โรงเรียนพาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ บอยส์ ไฮสคูล – แผนกนักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนพาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ บอยส์ ไฮสคูล
ตาแหน่ ง: เมืองพาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ, นิวซีแลนด์
ชัน้ ปี : 9-13 (อายุระหว่าง 13-18)
จานวนนักเรียนทัง้ หมด : 1,800 คน
จานวนนักเรียนต่างชาติ : 50 คน (นักเรียนไทย 10 คน)

ประเทศนิ วซีแลนด์
นิวซีแลนด์เป็ นประเทศทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นและมีประชากรเพียง 4 ล้านคนโดยประมาณ มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศและทัศนียภาพทีง่ ดงาม จากฟาร์มและทุ่งหญ้าที่
เขียวชะอุ่ม ตลอดจนมีหมิ ะปกคลุมบนภูเขา และชายหาดทีส่ วยงาม คุณสมบัตเิ หล่านี้ทาให้นิวซีแลนด์สวยและแตกต่างจากประเทศอื่น
ประชากรชาวนิวซีแลนด์เรียกตัวเองว่า เป็ นชาว “กีว”่ี มีความโดดเด่นเรื่องความเป็ นมิตรและการให้การต้อนรับกับคนต่างชาติ ถือเป็ นประชากรทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ที่
เรียบง่ายและค่อนข้างสบายๆ

พาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ
เมือง Palmerston North หรือทีเ่ รียกกันในชื่อเล่นว่า “Palmy” มีประชากรอยูป่ ระมาณ 75,000 คน
ตัง้ อยูท่ างตอนล่างของเกาะเหนือ หากขับรถจากเมืองเวลลิงตัน (เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์) จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.
เมือง Palmerston North มีพร้อมด้วยสิง่ อานวยความสะดวกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ร้านค้า, โรงภาพยนตร์,
โรงละครหรือสถานทีอ่ อกกาลังกาย จึงถือได้วา่ เมืองเล็กๆอย่าง Palmerston North เป็ นเมืองทีม่ สี งิ่ อานวย
ความสะดวกทีค่ รบครันแต่ไม่มปี ญั หาวุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่ ทัง้ ยังเป็ นทีย่ อมรับว่าทั ่วโลกว่าเป็ นเมืองที่
ปลอดภัยอย่างมาก

ภณัฐ ศรีพลากิ จ - เชียงใหม่
ผมคิดว่าการได้มาเรียนทีน่ ่ที าให้ผมได้ประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นภาษา การใช้ชวี ติ การเล่นกีฬา และทีส่ าคัญคือ
ความรู้ การเรียนการสอนของทีP่ NBHS บนพืน้ ฐานของ NCEA ซึง่ สอนให้เราเรียนรูแ้ ละนาความรูท้ ไ่ี ด้มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ทแ่ี ตกต่างในการทาข้อสอบ จึงทาให้ผมคิดว่านักเรียนทีน่ ่จี ะมีความคิดทีน่ อกกรอบและสร้างสรรค์เป็ นอย่างมาก
สิง่ ทีผ่ มชอบทีส่ ดุ สาหรับการมาเรียนที่ PNBHS คือการได้เล่นกีฬาทีผ่ มชอบกับเพื่อนๆและการเรียนในวิชาทีผ่ มรักและเป็ น
ประโยชน์กบั ผมในอนาคตครับ

ทาไมควรเลือกเรียนที่ PNBHS:


เมืองมีความปลอดภัย เงียบสงบ และค่าใช้จ่ายไม่สงู



ชัน้ เรียนมีขนาดย่อม มีอาจารยดูแลทัวถึ
่ ง



มีชนั ้ เรียนวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนต่างชาติ



มีอาจารยช่วยให้คาแนะนาสาหรับนักเรียนทีไ่ ม่เข้าใจและสามารถสอบถามได้เสมอ



นักเรียนสามารถเก็บหน่วยกิตในรายวิชา Literacy และ Numeracy เพือ่ ใช้ในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทัง้ ในประเทศ NewZealand และต่างประเทศ



อาจารย์ international student ทุกคน อาสาช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้
นักเรียนสาเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้



มีกจิ กรรมนันทนาการในวิชาการสอนมากกว่า 57 อย่าง

มีวชิ าเลือกทีห่ ลากหลาย มีสทิ ธิเลื
์ อกวิชาทีต่ วั เองสนใจ เพือ่ ใช้ในการศึกษาต่อระดับ  เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอนของทางมหาลัยโดย ‘Massey University
มหาวิทยาลัย
Paper Programme’
 Palmerston North เป็ นเมืองแห่งการศึกษา ไม่มสี งิ่ ยัวยุ
่ จากสภาพแวดล้อมในเมือง
 รับรองบ้านพักโฮมสเตย์ สาหรับเด็กนักเรียนต่างชาติ
 โรงเรียนมีเจ้าหน้าทีช่ ่วยเหลือในเรือ่ งการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทัง้ ใน
 เปิดประสบการณ์การเรียนนอกห้องเรียน ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศ New Zealand และต่างประเทศ
 ส่งเสริมด้านกีฬาอย่างเต็มทีด่ ว้ ยกีฬาหลากหลายชนิดให้เลือก
 มีอน
ิ เทอร์เน็ตทัวทั
่ ง้ โรงเรียน นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว






มีสมาคมคนไทยใน ’Palmerston North’ ทีอ่ บอุ่นและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน



มีสาขาวิชาทีน่ ่าสนใจ



มีการติดต่อและรายงานความคืบหน้าผลการเรียนของนักเรียนให้ผปู้ กครองรับทราบอยู่
อย่างสม่าเสมอ

Leadership Programme ทีช่ ่วยเพิม่ ทักษะความสามารถในตัวคุณ

ด้านวิ ชาการ：







ทางเลือกในการศึกษา: นักเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะเรียนหลักสูตร National Certificate กีฬาและวัฒนธรรม:
of Educational Achievement (NCEA), หลักสูตรวิชาชีพ หรือ เลือกทีจ่ ะเรียนวิชาของ
 นักเรียนสามารถเลือกเล่นกีฬาได้ 57 อย่าง อาทิ คริกเก็ต, เทนนิส, ฮอกกี,้
มหาวิทยาลัย Massey
ฟุตบอล, บาสเกตบอล, รักบี,้ สกี, กอล์ฟ,ปิงปองและแบดมินตัน เป็นต้น
นักเรียนสามารถเลือกวิชาทีส่ นใจเพือ่ ให้เกิดความเชีย่ วชาญและมุง่ เน้นเพือ่ การ
 นักเรียนหลายคนลงแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม
ประกอบอาชีพในอนาคต
นักเรียนสามารถเลือก เล่นกีฬาเพือ่ แข่งขันหรือจะเล่นเพียงเพือ่ สุขภาพและความ
นักเรียนจะโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง: จากการได้รบั การสนับสนุนด้านการ
สนุกก็ได้
เรียน นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนยอดเยีย่ มสามารถเลือ่ นชัน้ ในวิชานัน้ ๆได้
 โรงเรียนสนับสนุ นด้านการแสดงและดนตรี ทาให้มศี ลิ ปะการแสดงละครและ
มีผลการเรียนดีในระดับดีเยีย่ ม - สูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับชาติ
ดนตรีทก่ี ว้างขวาง มีการสร้างละครเวทีและละครเพลงทีย่ งิ่ ใหญ่ รวมทัง้ วงออร์
ล่าสุดผูส้ าเร็จการศึกษาจาก PNBHS ได้เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดังนี้: Melbourne University, Penn State University, London Imperial College, Manchester University, เคสตรา,วงปี่สก็อตและวงร็อคทีม่ คี ุณภาพ
University of California - San Diego, and Korea University.

ภานุวฒ
ั น์ สิ ขเรศตระกูล –เจมส์ (ตราด)
ผมรูส้ กึ ว่า การทีไ่ ด้มาเรียนทีน่ วิ ซีแลนด์ ถือได้ว่ามีความแตกต่างการเรียนทีไ่ ทยเป็นอย่างมาก และการทีไ่ ด้มาเรียนทีโ่ รงเรียน PNBHS แห่งนี้ ยัง
เปิดโอกาสให้นกั เรียนทุกคนสามารถเลือกลงเรียนในวิชาทีต่ นเองสนใจตามความถนัดของแต่ละบุคคล ทาให้ผมมีอสิ ระในการเลือกวิชาลงเรียนได้
ด้วยตนเอง แต่โรงเรียนในประเทศไทยจะบังคับให้เรียนทุกวิชา และบรรยากาศในการเรียนของทีโ่ รงเรียน PNBHS ก็ดมี าก ได้อยู่กบั ธรรมชาติ ทา
ให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ได้มากขึน้ และยังสอนให้ผมรูจ้ กั คิด รูจ้ กั การแก้ปญั หาด้วยตัวเอง และยังช่วยทาให้ผมเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
มากยิง่ ขึน้ ด้วย
โรงเรียนพาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ บอยส์ ไฮสคูล | 263 Featherston St, Palmerston North, New Zealand
เบอร์โทรศัพท์: +64 6 354 5176 E-mail： international@pnbhs.school.nz Website: www.pnbhs.school.nz

