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SANTISUK RACHADA:

OUR NEWEST BRANCH!
We are happy to announce
the opening of our newest
branch, Santisuk English
Center Rachada (SCR), on
April 18! Our office hours
are Monday-Thursday, 9
a.m.-7 p.m. and Friday, 9
a.m.-5 p.m. with the first
session starting on May 16.
We have an excellent team
and would like to congratulate Kate Pearson as our
new director there! Visit us
at 158 Emmanuel Building,
Rachadapisek Road, Huaykwang,
Bangkok,
between the Thailand Cultural
Center MRT (subway) station and the Huay-kwang
MRT. Phone number: 02247-3136, 02-247-3138.

NEXT SESSION: APRIL
The next class session will
be April 19 - May 11/12,
2016 at 7-9 a.m., 10-12
noon, 1-3 p.m., 4-6 p.m.
(take note of this time), and
7-9 p.m. The last day for
our special price is Friday,
April 8. After that, tuition
will increase 300 baht. If you would like
to reserve a seat in any class, you need
to pay 50% of the tuition by April 8. It is
not refundable after that. Day classes

will meet Monday-Friday which will end
on May 11 and evening classes wil meet
Monday-Thursday which will end on
May 12. Classes meet for 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” 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
4:45 p.m. or 7 p.m. on Monday, April 18.

Register weekdays, 8-7:30 p.m. and Fridays, 9-5:30 p.m.

ั สข
สนติ
ุ ร ัชดา:
สาขาใหม่ลา่ สุดของเรา!
เรามีความยินดีทจ
ี่ ะประกาศการ
เปิ ดตัวของสาขาใหม่ลา่ สุดของ
เราคือศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสข
ุ
รัชดาในวันที่ 18 เม.ย.นี้ เวลา
ทาการคือ วันจันทร์-วันพฤหัสฯ
เวลา 9-19 น. และวันศุกร์เวลา
้ เรียนรอบแรก
9-17 น. โดยชัน
เริม
่ วันที่ 16 พ.ค.! เรามีทม
ี ที่
ยอดเยีย
่ ม และขอแสดงความ
ั ทีเ่ ป็ น
ยินดีกับครู เคท เพียร์สน
ผู ้อานวยการคนใหม่ทน
ี่ ั่น เชิญ
ไปเยีย
่ มเราได ้ที่ 158 อาคาร
เอ็มมานูเอล ถ.รัชดาภิเษก เขต
ห ้วยขวาง กทม. ระหว่างสถานี
รถไฟฟ้ าใต ้ดินศูนย์วัฒนธรรมฯ
และสถานีห ้วยขวาง เบอร์โทร.
02-247-3136, 02-247-3138

ENGLISH, MATH, AND SCIENCE
APRIL 21 - MAY 13, 2016

APRIL 20, 6 p.m.: Parents Orientation

Late Fee After April 19 + 500 Baht/Course

 For K-G.6 or ages 3-12
 All three courses (package) =
B4,000 includes books,
lunch, and snacks
 Individual course price excludes books
 9:10-11:10 a.m. OR 1:30-3:30
p.m.: Conversational English
(30 hours) = B1,400
 11:10 a.m.-12:10 p.m.: Math
(15 hours) = B950
 12:10-12:30 p.m. daily:
lunch package (purchase
separately) = B650
 12:30-1:30 p.m.: Science (15 hours) =
B950

เทอมหน้า: เดือนเมษายน
เทอมหน ้าเริม
่ วันที่ 19 เม.ย. 11/12 พ.ค. 2559 เวลา 7-9 น.
10-12 น. 13-15 น. 16-18 น.
(โปรดสังเกตเวลานี)้ และ 1921 น. ราคาพิเศษวันสุดท ้ายคือ
วันศุกร์ท ี่ 8 เม.ย. หลังวันนี้ ค่า
เรียนจะเพิม
่ ขึน
้ 300 บาท เชิญ
้
จองทีเ่ รียนล่วงหน ้าได ้โดยจ่าย 50% ของชัน
ทีต
่ ้องการตามเวลาทีเ่ ลือกภายในวันที่ 8 เม.ย.
้ กลาง
หลังวันนี้ นักเรียนจะขอรับเงินคืนไม่ได ้ ชัน
วันเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ จบวันที่ 11 พ.ค. และ
้ กลางคืนเรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ จบวันที่
ชัน
้ เรียนวันละ 2 ชัว่ โมง รวมทัง้ สิน
้
12 พ.ค. ทุกชัน
30 ชัว่ โมง นักเรียนใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า

500 บาท ซึง่ รับคืนไม่ได ้ หลักฐานใช ้
สาเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายปั จจุบน
ั 1
้ จากัดนั กเรียน
ใบขนาด 1”x 1” แต่ละชัน
6-1 1 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้า
ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันจันทร์ท ี่ 18 เม.ย.

โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น.
(ระดับ Pre-1 ไม่ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนใน
วันธรรมดาเวลา 8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา
9-17.30 น. ย้า: วันศุกร์ สานักงานปิ ด 17.30 น.

คอร์สพิเศษช่วงปิ ดภาคสาหร ับน้องๆ:
อ ังกฤษ-คณิตฯ-วิทย์
21 เม.ย. - 13 พ.ค. 2559
20 เม.ย. เวลา 18 น. ปฐมนิเทศผูป
้ กครอง
หล ัง 19 เม.ย. + 500 บาท/วิชา
 รับอนุบาล-ป.6 หรืออายุ 3-12 ปี
 ทัง้ แพคเกจ 3 วิชา= 4,000 บาท
รวมตารา อาหารกลางวัน อาหารว่าง
 ราคารายวิชาเดีย
่ วไม่รวมตารา
 9.10-11.10 น. หรือ 13.3015.30 น.: สนทนาภาษาอังกฤษ
(30 ชม.) = 1,400 บาท
 11.10-12.10 น.: คณิตศาสตร์
(15 ชม.) = 950 บาท
 12.10-12.30 น.ทุกวัน: แพ็คเกจอาหารกลางวัน = 650 บาท
 12.30-13.30 น.: วิทยาศาสตร์ (15 ชม.)
= 950 บาท
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MINI SIAM &
NONG NOOCH
TROPICAL GARDEN
Wednesday, April 6
Deadline: March 30
Leave 8 A.M.
Across MAKRO
B400: students, teachers,
and staff
 B500: others
 B500: after deadline
 Includes travel insurance, AC bus, entrance fee,
Thai cultural and elephant
show

GOODBYE & GRATEFUL THANKS!
Goodbye and grateful thanks
to volunteer teachers: Rick
and Sherry Swindlehurst,
Claire Correll, Elaine McCarty,
Byrla Busch, David Juel, Paul
and Mary Nierman, Jeannine
Pribble, and Doug Whittaker!
We enjoyed having you and do come
back again!

A WARM WELCOME TO FORMER
AND NEW VOLUNTEER TEACHERS!
We warmly welcome back Scott and
Michelle Harpe from Michigan, U.S.A.
who came back to teach this
March! We also warmly welcome a new team from the
Philippines: Dorilyn Mendoza,
Carmelle Mondonedo, Mitchelene Solinap, Edna Batiquin,
Hananel Nacario, Lovely Sunog, and
Michael Guitguiten! Stop by to greet
these volunteer teachers!

LEVEL 1 ORIENTATION

ั สข
สนติ
ุ นาเทีย
่ ว:
มินส
ิ ยาม-เมืองจาลอง
และสวนนงนุช!
ว ันพุธที่ 6 เม.ย.
ปิ ดร ับสม ัครว ันที่ 30 มี.ค.
ออกเดินทางเวลา 8 น.
ณ ตรงข้ามแม็ คโครบางกะปิ

ค่าเทอมเปลีย
่ นเดือนเม.ย.

10 น., 13 น. = 1,600 บาท
16 น. = 1,150 บาท

ลาก่อนและขอบพระคุณอย่างยิง่ ต่อ
ครูจต
ิ อาสาทีม
่ าสอนในเดือนมี.ค.นี้
คือครูรค
ิ
ครูอเิ ลน
ครูพอล

ครูเชอร์รี่

ครูแคลร์

ครูเบอร์ลา่

ครูเดวิด

ครูแมรี่

ครูจน
ี นีน

และ

ครูด๊ ก
ั ! เรายินดีทพ
ี่ วกท่านอยู่กบ
ั เรา และขอให ้
กลับมาอีกนะคะ!

ขอต้อนร ับครูจต
ิ อาสาทงเก่
ั้ าและใหม่!
(เชิญดูนามสกุลฝั่ งซ ้ายของทีมใหม่)
ขอต ้อนรับอ.สก็อตต์และอ.มิเชล ฮาร์ปทีก
่ ลับมา
สอนในเดือนมี.ค.นี้! และขอต ้อนรับ
ทีมใหม่จากประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์คอ
ื
ครูดอริลน
ิ ครูคาร์เมล ครูมช
ิ เชลลีน
ครูเอ็ดน่า

ครูฮานาเนล

และครูไมเคิล!

ครูเลิฟลี่

อย่าลืมแวะทัก

ทายครูจต
ิ อาสาทัง้ หมดนีน
้ ะคะ!

ปฐมนิเทศน ักเรียนระด ับ 1

All Level 1 students who do not
attend the live orientation (4:45
p.m. or 7 p.m.) must pay a 300

นักเรียนระดับ 1 ทีไ่ ม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศ
สด (16.45 น. หรือ 19 น.) ต ้องจ่าย

miss most of the first day of class
to be oriented by video. So DO
NOT MISS this important day!

เกือบทัง้ ชัว่ โมงเพราะต ้องไปดูวด
ี โี อ
ปฐมนิเทศ
ดังนัน
้
อย่าพลาดว ัน
้ ะคะ!
สาค ัญนีน

baht make-up orientation fee,

SANTISUK SPORTS

BASKETBALL: Every Saturday
at 7-9 a.m., NO basketball
 400 บาท: นักเรียน ครู และ
April 9 and 16.
ั ติสข
เจ ้าหน ้าทีส
่ น
ุ
PICKLEBALL: Every Saturday
 500 บาท: ผู ้อืน
่
at 9 a.m. -12 noon, NO pickleball April 9. Additional pickle 500 บาท: หลัง 30 มี.ค.
 รวมค่าประกันเดินทาง รถบัส ball April 12 at 3:30 p.m.
BADMINTON: Every Tuesday
แอร์ บัตรผ่านประตู และค่าเข ้า
and Friday at 10 a.m. The van leaves
ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
Santisuk at 9:30 a.m. NO badminton
และการแสดงของช ้าง
April 12 and 15.

10 a.m., 1 p.m. = B1,600
4 p.m. = B1,150

ลาก่อนและขอขอบพระคุณอย่างยิง่ !
(เชิญดูนามสกุลฝั่ งซ ้าย)

 April 11-12: SES open 9-5:30 p.m.
 April 13-15: SES closed-NO classes
 May 2: SES open-all classes meet
 May 5: SES closed EXCEPT 7 p.m. classes will meet as normal
 May 6: SES closed-NO classes

ค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ
300 บาท และพลาดการเรียนวันแรก

ั สุข
กีฬาสนติ
บาสเกตบอล: ทุกวันเสาร์เวลา7-9
น. ไม่เล่น/งดวันที่ 9 และ 16 เม.ย.
พิคเคิลบอล:ทุกวันเสาร์เวลา9-12
น. ไม่เล่น/งดวันที่ 9 เม.ย. เพิม
่
วันเล่นวันที่ 12 เม.ย. เวลา 15.30 น.
แบดมินต ัน: ทุกวันอังคารและวัน
ศุกร์เวลา 10 น. รถตู ้ออกจากสันติสข
ุ เวลา
9.30 น. ไม่เล่น/งดวันที่ 12 และ 15 เม.ย.

 11-12 เม.ย.: ร.ร.เปิ ดเวลา 9-17.30 น.
 13-15 เม.ย.: ร.ร.ปิ ด-ไม่มเี รียน
 2 พ.ค.: ร.ร.เปิ ด-มีเรียนตามปกติ
 5 พ.ค. ร.ร.ปิ ด ยกเว้นรอบ 19 น.มีเรียน
ตามปกติ
 6 พ.ค.: ร.ร.ปิ ด-ไม่มเี รียน

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

