
   
 

 

                                          

 

Americana Chinese International School Deposit Letter 
 

Dear Parents/Guardians, 
 
Americana Chinese International School is preparing for the upcoming 2021-2022 Academic School Year (ASY). Our 
classes are being filled up with many new prospective students and we would like to give our current students the first 
priority of reserving their seats so that we can plan accordingly. In order to provide the best learning environment for 
our students, we would like to ask for your cooperation by confirming your child's seat and filling out the Seat 
Confirmation Slip attached. Your confirmation is much appreciated as we are preparing our classroom materials and 
purchasing workbooks and additional classroom equipment. Please fill out the slip and return it via E- Mail to 
info@acis.ac.th or to your child’s homeroom teacher no later than Friday, March 19th, 2021. 
 
The families who would like to continue with us can fill out the slip and inform of your desired payment method: the 
full-year fee in advance or an initial deposit in the amount of 30,000 Baht by March 25th, 2021. If you are opting to 
place the deposit of 30,000 Baht by March 25th, 2021, you must pay the remaining balance for the term by May 25th, 
2021. Payments can be made by cash, credit card, or bank transfer to the school accounts as provided below. 
 
As the 2021-2022 ASY is our third school year, the tuition fee will be raised by 10%. We would like to offer the current 
tuition fees with additional special discounts and free summer programs to the first 50 families who opt to pay the 
full-year fees in advance by March 31st, 2021. 
 
This letter does not apply to those families who have already confirmed their child's seat and paid their fees in advance. 
 
Thank you so much for your support and cooperation. We are excited about the school's future and looking forward 
to working with you for your child’s (children’s) education and development. We, all of ACIS administrators and 
teachers, are determined to provide the best educational opportunities to our students. We aim to promote their 
wellbeing and support them in all areas so that they can reach their full potential, develop good character and 
become outstanding citizens of the community. We strive to promote love and acceptance to bring them up happily, 
maturely and safely. We endeavor to lead our students to grow in everyone’s favor and have a bright future. 
 
If you need any further information, please contact: Mrs. Mod: 084-4432487(English & Thai) Mrs. Paula: 090-
3181846(Chinese) Mrs. Som, Finance Department: 094-6515558, 053-142517 
 
We would like to thank you for your support and for entrusting us with your child’s education. 
 
Respectfully yours, 
Americana Chinese International School  
Admissions & Finance Department 

  



   
 

 

 

Please fill out this reply slip and return it no later than Friday, March 19th, 2021 to:  

1. The school via E-Mail: info@acis.ac.th  

2. Your child’s homeroom Teacher. 

 
 

Student’s Name: .................................................................. Nickname: ........................Grade: ........................... 

 
Telephone number .................................... Line/We-Chat ID……...……......... E-Mail: ………………………………………... 

 
 

❑ Will continue studying at Americana Chinese International School and pay the 30,000 Baht 

deposit on the following date: .................................................................................. 

❑ Will not study at Americana Chinese International School 

 
Reason: 
………………..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

 
Payment Types: Cash/Credit Card or Direct Deposit 

1. Siam Commercial Bank (Big C Chiang Mai, Branch) 

Account Name: Americana Chinese International School  

               Account Number: 416-052498-0 

2. Bank (San Pa Khoi Branch) 

Account Name: Americana Chinese International School 

Account Number: 253-4-62187-1 

3. Kasikorn Bank (Big C Chiang Mai Don Jan Branch) 

Account Name: Americana Chinese International School 

Account Number: 062-317553-7 

mailto:info@acis.ac.th


   
 

 

 
 

 

美中国际学校押金确认信 

2021/2022学年学位确认  

 

尊敬的家长及监护人: 

 

          美中国际学校正在为即将到来的2021-2022学年做准备。 目前，有很多新生开始报名。我们的名额有限，但我们

仍将为目前的在校生优先提供学位。为了美中工作的有效推进，给学生提供最佳学习环境，我们希望能得到您的配

合，填写附件中的学位保留确认表，以确认预留您孩子的学位。 感谢您的配合。目前学校正在为新教材、教室设备

以及相关教学资料做准备， 因此，请各位家长配合填写学位保留确认表，并在2021年3月19日（星期五）之前，发送

到学校电子邮件info@acis.ac.th或交给您孩子的班主任老师。 

 

        有意向在下一学年继续选择美中国际的家长可填写确认表，并告知我们您的付款方式：在2021年3月25日之前一

次性支付全年费用或支付 30,000泰铢的押金。 如果您在2021年3月25日之前支付30,000泰铢的押金，则必须在2021年

5月25日之前支付该学期的余下尾款。您可以通过现金、信用卡或银行转帐的方式向学校账户付款，具体见附件。 

 

        因为2021-2022学年是我们的第三学年，按照学校学费调整规定，学费将上调10％。 但是，我校将为在2021年3

月31日之前预付全年费用的前50个家庭在保留当前学费价格的基础上提供额外特别折扣和免费夏令营课程等优惠。 

         

         若已提前确认并支付全年费用的家庭请忽略此信。 

 

         非常感谢您的支持与配合。 我们很高兴，并期待与您一起为您孩子的教育和发展而努力。 我校所有教职员工都

将尽心尽力为我们的学生提供最好的教育，为每一位学生带来福祉，并在各个领域向他们提供支持与帮助，挖掘孩

子们的潜力，培养孩子们成为品学兼优，全面发展的社会栋梁。 我们希望孩子能在有爱的校园幸福、快乐、安全地

成长。 我们也将努力带领孩子不断前进，获得各界人士的认可，并拥有灿烂的未来。 

 

         如果您有任何的疑问和建议，请联系Mod老师：084-4432487(英语和泰语)、陈老师：090-3181846(中文)、财务

部Som老师: 094-6515558。  

 

         美中国际学校感谢您的支持，并感谢您将孩子的教育交给我们！ 

 

此致  
 

美中国际学校招生部及财务部 

财务部联系电话: 053-142517  



   
 

 

 
 
 

请填写此学位确认表，并在2021年3月19日（星期五）之前交回至： 

  

1. 学校电子邮件：info@acis.ac.th 

 

2. 您孩子的班主任老师。 

  
  
  
  
  

学生姓名： ............................................... ..........昵称：........................班级：... ........................... 

  
  
  

电话号码....................................Line/微信ID ......... …......... 电子邮件： ………………………………………... 

  
  
 

  
  

❑ 将继续在美中国际学校学习，并在以下日期支付30,000泰铢的押金：......................................................................... 。 

  

❑ 不继续在美中国际学校学习 

  
  
  
原因： 
  

………………..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................  
  
  
  

付款方式：现金/信用卡或转账 

1. Siam Commercial Bank (Big C Chiang Mai, Branch)  

Account Name: Americana Chinese International School  

             Account Number: 416-052498-0 

2. Bangkok Bank (San Pa Khoi Branch) 

Account Name: Americana Chinese International School 

Account Number: 253-4-62187-1 

3. Kasikorn Bank (Big C Chiang Mai Don Jan Branch)  

               Account Name: Americana Chinese International School  

               Account Number: 062-317553-7 

 



   
 

 

 
 
                              
 
 
 
 

ชำระเงินมัดจำเพ่ือศึกษาต่อในปกีารศึกษา 2564-2565 โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนสี 
 
เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่าน 
 

เน ื ่องจากทางคณะผ ู ้บร ิหารของโรงเร ียนนานาชาต ิอเมร ิกาน ่า ไชน ีส ได ้กำล ังจ ัดเตร ียมความพร ้อมของอาคารเร ียน 
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื ่อให้มีบรรยากาศเอื ้ออำนวยต่อการเรียนที ่ดีที ่ส ุดสําหรับนักเรียนของเราในปีการศึกษา 2564 -2565 
ท ี ่จะเร ิ ่มในเด ือนสิงหาคมนี ้  และเน ื ่อ งด ้วยทางโรงเร ียนของเรา ม ีอ ัตราการสมัครเร ียนของนักเร ียนใหม่ท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นอย่างต ่อเนื ่อง 
ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาให้ท่านผู้ปกครอง กรอกแบบสำรวจการศึกษาต่อกับโรงเรียน เพื่อเป็นการยืนยันการเรียนต่อของบุตรหลานท่าน 
ซึ ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ ่ง ที ่จะช่วยให้ทางโรงเรียนสามารถวางแผน จัดการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
สามารถจ ัดซ ื ้ อส ื ่ อการสอน หน ั งส ือ เร ียน และอ ุปกรณ ์การเร ียนได ้อย ่าง เหมาะสม ขอผ ู ้ปกครองท ุกท ่าน โปรดกรอกข ้อมูล 
แล้วส่งแบบสำรวจมาทางอีเมล ท่ี info@acis.ac.th หรือส่งให้กับครูประจําชั้นของบุตรหลานของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 

ท่านผ ู ้ปกครองที ่ม ีความประสงค์ท ี ่จะให้บ ุตรหลานของท่านได ้ศ ึกษาต ่อกับเรา  โปรดกรอกข้อม ูลตอบรับในแบบสำรวจ 
พร้อมแจ้งความจำนงค์ของท่านในการชำระค่าธรรมเนียม โดยท่านสามารถเลือกเป็นชำระเต็มจำนวน หรือมัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท 
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และชําระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  โดยท่านสามารถชําระได้เป็นเงินสด  บัตรเครดิต หรือ 
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน โดยรายละเอียดของบัญชีธนาคารจะอยู่ในส่วนด้านล่างของจดหมายฉบับน้ี 

เนื ่องจากปีการศึกษา 2564- 2565 จะเป็นปีการศึกษาที่ 3 ของโรงเรียนเรา  ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมีการปรับเพิ่มขึ ้น 10% 
(เฉพาะค่าเล่าเร ียน) ทางโรงเร ียนจึงม ีความยินดี ท ี ่จะเสนอค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที ่ย ังไม ่ได้ปร ับให้ พร ้อ มส ่วนลดพิเศษ 
และโปรแกรมซ ัม เมอร ์ฟร ี  ให ้ ก ับ  50 ครอบคร ั วท ี ่ ม ี ความประสงค ์ จะช ํ าระค ่ าธรรม เน ี ยม เต ็มจำนวนเป ็ นรายป ีล ่ ว งหน้ า 
โดยท่านสามารถชำระได้ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 น้ี กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แผนกการรับนักเรียนหรือแผนกการเงินของโรงเรียน 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอเรียนแจ้ง และขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีการศึกษา 2564 -2565 
ไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งท่านจะไม่ต้องกรอกรายละเอียดในแบบสำรวจท่ีแนบมากับจดหมายฉบับน้ี 

ท า ง โ ร ง เ ร ี ย น ขอ ข อบ พ ร ะ ค ุ ณ ผ ู ้ ป ก ค ร อ ง ท ุ ก ท ่ า น ท ี ่ ไ ว ้ ว า ง ใ จ  เ ล ื อ ก โ ร ง เ ร ี ย น ข อ ง เ ร า ใ ห ้ บ ุ ต ร ห ล า น ข อ งท ่ า น 
เ ร าม ี ค ว ามย ิ นด ี อ ย ่ า ง ย ิ ่ ง ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย ร ต ิ ใ ห ้ ร ่ ว ม ง านก ั บท ่ า นผ ู ้ ป กค รอ ง ในกา รด ู แ ล  ให ้ ก า รศ ึ กษาบ ุ ต รหลานของท ่ าน 
โรงเร ียนของเราและคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่าน ม ีความม ุ ่ งม ั ่นท ี ่จะจ ัดการเร ียนการสอนท ี ่ม ีความเป ็นเล ิศ เพ ื ่อส ่งเสร ิมพ ัฒนาการ 
และสนับสนุนนักเร ียนทุกคนให้ประสบความสำเร ็จ เจริญก้าวหน้า เป็นพลเมืองที ่ด ีและเป็นคนเก่งของสังคม เติบโตอย่างมีความสุข 
อบอุ่นและปลอดภัย มีคุณลักษณะนิสัยที่เป็นท่ีรักและมีอนาคตที่สดใสมั่นคง 

หากท่านผู้ปกครองต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่่ ครูมด เบอร์โทรศัพท์ 084- 4432487 (สําหรับภาษาอังกฤษ และไทย) หรือ 
ครูพอลล่า เบอร์โทรศัพท์ 090-3181846 (สาํหรบัภาษาจีน) หรอื ครสูม้ แผนกการเงิน เบอรโ์ทรศัพท์ 094-6515558 

 
ทางคณะบริหารโรงเรียนจึงขอเรียนมา เพื่อโปรดทราบด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
คณะผู้บริหาร 
แผนกรับนักเรียน 

แผนกการเงิน 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 

 
  



   
 

 

กรุณากรอกข้อมูลในใบสลิปตอบกลับ และส่งคืนภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 

1. ทางโรงเรียนได้ที่อีเมล info@acis.ac.th 

2. ครูประจำชั้น 

  
  

ชื่อของนักเรียน ............................................................... ชื่อเล่น..................... ระดับชั้นเรียน ........................ 
เบอร์โทร ................................... ไอดี Line หรือ We-
Chat …….................. อีเมล์…………………………… 

  

❑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บุตรหลานศึกษาเล่าเรียนต่อกับทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส และจะ

ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทในวันต่อไปนี้: ............................................................................. 

❑ ข้าพเจ้าไม่ความประสงค์ให้บุตรหลานศึกษาเล่าเรียนต่อกับทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  

เหตุผล: 
……………….................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

 

ช่องทางในการชำระเงิน: เงินสด บัตรเครดิต หรือ การนำฝาก 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาบิ๊กซีเชียงใหม่)  
   ชื่อบัญชี: Americana Chinese International School  
   เลขที่บัญชี: 416-052498-0 

2. ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสันป่าข่อย) 
  ชื่อบัญชี: Americana Chinese International School   
    เลขที่บัญชี: 253-4-62187-1 

3. ธนาคารกสิกรไทย (สาขาบิ๊กซีเชียงใหม่ดอนจั่น)  
   ชื่อบัญชี: Americana Chinese International School  
   เลขที่บัญชี: 062-317553-7 



   
 

 

 


