OCTOBER
TUITION CHANGES
10 am - 12 pm, 1 - 3 pm:
1,800 baht
 4 - 6 pm: 1,200 baht

ค่าเทอมเปลีย
่ นแปลง
เดือนตุลาคม
10 - 12 น., 13 - 15 น. =
1,800 บาท
 16 - 18 น. = 1,200 บาท

SANTISUK CENTERS
Check out our website,
www.santisuk.org for info
on all our branch centers!

ั สข
ศูนย์ภาษาอ ังกฤษสนติ
ุ

เชิญ เข ้าชมสาขาต่ า งๆของ
สันติสข
ุ ในเว็บไซต์ของเราตาม
ทีอ
่ ยูข
่ ้างต ้น

Monday-Thursday: 8 7:30 pm
 Friday: 9 - 5:30 pm
For night classes: gate
closes at 9:30 pm sharp.
(Please
give
yourself
enough time to leave!)
วันจันทร์-วันพฤหัสฯ: 8 19.30 น.
 วันศุกร์: 9 - 17.30 น.
้ เรียนตอนกลางคืน: ประตู
ชัน
ใหญ่ ปิ ด 21.30 น.ตรงเวลา
(กรุณาให ้เวลาตนเองออกจาก
อาคารให ้เรียบร ้อย!)

OCTOBER 2018 SESSION

เทอมเดือนตุลาคม 2561

ฯ

The next class session will be October 8 –
October 30/ November 1, 2018 at 7-9 am, 10
am-12 pm, 1-3 pm, 4-6 pm, and 7-9 pm.
The last day for the normal price is Thursday, October 4. After that, tuition increases
300 baht. You can reserve a
seat in any class by paying
50% of the tuition by October
4. It is not refundable after
that. All classes meet Monday
to Friday except 7-9 pm
which meets only Monday to
Thursday, and all are 2 hours
a day for 30 hours. For new
students, there is a one-time
NON-REFUNDABLE registration fee of 500 baht. We need
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, October 6.
Please register during normal office hours.

“ENGLISH FOR KIDS” COURSE
3-12 Years Old or K1-Grade 6
October 9-31, 2018 (Monday-Friday)
After October 5 + 500 Baht
Parents Orientation: Oct. 8, 6 pm
All prices below EXCLUDE textbooks and
lunch except the EMS special price.
 9:10-11:10 am OR 1:30-3:30
pm: English, 30 hours, B1,600
 11:10 am-12:10 pm: Math, 15
hours, B1,100
 12:10-12:30 pm: Lunch, B750
 12:30-1:30 pm: Science, 15
hours, B1,100
 EM or ES each = 45 hours,
B2,500
 EMS SPECIAL PACKAGE = 60 hours,
B4,200, includes lunch and all textbooks.

เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 8 ตุลาคม - 30 ตุลาคม/1
พฤศจิกายน 2561 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15
น. 16-18 น. และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคา
ปกติคอ
ื วันพฤหัสฯที่ 4 ตุลาคม 2561 หลังวันนี้ ค่า
เทอมจะเพิม
่ ขึน
้ อีก 300 บาท เชิญ จองที่เ รี ย นล่ ว ง
หน ้าได ้ด ้วยการจ่ายค่าเทอม 50%
้ ทีต
ของชัน
่ ้องการ ตามเวลาทีเ่ ลือก
ภายในวันที่ 4 ตุลาคม หลังวันนี้
้ เรี ย น
นักเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้ ชั น
พบกั น วั น จั น ทร์ ถ ึง วั น ศุ ก ร์ ยกเว ้น
รอบ 19-21 น.ทีเ่ รียนวันจันทร์ถ ึง
้ เรียนวันละ 2
วันพฤหัสฯ ทุกชัน
ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง นั กเรียน

ใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า 500
บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณายืน
่ สาเนา
บัตรประชาชน

และรูปถ่ายปั จจุบน
ั
้
1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชันจากัด
นักเรียน 6-11 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐม-

นิเทศภาคบังคับในวันเสาร์ท ี่ 6 ตุลาคม โดยเลือก
เวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น. (ระดับ Pre-1
ไม่ต ้องเข ้า) กรุณาลงทะเบียนในเวลาทาการตาม
ปกติ

ั้ ยนพิเศษ “ENGLISH FOR KIDS”
ชนเรี

ร ับน้องๆอายุ 3-12 ปี หรืออ. 1-ป. 6
ว ันที่ 9-31 ตุลาคม 2561 (ว ันจ ันทร์-ว ันศุกร์)
หล ังว ันที่ 5 ตุลาคม + 500 บาท
ปฐมนิเทศผูป
้ กครอง: 8 ต.ค. เวลา 18 น.
ราคาทัง้ หมดนี้
ไม่รวมค่าหนังสือและค่าอาหาร
กลางวัน ยกเว ้นแพ็คเกจราคาพิเศษ 3 คอร์ส ซึง่
รวมค่าหนังสือและอาหารกลางวัน
 9.10 น.-11.10 น.หรือ 13.30 น.15.30 น.: ภาษาอังกฤษ 30 ชม.
1,600 บาท
 11.10 น.-12.10 น.: คณิตศาสตร์ 15 ชม. 1,100 บาท
 12.10 น.-12.30 น.: แพ็ คเกจ
อาหารกลางวัน 750 บาท
 12.30 น.-13.30 น.:
วิทยาศาสตร์ 15 ชม. 1,100 บาท
 อังกฤษ+คณิตฯ หรือ อังกฤษ+
วิทย์ฯ = 45 ชม. 2,500 บาท
 แพ็คเกจพิเศษ: อังกฤษ+คณิตฯ+วิทย์ฯ = 60
ชม. 4,200 บาท รวมหนังสือและอาหารกลางวัน

We warmly
WELCOME
Ema Prinsloo and Mariska
Simon from South Africa! Be
sure to greet both of them
this next session!
We would also like to say
goodbye
and
grateful thanks to Mike
Rowe, Dr. Phil Pearson, Kate
Pearson, and Val Kesterson!
We are grateful for all your
time and help! Have a safe
trip home and do come back
again!

เราขอให ก้ าร
ต ้อนรั บ อย่ า ง
อบอุน
่ แก่ครูเอม่า พรินสลู และครูมาริสก ้า ไซม่อน
จากประเทศแอฟริกาใต ้! เชิญทักทายครูอาสาสมัคร
ทัง้ สองท่านนีใ้ นเทอมหน ้านะคะ!
ขณะเดียวกัน เราขอกล่าวลาและขอบพระคุ ณ ด ้วย
ความซาบซึง้ ใจต่อครูไมค์
โรว์
น.สพ.(นายสัตวแพทย์)ฟิ ล เพียร์ั และครูแวล
สัน ครูเคท เพียร์สน
ั !
เคสเตอร์สน
เราขอบพระคุณ
ส าหรั บ เวลาและความช่ว ยเหลือ
แก่เรา ขอให ้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกลับมาอีกนะคะ!

We cannot
thank you enough, Kate, for
all your excellent and hard
work as Director at Rachada
the past two-plus years, plus
your years at Ladkrabang
and time at SES! Thank you
so much for touching many lives, and may
God bless your next journey! We love you
and do come back again! We will wait here
with open arms!

เราขอบพระคุ ณ ครู เ คทมากๆเลยค่ ะ ส าหรั บ
การทางานที่ห นั ก และยอดเยีย
่ มของ
ครู เ คทในฐานะผู อ
้ านวยการที่รั ช ดา
ช่วงสองปี กว่าทีผ
่ ่านมา รวมทัง้ เวลาที่
ลาดกระบังและโรงเรียนของเรา! ขอบ
พระคุ ณ ที่ค รู เ คทได ้ช่ว ยเหลือ และ
สัมผัสชีวต
ิ ของนักเรียนจานวนมาก ขอพระเจ ้าอวย
พรการเดินทางก ้าวต่อไปของครูเคทนะคะ! เรารัก
ครูเคท และขอให ้กลับมาอีก เราจะอ ้าแขนรอรับ
เลยค่ะ!

B300 MAKE-UP ORIENTATION

ค่าปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท

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. So, do not miss orientation!

หลักสูตรของสันติสข
ุ มีเอกลักษณ์

PINGPONG:

Office
hours in the SES lobby.
BADMINTON: 10 am on
Tuesdays and Fridays.
Van leaves SES @ 9:30
am.
PICKLEBALL: 8 am12 noon, Saturdays, and 2
or 3-6:45 pm, Sundays at
SES.
BASKETBALL:
6:458:30 pm, Sundays at SES.

ปิ งปอง: ตามวันและเวลาทา
ั ติสข
การในล็อบบีส
้ น
ุ
แบดมินต ัน: 10 น. ทุกวัน
อังคารและวันศุกร์ รถตู ้ออก
จากสั น ติส ุข เวลา 9.30 น.
พิคเคิลบอล: 8-12 น.ทุกวัน
เสาร์ และ 14 หรือ 15-18.45
ั ติสข
น. ทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ
บาสเกตบอล: 18.45-20.30
ั ติสข
น. ทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ

และ

เวลาในห ้อง เรียนก็มค
ี า่ นั กเรียนทุกคนจึง
ต ้องเข ้าปฐมนิ เ ทศสดเพือ
่ จะได ้ประโยชน์
ั ติสข
เต็มทีจ
่ ากการเรียนทีส
่ น
ุ
ถ ้านักเรียน
ไม่เข ้าปฐมนิเทศสด ทัง้ นั กเรียนเก่าและ
ใหม่ซงึ่ ขึน
้ ระดับ 1 ต ้อง ก. จ่ายค่าธรรม-

เนียมปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
ข.

พลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้ ชัว่ โมง

เพราะ ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ ดังนัน
้
อย่าพลาดการเข ้าปฐมนิเทศนะคะ!

ATTENTION: ALL MOTORCYCLISTS

ประกาศสาหร ับผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์ทก
ุ ท่าน

 Please park your motorcycle ONLY at the
motorcycle parking spots on the cement
portions of the parking lot next to the basketball hoops.

 กรุณาจอดมอเตอร์ไซค์ในทีท
่ เี่ ราจัดให ้มอเตอร์ไซค์จอดเท่านัน
้ ซึง่ เป็ นตรงพืน
้ ปูนซีเมนต์หลังแป้ น
บาสทัง้ สองฝั่ งทีเ่ ราแบ่งเป็ นช่องๆ

 Please do NOT park your motorcycle
elsewhere in the parking lot nor under the
roof where SES vehicles are parked.

 ขอความกรุ ณ าอย่ า จอดมอเตอร์ไซค์ท ี่จุ ด อื่น ในลานจอดรถ
ของสันติสข
ุ
หรือใต ้กั น สาดซึง่
เป็ นทีจ
่ อดรถโรงเรียน

 Thank you for your kind cooperation!

 ขอบพระคุณสาหรับความร่วมมือเป็ นอย่างดีคะ่ !

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

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

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

