MAY-JUNE 2019 SESSION
The next class session will be May 21-June
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the normal price is Thursday, May 16. After
that, tuition increases 500 baht. You can

18.45 น.และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคา
ปกติคอ
ื วันพฤหัสบดีท ี่ 16 พฤษภาคม หลังวันนี้ ค่า
เทอมจะเพิม
่ ขึน
้ อีก

500

บาท

เชิญจองที่เรียน

the tuition by May 16. It is not refundable

้ ทีต
ชัน
่ ้องการ

ตามเวลาทีเ่ ลือก

ภายในวันที่ 16

พฤษภาคม หลังวันนี้ นักเรียนจะรับ

Monday to Thursday, and are

้ เรียนวันจันทร์ถงึ
เงินคืนไม่ได ้ ทุกชัน

two hours a day for 30 hours.

วันพฤหัสบดี วั น ละ 2 ชัว่ โมง รวม

For new students, there is a one-

30

time NON-REFUNDABLE fee of

ทะเบียนแรกเข ้า 500 บาทซึง่ รับคืน

500 baht. We need a photocopy

ไม่ได ้ กรุณายื่น ส าเนาบัตรประชาชน

of your Thai ID card and one

และรูปถ่ายปั จจุบน
ั

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 4 pm or 7
pm on Monday, May 20. Register during

ชัว่ โมง

นั กเรียนใหม่มค
ี า่ ลง

1

ใบ

ขนาด

้ จากัดแค่ 6-11 คน เน ้นการพูดและ
1”x1” แต่ละชัน
การใช ้ภาษาอั ง กฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้อง

เข ้าปฐมนิเทศภาคบังคับในวันจันทร์ท ี่ 20 พฤษภาคม โดยเลือกเข ้าเวลาเดียวคือ 16 น.หรือ 19 น.

normal office hours from Monday-Friday.

เชิญลงทะเบียนเวลาทาการปกติจากวันจันทร์ถงึ วัน

We close at 5:30 pm every Friday.
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คิดสเ์ ซ็นเตอร์

 May 21 - June 13, 2019

 วันที่ 21 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2562

 30 hours, 15 days, Monday-

 30 ชม. 15 วัน, วันจันทร์-วันพฤหัสฯ

Thursday @ 4:45-6:45 pm, B1,600

เวลา 16.45-18.45 น., 1,600 บาท/

baht/course/session,

คอร์ส/รอบ

 Textbooks for all grades: B480/set

้ = 480 บาท/ชุด
 ค่าหนังสือ: ทุกชัน

 Free placement test

 ทดสอบฟรีเพือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน
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้ !
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 NO 500-baht one-time
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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
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 หลักฐาน(ต ้องครบทัง้ หมด:
สาเนาผลการเรียนเทอมสุดท ้าย,
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ดังนัน
้ อย่าพลาดปฐมนิเทศนะคะ!

We are so happy we do not have to
say goodbye to volunteer teachers
this month as Dr. Dennis and Melody
Nordine, Anna Barnett, and Faith
Dela Torre will be teaching the May-June
session also! Thank you so much!

เราดีใจมากทีไ่ ม่ต ้องร่าลาครู
อาสาสมั ค รในเทอมนีเ้ พราะ
ดร.เดนนิ ส กั บ ครู เ มโลดี้
นอร์ดน
ี ครูแอนนา บาร์เน็ ตต์
และครูเฟธ เดลา ทอเร่จะอยูส
่ อนต่อในเทอมเดือน
พ.ค.-มิ.ย.! ขอบพระคุณมากค่ะ!

EXCELLENT ELECTIVES

วิชาเลือกทีย
่ อดเยีย
่ ม

Check out our excellent electives: Advanced Conversation, Parts of Speech, and
Grammar
Through
Dialogues. All with 6-11 students/class.

ELECTIVE: LEADERSHIP CLASS
May 21-June 13, 2019
Monday-Thursday, 7-9 pm
Tuition: B2,400, Text: B40
Do you like to lead others?
Some do and some don’t. Being a leader is not easy, and there is more
to leadership than we know. Do consider
taking this special class from a
fun teacher, Dr. Dennis Nordine,
who has produced many excellent leaders in his lifetime! Come
and learn the secret of those
leaders’ successes from the person who taught them! Students
must have completed Levels 1-4
to take this class. For more fun,
bring your friends!

BASIC 1-3
Basic 1 & 2: 4-6 students
Basic 3: 5-8 students
BASIC 1-3 fees are the same as
other courses according to the
class time.
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้ า
21 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2562
ว ันจ ันทร์-ว ันพฤห ัสฯ 19 - 21 น.
ค่าเรียน 2,400 บ. ค่าเอกสาร 40 บ.
คุณชอบนาผู ้อืน
่ ไหม? บางคนชอบและ
บางคนก็ไม่ชอบ

การเป็ นผู ้นาไม่งา่ ย

เลยซึง่ จริงๆแล ้ว การเป็ นผู ้นายังมีองค์ประกอบอีก
มากทีเ่ รายังไม่รู ้

เชิญลงเรียนคอร์สพิเศษนีจ
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เยีย
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ิ การสอนของท่าน
เชิญมาเรียนรู ้เคล็ดลับความสาเร็จของ

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:

ตามวัน
เวลาทาการในล็อบบี้
แบดมินต ัน: 10-13 น. ทุก
วันศุกร์เท่านัน
้ รถตู ้ออกจาก
สั น ติส ุข เวลา 9.30 น.
พิคเคิลบอล: 8-12 น.ทุกวัน
เสาร์ เวลา 14 หรือ
15-18.45 น.และทุก
ั ติสข
วันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ
บาสเกตบอล: 18.45-20.30
น.
ทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ

ผู ้นาเหล่านัน
้ จากอาจารย์ของพวกเขา
เอง! นักเรียนต ้องจบระดับ 1-4 จึงจะ
ลงเรียนคอร์สนี้ได ้ ถ ้าจะให ้สนุกกว่านี้
ไปชวนเพือ
่ นๆมาเรียนด ้วยกันนะคะ!

MOTORCYCLE PARKING
Next to the basketball
hoops on both sides.

ั้ ยน BASIC 1-3
ชนเรี
Basic 1 & 2 รับ 4-6 คน
Basic 3 รับ 5-8 คน
คอร์ส BASIC 1-3 ราคาเท่ากับคอร์ส
อืน
่ ๆตามเวลาและรอบเรียนปกติ

จุดจอด
มอเตอร์ไซค์

“PARTS OF SPEECH”

คอร์ส “PARTS OF SPEECH”

For Santisuk students who have finished Level 2, consider taking Santisuk’s “Parts of Speech” course.
Learn grammar, but learn it PRACTICALLY so you USE what you learn!

สาหรับนั กเรียนสันติสข
ุ ทีจ
่ บระดับ 2 แล ้ว

เฉพาะจุดหลังแป้ นบาสทั ง้
สองฝั่ งที่ต ีเ ส ้นเป็ นช่องๆให ้
จอด

ขอเชิญเข ้าเรียนคอร์ส “Parts of Speech”
เป็ นการเรียนรู ้ไวยากรณ์แบบทีน
่ าไปใช ้ได ้
ทาให ้เราได ้ใช ้สิง่ ทีเ่ รียนรู ้มา!

View the original version of this Santisuk News in color on our website, www.santisuk.org
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