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BASKETBALL &
BADMINTON
Join us for basketball

MARCH SESSION

The next class session will be
March 10 - April 2, 2015 at 7-9
at SES: 5 pm, Sunam, 10-12 noon, 1-3 pm, 4:45day, and badminton:
6:45 pm and 7-9 pm. The last
10 am Tuesdays & day for our special price is
Fridays - van leaves Thursday, March 5. After that,
SES at 9:30 am tuition will increase 300 baht. If
SHARP!
you would like to reserve a seat
in any class, you need to pay 50% of the
tuition by March 5. It is not refundable after
that. Classes will meet Monday - Thursday,
2 hours a day for 30 hours. For new stuบาสเกตบอล &
dents, there is a one-time NONแบดมินตัน
REFUNDABLE registration fee of 500 baht.
เชิญมาร่วมเล่นบาสเกตPlease bring a photo-copy of your Thai ID
card and 1 recent 1” x 1” picture. Each class
บอลกับเราทุกวันอาทิตย์
เวลา 17 น. และแบดมิน- has 6-11 students and the emphasis is on
learning to speak and use English. For Level
ตันทุกวันอังคารและวัน
ศุกร์เวลา 10 น. รถตู้ออก 1 students (not Pre-1), there is a REจากสันติสุขเวลา 9.30 น. QUIRED orientation at either 4:45 pm or 7
pm on Monday, March 9, 2015. Register
ตรง
weekdays, 8:00-7:30 pm & Fridays, 9-5 pm.

PARKING
SUNDAY
EVENING

Every Sunday evening,
basketball begins at
5 pm. Please do not
park your car in our
lot at that time.
Thanks!

ที่จอดรถ
ค่่าวัน
อาทิตย์
ทุกวันอาทิตย์
เราเล่น
บาสเกตบอลในลานจอด
รถเวลา 17 น. โปรดจอด
รถของคุณที่อื่นในช่วง
นั้น ขอบคุณค่ะ!
NO “KIDS CENTER”
DURING
E4K
SESSIONS!
ช่วง E4K งดชัน
้ เรียน
“KIDS CENTER”!

Apr. 20 - May 13/14
May 18 - Jun. 11
Jun. 16 - Jul. 9
Jul. 13 - Aug. 6
Aug. 31 - Sept. 21
Oct. 5 - 28

March 2015
เทอมเดือนมีนาคม
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 10 มี.ค. - 2
เม.ย. 2558 เวลา 7-9 น. 10-12
น. 13-15 น. 16.45-18.45 น.
และ 19-21 น. วันสุดท้ายส่าหรับ
ราคาพิเศษคือวันพฤหัสฯที่ 5 มี.ค.
หลังวันนี้ค่าเรียนจะเพิ่มขึ้น 300
บาท เชิญจองที่เรียนล่วงหน้าได้
โดยจ่าย 50% ของชั้นที่ต้องการ
และตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 5 มี.ค. หลัง
วันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได้ เรียนวันจันทร์-วัน
พฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

ส่าหรับนักเรียนใหม่
มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า
500 บาทซึ่งรับคืนไม่ได้ พร้อมส่าเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1” แต่
ละชั้นจ่ากัดนักเรียน 6-11 คน เน้นการพูดและ
การใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุก

คนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.โดย
เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (ระดับ
Pre-1 ไม่ต้องมา) เชิญลงทะเบียนในวันธรรมดา
เวลา 8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น. ย้่า:
วันศุกร์ ส่านักงานปิด 17 น.

20 เม.ย. - 13/14 พ.ค.
18 พ.ค. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 9 ก.ค.
13 ก.ค. - 6 ส.ค.
31 ส.ค. - 23 ก.ย.
5 - 28 ตุลาคม

MAR.19 - APR. 9, APR. 21 - MAY 14, 2015
Late Fee after March 16: + 500 Baht/Course

19 มี.ค. - 9 เม.ย. & 21 เม.ย. - 14 พ.ค. 2558
หลัง 16 มี.ค. + 500 บาท/วิชา

 Classes for K—G.6 or ages 3-12
 All fees EXCLUDE books
 English = 1,400 baht (9:10-11:10
am OR 1:30-3:30 pm)
 Math 15 hours = 950 baht (11:10
am-12:10 pm)
 Science 15 hours = 950 baht (12:30-1:30
pm)
 Lunch package = 650 baht (12:10 pm12:30 pm daily)

 รับอนุบาล-ป.6 หรืออายุ 3-12 ปี
 ทุกวิชาไม่รวมค่าหนังสือ
 ภาษาอังกฤษ = 1,400 บาท (9.1011.10 น. หรือ 13.30-15.30 น.)
 คณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง = 950
บาท (11.10-12.10 น.)
 วิทยาศาสตร์ 15 ชั่วโมง = 950 บาท (12.3013.30 น.)
 แพ็คเกจอาหารกลางวัน = 650 บาท (12.1012.30 น.ทุกวัน)
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GOODBYE AND GRATEFUL THANKS !
We would like to express our
deepest thanks to the following
volunteer teachers: Tom and
Lois, John and Jennie, Bill,
Sherry, Angela, Jackie, and Jon!
We really appreciate all your
EXCELLENT
COURSES TO TAKE! time & help. Please come back
We offer excellent again!
courses every session
A WARM WELCOME TO VOLUNTEER
besides Pre-1 and
TEACHERS FROM THE USA!
Levels 1-4. They are
We warmly welcome back Alice Ensley from
Basic 1-3 (2,100 baht/
California, and Tom and Claire
course), Grammar for
Daily Life, Grammar Correll from Minnesota with new
Through Dialogues , team members, Richard and
Advanced Conversa- Charlene Swindlehurst, David
tion, Parts of Speech 1 Juel, and Elaine McCarty! We also warmly
-3 and Writing. We welcome Nathan Simpson from Idaho who
take 6-11 students per currently lives in Buriram! Stop by to greet
class.
them this new session!

วิชาเยี่ยมที่นา่ เรียน!

เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่
เปิดรับนักเรียนทุกเทอม
นอกจาก Pre-1 และ
ระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆคือ
Basic Reading 1-3
(ราคา 2,100 บาท/วิชา)
Grammar for Daily
Life,
Grammar
Through Dialogues,
Advanced Conversation, Parts of Speech 1
-3 และ Writing เปิดรับ
นักเรียน 6-11 คน/ห้อง

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 MUST come
to the live orientation session for maximum
benefit from studying at SES.

STUDY AT OUR BRANCH CAMPUSES:
Santisuk English Center Ladkrabang &
Santisuk English Center Silom

Both branches of Santisuk English School
have the exact same high-quality curriculum,
textbooks,
foreign
CONGRATULATIONS
teachers, and experiTO THE
enced staff as our
LFNM FINALISTS!
main
campus
on
Rung, Ni, Tid, Shane,
Ladprao.
Wherever
Dou, Junior, Nueng,
Ladkrabang
you live, check out the
and Heide!
Santisuk campus nearest you or get more
ขอแสดงความยินดีกบ
ั
details on our website, <www.santisuk.org>.

ผู้เข้ารอบสุดท้ายของ
กลุ่ม LFNM
เพือ
่ ไปสหรัฐอเมริกา!

LET’S CONSERVE ENERGY!

Please turn off the lights when
คุณรุ่ง คุณนิ คุณติ๊ด
you leave the restroom includคุณเชน คุณดู คุณจูเนียร์
ing the restroom hallway light.
คุณหนึ่ง และคุณไฮดี้
Thank you!

ลาก่อน & ขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ!
ขอขอบพระคุณอย่างสูงแก่ครูอาสา
สมัครดังต่อไปนี้คือ
อ.ทอมและ
อ.โลอิส
ดร.จอห์นและอ.เจนนี่
อ.บิล อ.เชอร์รี่ อ.แอนเจล่า คุณ
แจ็กกี้ และคุณจอน! เราซาบซึ้งที่
ทุกท่านได้ให้เวลาและความช่วย
เหลือแก่เรา ขอให้กลับมาอีกนะคะ!

ขอต้อนรับครูอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่
จากสหรัฐอเมริกา!
(เชิญดูชื่อเต็มฝั่งซ้ายมือ)
ขอต้อนรับอ.แอลิสจากรัฐแคลิฟอร์เนียกลับมาอีกครั้ง พร้อมทั้งอ.ทอม
และอ.แคลร์จากรัฐมินนีโซต้า รวม
ทั้งสมาชิกใหม่ในทีมคือ อ.ริชาร์ด
และอ.ชาร์ลีน อ.เดวิด และอ.อิเลน!
พร้อมกันนี้ ขอต้อนรับอ.เนแธนจากรัฐไอดาโฮ
ซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ที่บุรีรัมย์! เชิญแวะทักทายครู
เหล่านี้ในเทอมใหม่นี้ได้!

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
ส่าหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศ
(เวลา 16.45 น.หรือ 19 น.) ต้อง: 1)
จ่ายค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศพิเศษ
นอกรอบ 300 บาท 2) พลาดการ
เรียนวันแรกเกือบทั้งหมด เพราะ 3)
ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ
การเรียนการสอนที่
สันติสุขมีเอกลักษณ์และมีความส่าคัญยิ่ง ดังนั้น
นักเรียนจึงต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการเรียนที่สันติสุข

เชิญเรียนทีส
่ าขาของโรงเรียน:
ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสข
ุ ลาดกระบัง &
ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสข
ุ สีลม
สาขาทั้งสองของโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขมี
คุณภาพสูงแบบเดียวกันเป๊ะกับโรงเรียนที่ลาดพร้าวทั้งด้านหลักสูตร
ต่ารา ครูต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่ที่มาก
ด้วยประสบการณ์ ไม่
ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่
Silom
ใด เชิญแวะชมสาขา
ของเราใกล้บ้านได้! หรือดูรายละเอียดในเว็บไซท์ <www.santisuk.org>

ให้เราช่วยกันประหยัดพลังงาน!
กรุณาปิดไฟเมื่อออกจากห้องน้่า
และปิดไฟหน้าห้องน้่าตรงทาง
เดินด้วย ขอบพระคุณค่ะ!

