


Registration Information, Club Requirements, and Guidelines

• Session 2 Clubs run March 7 - June 9, from 3:45 – 4:45, approximately 9 sessions total

• We kindly ask parents to pick students up from clubs promptly between 4:45 – 5:00 each day

• Each club costs 2,000 baht per semester

• If you are interested in your child participating in any of our clubs, kindly complete the paper form, 
sent home in your child’s backpack. Please wait for our office to confirm your student’s registration. 
Please do not attempt to pay for a club until we have confirmed your student’s registration.

• Clubs must have 5 students on the roster before opening, and we have various capacity limits 
(based on classroom size, available supervision, etc.)

• Once we confirm that your child’s club has enough students to open, we will inform you so that you 
can come and pay.



คูมือ และขอมูลการลงทะเบียนของกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน (Club)

• กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนเซสชั่นที่ 2 เริ่มทําการเรียนการสอนในวันที่ 7 มีนาคม ถึง 9 มิถุนายน 2565 ตั้งแตเวลา 15:45 – 16:45 น. และมี
ทั้งหมด 9 เซสชั่นโดยประมาณ 

• ทางโรงเรียนขอความรวมมือผูปกครอง โปรดมารับบุตรหลานทานตรงเวลาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกลาวตั้งแตเวลา 16:45 – 17:00 น. ใน
แตละวัน 

• คาธรรมเนียมของกิจกรรมหลังเลิกเรียน = 2,000 บาทตอภาคเรียน 

• หากทานมีความประสงคใหบุตรหลานเขารวมในกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนของโรงเรียน ขอความกรุณากรอกแบบฟอรมที่โรงเรียนมอบ
ให่กับบุตรหลานทาน และโปรดรอทางฝายวิชาการยืนยันการลงทะเบียนเรียนของบุตรหลาน กอนที่ทานจะชําระคาธรรมเนียมของกิจกรรม
หลังเลิกเรียน

• กอนที่จะเริ่มกิจกรรมหลังเลิกเรียนจะตองมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 5 คน เปนอยางนอยในใบรายชื่อ และโรงเรียนมีขอจํากัดในการรองรับ
จํานวนนักเรียน ตามขนาดของหองเรียน และครูผูสอน เปนตน 

• เมื่อโรงเรียนสามารถยืนยันไดวากิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนที่บุตรหลานไดลงทะเบียนไวมีจํานวนนักเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนจะแจงใหผู
ปกครองรับทราบ เพื่อที่ทานจะสามารถมาชําระคาธรรมเนียมได



报名信息, 俱乐部需求 和规则

• 第二期俱乐部会在 3月4号 – 6月9号, 从 3:45 到 4:45, 总共大约九节课
• 我们恳请家长们每天准时在4:45-5:00来接俱乐部的学生放学回家

• 每个俱乐部每学期费用是2000泰铢

• 如果你对你的孩子参加任何俱乐部感兴趣的话, 请填一个纸质表格, 放在孩子的
书包里跟着带回学校。 请等待我们的行政对孩子报名信息的确认。在我们确认
孩子报名俱乐部以前请先不要急着付钱。

• 每个俱乐部必须有五个学生以上才能开班, 每个俱乐部有不同的人数限制 (根
据教室大小, 管理能力, 等等.)

• 一旦我们确认了您的孩子的俱乐部有足够人数可以成立，我们会联系您来学校
确认付款。



After - School Program Schedule 
(Click on any club in the schedule below for more information)

Cohort Monday Tuesday Wednesday Thursday

K1 - K3 Story & Craft 
Club / Torres Cooking / Van Thai / Thai 

Language Dept Chinese / Meng

G1 - G2 Chinese / 
Zhang

Board Games / 
Kerr  Cooking / Van STEM Builders 

/ Yandell 

G3 - G4
Chinese     

(HSK Prep) / 
Xia

STEM Builders 
/ Yandell

Board Games / 
Kerr Reading / Lane

G5 - G7
3D Modeling & 

Design / 
Starita & Yandell

Disc Golf / 
Bates

Team Sports / 
Preller

Disc Golf / 
Bates



Story & Craft Club

Main Menu

Sponsor: Mr. Ben Torres, ben.torres@acis.ac.th  

Cohort: K1 - K3

Details: Spark young learners' interest in literature through 

exploring early years authors and classic tales. Each lesson we read a 
new book together and discuss the story. Then we will do a craft 
activity based on the book to develop deeper understanding and 
connect with the story. 

mailto:ben.torres@acis.ac.th


Cooking Club

Main Menu

Sponsor: Ms. Van Assariyaphan, van.assariyaphan@acis.ac.th 

Cohort: K1 - K3, G1 - G2

Details: Students learn basic cooking skills, both native foods and 

Western. They work together as a team to create snacks and meals

mailto:van.assariyaphan@acis.ac.th


Thai Club
Sponsor: Ms. Bowie (Khuanjai) Kerakrittidetkamtorn, 
bowie.kerakrittidetkamtorn@acis.ac.th

Chort: K1 - K3

Details: Students learn different aspects of  Thai language and culture. 

Main Menu

mailto:bowie.kerakrittidetkamtorn@acis.ac.th


Chinese Club
Sponsors & Chorts:

Details: Re-inforce academic vocabulary, pinyin, and other aspects by grade level; G1 - G7 will prepare for HSK 
testing, and conversation skills

K1 - K3 Ms. Topy Meng, tao.meng@acis.ac.th 

G1 - G2 Mr. Hannah Zhang, xiaoyan.zhang@acis.ac.th 

G3 - G4 Ms. Apple Xia, xia.ying@acis.ac.th 

G5 - G7 No Club offered

Main Menu

mailto:tao.meng@acis.ac.th
mailto:xiaoyan.zhang@acis.ac.th
mailto:xia.ying@acis.ac.th


STEM Builders Club
Sponsor: Mr. Ryan Yandell, ryan.yandell@acis.ac.th 

Cohorts: G1 - G2 & G3 - G4

Details:IIn this club students explore and use building and engineering concepts to create free-build 
projects.

Main Menu

mailto:ryan.yandell@acis.ac.th


Board Games Club
Sponsors & Cohorts:

Details: Introduce students to various board games (no computers, tablets, etc) to develop critical 
thinking, English skills, and socialization

G1 - G2 Mr. Sean Kerr, sean.kerr@acis.ac.th 

G3 - G4 Mr. Sean Kerr, sean.kerr@acis.ac.th 

Main Menu

mailto:sean.kerr@acis.ac.th
mailto:sean.kerr@acis.ac.th


Reading Club

Sponsor: Mr. Thomas Lane, thomas.lane@acis.ac.th 

Cohort: G3 - G4

Details: In this club students have an opportunity to develop their passions for reading. They will have quiet to 

time to read on their own, practice story-telling skills, and practice speaking in front of  other students.

 

Main Menu

mailto:thomas.lane@acis.ac.th


Disc Golf
Sponsor: Mr. Jim Bates, james.bates@acis.ac.th 

Cohort: G5 - G7

Details: This club is designed as an introduction to the sport of Disc Golf. We want to 
encourage the students to develop and improve physical skills as disc golfers and 
promote the sport as a competitive endeavor and as a hobby. Club members will learn 
the basic throwing and putting techniques, rules and etiquette is a naturally 
social-distanced environment, in the sunshine. Apart from twice weekly practices, 
students will be invited to play weekly at Chiangmai Gymkhana Sports Club, and we will 
host an end-of-year tournament for students.
Each student should wear appropriate clothing, shoes, and bring a water bottle. 

Main Menu

mailto:james.bates@acis.ac.th


Team Sports
Sponsor: Mr. Drew Preller, andrew.preller@acis.ac.th 

Cohort: G5 - G7

Details: The After School Sports Club will teach both boys and girls the 
fundamentals of basketball and football. Each session will focus on fitness, fun, 
friendship, and of course sports. We will do drills to improve skills and also 
practice more advanced techniques. Each student should wear appropriate 
clothing, shoes, and bring a water bottle. 

Main Menu

mailto:andrew.preller@acis.ac.th


3D Model & Design club
Sponsors are Mr. Ermanno Starita, ermanno.starita@acis.ac.th 
and Ryan Yandell, ryan.yandell@acis.ac.th

Cohort is G5-G7

Here is the wording for the 3D Model & Design club:
"Students use Fusion 360 computer program to design items with the goal of 3D 
printing using school resources.

Main Menu


