SANTISUK ENGLISH
CENTER BANGKAE
OPENING SOON!
We are delighted to
announce the opening of
the
Santisuk
English
Center
Bangkae
in
Bangkae, Thonburi by an
excellent team of teachers and staff: Aj. Scott
and
Michelle
Harpe,
Note-Bunyarit and NiNisachon Chankantham,
and Chompoo-Sangrawee
Authailerd! If you live
near that area, consider
taking classes there to
save travel time! The
Center opens in July and
the first day of class is
August 6!

ั สข
ศูนย์ภาษาอ ังกฤษสนติ
ุ
บางแคเปิ ดเร็วๆนี!้
เรายิน ดีท ี่จ ะประกาศว่ า ศู น ย์
ภาษาอังกฤษสั น ติส ุข บางแค
จะเปิ ดทีเ่ ขตบางแค ธนบุรี
โดยทีมงานครู และเจ ้าหน ้าที่
ทีย
่ อดเยีย
่ มคือ อ.สก็อตต์กบ
ั
อ.มิเ ชล ฮาร์ ป ครู โ น ต
้
(บุ ญ ฤทธิ์)กับคุณนิ (นิศาชล)
จั น กั น ธรรม
และครู ช มพู่
(แสงระวี) อุทย
ั เลิศ!
ถ ้า
นักเรียนอาศั ย อยู่ ใกล ้บางแค
ก็ เ ชิญ ไปเรี ย นที่นั่ น ได ้เพื่ อ
ประหยัดเวลาเดินทาง! ศูนย์ฯ
จะเปิ ดใน
เดือ นก.ค.
นี้
และ
เปิ ดเรี ย น
วั น แรกคือ
วั น ที่
6
ส.ค.ค่ ะ !

เทอมมิถน
ุ ายน 2561
JUNE 2018 SESSION

เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 21 พฤษภาคม-8/13 มิถน
ุ ายน

The next class session will be May 21 – June
8/13, 2018 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3 pm,
4-6 pm, and 7-9 pm. (7 pm classes end on
June 13.) The last day for the normal price
is Thursday, May 17. After that, tuition
increases 300 baht. You can reserve a seat
in any class by paying
50% of the tuition by
May 17 . It is not refundable after that. Classes
meet Monday to Friday
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, May 19. Register weekdays, 8-7:30 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. 16-18 น.
และ 19-21 น. (รอบ 19 น.จบวันที่ 13 มิ.ย.) วัน
สุดท ้ายสาหรับราคาปกติคอ
ื วันพฤหัสฯที่ 17 พฤษ-

ภาคม หลังวันนี้ ค่าเทอมจะเพิม
่ ขึน
้ อีก 300 บาท
เชิญ จองที่เ รี ย นล่ ว งหน า้ ได ้ด ้วยการจ่ า ยค่ า เทอม
้ ที่ต ้องการ ตาม
50% ของชั น
เวลาที่เ ลือ กภายในวันที่

17

พฤษภาคม หลังวันนี้ จะรับเงิน
คืนไม่ได ้

้ เรียนพบกันวัน
ชัน

จันทร์ถงึ วันศุกร์ เรียนวันละ 2
ชัว่ โมง

รวม

30

ชัว่ โมง

นั ก เรีย นใหม่ มค
ี า่ ลงทะเบีย นแรกเข ้า 500 บาทซึง่
รับคืนไม่ได ้ กรุณานาสาเนาบัตรประชาชนมา และ
้ จากัด
รูปถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
นักเรียน 6-11 คนเท่านัน
้ เน ้นการพูดและการใช ้
ภาษา อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้า

ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันเสาร์ 19 พฤษภาคม
เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น.(ระดับ Pre1 ไม่ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนในวันทาการเวลา 819.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17.30 น. ย้า: วันศุกร์
ปิ ดทาการ 17.30 น.

คิดสเ์ ซ็นเตอร์

KIDS CENTER
 May 21 – June 8, 2018

 วันที่ 21 พ.ค. - 8 มิ.ย. 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-วันพฤหัสฯ
เวลา 16.45-18.45 น., 1,600 บาท/
คอร์ส/รอบ

 Free Placement Test

 ทดสอบฟรีเพือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน

้ = 480 บาท/ชุด
 ค่าหนังสือ: ทุกชัน

 PING-

PONG: Office hours in the lobby.
BADMINTON: 10 am on Tuesdays and
Fridays. The van leaves SES at 9:30
am.
PICKLEBALL:
8
Saturdays, and 2 or 3
Sundays at SES.
BASKETBALL:

am-12 noon
-6:45

pm,

6:45-8:30 pm,

 ปิ งปอง:
ตามวันและเวลาทาการ
ในล็อบบี้
 แบดมินต ัน: 10 น. ทุกวันอังคาร
และวันศุกร์
รถตู ้ออกจากสั 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
ุ

A WARM WELCOME TO RETURNING
VOLUNTEER TEACHERS!
We warmly welcome back Janice Schick
from Canada and Mitchellene (Mitch)
Solinap from the Philippines!
Stop by to greet them next
session! We are also delighted that Dr. Dennis and
Melody Nordine are staying
for another month! We are
thankful for all of you!

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

“PARTS OF SPEECH”

ยินดีตอ
้ นร ับครูอาสาสม ัครเก่ากล ับมาใหม่!
ขอต ้อนรับครูเก่ากลับมาอย่างอบอุน
่ คือ ครูแจนิส
ชีคจากประเทศแคนาดา และครู ม ิช เชลลีน (มิช)
โซลิแน็ ปจากประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์! เชิญแวะทักทาย
พวกท่ า นในรอบเรี ย นถั ด ไป
นะคะ ในขณะเดียวกัน เราก็ด ี
ใจทีด
่ ร. เดนนิ ส และครู
เมโลดี้ นอร์ ด ีน ยั ง อยู่ ส อน
ต่ออีกหนึง่ เดือน!
เราขอบ
พระคุณด ้วยความซาบซึง้ ใจในทุกท่านเลยค่ะ!

ค่าปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
หลักสูตรของสันติสข
ุ มีเอกลักษณ์ และเวลาในห ้อง
เรียนก็มค
ี า่ นั กเรียนทุกคนจึงต ้องเข ้าปฐมนิเทศสด
เพือ
่ จะได ้ประโยชน์เต็มทีจ
่ าก
ั ติส ุข นั ก เรีย น
การเรียนทีส
่ น
เก่าและใหม่ซ ึ่ง ขึ้น ระดั บ 1
แต่ไม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศ ต ้อง
ก.
จ่ายค่าธรรมเนียมปฐม-

นิเทศพิเศษนอกรอบ

300

บาท

ข. พลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้ ชัว่ โมง
เพราะ ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ

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

THE PICKLEBALL
BANGKOK OPEN 2018

Congratulations to our
Santisuk teachers and
staff who played hard in
the hot sun, winning
medals at the Pickleball
Bangkok Open 2018! Our
Griang with Lenka (from
Czech Rep.), cinched 1st
place for Mixed Doubles,
Ern and Fang: 1st place
for Women’s Doubles,
Steve and Fang: 3rd place
for Mixed Doubles, and
Pakorn and Ohm, 4th
place for Men’s Doubles!
Thanks so much to all
who played and served to
make this event a fun and
memorable one! It was
also a privilege to see
international players at
Santisuk from Czech Republic, India, Pakistan,
Sweden, U.K., and U.S.A.!

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 ขอเชิญ
เข ้าเรียนคอร์ส “Parts of Speech” เป็ นการเรียนรู ้
ไวยากรณ์แบบทีค
่ ณ
ุ นาไปใช ้ได ้ ทาให ้คุณได ้ใช ้สิง่
ทีเ่ รียนรู ้มา!

ATTENTION: ALL MOTORCYCLISTS

ประกาศสาหร ับผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์ทก
ุ 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.
 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!

 กรุ ณ าจอดมอเตอร์ไซค์บ นพื้ น ปู น ซีเ มนต์ห ลั ง
แป้ นบาสทัง้ สองฝั่ ง ไม่ใช่ในลานจอดรถทีเ่ ป็ นพืน
้
ยางมะตอยสีดาซึง่ เราพยายามรักษาพืน
้ ผิวให ้เรียบ
เพือ
่ ใช ้เล่นกีฬาเพราะขาตั ง้
เหล็กที่ค มของมอเตอร์ไซค์
จะกดลงบนพืน
้ ผิวยางมะตอย
ท าให เ้ ป็ นรอยยุ บ หรื อ หลุ ม
 กรุณาอย่าจอดมอเตอร์ไซด์หน ้าห ้องเรียน
เพราะกีดขวางทางเข ้าออกของนักเรียน

1A

 ขอขอบพระคุณทีก
่ รุณา
ร่วมมือเป็ 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

การแข่งข ันเดอะแบงค็ อค
โอเพ่นพิคเคิลบอล 2018
ขอแสดงความยินดีกั บ ครู และ
เจ ้าหน า้ ที่ข องสั น ติส ุข ที่เ ล่น
เต็มทีท
่ า่ มกลางแสงแดดทีแ
่ รง
กล ้าเพื่ อ จะคว ้ารางวั ล ในการ
แข่งขั น เดอะแบงค็ อ กโอเพ่ น
พิค เคิลบอล 2018! คุ ณ
เกรี ย งของเรากั บ คุ ณ เลงก ้า
(จากประเทศเชค)ชนะเลิศที่
1 คูผ
่ สม ครูเ อิ้น กั บ ครู แ ฟง
(ครู เ ด็ ก )ชนะเลิศที่ 1 หญิงคู่
อ.สตีฟกับครูแฟงได ้ที่ 3 คู่
ผสม
และคุณปกรณ์กับคุณ
โอมได ้ที่ 4 ชายคู่ ขอบคุณ
มากๆส าหรั บ ทุ ก ท่ า นที่เ ล่ น
และรั บ ใช ้ในหน า้ ที่ต่ า งๆซึ่ง
ทาให ้งานนี้ ส นุ ก และน่าจดจา
ไปอีกนาน! เรารู ้สึกเป็ นเกียรติ
ที่ได ้เห็ น นั ก กีฬ านานาชาติ
ั ติสข
ที่สน
ุ จากประเทศ: เชค
อิน เดีย ปากีส ถาน สวีเดน
อังกฤษ และอเมริกา!
NC

