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Dear parents, 
ACIS received generous donation from B2S Book Store to assist with our first annual ACIS Reading 
Challenge. They have also informed us of their fantastic B2S Club for students. This club provides 
discounts, free items for playing games and completing challenges, and further fosters the goal 
of our students increasing and improving their reading and literacy. Please see below for more 
information and details on how you can register your child for this awesome Club. It is free to 
join, check out the details below: 

 
Register for B2S Club Today!  

  
• New registrant receives welcome coupon with total discount of 680 baht 

(discount coupon will be delivered together with registration 
confirmation email)   

• Get a special gift on birthday month  
• Get a discounts on purchases:  

o Book club   
 get 10 % discount for normal price book from 

B2S ,Lavender, Hommuenlee, Cactus 
and Mugunghwa publishers.  

 get 5% discount for normal price thai book  for other 
publishers.  

• Family club  
 get 5 % discount when buying normal price developmental 

toys and board games.  
• Art club  

 get 5 % discount when buying normal price art tools and 
handicrafts except for sewing machine.  

• Learning club  
 get 5 % discount when buying normal price stationary 

items except for design pen and design pen refill.  
Other privileges from being membership  

• Play games to collect points and receive gift.  
• Joining book donation project to school that needed.  
• Read a review and write a book review to get stationary items and art tools.  
• Can be able to join and listen BOOK CLUB PODCAST from authors and celebrities.  
• Access to exclusive activities on activity calendar . 
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เรียน ทานผูปกครองทุกทาน 

 ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีสมีความยินดีท่ีจะแจงใหทานทราบวา ทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรานคา 

B2S ในการจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอานและประกวดการอานครั้งแรกของโรงเรียน ซึ่งทางรานคา B2S ไดแจงใหทางโรงเรียน

ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทะเบียนสมัคร B2S Club ของนักเรียน หากลงทะเบียนสมัคร B2S Club เปนที่เรียบรอบแลว 

นักเรียนจะไดรับสวนลด ของรางวัลจากการเลนเกมสและการประกวดแขงขันตางๆ และเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน รวมไปถึง

สงเสริมพัฒนาการการอานออกเขียนไดของนักเรียนอีกดวย ขอความกรุณาทานผูปกครองโปรดศึกษาขอมูลเพิ ่มเติม และ

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน B2S Club สำหรับบุตรหลานของทานดานลางจดหมายฉบับนี้ ซึ่งการลงทะเบียน

ดังกลาวจะไมมีคาใชจายใดๆ  

สมัครสมาชิก B2S CLUB วันนี้มีแตคุม 

• สมัครครั้งแรกรับ Welcome Coupon สวนลดรวม 680 บาท ซึ่งคูปองสวนลดจะจัดสงไปพรอมกับอีเมลยืนยันการ

สมัครสมาชิก 

• รับของขวัญในเดือนเกิดสุดพิเศษ 

• รับสวนลดสูงสุด 10 % เมื่อเลือกคลับท่ีนักเรยีนสนใจ 

o Book Club 

 รับสวนลด 10 % สำหรับหนังสือราคาปกติสำนักพิมพ B2S Lavender หอมหมื่นลี้ 

Cactus และ Mugunghwa 

 รับสวนลด 5 % สำหรับหนังสือภาษาไทยราคาปกติ ยกเวนสำนักพิมพ B2S Lavender 

หอมหมื่นลี้ Cactus และ Mugunghwa 

o Family Club 

 รับสวนลด 5 % เมื่อซื้อของเลนเสริมพัฒนาการ และบอรดเกมราคาปกต ิ

o Art Club 

 รับสวนลด 5 % เมื่อซื้ออุปกรณศลิปะ และงานฝมือราคาปกติ ยกเวน จักรเย็บผา 

 

o Learning Club 

 รับสวนลด 5 % เมื่อซื้ออุปกรณเครื่องเขียนราคาปกติ ยกเวนปากกาดีไซน และไสปากกา

ดีไซน 

สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ของสมาชิก 

• เลนเกมสะสมคะแนนเพื่อรับของรางวัล 

• รวมโครงการบริจาคหนังสือใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน 

• อานรีวิวและเขียนรีวิวหนังสือเพื่อรับเคร่ืองเขียนและอุปกรณศิลปะ 

• ฟง BOOK CLUB PODCAST จากนักเขียนและคนดัง 

• ดูปฏิทินกิจกรรมตางๆ เพื่อไมใหพลาดกิจกรรมดีๆ สุด Exclusive 
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亲爱的家长， 

ACIS 收到了 B2S 书店的慷慨捐赠，以协助我们的第一个年度 ACIS 阅读挑战。他
们还通知我们，他们为学生开设了精彩的 B2S俱乐部。该俱乐部为游戏和完成
挑战提供折扣和免费的项目，并进一步促成学生提高阅读和识字能力的目
标。请参阅下面的信息和细节来进一步了解如何为您的孩子注册 B2S俱乐部，
该俱乐部是免费加入的，更多详情请查看以下信息： 

今天就来注册B2S俱乐部吧!  
  

• 新注册用户将得到优惠总价为680泰铢的优惠券 

•  (优惠券将随注册确认邮件一起发送)   
• 生日月将得到特别礼物 

• 购买以下商品会得到优惠:  

o 图书俱乐部   

 购买以下商家及出版社的正价图书可享九折优惠： 
B2S ,Lavender, Hommuenlee, Cactus 
and Mugunghwa publishers.  

 购买其他出版社的正价泰文书籍可享九五折优惠。  

• 家庭俱乐部  

 购买正价益智类玩具和棋类玩具可享九五折优惠。  
• 艺术俱乐部 

 购买正价美术工具及手工艺品可享九五折优惠（缝纫机除
外）。 

• 学习俱乐部 

 购买正价文具可享九五折优惠（绘图笔及绘图笔芯除外）
。 
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其他会员权利 
• 通过游戏获得积分兑换礼物 
• 加入书籍捐赠项目，向有需要的学校捐赠书籍 
• 撰写或阅读书评来获得文具和美术工具 
• 可以加入图书俱乐部播客,聆听作家和名人的广播 
• 参与活动日历上的专属活动 
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Please scan this QR Code for member registration 

 

 

Remarks: 

-These discounts can not be use with other discount coupons, discount from point redemption, special 
discount from The 1 Exclusive, discount from credit card point redemption, discount from business 
partner and discount from other credit cards. 

-These discounts are applicable for all B2S branches, B2S Line Chat&Shop, Facebook B2S 
Thailand (except U-tapao branch, Magazine Corner, Special sale area, purchasing products via 
E-Ordering catalogue and from www.b2s.co.th) from 1 November 2020 onwards. The Company 
reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice.  
 

 

http://www.b2s.co.th/

