SANTISUK NEWS
3071 Ladprao Road, Bangkapi, Bangkok 10240
Phone: 02-734-3797,Website: www.santisuk.org

ROOK TOURNAMENT
Saturday, September 13
@ 9 am - 6 pm
Practice time: Mon. Wed., 9 am-9 pm
Warm up (practice round):
Sat., Sept. 6, 10 am-6 pm
Fee:
 50 baht/person: current
student within one year
 80 baht/person: former
student longer than one
year
 100 baht/person: others

การแข่งขันเกม“ รุก”
วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2557
เวลา 9 - 18 น.

เวลาซ้อม:
วันจันทร์-วัน
พุธ เวลา 9 –
21 น.
รอบอุ่นเครื่องหรือซ้อมแข่ง:
วันเสาร์ที่ 6 เวลา 10 -18 น.
ค่าธรรมเนียม:
 50 บาท/ท่าน: นักเรียน
ปัจจุบันในรอบ 1 ปี
 80 บาท/ท่าน: นักเรียนเก่า
เกิน 1 ปี
 100 บาท/ท่าน: บุคคล
ทั่วไป
***************

BASKETBALL
AND
BADMINTON

Play basketball
with us at SES every Sunday at 5 pm and badminton every Tuesday at 10
am (van leaves SES at
9:30 am).

บาสเกตบอล & แบดมินตัน
ขอเชิญเล่น
บาสเกตบอลกับ
เราทุกวันอาทิตย์
เวลา 17 น. และ
แบดมินตันทุกวัน
อังคารเวลา 10 น. (รถตู้ออก
จาก ร.ร. เวลา 9.30 น.)
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SEPTEMBER 2014 SESSION

เทอมเดือนกันยายน 2557

The next class session will
be September 1-24, 2014
at 7-9 am, 10-12 noon, 1-3
pm, 4:45-6:45 pm and 7-9
pm. The last day for this
special price is Thursday,
August 28. 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 August 28. It is not refundable after that. Classes will meet Monday Thursday, 2 hours a day for 30 hours. For
new students, there is a one-time NONREFUNDABLE registration fee of 500
baht. Please bring a photo-copy of your
Thai ID card and 1 recent 1” x 1” picture.
Each class has 6-12 students and the emphasis is on learning to speak and use
English. For Level 1 students (not Pre-1),

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 1-24 ก.ย.

2557 เวลา 7-9 น. 10-12 น.
13-15 น. 16.45-18.45 น.และ
19-21 น. วันสุดท้ายสาหรับ
ราคาพิเศษนี้คือ

วันพฤหัสฯที่

28 ส.ค. หลังวันนี้ ค่าเทอมจะ
เพิ่มขึ้น 300 บาท เชิญจองที่เรียนล่วงหน้าได้
โดยจ่ายค่าเทอม 50% ของชั้นที่ต้องการและตาม
เวลาที่เลือกภายใน วันที่ 28 ส.ค. หลังวันนี้ จะ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ วัน
ละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

สาหรับ

นักเรียนใหม่ มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ซึ่งรับคืนไม่ได้ พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และ
รูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจากัด
นักเรียน 6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา
อังกฤษ

นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้า

ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2557 โดยเลือก

there is a REQUIRED orientation at either
4:45 pm or 7 pm on Saturday, August 30,

เวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1ไม่

2014. Register weekdays, 8 am-7:30 pm
and Fridays, 9 am-5 pm.

19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

EXCELLENT COURSES TO TAKE!
We offer excellent courses
every session besides Pre-1
and Levels 1-4. They are
Basic 1-3 (2,100 baht/course),

Grammar for Daily Life: Parts
of Speech 1-3, Grammar
Through Dialogues, Advanced
Conversation and Writing. All

these
courses will not only help you to complete
graduation requirements but also to
improve your English skills.

ต้องมา) เชิญลงทะเบียนในวันธรรมดาเวลา 8–

วิชาเยีย
่ มทีน
่ า่ เรียน!
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมทุกเทอมนอกจาก Pre-1
และระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆคือ Basic

1-3

(ราคา

2,100

บาท/วิชา)

Grammar for Daily Life: Parts
of

Speech

1-3,

Grammar

Through Dialogues, Advanced
Conversation และ Writing วิชา
เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณได้จบหลักสูตร
แต่จะช่วยให้คุณได้ปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษด้วย
ช่วยประหยัดพลังงาน:เมื่อเปิดไฟห้องน้าชั้น3 - 4
กรุณาเปิดสวิตช์ห้องเดียวคือ ห้องที่ท่านเข้า ไม่
ใช่เปิดไฟทั้งแผง
(ห้องน้ากลางคือสวิตช์กลาง
ห้องน้าทัง้ ซ้ายขวาคือสวิตช์ซา้ ย เป็นต้น) และ
เมื่อใช้ห้องน้าเสร็จ กรุณาปิดไฟด้วย ขอบคุณค่ะ
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ANNOUNCEMENTS
OFFICE
HOURS
Aug. 19 - 22
9 am - 5 pm

เวลาทาการ
19 - 22 ส.ค.
9 - 17 น.

***************

UPCOMING SESSIONS
October 6-30
November 4-27
December 1-18

รอบเรียนต่อไป
6-30 ต.ค.
4-27 พ.ย.
1-18 ธ.ค.
***************

SUNDAY PARKING

No parking at Santisuk on
Sunday from 5 pm
on because of basketball.

การจอดรถวันอาทิตย์
กรุณางดจอดรถในลานจอดรถ
สันติสุขทุกวันอาทิตย์เวลา 17 น.
เป็นต้นไปเพราะเราใช้เล่นบาสเกตบอล
***************

STUDY AT OUR BRANCH
CAMPUS IN LADKRABANG
Check out our branch campus at <www.santisuk.org>.

เชิญเรียนทีส
่ าขาของเรา่
ที่ลาดกระบังถ้าใกล้บา้ นท่าน
เชิญชมเว็บไซด์ตามที่อยู่ขา้ งต้น

GRATEFUL THANKS AND GOODBYE!

We would like to express our
deepest thanks to the following volunteer teachers for
teaching the July session:
Todd and Karen Indehar,
Nina Amoh, and Liz Boisselle! Thanks also to Jeff
and Noreen Buczek and
others who substituted! We really appreciate all your time and help, and would
love to have you back any time!

A WARM WELCOME BACK TO
OUR VOLUNTEER TEACHERS!

We warmly welcome back John
Troussov from Minnesota, U.S.A. who
will be arriving the last week of August
and teaching the September and October sessions! Make sure to stop by and
greet him! Good to have Cathy Wenz
back almost at the same time too!

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS!

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 orientation fee 2) miss
most of the first
day of class to 3)
get a video orientation. SES is
unique and class
time is valuable
so all students
should come to the live orientation session scheduled for maximum benefit from
studying at SES. Thanks for making
orientation a priority!

GRADUATION REQUIREMENTS

1. Students eligible to receive a graduation certificate are those who attain at
least a P (passing) grade in Levels 1 - 4
AND in two additional classes like
“Grammar for Daily Life: Parts of Speech
1-3”, “Grammar for Dialogues”,
“Advanced Conversation”, and others.
2. If you have attended a Santisuk camp,
it can be counted as one advanced class.
3. Students will be charged a 100 baht
“graduation certificate fee” when registering for their sixth class.
4. Students who would like to receive a
graduation certificate
need to request it at the
SES office at least
three working days in
advance.

ลาก่อน และขอบคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ!
(กรุณาดูชื่อเต็มฝั่งซ้าย)
ขอแสดงความขอบพระคุณอย่าง
สูงต่อครูอาสาสมัครเหล่านี้ที่สอน
เทอมก.ค.คือ
ครูท็อดด์และครู
แคเร็น ครูนีน่า และครูลิซ ! ขอ
ขอบคุณครูเจฟและครูนอรีน รวม
ทั้งครูที่สอนแทนผู้อื่นด้วยค่ะ! เรา
ซาบซึ้งที่ท่านได้ให้เวลาและความช่วยเหลือแก่
เรา และเรายินดีต้อนรับท่านกลับมาเสมอ!

ขอต้อนรับครูอาสาสมัครกลับมา!
ขอต้อนรับครูจอห์น ทรูซซอฟจากรัฐมินนีโซต้า
สหรัฐอเมริกากลับมา
อีก! เขาจะมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของส.ค.
และจะสอนเดือนก.ย.
และต.ค. เชิญแวะทัก
ทายเขาได้ค่ะ! นอกจากนี้ เราดีใจที่ครูแคธี่
เว็นซ์จะกลับมาเกือบเวลาเดียวกันค่ะ!

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
สาหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศ
(เวลา 16.45 น.หรือ 19 น.) จะต้อง 1) จ่ายค่า

ธรรมเนียมปฐมนิเทศนอกรอบ

300

บาท

2) พลาดการเรียนวันแรกเกือบทั้งชั่วโมงเพราะ
3) ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ การเรียนการสอนที่
สันติสุขมีเอกลักษณ์และมีความสาคัญยิ่ง ดังนั้น
นักเรียนต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการเรียนและมีความเข้าใจใน
การสอนที่สันติสุข
ขอบคุณที่ให้ลาดับความ
สาคัญของปฐมนิเทศค่ะ!

กฎระเบียบในการจบการศึกษา
1 . นักเรียนซึ่งจบการศึกษาและ
สามารถขอรับประกาศนียบัตรของ
โรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลัก
สูตรระดับ 1 - 4 และผ่านทุกระดับ
ด้วยคะแนนรวม P (passing)ขึ้น
ไป และต้องเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติม
อีก 2 วิชา เช่น “Grammar for Daily Life:
Parts of Speech 1-3”, “Grammar for Dialogues” หรือ “Advanced Conversation”
2. ผู้ที่เคยไปค่ายของสันติสุขอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
สามารถใช้ค่ายแทนหนึ่งวิชาได้
3. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาที่ 6 จะมี
“ค่าใบประกาศนียบัตร” 100 บาท บวกเพิ่มเข้า
ไปกับค่าเรียน
4. นักเรียนที่จะขอรับใบประกาศนียบัตรจะต้อง
แจ้งความประสงค์ที่ห้องธุรการอย่างน้อย 3 วัน
ทาการล่วงหน้า

2

