JUNE 2019 SESSION
The next class session will be June 17 - July
Happy Birthday to
Her Majesty Queen Suthida!

KIDS CENTER
 June 17 - July 10, 2019
 30 hours, 15 days, Monday-Thursday @ 4:456:45 pm, B1,600 baht/
course/session,
 Textbooks: B480/set
 Free placement test

10, 2019 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3 pm,
4:45-6:45 pm, and 7-9 pm.

500

500 baht. You can reserve a

้ ใดก็ได ้
หน ้าในชัน

seat in any class by paying

เทอม

50% of the tuition by June

ตามเวลาทีเ่ ลือก ภายในวันที่ 13

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับ
นักเรียนทีข
่ น
ึ้ ระดับ 1 แต่ไม่ได ้
เข ้าปฐมนิ เ ทศสดต ้องจ่ายค่ า
ธรรมเนี ย มปฐมนิเ ทศฤิเ ศษ
นอกรอบ 300 บาท ดังนัน
้
อย่าฤลาดปฐมนิเทศเลยค่ะ!

ค่าเทอมจะเฤิม
่ ขึน
้ อีก

บาท
50%

เชิญจองทีเ่ รียนล่วง
โดยจ่ายค่า

้ ทีต
ของชัน
่ ้องการ

13. It is not refundable after that. All classes

มิถน
ุ ายน หลังวันนี้ นักเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้ ทุก

meet Monday to Thursday, and are two

้ เรียนวันจันทร์ถงึ วันฤหหัสท วันละ 2 ชัว่ โมง รวม
ชัน

hours a day for 30 hours. For new students,

30

Thai ID card and one recent 1”x1” picture.

All old and new students
starting Level 1 who do
not attend the Level 1
orientation need to pay
the 300 baht make-up
orientation fee! Please do
NOT miss orientation!

ปกติคอ
ื วันฤหหัสทที่ 13 มิถน
ุ ายน

After that, tuition increases

- 10 ก.ค. 2019

MANDATORY
ORIENTATION

18.45 น. และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคา
หลังวันนี้

of 500 baht. We need a photocopy of your

 ทดสอบฟรีเฤือ
่ จัดเข ้าห ้อง

2562 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16.45-

price is Thursday, June 13.

 วันที่ 17 มิ.ย.

 ค่าหนังสือ: 480 บาท/ชุด

เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 17 มิถน
ุ ายน – 10 กรกฎาคม

The last day for the normal

คิดสเ์ ซ็นเตอร์ there is a one-time NON-REFUNDABLE fee

 30 ชม. 15 วัน, วันจันทร์วันฤหหัสทเวลา 16.45-18.45
น., 1,600 บาท/คอร์ส/รอบ

เทอมเดือนมิถน
ุ ายน 2562

Each class has 6-11 students and emphasizes speaking and using English. For LEVEL 1
students, there is a REQUIRED orientation
at either 4:45 pm or 7 pm on Saturday, June
15. Register during normal office hours

500

ชัว่ โมง

นักเรียนใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า

บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้

กรุณายืน
่ สาเนาบัตร

ประชาชนและรูปถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่
้ จากัดแค่ 6-11 คน เน ้นการฤูดและการใช ้
ละชัน
ภาษาอังกหษ นั กเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้า

ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันเสาร์ท ี่ 15 มิถน
ุ ายน โดย
เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ
19 น. เชิญลงทะเบียนเวลาทาการ

from Monday-Friday. We close at 5:30 pm

ปกติจากวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เราปิ ด

every Friday.

เวลา 17.30 น.ทุกวันศุกร์

NEW THIS MONTH
FOR SES GRADUATES!

้ าหร ับผูจ
ใหม่เดือนนีส
้ บหล ักสูตรร.ร.แล้ว!
ผู ้จบหลักสูตรของโรงเรียนแล ้ว

ปกติจะสามารถ

SES GRADUATES have always

กลับมาเรียนซ้ า คอร์ ส ใดก็ได ้โดยจะได ้

been able to retake any course at

ส่วนลดฤิเศษเกือบ 50% (50% + 50

nearly 50% off (50% + 50 baht).

บาท) อย่างไรก็ตาม เริม
่ ตัง้ แต่เดือนนี้

However, beginning this month,

ผู ้จบหลักสูตรแลวไม่
้ ต ้องลงทะเบียนภาย

graduates must register, NOT on

ในวันแรกของการเรียนเฤือ
่ จะรั บ การลด

the first day of class, to get their

ราคา 50% แต่สมัครเมือ
่ ใดก็ได ้ภายใน

50% discount, but by the dead-

วั น สุด ท ้ายของราคาปกติ (deadline)

line like others (June 13 this month) . After

เหมือนนักเรียนทัว่ ไป (เดือนนี้วน
ั ที่ 13 มิถน
ุ ายน)

the deadline, tuition is non-refundable and

โดยกฎระเบียบเหมือนกันคือ

หลังจากวันนั น
้

increases 500 baht per course.

นักเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้ และค่าเรียน

So, register early! We would love

จะเฤิม
่ ขึน
้ อีก 500 บาท/คอร์ส ดังนัน
้

to see you again!

รีบลงทะเบียนค่ะ เราอยากเจอคุณอีก!

We warmly
WELCOME
back returning volunteer teachers: Sadie
Smith and Olivia Alahuzos from
California; Rhesa Gravino and
Joy Trono from the Philippines
with husband, Tom, and son,
Sky, here for the first time along
with newcomers from Wisconsin: Dan and
Lisa Buckle with Aidan, who will be teaching, Cora, Joshua, and Grace; and Julie Prefer with daughter, Katee, and her friend,
Zoe Field! We also welcome back Mary
Larsen from California and Deb Guzman
from New York who will be studying Thai
full-time as they are here longer-term! Say
hi to all of these volunteers next week or
when you see them!

ื่ เต็ม
(เชิญดูชอ
้
ฝั่งซาย)
ยินดี
ต ้อนรั บ ครู อาสาสมัคร
เก่ากลับมาคือ ครูเซดี้
และครูโอลิเวียจากรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ครูรซ
ี า่
และครูจอยกั บ ครู ท อม
สามีแ ละน อ
้ งสกาย
ลู ก ชายซึ่ง มาเป็ นครัง้ แรก ฤร ้อมครูใหม่กบ
ั ผู ้ช่วย
ครูจากรัฐวิสคอนซิน: ครูแดนกับครูลซ
ิ า่ ฤร ้อมลูกๆ
คือครูเอแด็นซึง่ จะสอนด ้วย และน ้องๆคือน ้องคอร่า
น ้องจอชัว และน ้องเกรซ รวมทัง้ ครูจล
ู ก
ี่ ับน ้องเคตี้
ลูกสาว และเฤือ
่ นคือน ้องโซอี!้ นอกจากนี้ เราขอ
ต ้อนรับครูเก่ากลับมาซึง่ จะเรียนภาษาไทยเต็มเวลา
คือ ครูแมรีจ
่ ากรัฐแคลิฟอร์เนีย และครูเด็บ(เดบอร่าห์)จากรัฐนิวยอร์ค!
เชิญแวะทักทายทุกท่าน
สัปดาห์หน ้า หรือตอนเจอฤวกเขานะคะ!

We would like to THANK Dr. Dennis and
Melody Nordine, Anna Barnett, and Faith
Dela Torre for teaching two sessions! Special thanks to Dr. Nordine and Anna who also helped at
Peace Fellowship! We enjoyed
having all of you with us and are
grateful for your time and help!
Do come back again!

เราขอขอบฤระคุณดร.เดนนิ ส กั บ ครู เ มโลดี้ นอร์ดีน ครูแอนนา บาร์เน็ ตต์ และครูเฟธ เดลา ทอเร่
ซึง่ ได ้สอนสองเทอมทีผ
่ า่ นมา! เราขอบ
ฤระคุ ณ ดร.เดนนิ ส และครู แอนนาเป็ น
ฤิเศษทีก
่ รุณาช่วยงานสันติสข
ุ สัมฤันธ์!
เราดีใจทีท
่ ก
ุ ท่านมาอยู่ กับเราและซาบซึ้ง ที่ท่ า นได ้ให ้เวลาและความช่ว ย
เหลือแก่เรา ขอให ้กลับมาอีกนะคะ!

Our SES Director, Cathy Wenz, will be traveling back to Minnesota with Teacher
Kwan, KIDS CENTER/E-4-K Coordinator,
from June 14 to August 21.
Have a good and safe trip, and
thanks for all your good work!
In the meantime, we warmly
welcome Dr. Ethel Aliño, who
will be Acting Director with
Teacher Awn, covering for Teacher Kwan!

ผู ้อานวยการของโรงเรียนคือครูแคตธี่ เว็นซ์จะเดิน

FULL-TIME Ramkhamhaeng and Rattana
Bundit (RBAC) students, ages 18-24:
 600 baht/course, 600-baht
refundable deposit, NO 500baht one-time fee!
 For 7 am-4:45 pm classes
 Need: a copy of last semester’s transcript, student
ID card, Thai ID card, and a
recent 1”x1” photo

ทางกลับไปรัฐมินนีโซต ้ากับครูขวัญ ผู ้ประสานงาน
KIDS CENTER/E-4-K ในวันที่ 14 มิ.ย.-21 ส.ค.
ขอให ้เดินทางโดยสวัสดิภาฤ และขอบ
ฤระคุณสาหรับงานอันดีเลิศทุกอย่างนะ
คะ! ฤร ้อมกันนี้ เราขอต ้อนรับดร. เอเธิล
อลีนโย่ซงึ่ จะเป็ นผู ้อานวยการรักษาการ
และขอต ้อนรับครูอ ้อนซึง่ จะรักษาการ
แทนครูขวัญด ้วยค่ะ!

นักศึกษาเต็มเวลาของม.รามค าแหงและม.รั ต นบัณฑิต (RBAC) อายุ 18-24 ปี :
 คอร์สละ 600 บาท, ค่ามัดจา
600 บาททีร่ ับคืนได ้, ไม่มค
ี า่ ลง
ทะเบียนแรกเข ้า 500 บาท!
 รอบ 7 น.-16.45 น.เท่านัน
้

PINGPONG:
Office hours in
SES lobby.

BADMINTON:
10 am-1 pm, Fridays
ONLY. Our van leaves @
9:30 am.
PICKLEBALL: 8 am-12
noon, Saturdays, and 2 or
3-6:45 pm, Sundays at
SES.
BASKETBALL:
6:458:30 pm, Sundays at
SES.

ปิ งปอง: ตามวันเวลาทาการ
ในล็อบบี้

แบดมินต ัน: 10-13
น. ทุกวันศุกร์เท่านัน
้
รถตู ้ออกจากสั น ติสุข เวลา 9.30 น.
พิคเคิลบอล: 8-12 น.ทุกวัน
เสาร์ เวลา 14 หรือ 15-18.45
น.และทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ
บาสเกตบอล:
18.4520.30 น. ทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ

MOTORCYCLE
PARKING
Next to the basketball
hoops on both sides.

จุดจอด
มอเตอร์ไซค์
จอดได ้
เฉฤาะหลั ง
แป้ นบาสทัง้ สองฝั่ ง ตรงทีต
่ ี
เส ้นเป็ นช่องๆให ้จอด

 หลักฐาน: สาเนาผลการเรียน
เทอมสุดท ้าย,
สาเนาบัตรนักศึกษา, สาเนาบัตรประชาชน, รูป
ถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 1”x1”

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

