FULL-TIME Ramkhamhaeng
and Rattana Bundit (RBAC)
students, ages 18-24:
 600 baht/course only
 600-baht refundable
deposit
 NO 500-baht one-time
fee

AUGUST 2019 SESSION
The next class session will be August 27 September 19, 2019 at 7-9 am, 10 am-12 pm,
1-3 pm, 4:45-6:45 pm, and 7-9

 For all classes from 7
am-4:45 pm only

pm. The last day for the nor-

 Need (all items to apply): a copy of last semester’s transcript, student ID
card, Thai ID card, and a
recent 1”x1” photo

22. After that, tuition increases

เทอมเดือนสงิ หาคม 2562
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 27 สิงหาคม – 19 กันยายน

2562 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16.4518.45 น. และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคา
ปกติคอ
ื วันฤหหัสทที่

ใดก็ได ้โดยจ่ายค่าเทอม 50% ของ
้ ทีต
ชัน
่ ้องการ ตามเวลาทีเ่ ลือกภาย

500 baht. You can reserve a
seat in any class by paying 50%

ในวันที่

day, and are two hours a day
for 30 hours. For new students,

มีค่ า ลงทะเบียนแรกเข ้า 500 บาท
ซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณายืน
่ สาเนาบัตร

REFUNDABLE fee of 500 baht.
นักศึกษาเต็มเวลาของม.รามค าแหงและม.รั ต นบั ณ ฑิต
(RBAC) อายุ 18-24 ปี :

We need a photocopy of your

 คอร์สละ 600 บาทเท่านัน
้

es speaking and using English. For LEVEL 1

Thai ID card and one recent 1”x1” picture.
Each class has 6-11 students and emphasiz-

 ค่ามัดจา 600 บาทรับคืนได ้ students, there is a REQUIRED orientation
at either 4:45 pm or 7 pm on Monday,
 ไม่มค
ี า่ แรกเข ้า 500 บาท
August 26. Please register during normal
้ เรียนรอบ 7 น. สาหรับชัน
office hours from Monday-Friday. We close
16.45 น.เท่านัน
้
at 5:30 pm every Friday.
 หลักฐาน(ต ้องครบทัง้ หมด:
ส าเนาผลการเรี ย นเทอมสุดKIDS CENTER
ท ้าย, ส าเนาบั ต รนั ก ศึก ษา,
 August 27 – September 19
สาเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย
 15 days, 30 hours
ปั จจุบน
ั ขนาด 1”x1”
Monday-Thursday @ 4:45-6:45

 Basic
1 & 2: 4

6 students
Basic 3: 5-8 students

ั้ ยน BASIC 1-3
ชนเรี


Basic 1 & 2 รับ 4-6 คน



Basic 3 รับ 5-8 คน

สิงหาคม

เรียนวันจันทร์ถงึ วันฤหหัสท วันละ 2
Long Live the Queen Mother! ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง นักเรียนใหม่

there is a one-time NON-

BASIC
1-3

22

หลังวันนี้
้
นักเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้
ทุกชัน

of the tuition by August 22. It is
classes meet Monday to Thurs-

สิงหาคม

หลังวันนี้ ค่าเทอมจะเฤิม
่ ขึน
้ อีก 500
้
บาท เชิญจองทีเ่ รียนล่วงหน ้าในชัน

mal price is Thursday, August

NOT refundable after that. All

22

11

คน

ประชาชนและรูปถ่ายปั จจุบน
ั
1 ใบ
้ จากัดแค่ 6ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
เน ้นการฤูดและการใช ้ภาษาอังกหษ

นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐมนิ เ ทศภาค
บั ง คั บ ในวันจันทร์ท ี่ 26
โดยเลือกเวลาเดียวคือ
16.45 น.หรือ 19 น. กรุณาลงทะเบียนเวลาทาการ
ปกติจากวันจันทร์วันศุกร์ โปรดทราบ
ว่ า วั น ศุ ก ร์ เ ราปิ ด
เวลา 17.30 น.

คิดสเ์ ซ็นเตอร์
 วันที่ 27 สิงหาคม - 19 กันยายนนี้
 30 ชม. 15 วัน, วันจันทร์-วันฤหหัสท
เวลา 16.45-18.45 น., 1,600 บาท/

pm, B1,600 baht/course/session

คอร์ส/รอบ

 Textbooks: B480/set

 ค่าหนังสือ: 480 บาท/ชุด

 Free placement test

 ทดสอบฟรีเฤือ
่ จัดเข ้าห ้อง

SANTISUK HOURS IN AUGUST

ั สข
ว ันทาการสนติ
ุ เดือนสงิ หาคม

 Every Friday: 9 am-5:30 pm

 ทุกวันศุกร์: 9 น.-17.30 น.

 Aug. 12: closed, NO classes

 12 ส.ค.: ปิ ด ไม่มเี รียน

 Aug. 13-15: open 9 am-5 pm

 13-15 ส.ค.: เปิ ด 9 น.– 17 น.

 August 19-22, 26: open 8 am7:30 pm

 19-22, 26 ส.ค.: 8 น.-19.30 น.

We warmly
WELCOME
back returning volunteer
teachers from the US:
Annette Carlson from
Minnesota, Bruce and
Adriana Coffman from
California,
and
new
volunteer teacher, Nikki Mier from the
Philippines! Say hi to all of them this
August session!
THANK YOU SO MUCH to our long-time
teacher, Joseph Charles, who will move
back to South Africa with his wife,

ื่ เต็มฝั่ ง
(ดูชอ
ซ ้ายมือ)

ยิน ดีต ้อนรั บ ครูอาสาสมัครเก่า
จากสหรั ฐ อเมริก ากลับมาคือ
ครูแ อนเน็ ต จากรั ฐ มิน นี โซต ้า
ครูบรูซกับครูเอดรีอาน่าจากรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
เทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์!

ฤร ้อมกับภรรยาครูเอดวีนา

orientation must: a. pay a 300 baht
make-up orientation fee, b. miss
most of the first day of class to c.
be oriented by video! Don’t miss
orientation!

เอล)บุตรชาย
ตลอดจนครู
รั ก ษาซึง่ จะเดินทางกลับบ ้านคือ

PINGPONG: Office

ประเทศกัมฤูชา! นอกจากนี้ เรา
ขอขอบฤระคุณครูเจสซี่ ครูเซดี้

BADMINTON:

รวมทั ง้ ครู เวย์นกับครู มเิ ชลทีม
่ า

Wayne and Michelle Corrigan who

who do NOT attend our required

สอนเดือนกรกฎาคม!

เราซาบ-

ซึง้ สาหรับเวลาและความช่วยเหลือของท่าน ขอให ้
กลับกันมาอีกนะคะ!

อย่าพลาดปฐมนิเทศภาคบ ังค ับของเรา!
นักเรียนเก่าและใหม่ทข
ี่ น
ึ้ ระดับ

1

แต่ไม่ได ้เข ้า

Saturdays, 8 am-12 noon,
and Sundays, 2 or 3
-6:45 pm at SES.
BASKETBALL: Sundays,
6:45-8:30 pm at SES.

การปกติในล็อบบี้
แบดมินต ัน: 1013 น. ทุกวันศุกร์
เท่านัน
้
รถตู ้ออกจากสันติสข
ุ
9.30 น.
พิคเคิลบอล: 8-12 น.ทุกวัน
เสาร์ เวลา 14 หรือ 15-18.45
ั ติสข
น.และทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ
บาสเกตบอล: 18.45-20.30
น.
ทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ

300 บาท ข. ฤลาดการเรียนวั น แรก
เกือบทั ง้ ชัว่ โมงเรียนเฤราะ ค. ต ้องไปดู
วีดโี อปฐมนิเทศ ดังนัน
้ อย่าฤลาดปฐมนิเทศค่ะ!

ผู จ้ บหลั ก สูต รของสั น ติส ุข แล ้วสามารถกลั บ มา

retake any course at nearly 50% off (50% +

เรียนซ้าคอร์สใดก็ได ้ โดยจะได ้ส่วนลดฤิเศษตาม

50 baht). However, graduates must regis-

ปกติเกือบ 50% (50% + 50 บาท) ซึง่ ตอนนี้ ผู ้

ter, NOT on the first day of class, to get

จบหลักสูตรไม่ต ้องลงทะเบียนภายในวันแรก

their 50% discount, but by

ของการเรียนเฤือ
่ จะรั บ ส่ว นลด

the deadline like others

สมัครเมือ
่ ใดก็ ไ ด ้ภายในวั น สุดท ้ายของราคา

(Aug. 22). After the dead-

ปกติเหมือนนั กเรียนทั่วไป (22 ส.ค.) โดย

line,

non-

กฎระเบียบเหมือนกันคือ หลังวันนัน
้ นักเรียน

refundable and increases

จะรับเงินคืนไม่ได ้ และค่าเรียนจะเฤิม
่ ขึน
้ อีก

500 baht per course. So,

500 บาท/คอร์ส ดังนัน
้ รีบลงทะเบียนนะคะ เรา

again!

PICKLEBALL:

ธรรมเนี ย มปฐมนิเ ทศฤิเ ศษนอกรอบ

SES GRADUATES have always been able to

register early! We would love to see you

Fridays ONLY, 10
am-1 pm. Our van
leaves @ 9:30 am.

ปิ งปอง: วันเวลาทา

ั สข
สาหร ับผูจ
้ บหล ักสูตรของสนติ
ุ แล้ว

is

hours in SES lobby.

ปฐมนิเทศสดภาคบังคับต ้อง ก. จ่ายค่า

FOR SES GRADUATES

tuition

12 - 14 ต.ค. 2562

(กรุณาติดตามข่าวฉบับหน ้า)

และน ้องโจล์(หรือโจ-

และครูโอลิเวียทีม
่ าสอน 2 เดือน

huzos who taught two sessions, and

All old and new students starting LEVEL 1

(Info in the next edition)

เราขอขอบฤระคุณเป็ นฤิเศษต่อครูระยะยาวของเรา
คือ ครู โ จเซฟซึง่ จะย ้ายกลับประเทศเซาท์แอฟริกา

Jessie and Sadie Smith, and Olivia Ala-

DON’T MISS OUR ORIENTATION!

เชิญทักทายฤวกท่านตอนเปิ ด

October 12 -14, 2019

เทอมเดือนสิงหาคมได ้ค่ะ!

Seng who taught one year and will go
home to Cambodia! THANKS also to

please come back again!

ฤร ้อมครูอาสา-

สมัครใหม่คอ
ื ครูนก
ิ กีจ
้ ากประ-

Edwina, and son, Joel, and to Reaksa

taught the July session! We are
GRATEFUL for all your time and help, and

เรา

50%

แต่

อยากเจอคุณอีก!

View the original version of this Santisuk News in color on our website, www.santisuk.org
เชิญชมและอ่านต ้นฉบับของสารสันติสข
ุ นีเ้ ป็ นภาฤสีทางเว็บไซต์ของเราตามทีอ
่ ยูข
่ ้างต ้น

MOTORCYCLE
PARKING
Please park
next to the
basketball
hoops
on
both sides.

จุดจอดมอเตอร์ไซค์
เชิญ จอดหลั ง แป้ นบาสทั ง้
สองฝั่ งตรงที่ต ีเส ้นเป็ นช่องๆ
NC

