Da Vinci
International School

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 follows the Cambridge International
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.

โรงเรียนนำนำชำติดำวินชี่ ตั้งชื่อ ตำม ลิโอนำโด ดำวินชี่
ผู้ที่เป็นอัจฉริ ยะทำงด้ำน วิทยำศำสตร์ วิศวกรรม สถำปนิก ศิลปะ
คณิตศำสตร์ กวี วำดภำพและรูปปั้น ซึ่งโรงเรียนนำนำชำติดำวินชี่
มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนในทุกด้ำนในหลำกหลำยสำขำวิชำ
ตำมควำมสนใจและทักษะของผู้เรียน
โรงเรี ย นนำนำชำติ ด ำวิ น ชี่ ใช้ ห ลั ก สู ต รเคมบริด จ์ ในกำร
จั ด กำรเรี ย นกำรสอน และแบบทดสอบ ของเคมบริ ด จ์ (CIE)
โรงเรียนนำนำชำติดำวินชี่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบำล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งผู้เรียนจะได้รับกำรศึกษำผสมผสำน
ควำมรู้ในประเทศและต่ำงประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมทั่วโลกและมุ่ง
พัฒนำทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2. WHY CHOOSE DVIS/ทำไมถึงเลือกโรงเรียนนำนำชำติดำวินชี่
 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

 จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนไม่มำกเหมำะสำหรับกำรเรียนรู้
 ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ตั้งแต่ระดับชั้น Year1 –Year9
 จัดกำรเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นพัฒนำทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ (ILP)
 ปลอดภัยและมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ อยู่ใกล้ทะเลและ
อยู่ในเมืองแห่งกอล์ฟระดับโลก
 กำรผสมผสำนระหว่ำงโรงเรียนนำนำชำติในอังกฤษ อเมริกำ
แคนนำดำ ออสเตรเลียและฟินแลนด์
 ครูผู้สอนมีคุณภำพและประสบกำรณ์
 กำรเรียนกำรสอนเสริมในวันเสำร์
 มีสวัสดิกำรและบริกำรต่ำง ๆ
 มีทุนกำรศึกษำ
 กำรเพิ่มพูนทักษะทำงด้ำนกำรพลเมืองโลกและทักษะด้ำนผู้นำ
ด้วย DofE , Interact, RotaKids
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3. TUITION AND OTHER FEES/ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
*1. Nursery and Reception (age 2-5 years)
133,000 Baht/บำท
ระดับก่อนอนุบำลและระดับอนุบำล
termly fee/ค่ำเทอม
(30% Bursaries on tuition fee 2017
93,100 Baht/บำท
รับทุนกำรศึกษำ 30 % จำกค่ำเทอมปีกำรศึกษำ 2560)
**2. Primary (Y1-Y6) ระดับประถมศึกษำ
133,000 Baht/บำท
(30% Bursaries on tuition fee 2017
termly fee/ค่ำเทอม
93,100 Baht/บำท
รับทุนกำรศึกษำ 30 % จำกค่ำเทอมปีกำรศึกษำ 2560)
3. Secondary (Y7 - Y9) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
140,000 Baht/บำท
(30% Bursaries on tuition fee 2017
termly fee/ค่ำเทอม
98,000 Baht/บำท
รับทุนกำรศึกษำ 30 % จำกค่ำเทอมปีกำรศึกษำ 2560)
Enrolment Fee/ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
60,000 Baht/บำท
one time/จ่ำยครั้งเดียว
***Insurance Fee/ค่ำประกันควำมเสียหำย
90,000 Baht/บำท
refundable/เรียกคืนได้
* For Nursery and Reception academic year 2017 there will be no enrolment and insurance fees.
* ยกเว้นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำประกันควำมเสียหำยสำหรับนักเรียนระดับ Nursery and Reception
เมื่อลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2560
** For Primary academic year 2017 there be will no insurance fee.
** ยกเว้นค่ำประกันควำมเสียหำยสำหรับนักเรียนระดับ Primary เมื่อลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2560
*** Insurance fee will be refunded after 1 year of study.
*** ค่ำประกันควำมเสียหำยสำมำรถเรียกคืนได้ เมื่อลงทะเบียนเป็นนักเรียนครบ 1 ปีกำรศึกษำขึ้นไป
Bursaries on tuition fee will apply for larger families as follows: second child 5%, third child and
subsequent children 10%.
ทุนกำรศึกษำค่ำเล่ำเรียนสำหรับบุตรคนที่สอง 5 % สำหรับบุตรตั้งแต่คนที่สำม เป็นต้นไป 10 %
Da Vinci International School opens 200 days per academic year.
โรงเรียนนำนำชำติดำวินชี่ เปิดเรียนทั้งสิ้น 200 วัน/ปีกำรศึกษำ
Tuition Fees are inclusive of the costs of luncheon and of refreshments in morning and afternoon breaks

ค่ำเทอมรวมค่ำอำหำรเที่ยง อำหำรว่ำงตอนเช้ำและบ่ำย
Tuition and other fees are valid through academic year 2017 and stay applicable until further notice.
ค่ำเทอมและค่ำใช้จ่ำยอื่นสำหรับปีกำรศึกษำ 2017 (หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงจะแจ้งให้ทรำบต่อไป)

4. SCHOOL CALENDAR/กำรเปิดภำคเรียน
Term1: September - December เทอม 1 กันยำยน – ธันวำคม
Term2: January – April

เทอม 2 มกรำคม – เมษำยน

Term3: May - July

เทอม 3 พฤษภำคม – กรกฎำคม
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5. HOW TO APPLY/วิธกี ำรสมัคร
1. Apply directly at Da Vinci International School/สมัครโดยตรงได้ทโี่ รงเรียนนำนำชำติดำวินชี่
2. Online application, please visit/สมัครออนไลน์ได้ที่ www.dvis.ac.th

6. STUDENT ENROLMENT DOCUMENT/เอกสำรกำรลงทะเบียน
1. Copy of applicant’s passport/ or identification card.

1. สำเนำหนังสือเดินทำงหรือบัตรประจำตัวประชำชนของนักเรียน

2. Certificate of education from previous school.
3. Copy of certificate of permanent residence.

2. หลักฐำนแสดงผลกำรเรียนเพื่อย้ำยสถำนศึกษำหรือจบกำรศึกษำ

4. Copy of applicant's parent passport/or identification

3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผูป้ กครอง
4. สำเนำหนังสือเดินทำงหรือบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง

card.
5. Three Photos (size3x4cm)(taken within the last six
months)

จำกโรงเรียนเดิม

5. รูปถ่ำย 3 รูป ขนำด 3x4 ซ.ม. (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)

7. CONTACT/ติดต่อ
17/109 Samor Prong Village Alley, Hua Hin,
Prachuap Khiri Khan, Thailand 77110

17/109 ซอยหมู่บ้ำนสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Tel: +66 (0) 32-510504, +66 (0) 32- 510505

โทรศัพท์: 032-510504, 032- 510505

Email: davinci@dvis.ac.th, dvishuahin@gmail.com,

อีเมล์: davinci@dvis.ac.th, dvishuahin@gmail.com

www.dvis.ac.th

www.dvis.ac.th
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