
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Special Promotion for NEW Students enrolling at Unity Concord International School between May 23, 2020 – 
June 30, 2020 Only. 
 
Unity Concord International School realizes that the COVID-19 pandemic has put a strain on everyone's finances, so 
we are offering a special promotion available to our new families who enroll at Unity between May 23, 2020 – June 
30, 2020.   New families will receive 50% discount off the entrance fee, a 10% off the tuition fee only, and free lunch 
for Semester 1 starting in August 2020.  This is a total savings of between 44,300 Baht for Kindergarten students up 
to 57,500 Baht for High-School students.  If you would like to take advantage of this special promotion please 
contact our Admissions Department at info@ucis.ac.th or contact 088-251-3459 for Thai, 081-707-4790 for 
Thai/English, 088-551-8551 or 061-068-5737 for Chinese and 080-670 1182 for Korean.   
 
We look forward to assisting you in the enrollment process at Unity Concord International School. 
 
Sincerely, 
 
Unity Concord International School Admissions & Finance Department 
 
 

针对 2020 年 5 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日期间在 Unity Concord国际学校报名的新生提供的特别优惠活动 

  

Unity Concord国际学校了解到新冠疫情给大家的经济都带来压力，因此我们为 2020 年 5 月 23 日至 2020 年 6

月 30 日期间报名的 Unity 的新生家庭提供了特别的优惠活动。新入学家庭将获得从 2020 年 8 月开始，入学

费享受 50％的折扣，学费（仅学费）10％的折扣以及第 1学期的免费午餐。这对于幼儿园学生来说总共可节

省 44,300 泰铢，对于高中生则可节省多达 575,00 泰铢。如果您想参加此特殊优惠活动，请通过电子邮件联

系我们的招生部：info@ucis.ac.th 或联系 088-251-3459（泰语），081-707-4790（泰语/英语），（中文）088-

551-8551 或 061-068-5737，（韩语）080-670 1182。 

  
  

 我们期待在 Unity Concord International School 的报名过程中为您提供帮助。 

  

 此致 Unity Concord国际学校招生与财务部 
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โปรโมช่ันพิเศษส ำหรับนักเรียนใหม่ของโรงเรียนนำนำชำติยูนิตี ้คอนคอร์ด ทีล่งทะเบียนระหว่ำงวันที่ 23 พฤษภำคม - 30 
มิถุนำยน 2563 เท่ำน้ัน 

โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้  คอนคอร์ด ตระหนกัดีว่าการระบาดของ COVID-19 ไดส้ร้างความตึงเครียดในดา้นการเงินของทุกคน 
ดงันั้นเราจึงมีขอ้เสนอโปรโมชัน่พิเศษส าหรับนกัเรียนใหม่ของเราที่ลงทะเบียนที่โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้  คอนคอร์ด 
ระหว่างวนัที่ 23 พฤษภาคม 2020 - 30 มิถุนายน 2020 เท่านั้น โดยนกัเรียนใหม่จะไดร้ับ ส่วนลดค่าแรกเขา้ 50% ส่วนลด10% 
จากค่าธรรมเนียมการเรียนเท่านั้น และอาหารกลางวนัฟรีส าหรับภาคเรียนที่ 1 เร่ิมตน้ในเดือนสิงหาคม 2563 น่ี 

ซ่ึงส่วนลดน่ีจะช่วยลดค่าใชจ้่ายส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลถึงมธัยมปลายไดถึ้ง 44,300 - 57,500 บาท 

หากคุณสนใจโปรโมชัน่พิเศษน้ีกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ฝ่ายรับสมคัรนกัเรียนของเราไดท้ี่ info@ucis.ac.th เบอร์โทรศพัท ์088-
251-3459 ส าหรับภาษาไทย 081-707-4790 ส าหรับภาษาไทยและ ภาษาองักฤษ, 088-551-8551, 061-068-5737
ส าหรับภาษาจีนและ 080-670 1182 ส าหรับภาษาเกาหลี

เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดช้่วยเหลือคุณและครอบครัวที่สนใจสมคัรเรียนกบัโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้  คอนคอร์ดในครั้ งน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

ฝ่ายรับสมคัรนกัเรียยและฝ่ายการเงิน 

โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้  คอนคอร์ด 

Unity Concord International School에 등록하는 신입생들을 위한 특별 프로모션 

(2020 년 5 월 23 일 – 2020 년 6 월 30 일) 

Unity Concord International School은 COVID-19 전염병이 모든 사람에게 경제적 부담을 안겨주고 있음을 

인식하고 2020 년 5 월 23 일부터 2020 년 6 월 30 일 사이에 Unity에 등록한 새로운 가족들에게 특별 

프로모션을 제공합니다. 이 기간에 등록한 신입생에게는 입학금 50 % 할인, 수업료(tuition fee only) 10 % 할인 

및 2020 년 8 월부터 시작하는 1 학기 무료 점심이 제공됩니다. 이는 총 44,300 바트(유치원생)에서 총 57,500 

바트(고등학생)까지 절감된 비용입니다. 이 특별 프로모션의 혜택을 원하시는 분들께서는 

입학처(info@ucis.ac.th)에 문의하거나 088-251-3459(태국어),  081-707-4790(태국어/영어), 088-551-

8551(중국어), 061-068-5737(중국어), 080-670 1182(한국어)로 연락주시기 바랍니다. 

저희는 Unity Concord International School 의 등록 과정을 도와 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

Unity Concord International School 입학처& 재정부 올림 




