Welcome to Palmerston North Girls’ High School
New Zealand

(established 1902)

สถานทีต� งั� : พาล์เมอร์สตันนอร์ท, นิวซีแลนด์
ชั�นเรียน: 9-13 (อายุ 13-18)
เพศ: ผู้หญิงล้วน
จํานวนนักเรียนทังหมด:
�
1250 คน
นักเรียนต่างชาติจํานวน: 30 คน

About New Zealand
นิ วซีแลนด์ เป็ นประเทศที�มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีจํานวนประชากร 4 ล้านคนโดยประมาณ
เป็ นประเทศหนึ� งที�มีภูมิประเทศที�สวยงามมีพน
ื � ที� โล่งของทุ่งหญ้าเขียวขจีและมีภูเขาสูงที�ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว
ซึ�งเป็ นทิวทัศน์ ท�สี วยงามไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลยก็วา่ ได้ประชากรของที�นี� ได้รบั ขนานนามว่า “กีว”ี
ซึ�งมีความหมายว่า“ผู้มีความเป็ นมิตร”ซึ�งจะคอยให้การต้อนรับอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

About Palmerston North
� ๆว่า“Palmy”, ซึ�งมีประชากรอาศัยอยู่ ในเมืองนี �ประมาณ 85,000 คน
• Palmerston North, โดยทั�วไปคนมักเรียกสัน
� ที� ใหญ่เป็ นอันดับที� 8 ของนิ วซีแลนด์
และเป็ นเมืองที�มีขนาดพืน
• สถานที�ตงั � ของเมืองนี �อยู่ทางใต้ของเกาะเหนื อซึ�งห่างจากเมืองหลวงคือเมือง Wellington
โดยใช้เวลาประมาณสองชั�วโมงในการขับรถ
• ภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยแหล่งวิวทางธรรมชาติ, ไร่ ไวน์ , สกีฟิลด์, ตลอดจนสถานที�เดินออกกําลังกายแบบชมวิวในป่ า
ซึ�งเหมาะสําหรับผู้ที�ชอบเดินออกกําลังกายและได้มี โอกาสชมวิวทิวทัศน์ ท�สี วยงามในเวลาเดียวกันอีกด้วย
• Palmerston North ได้รบั การยกย่องจาก The International Safe Community Foundation NZ
ในนามขององค์การอนามัยโลก(WHO)ว่าเป็ นเมืองที�มีความปลอดภัยสูง
• อีกทัง� ยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “เมืองแห่งความรูแ้ ละ�ญญา”
• Palmy ประกอบไปด้วยสถานที�ช็อปปิ � งต่างๆ โรงหนั ง โรงละคร สถานที�เล่นกีฬาและสันทนาการเกือบทุกประเภท
ซึ�งมีความแตกต่างจากเมืองใหญ่ที�เต็มไปด้วยความเครียด

Why PNGHS
• ขนาดชัน
� เรียนมีขนาดเล็กและคุณครูสามารถให้ความสําคัญและติดตามผลการเรียนเป็ นรายบุคคลได้
อีกทัง� ทางโรงเรียนจัดคลาสการเรียนภาษาอังกฤษที�มีครูผู้ชํานาญเฉพาะทางในด้านภาษาคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน International อย่างใกล้ชิด
• มีความหลากหลายของวิชาและตัวเลือกที�เหมาะสมกับความถนั ดของนั กเรียนแต่ละคนเพื�อให้ ได้ประโยชน์ สูงสุดแก่นักเรียนในการต่อยอดไปยังวิชาชีพในอนาคต
• อีกทัง� ยังให้ความสําคัญเรือ� งการใช้ภาษาที�ถูกต้อง รวมถึงวิชาหลักเช่นวิชาคณิ ตศาสตร์
• มีความหลากหลายในกิจกรรมและการกีฬาในแขนงต่างๆซึ�งสามารถพัฒนาและเพิ�มทักษะหรือตลอดจนสามรถพัฒนาเป็ นนั กกีฬาอาชีพได้ตอ่ ไปในอนาคต
• ความน่ าประทับใจในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและผู้ปกครองที�ตอ้ งการติดตามข้อมูลข่าวสารของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด
• เส้นทางของการศึกษาและข้อมูลต่างๆที�ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้สําหรับนั กเรียนที�มีความประสงค์จะเรียนหรือตัดสินใจที�จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไม่วา่ จะเป็ น
(Massey University, UCOL, IPU)
�
• การให้ความทุ่มเทในด้านการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั�งวิชาการและเรือ� งการปรับตัวเพื�อให้นักเรียนรูส้ ึกมีความมั�นใจมากขึน
• การให้ความสําคัญเกี�ยวกับเรือ� งที�พักโฮมสเตย์ตลอดจนสภาพแวดล้อมที�ดแี ละปลอดภัยสําหรับนั กเรียนต่างชาติ

Academic
• ในเส้ นทางการศึกษานักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที�สามรถใช้ เรียนต่ อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้ และสามารถได้
คะแนนตามมาตรฐานของการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ (NCEA) ในหลากหลายสาขาวิชาเลยทีเดียว
• ความหลากหลายของวิชาการที�ครอบคลุมในการสร้ างโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการให้ ความช่ วยเหลือนักเรียนใน
โปรแกรมการเรียนในด้ านต่ างๆจนกระทั�งนักเรียนประสบความสําเร็จในโปรแกรมที�ตนเลือก
• ผลการศึกษาทีายอดเยีย� มปี 2018, 91.8% ของนักเรียนทีจ� บ Level 1 และ อีก 91.5% ของนักเรียนที�จบ Level 2,
86.2%ของนักเรียนที�จบ Level 3, อีก75.7% สามารถเข้ าไปเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้
• ในแต่ ละปี นักเรียนของเราสามารถได้ รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่ างๆใน นิวซีแลนด์ จากทุนต่ างๆต่ อไปนี�:
• 3 ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัย Massey สาขา Business ทุนละ $5,000
• 2 ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัย Massey สาขา Sport ทุนละ $3,000
• 3 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Massey สาขา Business ทุนละ $1000
• 2 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Auckland Top Achiever ทุนใหญ่ ทุนละ $20,000
• 12 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Victoria สําหรับปี แรก ทุนละ $5,000
• 1 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Otago Leaders of Tomorrow ทุนละ $10,000
• 1 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Otago Vice Chancellors ทุนละ $5,000
• 1 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Otago Maori & Pacific People ทุนละ $15,000
• 2 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยOtago Performance Entrance ทุนละ $20,000
• 1 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Otago Academic Excellence Entrance ทุนละ $40,000
• 1 ท่ านได้ รับทุนในด้ านกีฬาบาสเกตบอลจากมหาวิทยาลัย Liberty หรือ มหาวิทยาลัย Virginia
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนทั�งหมดนี�รวมแล้ วมีมูลค่ ามากกว่ า$250,000
• นับได้ ว่ านักเรียนของเราประสบความสําเร็จค่ อนข้ างสูงทั�งในด้ านผลการเรียนและความสามารถที� ได้ รับคัดเลือกได้
ทุน การศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่ างๆทั�งในและต่ างประเทศ

The Arts
นักเรียนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นโต้วาที, นักร้องประสานเสียง, เต้น, แฟชั�น, การเขียน,
การพูดในที�สาธารณะและอีกมากมายที�จะทําให้การเรียนสนุ กสนานและไม่น่าเบื�ออีกต่อไป่

Sport
ทางโรงเรียนได้มีตวั เลือกทางด้านการกีฬามากกว่า30ประเภททัง� แบบทีมและรายบุคคล
โดยทีมนั กกีฬาของโรงเรียนได้รบั คัดเลือกให้แข่งขันประจําปี ทัง� ในระดับท้องถิ�นและอีก
หลายคนได้รบั เลือกเป็ นตัวแทนและมี โอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติดว้ ยเช่นกัน

Leadership
�จจุบันเป็ นที�เห็นได้ชัดว่าในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนันผู
� ้สมัครต้องมีความพร้อมในหลายด้านไม่ใช่แค่ความเก่งในด้านการศึกษาด้านเดียว
แต่ตอ้ งมีความสามารถในด้านอื�นเช่นกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ซึ�งทางโรงเรียน PNGHSได้จัดเตรียมความพร้อมต่างๆให้กับบุตรหลานของท่าน
เพื�อจะได้รบั โอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป รวมถึงโอกาสต่างๆที�จะสามารถผลักดันให้นัก เรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้ ในระยะยาว
• The Duke of Edinburgh Hillary Award (DoE) มีสามระดับ ทองแดง เงินและทอง โปรแกรมนี �มีจุดประสงค์ที�จะผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้
� เป็ นลําดับโดยเด็กนั กเรียนที�ตดั สินใจเข้าร่วมโครงการนี �ก็จะได้รบั
ในงานด้านความเป็ นผู้นําและพัฒนาความมั�นใจในตัวเองซึ�งในแต่ละระดับจะมีความยากขึน
ประโยชน์ อย่างสูงในการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็ นผู้นํา
• Spirit of NZ - ความท้าทายทางด้านทักษะและความเป็ นผู้นําในด้านกีฬาประเภท แล่นเรือใบ ซึ�งเป็ นกีฬาอีกประเภทที�นิวซีแลนด์มีชื�อเสียง
• Semper Sersum Agnitio - นั กเรียนของโรงเรียนเราได้รบั รางวัลในด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมรวมถึงจริยธรรมในการทํางานและ
รางวัลที� ได้รบั คือทัง� สามลําดับทองแดง เงินและ ทอง ซึ�งเป็ นความภาคภูมิ ใจของเรา

“Inspiring young women who are successful learners and act with integrity”
Palmerston North Girls’ High School
238 Fitzherbert Avenue, Palmerston North 4410, New Zealand
P: +64 6 357 9194 Extension 870 E: international@pnghs.school.nz W: www.pnghs.school.nz

