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Dear parents, 

 

 We are very excited to welcome your children to our 3rd annual ACIS Summer School. 

This year’s theme is “Out of this World”. We will explore outer space, our solar system, planets, 

and more. Our summer school program will begin on Monday July 5th. Please observe the 

following points to prepare your child for summer school: 

 

1. Daily drop off time each morning begins at 8:30AM 

2. Please come with your child Monday morning to complete our registration process. 

During registration we will do the following: 

a. Confirm that your family has not recently been to any provinces that might 

require quarantining, so please bring your child’s passport. Please see our 

attached announcements from the Chiang Mai provincial government for more 

information. 

b. Set you up with our communication platforms, Class Dojo and LINE so that you 

will be able to see all the activities and progress your child is making throughout 

our program 

c. You will receive a weekly schedule for your student and an ID card so that you 

can pick your child up safely each afternoon 

3. Please bring the following materials for your child: 

a. Basic age – appropriate stationary (pencils, erasers, crayons/colored pencils, 

etc.) 

b. Swimming suit and towel on days you swim (according to your child’s schedule, 

you will receive it Monday when you sign your child in) 

i.  The following classes will be swimming on Monday: K2B, K3, G1B, and 

G4 

c. Sleeping materials (blanket, pillow, etc. for PreK - K2 students) 

d. A water bottle 

e. Sunscreen and a hat for outdoor activities 

f. Please label everything your child brings with his or her name 

4. Daily dismissal & pick up time is 3:00 PM. Please help us ensure our students’ safety by 

being prompt and on time to pick up your child. 

5. ACIS will be closed on July 28th for a government holiday but will remain open on 

July 26th.Please plan accordingly.  

 

We look forward to seeing you all for our outer space adventure, “Out of This World!” 

 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 

 ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อนรับบุตรหลานของท่านในการเข้าร่วมโปรแกรม

การเรียนรู้ภาคฤดูร้อนปีที่ 3 ของทางโรงเรียน ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อว่า “Out of this World”  โดยที่เนื้อหาของการเรียน

การสอนจะเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ และอื่นๆ ทั้งนี้โปรแกรมการเรียนรู้ภาคฤดูร้อนจะเริ่มขึ้นในวัน

จันทร์ที่ 5 กรกฎาคม  2564 ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดศึกษารายละเอียดด้านล่างน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมบุตรหลานท่านสำหรับการเรียนในภาคฤดูร้อน   

 

1. ท่านผู้ปกครองสามารถเดินทางมาส่งบุตรหลานของท่านได้ในเวลา 8:30 น. เป็นต้นไป 

2. ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเดินทางมาพร้อมบุตรหลานท่านในเช้าวันจันทร์ เพ่ือทำการลงทะเบียน ซึ่งจะมีรายละเอียด

และข้ันตอนดังต่อไปน้ี: 

2.1 ท่านผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องยืนยันกับทางโรงเรียนว่า ตัวท่านและครอบครัวไม่ได้เดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงที่

มีความจำเป็นต้องกักตัว ดังน้ันขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดนำหนังสือเดินทางของบุตรหลานมาแสดง

กับทางโรงเรียน 

2.2 ทางโรงเรียนจะมีการดำเนินการติดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับท่านผ่านทาง Class Dojo และ LINE 

เพื่อที่จะช่วยให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นพัฒนาการของบุตรหลานตลอด

ช่วงเวลาท่ีมีการเรียนโปรแกรมภาคฤดูร้อน 

2.3 ท่านจะได้รับตารางเรียนรายสัปดาห์ของบุตรหลาน และบัตรประจำตัวนักเรียน (ID card) เพื่อที่จะช่วย

อำนวยความสะดวกให้ท่านเดินทางมารับบุตรหลานอย่างปลอดภัย 

3. ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดเตรียมอุปกรณ์หรือสิ่งของดังต่อไปน้ีสำหรับบุตรหลานท่าน 

3.1 อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม เช่น ดินสอ ยางลบ สีเทียนหรือสีไม้ และอื่นๆ  

3.2 ชุดว่ายน้ำ และผ้าเช็ดตัวในวันที่บุตรหลานท่านมีคาบวิชาเรียนว่ายน้ำตามตารางเรียนที่ท่านจะได้รับในวันจันทร์ 

ซึ่งระดับชั้นเรียนอนุบาล 2  (K2B) ระดับชั้นเรียนอนุบาล 3   (K3)  ระดับชั้นเรียนเกรด 1 (G1B) และระดับชั้นเรียน

เกรด 4 (G4)   จะมีคาบเรียนวิชาว่ายน้ำในวันจันทร์ 

3.3 ชุดเครื่องนอนเช่น ผ้าห่ม หมอน และอื่นๆ สำหรับระดับชั้นเรียนเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 2 (PreK - K2) 

3.4 ขวดน้ำ หรือกระติกน้ำ 

 



Americana Chinese International School  

227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway,   
Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee  

Chiang Mai, Thailand 50140  
053 - 142517  

 
 

 

3.5 ครีมกันแดด และหมวกสำหรับทำกิจกรรมนอกห้องเรียน  

3.6 ขอความกรุณาเขียนชื่อของบุตรหลานท่านไว้บนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่นำมาโรงเรียนทุกชิ้น 

4 ท่านผู้ปกครองสามารถเดินทางมารับบุตรหลานได้ในเวลา 15 :00 น. และทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรด

เดินทางมารับบุตรหลานของท่านตรงเวลา 

5 ทางโรงเรียนจะงดทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564 เน่ืองด้วยเป็นวันหยุดราชการ แต่ในวันจันทร์ที่ 26 

กรกฏาคม 2564 จะยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างย่ิงที่จะได้ต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้และผจญภัยนอกโลก “Out of This 

World!” 

 

 

 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง  
  

             ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส     
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尊敬的家长： 

  

    我们很高兴欢迎您的孩子参加 ACIS 第三届夏令营！ 今年的主题是“探索宇宙”。 我们将带领学生们

探索外太空、太阳系、行星等。 学校的夏令营计划将于 7 月 5 日（星期一）开始。 请注意以下几点，

让您的孩子为夏令营做好准备： 

  

    每天早上的入校时间为八点半。 

  

    周一早上请您与您的孩子一起来学校注册。 注册内容会包含以下几个方面： 

  

    确认您和您的家人最近有没有去过任何可能需要隔离的省份；请带上您孩子的护照； 

及为您设置我们的交流平台 Class Dojo 和 LINE，以便您能够看到您的孩子在我们夏令营计 

划中的所有活动和进步；您将收到学生的每周时间表和身份证，以便您每天下午可以安全地 

接送孩子。 

  

    请为您的孩子准备以下物品： 

  

    基本年龄——合适的文具（铅笔、橡皮擦、蜡笔/彩色铅笔等）； 

  

    游泳当天的泳衣和毛巾（您将在周一签到时收到您孩子的日程安排）； 

  

    周一有游泳课的班级有：K2B、K3、G1B 和 G4； 

  

    托班，小班和中班的学生有午休（请为 PreK - K2 的学生准备午休的毯子、枕头等）； 

  

    一个水杯； 

  

    防晒霜和户外活动的帽子； 

  

    请在您孩子所有的物品上写上孩子的名字。 

  

每天接学生的时间为下午 3:00。 请您准时到校接您的孩子， 以便帮助我们确保学生 

们的安全。 

  

     7 月 28 日为泰国政府法定假期，ACIS 这一天将关闭，但在 7 月 26 日保持开放。 

请做出相应计划。 
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我们期待在我们的外太空冒险“探索宇宙”中与您和您的孩子见面！ 

  

  

  

 真挚地， 

  

 ACIS 管理团队 

 



Notification from Chiang Mai Provincial Communicable Disease Committee  
(No.14) 

Subject: Control measures for a person who travel from the highest and strict area and Mae Sot 
District, Tak Province into Chiangmai area 

 
 

Chiang Mai Provincial Communicable Disease Committee has issued order 
No.61/B.E.2564 (A.D.2021) dated 26 May B.E.2564 (A.D.2021) regarding control measures for an 
individual who travel from the highest and strict area into Chiangmai province. 

 
 Due to the current COVID-19 situation,  especially in Bangkok and surrounding areas, 
which are at risk of a public health crisis, the Prime Minister therefore has issued regulation under 
Section 9 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 (Order 
No.25) dated 26 June B.E. 2564 (A.D. 2021) in order to control and prevent COVID-19 pandemic 
in the area of Bangkok and its vicinities. Consequently, this action may lead to the 
relocation/travel of laborers or people who work in such areas back to their hometowns, which 
probably cause a risk of COVID-19 epidemic in Chiang Mai. Therefore,  to control and prevent the 
spreading of COVID-19 effectively, the Governor of Chiang Mai, as the chairman of the Chiang 
Mai Provincial Communicable Disease Committee, with the approval of Chiang Mai Provincial 
Communicable Disease Committee in accordance with the resolution of the meeting No. 97/B.E. 
2564 (A.D.2021) dated 27 June 2021, has issued  orders as follows:  
 

Clause 1 A person who travel from the highest and strict control areas (10 provinces) and 
Mae Sot District, Tak Province into Chiang Mai province shall comply with Chiang Mai Provincial 
Communicable Disease Committee Order No. 61/B.E.2564 (A.D.2021)  regarding control 
measures of traveler from the highest and strict area into Chiang Mai province dated 26 May 
2021 strictly and must comply with the following additional actions:  

 
1.1 A person who travel from the highest and strict control area (10 provinces) and Mae 

Sot District, Tak province must fill out information in the application called “CM-
CHANA” not less than 24 hours before entering Chiang Mai and can provide evidence 
of such registration to the competent official promptly.  

1.2 A person who travel from the highest and strict control areas (10 provinces).  and Mae 
Sot District, Tak Province, must report to the local communicable disease control 
officer immediately and record the information on the form attached on this 
notification accordingly and submit to communicable disease control officer. 

 
 Clause 2 Communicable disease control Officer shall issue the following orders: 

   
2.1 For those traveling from the highest and strict control areas (10 provinces) and Mae       
      Sot District, Tak  province, in case of not having a residence in Chiang Mai. 
 
 



2.1.1 Every person must be tested for COVID-19 (Swap) at the hospital and must 
do quarantine for 14 days from arrival date of in Chiang Mai at the state quarantine 
facility  (Volunteer Defense Corps 1 ST. Company) or a hotel designated by Chiang Mai 
Provincial Communicable Disease Committee, but need to responsible for their own 
expenses.                     
 2.1.2 If such person get complete dose of vaccine, there is no need to test for 
COVID-19. Except in the case that there is  fever, cough, sore throat, runny nose and must 
be quarantined for 14 days from the date of arrival in Chiang Mai at the state quarantine 
facility  (Volunteer Defense Corps 1 ST. Company) or hotels designated by Chiang Mai 
Provincial Communicable Disease Committee, but need to responsible for their own 

             expenses.                 
   

 2.2 For those who travel from the highest and strict control areas (10 provinces) and 
Mae Sot District,  Tak Province, in case of having a residence in Chiang Mai. 
 

 2.2.1 Must be tested for COVID-19 (Swap) at hospital and have to conduct home 
quarantine for 14 days from the date of arrival in Chiang Mai.   

2.2.2 If such person get a complete dose of vaccine, there is no need to test for 
COVID-19.  Except in the case that there is  fever, cough, sore throat, runny nose and 
must do home quarantine for 14 days from the date of arrival in Chiang Mai. 

 
 
Please be informed accordingly, 

 

 

          Notified on 27 June B.E. 2564 (A.D. 2021) 
 

 

Mr. Charoenrit Sanguansat 
Governor of Chiang Mai Province 

Chairman of Chiang Mai Provincial Communicable Diseases Committee 

Director of public administration in emergency situations in Chiang Mai 
 
 

 
 Attachment: Report form 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
(ฉบับที่ 14) 

เรื่อง  มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
........................................... 

  ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง  มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นั้น  

 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีได้ออก
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพ้ืนที่จังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจจะท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือคนต่างจังหวัดที่เข้าไปท างานในพ้ืนที่
ดังกล่าว กลับมายังภูมิล าเนามากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น 
เพ่ือให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 97/2564 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงออกประกาศ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ให้ผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่        
ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 อย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

     1.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
เชียงใหม่ และสามารถแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันท ี

     1.2 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันท ีพร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบที่ก าหนด
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

 ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกค าสั่ง ดังนี้ 

     2.1 ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก กรณีไม่มีบ้านพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

           2.1.1 ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (swap) ที่โรงพยาบาลทุกราย และต้องกักตัว 
(Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่  ณ สถานกักกันโรคของรัฐ 
(กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1) หรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ก าหนด โดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง 

/2.1.2 … 
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          2.1.2 หากฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เว้นแต่ กรณีมีอาการไข้ ไอ 
เจ็บคอ มีน้ ามูก และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่    
ณ สถานกักกันโรคของรัฐ (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1) หรือโรงแรมที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง  

     2.2 ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก กรณมีีบ้านพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

          2.2.1 ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (swap) ที่โรงพยาบาลทุกราย และให้กักตัวที่บ้าน 
(Home Quarantine) 14 วัน นับแตว่ันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 

          2.2.2 หากฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เว้นแต่ กรณีมีอาการไข้ ไอ
เจ็บคอ มีน้ ามูก และให้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

           ประกาศ ณ วันที่   27   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       แบบรายงานตัวแนบท้ายประกาศ 
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