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NEXT SESSION: FEBRUARY
TRUE LOVE CLASS!
FEB. 10-11, 2016
FREE @ SES Lobby
(8:30-9:15 a.m., 11:30 a.m.12:15 p.m., 2:30-3:15 p.m.,
6:15-7 p.m., 8:30-9:15 p.m.)

The next class session will be
February 8-March 3, 2016 at
7-9 a.m., 10-12 noon, 1-3
p.m., 4:45-6:45 p.m., and 7-9
p.m. The last day for our special price is Thursday, February 4. 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 February 4. It is not refundable
after that. Classes will meet
Monday-Thursday, 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” x 1” picture. Each class has 611 students and the emphasis is on
learning to speak and use English. For

What is love? Why is it so
powerful? Love can build
up or destroy. If there is
false love, then there is true
love. At Santisuk, we want
to give you some food for
thought for Valentine’s Day
regarding what true love is.
Everyone will join this class
and we have treats too! See
you in the lobby at the
times above. Taught by our
Santisuk founder, Steve
Cable.
Level 1 students (not Pre-1), there is a

เทอมหน้า: เดือนกุมภาพ ันธ์
เทอมหน ้าเริม
่ วันที่ 8 ก.พ. - 3
มี.ค. 2559 เวลา 7-9 น. 10-12
น. 13-15 น. 16.45-18.45 น.
และ 19-21 น. วันสุดท ้าย
สาหรับราคาพิเศษคือ วันพฤหัสฯ
ที่ 4 ก.พ. หลังวันนี้ ค่าเรียนจะ
เพิม
่ ขึน
้ 300 บาท เชิญจองที่
เรียนล่วงหน ้าได ้โดยจ่าย 50%
้ ทีต
ของชัน
่ ้องการ
ตามเวลาที่
เลือกภายในวันที่ 4 ก.พ. หลัง
วันนี้ นักเรียนจะขอรับเงินคืนไม่
ได ้ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชัว่ โมง
้ 30 ชัว่ โมง
รวมทัง้ สิน
นักเรียนใหม่มค
ี า่ ลง
ทะเบียนแรกเข ้า 500 บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ หลัก
ฐานใช ้สาเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายปั จจุบน
ั
้ จากัดนักเรียน 6 1 ใบ ขนาด 1”x 1” แต่ละชัน
11 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษาอังกฤษ

Happy New Year!

REQUIRED orientation at either 4:45 p.m.
or 7 p.m. on Saturday, February 6. Register weekdays, 8-7:30 p.m. and Fridays,
9-5:30 p.m.

KIDS CENTER
 February 8-March 3, 2016
ั้ ยนพิเศษเกีย
ชนเรี
่ วก ับ
 30 hours, 15 days
“ร ักแท้”!
 Monday-Thursday
10 - 11 ก.พ. 2559
 4:45-6:45 p.m.
ั สข
้ นติ
ฟรี ณ ล็อบบีส
ุ
(8.30-9.15 น., 11.30-12.15 น.,  1,400 baht/course/session
 Textbooks: B480/set for
14.30-15.15 น., 18.15-19 น.,
K.1-K.3, B450/set for G.1-G.6
20.30-21.15 น.)
 Free Placement Test
ความรักคืออะไร?ทาไมความรัก
จึงทรงพลังนั ก?

ความรักเสริม

สร ้างหรือทาลายได ้

มีรักจอม

GOODBYE
AND GRATEFUL THANKS!

ปลอมได ้ก็ต ้องมีรักแท ้ใช่ไหม? Goodbye and grateful thanks to volunั ติสข
ในวันวาเลนไทน์นี้ทส
ี่ น
ุ เรา teer teachers: Jan Miller, Mik Kalnins,
Bruce Dunlap, and Linda
ก็อยากจะให ้อาหารเสริมความ
Gloriosa! Thank you so
คิดแก่คณ
ุ เกีย
่ วกับรักแท ้ ทุกคน
much for your time and
้ นี้
จะได ้เข ้าเรียนชัน
และเรามี resources, and do come
ขนมทานด ้วยกัน
เจอกันที่ back again! Special thanks
ั ติสข
ล็อบบีส
้ น
ุ ตามเวลาข ้างต ้น to the group leaders, Bill
นะคะ! สอนโดยอ.สตีฟ เคเบิล
้ and Julie, for staying on
another month to help us!
ผู ้ก่อตัง้ สันติสข
ุ
We are so happy you can stay longer!

นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐมนิเทศภาค
บังคับในวันเสาร์ท ี่ 6 ก.พ. โดยเลือกเวลาเดียว
คือ 16.45 น. หรือ 19 น. (ระดับ Pre-1 ไม่
ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนในวันธรรมดา เวลา 8–
19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17.30 น. ย้า:
วันศุกร์ สานั กงานปิ ด 17.30 น.

คิดสเ์ ซ็ นเตอร์
 8 ก.พ. - 3 มี.ค. 2559
 30 ชม. 15 วัน
 วันจันทร์-วันพฤหัสฯ
 16.45 น.-18.45 น.
 1,400 บาท/คอร์ส/รอบ
้ อ.1-อ.3 ราคา
 ค่าหนังสือ: ชัน
้ ป.1-ป.6 ราคา 450 บาท/ชุด
480 บาท/ชุด, ชัน
 ทดสอบฟรีเพือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน

ลาก่อนและขอบพระคุณอย่างสุดซึง้ !
ลาก่อนและขอขอบพระคุณอย่างสุดซึง้ ต่อครูจต
ิ
อาสา: ครูแจน มิลเลอร์ ครูมค
ิ แคลนินส์ ครูบรูซ
ดันแล็ป และครูลน
ิ ดา กลอริโอซา! ขอบพระคุณอย่างมาก
สาหรับเวลา
และทรัพยากร
ของท่าน ขอให ้กลับมาอีกนะ
คะ! เราขอบพระคุณเป็ นพิเศษ
ต่อหัวหน ้ากลุม
่ คือ อ.บิลและ
อ.จูลท
ี่ จ
ี่ ะอยูต
่ อ
่ เพือ
่ ช่วยเราอีก
หนึง่ เดือน! ดีใจจังเลยทีท
่ า่ น
อยูก
่ ับเราได ้นานขึน
้ !
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SANTISUK PARKING LOT CLOSED ON JANUARY 29-31
 Santisuk parking lot will be CLOSED from January 29-31 for paving
the parking lot. We will put down asphalt on Friday, January 29.
 Beginning Monday, February 1, all motorcycles must park in the
assigned motorcycle spots at either end of the basketball courts.
Thank you!
THE FLOATING MARKET

& SAMPHRAN
Saturday, Jan. 30
Deadline: Jan. 28
B350/person for SES students, teachers, and staff
 B400/person for others
like friends and relatives
that are welcome!
 B400/person after deadline
 Includes travel insurance, AC bus, entrance fee,
and boat ride

ั สข
สนติ
ุ นาเทีย
่ ว:
ตลาดนา้ ดาเนินสะดวก
และสวนสามพราน!

ั สข
ปิ ดลานจอดรถสนติ
ุ 29-31 มกราคม

 ลานจอดรถสันติสข
ุ จะปิ ดในวันที่ 29 - 31 ม.ค.เพือ
่ ปรับผิวหน ้าลานจอดรถ โดยเราจะลาดยาง
มะตอยในวันศุกร์ท ี่ 29 ม.ค.
 เริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.พ. มอเตอร์ไซด์ทก
ุ คันจะต ้องจอดในจุดทีเ่ ราจัดให ้ปลายสองฝั่ งของสนาม
บาสฯ ขอบพระคุณค่ะ!

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS!
All Level 1 students
who do not attend orientation (at either 4:45
p.m. or 7 p.m.) must: 1)
pay a 300 baht makeup orientation fee 2) miss most of the
first day 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.

EXCELLENT COURSES TO TAKE!

We offer excellent courses every
session besides Pre-1 and Levels
ว ันเสาร์ท ี่ 30 ม.ค.
1-4. They are Basic 1-3 (2,100
ปิ ดร ับสม ัครว ันที่ 28 ม.ค.
 350 บาท/ท่าน สาหรับ baht/ course), Parts of Speech 13, Grammar Through Dialogues,
ั ติสข
นักเรียน ครู เจ ้าหน ้าทีส
่ น
ุ
 400
บาท/ท่าน สาหรับ Advanced Conversation, and
บุคคลอืน
่ เช่น เพือ
่ นๆ ญาติๆ Writing. We accept only 6-11
ซึง่ เรายินดีต ้อนรับ!
students per class.
 400 บาท/ท่านหลัง 28 ม.ค.
 รวมค่าประกันเดินทาง รถบัส
MORE PICKLEBALL SOON!
แอร์ ค่าเข ้า และค่าเรือ
Pickleball is a mix of pingpong, badmin-

Join us

a.m.

for badminton
every Tuesday
and Friday! Our
van leaves Santisuk at 9:30

แบดมินต ัน

เชิญร่วมเล่นแบดมินตันกับเรา
ทุกวันอังคารและวันศุกร์

รถตู ้

ออกจากสันติสข
ุ เวลา 9.30 น.

ton, and tennis played outdoors.
Now that some of you have tried
playing pickleball for the first or
second time already this month,
we hope you are looking forward
to playing more when our parking lot is finished next month!
Another fun sports at Santisuk
for men and women of all ages. See you
on the new court soon!

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับสาหร ับ
น ักเรียนใหม่ระด ับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่
ไม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศ

(เวลา

16.45 น.หรือ 19 น.) ต ้อง
1)

นิเทศพิเศษนอกรอบ

จ่ายค่าธรรมเนียมปฐม300 บาท 2) พลาด

การเรียนวันแรกเกือบทัง้ ชัว่ โมงเพราะ 3) ต ้องไป
ั ติสข
ดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ การเรียนการสอนทีส
่ น
ุ มี
เอกลักษณ์และมีความสาคัญยิง่ ดังนัน
้ นักเรียน
ต้องเข ้าปฐมนิเทศสดเพือ
่ จะได ้ประโยชน์เต็มที่
ั ติสข
จากการเรียนทีส
่ น
ุ

วิชายอดเยีย
่ มทีน
่ า่ เรียน!
ั ้ เรียนยอดเยีย
เรามีชน
่ มทีเ่ ปิ ดรับนักเรียน
ทุกเทอม นอกจาก Pre-1 และ ระดับ 1-

4 ชัน้ อืน
่ ๆคือ Basic 1-3 (2,100 บาท/
วิชา), Parts of Speech 1-3, Gram-

mar Through Dialogues, Advanced
Conversation และ Writing เราเปิ ด
รับนักเรียนแค่ห ้องละ 6-11 คน

มาเล่นพิดเคิลบอลก ันอีกเร็ วๆนี!้
พิคเคิลบอลเป็ นกีฬาทีผ
่ สมผสานปิ งปอง
แบดมินตัน และเทนนิส โดยเล่นกันใน
สนามกลางแจ ้ง เนือ
่ งจากมีเพือ
่ นๆหลาย
คนได ้ลองเล่นพิคเคิลบอลกันเป็ นครัง้
สองครัง้ ในเดือนนีแ
้ ล ้ว

เราก็หวังว่าคุณ

จะเตรียมตัวทีจ
่ ะเล่นอีกเมือ
่ ลานจอดรถ
ของเราปรับพืน
้ ทีเ่ สร็จแล ้ว!

นีก
่ ็เป็ นอีก

กีฬาหนึง่ ของสันติสข
ุ ซึง่ เล่นได ้ทัง้ ชาย
และหญิงทุกเพศทุกวัย พบกันทีค
่ อร์ดใหม่เร็วๆนี้!

Santisuk English School, 3071 Ladprao Road, Bangkapi, Bangkok 10240
Phone: 02-734-3797 Website: www.santisuk.org

