
Summer School Registration

July 2022

Theme: “Out of This World!”

We are excited to announce our July 2022 Summer School program is now open for

registration. Our theme is “Out of This World”, 4 weeks of activities about outer space,

planets, what it takes to be an astronaut and more! Our program typically runs from

approximately 9:00AM - 3:30PM. Schedules and further information will be available soon.

The general cost of our summer school program, which includes lunch, is 39,000 baht for

4 weeks. The first 50 families who register will receive a special price of 36,000 baht for the

4-week program. Please contact our finance office for more information regarding payments

and pro-rating on a weekly basis by calling 052-135069.

If you would like your child to participate, please fill out the information below:

Child’s full name:

_________________________________

Grade level for August 2022:

____________

Child’s Nickname:

_________________________

Date of birth:

___________

Please “tick” the boxes for each week you’d like your child to participate:

July 4 - 8  “Solar System and Galaxies”

July 11 - 15 “Forces in Motion”

July 18 - 22 “Satellites and Space Travel”

July 25 - 29* “Astronaut Training”

*Please note that July 28th is a government holiday and our school will be closed for King

Rama X’s birthday.

To confirm your child’s seat in our summer school program, take this form to

our finance office for payment.



การลงทะเบียนโปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
กรกฎาคม 2565

“Out of This World!”

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้ทา่นทราบวา่ โรงเรียนเปิดรับสมัครการลง
ทะเบียนเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตัง้แตเ่วลา
9:00 ถึง 15:30 น. โดยมีรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีมีช่ือวา่ “Out of This World” ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกับอวกาศ ดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะ นักบนิอวกาศ เป็นตน้ สาํหรับตารางเรียน และขอ้มูลเพิม่เติมของโปรแกรม
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนจะแจง้ให้ทา่นทราบอีกครัง้ในเร็ว ๆ น้ี

ในสว่นของคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอยูท่ี่ราคา 39,000
บาท สาํหรับ 4 สัปดาห์ ซ่ึงรวมคา่อาหารกลางวันเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ สาํหรับทา่นผูป้กครอง 50 ท่านแรกท่ีลง
ทะเบียนเขา้ร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนจะไดรั้บสว่นลดพิเศษในราคา 36,000 บาท ทา่นผูป้กครองสามารถติดตอ่แผนก
การเงนิสาํหรับขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการลงทะเบียนเขา้ร่วม และคา่ธรรมเนียมในรายสัปดาหไ์ดท่ี้เบอร์โทรศัพท์
052-135069

หากทา่นมีความประสงคใ์ห้บุตรหลานเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขอความกรุณากรอก
ขอ้มูลดา้นลา่งน้ี:

ช่ือจริง และนามสกุลของบุตรหลาน:
_________________________________

ระดับชัน้เรียนของบุตรหลานในเดือน
สงิหาคม 2565:
___________________

ช่ือเลน่ของบุตรหลาน:
_________________________

วันเดือนปีเกิด:
___________________

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย “✔”  ในชอ่งดา้นลา่งน้ี สาํหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนใน
แตล่ะสัปดาห ์:

วันท่ี 4 - 8 กรกฎาคม ในหัวขอ้  “Solar System and Galaxies” (ระบบสุริยะจักรวาล และกาแลก็ซ่ี)

วันท่ี 11 - 15 กรกฎาคม ในหัวขอ้ “Forces in Motion” (แรงขับเคล่ือนในอวกาศ)

วันท่ี 18 - 22 กรกฎาคม ในหัวขอ้ “Satellites and Space Travel” (ดาวเทียมและการเดินทางใน  อวกาศ)

วันท่ี 25 - 29* กรกฎาคม ในหัวขอ้ “Astronaut Training” (การฝึกเป็นนักบนิอวกาศ)

*ในวันท่ี 28 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว และ
โรงเรียนจะไมมี่การจัดการเรียนการสอน

เพ่ือเป็นการยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขอความกรุณาสง่แบบฟอร์ม
ดังกล่าวให้กับแผนกการเงินของทางโรงเรียน



注册夏令营
2022年7月

主题: “外星球!”

我们非常开心的宣布今年夏令营的注册要开始了！ 我们的主题为“外星球”, 四周的夏令营将

包括关于外太空，行星，宇航员等更多的内容。夏令营的日常运行时间为早上9:00到下午3:30

。 日程安排以及进一步的信息将会很快发布。

夏令营将包含午餐，一共四周的时间，费用为39,000泰铢。前50位报名的家庭将享受优惠

价36,000泰铢。关于缴费等信息，您可联系我们的财务办公室。如果是按周来缴费，您可拨

打电话052-135069来进一步咨询。

如果您希望孩子参加夏令营，请填写以下表格：

孩子全名:

_________________________________

2022年8月的年级:

____________

孩子昵称:

_________________________

出生日期:

___________

请勾选您希望孩子参加的夏令营日期：

7月 4 -8  “太阳系及星系”

7月 11 - 15 “运动中的力”

7月 18 - 22 “卫星及太空旅行”

7月 25 - 29* “宇航员培训”

*请注意7月28日为国王Rama X的生日，属于政府节假日，学校将会关闭一天。

为确保您孩子的夏令营学位，请带此表格去财务处缴费。


