July 28 - 30, 2018
 @ The Princess Beach
Resort & Spa, Rayong
 SPECIAL PRICE for the
first 100 people: B1,650/
person
 Santisuk students’ deadline: July 16 (PFC members’ deadline: July 9)
After deadlines, all pay
full price: B2,630/person

ค่ายมิตรภาพ(สองภาษา)!
28 - 30 ก.ค. 2561
 ณ โรงแรมปรินซ์เซสส์บช
ี รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ระยอง
 ราคาฤิเศษ 100 ท่านแรก:
1,650 บาท/ท่าน
 นักเรียนสันติสข
ุ : ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 16 ก.ค. (สมาชิก
PFC ภายในวันที่ 9 ก.ค.)
 หลั ง วั น ที่ก าหนดข ้างต ้น:
ราคาเต็ม 2,630 บาท/ท่าน

เทอมมิถน
ุ ายน - กรกฎาคม 2561
JUNE - JULY 2018 SESSION

เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 18 มิถน
ุ ายน - 11 กรกฎาคม

The next class session will be June 18 - July
11, 2018 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, June 14. After
that, tuition increases 300 baht. You can
reserve a seat in any class by paying 50% of
the tuition by June 14. It is
not refundable after that.
Classes meet Monday to
Thursday and are two hours
a day for 30 hours. For new
students, there is a one time
NON-REFUNDABLE registration fee of 500
baht. Please bring a photo-copy 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, June 16.
Register weekdays, 87:30 pm and Fridays, 9-5:30 pm. Again, we
close at 5:30 pm on Fridays.

2561 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15น. 16:45 18:45 น. และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคา
ปกติคอ
ื วันฤหหัสทที่ 14 มิถุนายน หลังวันนี้ ค่า
เทอมจะเฤิม
่ ขึน
้ อีก 300 บาท เชิญ จองที่เ รีย น
้ ที่
ล่ ว งหน า้ ได ้ด ้วยการจ่ า ยค่ า เทอม 50% ของชั น
ต ้องการ ตามเวลาที่เ ลือ กภายใน
วันที่ 14 มิถน
ุ ายน หลังวันนี้ จะรับ
เงินคืนไม่ได ้

้ เรียนฤบกันวัน
ชัน

จันทร์ถงึ วันฤหหัสท เรียนวันละ 2
ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง นั ก เรีย น

ใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า 500
บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณานาสาเนาบัตรประชาชน
้
มา และรูปถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
จากัดนักเรียน 6-11 คนเท่านั น
้ เน ้นการฤูดและการ
ใช ้ภาษา อังกหษ นั กเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้า

ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันเสาร์ท1ี่ 6 มิถน
ุ ายน เลือก
เวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น.(ระดับ Pre-1 ไม่
ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนในวันทาการเวลา 819.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17.30 น. ย้า: วันศุกร์
ปิ ดทาการ 17.30 น.

คิดสเ์ ซ็นเตอร์

KIDS CENTER
 June 18 – July 11, 2018

 วันที่ 18 มิ.ย. - 11 ก.ค 2561

 30 hours, 15 days, MondayThursday @ 4:45-6:45 pm, B1,600
baht/course/session, Textbooks
for all grades = B480/set

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

 Free Placement Test

 ทดสอบฟรีเฤือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน

้ = 480 บาท/ชุด
 ค่าหนังสือ: ทุกชัน

CLASS A: Sat., June 23,
11 am, fee: B100, deadline: June 20
CLASS B: Sat., June 30,
1 pm, fee: B50,
deadline: June 27

CLASS

A: วันเสาร์ท ี่ 23
มิ.ย., 11 น., ค่าสมัคร: 100
บาท ภายในวันที่ 20 มิ.ย.
CLASS B: วันเสาร์ท ี่ 30
มิ.ย., 13 น., ค่าสมัคร: 50
บาท ภายในวันที่ 27 มิ.ย.

 PINGPONG: Office hours in the lobby.
BADMINTON: 10 am on Tuesdays and
Fridays. The van leaves SES at 9:30 am.
PICKLEBALL: 8 am-12 noon
Saturdays, and 2 or 3-6:45 pm,
Sundays at SES.
BASKETBALL:
Sundays at SES.

6:45-8:30 pm,

 ปิ งปอง:
ตามวันและเวลาทา
การในล็อบบี้
 แบดมินต ัน: 10 น. ทุกวัน
อังคารและวันศุกร์ รถตู ้ออกจาก
สั น ติส ุข เวลา 9.30 น.
 พิคเคิลบอล: 8-12 น. วันเสาร์
ั ติสข
และ 15-18.45 น. ทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ
บาสเกตบอล: 18.45-20.30 น. ทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ

We warmly welcome back
Tim and Linda Augustine and their
team from California, Mike and
Diane Carmichael, Anita Knight,
Sadie Smith, and Olivia Alahuzos;
and Dr. Ethel Alino, one of our
administrators who finished her
Ph.D. from the Philippines! A BIG
CONGRATULATIONS! Be sure to
greet these volunteer teachers and congratulate Dr. Ethel!
We would like to say goodbye and grateful
thanks to two-session volunteer teachers,
Dr. Dennis and Melody Nordine, and also to Janice
Schick! We are grateful for
all your time and help! Have
a safe trip home, and do
come back again!

B300 MAKE-UP ORIENTATION
Santisuk’s curriculum is unique and class
time is valuable so all Level 1 students
MUST come to the live orientation
session for maximum benefit from
studying at Santisuk. 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.

BASIC 1-3
2,300 baht/person
Basic 1 & 2: 4-6 students
Basic 3: 5-8 students

ยินดีต ้อนรับครูทม
ิ กับครูลน
ิ ดา ออกัสทีนกลับมาอีก
ฤร ้อมทีมจากรัฐแคลิฟอร์เนีย:
ครู
ไมค์กับครูไดแอน คาร์ไมเคิล ครู
อนีต ้า ไนท์ ครูเซดี้ สมิธ และครู
โอลิเวีย อลาฮูซอส รวมทัง้ ดร.เอเตล
อาลีน โย่ ( ครู เ ต ้ว) ผู บ
้ ริหารคนหนึ่ง
่
ของเราซึง เฤิ่ง จบปริญ ญาเอกจาก
ประเทศฟิ ลิป ปิ นส์! ขอแสดงความ
ยินดีอย่างยิง่ ค่ะ!
เชิญทักทายครู
เหล่านี้ และแสดงความยินดีกบ
ั ดร.เต ้วได ้ค่ะ!

We are delighted to
announce the opening of
the
Santisuk
English
Center Bangkae (SBK) in
Bangkae, Thonburi by an
excellent team of teachers and staff: Aj. Scott
เราขอกล่าวลา และขอบฤระคุณด ้วยความซาบซึง้
and Michelle, Note and
ใจต่อดร. เดนนิสกับครูเมโลดี้ นอร์ดน
ี ทีม
่ าสอน 2 Ni, and Chompoo! Howเทอม รวมทัง้ ครูแจนีส ชีค! เรา ever, we are sad to say
ขอบฤระคุณทีท
่ า่ นได ้ให ้ทัง้ เวลา goodbye to the team and
และความช่วยเหลือแก่เรา ขอให ้ will surely miss them! If
ท่านเดินทางถึงบ ้านโดยสวัสดิภาฤ you live near Bangkae,
consider taking classes
และขอให ้กลับมาอีกนะคะ!
there to save travel time!
SBK will open in July with
ค่าปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
หลักสูตรของสันติสข
ุ มีเอกลักษณ์ และเวลาในห ้อง the first day of class on
August 6!
เรียนก็มค
ี า่ นักเรียนทุกคนจึงต ้องเข ้าปฐมนิเทศสด
เฤือ
่ จะได ้ประโยชน์เ ต็ ม ที่จ ากการ
ศูนย์
ั ติสข
เรียนทีส
่ น
ุ
นักเรียนเก่าและ
ภาษา
ใหม่ซงึ่ ขึน
้ ระดับ 1 แต่ไม่ได ้เข ้า
ปฐมนิเทศ ต ้อง ก. จ่ายค่าธรรม-

เนียมปฐมนิเ ทศฤิเ ศษนอกรอบ
300 บาท ข. ฤลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้ ชัว่ โมง
เฤราะ ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ

ั้ ยน BASIC 1-3
ชนเรี
2,300 บาท/ท่าน
Basic 1, Basic 2 รับ 4-6 ท่าน
Basic 3 รับ 5-8 ท่าน

ATTENTION: ALL MOTORCYCLISTS

ประกาศสาหร ับผูข
้ ับขีอ
่ เตอร์ไซค์ทก
ุ ท่าน

 Please park motorcycles on the cement
portions of the parking lot next to the basketball hoops and NOT on the blacktop as
we are trying to keep the surface smooth
for sports. Kickstands dig into the blacktop.

 กรุ ณ าจอดมอเตอร์ไซค์บ นฤื้ น ปู น ซีเ มนต์ห ลั ง

 Please do NOT park in front of classroom
1A as we have students
going in and out of the
building all day.
Thank you for your
kind cooperation!

SBK OPENING IN JULY
& GOODBYE TO THE
TEAM WITH LOVE!

แป้ นบาสทัง้ สองฝั่ ง ไม่ใช่ในลานจอดรถทีเ่ ป็ นฤืน
้
่
ยางมะตอยสีดาซึงเราฤยายาม
รั ก ษาฤื้ น ผิว ให ้เรีย บเฤื่ อ ใช ้
เล่นกีฬาเฤราะขาตั ง้ เหล็กที่
คมของมอเตอร์ไซค์จะกดลง
บนฤืน
้ ผิวยางมะตอย ท าให เ้ ป็ นรอยยุ บ หรื อ หลุม

อ ังกฤษ
ั สข
สนติ
ุ
บางแค
เปิ ดก.ค. & ขอกูด
๊ บายทีม
ด้วยร ักจากใจจ้ะ!

เรายิน ดีท ี่จ ะประกาศว่ า ศู น ย์
ภาษาอังกหษสั น ติส ุข บางแค
จะเปิ ดทีเ่ ขตบางแค ธนบุรี
โดยทีมงานครู และเจ ้าหน ้าที่
ซึ่ง ยอดเยี่ย มคือ อ.สก็ อ ตต์
กับอ.มิเ ชล ครู โ น ต
้ กั บ คุ ณ นิ
และครูชมฤู่! แต่เราก็เศร ้าที่
ต ้องจากกับทีม
และเราจะ
คิด ถึง ทุ ก คนแน่ ๆ ค่ ะ !
ถ า้
นักเรียนอาศัยอยู่ ใ กล ้บางแค
ก็เชิญไปเรี ย นทีน
่ ั่นได ้เฤือ
่ จะ
ได ้ประหยั ด เวลาเดิน ทาง!
ศู น ย์ท จะเปิ ดก.ค.นี้ และเรียน
วันแรกวันที่ 6 ส.ค.!

 กรุณาอย่า จอดมอเตอร์ไซด์หน ้าห อ้ งเรี ย น 1A
เฤราะกีดขวางทางเข ้าออกของนักเรียน
 ขอขอบฤระคุณทีก
่ รุณาร่วมมือเป็ นอย่างดีคะ่ !

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

ั สข
เชิญชมและอ่านต้นฉบ ับของสารสนติ
ุ นีเ้ ป็นภาพสีทางเว็บไซต์ของเราตามทีอ
่ ยูข
่ า้ งต้น

NC

