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JUNE 2013 SESSION

WORKSHOP:
“HOW TO PREPARE
FOR A JOB INTERVIEW”
Date: Friday, June 28, 2013
Place: Santisuk 5th floor
Time: 10:00 am - 3:00 pm
Fee: 300 baht includes lunch
and snacks
Preparing for a job interview
can be nerve-racking! You can
fail to get a job because of the
way you dress or answer questions on the interview day!
Come and listen to Miss
Kenlong Posawat, former SES
student and Pre-1 teacher, who
is currently serving as Operation and Sales Manager of
Paradigm Language Institute in
downtown Bangkok. She has
good tips to share to equip you
for a good job interview!

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
วันที:่ วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2556
สถานที:่ ชั้น 5 อาคารสันติสุข
เวลา: 10.00-15.00 น.
ราคา: 300 บาท รวมอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง
การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอาจ
เป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่น!
เราอาจ
พลาดไม่ได้งานเพราะการแต่งตัว
หรือการตอบคาถามในวันสัมภาษณ์นั้น! ขอเชิญเข้าร่วมฟังคุณ
เกนหลง โพธิ์สวัสดิ์ (ครูยุ้ย) อดีต
นักเรียนและครู Pre-1 ของสันติสุข ซึ่งปัจจุบันเป็น Operation
และ Sales Manager ของ
Paradigm Language Institute ใน
กทม. เธอมีเคล็ดลับดีๆที่จะแบ่งปัน
เพื่อเตรียมเพื่อนๆสาหรับการสัมภาษณ์งานค่ะ!

The next class session will be
June 18 - July 11, 2013 at 7-9 am,
10 am-12 pm, 1-3 pm, 4:45-6:45
pm and 7-9 pm. Last day for the
Early Bird price is Thursday, June
13. After that, tuition increases
300 baht. You can reserve a seat
in any class by paying 50% of the tuition by
June 13. It is not refundable after that. Classes
meet Monday-Thursday, 2 hours a day for 30
hours. 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 6-12 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, June 17. Register Monday-Thursday,
8-7:30 pm and Friday, 9 am-5 pm.

SPEECH CONTEST
WEDNESDAY, JULY 3, 2013 @ 8:00 PM
Back by popular demand is
our “Speech Contest” with
four great topics to choose
from!
1. “Can
Money
Buy
Happiness?”
2. “Heart or Head?” (What
Should We Use More?)
3. “What is the Best Age to be?”
4. “One Problem in Bangkok and My Ideas to
Solve It”.
You don’t have to speak English fluently to
win this contest though correct grammar and
pronunciation are very important. You don’t
even have to be funny though humor is one
component of a good speech. The important
thing is to have something interesting to say—
something that stirs thoughts or sparks interest. So, sign up in the office, choose one topic,
start writing your own original work and practicing your speech!

SPECIAL DISCOUNTS!
150 baht/course discount for
students ages 18-22! Please
present your Thai ID card.
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เทอมเดือนมิถน
ุ ายน 2556
เทอมหน้าเริ่มวันที่ 18 มิ.ย.-11 ก.ค.
2556 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15
น. 16.45-18.45 น. และ 19-21 น.
กรุณารีบลงทะเบียนเพื่อได้ชั้นที่คุณ
ต้องการ
วันสุดท้ายสาหรับราคา
พิเศษคือ วันพฤหัสฯที่ 13 มิ.ย. หลัง
วันนี้ ค่าเทอมจะเพิ่มขึ้น 300 บาท
คุณสามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่า
เทอม 50% ของชั้นที่คุณต้องการและตามเวลาที่
เลือกภายในวันที่ 13 มิ.ย. หลังวันนี้ คุณไม่
สามารถรับเงินคืนได้ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ
วันละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง สาหรับนักเรียน

ใหม่มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท ซึ่งรับคืน
ไม่ได้ โปรดนาสาเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ยังไม่มี
บัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) กับรูป
ถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจากัดแค่
6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวัน
จันทร์ที่ 17 มิ.ย. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น.
หรือ 19 น. (Pre-1ไม่ต้องมา) กรุณาลงทะเบียน
ในวันธรรมดาเวลา 8-9.30 น. และวันศุกร์เวลา 9
-17 น.

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ 3 ก.ค. 2556 เวลา 20.00 น.
กลับมาอีกครั้งตามคาเรียกร้องคือ “การแข่งขัน
(การพูด)สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” โดยมีสี่หัวข้อ
ให้เลือกตามใจชอบ! (กรุณาดูหว
ั ข้อจริงฝั่งซ้าย)
1. “เงินซื้อความสุขได้หรือไม่?”
2. “หัวใจหรือหัวคิด? (เราควรใช้สิ่งไหนมาก
กว่ากัน?”)
3. “วัยไหนดีที่สุด?”
4. ปัญหาหนึ่งในกรุงเทพฯ
และวิธีแก้ปัญหา
ของฉัน”
คุณไม่จาเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้คล่องถึงจะ
ชนะ แม้ไวยากรณ์และการออกเสียงอย่างถูกต้อง
จะเป็นสิ่งสาคัญ คุณไม่จาเป็นต้องตลกแม้อารมณ์
ขันเป็นส่วนประกอบอันสาคัญของสุนทรพจน์ที่ดี
สิ่งสาคัญคือการพูดด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาจมี
บางอย่างทีก
่ ระตุ้นความคิด หรือจุดประกายความ
สนใจของผู้ฟัง ดังนั้น รีบไปลงชื่อที่ห้องธุรการนะ
คะ แล้วเลือกมาหนึ่งหัวข้อ เริ่มเขียนสุนทรพจน์
ดั้งเดิมของตนเอง(ห้ามคนอื่นช่วยเขียน หรือไป
คัดลอกมา) และฝึกพูดตามนั้นได้เลยค่ะ!

ลดราคาพิเศษ!
ลดราคา 150 บาท/คอร์สสาหรับนักเรียนและ
นักศึกษาอายุ 18-22 ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน
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IMPORTANT ANNOUNCEMENT! / ประกาศสาคัญ!

“FRIENDSHIP CAMP”
SAT., JULY 20 – MON., JULY 22
@ PRINCESS BEACH
RESORT AND SPA, RAYONG
1,500 BAHT/PERSON
FOR SES STUDENTS
1,950 BAHT/PERSON
FOR NON-SES STUDENTS
You are invited to Santisuk’s
annual “Friendship Camp”,
sponsored by Peace Fellowship
Church! Play games, sing
songs, get into discussion
groups and learn from each
other, listen to life stories, and
do fun things like eating,
swimming, walking, playing,
chatting, laughing, crying, etc.!
Space is limited so be an early
bird and register now in the
office!

ค่ายมิตรภาพ

(รายละเอียดข้างต้น)
ขอเชิญเข้า“ค่ายมิตรภาพ”ประจา
ปีของเรา โดยคริสตจักรสันติสุข
สัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ เล่นเกมสนุก
ร้องเพลง เข้ากลุ่มย่อยและเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
ฟังเรื่องราวชีวต
ิ
และทาอะไรสนุกๆอย่างอื่น เช่น
ทานอาหาร ว่ายน้า เดินเล่น คุย
กัน หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ รับ
จานวนจากัด ดังนั้น กรุณารีบลง
ทะเบียนที่ห้องธุรการเสียแต่เนิ่นๆ
ตอนนี้ได้เลยค่ะ! (เราพักโรงแรม
นะคะ ไม่ใช่เต๊นท์ตามรูปภาพ!)

BADMINTON & BASKETBALL
Come and play badminton with us every
Tuesday at 10 am and
basketball every Sunday at 5 pm. Exercise
helps you to sleep
better!

แบดมินตัน & บาสเกตบอล

ขอเชิญไปร่วมเล่นแบดมินตันกับ
เราทุกวันอังคารเวลา 10
น. และบาสเกตบอลทุกวัน
อาทิตย์เวลา 17 น. ออก
กาลังกายช่วยให้หลับสบายนะคะ!

 From now on, all new level 1 students who do not attend orientation
(at either 4:45pm or 7 pm) must pay a 300 baht make-up orientation fee
(formerly 100 baht). SES is unique and class time is valuable, so all
students need to come to the live orientation session scheduled to get
maximum benefit from studying at SES. Thanks for making orientation a priority!
 ตัง้ แต่บด
ั นีเ้ ป็นต้นไป นักเรียนระดับ 1 ทุกคนทีไ
่ ม่ได้เข้าปฐมนิเทศ (เวลา 16.45 น. หรือ 19 น.)
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศรอบพิเศษ 300 บาท (เดิม 100 บาท) การสอนที่สันติสุขและเวลา
เรียนมีเอกลักษณ์และความสาคัญยิ่ง ดังนั้น นักเรียนต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่และมี
ความเข้าใจในการเรียนการสอนที่สันติสุข ขอบคุณที่ให้ลาดับความสาคัญของปฐมนิเทศค่ะ!

GOODBYE AND SEE YOU AGAIN!

ลาก่อนคุณครู และพบกันอีก!

We would like to express our deepest thanks ขอแสดงความขอบพระคุณและความซาบซึ้งใจแก่
to Bethany and Caitlin who
ครูเบธานีและครูเคธลินที่มาสอนสามเทอม
taught the last three sessions,
และขอบพระคุณครูคริสเต็น
ครูเรเชิล
and to Kristen, Rachel, and the
และทีม ORU คือ ครูเคล่าห์ ครูเกบ ครูเบ็น
ORU team: Keilah, Gabe, Ben,
Christina, Cassey and Kristen
ครูคริสติน่า ครูแคสซี และครูคริสเต็นที่มา
who came for the May session!
สอนเทอมพฤษภาคม! เราซาบซึ้งที่คุณได้
We so much appreciate all your time and ให้เวลาและทรัพยากรความรู้แก่เรา เราจะคิดถึง
resources. We will miss all of you and hope to
พวกคุณ และหวังว่าจะพบกันอีกค่ะ!
see you again!

WELCOME NEW VOLUNTEER TEACHERS!
We warmly welcome the team
from Tracy, California: Dave, Amy,
Genna and Tessa Vallotton, Aaron
Perez, Ava McAllister and Jane
Lynch! We look forward to seeing
all of you soon! Do stop by and
greet them!
OTHER COURSES WE OFFER TO GRADUATE
You may not know that we offer other excellent courses every session besides Pre-1 and
Levels 1-4. They are Basic 1-3, formerly called
Basic Reading, which comes before Pre-1. The
Basic courses are 2,100 baht each. Moreover,
in order to get an SES certificate, students
need to take 2 additional courses besides
Levels 1-4. We offer Grammar for Daily Life,
Grammar Through Dialogues, Advanced Conversation and Writing. Take these courses
not only to get a certificate but to help
improve your English skills!

ยินดีตอ
้ นรับครูอาสาสมัครใหม่!
(รายละเอียดซ้ายมือ)
ขอให้เราต้อนรับครูอาสาสมัครเหล่านี้อย่างอบอุ่น
คือ ทีมจากเมืองเทรซี รัฐแคลิฟอร์เนีย มีครูเดฟ ครู
เอมี และบุตรทั้งสองคือ คุณเจนน่า และคุณเทสซา
ครูแอรอน ครูเอวา และครูเจน! เราดีใจที่จะพบทุก
คนเร็วๆนี้ อย่าลืมแวะทักทายพวกเขาด้วยนะคะ!

วิชาอืน
่ ๆทีเ่ ราเปิดเพือ
่ จบและรับประกาศนียบัตร
เรามีชั้นเรียนอื่นๆซึ่งยอดเยี่ยมที่เปิดรับนักเรียน
ทุกเทอมนอกจากชั้นPre-1 และ
ระดับ 1-4 ชัน
้ อืน
่ ๆคือ Basic 1,
Basic 2 และ Basic 3 (ชือ
่ เต็ม
Basic Reading) ราคา 2,100
บาท/วิชา นอกจากนี้ นักเรียน
จะต้องลงเรียนอีก 2 วิชาเพื่อจบและรับประกาศนียบัตรคือ Grammar for Daily Life, Grammar
Through Dialogues, Advanced Conversation
และ Writing ดังนั้น เราขอให้กาลังใจคุณไปลง
เรียนวิชาเหล่านี้ ไม่เพียงเพื่อจะจบหลักสูตร แต่
เพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
คุณให้ดีขึ้น!

PEACE FELLOWSHIP CHURCH
 THAI PROGRAM, FRIDAY
Supper: 6:15-7 pm.
Program: 7:15-8:30 pm.
 SANTISUK LIGHTHOUSE (SL/ENGLISH), SUNคริสตจักรสันติสข
ุ สัมพันธ์
DAY
 ภาคภาษาไทย วันศุกร์
Program: 5:30-7 pm.
อาหารเย็น:18.15-19น. รายการ:19.15-20.30 น.
Supper 7 pm.
 สันติสข
ุ ไลท์เฮ้าส์(SL/ภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์
รายการ: 17.30-19 น. อาหารเย็น 19 น.
PARKING ON SUNDAY EVENINGS
Each Sunday night, the Sports Department
uses the whole parking lot beginning at 5 pm
การจอดรถในวันอาทิตย์เย็น
for basketball so if you plan to
ทุกค่าวันอาทิตย์ ฝ่ายกีฬาต้องใช้ลานจอดรถเล่น
attend SL at 5:30 pm, kindly park
บาสเกตบอลทั้งสนามตั้งแต่เวลา 17 น. เป็นต้น
your car in the (Toyota) soi across
ไป หากท่านเข้าร่วมโปรแกรม SL เวลา 17.30
from SES or somewhere else. Thank
you!
น. กรุณาจอดรถที่อื่นในช่วงนั้น ขอบคุณค่ะ
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