SES CLOSED
 April 8: Substitution
Day for Chakri Day
 April 13-17: Songkran

โรงเรียนปิ ด
 8 เม.ย.: วันชดเชยวันจักรี
 13-17 เม.ย.: สงกรานต์

PINGPONG: Office
hours in 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 3-6:45 pm, Sundays at SES.
BASKETBALL:
6:458:30 pm, Sundays at SES.

ปิ งปอง: ตามวันเวลา
ทาการในล็อบบี้
แบดมินต ัน: 10-13 น. ทุก
วันศุกร์เท่านัน
้
รถตู ้ออกจาก
สั 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.ทุ ก วั น อาทิต ย์ท ี่
สันติสข
ุ

APRIL 2019 SESSION

The next class session will be April 24-May
16, 2019 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3 pm, 46 pm. The 7-9 pm class will start one day
early on April 23. The last day for the normal price is Monday, April 22. After that,
tuition increases 500 baht! You can reserve a seat in any class by paying 50% of
the tuition by April 22. It is
not refundable after that.
All classes from 7 am to 6
pm meet Monday to Friday except 7 pm classes
that 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, there is a REQUIRED orientation
at either 5:45 pm or 7:45 pm on Monday,
April 22. Please register during normal
office hours from Monday-Friday. We close
at 5:30 pm every Friday.
ANNOUNCEMENT: Price changes for the
adults’ classes in March and April: 10 am
and 1 pm = B1,900, and 4 pm = B1,300.

ENGLISH, MATH, AND SCIENCE
April 22 - May 10 FOR K.-G.6
Late Fee After April 19+B500/Course

จุดจอด
มอเตอร์ไซค์
เฉพาะจุดหลัง
แป้ นบาสทั ง้ สองฝั่ งที่ต ีเ ส ้น
เป็ นช่องๆให ้จอด

ใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า 500
บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณายื่น ส าเนาบัตรประชาชน
้
และรูปถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
จากัดแค่ 6-11 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษา
อั ง กฤษ
นักเรียนระดับ 1 ทุ ก ท่ า นต ้องเข ้า

ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันจันทร์ท ี่ 22 เมษายน
โดยเลือกเข ้าเวลาเดียวคือ 17.45 น.หรือ 19.45 น.
เชิญลงทะเบียนเวลาทาการปกติจากวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ เราปิ ดเวลา 17.30 น.ทุกวันศุกร์

ประกาศ: ราคาชัน้ เรียนผู ้ใหญ่เปลีย่ นเฉพาะเดือน
มี.ค.และเม.ย.คือ รอบ 10 น.และ 13 น. = 1,900
บาท, รอบ 16 น. = 1,300 บาท

คอร์สอ ังกฤษ-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
22 เม.ย. - 10 พ.ค.สาหร ับอนุบาล-ป.6
หล ัง 19 เม.ย. + 500 บาท/คอร์ส

 Individual course price EXCLUDES books

 ราคารายคอร์สไม่รวมหนังสือ

 9:10-11:10am OR 1:30-3:30 pm: ENGLISH

 9.10 - 11.10 น. หรือ 13.30 - 15.30 น. ภาษา
อังกฤษ 30 ชม. 1,600 บาท;
11.10 - 12.10 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 บาท

(30 hours), B1,600; 11:10 am12:10 pm: MATH (15 hours),

MOTORCYCLE PARKING
Next to the basketball
hoops on both sides.

เทอมเดือนเมษายน 2562
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 24 เมษายน-16 พฤษภาคม
2562 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16-18 น.
้ เรียนรอบคา่ เวลา 19-21 น.จะเริม
และชัน
่ ก่อน 1 วัน
คือวันที่ 23 เมษายน วันสุดท ้ายสาหรับราคาปกติ
คือวันจันทร์ท ี่ 22 เมษายน หลังวันนี้ ค่าเทอมจะ
เพิม
่ ขึน
้ อีก 500 บาท! เชิญจองที่เรียนล่วงหน ้าได ้
โดยการจ่ายค่าเทอม 50% ของ
้ ทีต
ชัน
่ ้องการ ตามเวลาทีเ่ ลือก
ภายในวันที่ 22 เมษายน หลัง
วันนี้ นักเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้
้
ทุกชัน
เรียนวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
ยกเว ้นรอบ 19 น.ซึ่ง เรี ย นวั น
จั น ทร์ ถ ึง วั น พฤหั ส ฯ วั น ละ 2
ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง นักเรียน

B1,100; 12:10-12:30 pm daily:
LUNCH, B750; 12:30-1:30 pm:
SCIENCE (15 hours), B1,100

SPECIAL PACKAGE:
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

แพ็คเกจพิเศษ:
1. อังกฤษ+คณิตฯ 45 ชม. 2,500 บาทไม่รวม
หนังสือ; 2. อังกฤษ+วิทย์ฯ 45 ชม. 2,500 บาท
ไม่รวมหนังสือ; 3. ทุกคอร์ส 60 ชม. 4,200 บาท
รวมหนังสือ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

We warmly
WELCOME
back Dr. Dennis and Melody Nordine with
newcomer, Anna Barnett,
all of whom are from
Michigan, U.S.A., Mitch
Solinap (who will be studying Thai full-time), and
newcomer, Faith Dela
Torre from the Philippines! Say hi when you see them the next
session though Mitch is here already so do
find her and greet her!
We would like to THANK Rick and Sherry
Swindlehurst, Lynn Olmstead,
Ann Kelly, Will Kelly, and
Kathy Cummings for teaching
the March-April session! We
enjoyed having all of you and
are grateful for your time and
help! Do come back again!

ยิน ดี ต อ
้ นรั บ ครู
เก่ า กลั บ มาอีก
ครั ้ง คือ ดร. เดนนิสกับครูเมโลดี้ นอร์ดน
ี และครู
ใหม่ ครูแอนนา บาร์เน็ ตต์จาก
ิ กน
รัฐมิชแ
สหรัฐอเมริกาทัง้
สามท่าน พร ้อมทัง้ ครูมช
ิ โซลิแน็ ป (ซึง่ จะเรียนภาษาไทยเต็ม
เวลา) และครูใหม่ ครูเฟธ เดลา
ทอเร่ จ ากประเทศฟิ ลิป ปิ นส์!
เชิญ สวัสดีพวกท่านรอบหน ้านะคะ แต่ครูมช
ิ มาถึง
แล ้ว ก็คอยมองหาและทักทายท่านเลยค่ะ!
เราขอขอบพระคุณครูรค
ิ กับครูเชรี่ สวินเดิล
้ เฮิรส
์ ครู
ลินน์ โอล์มสเตท ครูแอน เคลลี่ ครู
วิล เคลลี่ และครูแคทธี่ คัมมิง่ ส์
ทีม
่ าสอนรอบมี.ค.-เม.ย.นี!้ เราดีใจ
ทีท
่ า่ นมา และซาบซึง้ ที่ทา่ นได ้ให ้
เวลาและความช่วยเหลือแก่เรา ขอ
ให ้กลับมาอีกนะคะ!

MANDATORY ORIENTATION

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับ

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. Don’t miss orientation!

นักเรียนเก่าและใหม่ทข
ี่ น
ึ้ ระดับ 1 แต่ไม่ได ้เข ้าปฐม-

BASIC 1-3

ั้ ยน BASIC 1-3
ชนเรี

Basic 1 & 2: 4-6 students
Basic 3: 5-8 students
CHANGE IN 2019: BASIC course
price is the same as other courses
according to the class time.

นิเทศสดต ้อง ก. จ่ายค่าธรรมเนียม
ปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
ข.
พลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้
ชัว่ โมงเรียนเพราะ ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อ

Basic 1 & 2 รับ 4-6 คน
Basic 3 รับ 5-8 คน
การเปลีย
่ นแปลงปี 2562: คอร์ส BASIC
ราคาเท่ากับคอร์สอืน
่ ๆตามรอบเรียนปกติ

นักศึกษาเต็ ม เวลาของม.รามคาแหงและม.รั ต นบัณฑิต (RBAC) อายุ 18-24 ปี :

 Register for only 600 baht/course!

 ลงทะเบียนเรียนแค่คอร์สละ 600 บาท!

 No 500-baht one-time fee!
 For all classes from 7 am-4:45 pm only
 Need (all items to apply): a copy of last
semester’s transcript, student ID card, Thai
ID card, and a recent 1”x1” photo
 Please ask the office if you have any
questions.

For those of you who did
not go to Safari World, 10
foreign and 5 Thai teachers, 6 staff and PFC members, and 30 students,
totaling 51, braved the
strong sun and had fun
seeing awesome animals
and feeding some, taking
pictures, shopping for
animal-themed souvenirs,
eating delicious food, and
drinking plenty of water!
Do plan to go with Santisuk on our next trip!
What a great way to
spend time with your
teachers, classmates, and
making new friends!

ปฐมนิเทศ ดังนัน
้ อย่าพลาดเลยค่ะ!

ALL FULL-TIME Ramkhamhaeng and Rattana Bundit (RBAC) students, ages 18-24:
 600-baht refundable deposit

SAFARI WORLD
FIELD TRIP REPORT!
Saturday, March 30th

 มีคา่ มัดจา 600 บาทซึง่ รับคืนได ้
 ไม่ม/ี งดค่าแรกเข ้า 500 บาท!
้ เรียนรอบ 7 น.-16.45 น.เท่านัน
 สาหรับชัน
้
 หลักฐาน(ต ้องครบทัง้ หมด): สาเนาผลการเรียน
เทอมสุด ท ้าย, ส าเนาบั ต รนั ก ศึก ษา, ส าเนา
บั ต รประชาชน, รูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 1”x1”

รายงาน
การไปเทีย
่ วซาฟารีเวิรล
์ !
ว ันเสาร์ท ี่ 30 มีนาคม
สาหรับผู ้ทีไ่ ม่ได ้ไปเทีย
่ วซาฟารีเวิรล
์ เรามีครูและนั กเรียน
ไปกันถึง 51 คน: ครูตา่ งชาติ
10, ครูไทย 5, เจ ้าหน ้าทีก
่ บ
ั
สมาชิก PFC 6, และนั กเรียน
30! ทุกคนสู ้แสงอาทิตย์ และ
สนุกกับการชมสัตว์ตา่ งๆ ทัง้ ดู
โชว์และให ้อาหาร ถ่ายรูปกัน
้ ของทีร่ ะลึกรูปสัตว์
ซือ
รับประทานอาหารอร่อย และดืม
่
น้ ากันมากๆเลย! คราวหน ้าไป
กับเราให ้ได ้คะ! เป็ นโอกาสดี
ที่จ ะใช ้เวลากับครู และเพือ
่ นๆ
แถมรู ้จักเพือ
่ นใหม่ด ้วย!

 เชิญสอบถามเพิม
่ เติมได ้ทีส
่ านักงาน

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

