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GAME FESTIVAL
JULY 1 - 2
@ 11 am - 7:30 pm
+ Free Snacks!

June 2015

JUNE SESSION

เทอมเดือนมิถน
ุ ายน

The next class session will be

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 16 มิ.ย.-9 ก.ค.

June 16– July 9, 2015 at 7-9

2558 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-

am, 10-12 noon, 1-3 pm, 4:45-

15 น. 16.45-18.45 น. และ 19-21

Stop by Santisuk to play 6:45 pm, and 7-9 pm. The last
American

card

games, day for our special price is Thursday, June
Password, and Speed 11. After that, tuition will increase 300 baht.
Scrabble! You’ll get to If you would like to reserve a seat in any
hone your skills and build
relationships

with

new

teachers and friends!

June 11. It is not refundable after that.

11 มิ.ย. หลังวันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได้ เรียนวัน

Classes will meet Monday - Thursday, 2

จันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30

hours a day for 30 hours. For new students,

ชั่วโมง

there is a one-time NON-REFUNDABLE

เข้า 500 บาทซึ่งรับคืนไม่ได้ พร้อมสาเนาบัตร

registration fee of 500 baht. Please bring a

ประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1”

students and the emphasis is on learning to

1 - 2 ก.ค. ,11 น.-19.30 น. speak and use English. For Level 1 stu+ ขนมฟรี!
dents (not Pre-1), there is a REQUIRED
เกมฝึกทักษะและความจา
ของชาวอเมริกัน

ตลอดจน

เกมแพสเวิร์ด

และสปีด-

orientation at either 4:45 pm or 7 pm on

ยังได้สร้างสายสัมพันธ์กับครู
และเพื่อนใหม่อีกด้วย!

เข้าปฐมนิเทศภาคบังคับในวันจันทร์ที่

15

มิ.ย.

โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น.
(ระดับP r e - 1ไม่ต้องมา)

เชิญลงทะเบียนในวัน

17 น. ย้า: วันศุกร์ ปิด 17 น.

KIDS CENTER

คิดส์เซ็นเตอร์

Newly Revised program!

โปรแกรมปรับปรุงใหม่!

 30-Hour, 15-day Classes

 30 ชม.15 วัน, จันทร์ - พฤหัสฯ

 Mon.-Thurs., 4:45-6:45

 เวลาเดียวคือ 16.45 - 18.45 น.

 Textbooks: 480 baht/set for K.1-K.3 and
450 baht/set for G.1-G.6
 Free Placement Test

ตามที่อยู่เว็บไซท์

การใช้ภาษา อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกคนต้อง

days, 8:00-7:30 pm & Fridays, 9-5 pm.

CHECK OUT
 1,400 baht/course/
OUR BRANCHES IN
session
LADKRABANG & SILOM

เชิญชมสาขาสันติสข
ุ
ทีล
่ าดกระบังและสีลม

แต่ละชั้นจากัดนักเรียน 6 - 11 คน เน้นการพูดและ

ธรรมดาเวลา 8–19.30 น. และในวันศุกร์เวลา 9-

PM

@ www.santisuk.org

สาหรับนักเรียนใหม่ มีค่าลงทะเบียนแรก

Monday, June 15, 2015. Register week-

สแกร็บเบิล(ใช้ความเร็ว) คุณ
จะได้ลับทักษะให้เก่งขึ้น และ

300 บาท เชิญจองที่เรียนล่วงหน้าโดยจ่าย 50%
ของชั้นที่ต้องการและตามเวลาที่เลือกภายในวันที่

cent 1” x 1” picture. Each class has 6-11

เชิญแวะที่สันติสุขเพื่อเล่น

วันพฤหัสฯที่ 11 มิ.ย. หลังวันนี้ ค่าเรียนจะเพิ่มขึ้น

class, you need to pay 50% of the tuition by

photo-copy of your Thai ID card and 1 re-

มหกรรมเกมสนุก

น. วันสุดท้ายสาหรับราคาพิเศษคือ

 1,400 บาท/คอร์ส/รอบ
 ค่าหนังสือ:

ชั้นอ.1 -อ.3

480 บาท/ชุด และชั้นป.1-ป.6
450 บาท/ชุด
 ทดสอบฟรีก่อนจัดเข้าห้อง

BADMINTON

แบดมินตัน

Join us for badminton every

เชิญร่วมเล่นแบดมินตันกับเราทุกวัน

Tuesday and Friday! Our van

อังคารและวันศุกร์! รถตู้ของเราออก

leaves Santisuk at 9:30 am.

จากสันติสุขเวลา 9.30 น.

Page 2

GRADUATION
REQUIREMENTS
1. Students
who are eligible to receive
a graduation
certificate are
those
who
attain at least a P (passing)
grade in Levels 1 - 4 AND
in two additional elective
classes like “Grammar for
Daily Life”, “Advanced
Conversation”, and others.
2. If you have attended one
Santisuk camp, it can be
counted as one advanced
class.
3. Students will be charged
a 100 baht “graduation certificate fee” when registering for their 6th class.
4. Students who would like
to receive a graduation
certificate need to register
in the SES office at least 3
working days in advance.

กฎระเบียบ
ในการจบการศึกษา
1.

นักเรียนซึ่งจบการศึกษา

และสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรของโรงเรียนได้คือ ผู้ที่
เรียนจบหลักสูตรระดับ 1 - 4
และผ่านทุกระดับด้วยคะแนน

GOODBYE AND GRATEFUL THANKS
TO USA VOLUNTEER TEACHERS!
We would like to express our

ลาก่อน & ขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ
ต่อครูจต
ิ อาสาจากสหรัฐอเมริกา!
ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อคุณ

deepest thanks to volunteer
Gabe,

แอบิเกล คุณเก๊บ คุณเคล่า คุณ

Kayla, Sarah, Mickayla, Kel-

เซร่าห์ คุณมิคเคล่า คุณเคลซี่ คุณ

sey,

Christina,

เชลบี้ คุณคริสตีน่า คุณเกรซ และ

Grace and Averi! We really
appreciate
all

คุณเอเวอรี่! เราซาบซึ้งที่คุณได้ให้

teachers:

Abigail,

Shelby,

your time and help! Goodbye
and come back again!

A WARM WELCOME TO
RETURNING & NEW VOLUNTEER
TEACHERS FROM THE USA!

เวลาและความช่วยเหลือแก่เรา! ลา
ก่อน และขอให้กลับมาอีกนะคะ!

ขอต้อนรับครูจต
ิ อาสาทัง้ เก่าและใหม่
จากสหรัฐอเมริกา!
(เชิญดูชื่อเต็มฝั่งซ้ายมือ)

We warmly welcome back

ขอต้อนรับครูจิตอาสาเก่ากลับมาคือ

Dave and Amy Vallotton with
their new team from Califor-

อ.เดฟและอ.เอมี่ แวลลัททั่น และทีม

nia: Blake Vallotton (their

ใหม่จากรัฐแคลิฟอร์เนียคือ

son), Emily Quilici,
Joe
Hayek, Meghan Adrianna,

เบลค(บุตรชาย) คุณเอมิลี่ คุณโจ
คุณเม็คแก็น และคุณเวนิต้า! เราดี

and Venita Kelly! We are
also delighted to have two newcomers
from other states too! Welcome Larissa

ใจที่มีครูใหม่อีกสองท่านจากรัฐอื่น
ด้วยคือ

คุณลาริสสาจากฮาวาย

และคุณเอลซ่า

Hoopai from Hawaii and Elsa Dyk from

จากมินนีโซต้า! เชิญแวะทักทายครูจิตอาสาเหล่านี้

Minnesota! Stop by to greet all of them
this new session!

ในเทอมใหม่ได้ค่ะ!

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS!

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
สาหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ

All Level 1 students
who do not attend ori-

1

ทุกท่านที่

ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศ

entation (at either 4:45
รวม P (passing) ขึ้นไป และ pm or 7 pm) must: 1) pay a 300 baht
ต้องเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมอีก make-up orientation fee 2) miss most of
2 วิชา เช่น Grammar for the first day of class to 3) get a video

จ่ายค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ

Daily Life, “Advanced Con- orientation. SES is unique and class time
is valuable so all students MUST come to
versation” ฯลฯ

สันติสุขมีเอกลักษณ์ และมีความสาคัญยิ่ง

ผู้ที่เคยไปค่ายของสันติสุข the live orientation session for maximum
อย่างน้อย 1 ครั้ง สามารถใช้ benefit from studying at SES.
2.

ค่ายแทน 1 วิชาเลือกได้
3. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียน
วิชาที่ 6 จะมี “ค่าใบประกาศนียบัตร” 100 บาท บวกเพิม
่

We offer excellent courses every session
besides Pre-1 and Levels 1-4. They are

Basic 1-3 (2,100 baht/course), Grammar
for Daily Life, Advanced Conversation,
4. นักเรียนที่ประสงค์จะขอจบ
Parts of Speech 1
และรับใบประกาศนียบัตรจะ
-3 and Writing.
ธุรการอย่างน้อย 3 วันทาการ

We accept only
6-11 students per

ล่วงหน้า

class.

(เวลา

16.45 น.หรือ 19 น.) ต้อง: 1)

300

บาท 2) พลาดการเรียนวันแรกเกือบทั้งหมดเพราะ
3) ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ การเรียนการสอนที่
ดังนั้น

นักเรียนจึงต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการเรียนที่สันติสุข

EXCELLENT COURSES TO TAKE!

เข้าไปกับค่าเรียน

ต้องลงทะเบียนขอจบทีห
่ ้อง

คุณ

วิชาเยีย
่ มทีน
่ า่ เรียน!
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่เปิดรับ
นักเรียนทุกเทอม
และระดับ

นอกจาก

Pre-1

1-4 ชั้นอื่นๆคือ Basic

Reading 1-3 (ราคา 2,100 บาท/
วิชา) Grammar for Daily Life, Advanced Con-

versation, Parts of Speech 1-3 และ Writing
เปิดรับนักเรียนแค่ 6-11 คน/ห้อง

