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1. SCHOOL INFORMATION/ ข้อมูลโรงเรียน
DVIS is named after Leonardo da Vinci, a Renaissance
polymath whose expertise covered science, engineering,
architecture, arts, mathematics, poetry, painting and
sculpture. In the same spirit, DVIS aspires to educate the
whole student so that the full range of their potential can
be developed to the full in every aspect across as many
subjects, interests and skills as possible.
DVIS fo llo ws the Cambri dge Int ernati ona l
Examinations ('CIE') curriculum. DVIS is accepting student
applications from Nursery to Year 9; this is reinforced
where appropriate with ancillary elements chosen on the
basis of their suitability in view of local cultural factors.
Students thus receive a felicitous blend of global and
domestic education which builds on and complements
their previous knowledge and their existing cultural
identities with essential global awareness and skills vital
for the C21.

โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่ ตั้งชื่อตาม ลีอาโด ดาวินชี่
ผู้ที่เ ป็น อัจ ฉริย ะทางด้าน วิ ทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปนิก ศิ ลปะ
คณิตศาสตร์ กวี วาดภาพและรู ปปั้ น ซึ่งโรงเรี ยนนานาชาติด าวิ นชี่
มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในทุกด้านในหลากหลายสาขาวิช า
ตามความสนใจและทักษะของผู้เรียน
โรง เรี ยนน าน าชา ติ ด าวิ น ชี่ ใช้ ห ลั ก สู ตรเคมบริ ดจ์
ในการจัดการเรีย นการสอนและแบบทดสอบของเคมบริ ดจ์ (CIE)
โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล
จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ งผู้เรียนจะได้รับการศึก ษาผสมผสาน
ความรู้ใน ประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้ วัฒนธรรมทั่วโลกและมุ่ ง
พัฒนา ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2. WHY CHOOSE DVIS/ทำไมถึงเลือกโรงเรียนนานาชาติดาวินชี่
- Small and friendly classes with interactive learning
- Cambridge Curriculum from Year1 –Year9
- Provide learning approaches for 21st Century Skills
- Individual learning Plan (ILP) with one to one
mentoring
- Safe learning environment, situate in seaside and
world class golf destination, Hua Hin THAILAND
- Integration with international school in UK, USA,
Canada , Australia and Finland
- Continuity of qualified and experienced staff
- Saturday full-day academic supported
- Dedicated welfare officer and support services
- Scholarship provided for outstanding pupils
- Enrich global citizenship and leadership skills with
world recognition club such as DofE , Interact,
RotaKids

- จานวนนักเรียนต่อชั้นเรียนไม่มากเหมาะสาหรับการเรียนรู้
- ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ตั้งแต่ระดับชั้น Year1 –Year9
- จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
- มีการจัดการเรียนรู้แบบ (ILP)
- ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ใกล้ทะเลและ
อยู่ในเมืองแห่งกอล์ฟระดับโลก
- การผสมผสานระหว่างโรงเรียนนานาชาติในอังกฤษ อเมริกา
แคนนาดา ออสเตรเลียและฟินแลนด์
- ครูผู้สอนมีคุณภาพและประสบการณ์
- การเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์
- มีสวัสดิการและบริการต่าง ๆ
- มีทุนการศึกษา
- การเพิ่มพูนทักษะทางด้านการพลเมืองโลกและทักษะด้านผู้นา
ด้วย DofE , Interact, RotaKids
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3. TUITION AND OTHER FEES/ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. Nursery and Reception (age 3-5 years)
幼儿园（3-5 岁）

45,000 Baht/株

termly fee/一学期的价钱

2. Primary (age 6-11 years)

89,000 Baht/株

termly fee/一学期的价钱

20,000 Baht/株

one time/一次

小学（6-11 年纪）

Enrolment Fee/报名费

Bursaries on tuition fee will apply for larger families as follows: second child
20%, third child and subsequent children 30%.
助学金申请只针对于相对
ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรคนที่สอง 20% สาหรับบุตรตั้งแต่คนที่สามเป็นต้นไป 30% .
Tuition Fees are inclusive of the costs of luncheon and of refreshments in morning and afternoon
breaks. ค่าเทอมรวมค่าอาหารเที่ยง อาหารว่างตอนเช้าและบ่าย
Tuition and other fees are valid through academic year 2020 and stay applicable until further
notice. ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นสาหรับปีการศึกษา 2020 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
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4. SCHOOL CALENDAR/การเปิดภาคเรียน
Term1: September - December เทอม 1 กันยายน – ธันวาคม
Term2: January – April
เทอม 2 มกราคม – เมษายน
Term3: May - July
เทอม 3 พฤษภาคม – กรกฎาคม

5. HOW TO APPLY/วิธีการสมัคร
1. Apply directly at Da Vinci International School/ สมัครโดยตรงได้โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่
2. Online application, please visit/สมัครออนไลน์ได้ที่ www.dvis.ac.th

6. STUDENT ENROLMENT DOCUMENT /เอกสารการลงทะเบียน
1. Copy of applicant’s passport/ or identification card. สาเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
2. Certificate of education from previous school. หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อย้ายสถานศึกษาหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
3. Copy of certificate of permanent residence. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง
4. Copy of applicant's parent passport/or identification card. สาเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5. Three Photos (size3x4cm) (taken within the last six months) รูปถ่าย 3 รูป ขนาด 3x4 ซ.ม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

7. CONTACT/ติดต่อ
17/109 Samor Prong Village Alley, Hua Hin,
Prachuap Khiri Khan, Thailand 77110
Tel: 091-7298750 (Thai), 091-8743924 (English & Chinese)
Email: davinci@dvis.ac.th, piasone_2005@hotmail.com
www.dvis.ac.th

