Year 
10. College House is a really good boarding hostel to live in, which 
is where I chose to stay. PNBHS has a range of opportunities for 
me to choose in both academic and co-curricular activities. This 
year, I got into the Accelerate Programme which gives me a head 
start for the senior school in the coming year. The Programme has 
given me a lot of opportunities throughout the academic areas. 
The teachers at PNBHS are very friendly and helpful in teaching. I 
play football and basketball with my Kiwi friends. Palmerston 
North Boys’ High School has given me a great experience in my 
study careers in New Zealand.”   

Win Juntamongkon, Year 10, Thailand 

Carson Hepi, Year 11 



	  
	  

	  
“There is a wide variety of opportunities in the performing arts that a student at 
Palmerston North Boys’ High School can get amongst. As a Year 9 student, I was 
overwhelmed. Early in my first year I was dragged along to a meeting of the 
Junior Musical Theatre group, something that I had never seen myself being a 
part of, but lo and behold, I loved it. Fast forward three years and I am now a 
principle role in the 2017 PNBHS/PNGHS Senior Production, Footloose, and 
assisting in the teaching of Junior Musical Theatre. On top of my musical theatre 
commitments, I am also quite involved in the music department in groups such 
as Son of a Pitch Choir and the guitar quartet, Livewires. Both of these groups 
perform throughout the year at concerts and competitions, with Livewires coming 
second at a Regional Chamber Music Competition. I would strongly recommend 
that any new student gets involved in the performing arts as, in some cases, it is a 
once in a lifetime opportunity.” 

“In my time at PNBHS I have been involved in many different sports teams 
across multiple codes. The sporting opportunities here are second to none 
as there are teams for all capabilities, across all age groups, in any sport of 
your choice. Currently I am involved in the 1st XV Rugby and 1st XI Cricket 
teams.  Through these teams I have had opportunities to travel throughout 
the North Island and compete against high quality opposition through the 
New Zealand Super Eight Schools competition and our traditional 
interschool fixtures.  Additionally, I have had the opportunity to tour 
overseas, going to Australia, India and Sri Lanka with cricket.  Later this 
year I am going to be part of the Rugby Development Tour to the UK and 
Europe. I find there are always opportunities for extra training and the 
coaching is top quality.  Coaches are willing to give their time and are happy 
to help an individual improve their skills.” 

Chris Dewhurst, Year 12 

James Stratton, Year 13 

“I have never been to NZ before. There are 3 reasons why I could 
send my son to NZ by himself. First of all, nowadays, SMS is so 
common and it is very convenient to get in touch, so we don’t have 
to worry so much.  

Secondly, teachers at PNBHS come often to Hong Kong so we can 
share what my son is doing in NZ life and, of course, academically. 
Also, there are many friendly and passionate staff to take care of all 
the boys and lead them to be gentlemen. I like the way PNBHS has 
clear guidelines in regards to their behaviour, grooming and 
academic performance which provides structure and discipline.  

As long as my son is happy, I am happy, and his face shows that 
PNBHS is the place he wants to belong.”  

Toshiko Kaneda, Mother, Hong Kong 



College House Facilities 

Dorms

Gymnasiums

Study Areas

Recreation

College House has beds for up to 180 young men with 9 dorms varying in size 
between eight to thirty beds. All dorms are of a similar layout with bed areas 
shared in pairs with each pair separated by partitions. Year 13 boarders reside 
in one to three bed “flats” contained within each of the dormitories. Some of 
these flats include bathroom facilities. The sleeping areas are all heated to 
create a comfortable environment and are cleaned every day by our cleaning 
staff.

College House has 2 gymnasiums on site for boarders to use. These gymna-
siums are inclusive of both free weights and cardio machine equipment. The 
Gymnasiums are able to be used during a boarder’s free time.

Year 9, 10, 11 and 12 study is supervised by College House staff in allocated 
prep rooms. For Year 9, 10 and 11 these prep rooms are at school while Year 
12 boarders have a dedicated prep room within the hostel. Year 13 students 
have study areas in their flats and follow self-directed study programmes. 
Year 12 students also have study areas in their bed areas for extra study re-
quirements. Students have access to Computer Labs over at school during 
prep time.

Recreation spaces have been completely renovated in 2015. The main recre-
ation space includes a projection unit with Sky TV, as well as 4 pods of small-
er TV’s for personal use. This Recreation Room also has a pool table and a 
table tennis table which are well utilised. A kitchenette provides the ability to 
make any extra snacks that boarders require outside of meal times. The “Rec 
Room” is a colourful and inviting environment for young men to relax in during 
their free time.

Year 13 boarders have a TV lounge complete with projected big screen SKY 
TV and a kitchenette.

Year 12 boarders have their own prep/recreation room complete with TV and 
a kitchenette.

Year 11 boarders have their own TV lounge.
Other recreation areas include tennis and basketball courts, cricket nets, cov-
ered swimming pool, BBQ and courtyard areas and the playing fields.



Dining Hall

Grounds

BBQ Area

The award-winning Hart Dining Hall was completed in 2010. This is a spa-
cious area that provides ample space for all meals and other functions. Break-
fast, lunch and dinner all take place in the Dining Room, 7 days of the week. 
Boarders return from school to have their lunch. Afternoon tea is packed by 
boarders at breakfast and taken to school. Meals are designed to meet the 
nutritional needs of active and growing teenagers.

The ample school grounds provide opportunities for sports and other recre-
ational activities. The location of College House provides easy access to the 
school gymnasiums for indoor activities and the indoor pool.

The College House BBQ and Courtyard allows the boarders to congregate 
over the summer months and gives them opportunities to cook for their peers.



	  	  

Day	  in	  the	  Life	  of	  a	  Boarder	  
A	  Typical	  Weekday	  of	  a	  Boarder	  at	  College	  House	  

Time	   Activity	  

6:45am	   Boarders	  wake-‐up.	  
A	  hostel	  run	  may	  be	  scheduled.	  
Boarders	  shower	  and	  clean	  dorm.	  

7.30	  –	  
8.00am	  

Breakfast.	  
Pack	  morning	  tea	  to	  take	  to	  school.	  

8.20am	   Dormitory	  inspection.	  

8.35am	   Depart	  for	  school.	  

1.20pm	   Boarders	  return	  to	  College	  House	  for	  lunch.	  
Boarders	  depart	  from	  Dining	  Room	  for	  
school	  once	  they	  have	  finished	  lunch.	  

3.20pm	   Return	  to	  College	  House	  from	  school.	  

3.20	  –	  
5.25pm	  

Sports	  training	  or	  co-‐curricular	  activities.	  
Town	  leave	  may	  be	  taken	  on	  the	  following	  
days:	  

	   	   Year	  9	  and	  10	  –	  Monday	  
Year	  11	  –	  Monday/Wednesday	  
Year	  12	  and	  13	  –	  No	  set	  days	  

5.30	  –	  
6.15pm	  

Dinner.	  
All	  boarders	  remain	  in	  Dining	  Hall	  for	  
presentations	  and	  notices.	  

6.15	  –	  
7.15pm	  

Free	  time.	  
Marching	  practice	  or	  other	  College	  
House	  activities	  may	  be	  completed	  in	  
this	  time.	  

7.30	  –	  
9.00pm	  

Prep	  (study).	  
Year	  9	  –	  11:	  Supervised	  prep	  in	  
classrooms	  at	  school	  
Year	  12:	  Supervised	  prep	  in	  Year	  12	  
prep	  room	  at	  College	  House	  
Year	  13:	  Independent	  study	  in	  own	  
rooms	  

9.15pm	   Year	  9	  and	  10	  “lights	  out”	  

9.30pm	   Year	  11	  “lights	  out”	  

10.00pm	   Year	  12	  “lights	  out”	  

	  



HOMESTAY 

Our homestay programme is arranged with local New Zealand families living close to the 
school. They will offer a safe and supportive environment while you transition into the 
New Zealand culture and study here at PNBHS.  

Close monitoring and regular household visits are conducted by our Accommodation 
Manager to ensure continuing suitability between the family and the student.  

Regular student surveys are undertaken and staff are available at all times for support. 

Benefits of Homestay: 
•   Improve competency of English language 

•   Learn the New Zealand ‘Kiwi’ way 

•   Homestay application to best match up the student and family 
•   Explore different cultures and traditions 
•   Safe and comfortable family environment 

•   Individual guidance, care and support 
•   Develop quality and lifelong relationships 
•   Join in the family activities  

•   24/7 support from PNBHS International Department 
	  

	  
	  
 

	   	  



	  

PNBHS CO-CURRICULAR ACTIVITIES 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

AVIATION AT MASSEY UNIVERSITY 

 Massey University offers international students a choice of two undergraduate aviation degrees.  
• The Bachelor of Aviation (Air Transport Pilot); students train to become ‘aviators with a difference’- 

combining a university education with an in-depth understanding of the aviation industry. Facilities include; 
Technologically Advanced Fleet - Apple iPads as EFB’s – Scenario- Based Flight Training.  

• The Bachelor of Aviation Management; a business degree designed specifically for the dynamic and exciting 
global aviation industry.  

 PHANNATORN WASUGIRATIVANID           Bachelor of Aviation            May 2015 
 
Palmerston North Boys’ High School       2006-2011 
Massey University           2011- 2014 
 
Phannatorn moved from Bangkok, Thailand to New Zealand at the age of 12 with no English where he 
enrolled in Year 9 at Palmerston North Boys’ High School. After his trial flight at age 15, Phannatorn 
knew he wanted to follow a career as a professional pilot. 
 
Massey University, NZ, offered him the unique opportunity to gain a professional aviation degree 
integrating flight training with University study. Phannatorn says that what he enjoyed most at Massey 
“was the knowledge and skills offered to him”. In comparison to other fight training schools, Phannatorn 
felt that “Massey is probably one of the best in New Zealand”.  

TEERAWIT PULPINYO       Bachelor of Aviation       May 2012 
 
Palmerston North Boys’ High School      July 2006- December 2008 
Massey University                                    2009- 2011 
 
Teerawit completed his high school education at Palmerston North Boys’ High School to best 
prepare himself for his future study at Massey University.  
 
 Teerawit says he chose Massey University because “it is different from other flying schools 
around the world as it offers a degree in this field. This degree will support me in the future 
flying career as it offered a high standard of flying knowledge and other relevant theories.” 
 
 Returning to Thailand in 2011, Teerawit joined Royal Thai Airways. He spent the initial year 
completing his ‘Airline Transition Training’ and was assigned to the Airbus A330-300.  
 
He says “the ground training was very similar to what Massey is providing in the ATPL papers. 
Also from my two years’ experience in an airline, I realised how well Massey had prepared 
everyone to be professional and ready for aviation industry today. Now I am really enjoying 
flying out of the capital of Thailand, Bangkok, to the most popular destinations in Asia and 
Australia in an Airbus A330-300.”  

 All enquiries welcome:           Website: massey.ac.nz/aviation           Email: Anke Smith: aviation@massey.ac.nz 



	  

Fee Schedule & Term Dates for Palmerston North Boys’ High 
School	  International Programme 2017/2018	  

	  
(All in New Zealand Dollars) 
	  

2017 2018 
 
TUITION: 
Full Year:            $14,300 
Per Term:           $3,575 
 
HOMESTAY: 
$240 per week ($11,040 p.a.) 
 
ADMINISTRATION FEE: 
Full Year:            $1,200 
Per Term:           $300 
 
INCIDENTALS (REFUNDABLE): 
Full Year:            $1,000 
Per Term:           $250 
 
INSURANCE:  
(Insurance is quoted individually. Price below is 
approximate). 
Full Year:            $585 
 
UNIFORM (REFUNDABLE): 
$850  
Loan uniform can be borrowed for short term 
stays. Students may need to buy parts of a 
uniform due to lack of availability.  
 
HOSTEL FEES: 
Full Year:            $14,500 
Per Term:           $3,125 
Holiday homestay is included in this price. 

 
TUITION: 
Full Year:            $14,300 
Per Term:           $3,575 
 
HOMESTAY:   
$245 per week ($11,270 p.a.) 
 
ADMINISTRATION FEE: 
Full Year:            $1,200 
Per Term:           $300 
 
INCIDENTALS (REFUNDABLE): 
Full Year:            $1,000 
Per Term:           $250 
 
INSURANCE:  
(Insurance is quoted individually. Price below is 
approximate). 
Full Year:            $585 
 
UNIFORM (REFUNDABLE): 
$850  
Loan uniform can be borrowed for short term 
stays. Students may need to buy parts of a 
uniform due to lack of availability.  
 
HOSTEL FEES: 
Full Year:            $14,500 
Per Term:           $3,125 
Holiday homestay is included in this price. 

	  
	  

TERM START DATE 2018 END DATE 2018 
Term 1 Monday 29 January Friday 13 April 
Term 2 Monday 30 April Friday 6 July 
Term 3 Tuesday 24 July Friday 28 September 
Term 4 Monday 15 October Wednesday 12 December 
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