TRUE LOVE CLASS!

February 13-14 @ Lobby
FREE Class, FREE Snacks!
(Last 1/2 Hour of Every
Class + 15 minutes)
During the month of love
in February, we will offer
our annual “True Love”
class taught by our
founder, Steve Cable.
Come and hear about
different kinds of love
and what TRUE LOVE
really
is.
Everyone is
welcome!

ั้ ยน“ร ักแท้”
ชนเรี
13-14 ก.พ. ณ ล็อบบี้
ั้ ยนฟรี !ขนมฟรี!
ชนเรี
(1/2 ชว่ ั โมงหล ังของทุก
ั้ ยน + 15 นาที)
ชนเรี
ในเดือนแห่งความรั ก คือ ก.พ.
้ เรียนชือ
่ ร ักแท้
นี้ เราจะจัดชัน
สอนโดย อ.สตีฟ เคเบิล
้ ผู ้
ก่อตัง้ สันติสข
ุ
เชิญมาฟั งการ
บรรยายเกีย
่ วกั บ ความรักประเภทต่างๆ และความรักทีแ
่ ท้
จริงไม่องิ นิยาย ยินดีต ้อนรับ
ทุกท่าน!

FEBRUARY 2019 SESSION
The next class session will be February 11March 7, 2019 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3
pm, 4:45-6:45 pm, and 7-9 pm. The last day
for the normal price is Thursday, February
7. After that, tuition increases
300 baht. You can reserve a seat
in any class by paying 50% of
the tuition by February 7. It is
not refundable after that. All
classes meet Monday to Thursday, and all are 2 hours a day for
30 hours. For new students,
there is a one-time NONREFUNDABLE 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, February 9. Please
register during normal office hours.

KIDS CENTER
 February 11-March 7, 2019
 Deadline: February 7
 Monday-Thursday, 4:45-6:45
pm
 Tuition: 1,600 baht/course
Textbooks: B480/set/person for
all grades
 FREE Placement Test

เทอมเดือนกุมภาพ ันธ์ 2562
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม

2562 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16.4518.45 น. และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคา
ปกติคอ
ื วันพหหัสทที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หลังวันนี้
ค่าเทอมจะเพิม
่ ขึน
้ อีก 300 บาท เชิญ
จองที่เ รี ย นล่ ว งหน า้ ได ้โดยการจ่ า ย
้ ทีต
ค่ า เทอม 50% ของชัน
่ ้องการ ตาม
เวลาทีเ่ ลือกภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
้
หลังวันนี้ นั กเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้ ชัน
เรียนพบกันวันจันทร์ ถ ึง วันพหหัสท ทุก
้ เรียนวันละ 2 ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง
ชัน

นั ก เรีย นใหม่ ม ีค่ า ลงทะเบีย นแรกเข ้า
500 บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณายืน
่
สาเนาบัตรประชาชน

และรูปถ่าย

้ จากัดนักเรียน
ปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
แค่ 6-11 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษาอังกหษ

นักเรียนระด ับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐมนิเทศภาค
บังคับในวันเสาร์ท ี่ 9 กุมภาพันธ์ โดยเลือกเวลา
เดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต ้องเข ้า)
เชิญลงทะเบียนในเวลาทาการปกติ (จันทร์-ศุกร์)

คิดสเ์ ซ็ นเตอร์
 11 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562
 วันสุดท ้ายในการลงทะเบียน: 7 ก.พ.
 ค่าเทอม: 1,600 บาท/คอร์ส
 วันจันทร์-วันพหหัสท เวลา 16.4518.45 น.
 ค่าตารา: 480 บาท/ชุด/คน สาหรับ
้
นักเรียนทุกชัน
 ทดสอบฟรีเพือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน

BASIC 1-3
Basic 1 & 2: 4-6 students
Basic 3: 5-8 students
CHANGE IN 2019: BASIC
course price is the same
as other courses according to the class time.

ั้ ยน BASIC 1-3
ชนเรี
Basic 1 & 2 รับ 4-6 คน
Basic 3 รับ 5-8 คน
การเปลี่ย นแปลงปี 2562:
คอร์ส BASIC ราคาเท่าคอร์ส
อืน
่ ๆตามรอบเวลาเรียนปกติ

Starting this January 2019 session, ALL FULL
-TIME Ram and RBAC students, ages 18-24:
 Register for only 600 baht/course!
 600-baht refundable deposit
 No 500-baht one-time fee!
 For all classes from 7 am-4:45 pm only
 Need a copy of last semester’s transcript,
student ID card, Thai ID card, and a recent
1”x1” photo. (All items needed to apply)
 Please ask the office if you have any
questions.

เริม
่ ตัง้ แต่เทอมเดือนม.ค. 2562 นี้ นั กศึกษาเต็ม
เวลาของม.รามทและม.รัตนบัณฑิต อายุ 18-24 ปี :
 ลงทะเบียนเรียนแค่คอร์สละ 600 บาท!
 มีคา่ มัดจา 600 บาททีร่ ับคืนได ้
 ไม่ม/ี งดค่าแรกเข ้า 500 บาท!
้ เรียนรอบ 7 น.-16.45 น.เท่านัน
 สาหรับชัน
้
 หลักฐาน: สาเนาผลการเรียนเทอมสุดท ้าย, สาเนาบัตรนักศึกษา, สาเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย
ปั จจุบน
ั ขนาด 1”x1” (หลักฐานทัง้ หมดต ้องครบ)
 เชิญสอบถามเพิม
่ เติมได ้ทีส
่ านักงาน

We
warmly
welcome back
Bill and Julie Heaton, Bruce
Dunlop, and newcomer, Jim
Valder from Ohio, U.S.A.! Be
sure to greet them next
month!

ยิน ดีต ้อนรั บ ครู
เก่ า กลั บ มาอีก
คือ ครูบล
ิ และครูจล
ู ี่ ฮีตน
ั ้ ครูบรูซ
ดันล็อป และครูใหม่ ครูจม
ิ วอลเดอร์
จากรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา! อย่า
ลืมทักทายพวกท่านในเดือนหน ้าค่ะ!
เราขอขอบพระคุณครู บรูซกั บ ครู เอ-

We would also like to thank
Bruce and Adriana Coffman,
and Spencer Klassen for teaching the January session! We
are grateful for all your time
and help, and please come
back again!

ดรีอาน่า คอฟแมน และครูสเปนเซอร์
แคลสเซ่นทีส
่ อนเดือนม.ค.!

เรา

ซาบซึ้ง ในเวลาและความช่วยเหลือ
มากมายทีท
่ า่ นให ้แก่เรา ขอให ้กลับ
มาอีกนะคะ!

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับ

MANDATORY ORIENTATION
AND B300 MAKE-UP SESSION
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.

และค่าปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
นักเรียนเก่าและใหม่ทข
ี่ น
ึ้ ระดับ

1

แต่ไม่ได ้เข ้า

ปฐมนิเทศสดต ้อง ก. จ่ายค่าธรรมเนี ย มปฐมนิเ ทศพิเ ศษนอกรอบ
300 บาท ข. พลาดการเรี ย นวั น
แรกเกือบทัง้ ชัว่ โมงเรียนเพราะ ค.
ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ

EXCELLENT ELECTIVES

วิชาเลือกทีย
่ อดเยีย
่ ม

Besides our regular courses like Basic 1-3,

นอกจากวิชาประจาแล ้ว เช่น Basic 1-3, Pre-1 และ

Pre-1, and Levels 1-4, we also

ระดับ 1-4 เรายังมีวช
ิ าเลือกทีย
่ อด

offer

electives

เยีย
่ มซึ่ง เปิ ดรั บ นักเรียนทุ ก เทอม

every session. They are Gram-

คือ Grammar Through Dia-

mar

excellent
Through

Dialogues,

of Speech, Practical Writing, and English for

logues, Advanced Conversation, Parts of Speech, Practical
Writing, และ English for Hospital Staff โดยรับ

Hospital Staff - all with 6-11 students/class.

นักเรียนห ้องละ 6-11 คน

Advanced Conversation, Parts

ACCOUNTANT NEEDED!
SES needs a full-time accountant with accounting experience for no longer
than 2 months ASAP. This would be a salaried position. Perhaps you are
retired or in between jobs. Please contact the SES office.
Thank you!

ต้องการน ักบ ัญช!ี
โรงเรียนมีความประสงค์จะว่าจ ้างนักบั ญ ชีเต็มเวลาซึง่ มีประสบการณ์การทาบัญชีมาก่อน และเป็ นตาแหน่งมีเงินเดือน ไม่เกินระยะเวลา 2 เดือน ผู ้สมัคร
อาจเป็ นผู ้เกษี ยณแล ้วหรืออยูใ่ นระหว่างหางาน

กรุณาติดต่อสานั กงานในเวลาทาการ

ปกติ ขอบคุณค่ะ!

View the original version of this Santisuk News in color on our website, www.santisuk.org
เชิญชมและอ่านต ้นฉบับของสารสันติสข
ุ นีเ้ ป็ นภาพสีทางเว็บไซต์ของเราตามทีอ
่ ยูข
่ ้างต ้น

PINGPONG:

Office

hours in the SES
lobby.

BADMINTON:
10 am-1 pm on Fridays
ONLY. Our van leaves SES
@ 9:30 am.
PICKLEBALL: 8 am 12 noon, Saturdays, and 2 or 36:45 pm, Sundays at SES.
BASKETBALL:
6:458:30 pm, Sundays at SES.

ปิ งปอง: ตามวันและ
เวลาทาการในล็อบบี้
สันติสข
ุ
แบดมินต ัน: 10-13
น. ทุกวันศุกร์เท่านัน
้
รถตู ้ออกจากสั 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 น. ทุกวัน
ั ติสข
อาทิตย์ทส
ี่ น
ุ

ATTENTION:
ALL MOTORCYCLISTS
Please park your motorcycle ONLY at the motorcycle and e parking spots
next to the basketball
hoops. Thank you for
your kind cooperation!

ประกาศสาหร ับ
ผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์
กรุณาจอดมอเตอร์ไซค์ในทีท
่ ี่
เราจั ด ให จ้ อดเท่ า นั ้น ตรงพื้ น
ปูนซีเมนต์หลังแป้ นบาสทัง้ 2
ฝั่ งทีต
่ เี ป็ นช่องๆ ขอบพระคุณ
สาหรับความร่วมมืออันดีคะ่ !
NC

