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เทอมเดือนกุมภาพันธ์ 2555
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 7 ก.พ.– 1 มี.ค. 2555 เวลา
7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรด
รีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นเรียนที่คุณต้องการ วัน
สุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ วันพฤหัสบดี
ที่ 2 ก.พ. หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300
บาท และชั้นเรียนต่างๆ อาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยาก
จะจองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน
50% ของชั้นเรียนที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก
ภายใน วันที่ 2 ก.พ. เช่นกัน หลังวันนี้ คุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียน วันจันทร์ - วัน
พฤหัสบดี วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม.
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นใหม่ ท ุ ก คนจะมี ค ่ า ลงทะเบี ย นแรกเข้ า 500
บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมาด้วย (ผู้ที่
ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)พร้อมรูปถ่าย
ปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1” x 1” แต่ละห้องเรียนจํากัด 6 - 12
คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุก
คนต้องเข้าปฐมนิเทศใน วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. โดยเลือกเวลา
เดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลง
ทะเบียนในวันจันทร์ - วันพฤหัส
เวลา 8 - 19.30 น. และ
วันศุกร์เวลา 9 - 17 น. (ย้ํา: เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 -17
น.)

February 2012 SESSION
The next class session will begin February 7
- March 1, 2012 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:45
pm, and 7 pm. The last day for early
registration is Thursday, February 2nd. After
February 2nd, tuition will increase 300 baht
and classes may be full. If you would like to
reserve a spot in any class, you need to pay
50% of the class fee by Feb. 2nd. It is not
refundable after that. Classes meet Monday Thursday,2 hours a day for 30 hours. There
are no classes on Friday New students, have
a one-time NON-REFUNDABLE registration fee of
500 baht. Please bring a photo-copy of your Thai ID
card and 1 recent 1” x 1” photo. Each class has 6-12
students and the emphasis is on conversation and
writing. For Level 1 students (not Pre-1), there is a
REQUIRED orientation at either 4:45 pm or 7 pm on
Monday, February 6th.
Please register MondayThursday, 8 am - 7:30 pm and Friday, 9 am - 5 pm.
(Friday office hours: 9 am - 5 pm).
SANTISUK’S GOT TALENT
Were you able to make it on Thursday, January 19th?
Santisuk featured a special talent show and the
performers, you guessed it, were the LFNM candidates.
There were five acts that included Thai dance, Thai
kickboxing and music from traditional Thai
instruments. There was audience participation in which
some had an opportunity to show their special skills. To
top it off, the national anthem from three countries:
Thailand, the Philippines and America were sung. It
sounded so nice. We would like to thank our judges
from the Berean team because it was a difficult task to
only select one act. The winners, a pair, Rungrudee
Maosri and Rattikan Sriboonruang performed a Thai
dance using coconut shells. It was so much fun. Be
looking out for our next event by our LFNM team!

สันติสุขก็อททาเลนท์
คุ ณ ได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมพิ เ ศษของสั น ติ ส ุ ข ในการแสดงความ
สามารถพิเศษของผู้สมัครชิงทุนไปสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสที่
19 ม.ค.
ที่ผ่านมาไหม ลองทายดูว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันมีใคร
บ้าง เรามีการแสดงทั้งหมดห้ารายการ ได้แก่ การรํามะโนรา
รําวงมาตรฐาน รําเซิ้งกะโป๋ะ การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย
และการแสดงดนตรีไทยโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย ผู้
ชมบางท่านยังมีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ และที่มากไป
กว่านั้น เพลงชาติของสามประเทศ คือ เพลงชาติไทย เพลงชาติ
ฟิลิปินส์ และเพลงชาติอเมริกาได้ถูกนํามาขับร้องอย่างไพเราะ
เราขอขอบคุ ณ คณะกรรมการจากที ม เบอเรี ย นที ่ ช ่ ว ยในการ
ตัดสินซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะต้องคัดเลือกให้เหลือแค่การแสดง
เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะ ผู้ชนะได้แก่คู่ของคุณรุ่งฤดี เม้าศรี
และคุณรัตติกาล ศรีบุญเรือง กับการแสดงรําเซิ้งกะโป๋ะของ
ภาคอีสานซึ่งสร้างความสนุกนานให้กับผู้ชมอย่างมาก

Movie Night

เชิญชมภาพยนตร์

If you didn’t join us for the talent show, then
here’s your chance to come and hang out with
your teacher and friends. Save this date: Friday,
February 24th, 8:30pm! Its movie night at SES.
Don’t forget!

ถ้าคุณพลาดการร่วมสนุกกับเราใน “สันติสุขก๊อททา
เลนท์” นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะใช้เวลากับคุณครูและ
เพื่อนๆ คืนวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธุ์นี้ เวลาสองทุ่ม
ครึ่ง ขอเชิญชมภาพยนตร์กับเราที่สันติสุข อย่าลืมนะ
คะ
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STAR KIDS” IS BACK!
โปรแกรม “สตาร์คิดส์” กลับมาอีกครั้ง!
We are happy to resume our special tutoring program เรายินดีที่โปรแกรมสตาร์คิดส์กลับมาตามปกติอีกครั้ง นี่เป็น
for kids for primary and high school students!
โปรแกรมติววิชาหลักให้น้องๆ ชั้นป. 4 - 6 และ ม. 1 We are committed to assisting these students
3 เรามุ่งมั่นที่จะดูแลน้องๆแต่ละคนเป็นส่วนตัวด้วยการ
with applicable lessons in English, math, and
สอนวิชาการหลักที่น้องๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้คือ
science (EMS). This program also includes our
วิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์
life skills program (Kids’ Center) every
นอกจากนี้เรายังรวมวิชาทักษะชีวิต (คิดส์เซ็นเตอร์) ให้
Thursday from 4:30 - 6 pm.
กับน้องๆทุกวันพฤหัสบดีเวลา16.30น. - 18.00 น.
· Primary: 4,200 baht.
High School: 4,500 baht. • ชั้นประถมฯ: 4,200 บาท
ชั้นมัธยมฯ: 4,500 บาท
Contact Miss Kwan, Star Kids Coordinator, if you have
สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูขวัญ - รุ้งรวี ผู้ประสานงานสตาร์
any questions.
คิดส์

TIME TO SAY GOODBYE!
ได้เวลาล่ําลากันแล้ว!
A month seems to go by so quickly and it’s time to say เดือนหนึ่งผ่านไปเร็วจัง และก็ถึงเวลาที่จะลาครูอาสาสมัครของ
goodbye once again to our volunteer
เราอีกแล้ว ขอขอบคุณ ทีมเบอเรียน ที่มี อ.บิลกับ
teachers. Thank you so much to the Berean
อ.จูลี่ ฮีตั้น อ.มิกกับอ.ไอนาร่า แคลนินส์ อ.ซู แบร์
team that included: Bill & Julie Heaton,
อ.ริคกับดาร์เลน คลิน และอ.ชาล์ลีนกับโมนิกา เอ
Mik & Inara Kalnins, Sue Baer, Rick &
เดอร์ ที่มาช่วยเราสอน เราจะคิดถึงพวกเขาอย่าง
Darlene Cline and Charlene & Monica
แน่ น อน และขออวยพรพวกเขาให้ ไ ด้ ร ั บ สิ ่ ง ที ่ ด ี
Eder. We will surely miss the team and
ที่สุดในทุกอย่างที่เขาทํา พวกเราหวังว่าจะได้เจอ
wish them all the best in their future
พวกเขาอีกในปีหน้า
endeavors! We hope to see them again next year!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่!
เราตื
่
น
เต้
น
ที
่
จ
ะมี
คุณครูใหม่สองท่านมาสอนกับเราครั้งแรกอ.โจ
A WARM WELCOME TO OUR TEACHERS!
We’re so delighted to have Jonathan & Liz Gerdes join นาธาน กับอ.ลิซ เกิรดซ์ ครอบครัวเกิรดซ์มาจากแคลิโดเนีย ใน
us for the first time. The Gerdes are from Caledonia, รัฐมินิโซต้า พวกเขามีฟาร์มโคนมอยู่ที่นั่นด้วย เชิญแวะมา
MN and are involved in dairy farming. Please stop by ทักทายคุณครูใหม่ของเราด้วย

and say “hello” to welcome them.
LFNM FINALISTS!
Congratulations to our finalists. Thirteen candidates had
to compete in a written examination, talent show and
oral interview. Thank you to all that took the time in
seeing this process through to the end. It took courage
and determination. Our seven finalists received full
scholarships to go to America and now are in the
process of preparing for their interview with the US
embassy. Finalists include: Narisara Paophan(Joy),
Suchitra Aphimeteetamrong(Ploy), Panan
Janpakdee(Nan), Rungrudee Maosri(Rung), Prach
Gosalvitra(Gong), Supansa Longpol(Pheng), Supimol
Keeratayakom(Chompoo).

ทุนไปสหรัฐอเมริกา - LFMN: ทุนผู้นําแห่งสหัสวรรษใหม่!
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเรา ผู้สมัครได้
ทําการทดสอบด้านความรู้ การแสดงความสามารพิเศษและ
การสัมภาษณ์ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
ซึ่งมันต้องใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอยากมาก ผู้ผ่าน
เข้ารอบสุดท้ายเจ็ดคนของเราที่ได้รับทุนเต็มไปอเมริกาและ
ขณะนี ้ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการเตรี ย มตั ว สํ า หรั บ การสั ม ภาษณ์ ก ั บ
สถานทูตสหรัฐอเมริกา ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แก่ :
คุณ
นริสรา เผ่าพันธ์(จอย) คุณสุจิตรา อภิเมธีธํารง (พลอย) คุณ
ปาหนัน จันภักดี (แนน) คุณรุ่งฤดี เม้าศรี (รุ่ง) คุณปรัชญ์ โกศัล
วิตร (ก้อง)
คุณสุพรรษา ลงพล (แพง) คุณสุพิมล
กีร
ตยาคม (ชมพู)่

SPECIAL ELECTIVES
Are you interested in sharpening your grammar skills or
looking for higher level and specialty English classes?
Consider our electives: “Grammar for Daily Life”, and
our new Level 5: “Grammar Through Dialogues”,
“Advanced Conversation,” and “Basic Reading”. We
will open these electives any month 6 or more students
register (except “Basic Reading” that needs 3 or more).

วิชาเลือกพิเศษ
กรุ ณ าดู ร ายชื ่ อ วิ ช าเลื อ กทางฝั ่ ง ซ้ า ยมื อ เราจะเปิ ด สอนวิ ชา
ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลงทะเบียนอย่าง
น้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมี
นักเรียน 3 คนขึ้นไป)
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กฎระเบียบในการจบการศึกษา
นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใบ
ประกาศนียบัตรของโรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ
1-4 และผ่านทุกระดับด้วยคะแนนรวม P (passing) และเรียน
วิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษา
อังกฤษเป็น 1 วิชาได้) นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียน
วิชาที่ 6 จะมีค่า“ใบประกาศนียบัตร” 100 บาทบวกเพิ่มเข้าไป
กับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

POLICIES FOR GRADUATION
Students eligible to receive a graduation certificate are
those who attain at least a P (passing) grade in Levels 1
- 4 AND any 2 electives (includes camp). Also, there’s a
100 baht “graduation fee” when you register for
your 6th class.

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนาม
แบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์
เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่
ลานจอดรถสันติสุข

SANTISUK SPORTS CLUB
It’s a new year and make it a point to
include exercise as a daily part of your
workout regimen. We have Badminton
at 10 am every Tuesday at Hua-mark
Court, and basketball at 5:30 pm every
Sunday.
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