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LEARN LEADERSHIP IN AMERICA!
SES will take a quality group to the
US!! You can be part of it. The team
will leave Thailand in early April for
6-8 weeks in 2012. You’ll improve in
your ability with English, learn
American culture, and learn about
leadership in America. Applicants must have completed
levels 1-4 at SES-Ladprao by February 3, 2012 and
must be at least 20 years of age by May 1, 2012.
Scholarship winners will stay in separate American
homes and have all their housing, meals, and travel in
the U.S. provided in this scholarship together with
maximum assistance for U.S. visa approval. Full
scholarship winners will receive their airfare provided.
Partial scholarship winners will need to pay their own
airfare. All finalists must pay a 15,000 baht activity fee,
the first installment of 3,000 baht due when all
applications are due on December 15 as well as
provide their own passports and pay US visa fees.
Applications and much more information is available
on-line (only) now on our website, www.santisuk.org.
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เรียนรู้การเป็นผู้นําที่อเมริกา!
ร.ร.ภาษาอั ง กฤษสั น ติ ส ุ ข จะพากลุ ่ ม นั ก เรี ย นที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพไป
สหรัฐอเมริกา!
คุณก็สามารถมีส่วนร่วมได้! ทีมนี้จะออกเดิน
ทางจากประเทศไทยไปที่อเมริกา ต้นเดือนเมษายน เป็นระยะ
เวลา 6-8 สัปดาห์ในปี 2555 คุณจะพัฒนาการใช้ภาษา
อังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมของอเมริกัน และการเป็นผู้นําที่นั่นผู้
สมัครจะต้องเรียนจบระดับ
1-4ที่โรงเรียนภาษาอังกฤษ
สันติสุขลาดพร้าว ภายในวันที่ 3 ก.พ. 2555 และจะต้อง
มีอายุอย่างน้อย 20 ปีใน วันที่ 1 พ.ค. 2555 ผู้ได้รับทุน
แต่ละท่านจะแยกพักกับครอบครัวอเมริกันตามบ้าน
ทุนนี้
ครอบคลุมทั้งที่พัก อาหาร และการเดินทางในสหรัฐฯ ตลอด
จนรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ “ผู้ได้
รับทุนเต็ม” จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ “ผู้ได้รับทุนส่วนหนึ่ง”
จะต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเอง ผู้ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายทุก
ท่านจะต้องจ่ายค่ากิจกรรม 15,000 บาท
โดยจ่ายเป็นงวด งวดแรก 3,000 บาทใน
วันที่คุณยื่นใบสมัครวันสุดท้ายในวันที่
15
ธั น วาคม
2554
รวมทั ้ ง เตรี ย ม
หนั ง สื อ เดิ น ทางและจ่ า ยค่ า วี ซ ่ า เข้ า สหรั ฐ ฯ
เอง
ใบสมัครและข้อมูลอื่นๆออนไลน์ที่เว็บ
ไซท์ www.santisuk.org (เท่านั้น)

การเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส
คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาพิเศษของทุกปีเพื่อให้ผู้คนหยุดพักใช้
เวลากั บ ครอบครั ว และเพื ่ อ นและจดจํ า ถึ ง เหตุ ผ ลสํ า หรั บ
เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ ขอเชิญร่วมงานวันคริสต์มาสกับ
เรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 6 โมงเย็น ใน
ค่ําคืนที่มีการร้องเพลง เล่นเกมส์
และ
อร่อยกับอาหารแบบ บุฟเฟ่โต๊ะจีน แล้วคุณ
จะไม่อยากพลาดกับค่ําคืนแห่งความรื่นเริง
นี้ บัตรราคา 250 บาท สําหรับผู้ใหญ่และ
150 สําหรับเด็กอายุ 5-12 ปี ฟรี สําหรับ
เด็กอายุ 4 ขวบ ลงไป
จิงเกอเบล
Jingle Bells
คุณชอบที่จะร้องเพลงคริสต์มาสหรือเปล่า? ถ้าชอบ นี่เป็น
Do you enjoy singing Christmas songs? If so, here’s
your opportunity to practice and join our merry band of โอกาสของคุณในการฝึกและร่วมร้องเพลงกับทีมนักร้องของเรา
ที ่ จ ะขั บ ร้ อ งเพลงคริ ส ต์ ม าสกั บ ค่ ํ า คื น แห่ ง ความสนุ ก ก่ อ นวั น
carolers for a night of fun. The date: Saturday,
December 24th; the time: 6pm. Hope to see you there! คริสต์มาสในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม เวลา 6 โมงเย็น
Christmas Celebration
Christmas, its that special time of the year when people
slow down and spend time with family & friends,
remembering the reason for this holiday season.
Please come & join us on Sunday, December 25, 2011
at 6pm for an evening filled with singing, games and a
delicious Chinese buffet . You won’t want to miss this
festival program. Tickets are 250 baht for adults and
150 baht for children between the ages of 5—12 years
old. Children 4 and under are free!

Christmas Cheer
Please volunteer and join PFC in distributing flyers and
gifts on Thursday, December 15th from 7am-7pm. Sign
up in the lobby if you are available

คริสต์มาสเชียร์
สําหรับผู้ที่สนใจและมีเวลาว่างอยากช่วยเราแจกใบปลิวและ
ของขวัญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 7 โมง
เช้า - 1 ทุ่ม ถ้าคุณว่างช่วงเวลาใดสามารถลงชื่อได้ที่ล๊อบบี้
1

เทอมเดือนมกราคม 2555
คุณอยากเริ่มต้นปีใหม่โดยการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของคุณหรือเปล่า? สมัครและเรียนกับเราในเทอมหน้า เริ่ม 9
มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ เวลา7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น.
และ 19 น.
โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นเรียนที่คุณ
ต้องการ วันสุดท้ายสําหรับราคาปกติในรอบนี้คือ วันพฤหัสที่
5 ม.ค. หลังจากวันที่ 5 ม.ค. นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก
300 บาท คุณสามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่าเล่า
เรียน 50% ของชั้นเรียนและเวลาที่คุณต้องการภายใน วันที่ 5
ม.ค. และคุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ คุณต้องจ่ายจํานวนที่
เหลือภายในวันแรกของการเรียน
ทุกชั้นเรียนวันจันทร์-วัน
พฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียน
แรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้
กรุ ณ านํ า สํ า เนาบั ต รประชาชนมา(สํ า หรั บ ผู ้ ท ี ่ ย ั ง ไม่ ม ี บ ั ต ร
ประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1
ใบขนาด 1x1 นิ้ว แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูด
และการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ต้องเข้า
ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 7 ม.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45
น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวัน
จันทร์ - วันพฤหัสฯเวลา 8-19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 17 น. (ย้ํา: วันศุกร์ปิด 17 น.ค่ะ)

JANUARY 2012 SESSION
Do you want to start the new year off learning and
improving your English? Come register and study
during the next class session which will be January 9February 2 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7 pm.
Register early to get the time you want. The last day to
get the normal price for this session is Thursday,
January 5th. After January 5th, tuition will increase 300
baht. If you would like to reserve a spot in any class,
you need to pay 50% of the class fee by January 5th
and it is not refundable after this date. You need to pay
the remainder by the first day of class. Classes will
meet Monday to Thursday, 2 hours a day for 30 hours.
For new students, there's a one-time NONREFUNDABLE registration fee of 500 baht. Please
bring a photo-copy of your Thai ID card and 1 recent 1”
x 1” picture. Each class has 6 - 12 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 pm or 7 pm on Saturday,
January 7. Please register Monday - Thursday, 8 am 7:30 pm or Friday, 9 am - 5 pm.

LEAVING ON A JETPLANE!
คุณครูขึ้นเครื่องกลับ!
“Many thanks” to Jack Armstrong and Tracy Roberts for ขอขอบคุณ อ.แจ็ค อาร์มสตรองและ อ.เทรซี่ โรเบริ์ท ที่มาช่วย
teaching the October and November sessions. We are
สอนในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
so grateful for your time and help and we will surely
เราซาบซึ้งที่ท่านได้สละเวลามาช่วยเรา
miss you! Please do come back!
และเราจะคิดถึงพวกท่านแน่ๆ! ขอให้
กลับมาอีกนะคะ
WELCOME VOLUNTEER TEACHERS FROM THE
U.S.!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา!
We want to warmly welcome back Bill and Julie Heaton ยินดีต้อนรับ อ.บิลกับ อ.จูลี่ ฮีตัน กลับมาอีกครั้งพร้อมทีมอีก8
and their team of eight from Mansfield, OH. Please stop คนจากแมนส์ฟิลด์ รัฐโอไฮโอ เชิญแวะทักทายและต้อนรับพวก
by and welcome them once again.
เขาได้นะคะ!
STAR KIDS’ PROGRAM
Our Star Kid’s program is currently registering
students for the session beginning November 28 –
March 21, 2012 (primary); and November 28—March
13, 2012 (high school). Kid’s Center will resume on
Thursday, December 1st to February 23, 2012. Please
contact Miss Kwan, our STAR KIDS coordinator, for
more details.

โปรแกรม“สตาร์คิดส์”
โปรแกรมสตาร์คิดส์เปิดรับสมัครนักเรียน เทอมนี้เริ่ม
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 21 มีนาคม 2555 (ประถม)และ
28 พฤศจิกายน—13 มีนาคม 2555 (มัธยม)
คิดส์
เซ็นเตอร์ เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 - 23
กุมภาพันธ์ 2555 กรุณาติดต่อ คุณครูขวัญ ผู้ประสานงาน
โปรแกรมสตาร์คิดส์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
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SES 2012 TUITION
This is just a friendly reminder of Santisuk’s current
tuition.
Our prices will remain the same and not
increase for the new year. Please make sure you check
us out on our website for school news, announcements
and any changes with our schedule. You can find us at:
www.santisuk.org.Thank you for studying with us!
7 am/1 pm
=
950
baht
10 am
=
1,100 baht
4:45 pm
=
1,200 baht
7 pm
=
1,650 baht

ค่าเล่าเรียนของ ร.ร.สันติสุข ปี 2555
ทางโรงเรียนสันติสุข
ขอแจ้งให้ทราบเรื่องราคาค่าเล่าเรียน
ค่ า เล่ า เรี ย นยั ง เป็ น ราคาเดิ ม และไม่ ม ี ก ารปรั บ ขึ ้ น ในปี ห น้ า
กรุ ณ าโปรดตรวจสอบทางเว็ บ ไซด์ ส ํ า หรั บ ข่ า วสารของทาง
โรงเรียน ข้อประกาศ
และการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ
สามารถเข้ามาดูได้ที่ www.santisuk.org. ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่เรียนกับเรา

Upcoming 2012 Events
• January 19: Santisuk’s Got Talent
Want to watch and enjoy Santisuk’s first time
talent show. Well come out and support all
those who will participate in this special event.
• March 24 - 25: PFC Friendship Camp
Two days and one night to be away with friends and
teachers. What a great opportunity! Invite your friends
and make new ones while singing, eating, playing
games and enjoying the scenery.
• May 5 - May 7: Santisuk Sports Camp
Hey all you sports fans here’s your opportunity to show
off your athletic skills. Play basketball, badminton, pingpong, volleyball and much more!
• July 7– 8: English Friendship Camp
Do you want to practice speaking English with your
teacher and other foreigners? If so, you won’t want to
miss this once a year camp that focuses on developing
English skills, singing, movie night, playing games,
etc… We have many volunteer teachers joining for
camp 2012. Make it a date!
• November 24: Thanksgiving Dinner Party
Come join and celebrate this American holiday with
visiting teachers and friends. Learn why citizens in the
United States honor this special day and what it is
they’re "thankful” for.
• All other activities sponsored by SES will be
advertised at the school or on our website:
www.santisuk.org

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2555
19 มกราคม : Santisuk’s Got Talent
ต้องการชมและร่วมสนุกกับการประกวดความสามารถพิเศษ
รอบแรกเชิญมาร่วมและให้กําลังใจผู้เข้าประกวดในกิจกรรม
พิเศษครั้งนี้นะคะ
24 - 25 มีนาคม : ค่ายมิตรภาพ
ค่าย 2 วัน 1 คืน ที่จะไปกับเพื่อนและคุณครู เป็นโอกาสดีที่จะ
ชวนเพื่อนและสร้างมิตรภาพใหม่ ร่วมกิจกรรมร้องเพลง รับ
ประทานอาหาร เล่นเกมและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยๆ
5-7 พฤษภาคม : ค่ายกีฬาสันติสุข
สําหรับแฟนกีฬาทุกคน!
นี่เป็นโอกาสของคุณในแสดงทักษะ
ความสามารถด้านกีฬา
ร่วมเล่นบาสเกตบอล, แบดมินตัน,
ปิงปอง, วอลเลย์บอลและกีฬาอื่นอีกมากมาย
7-8 กรกฎาคม: ค่ายภาษาอังกฤษสันติสุข
คุณอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูและชาวต่างชาติหรือเปล่า
คะ ถ้าเป็นอย่างนั้น คุณคงไม่อยากพลาดค่ายภาษาอังกฤษที่
จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย
การร้องเพลง ชมภาพยนตร์
เล่นเกมและรายการอื่นอีก
มากมาย
เรามีครูอาสาสมัครชาวต่างชาติหลายท่านเข้าร่วม
ในค่ายปี 2555 นี้กับเรา
24 พฤศจิกายน: Thanksgiving Dinner Party
มาร่ ว มและเฉลิ ม ฉลองเทศกาลของชาวอเมริ ก าร่ ว มถึ ง
เยี่ยมเยียนคุณครูและเพื่อน เรียนรู้ว่าทําไมประชากรอเมริกาถึง
ให้ความสําคัญกับเทศกาลพิเศษนี้ และพวกเขาขอบคุณสําหรับ
อะไร
กิจกรรมอื่นๆ ที่สันติสุขจะจัดขึ้น จะมีการประชาสัมพันธ์ที่
โรงเรียนหรือทางเว็บไซต์ www.santisuk.org

REQUIREMENT FOR GRADUATION
All graduates must pass Levels 1 to 4 and pass any 2
electives like Grammar for Daily Life, Grammar
Through Dialogue, Advanced Conversation, or English
Camp.

กฎระเบียบในการจบการศึกษาจากโรงเรียน
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาสมบูรณ์จะต้องผ่านระดับ 1–4 และผ่าน
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา อาทิ Grammar for Daily Life หรือ
Grammar Through Dialogue หรือ Advanced
Conversation หรือค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

7 น./ 13 น.
10 น.
16:45 น.
19:00 น.
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950 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท
1,650 บาท

2012 SCHOOL CALENDAR
January Session: Jan. 9 - Feb. 2
Discount deadline: Jan. 5
February Session: Feb.7 - Mar.1
Discount deadline: Feb. 2
March Session: Mar. 12 - Apr. 4
Discount deadline: Mar. 8
April Session: Apr. 10 - May 10
Discount deadline: Apr. 5
May Session: May 21 - June 14
Discount deadline: May 17
June Session: Jun. 9 - Jul. 12
Discount deadline: June. 14
July Session: Jul. 16 - Aug. 9
Discount deadline: Jul. 12
August Session: Aug. 28 - Sep. 20
Discount deadline: Aug. 23
September Session: Oct. 1 - Oct. 19/25 Discount deadline: Sep. 27
November Session: Nov. 6 - 28
Discount deadline: Nov.1

เทอมมกราคม:
เทอมกุมภาพันธ์:
เทอมมีนาคม:
เทอมเมษายน:
เทอมพฤษภาคม:
เทอมมิถุนายน:
เทอมกรกฎาคม:
เทอมสิงหาคม:
เทอมกันยายน:
เทอมพฤศจิกายน:

ปฏิทินโรงเรียน พ.ศ. 2555
9 ม.ค. - 2 ก.พ.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
7 ก.พ. - 1 มี.ค.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
12 มี.ค. - 4 เม.ย.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
10 เม.ย. - 10 พ.ค. วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
21 พ.ค. - 1 มิ.ย.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
19 มิ.ย. - 12 ก.ค.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
16 ก.ค. - 9 ส.ค.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
28 ส.ค. - 20 ก.ย.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
1 - 19/25 ต.ค.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:
6 - 28 พ.ย.
วันสุดท้ายของราคาพิเศษ:

5 ม.ค.
2 ก.พ.
8 มี.ค.
5เม.ย.
17 พ.ค.
14 มิ.ย.
12 ก.ค.
23 ส.ค.
27 ก.ย.
1 พ.ย.

สโมสรกีฬาสันติสุข
SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนาม
at Hua-mark Court, and basketball at แบดฯหัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์
8:30 am every Saturday.
เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18
น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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