Da Vinci
International School

1. SCHOOL INFORMATION/ขอมูลโรงเรียน
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.

โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่ ตั้งชื่อตาม ลิโอนาโด ดาวินชี่
ผูที่เปนอัจฉริยะทางดาน วิทยาศาสตร วิศวกรรม สถาปนิก ศิลปะ
คณิตศาสตร กวี วาดภาพและรูปปน ซึ่งโรงเรียนนานาชาติดาวินชี่
มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนในทุกดานในหลากหลายสาขาวิชา
ตามความสนใจและทักษะของผูเรียน
โรงเรี ย นนานาชาติ ด าวิ น ชี่ ใช ห ลั ก สู ต รเคมบริด จ ในการ
จั ด การเรี ย นการสอนและแบบทดสอบของเคมบริ ด จ (CIE)
โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่เปดรับลงทะเบียนตั้งแตระดับกอนอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูเรียนจะไดรับการศึกษาผสมผสาน
ความรูในประเทศและตางประเทศ เรียนรูวัฒนธรรมทั่วโลกและมุง
พัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 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

 จํานวนนักเรียนตอชั้นเรียนไมมากเหมาะสําหรับการเรียนรู
 ใชหลักสูตรเคมบริดจตั้งแตระดับชั้น Year1 –Year9
 จัดการเรียนรูโ ดยมุงเนนพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
 มีการจัดการเรียนรูแบบ (ILP)
 ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู อยูใกลทะเลและ
อยูในเมืองแหงกอลฟระดับโลก
 การผสมผสานระหวางโรงเรียนนานาชาติในอังกฤษ อเมริกา
แคนนาดา ออสเตรเลียและฟนแลนด
 ครูผูสอนมีคุณภาพและประสบการณ
 การเรียนการสอนเสริมในวันเสาร
 มีสวัสดิการและบริการตาง ๆ
 มีทุนการศึกษา
 การเพิ่มพูนทักษะทางดานการพลเมืองโลกและทักษะดานผูนํา
ดวย DofE , Interact, RotaKids

Da Vinci International School

PAGE 1

Da Vinci
International School

3. TUITION AND OTHER FEES/คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ
*1. Nursery and Reception (age 2-5 years)
ระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล
93,100 Baht/บาท
(30% Bursaries on tuition fee 2017
termly fee/คาเทอม
รับทุนการศึกษา 30 % จากคาเทอมปการศึกษา 2560)
Regular price for Nursery and Reception
133,000 Baht/บาท
ราคาปกติสําหรับระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล
**2. Primary (Y1-Y6) ระดับประถมศึกษา
(30% Bursaries on tuition fee 2017
93,100 Baht/บาท
รับทุนการศึกษา 30 % จากคาเทอมปการศึกษา 2560)
termly fee/คาเทอม
Regular price for Primary
133,000 Baht/บาท
ราคาปกติสําหรับระดับประถมศึกษา
3. Secondary (Y7 - Y9) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(30% Bursaries on tuition fee 2017
98,000 Baht/บาท
รับทุนการศึกษา 30 % จากคาเทอมปการศึกษา 2560)
termly fee/คาเทอม
Regular price for Secondary
140,000 Baht/บาท
ราคาปกติสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน
Enrollment Fee/คาธรรมเนียมแรกเขา
60,000 Baht/บาท
one time/จายครั้งเดียว
***Insurance Fee/คาประกันความเสียหาย
90,000 Baht/บาท
refundable/เรียกคืนได
* For Nursery and Reception academic year 2017 there will be no enrollment and insurance fees.
* ยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาและคาประกันความเสียหายสําหรับนักเรียนระดับ Nursery and Reception
เมื่อลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2560
** For Primary academic year 2017 there be will no insurance fee.
** ยกเวนคาประกันความเสียหายสําหรับนักเรียนระดับ Primary เมื่อลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2560
*** Insurance fee will be refunded after 1 year of study.
*** คาประกันความเสียหายสามารถเรียกคืนได เมื่อลงทะเบียนเปนนักเรียนครบ 1 ปการศึกษาขึ้นไป และแจงการลาออก
ลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือนหรือเรียนจบหลักสูตรแลว และไมมีคา ใชจายอื่นใดคางชําระกับทางโรงเรียน
Bursaries on tuition fee will apply for larger families as follows: second child 5% , third child and
subsequent children 10%.
ทุนการศึกษาคาเลาเรียนสําหรับบุตรคนที่สอง 5 % สําหรับบุตรตั้งแตคนที่สาม เปนตนไป 10 % .
Da Vinci International School opens 200 days per academic year.
โรงเรียนนานาชาติดาวินชี่ เปดเรียนทั้งสิ้น 200 วัน/ปการศึกษา
Tuition Fees are inclusive of the costs of luncheon and of refreshments in morning and afternoon breaks

คาเทอมรวมคาอาหารเที่ยง อาหารวางตอนเชาและบาย
Tuition and other fees are valid through academic year 2017 and stay applicable until further notice.
คาเทอมและคาใชจายอื่นสําหรับปการศึกษา 2017 (หากมีการเปลีย่ นแปลงจะแจงใหทราบตอไป)
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4. SCHOOL CALENDAR/การเปดภาคเรียน
Term1: September - December เทอม 1 กันยายน – ธันวาคม
Term2: January – April
Term3: May - July

เทอม 2 มกราคม – เมษายน
เทอม 3 พฤษภาคม – กรกฎาคม

5. HOW TO APPLY/วิธกี ารสมัคร
1. Apply directly at Da Vinci International School/สมัครโดยตรงไดทโี่ รงเรียนนานาชาติดาวินชี่
2. Online application, please visit/สมัครออนไลนไดที่ www.dvis.ac.th

6. STUDENT ENROLMENT DOCUMENT/เอกสารการลงทะเบียน
1. Copy of applicant’s passport/ or identification card.
2. Certificate of education from previous school.

1. สําเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน

3. Copy of certificate of permanent residence.

จากโรงเรียนเดิม
3. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูป กครอง

4. Copy of applicant's parent passport/or identification
card.
5. Three Photos (size3x4cm)(taken within the last six

2. หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อยายสถานศึกษาหรือจบการศึกษา

4. สําเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
5. รูปถาย 3 รูป ขนาด 3x4 ซ.ม. (ถายไมเกิน 6 เดือน)

months)

7. CONTACT/ติดตอ
17/109 Samor Prong Village Alley, Hua Hin,
Prachuap Khiri Khan, Thailand 77110
Tel: +66 (0) 32-510504, +66 (0) 32- 510505
Email: davinci@dvis.ac.th, dvishuahin@gmail.com,
www.dvis.ac.th
17/109 ซอยหมูบานสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
โทรศัพท: 032-510504, 032- 510505
อีเมล: davinci@dvis.ac.th, dvishuahin@gmail.com
www.dvis.ac.th
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