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May 20-22, 2016
SPECIAL MAY SESSION!
Princess Beach Resort
Please note that this
& Spa, Rayong
May session, our clasSpecial B1,699 /person
After May 16: B2,815 /person ses will meet for 2.5
Peace Fellowship Church
would like to invite you to
their annual “Friendship
Camp” with a very special
price, thanks to SES for subsidizing part of the costs!
The location is beautiful
with a private beach, swimming pool, and exercise
room. Enjoy our excellent
program and play games,
sing songs, get into discussion groups to learn from
each other, listen to life stories, and do other fun
things like eating, swimming, walking, playing,
chatting, laughing, crying,
etc.! Space is limited so
register early!

ค่ายมิตรภาพ(สองภาษา)
20-22 พ.ค. 2559
เดอะปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท
& สปา อ.แกลง จ. ระยอง
ราคาพิเศษ: 1,699 บาท/ท่าน
หลัง 16 พ.ค. 2,815 บาท/ท่าน
คริสตจักรสันติสข
ุ สัมพันธ์ขอ
เชิญท่านเข ้าค่ายมิตรภาพประจาปี ด ้วยราคาพิเศษสุดโดยร.ร.
ช่วยสมทบทุน ทีพ
่ ักสวยงาม มี
หาดส่วนตัว สระว่ายน้ า ห ้อง
ฟิ ตเนส แถมโปรแกรมเยีย
่ มซึง่
มีสาระและส่งเสริมมิตรภาพ เล่น
เกมสนุก ร ้องเพลงเพราะๆ เข ้า
กลุม
่ ย่อยเพือ
่ เรียนรู ้ซึง่ กัน
ฟั ง
เรือ
่ งราวชีวต
ิ จริง และสนุกหลาก
หลาย เช่น ทานอาหารอร่อย
ว่ายน้ า
เดินเล่น
จับเข่าคุย
หัวเราะ ร ้องไห ้ ฯลฯ รับจานวน
จากัด รีบสมัครแต่เนิน
่ ๆนะคะ!

hours a day for 12
days from Monday to
Thursday because a
large group of Oral
Roberts University students will come to teach but will need
to leave on June 6.

MAY SESSION

The next class session will be May 16 June 2, 2016 at 7-9:30 a.m., 10-12:30
pm, 1-3:30 p.m., 4-6:30 p.m., and 79:30 p.m. The last day for our special
price is Thursday, May 12. 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 12. It is not refundable
after that. Classes will meet
Monday-Thursday, 2.5 hours a
day for 30 hours and 12 days.
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”x1” picture.
Each class has 6-11 students and the
emphasis is on learning to speak and
use English. For Level 1 students (not

Pre-1), there is a REQUIRED orientation
at either 4:45 p.m. or 7 p.m. on Saturday, May 14. Register weekdays, 8-7:30
p.m. and Fridays, 9-5:30 p.m.

KIDS CENTER
 May 16 - June 8, 2016
 30 hours, 15 days
 Monday-Thursday
 4:45-6:45 p.m.
 1,400 baht/course/session
 Textbooks: B480/set for
K.1-K.3 and B450/set for G.1-G.6
 Free Placement Test

May 2016

เทอมพิเศษเดือนพฤษภาคม!
โปรดทราบว่าในเดือนพ.ค.
้ เรียนจะพบกันวันละ
นี้
ชัน
2.5 ชัว่ โมง (2 ชัว่ โมงครึง่ )
เป็ นเวลา 12 วันจากวัน
จันทร์ถงึ วันพฤหัสฯเพราะ
นักศึกษากลุม
่ ใหญ่จากมหาวิทยาลัยออรัลรอเบิรต
์ ส์จะ
มาสอนแต่มค
ี วามจาเป็ นต ้องกลับในวันที่
6
มิ.ย. เราจึงต ้องปรับเวลาเรียน

เทอมเดือนพฤษภาคม
เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 16 พ.ค.-2 มิ.ย. 2559
เวลา 7-9.30 น. 10-12.30 น. 13-15.30 น.
16-18.30 น. และ 19-21.30 น. ราคาพิเศษ
วันสุดท ้ายคือ วันพฤหัสฯที่ 12 พ.ค. หลังวันนี้
ค่าเรียนจะเพิม
่ ขึน
้ 300 บาท เชิญจองทีเ่ รียน
้ ทีต
ล่วงหน ้าได ้โดยจ่าย 50% ของชัน
่ ้องการ
ตามเวลาทีเ่ ลือกภายในวันที่ 12 พ.ค. หลังวัน
นี้ นักเรียนจะขอรับเงินคืนไม่ได ้ เรียนวัน
จันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2.5 ชัว่ โมง (2
้ 30 ชัว่ โมง 12 วัน
ชม. ครึง่ ) รวมทัง้ สิน
นักเรียนใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า
500 บาท ซึง่ รับคืนไม่ได ้ หลักฐานใช ้
สาเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายปั จจุบน
ั
้
1 ใบขนาด 1”x1” แต่ละชันจากัด นักเรียน 611 คน เน ้นการพูดและการใช ้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐมนิเทศ
ภาคบังคับในวันเสาร์ท ี่ 14 พ.ค. โดยเลือก
เวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (ระดับ
Pre-1 ไม่ต ้องเข ้า) เชิญลงทะเบียนในวัน
ธรรมดาเวลา 8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา 917.30 น. ขอย้า: วันศุกร์ปิด 17.30 น.

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

CONGRATULATIONS ON THE OPENING OF THE RACHADA BRANCH !

ขอแสดงความยินดีก ับสาขาร ัชดาทีเ่ ปิ ดใหม่!
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GOODBYE & GRATEFUL THANKS!
Goodbye and grateful thanks
to volunteer teachers: Julie
Vanags, Matt Guitguiten,
Hana Nacario, and Love
Sunog! We enjoyed having
you and do come back again!

BADMINTON
TOURNAMENT
Thursday, May 5 @ 9 A.M.
WELCOME VOLUNTEER
Students: B100/Person
TEACHERS
FROM THE USA!
Non-Students: B150/Person
We warmly welcome back Dr. Trish
BONUS:
Pickleball @ 3:30 P.M.
Livingston and Averi Lange and the
team from Oral Roberts University in
การแข่งข ันแบดมินต ัน
Oklahoma: Brittany Hamilton, Josh
วันพฤหัสฯที่ 5 พ.ค. เวลา 9 น.
Badal, Kirsten Baumruk, Miranda
นักเรียน: 100 บาท/ท่าน
Bullard, Diana Russell, Suan Huai,
ผู ้อืน
่ : 150 บาท/ท่าน
แถมท้าย:
Luke Kulp, Da'Diva Maldonado, and
พิคเคิลบอล เวลา 15.30 น.
Averee Whited! Make sure you stop
by to greet all of them!

BASKETBALL:
days @ 7-9 a.m.

PICKLEBALL:

Satur-

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS

ลาก่อนและขอขอบพระคุณอย่างยิง่ !
(เชิญดูชอื่ เต็มฝั่ งซ ้าย)
ลาก่อนและขอบพระคุณอย่างยิง่ ต่อ
ครูจต
ิ อาสาทีม
่ าสอนคือ ครูจูล ี่ ครู
แมท ครูแฮนา และครูเลิฟ เราดีใจ
ทีท
่ า่ นมาและขอให ้กลับมาอีกนะคะ!

ขอต้อนร ับครูจต
ิ อาสาจากสหร ัฐอเมริกา!
(เชิญดูชอื่ เต็มฝั่ งซ ้าย)
ขอต ้อนรับดร.ทริชและคุณเอเวอรีก
่ ลับมาพร ้อม
ทีมจากมหาวิทยาลัยออรัลรอเบิรต
์ ส์จากรัฐโอคลาโฮม่า มีคณ
ุ บริททานี่
คุณจอช

คุณเคียร์สเต็น

คุณมิแรนด ้า คุณไดอาน่า
คุณสวน
ดาดีวา่

คุณลูค
๊

คุณ

และคุณเอเวอรี่!

เชิญแวะทักทายทุกท่านด ้วยนะคะ!

ปฐมนิเทศภาคบ ังค ับสาหร ับ
น ักเรียนใหม่ระด ับ 1 ทุกท่าน

Satur- All Level 1 students who do not attend
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านทีไ่ ม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศ
days @ 9-12 noon and orientation (at either 4:45 p.m. or 7 p.m.)
(เวลา 16.45 น.หรือ 19 น.) ต ้อง ก.
Thursday, May 5 @ 3:30 must: a. pay a 300 baht
จ่ายค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศพิเศษนอก
p.m.
make-up orientation fee b.
รอบ 300 บาท ข. พลาดการเรียนวัน
BADMINTON: Tuesdays
miss
most
of
the
first
day
of
and Fridays at 10 a.m. Van
แรกเกือบทัง้ ชัว่ โมงเพราะ ค. ต ้องไปดู
leaves Santisuk at 9:30 class to c. be oriented by
วีดโี อปฐมนิเทศ
การเรียนการสอนที่
a.m.
video. SES is unique and
สันติสข
ุ มีเอกลักษณ์
และเวลาในห ้อง
class time is valuable so all
เรียนก็สาคัญ ดังนัน
้
นั กเรียนต้องเข ้า
students MUST come to the
บาสเกตบอล:
ทุกวันเสาร์ live orientation session for maximum
ปฐมนิเทศสดเพือ
่ จะได ้ประโยชน์เต็มทีจ
่ ากการ
เวลา 7-9 น
benefit from studying at SES.
ั
เรียนทีส
่ นติสข
ุ
พิคเคิลบอล: ทุกวันเสาร์ เวลา
9-12 น. และวันพฤหัสที่ 5 OUR THREE BRANCH CAMPUSES:
ั สข
สนติ
ุ ทงสามสาขาของเรา:
ั้
พ.ค. เวลา 15.30 น.
Ladkrabang, Silom, and Rachada
ี ม และร ัชดา
แบดมินต ัน:
ทุกวันอังคาร
ลาดกระบ ัง สล
All three branches of SES
และวันศุกร์เวลา 10 น. รถตู ้
สามสาขาของร.ร.ภาษาอังกฤษ
ออกจากสันติสข
ุ เวลา 9.30 น. have the exact same highสันติสข
ุ มีคณ
ุ ภาพสูงเช่นเดียวกัน
quality curriculum and textเป๊ ะกับโรงเรียนทีล
่ าดพร ้าว
ทัง้
books with Thai, foreign
หลักสูตร ตารา ครูไทย ครูตา่ ง
teachers, and experienced
staff just like our main camประเทศ และเจ ้าหน ้าทีซ
่ งึ่ มีประTHE 6th COURSE
pus
on
Ladprao.
Wherever
Ladkrabang
Students will be charged a
สบการณ์ ไม่วา่ คุณจะพักอยู่ยา่ น
100 baht “graduation cer- you live, check
ใด เชิญแวะชม
tificate fee” when register- out our camสาขาของเรา
ing for their 6th course.
pus
nearest
ใกล ้บ ้าน หรือดู
you or get
รายละเอียดใน
คอร์สที่ 6
more
details
เว็บไซต์ ถ ้าจะ
เมือ
่ นักเรียนลง on our website.
Silom
Rachada
ให ้ดีกว่านัน
้
ก็
ทะเบียนเรียน
Better yet, visit
คอร์สที่ 6 จะมี all our branches!
ขอเชิญไปเยีย
่ มสาขาทัง้ หมดเลยค่ะ!
“ค่าใบประกาศนียบัตร”
100
Santisuk English School (SES), 3071 Ladprao Road, Bangkapi, Bangkok 10240
บาทบวกเพิม
่ เข ้าไปกับค่าเรียน
Phone: 02-734-3797 Website: www.santisuk.org

