GAME FESTIVAL!
March 27-28, 2019

10 AM-7 PM @ SES Lobby

เทศกาลเกมฝึ กท ักษะ!
27-28 มี.ค. 2562

ั ติสข
10-19 น. ณ ล็อบบีส
้ น
ุ

LET’S GO TO
AYUTTHAYA!
Sat., March 30, 2019

Details in the March edition about our trip to
Ayothaya Floating Market
and Bang Pa-In Palace.

ไปเทีย
่ วอยุธยาก ัน ออเจ้า!
ว ันเสาร์ท ี่ 30 มี.ค. 2562
เชิญอ่านรายละเอียดฉบับหน ้า
เรื่ อ งไปเที่ย วตลาดน้ าอโยธา
และพระราชวังบางปะอินจ ้า

MANDATORY
ORIENTATION

All old and new students
starting Level 1 who do
not attend the Level 1 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.

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับ
นักเรียนเก่าและใหม่ทข
ี่ น
ึ้ ระดับ
1 แต่ไม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศสด
ต ้อง ก. จ่ายค่าธรรมเนี ย ม
ปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300
บาท ข. พลาดการเรียนวัน
แรกเกือบทัง้ ชัว่ โมงเรียนเพราะ
ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ
ดังนัน
้ อย่าพลาดเลยค่ะ!

MARCH 2019 SESSION

The next class session will be March 18April 11, 2019 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3
pm, 4:45-6:45 pm, and 7-9 pm. The
last day for the normal price is
Thursday, March 14. After that,
tuition increases 500 baht. Note
this NEW INCREASE! You can reserve a seat in any class by paying
50% of the tuition by March 14. It is
not refundable after that. All classes meet
Monday to Thursday, and all are 2 hours a
day for 30 hours. For new students, there is
a one-time NON-REFUNDABLE fee of 500
baht. We need a photocopy of your Thai ID
card and one recent
1”x1” picture. Each class
has 6-11 students and
emphasizes
speaking
and using English. For
LEVEL 1 students (not
Pre-1), there is a REQUIRED orientation at
either 4:45 pm or 7 pm on Saturday, March
16. Please register during normal office
hours from Monday-Friday.
ANNOUNCEMENT: Every March and
April session, because of kids’ EMS classes,
there are price changes for the adults’ classes : 10 am and 1 pm will be B1,900, and
4:45 pm will be B1,300.

ENGLISH, MATH, AND SCIENCE
MARCH 14 - APRIL 3 FOR K.-G.6
Late Fee After Mar. 12+B500/Course
 Individual course price EXCLUDES books
 9:10-11:10am OR 1:30-3:30 pm: ENGLISH
(30 hours), B1,600; 11:10 am-12:10 pm:
MATH (15 hours), B1,100; 12:1012:30 pm daily: LUNCH, B750
baht; 12:30-1:30 pm: SCIENCE (15
hours), B1,100 baht

เทอมเดือนมีนาคม 2562
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 18 มีนาคม-11 เมษายน 2562
เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16.45-18.45 น.
และ 19-21 น. ว ันสุดท้ายสาหร ับราคา

ปกติคอ
ื ว ันพฤห ัสฯที่ 14 มีนาคม หล ัง
้ อีก 500 บาท
ว ันนี้ ค่าเทอมจะเพิม
่ ขึน
ั
โปรดสงเกตราคาใหม่
ทข
ี่ น
ึ้ นี!้ เชิญจองที่
เรียนล่วงหน ้าได ้โดยการจ่ายค่าเทอม 50%
้ ทีต
ของชัน
่ ้องการ ตามเวลาทีเ่ ลือก ภายใน
วันที่ 14 มีนาคม หลังวันนี้ นักเรียนจะรับเงินคืน
้ เรี ย นวั น จั น ทร์ ถ ึง วั น พฤหัสฯ วันละ 2
ไม่ได ้ ทุกชัน
ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง นักเรียนใหม่ ม ีคา่ ลงทะเบียนแรกเข ้า 500 บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณายื่น
ส าเนาบั ต รประชาชน และ
รูปถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด
้ จากัดแค่ 61”x1” แต่ละชัน
11 คน เน ้นการพูดและการ
ใช ้ภาษาอังกฤษ
นักเรียน

ระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้า
ปฐมนิ เ ทศภาคบั ง คั บ ในวั น
เสาร์ท ี่ 16 มีนาคม โดยเลือก
เวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต ้อง
เข ้า) เชิญลงทะเบียนเวลาทาการปกติ วันจันทร์ถงึ
วันศุกร์ (ย้า: วันศุกร์ เราปิ ด 17.30 น.)

ั ้ เรียน
ประกาศ: ทุกเดือนมี.ค.และเม.ย.เมือ
่ เรามีชน
EMS ของเด็ก ราคาชัน้ ผู ้ใหญ่จะเปลีย
่ นคือ รอบ 10
น.และ 13 น. = 1,900 บาท, รอบ 16.45 น. =
1,300 บาท

คอร์สอ ังกฤษ-คณิตฯ-วิทย์ชว่ งฤดูรอ
้ น
14 มี.ค. - 3 เม.ย. อนุบาล-ป.6
หล ัง 12 มี.ค. + 500 บาท/วิชา
 ราคารายวิชาไม่รวมหนังสือ

SPECIAL PACKAGE:

 9.10-11.10 น. หรือ 13.30-15.30 น. ภาษา
อังกฤษ 30 ชม. 1,600 บาท; 11.1012.10 น. คณิตศาสตร์ 15 ชม. 1,100
บาท; 12.10-12.30 น. อาหารกลางวัน
750 บาท; 12.30-13.30 น.; วิทยาศาสตร์ 15 ชม. 1,100 บ.

1. ENGLISH+MATH (45 hours),
B2,500 EXCLUDES books; 2. ENGLISH+SCIENCE (45 hours), B2,500 EXCLUDES books;
3. ALL THREE COURSES (60 hours), B4,200
INCLUDES books, lunch, and snacks

1. อังกฤษ+คณิตฯ 45 ชัว่ โมง 2,500 บาทไม่รวม
หนังสือ; 2. อังกฤษ+วิทย์ฯ 45 ชัว่ โมง 2,500 บาท
ไม่รวมหนังสือ; 3. ทุกวิชา 60 ชัว่ โมง 4,200 บาท
รวมหนังสือ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

แพ็ คเกจพิเศษ:

We
warmly
WELCOME
BACK returning volunteer teachers, Rick
and Sherry Swindlehurst,
Lynn Olmstead, Ann Kelly,
and newcomers, Will Kelly
(Lynn and Ann’s youngest
brother), and Kathy Cummings! Stop by and greet
them in March!

ยิน ดี ต อ
้ นรั บ ครู
เก่ากลับมาอีกคือ
ครูรค
ิ กับครูเชรี่ สวินเดิล
้ เฮิรส
์ ครูลน
ิ น์ โอล์มสเตท
ครูแอน เคลลี่ และครูใหม่คอ
ื
ครูวล
ิ เคลลี่ (น ้องคนสุดท ้อง
ของครูลน
ิ กับครูแอน)
แคทธี่

คัมมิง่ ส์!

และครู
เชิญแวะ

ทักทายพวกท่านมี.ค.นี้ได ้ค่ะ!

We would like to THANK the following volunteer teachers: Jon and Becky Cable who
taught in January and February including
Josh and Gracie who were of great help as
teaching assistants! (Josh, thank you so
much for also playing the drums
for Peace Fellowship Church Friday
nights and Gracie for also helping
with a KIDS CENTER class!) We
also THANK the month of love volunteer teachers, Bill and Julie Heaton, Bruce Dunlop, and Jim Valder!
We enjoyed having all of you with
us and are grateful for your time and help!
We will surely miss you, and do plan to
come back again soon!

เราขอขอบพระคุณครูดงั ต่อไปนี้:
ครูจอนและครู
เบ็กกี้ เคเบิล
้ ทีส
่ อนเดือนม.ค.และก.พ. รวมทัง้ ขอบ
คุ ณ น ้องจอชและน ้องเกรซี่ท ี่ช ่ว ยได ้อย่างมากใน
ฐานะผู ช
้ ่ว ยครู (จอช-ขอบคุ ณ มากที่ยั ง ช่ว ยเล่ น

Starting this January 2019 session, ALL FULL
-TIME Ram and RBAC students, ages 18-24:

เริม
่ ตัง้ แต่เทอมเดือนม.ค. 2562 นี้ นักศึกษาเต็ม
เวลาของม.รามฯและม.รัตนบัณฑิต อายุ 18-24 ปี :

 Register for only 600 baht/course!

 ลงทะเบียนเรียนแค่คอร์สละ 600 บาท!

 600-baht refundable deposit

 มีคา่ มัดจา 600 บาททีร่ ับคืนได ้

 No 500-baht one-time fee!

 ไม่ม/ี งดค่าแรกเข ้า 500 บาท!

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

้ เรียนรอบ 7 น.-16.45 น.เท่านัน
 สาหรับชัน
้

 Need a copy of last semester’s transcript,
student ID card, Thai ID card, and a recent
1”x1” photo. (All items needed to apply)
 Please ask the office if you have any
questions.

กลองให ้คริสตจักรสันติสข
ุ สัมพันธ์
่ ี่ช ่ว ยชัน
้
ในวันศุกร์ และน อ้ งเกรซีท
เรี ย นเด็ ก ของคิดส์เซ็นเตอร์)!
นอกจากนี้
เราขอขอบพระคุณครู
ทีม
่ าสอนในเดือนแห่งความรัก: ครู
บิลและครูจูล ี่ ฮีตน
ั ้ ครูบรูซ ดันล็อป
และครูรูจม
ิ
วอลเดอร์! เราดีใจที่
ท่านมาอยู่กบ
ั เรา
และซาบซึ้ง ที่
ท่ า นได ้ให ้เวลาและความช่วยเหลืออย่างมากแก่
เรา เราจะคิดถึงพวกท่านแน่ๆ และขอให ้เตรียมตัว
วางแผนทีจ
่ ะกลับมาอีกในเร็วๆนีน
้ ะคะ!

 หลักฐาน: สาเนาผลการเรียนเทอมสุดท ้าย, สาเนาบัตรนักศึกษา, สาเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย
ปั จจุบน
ั ขนาด 1”x1” (หลักฐานทัง้ หมดต ้องครบ)
 เชิญสอบถามเพิม
่ เติมได ้ทีส
่ านักงาน

ACCOUNTANT NEEDED!
SES needs a full-time accountant with accounting experience for no longer than 2 months ASAP. This would be a
salaried position. Perhaps you are retired or in between
jobs. Please contact the SES office. Thank you!

ต้องการน ักบ ัญช!ี
โรงเรียนมีความประสงค์จะว่าจ ้างนักบั ญ ชีเต็มเวลาซึง่ มีประสบการณ์การทาบัญชีมาก่อน
และเป็ น
ตาแหน่งมีเงินเดือนไม่เกินระยะเวลา 2 เดือน ผู ้สมัครอาจเป็ นผู ้เกษี ยณแล ้วหรืออยูใ่ นระหว่างหางาน
กรุณาติดต่อสานั กงานในเวลาทาการปกติ ขอบคุณค่ะ!
View the original version of this Santisuk News in color on our website, www.santisuk.org
เชิญชมและอ่านต ้นฉบับของสารสันติสข
ุ นีเ้ ป็ นภาพสีทางเว็บไซต์ของเราตามทีอ
่ ยูข
่ ้างต ้น

PINGPONG:

Office

hours in the SES
lobby.

BADMINTON:
10 am-1 pm on Fridays
ONLY. Our van leaves SES
@ 9:30 am.
PICKLEBALL: 8 am 12 noon, Saturdays, and 2 or 36:45 pm, Sundays at SES.
BASKETBALL:
6:458:30 pm, Sundays at SES.

ปิ งปอง: ตามวันและ
เวลาทาการในล็อบบี้
สันติสข
ุ
แบดมินต ัน: 10-13
น. ทุกวันศุกร์เท่านัน
้
รถตู ้ออกจากสั น ติส ุข เวลา
9.30 น.
พิคเคิลบอล: 8-12 น.ทุกวัน
เสาร์ และ 14 หรือ 15-18.45
ั ติสข
น. ทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ
บาสเกตบอล: 18.45
-20.30 น. ทุกวัน
ั ติสข
อาทิตย์ทส
ี่ น
ุ

ATTENTION:
ALL MOTORCYCLISTS
Please park your motorcycle ONLY in the motorcycle parking spots next
to the basketball hoops.
Thank you for your kind
cooperation!

ประกาศสาหร ับ
ผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์
กรุณาจอดมอเตอร์ไซค์ในทีท
่ ี่
เราจั ด ให จ้ อดเท่ า นั ้น ตรงพื้ น
ปูนซีเมนต์หลังแป้ นบาสทัง้ 2
ฝั่ งทีต
่ เี ป็ นช่องๆ ขอบพระคุณ
สาหรับความร่วมมืออันดีคะ่ !
NC

