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AUGUST SESSION
The next class session will be

เทอมเดือนกรกฎาคม

August 31 - September 23, 2015
Wednesday, August 12
@ 9:30 am
Fee: 100 baht/person

การแข่งขันแบดมินตัน
วันพุธที่ 12 ส.ค. @ 9.30 น.
100 บาท/ท่าน

last day for our special price is

13-15 น. 16.45-18.45 น. และ 19-

Wednesday, August 26. After

21 น. วันสุดท้ายสาหรับราคาพิเศษ

that, tuition will increase 300

คือ วันพุธที่ 26 ส.ค. หลังวันนี้

baht. If you would like to reserve a seat in any class, you
need to pay 50% of the tuition

แบดมินตันประจาสัปดาห์
เชิญร่วมเล่นแบดมินตันกับ
เราทุกวันอังคารและวันศุกร์!
รถตู้ของเราออกจากสันติสุข
เวลา 9.30 น.ค่ะ

ก.ย. 2558 เวลา 7-9 น. 10-12 น.

4:45-6:45 pm, and 7-9 pm. The

WEEKLY
by August 26. It is not refundaBADMINTON
Join us for
badminton
every Tuesday and Friday! Our van leaves
Santisuk at 9:30 am.

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 31 ส.ค. - 23

at 7-9 am, 10-12 noon, 1-3 pm,

ค่าเรียนจะเพิ่มขึ้น 300 บาท เชิญ

Long Live Her
จองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่าย
Majesty,
the Queen! 50% ของชั้นที่ต้องการ ตามเวลา

ทรงพระเจริญ!

ที่เลือกภายในวันที่ 26 ส.ค. หลัง

ble after that. Classes will meet Monday -

วันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได้ วันเรียนคือวันจันทร์

Thursday, 2 hours a day for 30 hours. For

- วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

new students, there is a one-time NONREFUNDABLE registration fee of 500
baht. Please bring a photo-copy of your
Thai ID card and 1 recent 1” x 1” picture.
Each class has 6-11 students and the emphasis is on learning to speak and use
English. For Level 1 students (not Pre-1),

there is a REQUIRED orientation at either

นักเรียนใหม่มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ซึ่งรับคืนไม่ได้

ใช้สาเนาบัตรประชาชนและ

รูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจากัด
นักเรียน 6 - 11 คน เน้นการพูดและการใช้
ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต้องเข้า

ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันเสาร์ ที่ 29 ส.ค.โดย
เลือกเวลาเดียว คือ 16.45 น. หรือ 19 น. (ระดับ

4:45 pm or 7 pm on Saturday, August 29,

Pre-1 ไม่ต้องเข้าร่วม) เชิญลงทะเบียนในวัน

2015. Register weekdays, 8:00-7:30 pm &

ธรรมดาเวลา 8–19.30 น. และในวันศุกร์เวลา

Fridays, 9-5 pm.

9-17 น.

KIDS CENTER
 30-Hour, 15-day Classes
 Mon.-Thurs., 4:45-6:45 PM
 1,400 baht/course/session

คิดส์เซ็นเตอร์
 30 ชม.15 วัน, จันทร์ - พฤหัสฯ
 เวลาเดียว: 16.45 - 18.45 น.

 1,400 บาท/คอร์ส/รอบ
HAPPY MOTHER’S DAY!
 Textbooks: 480 baht/set for
 ค่าหนังสือ: ชั้นอ.1-อ.3 ราคา
To all mothers out there,
K.1-K.3 and 450 baht/set for
we wish you a very happy
480 บาท/ชุด และชั้นป.1-ป.6
G.1-G.6
Mother’s Day! Thank you
ราคา 450 บาท/ชุด
for everything, Mom! We  Free Placement Test
 ทดสอบฟรีก่อนจัดเข้าห้อง
love you!
Teacher Shane with a Happy Student

สุขสันต์วน
ั แม่!

NEXT SESSIONS

แด่คุณแม่ทุกท่าน: เราขอให้
ท่านมีความสุขมากๆในวันแม่
นี้นะคะ! ขอบคุณแม่สาหรับ
ทุกสิ่งทุกอย่าง! เรารักแม่จ้ะ!

FOR ADULTS & KIDS
Oct. 5 – 28
Nov. 2 – 25
Nov. 30 - Dec. 17

รอบเรียนต่อไปของ
ผูใ้ หญ่ & เด็ก
7 - 28 ต.ค.
2 - 25 พ.ย.
30 พ.ย. - 17 ธ.ค.
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GOODBYE AND GRATEFUL THANKS
TO USA VOLUNTEER TEACHERS!

L
K
B

We would like to express our
deepest thanks to volunteer
teachers: Byron and Wendi,
Jerica, Liza, and Alyssa! We
really appreciate all your time
and help! Goodbye for now and
do come back again!

ลาก่อน & ขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ
ต่อครูจต
ิ อาสาจากสหรัฐอเมริกา!
ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ:

ครู

ไบรอนและครูเวนดี้ ครูเจริคา ครู
ลิซ่า และครูอลิสสา! เราซาบซึ้งใจ
ที่ท่านได้ให้เวลาและความช่วย
เหลือแก่เรา

ขอลาก่อนชั่วคราว

และกลับมาอีกนะคะ!

Our branches in Ladkrabang and Silom use the
exact same high-quality

WELCOME NEW
VOLUNTEER TEACHER !

We warmly welcome Brandon
curriculum and textbooks
Merritt from California, U.S.A.!
as our main campus in
Stop by to greet him this AuLadprao, and also have
gust session!
foreign teachers! So if you
live near any branch, take
your classes there to save

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS!

travel time. You will get a All Level 1 students who do
Ministry of Education not attend orientation (at
approved certificate after either 4:45 pm or 7 pm)
must: 1) pay a 300 baht
completion just like at
make-up orientation fee 2) miss most of
Ladprao. Stop by and visit
the first day of class to 3) get a video
our branches!
orientation. SES is unique and class time
S
is valuable so all students MUST come to
I
the live orientation session for maximum
L
benefit from studying at SES.
O
M

EXCELLENT COURSES TO TAKE!

สาขาของเราที่ลาดกระบังและ
สีลมใช้หลักสูตรและตาราคุณ

We offer excellent courses every session
besides Pre-1 and Levels 1-4. They are
Basic 1-3 (2,100 baht/course), Parts of

Speech 1-3, Grammar Through Dialogues, Advanced Conversation, and
เรียนที่ลาดพร้าว และมีครูชาว
Writing. We accept only 6-11 students
ภาพสูงเหมือนกันเป๊ะกับโรงต่างประเทศสอนเหมือนกัน!
ดังนั้น

per class.

หยัดเวลาเดินทาง

คุณจะได้

รับประกาศนียบัตรที่กระทรวง
ศึกษาฯรับรองหลังจบการ
ศึกษาเช่นเดียวกับที่โรงเรียน
ที่ลาดพร้าว เชิญแวะไปเยี่ยม
ชมสาขาของเราได้เลยค่ะ !

ขอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ครู
แบรนดอน เมริทท์ จากรัฐแคลิฟอร์เนีย

สหรัฐอเมริกา!

เชิญแวะทัก

ทายท่านในเดือนส.ค.นี้ค่ะ!

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
สาหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่ไม่ได้
เข้าปฐมนิเทศ (เวลา 16.45 น.
หรือ 19 น.) ต้อง: 1) จ่ายค่า

ธรรมเนียมปฐมนิเทศพิเศษนอก
รอบ 300 บาท 2) พลาดการเรียนวันแรกเกือบ
ทั้งหมด เพราะ 3) ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ การ
เรียนการสอนที่สันติสุขมีเอกลักษณ์และมีความ
สาคัญยิ่ง ดังนั้น นักเรียนต้องเข้าปฐมนิเทศสด
เพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการ เรียนที่สันติสุข

วิชายอดเยีย
่ มทีน
่ ่าเรียน!
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่เปิดรับ

Pre-1
และ ระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆคือ Basic Reading 13 (ราคา 2,100 บาท/วิชา), Parts of Speech 13, Grammar Through Dialogues, Advanced
Conversation, และ Writing เราเปิดรับนักนักเรียนทุกเทอม

นอกจาก

เรียนแค่ห้องละ 6-11 คน

หากคุณอยู่ใกล้สาขา

ใด เชิญไปเรียนที่นั่นเพื่อประ-

ขอต้อนรับครูจต
ิ อาสาใหม่!

WELCOME HOME,
LFNM 2015 TEAM!
Welcome back Rung,
Nueng, Heide, Ni,
Tid, Dou, Junior, and
Shane who were in
the US June 16-Aug.
3! (See more on the
WELCOME HOME, LFNM 2015 TEAM!
SES website).
ขอต้อนรับทีม LFNM 2015 กลับบ้านจ้ะ!

ขอต้อนรับทีม
LFNM 2015 กลับบ้าน!
ขอต้อนรับคุณรุ่ง คุณหนึ่ง
คุณไฮดี้

คุณนิ

คุณติ๊ด

คุณดู คุณจูเนียร์ และคุณ
เชน ซึ่งอยู่สหรัฐอเมริกา
ช่วงวันที่ 16 มิ.ย.-3 ส.ค.!
(เชิญดูข้อมูลในเว็บไซท์)

Santisuk English School, 3071 Ladprao Road, Bangkapi, Bangkok 10240
Phone: 02-734-3797 Website: www.santisuk.org

