
เพราะอะไรถงึควรทีจ่ะมาเรยีนโรงเรยีนคาวานาท (Kavanagh College) 

 

เป็นโอกาสทีด่ขีองนักเรยีน 

เพราะโรงเรยีนคาวานาทของเรานัน้ เป็นโรงเรยีนคาทอลคิ ทีร่ว่มสมยั อกีทัง้ ยงัเป็น โรงเรยีนสหศกึษาทีร่วมทัง้
นักเรยีนหญงินักเรยีน และนักเรยีนชาย และ ต าแหน่งทีต่ัง้ของโรงเรยีน ยงัอยูใ่นใจกลางเมอืงดนดีนิอกีดว้ย โรงเรยีนคา
วานาท เป็นโรงเรยีนแหง่เดยีวทีเ่ป็น โรงเรยีนคาทอลคิ ในเมอืง ดนดีนิ อกีทัง้ เรายงัไดผ้า่นการรับนักเรยีนตา่งชาตมิา

มากกวา่ 25 ปี เราค านงึถงึนักเรยีนทกุคน เรามุง่เนน้นักเรยีนเป็นรายบคุคล และ ใหก้ารสนับสนุนทีจ่ าเป็น และ ส าคญั
ทัง้หมด เพือ่ใหนั้กเรยีนทกุๆคนมศีกัยภาพสงูสดุนัน้เอง 

 

สิง่อ านวยความสะดวกทีท่ันสมยั 

 โรงเรยีนคาวานาทของเรานัน้มหีอ้งเรยีนทีท่ันสมยั และ กวา้งขวาง ภายในแตล่ะหอ้งเรยีน จะมนัีกเรยีนประมาณ 25 

คน และทัง้นีเ้รายงัม ี พืน้ทีส่ าหรับ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ภาษาองัฤษ ภาษา การออกแบบดไีซน ์ การ

ถา่ยภาพสารสนเทศ และยงัมวีชิา ESOL ทีเ่ป็นวชิาภาษาองักฤษส าหรับนักเรยีนตา่งชาตทิีม่าเรยีนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาทีส่อง อกีดว้ย 

นอกจากนีเ้รายงัมแีผนกวทิยาศาสตร ์ ทีม่หีอ้งปฏบิตักิารพเิศษ บา้นดนตรทีีม่หีอ้งฝึกสว่นตัว และสิง่อ านวยความสะดวก
ตา่งๆ ในการแตง่เพลง ทัง้นี ้เรายงัมหีอประชมุ โรงยมิ พรอ้มกบั หอ้งยกน ้าหนัก สนามเทนนสิ และ สนามเน็ตบอล อกีดว้ย 

 

หลกัสตูรสอนภาษาองักฤษเฉพาะทาง 

 เรายงัมหีลักสตูรภาษาองักฤษส าหรับพดูภาษาอืน่ๆ (ESOL)  ซึง่เราจจะมุง่เนน้ ไปทีค่วามตอ้งการเฉพาะของ
นักเรยีแตล่ะคนโดยตรงและขึน้อยูก่บัระดับภาษาของแตล่ะบคุคล 

 

ตัวเลอืกตา่งๆมากมายในการเรยีน 

เรามทีัง้วชิาภาคทฤษฎ ีและวชิาภาคปฏบิตั ิและแตกตา่งจากโรงเรยีนอืน่ๆ  นักเรยีนแตล่ะวชิาของเราสามารถมา
ท ากจิกรรมรวมกนัได ้ เชน่ วทิยาศาสตร ์ กบั ศลิปะถา่ยภาพ กบั คอมพวิเตอร ์ และในขณะทีนั่กเรยีนของเราเรยีนกบัเรา 

พวกเขายงัสามารถ มสีว่นรว่ม ในกจิกรรมนอกหลักสตูร เชน่ การเลน่สก ี การเดนิทางนอกสภานที ่ เขา้คา่ย การเตน้
ประจ าปี ละครเวทขีองโรงเรยีน ชมรมวทิยาศาสตร ์ดาราศาสตร ์ลฯล 

 

ความสะดวกสบายทีพ่ัก 

นักเรยีนทกุคนจะอาศัยอยูก่บัครอบครัวนวิซแีลนด ์  ทีท่างเรา ไดจ้ัด และคัดสรรมาอยา่งด ี พรอ้มหอ้งพักของ

ตัวเอง ทางผูป้ระสานงานโฮมสเตยจ์ะคอยพรอ้มใหบ้รกิารตลอดวัน 24 ชัว่โมง 

 

เมือ่ผา่นประสบการณ์นีค้ณุจะสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวัฒนธรรมนวิซแีลนด ์ และสามารถปรับปรงุภาษาองักฤษของ
คณุใหด้มีากยิง่ขึน้ 

Kavanagh College High School  

Dunedin, New Zealand  



เพราะเหตใุดถงึตอ้งมาศกึษาทีเ่มอืงดนดีนิ ณ ประเทศนวิซแีลนด ์

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแรก 

ในปี ค.ส 1800 ชาวองักฤษ ชาวสกอ็ตแลนด ์และ ไอรแ์ลนด ์ไดย้า้ยถิน่ฐาน และอยูอ่าศัย ในประเทศนวิซแีลนด์
พวกเขาใชภ้าษาองักฤษ จงึท าให ้ภาษาองักฤษ นัน้มอีทิธพิลตอ่ประเทศนวิซแีลนด ์

การยนิดตีอ้นรับเป็นอยา่งดขีองประเทศนวิซแีลนด ์
ประเทศนวิซแีลนด ์ ชาวกีว่ีห่รอืคนนวิซแีลนดนั์น้ เป็นคนทีม่คีวามอธัยาศัยทีด่ ี เป็นกนัเอง ชาวกีว่ีเ่ป็นคนทีช่อบ

เขา้สงัคม และรักในการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นอะไรใหม่ๆ  กบัวฒันธรรมใหม่ๆ ทีแ่ตกตา่ง 

ความปลอดภยั และ ความเจรญิกา้วหนา้

ประเทศนวิซแีลนดม์ปีระชากรทัง้หมด ทีอ่าศัยอยูป่ระมาณ 4 ลา้นคน และมรัีฐบาลทีม่ัน่คง ภายในประเทศมกีาร
พัฒนา ทันสมยั และ พรอ้มกบัความเงยีบสงบ รม่ลืน่ นอกจากนี ้ ประเทศนวิซแีลนดย์งัเป็นหนึง่ในที ่ทีม่คีวามปลอดภยั
มากทีส่กุในโลก และอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีณุภาพ ชวีติทีด่ทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

สภาพแวดลอ้มทีด่ ี 
ประเทศนวิซแีลนดม์สีภาพภมูอิากาศ พอเหมาะพอดตีลอดทัง้ปี ทีไ่มม่คีวามรนแรง เราสามารถไปชายหาด และ

วา่ยน ้าในชว่งหนา้รอ้น ทัง้ยงัสามารถเลน่สกบีนภเูขา ในชว่งหนา้หนาวอกีดว้ย อกีทัง้ทีน่ีย้งัเปิดกวา้งใหก้บัการท า
กจิกรรมตา่งๆ และการมกีารมสีว่นรว่มในการเลน่กฬีาของแตฤ่ดกูาล 

ขอ้มลูทีน่่าสนใจจากเมอืงดนดีนิ 
เมอืงดนดีนิมกัจะถกูเรยีกวา่ เป็นเมอืงแหง่การศกึษา ของนวิซแีลนด ์

ดนดีนิเป็นทีแ่หง่แรกทีก่อ่ตัง้มหาลัยโอทาโก ้(Otago)ของประเทศนวิซแีลนด ์อกีทัง้มหาลัยโอทาโก ้ยงัตดิอนัดับ 10 
มหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

เมอืงดนดีนิยงัถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงธรรมชาตทิีส่วยงามของประเทศนวิซแีลนด ์ ดนดีนิเป็นเมอืงทีม่ทีวิทศันท์ีส่วยงาม
ทัง้ เชน่ ชายฝ่ังและชายหาดทีส่วยงาม 

เมือ่ปี ค.ส.2014 UNESCO ประกาศใหเ้มอืงดนดีนิเป็นหนึง่ใน “เมอืงแหง่วรรณกรรม” 
เมอืงดนดีนิยงัเป็นบา้นของโรงเรยีนมธัยมเกา่แกท่ีส่ดุในประเทศนวิซแีลนดอ์กีดว้ย 

ดนดีนิหมายถงึ เอดนิบะระ (Edinburgh คอืเมอืงหลวงของประเทศสกอ็ตแลนด)์ ในเคลตกิ (Celtic) ในเมอืงแหง่นี ้
เรยีกวา่ เป็นเอดนิบะระของทางทศิใตเ้พราะ เมอืงดนดีนิมคีวามคลา้ยคลงึเป็นอยา่งมาก 

สามารถตดิตามเราไดท้ี ่ 

www.kavanagh.school.nz 

www.facebook.com/KavanaghCollegeNZ 

www.dunedinnz.com 

Dunedin City Town Hall University of Otago View of Dunedin City 

Yellow Eyed Penguin Beach at Sunset 

สอบถามข ้อมลูเพิม่เตมิได ้ที่ 
ตดิต่อโดยตรง International, Kavanagh College, 340 Rattray Street, Dunedin, New Zealand 

อเีมล international@kavanagh.school.nz 
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