The school hostel, College House, is a focus and strength of Palmerston North Boys’ High School. The
outstanding modern facilities and the camaraderie that develops amongst the young men who board there
make College House an integral part of our school. College House is located adjacent to the school fields,
meaning that boarders are able to take advantage of school facilities after school hours and at weekends.

Palmerston North Boys’ High School

The College House environment allows young men to develop and experience success. Annually the hostel
is well represented with students selected in the school’s top cultural performance groups and sporting
teams. Academically young men in the hostel thrive and generally College House academic results are
above those of the day school. The parent community is kept informed of hostel news via social media,
newsletters, written reports and regular communication from hostel staff.
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College House provides:
• seven day boarding in a range of quality
accommodation blocks
• strict guidelines and zero tolerance to
anti-social behaviour, drugs & alcohol
• a family environment supported by
hostel masters who are teachers at the
school
• daily study supervised by hostel masters
• a wide range of recreational, sporting
and cultural activities
• opportunities for family involvement
and support for hostel activities
• the hostel is fully networked and high
speed wireless internet is available in
all areas
• newly constructed dining hall, BBQ
and courtyard area, cardio and weights
training areas
• newly renovated recreation room
featuring pool table, table tennis
table, kitchenette, projection unit with
SKY television, four pods of smaller
televisions for personal use
• all-weather basketball & tennis courts
• recently renovated dormitories
• conference room for College House and
school functions.
College House and Palmerston North Boys’
High School provide an opportunity for young men to grow and extend themselves in an environment that
encourages participation, excellence and a sense of occasion. The bonds between young men in the hostel
are strong and the development of life-long friendships is a strength of the hostel experience.
For more information, or to apply for College House, please visit www.pnbhs.school.nz/college-house
call Mr Matt Davidson, College House Manager (06) 3586704 Ext 4, or email chmanager@pnbhs.school.nz
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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

โรงเรียนพำล์มเมอร์สตัน นอร์ธ บอยส์ ไฮสคูล

สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่น่ำประทับใจ


Speirs Centre ประกอบด้วย โรงละครทีม่ คี วามจุ 368 ทีน่ ง,ั ่ เวที, ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ 2 ห้อง, ห้องควบคุมแสงและเสียง, ห้องอาบน้า, ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน,
พืน้ ทีฝ่ ึกซ้อมการแสดงของแต่ละกลุ่ม, ห้องเรียนพร้อมคียบ์ อร์ด 2 ห้อง, ห้องเก็บอุปกรณ์ และอุปกรณ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์



หอประชุม ทีม่ คี วามจุ 1800 ทีน่ งั ่ เพือ่ ใช้ในการประชุมหรือทากิจกรรมกับนักเรียนทัง้ โรงเรียน, และยังเปิดสาหรับการจัดงานแสดงสินค้ า, รวมถึงการจัดกิจกรรมในร่ม และ
การแข่งขันต่างๆ



สระว่ายน้า 25 เมตร และมีทางพิเศษสาหรับคนพิการ, ห้องซ้อม, อัฒจรรย์ และห้อง
เปลีย่ นเครือ่ งแต่งกาย



ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ 14 ห้อง สาหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา, เคมี, ฟิสกิ ส์,
อิเล็กทรอนิคส์ และการปลูกพืชสวน



เพรียบพร้อมไปด้วยห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี 4 ห้อง และห้องเวิรค์ ช๊อปงานไม้ 2 ห้อง, งานช่างเหล็ก, วิศวกรรมและก่อสร้าง



มีโรงยิม 2 โรง ทีท่ าจากพืน้ ไม้, มีสนามบาสเกตบอลในร่ม และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า



ห้องผึกยกน้าหนักทีมอี ุปกรณ์เพียบพร้อมและทันสมัย



สนามคริกเก็ตในร่ม NZCT ทีแ่ รกของนิวซีแลนด์, สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้, สนามหญ้าธรรมชาติ สาหรับใช้ฝึกคริกเก็ทโดยเฉพาะ



ชุดคอมพิวเตอร์ 6 เครือ่ ง สาหรับใช้ในห้องเรียน โดยมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทค่ี รอบคลุมทัวโรงเรี
่
ยน



ห้องสมุดทีท่ นั สมัย : ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ จานวน 26 เครือ่ ง และคอมพิวเตอร์ทบ่ี รรจุ Chromebook สาหรับการค้นคว้าวิจยั 16 เครือ่ ง, มีหนังสือ 15,500 เล่ม,
วารสาร 20,000 เล่ม, ดีวดี ี 650 เรือ่ ง, เกมกระดาน, เครือ่ งปริน้ , เครือ่ งโปรเจ็คเตอร์ และสือ่ การเรียนรูจ้ ากโทรทัศน์



หอพัก จานวน 180 เตียง, ฟิตเนส 2 ห้อง, ห้องรับประทานอาหาร, พืน้ ทีส่ นั ทนาหาร, ทีท่ าบาร์บคี วิ และห้องประชุม



สนามกีฬาและสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ : สนามรักบี้ 1 แห่ง, สนามฝึกซ้อม 2 แห่ง, อัฒจรรย์, กีฬาพาวิลเลีย่ มกับห้องเปลีย่ นชุด 2 ห้อง, สนามฟุตบอล 2 แห่ง, สนาม
เทนนิส 8 คอร์ท, สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม, เน็ตคริกเก็ท 8 แห่ง, กระดานไม้สาหรับวิกเก็ท 2 กระดาน, สนามหญ้าวิกเก็ท 2 สนาม, สนามฮ็อกกีเ้ ทียม 2 สนาม, สนาม
วอลเลย์บอล 2 สนาม, แบดมินตัน, โปโลน้ าและเรือแคนู, ประตูอเิ ล็กทรอนิค, จอภาพแสดงอัตราการเต้นหัวใจ, กระเป๋า เบาะ แผ่นบอร์ดและถุงมือสาหรับกีฬาเทควันโด

โรงเรียนพำล์มเมอร์สตัน 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

JUNIOR SUBJECT OPTIONS
YEAR 9

YEAR 10

Compulsory:

Compulsory:

English

English

Information Technology

Mathematics

Mathematics

Physical Education

Physical Education

Health Education

Health Education

Science

Science

Social Studies

Social Studies

Choose 2 from the following:

Drama

English Enrichment

Choose 3 from the following:

English Language Tuition

English Enrichment

French Language

English Language Tuition

German Language

French Language

Japanese Language

German Language

Te Reo Maori

Japanese Language

Electronics

Te Reo Māori

Graphics

Graphics

Workshop Metal

Workshop Metal

Workshop Wood

Workshop Wood

New Zealand Studies

Agriculture & Horticulture

Agriculture & Horticulture

Business Studies

Business Studies

Visual Art

Physical Education Studies

Music

Sports Science

Performance Music

Visual Art
Digital Art
Drama
Performance Music

SENIOR SUBJECT OPTIONS
YEAR 11 (NCEA LEVEL 1)
Compulsory:
English
or
English
Language
Tuition
or
English
Alternative

Compulsory:
English
or
English
Language
Tuition
or
English
Alternative

Mathematics

Choose 4 from
the following:

Health
Education

French
Language

Science

German
Language

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

YEAR 12 (NCEA LEVEL 2)

Japanese
Language

Mathematics

YEAR 13 (NCEA LEVEL 3)
Choose 5
from the
History
following:
English
or
English
Alternative
or
English
Language
Tuition

Biology
Chemistry
Physics
Accounting
Business Studies

French
Language
German
Language

Biology
Chemistry
Electronics
Agriculture
Horticulture
Physics
Accounting
Economics

Japanese
Language

Mathematics

Media Studies

Mathematics
Alternative

Te Reo
Māori

Mathematics
with Calculus

Building
Construction

Mathematics with
Calculus

Media
Studies

Mathematics
with Statistics

Furniture
Construction

Building
Construction

Outdoor
Education

Business
Studies

Mathematics with
Statistics

Gateway & Star

Outdoor Education

Economics

General Science

Physical Education

Digital
Technology

Physical
Education
Studies

Mathematics
Alternative

Graphics

Physical Education
Studies

Employment
Pathways
Programme

Art History

Gateway
& Star

Design

Graphics

Painting

Mechanical
Engineering

Photography

Chemistry
Agriculture &
Horticulture
Physics
Accounting

Physical
Education
Studies
Visual Art
Drama
Performance
Music

Te Reo Maori

Digital
Technology
Mechanical
Engineering
Classical Studies
Geography
History
Electronics

Māori
Performing Arts

Agriculture &
Horticulture
AgriBusiness

Economics

Sports Science
Art History
Visual Art
Design
Painting
Photography
Drama
Performance Music
Maori Performing
Arts

Visual Art

Drama

Transport &
Logistics

Music

Classical
Studies

Performance
Music

Geography

Māori
Performing Arts

	
  
	
  

STUDENT
TESTIMONIALS
	
  

“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.”

Carson Hepi, Year 11
“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

“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.”

Max Hannah, Year 10
“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.”

Finlay McRae, Year 13

	
  
	
  
	
  

Chris Dewhurst, Year 12

“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.”

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.

Toshiko Kaneda, Mother, Hong Kong

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

	
  
	
  

THE PNBHS INTERNATIONAL DEPARTMENT

	
  
The International Department at Palmerston North Boys’ High School provides support and advice to
all international students and helps you have a happy and successful time.
Palmerston North Boys’ High School provides:
•   High quality international education
•   Dedicated and personalised international student support
•   Homestay placements in welcoming, devoted and friendly families
•   Hostel placements and management
•   Orientation Programme
•   Airport transfers to and from your accommodation
•   Pastoral Care support – social, personal and cultural issues
•   Online Visa renewal service
•   Student insurance policies
•   Outdoor Education programme
•   Regular school trips and activities throughout the year, providing a New Zealand experience
•   Ongoing academic support and pastoral care.

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
LANCE RETEMEYER
	
  
Director - International
	
  
retemeyerl@pnbhs.school.nz
	
  
	
  
	
  
ELLA MITCHELL
	
  
International Marketing
	
  
mitchelle@pnbhs.school.nz
	
  
	
  
	
  
	
  
KATHRYN RANKIN
	
  
ESOL Teacher
	
  
rankink@pnbhs.school.nz
	
  
	
  

	
  
BLAIR VAN STIPRIAAN
Dean - International
vanstipriaanb@pnbhs.school.nz
	
  
WENDY CHRISTOPHERS
Accommodation Manager
homestay@pnbhs.school.nz
	
  
ANN WHIBLEY
ESOL Teacher
whibleya@pnbhs.school.nz
TRACEY BECK
Finance
tracey@pnbhs.school.nz

HAYDEN MACDONALD
ESOL Teacher
macdonaldh@pnbhs.school.nz
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
JAKE BLANKS
Dean (Boarding) - International
blanksj@pnbhs.school.nz
	
  

	
  

CO-CURRICULAR ACTIVITIES
	
  

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

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

COLLEGE HOUSE – BOARDING FACILITY AT PNBHS
The school hostel, College House, is a focus and strength of Palmerston North Boys' High School.
The outstanding modern facilities and the camaraderie that develops amongst the young men who
board there make College House an integral part of our school. College House is located adjacent to
the school fields, meaning that boarders are able to take advantage of school facilities after school
hours and at weekends.	
  
The College House environment allows young men to develop and experience success. Annually the
hostel is well represented with students selected in the school's top cultural performance groups and
sporting teams. Academically young men in the hostel thrive and generally, College House academic
results are above those of the day school. The parent community is kept informed of hostel news via
social media, newsletters, written reports and regular communication from hostel staff.
College House provides:
•   seven day boarding in a range of
quality accommodation blocks
•   strict guidelines and zero tolerance
to anti-social behavior, drugs and
alcohol
•   a family environment supported
by hostel masters who are
teachers at the school
•   daily study supervised by hostel
masters
•   a wide range of recreational,
sporting and cultural activities
•   opportunities for family
involvement and support for
hostel activities
•   the hostel is fully networked and
high speed wireless internet is
available in all areas
•   newly constructed dining hall,
BBQ and courtyard area, cardio
and weights training areas
•   newly renovated recreation room
featuring pool table, table tennis
table, kitchenette, projection unit
with SKY television, four pods of
smaller televisions for personal
use
•   all-weather basketball & tennis
courts
•   recently renovated dormitories
•   conference room for College
House and school functions.
College House and Palmerston North Boys' High School provide an opportunity for young men to
grow and extend themselves in an environment that encourages participation, excellence and a
sense of occasion. The bonds between men in the hostel are strong and the development of lifelong friendships is a strength of the hostel experience.
For more information, please visit www.pnbhs.school.nz/college-house

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:

Palmerston North

Auckland

Auckland

Wellington

Auckland

Wellington

Dunedin

Southland

Wellington

Christchurch

Auckland

Palmerston North

Canterbury, Christchurch

South Otago, Christchurch

Canterbury, Christchurch

Hamilton

Tauranga

Palmerston North

Horowhenua

Auckland

Auckland

Ruapehu

Wairarapa

Kapiti

Whanganui

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
Palmerston North Boys’ High School
Massey University

Bachelor of Aviation

May 2015

2006-2011
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

Palmerston North Boys’ High School
Massey University

May 2012

July 2006- December 2008
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 - 2017/2018	
  
	
  
(All in New Zealand Dollars)
	
  
2017
TUITION:
Full Year:
Per Term:

2018
TUITION:
Full Year:
Per Term:

$14,300
$3,575

$14,300
$3,575

HOMESTAY:
$240 per week ($11,040 p.a.)

HOMESTAY:
$245 per week ($11,270 p.a.)

ADMINISTRATION FEE:
Full Year:
$1,200
Per Term:
$300

ADMINISTRATION FEE:
Full Year:
$1,200
Per Term:
$300

INCIDENTALS (REFUNDABLE):
Full Year:
$1,000
Per Term:
$250

INCIDENTALS (REFUNDABLE):
Full Year:
$1,000
Per Term:
$250

INSURANCE:

INSURANCE:

(Insurance is quoted individually. Price below is
approximate).

(Insurance is quoted individually. Price below is
approximate).

Full Year:

Full Year:

$585

$585

UNIFORM (REFUNDABLE):
$850

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.

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.

HOSTEL FEES:
Full Year:
$14,500
Per Term:
$3,125
Holiday homestay is included in this price.

	
  
	
  
	
  
TERM
Term 1
Term 2
Term 3
Term 4
	
  

START DATE 2018
Monday 29 January
Monday 30 April
Tuesday 24 July
Monday 15 October

END DATE 2018
Friday 13 April
Friday 6 July
Friday 28 September
Wednesday 12 December

