SPECIAL
ADVANCED CLASS!
“PRACTICAL WRITING”
Jack

Armstrong, retired
English teacher and writing
expert
from
Minnesota,
U.S.A. will be
teaching
a
Practical Writing class in
October at 7 pm. Open to
fo r me r
and
cu r re n t
students who have finished
Levels 1-4. Note that this is
NOT a basic writing class,
NOT for students to learn
to form and write sentences, but for students who
can write English fairly well
as you will be writing every
day. If you’re qualified to
take this class, don’t miss
it as it will help you to
improve your writing skills.
Limited to 12 students only! Register now!

ชั้นเรียนพิเศษ:
การเขียนภาษาอังกฤษ
อ.แจ็ค อาร์มสตรอง อาจารย์
ภาษาอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนจะสอนชั้นการ
เขียนภาษาอังกฤษในเดือน
ตุลาคมนีร้ อบ 19 น. เปิดรับ
นักเรียนเก่าและปัจจุบันที่จบ
ระดับ 1-4 แล้ว โปรดทราบว่าั
ชั้นนี้ไม่ใช่ชน
ั้ การเขียนเบื้อง
ต้น ไม่ใช่ชั้นหัดแต่งหัดเขียน
ประโยค แต่เป็นชั้นสาหรับผูท
้ ี่
เขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรเพราะต้องเขียนทุกวัน ถ้า
คุณมีคุณสมบัติครบที่จะเรียน
ชั้นนี้
โปรดอย่าพลาดเพราะ
ทักษะการเขียนของคุณจะดีขึ้น
แน่นอน
และนับเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่คณ
ุ จะได้เรียนกับ
อ.แจ็ค! จากัดแค่ 12 คน
เท่านั้น! รีบลงทะเบียนนะคะ!
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เทอมเดือนตุลาคม 2557

The next class session will
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 6-30 ต.ค.
be October 6-30, 2014 at 7
2557 เวลา 7-9 น. 10-12 น.
-9 am, 10-12 noon, 1-3 pm,
13-15 น. 16.45-18.45 น.และ
4:45-6:45 pm and 7-9 pm.
19-21 น. วันสุดท้ายสาหรับ
The last day for this special
ราคาพิเศษนี้คือ วันพฤหัสฯที่ 2
price is Thursday, October
ต.ค. หลังวันนี้ค่าเทอมจะเพิ่ม
2. After that, tuition will inWe Remember…
ขึ้น 300 บาท เชิญจองที่เรียนล่วง
crease 300 baht. If you would
like to reserve a seat in any class, you หน้าได้โดยจ่ายค่าเทอม 50% ของชั้นที่ต้องการ
need to pay 50% of the tuition by October และตามเวลาที่เลือกภายใน วันที่ 2 ต.ค. หลัง
2. It is not refundable after that. Classes วันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได้ เรียนวันจันทร์-วัน
will meet Monday - Thursday, 2 hours a
พฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
day for 30 hours. For new students, there
สาหรับนักเรียนใหม่ มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500
is a one-time NON-REFUNDABLE regisบาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
tration fee of 500 baht. Please bring a photo-copy of your Thai ID card and 1 recent และรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้น
1” x 1” picture. Each class has
6-12 stu- จากัดนักเรียน 6-12 คน เน้นการพูดและการใช้
dents and the emphasis is on learning to
speak and use English. For Level 1 stu-

ภาษา อังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้อง

dents (not Pre-1), there is a REQUIRED
orientation at either 4:45 pm or 7 pm on
Saturday, October 4, 2014. Register week-

เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-

days, 8am-7:30pm and Fridays, 9am-5pm.

SPECIAL KIDS’ CLASSES
October 7 - 28, 2014
4,000 Baht = 3 Subjects + Books + Lunch
After October 2 + 500 Baht
 During the October semester
break, we will be offering
CONVERSATIONAL ENGLISH,
MATH, and SCIENCE classes for
kids, 4 - 12 years old.
 9:10-11:10 am OR 1:30-3:30
pm - English for 30 hours, 1,400 baht
(excluding book).
 11:10 am-12:10 pm - Math for 15 hours,
950 baht (excluding book).
 12:10-12:30 pm - Lunch for 15 days,
650 baht for package.
12:30-1:30 pm - Science for 15 hours,
950 baht (excluding book).

เข้าปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. 2557 โดย
1ไม่ต้องมา)

เชิญลงทะเบียนในวันธรรมดาเวลา

8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

ชั้นเรียนพิเศษสาหรับน้องๆ 4-12 ปี
7 - 28 ตุลาคม 2557
4,000 บาท = 3 วิชา + ตารา + อาหารกลางวัน
หลังวันที่ 2 ตุลาคม + 500 บาท
 ช่วงปิดเทอมเดือนต.ค.
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
ศาสตร์

เรามีชั้น
คณิต-

และวิทยาศาสตร์สาหรับ

น้องๆอายุ 4-12 ปี
 9.10 น.-11.10 น. หรือ 13.30 น.
-15.30 น. - ภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง 1,400 บาท
(ไม่รวมค่าตารา)
 11.10 น.-12.10 น. - คณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง
950 บาท (ไม่รวมค่าตารา)
 12.10 น.-12.30 น. - แพ็คเกจอาหารกลางวัน
15 วัน 650 บาท
 12.30 น.-13.30 น. - วิทยาศาสตร์ 15 ชั่วโมง
950 บาท (ไม่รวมค่าตารา)
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ACTIVITIES & SPORTS

GRATEFUL THANKS AND GOODBYE!

We would like to express our
deepest thanks to Scott and
Michelle Harpe for teaching
from June to September!
Special thanks to Scott who
helped Santisuk in many
DAY TRIP TO
areas including accounting
BANG PA-IN PALACE &
work! We also thank Magnus
KONGKHONG MARKET
Lindetun who took time off from his
Thursday, Oct. 23, 2014
teaching in Phitsanulok to teach the SepLeave at 7:30 am
tember session. We so en260 Baht /SES Student
joyed having all of you with us
300 Baht/Foreigner
and really appreciate your time
360/Non-student
and help! Come back again
 Includes air-conditioned
and do stay longer next time!
bus, entrance and insurance.
SES students and teachers
A WARM WELCOME TO
only: sign up now.
VOLUNTEER TEACHERS FROM THE
NON-SES students must
U.S.A.
AND THE LAND DOWN UNDER!
wait to sign up AFTER OctoWe
warmly
welcome back Jack
ber 15 (as space allows).
Deadline (last day to pay for Armstrong from Minnesota, U.S.A.
and Jo - Joanne Hooworth from
anyone): Monday, Oct. 20.
Sydney, Australia and her first
ทัวร์พระราชวังบางปะอิน &
team of volunteer teachers: Elisaตลาดโก้งโค้ง อยุธยา
beth Stokes, James Wright, Madeวันพฤหัสฯที่ 23 ต.ค. 2557
leine Wood, Gary and Margaret
ออกเดินทาง 7.30 น.
Adams! Also, we warmly welcome
260 บาท/นักเรียน SES
Joshua Swift from Minnesota, here for
300 บาท/ชาวต่างประเทศ
the first time! Do stop by and greet them!
360/ผู้ไม่ใช่นักเรียน SES
 รวมค่ารถบัสแอร์ ค่าเข้า และ
ANNOUNCING LFNM 2015 TO THE US!
ค่าประกันภัยการเดินทาง
นักเรียนและครู SES เท่านั้น: Applications for the 6th LEADERSHIP
ลงชื่อตอนนี้เป็นต้นไป
FOR THE NEW MILLENNIUM (LFNM)
ผู้ไม่ใช่นักเรียน SES ต้องรอลง scholarship from SES will be available
ชื่อหลังวันที่ 15 ต.ค. (หากมีทน
ี่ ั่ง on our website, www.santisuk. org, on
ว่าง)
December 15, 2014. The dates for
รับสมัครวันสุดท้าย (สาหรับทุก LFNM will be approximately mid-June to
คน): วันจันทร์ที่ 20 ต.ค.
August 1, 2015. Full scholarships cover
airfare, food, and housing in the US. ParBASKETBALL &
tial scholarships are offered for those
BADMINTON
who can pay their own airfare. AppliPlay basketball with
cants must have completed
us at SES every Sunday at 5 SES Levels 1 – 4 and have
pm and badminton every plans for involvement at SES
Tuesday and Friday at 10 am
and/or PFC upon returning to
(van leaves SES at 9:30 am).
Thailand. All
บาสเกตบอล & แบดมินตัน
finalists need
ขอเชิญเล่นบาสเกตบอลกับเราทุก
to pay for
วันอาทิตย์เวลา 17
their
own
น. และแบดมินตัน
passport
and
ทุกวันอังคารและวัน
visa
to
the
US
ศุกร์เวลา 10 น. (รถ
plus 15,000
ตู้ออกจาก ร.ร. เวลา 9.30 น.)
Ohio State Reformatory, Ohio
baht.

ลาก่อน และขอบคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ
ขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูง
ต่ออ.สก็อตต์และอ.มิเชล
สอนเดือนมิ.ย.-ก.ย.!

ฮาร์ปซึ่ง

ขอบพระคุณ

อ.สก็อตต์เป็นพิเศษที่ได้กรุณาช่วย
หลายด้านรวมทัง้ งานตรวจสอบบัญชี
นอกจากนี้ เราขอบพระคุณอ.แม็กนัส
ที่สละเวลาจากงานสอนที่พิษณุโลกเพื่อช่วยสอน
ในเดือนก.ย.นี้!

เราซาบซึ้งทีท
่ ุกท่านได้ให้เวลา

และความช่วยเหลือแก่เรา ขอให้กลับมา
อีก และคราวหน้า ขอให้อยู่นานกว่านี้
นะคะ!

ขอต้อนรับครูอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศใต้เส้นศูนย์สต
ู ร!
(ดูรายละเอียดชื่อฝัง่ ซ้ายมือ)
ขอต้อนรับอ.แจ็คจากรัฐมินนีโซต้า สหรัฐอเมริกา
กลับมาอีก รวมทัง้ ครูโจ-โจแอนจากซิดนีย์
ออสเตรเลียซึ่งนาทีมใหม่มาครั้งแรกคือ
ครูอลิซาเบ็ธ ครูเจมส์ ครูแมดเดลิน ครูแกรี
และครูมาร์กาเร็ต! นอกจากนี้ ขอต้อนรับ
ครูจอชัวร์จากรัฐมินนีโซต้าซึง่ มาเป็นครัง้
แรกเช่นกัน!

อย่าลืมแวะทักทายพวกเขา

ด้วยนะคะ!

ประกาศทุน LFMN 2558 ไปสหรัฐอเมริกา!
ใบสมัครทุน LFMN: “ผู้นาแห่งสหัสวรรษ”ของ
สันติสุขจะติดที่เว็บไซท์โรงเรียน www.santisuk.
org ในวันที่ 15 ธ.ค. 2557 นี้ ระยะเวลาจะ
ประมาณกลางเดือนมิ.ย.ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2558 ทุน
สมบูรณ์จะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าอาหาร

และค่าที่พักในสหรัฐอเมริกา ส่วนทุนที่ไม่สมบูรณ์
คือกึ่งหนึ่งจะให้แก่ผเู้ ข้ารอบสุดท้ายที่สามารถ
จ่ายค่าตัว
๋ เครื่องบินไปเอง

ผู้สมัครต้องจบการ

ศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อยระดับ 14

และวางแผนว่าจะกลับมาช่วยงาน

สันติสุขที่โรงเรียน(SES) หรือคริสตจักร( P F C )เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
แล้ว

ผู้เข้ารอบ

สุดท้ายทุกคนต้อง
จ่ายค่าหนังสือเดิน
ทางและวีซ่าของ
ตนพร้อม 15,000
Niagara Falls, New York

บาท
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UPCOMING EVENT

A NEW PARKING LOT!

ลานจอดรถใหม่!

To eliminate the evening

เพื่อกาจัดปัญหาที่จอดรถตอน

parking problems at SES,

ภาคค่า นักเรียนเวลา 16.45 น.

ALL 4:45 pm students need to park their
cars in the empty lot with a green fence
next to SES just past the pedestrian

SPEECH CONTEST
bridge. Students who study earlier in the
Tuesday, Oct. 28, 2014
8 - 9 PM @ SES
day should remove their cars from the
Deadline: Thursday, Oct. 22
SES lot before 6:30 pm. The fenced lot
 TOPICS - choose one of
the following and speak for will be open from 4-7:30 pm. Be sure to

ทุกท่านที่มีรถต้องนารถไปจอดที่ลานจอดรถล้อม
รั้วสังกะสีเขียวข้างโรงเรียนถัดจากสะพานลอย
คนข้าม ส่วนนักเรียนที่เรียนก่อนหน้านี้ ให้นารถ
ออกไปจากสันติสุขก่อนเวลา

18.30

น.(คุณ

สามารถไปจอดรถที่ลานใหม่นี้ได้หากอยู่ต่อที่
สันติสุข) ประตูของลานจอดรถล้อมรั้วเขียวนี้จะ
เปิดช่วง16.00-19.30 น. ขอให้นารถของท่าน

three minutes: “A Wonderful
Trip”, “Someone I Admire”,
“My Dream for the Future”,
“My Unforgettable Experience”, “Someone Who is
Always There for Me”.
 CRITERIA : grammatical
accuracy, fluency, vocabulary,
pronunciation and organization. Remember: you must
write your own speech!
PRIZES - SES gift certificate to be used as a discount
for an English class:
1st - 800 baht, 2nd 600 baht, 3rd - 400
baht, 4th - 300 baht
and 5th - 200 baht.

take your car out of the lot BEFORE 7:30

หัวข้อ - กรุณาเลือกหนึ่งหัวข้อ
เพื่อพูด 3 นาที : “A Wonderful
Trip” ( การท่องเที่ยวที่แสนสนุก)/
“Someone I Admire” (บุคคลที่
ฉันปลื้มหรือประทับใจ)/
“My
Dream for the Future” (ความ
ฝันของฉันสาหรับอนาคต)/ “My
Unforgettable Experience”
(ประสบการณ์ที่ฉันไม่มีวันลืม)/
“Someone Who is Always
There for Me”
(บุคคลที่เป็น
กาลังใจให้กบ
ั ฉันหรือคอยช่วย
เหลือฉันเสมอ)
เกณฑ์การคัดเลือก:
ความถูก
ต้องของหลักไวยากรณ์/ความ
คล่องด้านภาษาหรือการพูด/คา
ศัพท์(ที่เลือกใช้)/การออกเสียง/
การจัดเนื้อหาและวิธีการนาเสนอ
โปรดจาไว้ว่า:
คุณต้องเขียน
สุนทรพจน์เอง!
รางวัล: เกียรติบัตรกานัลสาหรับ
ใช้ลดราคาค่าคอร์สภาษาอังกฤษ
ที่สันติสุข (ดูรายละเอียดข้างต้น)

tion session scheduled for maximum

ประโยชน์เต็มที่จากการเรียน และมีความเข้าใจ

benefit from studying at SES. Thanks for

ในการสอนที่สันติขอบคุณที่ให้ลาดับความ

making orientation a priority!

สาคัญของปฐมนิเทศค่ะ!

pm or your car will be locked inside that
lot overnight. Please DO NOT leave
valuable items in your car— we cannot
be responsible for them. 7 pm students
can then park in the SES lot normally.

MANDATORY ORIENTATION
FOR NEW LEVEL 1 STUDENTS!
All Level 1 students who do not
attend orientation (at either
4:45 pm or 7 pm) must 1) pay a

300 baht make-up orientation
fee 2) miss most of the first day of class

ออกจากลานก่อน 19.30 น. มิฉะนั้น รถของท่าน
จะติดอยู่ข้างในข้ามคืนเมื่อประตูปิด

นอกจากนี้

กรุณาอย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถ

เราไม่สามารถ

รับผิดชอบทรัพย์สินของท่านได้

ส่วนนักเรียน

รอบ 19 น. สามารถจอดรถที่สันติสุขได้ตามปกติ

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
สาหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่ไม่ได้เข้า
ปฐมนิเทศ (เวลา 16.45 น.หรือ 19
น.) จะ ต้อง 1) จ่ายค่าธรรมเนียม

ปฐมนิเทศนอกรอบ 300 บาท

2)

พลาดการเรียนวันแรกเกือบทั้งชั่วโมง

การแข่งขันสุนทรพจน์
to 3) get a video orientation. SES is เพราะ 3) ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ การเรียนการ
ภาษาอังกฤษ
สอนที่สน
ั ติสุขมีเอก-ลักษณ์และมีความสาคัญยิ่ง
วันอังคารที่ 28 ต.ค.เวลา 20-21น. unique and class time is valuable so all
นักเรียนต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้
students should come to the live orienta- ดังนั้น
รับสมัครวันสุดท้าย: 22 ต.ค.

EXCELLENT COURSES TO TAKE!
We offer excellent courses every
session besides Pre-1 and Levels

วิชาเยีย
่ มทีน
่ า่ เรียน!
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมทุกเทอมนอก

จาก Pre-1 และระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆคือ
1-4. They are Basic 1-3 (2,100
Basic 1-3 (ราคา 2,100 บาท/วิชา)
baht/course), Grammar for Daily
Grammar for Daily Life, Grammar
Life, Grammar Through DiaThrough Dialogues , Parts of
logues, Parts of Speech 1-3, AdSpeech 1-3, Advanced Conversavanced Conversation and Practical Writtion และ Practical Writing วิชาเหล่านี้ไม่
ing. All these courses will not only help
you to complete graduation requirements
but also to improve your English skills.

UPCOMING SESSIONS
November 4-27
December 1-18

เพียงแต่ช่วยให้คุณได้จบหลักสูตรแต่ช่วยให้คุณ
ได้ปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วย

รอบเรียนต่อไป
4-27 พ.ย
1-18 ธ.ค.
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