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Dear Parents/Guardians,  
   
                  Americana Chinese International School is currently putting together our annual Yearbook with photos of all our 
students and activities throughout the 2019/2020 academic school year.  This year our yearbook is a 100-page photobook which 
is hardbound and is a great keepsake for students.  We are now ready to begin Pre-Selling the Yearbooks to ensure each 
student can purchase one.  The price per yearbook is 750 Baht.  Parents/Guardians who would like to Pre-Order a yearbook 
should click the link and follow the payment instructions. Please be sure to include your child’s full name, nickname, and grade 
so we can confirm the payment and send you an official receipt.  An update will be made to notify you when you are able to 
pick up the yearbook at the school Administration Office.  If you have any questions, please contact Heather 
at: info@acis.ac.th for further information.  Thank you for your continued support and for entrusting us with your child’s 
education.  
   
*Please note we will not be ordering extra yearbooks and we ask that you Pre-Order to ensure you will receive one.   
   
Sincerely,  
Heather Ivey  
Public Relations Director & Foreign Admissions  
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เรียน        ผูป้กครอง / ผูดู้และนกัเรียน  
    
               Americana Chinese International 
School ก ำลงัรวบรวมหนงัสือ Yearbook ของทำงโรงเรียน พร้อมรูปถ่ำยของนกัเรียนและกิจกรรมทั้งหมดตลอดปีกำรศึกษำ
 2562-
2563 ในปีน้ีหนงัสือ Yearbook ของทำงโรงเรียนไดจ้ดัท ำเป็นสมุดภำพ 100 หนำ้ ซ่ึงเป็นหนงัสือปกแขง็และเป็นท่ีระลึกท่ีดี
ส ำหรับนกัเรียน ตอนน้ีทำงโรงเรียนพร้อมท่ีจะเร่ิมจ ำหน่ำยหนงัสือ Yearbook  เพ่ือให้แน่ใจว่ำนกัเรียนแต่ละคนสำมำรถซ้ือ
ไดห้น่ึงเล่ม รำคำเล่มละ 750 บำท ผูป้กครอง / 
ผูดู้แลนกัเรียนท่ีตอ้งกำรส่ังซ้ือหนงัสือ Yearbook  ล่วงหนำ้ให้คลิกลิงกท่ี์แนบมำน้ีและปฏิบติัตำมค ำแนะน ำขั้นตอนในกำร
ช ำระเงิน โปรดพิมพช่ื์อจริง-
นำมสกุล ช่ือเล่นและระดบัชั้นของบุตรหลำนของท่ำน เพื่อให้เรำสำมำรถยืนยนักำรช ำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงินอยำ่งเป็นทำง
กำรให้แก่ท่ำน 
ทำงโรงเรียนจะแจง้ใหท้่ำนทรำบอีกคร้ังส ำหรับวนัท่ีท่ำนสำมำรถรับหนงัสือ Yearbook  ไดท่ี้อำคำรอ ำนวยกำรของโรงเรีย
น หำกท่ำนมีขอ้สงสัยใดๆ กรุณำติดต่อ Heather ท่ี: info@acis.ac.th ส ำหรับรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอขอบพระคุณส ำหรั
บกำรสนบัสนุนอยำ่งต่อเน่ืองและควำมไวว้ำงใจใหท้ำงโรงเรียนไดดู้แลดำ้นกำรศึกษำของบุตรหลำนท่ำน  
    
* โปรดทรำบว่ำทำงโรงเรียนจะไม่ส่ังพิมพห์นงัสือ Yearbook เพ่ิมเติมและเรำขอใหท้่ำนท ำกำรส่ังซ้ือล่วงหนำ้เพ่ือให้แน่ใจว่
ำท่ำนจะไดรั้บหน่ึงเล่ม  
    
ขอแสดงควำมนบัถือ  
Heather Ivey  
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์และฝ่ำยธุรกำรต่ำงประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@acis.ac.th


Americana Chinese International School 
227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway, Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee 

Chiang Mai, Thailand 50140 
081 950 6659 

 
 

尊敬的家长/监护人  

  

  Americana Chinese International School 国际学校目前正在将我们的

年度相册与所有学生的照片以及整个2019/2020学年的活动放在一起。今年

，我们的相册是一本100页的写真集，是一本精装本，对学生来说是一个很

好的纪念品。现在，我们准备开始预售年鉴，以确保每个学生都可以购买。

每本年鉴的价格为750泰铢。想要预购年鉴的

家长/监护人，请单击链接并按照付款说明进行操作。。请确保填上您孩子

的全名，英文名字和年级，以便我们确认付款详情并向您发送正式收据。当

您可以过来学校行政办公室领取年鉴时，我们将会再次通知您。如有任何疑

问，请通过以下邮件与Heather联系：info@acis.ac.th。感谢您一直以来的

支持，并感谢我们将您的孩子的教育工作委托给我们。  

   

    

   

*请注意，我们不会订购额外的年鉴，我们要求您进行预购以确保您到时能

收到。  

  

此致  

  

Heather Ivey  

Public Relations Director & Foreign Admissions  
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