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เทอมเดือน มิ.ย./ก.ค. 2555
เทอมต่อไปเริ่มวันที1่ 9มิ.ย.- 12 ก.ค. 2555 เวลา 7 น. 10 น. 13
น. 16.45 น.และ 19 น.วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้
คือ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิ.ย. 2555 (เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 17 น.)หลังวันที่ 14 มิ.ย. ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก300 บาท และ
ชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้าก็
ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตาม
เวลาที่เลือกภายในวันที่ 14 มิ.ย. เช่นกัน หลังวันนี้ คุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
สําหรับนักเรียนใหม่ ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานํา
สําเนาบัตรประชาชนมาด้วย (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้
บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1”
แต่ละชั้นจํากัด 6-11 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศใน วันจันทร์ที่ 18
มิ.ย.โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้อง
มา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์-วันพฤหัสเวลา
8-19.30
น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

JUNE/JULY 2012 SESSION
The next class session will begin on
June 19 - July 12, 2012 at 7 am, 10 am,
1 pm, 4:45 pm, and 7 pm. The last day
for early registration is Thursday, June
14. After June 14, 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
June 14. 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 onetime
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, June 18. Please
register Monday-Thursday, 8 am - 7:30 pm and Friday,
9
am - 5 pm. (Friday office hours: 9 am - 5 pm).

“East Meets West ”Party ตะวันออกพบตะวันตก
อะไรคือ “East Meets West” อยากจะรู้ไหม คุณ! มา
ค้นหากันว่าอะไรคือความพิเศษในวัฒธรรมที่ต่างกัน
ขณะที่เรามารวมตัวกันในวันที่ 30 มิ.ย. 2555 นี้ แบบ
สไตล์ “พอทลัค“นําอาหารที่เป็นสัญลักษณ์บ้านเกิด
ของท่านมารับประทานด้วยกัน ซื้อตั๋วเพื่อแลกน้ํา
อัดลม/น้ําดื่มเพียง 10 บาท แล้วเจอกันนะ! นี่แค่
เป็นการเรียกน้ําย่อยของโปรแกรมที่จะตามมาในปีนี้
คือ ค่ายมิตรภาพภาษาอังกฤษ

“EAST MEETS WEST“ PARTY
What’s in the East Meets West loves to see???
YOU! Let’s find out what’s unique in different
cultures as we gather on June 30,2012. It’s
potluck! Bring a dish that represents your
hometown. Tickets for drinks are 10 baht. Be
there! This is only a taste of what’s to come at this
year’s ENGLISH FRIENDSHIP CAMP.

ค่ายมิตรภาพภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 20!!!
7-8 ก.ค. 2555 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท
นครราชสีมา
ราคาค่ายมีดังต่อไปนี:้
- นักเรียน/นักศึกษา(ทั้งเก่าและใหม่)ของ
สันติสุข = 800 บาท
- ผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาของสันติสุข /แขกที่มา
เข้าร่วม = 1,000 บาท
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน(ได้ราคานี)้ คือ วันที่ 30 มิ.ย.
2555
ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 มิ.ย.ราคาค่ายจะเป็น
1,300บาท(ราคาจริง)
• อะไร : พบกันตรงข้ามแมคโคร ซ. ลาดพร้าว 115
• เมื่อไหร่ :7-8 ก.ค. 2555 (เสาร์และอาทิตย์)
• เวลา : 7:30 น. ตรง ! รถบัสจะไม่รอนะ
สิ่งที่จะต้องเตรียมไป:
• ปากกาและสมุด
• ยากันยุง
• ชุดกีฬา
• เสื้อผ้าสําหรับ 2 วัน
อย่าพลาดความสนุกนี้ มาร่วมสนุกกับเรานะ!

SANTISUK 20th ENGLISH FRIENDSHIP
CAMP
JULY 7-8, 2012
Fountain Tree Resort, Nakhonratchasima
Registration Fee:
SES Students (new & old): 800 baht
Non-SES/Visitors: 1,000 baht
Deadline of Registration: June 30, 2012
If you register after June 30, price will be 1,300 baht
(Actual camp cost)
REMINDERS:
• WHAT: Meet across from Makro, Ladprao 115
• WHEN: July 7-8, 2012 (Saturday and Sunday)
• TIME: 7:30 AM sharp! The buses won’t wait!
Things to bring:
Pen and notebook
Mosquito repellant
Sports attire
Clothes for 2 days
Don’t miss the fun. Come and join us!

•
•
•
•

1

STAR KID’S
Summer is over and Star Kid’s is back again. If
you are interested in studying please contact
Miss Kwan at: for further details!

สตาร์ คิดส์
ฤดูร้อนได้ผ่านไปแล้วและชั้นเรียนสตาร์คิดส์กลับมาอีกครั้ง ถ้า
น้องๆสนใจที่จะเรียนกรุณาติดต่อ ครูขวัญ เพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม

TIME TO SAY GOODBYE!
It’s that time again when
we say goodbye to our
visiting teachers. We so
appreciate our
volunteers taking the
time to join us here at
SES. Thank
you to:
Tracy Roberts, Evelyn
Wildgust and volunteers
from Oral Roberts University (ORU) who join us this
session. The team includes: Bethanie Head, Bradley
Hinton, Jeremiah Herbert, Nicole Tucker, Noel Suggs,
Therese Tipton & Elizabeth Boisselle. The time you spent
with us was memorable and we hope you will come back
again!

ได้เวลาล่ําลาคุณครูอีกแล้ว
ถึงเวลานี้อีกแล้วหรือ เวลาที่เราจะต้องกล่าวล่ําลาครูของเรา
พวกเราซาบซึ้งใจที่คุณครูอาสาสมัครได้สละเวลามาช่วยเรา
ขอขอบคุณสําหรับ อ.เอเวอเลน ไวด์กัสท์ คุณเทรซี่ โรเบิร์ต
และ ทีมอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย โอเรียลโรเบิร์ต (ORU)
คือ คุณเบทธานี่ ฮีด, คุณแบรดเล่ ฮินตั้น, คุณเจอราไมยาห์ เฮ
อร์เบิร์ต, คุณนิโคล ทัคเกอร์, คุณโนเอล ซัคคส์, คุณเทอร์รีส ทิพ
ตั้น และ คุณอลิซาเบท บอส์เซลล์ เวลาที่พวกคุณได้ใช้กับเรา
เป็นเวลาที่น่าจดจําและหวังว่าพวกคุณจะกลับมาอีก!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่จากอเมริกา!
ในขณะที่เรากล่าวล่ําลาครูเก่า พวกเรา
ก็ ย ิ น ดี ต ้ อ นรั บ ครู ใ หม่ อ ย่ า งอบอุ ่ น เช่ น
กันพวกเราตื่นเต้นที่ คุณแอนนา ยัง,
คุณวิคตอเรีย คลอมส์, คุณลอร่า สวีนี่ย์,
คุณเจสสานี่ วิลเลี่ยม, คุณไบเรีย บัสซ์,
คุณเทอร์รี่ ไรห์ม, และทีมอาสาสมัคร
จากมหาวิทยาลัยอาซูสะแปซิฟิค
(APU) คือ คุณเอริก้า
เร
ดมอนด์, คุณแองเจลล่า เลน์ก, คุณเจน
นี่ คิม, คุณนาธาเลีย โซโต,
คุณเจมมี่
กาฮาร์ด, อย่าลืมแวะทักทายพวกเขา
ด้วยนะ

WELCOME NEW U.S. VOLUNTEER TEACHERS!
As we say goodbye to our visiting teachers we want to
warmly welcome our new
teachers. We’re so excited to
have Anna Young, Victoria Clomps, Luara Sweeney,
Jessany Williams, Byrla Busch, Terri Riehm, and
volunteers from Azusa Pacific University to join us this
session. The team includes: Erica Redmond,
Angela
Lange, Jennie Kim, Natalie Choto, Jamie Gerhardt.
Make sure you stop by and say hello!

วิชาเลือกพิเศษ
สําหรับนักเรียนที่จบระดับ3 แล้ว ให้พิจารณา ระดับ 5 ของเรา
ได้ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง ไวยกรณ์และการสนทนาเข้า
ด้วยกัน ถ้าคุณต้องการที่จะปรับปรุงการใช้ไวยกรณ์ตลอดจน
การฝึกสนทนาต่อ นี่เป็นชั้นเรียนสําหรับคุณ วิชาเลือกของเรา
ชั้นเรียนไวยากรณ์สําหรับชีวิตประจําวัน การสนทนาระดับสูง
การเขียน ภาษาอังกฤษสําหรับกีฬา และการอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น เราจะเปิดสอนวิชาต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอ
ให้มีนักเรียนลงทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้น
วิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

SPECIAL ELECTIVES
For students that have completed Level 3 consider our Level
5 course which is a mixture of Grammar II and conversation.
If you want to improve your grammar as well as continue
with practicing conversation, then this is the class for you.
Our other electives include: “Grammar for Daily Life”,
“Advanced Conversation,” “Writing”, “English for Sports”,
and “Basic Reading”. We will open these electives any
month 6 or more students register (except “Basic Reading”
that needs 3 or more).

ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสําหรับผู้จบที่กลับมาเรียนใหม่
เรามีค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสุดที่ลดราคาเกือบ 50% สําหรับผู้
ที่จบการศึกษาจากสันติสุขแล้ว แต่ประสงค์จะกลับมาเรียนวิชา
ต่างๆเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ เฉพาะผู้จบ
ระดับ 1-4 แล้ว!

FOR RETURNING GRADUATES
We have a very special discount that is nearly 50% off the
normal tuition for our returning graduates. Contact the office
for more details. Only for those who finished Levels 1—4!

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

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at
Hua-mark Court. Please join the
Badminton competition and lunch
afterwards on Tuesday, April 10th for
100 baht. Basketball at 5:00 pm every
Sunday at Santisuk.
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