
สถานที�ตั�ง: พาล์เมอรส์ตนันอรท์, นิวซีแลนด์ 
ชั�นเรียน: 9-13 (อายุ 13-18) 
เพศ: ผู้หญิงล้วน  
จํานวนนักเรียนทั�งหมด: 1250 คน  
นักเรียนตา่งชาติจํานวน: 30 คน

About New Zealand 

นิวซีแลนด ์เป็นประเทศที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตวั มีจํานวนประชากร 4 ล้านคนโดยประมาณ 
เป็นประเทศหนึ�งที�มีภูมิประเทศที�สวยงามมีพื �นที� โล่งของทุ่งหญ้าเขียวขจีและมีภูเขาสูงที�ปกคลุมดว้ยหิมะในฤดหูนาว 
ซึ�งเป็นทิวทัศน์ที�สวยงามไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลยก็วา่ไดป้ระชากรของที�นี� ไดร้บัขนานนามวา่ “กีว”ี 
ซึ�งมีความหมายวา่“ผู้มีความเป็นมิตร”ซึ�งจะคอยให้การตอ้นรบัอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

About Palmerston North

• Palmerston North, โดยทั�วไปคนมักเรยีกสั�นๆวา่“Palmy”, ซึ�งมีประชากรอาศัยอยู่ ในเมืองนี�ประมาณ 85,000 คน 
และเป็นเมืองที�มีขนาดพื �นที� ใหญ่เป็นอันดบัที� 8 ของนิวซีแลนด์

• สถานที�ตั �งของเมืองนี�อยู่ทางใตข้องเกาะเหนือซึ�งห่างจากเมืองหลวงคอืเมือง Wellington 
โดยใช้เวลาประมาณสองชั�วโมงในการขับรถ

• ภูมิประเทศรายล้อมไปดว้ยแหล่งววิทางธรรมชาต,ิ ไร่ไวน์, สกีฟิลด,์ ตลอดจนสถานที�เดนิออกกําลังกายแบบชมววิในป่า 
ซึ�งเหมาะสําหรบัผู้ที�ชอบเดนิออกกําลังกายและไดม้ี โอกาสชมววิทิวทัศน์ที�สวยงามในเวลาเดยีวกันอีกดว้ย 

Welcome to Palmerston North Girls’  High School
New Zealand   (established 1902)

• Palmerston North ไดร้บัการยกย่องจาก The International Safe Community Foundation NZ 
ในนามขององคก์ารอนามัยโลก(WHO)วา่เป็นเมืองที�มีความปลอดภัยสูง

• อีกทั �งยังไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “เมืองแห่งความรูแ้ละ�ญญา”
• Palmy ประกอบไปดว้ยสถานที�ช็อปปิ�งตา่งๆ โรงหนัง โรงละคร สถานที�เล่นกีฬาและสันทนาการเกือบทุกประเภท 

ซึ�งมีความแตกตา่งจากเมืองใหญ่ที�เต็มไปดว้ยความเครยีด 

Why PNGHS

• ขนาดชั�นเรยีนมีขนาดเล็กและคณุครสูามารถให้ความสําคญัและตดิตามผลการเรยีนเป็นรายบุคคลได ้
อีกทั �งทางโรงเรยีนจัดคลาสการเรยีนภาษาอังกฤษที�มีครผูู้ชํานาญเฉพาะทางในดา้นภาษาคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรยีน International อย่างใกล้ชิด

• มีความหลากหลายของวชิาและตวัเลือกที�เหมาะสมกับความถนัดของนักเรยีนแตล่ะคนเพื�อให้ ไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่นักเรยีนในการตอ่ยอดไปยังวชิาชีพในอนาคต
• อีกทั �งยังให้ความสําคญัเรื�องการใช้ภาษาที�ถูกตอ้ง รวมถึงวชิาหลักเช่นวชิาคณิตศาสตร์
• มีความหลากหลายในกิจกรรมและการกีฬาในแขนงตา่งๆซึ�งสามารถพัฒนาและเพิ�มทักษะหรอืตลอดจนสามรถพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพไดต้อ่ไปในอนาคต
• ความน่าประทับใจในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรยีนและผู้ปกครองที�ตอ้งการตดิตามข้อมูลข่าวสารของบุตรหลานไดอ้ย่างใกล้ชิด
• เส้นทางของการศึกษาและข้อมูลตา่งๆที�ทางโรงเรยีนไดเ้ตรยีมไวสํ้าหรบันักเรยีนที�มีความประสงคจ์ะเรยีนหรอืตดัสินใจที�จะศึกษาตอ่ในระดบัมหาวทิยาลัยไม่วา่จะเป็น 

(Massey University, UCOL, IPU)
• การให้ความทุ่มเทในดา้นการพัฒนาดา้นบุคลิกภาพและการให้ความช่วยเหลือในดา้นตา่งๆทั�งวชิาการและเรื�องการปรบัตวัเพื�อให้นักเรยีนรูสึ้กมีความมั�นใจมากขึ �น
• การให้ความสําคญัเกี�ยวกับเรื�องที�พักโฮมสเตย์ตลอดจนสภาพแวดล้อมที�ดแีละปลอดภัยสําหรบันักเรยีนตา่งชาต ิ

Lina Hong




Academic  

“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 

• ในเส้  นทางการศึกษานักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที�สามรถใช้  เรียนต่  อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้  และสามารถได้  

คะแนนตามมาตรฐานของการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์  (NCEA) ในหลากหลายสาขาวิชาเลยทีเดียว

• ความหลากหลายของวิชาการที�ครอบคลุมในการสร้  างโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการให้  ความช่  วยเหลือนักเรียนใน
โปรแกรมการเรียนในด้  านต่  างๆจนกระทั�งนักเรียนประสบความสําเร็จในโปรแกรมที�ตนเลือก

• ผลการศึกษาทีายอดเยี�ยมปี  2018, 91.8% ของนักเรียนที�จบ 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
นักเรยีนสามารถเข้ารว่มในกิจกรรมตา่งๆอาทิเช่นโตว้าที, นกัรอ้งประสานเสียง, เตน้, แฟชั�น, การเขียน, 
การพูดในที�สาธารณะและอีกมากมายที�จะทําให้การเรยีนสนุกสนานและไมน่่าเบื�ออีกตอ่ไป่

Sport

ทางโรงเรยีนไดม้ีตวัเลือกทางดา้นการกีฬามากกวา่30ประเภททั �งแบบทีมและรายบุคคล 
โดยทีมนักกีฬาของโรงเรยีนไดร้บัคดัเลือกให้แข่งขันประจําปีทั �งในระดบัท้องถิ�นและอีก
หลายคนไดร้บัเลือกเป็นตวัแทนและมีโอกาสเข้ารว่มแข่งขันในระดบัชาตดิว้ยเช่นกัน

Leadership

�จจุบันเป็ นที�เห็นไดชั้ดวา่ในการสมัครเข้าเรยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลัยนั�นผู้สมัครตอ้งมีความพรอ้มในหลายดา้นไม่ใช่แคค่วามเก่งในดา้นการศึกษาดา้นเดยีว 
แตต่อ้งมีความสามารถในดา้นอื�นเช่นกีฬาและกิจกรรมตา่งๆ ซึ�งทางโรงเรยีน PNGHSไดจ้ัดเตรยีมความพรอ้มตา่งๆให้กับบุตรหลานของท่าน
เพื�อจะไดร้บัโอกาสในการศึกษาตอ่ในระดบัอุดมศึกษาตอ่ไป รวมถึงโอกาสตา่งๆที�จะสามารถผลักดนัให้นัก เรยีนสามารถพัฒนาตวัเองได ้ในระยะยาว

• The Duke of Edinburgh Hillary Award (DoE) มีสามระดบั ทองแดง เงินและทอง โปรแกรมนี�มีจุดประสงคท์ี�จะผลักดนัให้นักเรยีนมีส่วนรว่มและเรยีนรู้
ในงานดา้นความเป็นผู้นําและพัฒนาความมั�นใจในตวัเองซึ�งในแตล่ะระดบัจะมีความยากขึ �นเป็นลําดบัโดยเด็กนักเรยีนที�ตดัสินใจเข้ารว่มโครงการนี�ก็จะไดร้บั
ประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นํา
• Spirit of NZ - ความท้าทายทางดา้นทักษะและความเป็นผู้นําในดา้นกีฬาประเภท แล่นเรอืใบ ซึ�งเป็นกีฬาอีกประเภทที�นิวซีแลนดม์ีชื�อเสียง
• Semper Sersum Agnitio - นักเรยีนของโรงเรยีนเราไดร้บัรางวลัในดา้นการให้บรกิารและการมีส่วนรว่มรวมถึงจรยิธรรมในการทํางานและ
รางวลัที� ไดร้บัคอืทั �งสามลําดบัทองแดง เงินและ ทอง ซึ�งเป็นความภาคภูมิ ใจของเรา




