
 
 

Monday, February 24, 2020 
Subject: Kindergarten 3 Graduation  
Dear Parents/Guardians, 
 

 Unity Concord International School will be preparing for Kindergarten 3 students to participate in their Graduation Ceremony.  Our 
Kindergarten 3 students have worked very hard and progressed on many levels.  To celebrate their achievements and recognize their 
accomplishments we will be having our Kindergarten 3 Graduation ceremony on Tuesday, June 23, 2020.  As part of the ceremony, Kindergarten 
3, students will be wearing a cap and gown that has been made specifically for them.  Parents/Guardians have the option to rent the cap and gown 
or purchase it as a keepsake. 
 

If you choose to rent the cap and gown the price is 600 Baht.  If you would like to purchase the cap and gown the price is 1,200 Baht per cap and 
gown.  In order to ensure enough time for preparing the caps and gowns, we need to pre-register for each student.  The caps and gowns will be 
available for pick up starting Monday, June 15, 2020 to allow parents/guardians the opportunity to take photos outside the school.  All rented caps 
and gowns must be returned to the Administration office on Tuesday, June 23, 2020 after the Graduation Ceremony is finished.  In order to ensure 
every Kindergarten 3 student has a cap and gown please fill this form out and submit to your child’s homeroom teacher along w ith the rental amount 
of 600 Baht or the purchase amount of 1,200 Baht no later than Friday, March 6, 2020.  You may also pay via Online banking and send the 
payment slip to info@ucis.ac.th with Kindergarten 3 Graduation in the Subject line.  Please include the students full name, nickname, and class in 
the E-Mail.  Receipts will be issued from the finance department after payment confirmation has been verified.  If you have any questions, please 
contact Heather in the administration department or E-mail: info@ucis.ac.th.   
 

Bank Details:  
1. Siam Commercial Bank (Big C Chiang Mai, Don Jan Branch) Account Name: Unity Concord International School  

Account Number: 842-232142-0 

2. Bangkok Bank (San Pa Khoi Branch) Account Name: Unity Concord International School Account Number: 253-4-56110-1 

 

             I …………………………………………………………………………………………………………. will rent a cap/gown for my child’s 
graduation ceremony.   The total cost is 600 baht, the cap and gown must be returned immediately after the Graduation ceremony.  
      
             I …………………………………………………………………………………………………………. will purchase a cap/gown for my 
student’s graduation ceremony.   The total cost is 1,200 Baht.   
  
Students Name: ………………………………………………………….…. Nickname: ………………….…………..… Grade: ………….....   

……………………………….…………………………….                            ……………………….                                                    
Parent’s Signature                  Date 
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2020 년 2 월 24 일 월요일 
 

주제: K3 졸업식 
 

친애하는 학부모/가디언님들께 
 

 Unity Concord International School 은  K3 의 학생들의 졸업식을 준비할 것입니다. K3 학생들은 매우 열심히 공부했고 

여러 방면에서 발전했습니다. 학생들의 성취를 축하하고 인정하는 시간을 갖고자 2020 년 6 월 23 일 화요일에 K 3 학생들을 위한 

졸업식을 가질 예정입니다. 행사의 일환으로K3학생들은 특별히 모자와 가운을 착용하게 됩니다. 학부모 / 가디언께서는 모자와 

가운을 대여하거나 기념품으로 구입할 수 있습니다. 

 

모자와 가운을 임대하는 비용은 600 바트입니다. 모자와 가운을 구입하기 원하시는 분은  1,200 바트입니다. 모자와 가운을 

준비하기 위한  충분한 시간을 확보하기 위해 각 학생은 사전 등록을 해야 합니다. 학부모/가디언님들께  학교 밖에서도 사진을 

찍을 수 있는 기회를 제공하고자  모자와 가운은  2020 년 6 월 15 일 월요일부터  받아가실 수 있도록 하였습니다. 대여한 모자와 

가운은 졸업식이 끝난 후 2020 년 6 월 23 일 화요일에 행정실로 반환해 주셔야 합니다. 모든 K 3 학생이 모자와 가운을  준비할 

수 있도록 하기 위해 이 양식을 작성하신 후 2020 년 3 월 6 일 금요일까지 대여비  600 바트 혹은 구매비 1,200 바트과 함께 자녀의 

담임 교사에게 제출해 주십시오.  온라인  뱅킹을 통해 지불하고 info@ucis.ac.th 메일로 제목란(Subject line)에 K3 Graduation 

이라고 작성하셔서 납입 확인서를 보내 주셔도 됩니다. 학생들의 영문 이름, 닉네임 및 반이름도 이메일에 남겨 주십시오. 

납부된 것이 확인되면, 재무부가 영수증을 발행해 드릴 것입니다.  궁금한 점이 있으시면 관리부의 Heather 에게나 이메일 

(info@ucis.ac.th)로 문의해 주시기 바랍니다. 

 
 
 
 
 
Bank Details:  

1. Siam Commercial Bank (Big C Chiang Mai, Don Jan Branch) Account Name: 

 Unity Concord International School  

           Account Number: 842-232142-0 

2. Bangkok Bank (San Pa Khoi Branch) Account Name:                                                                 Unity Concord International School  

Account Number: 253-4-56110-1 

      
 

          저 …………………………………는 제 자녀의 졸업식을 위한 모자 및 가운을 대여할 것입니다. 비용은 600 바트이고, 모자와 가운은 

졸업식 후 바로 반납해야 합니다.    
      

            저 I ………………………………는 제 자녀의 졸업식을 위한 모자와 가운을 구매할 것입니다. 비용은 1,200 바트입니다.   
  
 

Students Name: ……………………………………………….  

Nickname: ………………….…………..…                       Grade: ………….....………..   

Parent’s Signature…………....………....                        Date: ……………………….        
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                                                                                                                                                    24 กุมภาพนัธ์ 2563 
เร่ือง การส าเร็จกาศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3  
เรียน ผูป้กครอง / ผูดู้แลนกัเรียน 
 ทางโรงเรียนนานาชาติยูนิต้ี คอนคอร์ด จะจดัเตรียมนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 เพื่อเขา้ร่วมพิธีส าเร็จการศึกษา ซ่ึงนกัเรียน 
นกัเรียนอนุบาล 3 ของเราที่ตั้งใจเรียนและมีความกา้วหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองความส าเร็จและตระหนกัถึงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทางโรงเรียนจะจดัพิธีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุบาล 3 ขึ้นในวนัองัคารที่ 23 มิถนุายน 2563 ส่วนหน่ึงของพธีิการนกัเรียนระดบัชั้น
อนุบาล 3 จะสวมหมวกและชุดครุยที่ท าขึ้นเป็นพิเศษส าหรับพวกเขา ผูป้กครอง / ผูดู้แลนกัเรียน สามารถเลอืกเช่าหมวกและชุดหรือซ้ือเป็น
ที่ระลึก 

หากท่านตอ้งการเช่าชุดครุยและหมวก ราคาจะอยู่ที่ 600 บาท แต่หากท่านตอ้งการซ้ือชุดครุยและหมวก ราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาท 
เพื่อให้มัน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอในการเตรียมหมวกและเส้ือคลุม ทางโรงเรียนจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับการส่ังของนกัเรียนแต่
ละคน โดยท่านสามารถมารับชุดครุยและหมวกไดต้ั้งแต่วันจนัทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เพือ่ให้ผูป้กครอง / ผูดู้แลจะไดมี้โอกาสให้นกัเรียน
ใส่ชุดเพื่อไปถ่ายรูปนอกสถานที่ได ้ในกรณีที่ท่านเช่าชุดครุยและหมวก ขอให้ท่านน ามาคืนที่อาคารอ านวยการ โดยส่งคืนให้กบัแผนกรับ
นกัเรียนภายในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 หลงัจากพิธีจบการศึกษาเสร็จส้ิน เพื่อให้แน่ใจว่านกัเรียนโรงเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 ทุกคน
มีหมวกและชุดครุยเพื่อเขา้ร่วมในงานพิธีครั้ งน้ี กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างน้ีและส่งให้ครูประจ าชั้นของบุตรหลานท่านพรอ้มกบัช าระ
ค่าเช่าจ านวน 600 บาท หรือช าระค่าส่ังซ้ือจ านวน 1,200 บาท ภายในวันศุกร์ท่ี 6 มนีาคม 2563 นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถช าระเงินผ่านธนาคาร
ออนไลนแ์ละส่งสลิปการช าระเงินไปที่ info@ucis.ac.th พร้อมทั้งระบุหัวขอ้พิธีส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นอนุบาล 3 กรุณาใส่ช่ือเต็มของ
นกัเรียน ช่ือเลน่และชั้นเรียนไวใ้น E-Mail ใบเสร็จรับเงินจะออกจากแผนกการเงินหลงัจากยนืยนัการช าระเงินเม่ือไดร้ับการยืนยนัแลว้ หาก
ท่านมีขอ้สงสัยใด ๆ กรุณาติดตอ่ คุณHeather แผนกรับนกัเรียน หรือ E-mail: info@ucis.ac.th 
รายละเอียดธนาคาร:  
1. ธนาคารไทยพาณิชย ์(สาขาบิ๊กซี ดอนจัน่) ช่ือบญัชี: โรงเรียนนานาชาติยูนิต้ี คอนคอร์ด  เลขที่บัญชี: 842-232142-0 
2. ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสันป่าข่อย) ) ช่ือบญัชี: โรงเรียนนานาชาติยูนิต้ี คอนคอร์ด เลขที่บัญชี: 253-4-56110-1 
 

             ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………………………. มีความประสงคจ์ะเช่าหมวก
และชุดครุย ส าหรับพิธีจบการศึกษาของบุตรขา้พเจา้  ในราคาจ านวน 600 บาท และจะต้องส่งคืนทันทีหลังจากพิธีจบการศึกษาเสร็จ  
      
             ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………………….......มีความประสงคจ์ะซ้ือหมวก
และชุดครุย ส าหรับพิธีจบการศึกษาของบุตรขา้พเจา้  ในราคาจ านวน 1,200 บาท    
ช่ือนกัเรียน: ………………………………………………………….…. ช่ือเล่น: ………………….…………..… เกรด: ………….....   

……………………………….…………………………….                            ……………………….                                                     
ลายเซนผูป้กครอง         วนั /เดือน/ปี 
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2020年 2月 24日，星期一 

 主题：幼儿园三年级毕业 

尊敬的父母/监护人， 

Unity Concord国际学校将为幼儿园三年级的学生参加毕业典礼做准备。我们的幼稚园三学生非常努力，并在多个方面上都取

得了进步。为庆祝他们的成就并认可他们的努力，我们将于 2020年 6月 23日星期二举行幼儿园三年级毕业典礼。作为幼儿

园三年级毕业典礼的一部分，学生将穿着专门为他们设计的帽子和礼服。父母/监护人可以选择租借帽子和礼服，或作为纪念

品购买。 

如果您选择租用帽子和长袍，价格为 600泰铢。如果您想购买帽子和礼服，则价格为每顶帽子和礼服价格为 1,200泰铢。为

了确保有足够的时间准备帽子和长袍，我们需要为每个学生进行预注册。从 2020年 6月 15日星期一起，便可以领取帽子和

礼服，以使父母/监护人有机会在学校外面拍照。毕业典礼结束后，必须在 2020年 6月 23日（星期二）将所有租用的帽子

和礼服退还给行政办公室。为了确保每位幼儿园三年级的学生都有帽子和礼服，请在 2020年 3月 6日星期二之前填写此表

并将其与 600泰铢的租金或 1,200泰铢的购买现金一起提交给您孩子的主班教师。您也可以通过网上银行付款，并将付款凭

证发送到 info@ucis.ac.th，备注中请标明的“幼儿园三年级毕业”。请在电子邮件中包含学生的全名，昵称和班级。在确认收

到您的付款后，财务部门将为您出具收据。如有任何疑问，请联系管理部门的 Heather或发送电子邮件至：info@ucis.ac.th。 

银行信息： 

1.暹罗商业银行（清迈 BigC，Don Jan分行）帐户名：Unity Concord International School 

帐号：842-232142-0 

2.曼谷银行（San Pa Khoi 分行）帐户名：Unity Concord International School 帐户号：253-4-56110-1 

 

我将为我的孩子的毕业典礼租用帽子/长袍..……………………………………………………………… 。 

总费用为 600泰铢，帽子和长袍必须在毕业典礼后立即归还。 

我将为我的学生的毕业典礼购买一顶帽子/一件长袍..………………………………………………………………………… 。 

总费用为 1,200泰铢。 

 

学生姓名：…………     昵称： ………… . 年级： …………… ..... 

父母的签名： ………… … ..日期： ………… … .. 

 


