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OCTOBER SESSION

 ปิ ดรับสมัคร: 15 ตุลาคมเวลา

tation at either 4:45 pm or 7 pm on Saturday, October 3, 2015. Register week-

September 2015

The
next
class
เทอมเดือนตุลาคม
session will be Oc Sattahip Naval Base,
tober
5-28,
2015
at
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 5 Chonburi
7-9
am,
10-12
 1,500 baht/adult
28 ต.ค. 2558 เวลา 7-9
 1,250 baht/junior-senior noon, 1-3 pm, 4:45น. 10-12 น. 13-15 น.
6:45 pm, and 7-9
high student
16.45-18.45 น.และ 19 Deadline: October 15 at pm. The last day for
21 น. วันสุดท ้ายสาหรับ
our special price is
7:30 pm
ราคาพิเศษคือ ว ันพุธที่
Sep Sports: petanque (bocce Wednesday,
30 ก.ย. หลังวันนี้ ค่า
ball), basketball, volleyball, tember 30. After
We Remember...
futsal, ping-pong, badmin- that, tuition will increase 300
เรียนจะเพิม
่ ขึน
้ 300 บาท เชิญจองที่
baht. If you would like to reserve a seat เรียนล่วงหน ้าได ้โดยจ่าย 50% ของชัน
ton, and a new game
้ ทีต
่ ้อง
 For questions, ask Mr. in any class, you need to pay 50% of the
การ ตามเวลาทีเ่ ลือกภายในว ันที่ 30 ก.ย. หลัง
Pakorn, Sports & Activities tuition by September 30. It is not refundable after that. Classes will meet วันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได ้ วันเรียนคือว ันจ ันทร์ Coordinator, in the office.
้ 30 ชัว่ โมง
Monday - Thursday, 2 hours a day for 30 ว ันพฤห ัสฯ วันละ 2 ชม. รวมทัง้ สิน
hours. For new students, there is a one- นักเรียนใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า 500 บาท
ค่ายกีฬา!
time
NON-REFUNDABLE
registration
fee
ซึง่ รับคืนไม่ได ้
ใช ้สาเนาบัตรประชาชนและรูป
23-25 ตุลาคม
of
500
baht.
Please
bring
a
photo-copy
้ จากัด
ถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
 ฐานทัพเรือสัตหีบ
of your Thai ID card and 1 recent 1” x 1”
ชลบุรี
นักเรียน 6 - 11 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษา
picture. Each class has 6-11 students and
 1,500 บาท/ผู ้ใหญ่
the emphasis is on learning to speak อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐม 1,250 บาท/นักเรียนมัธยม
and use English. For Level 1 students นิเทศภาคบ ังค ับในว ันเสาร์ท ี่ 3 ต.ค. โดย
ต ้น-ปลาย
(not Pre-1), there is a REQUIRED orien- เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (ระดับ
19.30 น.
 กีฬา: เปตอง, บาสเกตบอล,
วอลเล่ยบ
์ อล, ฟุตซอล, ปิ งปอง
แบดมินตัน, และเกมใหม่
 หากมีคาถาม เชิญสอบถาม
คุณปกรณ์ ผู ้ประสานงานฝ่ าย
กีฬาและกิจกรรมทีห
่ ้องธุรการ

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

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS!

ดาเวลา 8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับ
สาหร ับน ักเรียนใหม่ระด ับ 1 ทุกท่าน!

All Level 1 students
who do not attend
orientation (at either
4:45 pm or 7 pm)
must: 1) pay a 300

baht make-up orienWEEKLY
BADMINTON tation fee 2) miss most of the first day

Join us for
badminton
every Tuesday
and Friday! Our van leaves
Santisuk at 9:30 am.

Pre-1 ไม่ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนในวันธรรม-

of class to 3) be oriented by video. SES
is unique and class time is valuable so all
students MUST come to the live orientation session for maximum benefit from
studying at SES.

นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่
ไม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศ (เวลา
16.45 น.หรือ 19 น.) ต ้อง
จ่ายค่าธรรมเนียม
ปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ
1)

300 บาท

2) พลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้

ชัว่ โมงเพราะ 3) ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ การ
ั ติสข
เรียนการสอนทีส
่ น
ุ มีเอกลักษณ์และมีความ
สาคัญยิง่ ดังนัน
้ นักเรียนต้องเข ้าปฐมนิเทศสด
ั ติสข
เพือ
่ จะได ้ประโยชน์เต็มทีจ
่ ากการเรียนทีส
่ น
ุ

ั
แบดมินต ันประจาสปดาห์
เชิญร่วมเล่นแบดมินตันกับเรา
ทุกวันอังคารและวันศุกร์!

รถตู ้

ของเราออกจากสันติสข
ุ เวลา
9.30 น.ค่ะ

ั้ ยนพิเศษของน้องๆในเดือนตุลาคมนีไ้ ด้ในหน้า 2
เชิญดูชนเรี

Santisuk English School, 3071 Ladprao Road, Bangkapi, Bangkok 10240
Phone: 02-734-3797 Website: www.santisuk.org
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“PRACTICAL WRITING”
One class only at 7-9 PM
(NEW Students Only,
NO Repeats!)
Teacher Jack Armstrong,
retired English teacher and
writing expert from Minnesota, U.S.A. will be
teaching a Practical Writing class this October.
Open to students who
have finished Levels 1-4.
IMPORTANT: this is NOT a
basic writing class, NOT
for students to learn to
form and write sentences
but for students who can
write English fairly well as
you will be writing every
day. If you are qualified to
take this class, do not miss
it as it will help you to improve your writing skills,
and it would be an honor
to study with Teacher Jack
who is very committed to
helping you!
ชั้นเรียนพิเศษ:
การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงประยุกต์
ชั้นเดียวเท่านั้น รอบ 19-21 น.
(รับนักเรียนใหม่เท่านัน
้
ไม่รับผู ้ลงเรียนซา้ !)
อ.แจ็ค อาร์มสตรอง อาจารย์
่ วชาญ
ภาษาอังกฤษและผู ้เชีย
้ การ
ด ้านการเขียนจะสอนชัน
เขียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์
(นาไปใช ้ได ้)ในเดือนต.ค. เปิ ด
รับนักเรียนทีจ
่ บระดับ 1-4 แล ้ว
้
ั ้ การเขียน
สาค ัญ:ชันนีไ้ ม่ใช่ชน
ั ้ หัดแต่งหัด
เบือ
้ งต ้น ไม่ใช่ชน
้
เขียนประโยค
แต่เป็ นชัน
สาหรับผู ้ทีเ่ ขียนภาษาอังกฤษ
ได ้ดีหรือเก่งพอสมควร
และ
ต ้องเขียนทุกวัน หากคุณมีคณ
ุ ้
สมบัตท
ิ จ
ี่ ะเรียนชันนี้
ก็อย่า
พลาดเพราะทักษะการเขียน
ของคุณจะดีขน
ึ้ แน่นอน และนั บ
เป็ นเกียรติอย่างยิง่ ทีค
่ ณ
ุ จะได ้
เรียนกับอ.แจ็คซึง่ จะทุม
่ เทเต็ม
ทีเ่ พือ
่ ช่วยคุณ!

WELCOME BACK RETURNING
VOLUNTEER TEACHERS FROM THE USA!
We warmly welcome back Jack Armstrong and Annette Carlson from Minnesota, and
Kate Pearson from Wisconsin! Kate has been
teaching at our Ladkrabang branch for the past
year and we are happy she will be joining us in Ladprao! Stop by to greet
these wonderful teachers in October!

KIDS’ SPECIAL CLASSES IN OCTOBER
ENGLISH, MATH, & SCIENCE
October 7 - 28
After October 5, Pay 500 Baht More
For Kids, 4 - 12 Years Old
ALL THREE SUBJECTS & LUNCH:

 Conversational English, math, science,
and lunch
 4,000 baht/60 hours includes books, lunch, & snacks
 Choose: 9:10 am - 1:30 pm
OR 11:10 am - 3:30 pm
TWO SUBJECTS & SNACKS:

 English + math: 45 hours,
2,300 baht with snacks,
excluding book.
 English + science: 45
hours, 2,300 baht with
snacks, excluding book.

INDIVIDUAL SUBJECT & CLASS TIMES:

 9:10-11:10 am - English, 30 hours,
1,400 baht with snacks, excluding book.
 11:10 am-12:10 pm - Math for 15
hours, 950 baht with snacks, excluding
book.
 12:10-12:30 pm - Lunch package for
15 days, 650 baht.
12:30-1:30 pm - Science for 15 hours,
950 baht with snacks, excluding book.
1:30-3:30 pm - English, 30 hours, 1,400
baht with snacks, excluding book.

SANTISUK BRANCHES
Our branches in Ladkrabang
and Silom use the exact
same high-quality curriculum and textbooks as our main campus
in Ladprao, and also have foreign teachers! So if you live near any branch, take
your classes there to save travel time.
You will get a
Ministry of Education approved
certificate after
completion just
like at Ladprao.
Stop by and visit
our branches!
LADKRABANG

ขอต้อนรับครูจต
ิ อาสาเก่าจากสหรัฐฯกลับมา!
ขอให ้การต ้อนรับอย่างอบอุน
่ แก่ อ.แจ็ค อาร์ม สตรอง และอ.แอนเน็ ต คาร์ลสัน
จากรัฐมินนีโซต ้า
และครูเคท
ั จากรัฐวิสคอนซิน! ครู
เพียร์สน
เคทสอนอยูท
่ ส
ี่ าขาลาดกระบัง
ในหนึง่ ปี ทผ
ี่ ่านมา และเราดีใจที่
ท่านจะมาร่วมงานกับเราทีล
่ าดพร ้าว เชิญแวะทักทายครูทน
ี่ ่ารักทัง้ สามท่านนีใ้ น
เดือนต.ค.ค่ะ!

ชั้นเรียนพิเศษสาหรับน้องๆในเดือนตุลาคม
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ & วิทยาศาสตร์
7 - 28 ตุลาคม
หลังวันที่ 5 ตุลาคม จ่ายเพิม
่ 500 บาท
สาหรับน ้องๆ อายุ 4-12 ปี
ทงสามวิ
ั้
ชา & อาหารกลางว ัน:
้ สนทนาภาษาอังกฤษ
 ชัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ & อาหาร
กลางวัน
 4,000 บาท/60 ชัว่ โมง = ตารา +
อาหารกลางวัน + อาหารว่าง
 เลือก: 9.10 น.-11.10 น. หรือ
13.30 น.-15.30 น.
สองวิชา & อาหารว่าง:
ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 45
ชัว่ โมง 2,300 บาท รวมอาหารว่าง
ไม่รวมตารา
 ภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ 45 ชัว่ โมง
2,300 บาท รวมอาหารว่าง ไม่รวมตารา
รายวิชา & เวลาเรียน:
 9.10 น. - 11:10 น. ภาษาอังกฤษ 30 ชัว่ โมง
1,400 บาท ไม่รวมตารา
 11.10 น. - 12.10 น. คณิตศาสตร์ 15 ชัว่ โมง
950 บาท ไม่รวมตารา
 12.10 น. - 12.30 น. แพ็คเกจอาหารกลางวัน
15 วัน 650 บาท
 12.30 น. - 13.30 น. วิทยาศาสตร์ 15 ชัว่ โมง
950 บาท ไม่รวมตารา

สาขาของสันติสข
ุ
สาขาของเราทีล
่ าดกระบังและสีลม
ใช ้หลักสูตรเดียวกัน และตาราคุณภาพสูงเหมือนกันเป๊ ะกับโรงเรียน
ของเราทีล
่ าดพร ้าว และมีครูชาวต่างประเทศสอน
เหมือนกัน! ดังนัน
้ หากคุณอยู่ใกล ้สาขาใด เชิญ
ไปเรียนทีน
่ ั่นเพือ
่ ประหยัดเวลาเดินทาง คุณจะได ้
รับประกาศนียบัตร
ทีก
่ ระทรวงศึกษาฯ
รับรองหลังจบหลัก
สูตรเช่นเดียวกับที่
ลาดพร ้าว เชิญแวะ
ไปเยีย
่ มชมสาขา
ของเราได ้เลยค่ะ!
SILOM

