APRIL 6-8 @ SANTISUK
Deadline: April 3 @ 5 PM
Singles, Doubles, Mixed
(See Details on Website)

การแข่งข ันพิคเคิลบอล
เดอะแบงค็อคโอเพ่น!
ั สข
6-8 เม.ย. ณ สนติ
ุ

สมัครวันสุดทาย:
้ 3 เม.ย. 17 น.
ชายคู่ หญิงคู่ และคูผ
่ สม
ั ติสุข)
(รายละเอียดในเว็บไซต์สน

 PINGPONG:
Office
hours in the lobby
BADMINTON: 10 am on
Tuesdays and Fridays. The
van leaves SES at 9:30 am.
PICKLEBALL: 8 am 12 noon Saturdays, and 2
or 3 - 6:45 pm, Sundays
at SES.
BASKETBALL:
6:45-8:30 pm, Sundays at
SES.

ั สข
กีฬาสนติ
ุ
 ปิ งปอง: ตามวันและเวลา
ทาการในล็อบบี้
 แบดมินต ัน: 10 น. ทุกวัน
อังคาร และวันศุกร์
รถตู ้ออกจากสั น ติ
สุข เวลา 9.30 น.
 พิคเคิลบอล: 812 น. วันเสาร์ และ
15-18.45 น. ทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ
บาสเกตบอล:
18.4520.30 น. ทุกวันอาทิตย์ท ี่
สันติสข
ุ

APRIL 2018 SESSION

The next class session will be April 24 –
May 15/17, 2018 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3
pm, 4-6 pm, and 7-9 pm. The last day for
the Early Bird price is Thursday, April 19.
After that, tuition increases 300 baht. You
can reserve a seat in any class by paying
50% of the tuition by April 19. It is not refundable after that. Classes meet Monday
to Friday and are two 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 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 Monday, April 23. Register weekdays, 8-7:30 pm and Fridays, 9-5:30 pm.
Again, we close at 5:30 pm on Fridays.
ANNOUNCEMENT: Every March and
April session, because of kids’ EMS classes, there are price changes for the
adults’ classes : 10 am and 1 pm are
B1,800, and 4:00 pm is B1,200.

ENGLISH, MATH, AND SCIENCE
April 23– May 11 FOR K.-G.6
Late Fee After April 20+B500/Course
 Individual course price EXCLUDES books
 9:10-11:10am OR 1:30-3:30 pm: CONVERSATIONAL ENGLISH (30 hours), B1,600
 11:10 am-12:10 pm: MATH (15
hours), B1,100
 12:10-12:30 pm daily: LUNCH,
B750
12:30-1:30 pm: SCIENCE (15
hours), B1,100
Special Package:
 ENGLISH + MATH (45 hours), B2,500 EXCLUDES books
 ENGLISH + SCIENCE (45 hours), B2,500
EXCLUDES books
 ALL THREE COURSES (60 hours), B4,200
INCLUDES books, lunch, and snacks

เทอมเมษายน 2561
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 24 เมษายน - 15/17 พฤษภาคม 2561 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15น. 16-18
น. และ 19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคาพิเศษคือ
วันพฤหัสฯที่ 19 เมษายน หลังวันนี้ ค่าเทอมจะเพิม
่
ขึน
้ อีก 300 บาท เชิญจองทีเ่ รียนล่วงหน ้าได ้ด ้วย
้ ทีต
การจ่ายค่าเทอม 50% ของชัน
่ ้องการ ตามเวลา
ทีเ่ ลือกภายในวันที่ 19 เมษายน หลังวันนี้ จะรับเงิน
้ เรียนพบกันวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เรียนวัน
คืนไม่ได ้ ชัน
ละ 2 ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง นั กเรียนใหม่มค
ี า่ ลง

ทะเบียนแรกเข ้า 500 บาทซึง่ รับ
คืนไม่ได ้
กรุณานาสาเนาบัตร
ประชาชนมา และรูปถ่ายปั จจุบน
ั
้
1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชัน
จากัดนักเรียน 6-11 คนเท่านัน
้
้
เน ้นการพูดและการใชภาษาอั
งกฤษ

นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้า
ปฐมนิเทศภาคบังคับในวันจันทร์
23 เมษายนโดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ
19 น.(ระดับ Pre-1 ไม่ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนใน
วันทาการเวลา 8-19.30 น. และวันศุกร์เวลา 917.30 น. ย้า: วันศุกร์ปิดทาการ 17.30 น.

ประกาศ: ทุกเดือนมี.ค.และเม.ย. เมือ
่ เรามี
ชัน้ เรียน EMS ของเด็ก ราคาชัน้ ผู ้ใหญ่จะ
เปลีย
่ นคือ รอบ 10 น.และ 13 น. = 1,800
บาท, รอบ 16.00น. = 1,200 บาท

คอร์สอ ังกฤษ-คณิตฯ-วิทย์ชว่ งฤดูรอ
้ น

23 เมษายน - 11 พฤษภาคม ร ับอนุบาล-ป.6
หล ัง 20 เมษายน + 500 บาท/วิชา
 ราคารายวิชาไม่รวมหนังสือ
 9.10-11.10 น. หรือ 13.30-15.30 น. ภาษา
อังกฤษ 30 ชม. 1,600 บาท
 11.10-12.10 น. คณิตศาสตร์ 15
ชม. 1,100 บาท
 12.10-12.30 น. อาหารกลางวัน
750 บาท
 12.30-13.30 น. วิทยาศาสตร์ 15
ชม. 1,100 บ.
แพ็ คเกจพิเศษ:
 อังกฤษ + คณิตฯ 45 ชัว่ โมง 2,500 บาทไม่รวม
หนังสือ
 อังกฤษ + วิทย์ฯ 45 ชัว่ โมง 2,500
บาท ไม่รวมหนังสือ
 เรียนทุกวิชา 60 ชัว่ โมง 4,200 บาท
รวมหนังสือ อาหารกลางวัน และอาหาร
ว่าง

A WARM WELCOME TO RETURNING
TEACHERS FROM THE U.S.A.!

EASTER CLASS!
Thursday, March 29
@ Lobby & Free Snacks
(Last 1/2 Hour of Every
Class + 15 minutes)
What is Easter? Why is
this day so significant
that it is in the international calendar? To catch
up with the rest of the
world, let’s learn about
Easter together! Offered
once a year only.

ั้ ยน“อีสเตอร์”
ชนเรี
ว ันพฤห ัสฯที่ 29 มี.ค.
ณ ล็อบบี้ & ของว่างฟรี
(1/2 ชว่ ั โมงหล ังของทุก
ั้ ยน + 15 นาที)
ชนเรี
อีสเตอร์คอ
ื อะไร? ทาไมเป็ น
วันสาคัญขนาดทีอ
่ ยูใ่ นปฏิทน
ิ
สากล? เพือ
่ จะก ้าวให ้ทันโลก
ให ้เรามาเรียนรู เ้ รื่ อ งอีส เตอร์
ด ้วยกันนะคะ! จัดปี ละครัง้

We warmly welcome back
Dr. Dennis and Melody Nordine from Michigan, and Mary
Larsen from California! Stop
by and greet them this April!

GOODBYE & GRATEFUL THANKS!

Goodbye and grateful thanks to
our volunteer teachers, Rick
Swindlehurst, Elaine McCarty,
Glenn and Deanne Elo, Ann Kelly,
Lynn Olmstead, and Theresa Anderson. We appreciate your time
and help, and please come back!

B300 MAKE-UP ORIENTATION

ต้องการ
อาสาสม ัคร!
เราต ้องการอาสาสมัครจานวนมาก
เพือ
่ ช่วยงานแบงค็ อ กโอเพ่น
ในวันที่ 6-8 เม.ย. หากคุณ
ช่ว ยได ้ กรุ ณ าติด ต่ อ ห อ้ ง
ธุรการภายในวันที่ 29 มี.ค.

ลาก่อน และขอขอบพระคุณอย่างสูง!
ลาก่อน และขอขอบ พระคุณอย่างสูงต่อ
ครูรค
ิ สวินเดิล
้ เฮิรส
์ ครูอเิ ลน แม็คคาร์ต ี้
ครูเกล็นและครูดแี อน อีโล่ ครูแอน เคลลี่
ครูลน
ิ โอล์มสเต็ท และครูเธรีซา แอนั ! เราซาบซึง้ ทีท
เดอร์สน
่ า่ นได ้ให ้เวลา
และความช่วยเหลือแก่เรา
และขอให ้
กลับมาอีกนะคะ!

ค่าปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
นักเรียนเก่าและใหม่ซงึ่ ขึน
้ ระดับ 1 แต่ไม่ได ้เข ้า
ปฐมนิเทศระดับ 1 ต ้อง ก. จ่ายค่าธรรมเนียมปฐม-

“PARTS OF SPEECH”

คอร์ส “PARTS OF SPEECH”

For Santisuk students who
have finished Level 2, consider
taking Santisuk’s “Parts of
Speech” course. Learn grammar, but learn it PRACTICALLY
so you USE what you learn!

2,300 baht/person
Basic 1 & 2: 4-6 students
Basic 3: 5-8 students

HELP NEEDED!

ขอต ้อนรับครูเก่าอย่างอบอุน
่ คือ ดร.
เดนนิสและครูเมโลดี้ นอร์ดน
ี จากรัฐ
ิ กน และครูแมรี่ ลาร์เซ็นจากรัฐ
มิชแ
แคลิฟอร์เนีย! เชิญแวะมาทักทาย
พวกท่านในเดือนเม.ย.นีไ้ ด ้ค่ะ!

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. Santisuk’s curriculum is unique and class
time is valuable so all Level 1 students
MUST come to the live orientation session for maximum benefit from studying at Santisuk.

BASIC 1-3

We need many volunteers to help run the
Bangkok Open on April 6
-8! If you can help,
please contact the office
by Thursday, March 29.

ยินดีตอ
้ นร ับครูเก่าของเราจาก
ประเทศสหร ัฐอเมริกาในเดือนเม.ย.!

นิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
ข. พลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้
ชัว่ โมง เพราะ ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อ
ปฐมนิเทศ หลักสูต รของสั น ติส ุข
มีเ อกลักษณ์
และเวลาในห ้อง
เรียนก็มค
ี า่ นั กเรียนทุกคนจึงต ้อง
เข ้าปฐมนิ เ ทศสดเพือ
่ จะได ้ประั ติสข
โยชน์เต็มทีจ
่ ากการเรียนทีสน
ุ

สาหรับนั กเรียนสันติสข
ุ ทีจ
่ บระดับ 2
แล ้ว ขอเชิญเข ้าเรียนคอร์ส “Parts
of
Speech”
เป็ นการเรี ย นรู ้
ไวยากรณ์แบบที่คุ ณ นาไปใช ้ได ้ ทา
ให ้คุณได ้ใช ้สิง่ ทีเ่ รียนรู ้มา!

ั้ ยน BASIC 1-3
ชนเรี
2,300 บาท/ท่าน
Basic 1 & 2 รับ 4-6 ท่าน
Basic 3 รับ 5-8 ท่าน

ATTENTION: ALL MOTORCYCLISTS

ประกาศสาหร ับผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์

 Please park motorcycles on the cement
portions of the parking lot next to the basketball hoops and NOT on the blacktop as
we are trying to keep
the surface smooth for
sports. Kickstands dig
into the blacktop.
 Please do NOT park
in front of classroom 1A as we have students going in and out of the building all
day.
 Thank you for your kind cooperation!

 กรุ ณ าจอดมอเตอร์ไซค์บ นพื้ น ปู น ซีเ มนต์ห ลั ง
แป้ นบาสทัง้ สองฝั่ ง ไม่ใช่ในลานจอดรถทีเ่ ป็ นพืน
้
ยางมะตอยสีดาซึง่ เราพยายามรักษาพื้ น ผิว ให เ้ รี ย บ
้ นกีฬาเพราะขาตังเหล็
เพือ
่ ใชเล่
้
กทีค
่ มของมอเตอร์ไซค์
จะกดลงบนพืน
้ ผิวยางมะตอย
ทาให ้เป็ นรอยยุบ
หรือหลุมถาวรได ้
 กรุณาอย่าจอดมอเตอร์ไซด์
หน ้าห ้องเรียน 1A เพราะกีด
ขวางทางเข ้าออกของนักเรียน
 ขอบพระคุ ณ ส าหรั บ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดี!

View the original version of this Santisuk News in color on our website, www.santisuk.org

ั สข
เชิญชมและอ่านต้นฉบ ับของสารสนติ
ุ นีเ้ ป็นภาพสีทางเว็บไซต์ของเราตามทีอ
่ ยูข
่ า้ งต้น

NC

