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PING-PONG
TOURNAMENT
Saturday, May 23, 2015
SES Students: 100 Baht
Non-SES Students: 120
Baht
Time: 8:30 AM (Class A )
If you love to play pingpong, we have a special
activity for you! Bring a
friend or two and register
in the office for this tournament. Nice prizes await
the winners!

MAY SESSION

เทอมเดือนพฤษภาคม

The next class session will be

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 18 พ.ค. - 8/11

May 18 - June 8/11 2015 at 7-9

มิ.ย. 2558 เวลา 7-9 น. 10-12 น.

am, 10-12 noon, 1-3 pm, 4-6

13-15 น. 16-18 น. และ 19-21 น.

pm and 7-9 pm. The last day
for our special price is Thurs-

day, May 14. 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 May 14. It is not refundable after

วันพฤหัสฯ และจบวันที่ 11 มิ.ย. แต่ละชั้นเรียนวัน

11. Each class will meet two hours a day for

ละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

30 hours. For new students, there is a one-

นักเรียนใหม่ มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาทซึ่ง

time NON-REFUNDABLE registration fee of

รับคืนไม่ได้ พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และรูป

500 baht. Please bring a photo-copy of your

ถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจากัด

phasis is on learning to speak and use Eng-

ชวนเพื่อนๆมาสักคนสองคน
และเชิญลงชื่อที่สานักงานได้
เรามีรางวัลงามรอผู้ชนะค่ะ !

lish. For Level 1 students (not Pre-1), there

is a REQUIRED orientation at either 4:45
pm or 7 pm on Saturday, May 16, 2015.

สาหรับ

นักเรียน 6 - 11 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศ

ภาคบังคับในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. โดยเลือกเวลา
เดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (ระดับPre-1 ไม่
ต้องมา)

เชิญลงทะเบียนในวันธรรมดาเวลา

8–

19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น. ย้า: วันศุกร์

days, 9-5 pm.

ปิด 17 น.

KIDS CENTER
Newly Revised program!

คิดส์เซ็นเตอร์
โปรแกรมปรับปรุงใหม่!

 30-Hour, 15-day Classes

 30 ชม.15 วัน, จันทร์ - พฤหัสฯ

 Mon.-Thurs., 4:45-6:45 PM

 เวลาเดียวคือ 16.45 - 18.45 น.
 1,400 บาท/คอร์ส/รอบ
 ค่าหนังสือชั้นอ.1-อ.3: 480 บาท/

K.1-K.3 and 450 baht/set for

ชุด และชั้นป.1-ป.6: 450 บาท/ชุด

G.1-G.6

 ทดสอบฟรีก่อนจัดตามห้อง

 Free Placement Test
 Class sessions:
May 18 – June 11
June 16 – July 9

เชิญชมสาขาสันติสข
ุ
ทีล
่ าดกระบังและสีลม
ตามทีอ
่ ยูเ่ ว็บไซท์
ด้านบน

และ

Register weekdays, 8:00-7:30 pm & Fri-

CHECK OUT
 1,400 baht/course/session
OUR BRANCHES IN
 Textbooks: 480 baht/set for
LADKRABANG & SILOM
@ www.santisuk.org

14 พ.ค. หลังวันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได้ ชั้นเรียน

meet Monday to Thursday and end June

นักเรียน SES: 100 บาท

กิจกรรมพิเศษสาหรับคุณ!

ของชั้นที่ต้องการและตามเวลาที่เลือกภายในวันที่

จบวันที่ 8 มิ.ย. ชั้นเรียน 19 น.จะพบกันวันจันทร์-

Each class has 6-11 students and the em-

ถ้าคุณชอบเล่นปิงปอง เราก็มี

300 บาท เชิญจองที่เรียนล่วงหน้าโดยจ่าย 50%

and end on June 8 except 7 pm which will

วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558

เวลา: 8:30 น. (Class A)

พฤหัสฯที่ 14 พ.ค. หลังวันนี้ ค่าเรียนจะเพิ่มขึ้น

ภาคเช้า/กลางวันจะพบกันวันจันทร์-วันศุกร์

Thai ID card and 1 recent 1” x 1” picture.

120 บาท

วันสุดท้ายสาหรับราคาพิเศษคือวัน

that. All classes will meet Monday-Friday

การแข่งขันปิงปอง

ผู้ไม่ใช่นก
ั เรียน SES:

May 2015

July 13 – Aug. 6
Aug. 31 – Sept. 23

รอบที่เปิดสอน:
18 พ.ค. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 9 ก.ค.
13 ก.ค. - 6 ส.ค.
31 ส.ค. - 23 ก.ย.

Oct. 7 – 28

7 - 28 ต.ค.

Nov. 2 – 25

2 - 25 พ.ย.
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GOODBYE AND GRATEFUL THANKS
TO USA VOLUNTEER TEACHERS!
We would like to express our
deepest thanks to volunteer
teachers: Alice, Betty, Dr. Dennis,
BASKETBALL &
Melody, Ethel, and also Roger and
BADMINTON
Jim who served in Silom! We
Join us for basketball at really appreciate all your time and
SES: 5 pm, Sundays, and help, and please come back again!
badminton: Tuesdays
A WARM WELCOME TO
and Fridays (van leaves
RETURNING & NEW VOLUNTEER
SES at 9:30
TEACHERS FROM THE USA!
am)!
We warmly welcome back Abigail
บาสเกตบอล
Harpe from Michigan, Cleofaye Peniel
& แบดมินตัน
Uy from California, Gabriel (Gabe)
เชิญร่วมเล่น
Stark and his new team members from
บาสเกตบอลกับเราทุกวัน
Oral Roberts University in Oklahoma:
อาทิตย์เวลา 17 น. และ
Kayla Hanohano, Sarah Hunt, Mickแบดมินตันทุกวันอังคารและ
ayla Burk, Kelsey Erickson, Shelby Rine,
วันศุกร์
(รถตู้ออกจาก
Christina Herr, and Grace Fuentes. Stop by
สันติสุขไปสนามแบดฯเวลา
to greet all of them this new session!
9.30 น.)

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

ทีจ
่ อดรถค่า
วันอาทิตย์

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.

ทุกวัน
EXCELLENT COURSES TO TAKE!
อาทิตย์ เราเล่นบาสเกตบอล
ในลานจอดรถเวลา 17 น. We offer excellent courses every
session besides Pre-1 and
กรุณาจอดรถของคุณที่อื่น
Levels 1-4. They are Basic 1-3
ในช่วงนั้น ขอบคุณค่ะ!
(2,100 baht/course), Grammar for
Daily Life, Advanced ConversaPLEASE HELP US
CONSERVE ENERGY! tion, Parts of Speech 1-3 and
Please turn off the lights Writing. We accept only 6-11 stuand fans when you leave dents per class.
the
classrooms
and
restrooms!
Thank you!

โปรดช่วย
เราประหยัดพลังงาน!
กรุณาปิดไฟและพัดลมเมื่อ
ออกจากห้องเรียนและห้อง
น้า! ขอบคุณค่ะ

Jun. 16 - Jul. 9
Jul. 13 - Aug. 6
Aug. 31 - Sept. 23
Oct. 5 - 28
Nov. 2 - 25
Nov. 30 - Dec. 17

ลาก่อน & ขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ
ต่อครูจต
ิ อาสาจากสหรัฐอเมริกา!
ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ

อ.แอลิส

อ.เบ็ตตี้ ดร.เดนนิส อ.เมโลดี้ อ.เอเตล
รวมทั้งอ.รอเจอร์และอ.จิมซึ่งช่วยสอน
ที่สีลม!

เราซาบซึ้งที่ทุกท่านได้ให้

เวลาและความช่วยเหลือแก่เรา

และ

ขอให้กลับมาอีกนะคะ!

ขอต้อนรับครูจต
ิ อาสาทัง้ เก่าและใหม่
จากสหรัฐอเมริกา!
(เชิญดูชื่อเต็มฝั่งซ้าย)
ขอต้อนรับครูจิตอาสาเก่ากลับมาคือ
แอบิเกลจากรัฐมิชิแกน
แคลิฟอร์เนีย

คุณ

คุณเพนเย็ลจากรัฐ

คุณเก๊บและทีมใหม่จากมหา-

วิทยาลัยออรัลรอเบิร์ตส์ในรัฐโอคลาโฮมา มี
คุณเคล่า คุณเซร่าห์ คุณมิคเคล่า คุณเคลซี
คุณเชลบี้ คุณคริสติน่า และคุณเกรซ เชิญแวะ
ทักทายพวกเขาได้ในเทอมใหม่นี้!

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
สาหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่ไม่ได้เข้า
ปฐมนิเทศ (เวลา 16.45 น.หรือ 19
น.) ต้อง: 1) จ่ายค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
2)
พลาดการเรียนวันแรกเกือบทั้งหมด
เพราะ 3) ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ
การเรียนการสอนที่สันติสุขมีเอกลักษณ์
และมี
ความสาคัญยิ่ง ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการเรียนที่
สันติสุข

วิชาเยีย
่ มทีน
่ า่ เรียน!
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่เปิดรับนัก
เรียนทุกเทอม นอกจาก Pre-1 และ
ระดับ
1-4
ชั้นอื่นๆคือ Basic
Reading 1-3 (ราคา 2,100 บาท/
วิชา) Grammar for Daily Life,
Advanced Conversation, Parts of
Speech 1-3 และ Writing เปิดรับ
นักเรียนแค่ 6-11 คน/ห้อง

16 มิ.ย. - 9 ก.ค.
13 ก.ค. - 6 ส.ค.
31 ส.ค. - 23 ก.ย.
5 - 28 ต.ค.
2 - 25 พ.ย.
30 พ.ย. - 17 ธ.ค.

