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MAY /JUNE 2011 SESSION

เทอมเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2554

next class session will begin May 24 - June 16, 2011 at 7
am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7 pm. Please note the time
for 4 pm will go back to 4:45 pm. The last day for early
registration is Thursday, May 19. After May 19, 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 May 19. It is not refundable
after that. Classes meet Monday - Thursday, 2 hours a
day for 30 hours. There are no classes on Friday for
students studying at 4:45 pm and7 pm . 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 student (not Pre-1), there is a REQUIRED orientation
at either 4:45 pm or 7 pm on Monday, May 23. Please
register Monday-Thursday, 8 am-7:30 pm and Friday, 9
am-5 pm. (Friday office hours: 9 am—5 pm).

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 24 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2554 เวลา 7 น. 10 น. 13 น.
16.45 น. และ 19 น. โปรดทราบเวลาเรียนรอบ 16 น. เปลี่ยนเป็น
16.45 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้าย
ที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ วันที่ 19 พ.ค. หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะ
เพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะ
จองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณ
ต้องการ ตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 19 พ.ค. เช่นกัน หลังวันนี้ คุณ
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้. ทุกชั้นเรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
ยกเว้นชั้นเรียนรอบเวลา 16.45 น. และ19 น.ไม่มีเรียนในวันศุกร์
เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
สําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนา
บั ต รประชาชนมา (ผู ้ ท ี ่ ย ั ง ไม่ ม ี บ ั ต รประชาชน ให้ ใ ช้ บ ั ต รนั ก เรี ย น
ปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด
6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1
ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที 23 พ.ค. โดยเลือกเวลาเดียว
คือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวัน
จันทร์ - วันพฤหัสเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น. (ย้ํา:
เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.)

PING-PONG TOURNAMENT
Do you enjoy playing ping-pong? Well, if
so, come and join us on Saturday, May 14
for a tournament at 10 am. The cost is 50
baht per person per play. Just think, you
and your partner still have some time to
practice.

การแข่งขันปิงปอง
คุณชอบเล่นปิงปองไหม? ถ้าชอบ ก็ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกับเราใน
วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. นี้ได้ เวลา 10 โมงเช้า ค่าลงทะเบียนคนละ 50
บาท/คน/รุ่น ลองคิดดูนะคะ คุณและคู่ยังมีเวลาซ้อมกัน

ค่ายภาษาอังกฤษประจําปี: 9-10 ก.ค. 2011
ทายซิ เกื อ บจะถึ ง เวลานั ้ น อี ก แล้ ว ! ค่ า ยภาษาอั ง กฤษประจํ า ปี
ANNUAL ENGLISH CAMP: JULY 9-10, 2011
2011ของเราใกล้เข้ามาเกือบไม่รู้ตัวเลย! เรามีครูจากอเมริกาที่กําลัง
Guess what? It’s almost that time again. Our annual เตรียมค่ายนี้ ขอให้กากบาทวันที่ 9-10 ก.ค. ลงในปฏิทินของคุณได้
English Camp 2011 will be here before you know it! We เลยนะคะเพราะงานแบบนี้พลาดไม่ได้! ติดตามรายละเอียดในฉบับ
have a team of teachers from America preparing for this หน้า
event. Mark July 9-10 on your calendar for this camp you
won’t want to miss! More details in the next edition.

SPORTS CAMP 2011 REPORT
Hope you were able to make Sports Camp 2011 because it
was a blast! For three days and two nights staff,
teachers and students participated in various games while
รายงานค่ายกีฬา 2011
enjoying the hot, sunny weather at the beach. If you
missed this year’s competition, start preparing and get หวังว่าคุณได้ไปค่ายกีฬา 2011 นะคะเพราะสนุกสุดยอด! ทั้งครูและ
ready for next year. You won’t be disappointed!
นักเรียนได้ใช้เวลาร่วมกัน 3 วัน 2 คืนเล่นกีฬาหลากหลายท่ามกลาง
สายลมแสงแดดริมทะเล ถ้าปีนี้พลาด ก็ให้เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้
เพื่อปีต่อไปเลยนะคะ คุณไม่ผิดหวังแน่!
“STAR KIDS” IS BACK!
• We are happy to resume our special tutoring program
for kids for primary and high school students! We are
committed to assisting these students with applicable 1
lessons in English, math, and science (EMS). This
program also includes our life skills program (Kids’

Center) every Thursday from 4:30 - 6 pm.
• Primary: before May 25 - 3,900 baht; after May 25 4,200 baht.
• High School: before May 27 - 4,200 baht; after May 27
- 4,500 baht.
Contact Miss Kwan, Star Kids Coordinator, if you have
any questions.

โปรแกรม“สตาร์คิดส์”กลับมาอีกครั้ง!
เรายิ น ดี ท ี ่ โ ปรแกรมสตาร์ ค ิ ด ส์ ก ลั บ มาตามปกติ อ ี ก ครั ้ ง นี ่ เ ป็ น
โปรแกรมติววิชาหลักให้น้องๆชั้น ป. 4-6 และ
ม.1-3 เรามุ่งมั่น
ที่จะดูแลน้องๆแต่ละบุคคลเป็นส่วนตัวด้วยการสอนวิชาการหลักที่
น้ อ งๆสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ค ื อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังรวมวิชาทักษะชีวิต
(คิดส์เซ็นเตอร์)ให้กับน้องๆทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16.30 น. - 18.00
น.
ชั้นประถมฯ: ค่าเล่าเรียนก่อน 25 พ.ค.
=!
3,900 บาท
ค่าเล่าเรียนหลัง 25 พ.ค.
=
4,200 บาท
ชั้นมัธยมฯ: ค่าเล่าเรียนก่อน 27 พ.ค.
=!
4,200 บาท
ค่าเล่าเรียนหลัง 27 พ.ค.
=
4,500 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูขวัญ-รุ้งรวี ผู้ประสานงาน Star Kids

TIME TO SAY GOODBYE!
We are so appreciative for having our volunteer teachers
stay with us this month. Thank you so much to Melanie
and Christie joining us this session. Thank you for the
time you spent with us and please come back and join us
any time. We look forward to seeing you again!

ได้เวลากู๊ดบายแล้ว!
เราซาบซึ ้ ง ที ่ ค รู อ าสาสมั ค รมาอยู ่
กับเราในเดือนนี้ ขอขอบคุณอ.เม
ลานีและอ.คริสตี้ที่ได้ใช้เวลากับเรา
หวังว่าพวกคุณจะกลับมาและร่วม
งานกับเราอีกนะคะ!

A WARM WELCOME TO OUR
RETURNING TEACHER!
We’re so excited to have Whitney
Rutland back from San Diego, CA.
She will be teaching during the
May/June session! Drop by and say
“hello” as she joins us once again.

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่ากลับมา!
เราตื
่
น
เต้
น
ที
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อ
.วิ
ทนีย์ รัทแลนด์จากแซนดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนียจะกลับ
THE CABLES LEAVING FOR A YEAR
We would like to thank our volunteer teachers for their มาอีก เธอจะมาช่วยสอนในเทอม พ.ค./มิ.ย.นี้ อย่าลืมแวะทักทายเธอ
time, especially our own Steve Cable who taught the ด้วยนะคะ
March and April sessions. Steve & Nopaluck Cable as well
ครอบครัวเคเบิ้ลไปอเมริกาหนึ่งปี
as their children will be leaving Thailand to go back to the
เราขอขอบคุ
ณ
ครู
อ
าสาสมัครที่ได้สละเวลาสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
US in June for a year. This will be a time of rest and
refreshment besides traveling to visit their sponsors and อ.สตีฟ เคเบิ้ลของเราที่ได้สอนในเดือนมี.ค.และเม.ย. อ.สตีฟ อ.นพ
reconnecting with family and friends. It would be fun to ลักษณ์(พี่อ๋อย) และลูกๆจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเดือนมิ.ย.นี้โดย
see some former Santisuk teachers there too! Please stop จะอยู่ที่นั่น 1 ปี นอกจากจะเดินทางเยี่ยมเยียนผู้อุปถัมภ์ทั้งหลาย
ตลอดจนพบปะเครือญาติและเพื่อนเก่าๆแล้ว พวกเขาก็จะได้ใช้เวลา
by to wish them well!
พักผ่อนเติมพลังและพักร้อนบ้าง น่าสนุกนะคะที่พวกเขาจะได้พบครู
เก่าๆของสันติสุขด้วย เชิญแวะร่ําลาหรืออวยพรพวกเขาได้ค่ะ
SCHOLARSHIP TO THE US!
LFMN: LEADERSHIP FOR THE NEW MILLENNIUM
ทุนไปสหรัฐอเมริกา - LFMN: ทุนผู้นําแห่งสหัสวรรษใหม่!
Have you dreamed or thought about traveling to the US
คุ
ณ
เคยฝั
นหรือคิดที่จะเดินทางไปอเมริกา แต่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้
but didn’t think it would ever be possible? Well, in the
near future you will have the opportunity to be involved in ใช่ไหม? ในอนาคตอันใกล้นี้ คุณจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ
a scholarship competition for a spot with a team that will ชิงทุนไปอเมริกาเพื่อร่วมทีมสันติสุข เราจะเปิดรับสมัครในเดือนพ.ย.
leave from Santisuk. Applications for this will
be 2011 นี้ กําหนดการเดินทางช่วงต้นเดือนเม.ย. - กลางเดือนพ.ค.
available in November of 2011. This trip is scheduled 2012 ค่าสมัคร 15,000 บาทเท่านั้น ซึ่งรวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
from early April to mid-May 2012. The application fee of ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส่วนค่าหนังสือเดินทางและค่าวีซ่า คุณต้อง
only 15,000 baht will cover your roundtrip airfare, food, จ่ายเอง นี่เป็นโอกาสเยี่ยมที่คุณจะได้ประสบการณ์ของการอยู่กับ
and housing the entire time. You must provide and pay ครอบ- ครัวชาวอเมริกัน เข้าร่วมสัมมนาการเป็นผู้นํา ฝึกการทํางาน
for your own passport and visa fees. What a great เป็นทีม และเข้าโบสถ์กับครอบครัวด้วย คอยเปิดหูเปิดตาฟังข้อมูล
opportunity to experience life with American families, ของการเดินทางพิเศษครั้งนี้นะคะ คุณจะสนุกกับการฝึกและพัฒนา
take leadership seminars, do team-building exercises and ทักษะภาษา อังกฤษขณะร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ นี่จะเป็น
also attend church! Keep your eyes and ears open for ประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตทีเดียว!
upcoming information about this special trip. What a fun
way to practice and improve your English skills as well as
วิชาเลือกพิเศษ
travel with friends. This will be an experience of a กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชาต่างๆเหล่า
lifetime!
นี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไป
ต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
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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”,
“Grammar Through Dialogues”, “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).

กฎระเบียบในการจบการศึกษา
นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรของ
โรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ 1-4 และผ่านทุกระดับด้วย
คะแนนรวม P (passing) และเรียนวิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่ม
เติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษาอังกฤษเป็น 1 วิชาได้) นอกจากนี้ เมื่อ
นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาที่ 6 จะมีค่า“ใบประกาศนียบัตร” 100
บาทบวกเพิ่มเข้าไปกับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

สโมสรกีฬาสันติสุข
POLICIES FOR GRADUATION
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก และ
Students eligible to receive a graduation certificate are บาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่
those who attain at least a P (passing) grade in Levels 1 - ลานจอดรถสันติสุข
4 AND any 2 electives (includes camp). Also, there’s a 100
baht “graduation fee” when you register for your 6th
class.
SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark Court,
and basketball at 8:30 am every Saturday and 6 pm every
Sunday at Santisuk.
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