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SEPTEMBER 2011 SESSION
The next class session will begin August 30 September 22, 2011 at 7 am, 10 am, 1 pm,
4:45 pm, and 7 pm. The last day for early
registration is Thursday, August 25. After
August 25, 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 August 25. 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 and 7 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 students (not Pre-1), there is a
REQUIRED orientation at either 4:45 pm or 7 pm
on Monday, August 29. Please register MondayThursday, 8 am - 7:30 pm and Friday, 9 am - 5 pm.
(Friday office hours: 9 am - 5 pm).
WHEN OPPORTUNITIES ARISE
When class is not in session, do you take
advantage of opportunities to
practice English? On a scale from
one to ten, how are you doing? Here
at Santisuk our English classes are
designed not only to teach you the
mechanics of conversational
English, but also to encourage you
to practice English outside of class .
What are some ways that you can practice your
English? Watch programs that are in English;
listen to music or stories that are in English; of
course, try to have conversations with native
speakers and spend time at Santisuk. By taking
these small steps on a regular basis, your English
will surely improve!
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เทอมเดือนกันยายน 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 30 ส.ค.– 22 ก.ย. 2554
เวลา 7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น.
โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วัน
สุ ด ท้ า ยที ่ จ ะจ่ า ยราคาปกติ ใ นรอบนี ้ ค ื อ วั น
พฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค. หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่ม
ขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว
ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียน ล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน
50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 25
ส.ค. เช่นกัน หลังวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้น
เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น
30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500
บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยัง
ไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่าย
ปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1” x 1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้น
การพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคน
ต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. โดยเลือกเวลาเดียว
คือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียน
ในวันจันทร์ - วันพฤหัสเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 17 น. (ย้ํา: เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.)
เมื่อมีโอกาส
ช่วงที่เราไม่มีชั้นเรียนในเทอมนี้ คุณใช้โอกาสว่าง
ให้ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื ่ อ ฝึ ก ภาษาอั ง กฤษบ้ า งหรื อ
เปล่ า ? คุ ณ อยู ่ ใ นเกณฑ์ ใ ดระหว่ า ง 1-10? ที ่
โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข ชั้นเรียนของเราไม่
ได้ออกแบบมาเพื่อสอนแค่ วิธีสนทนาเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังส่งเสริมให้คุณได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียนด้วย มีวิธีไหนบ้างที่คุณสามารถฝึก
ภาษาอังกฤษ? ดูรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ ฟังเพลงหรือ
เรื่องเล่าภาษาอังกฤษ และแน่นอน พยายามสนทนาภาษา
อังกฤษกับเจ้าของภาษา และใช้เวลาที่สันติสุข เมื่อก้าวออกไป
ทีละนิดเป็นประจํา ภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาอย่างแน่นอน
ค่ะ!
โปรแกรม “สตาร์คิดส์” กลับมาอีกครั้ง!

“STAR KIDS” IS BACK!
เรายินดีที่โปรแกรมสตาร์คิดส์กลับมาตามปกติอีกครั้ง
We are happy to resume our special
นี่เป็นโปรแกรมติววิชาหลักให้น้องๆ ชั้นป.4-6 และ ม.
tutoring program for kids that are primary
1-3 เรามุ่งมั่นที่จะดูแลน้องๆแต่ละคนเป็นส่วนตัวด้วย
and high school students! We are
การสอนวิชาการหลักที่น้องๆ สามารถนําไปประยุกต์
committed to assisting these students with
applicable lessons in English, math, and
ใช้ ไ ด้ ค ื อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ และ
1
science (EMS). This program also includes
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังรวมวิชาทักษะชีวิต(คิด
our life skills program (Kids’ Center) every ส์เซ็นเตอร์)ให้กับน้องๆทุกวันพฤหัสบดีเวลา16.30น.-18.00 น.

Thursday from 4:30 - 6 pm.
• ชั้นประถมฯ: 4,200 บาท
4,200 baht.
• Primary:
• ชั้นมัธยมฯ: 4,500 บาท
4,500 baht.
• High School:
สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูขวัญ—รุ้งรวี ผู้ประสานงานสตาร์
For further information please contact Miss Kwan,
คิดส์
Star Kids Coordinator.
TIME TO SAY GOODBYE!
A month seems to go by so quickly
and it’s time to say goodbye once
again to our volunteer teacher. Thank
you so much to Grace for joining us
during our June & July sessions. We
will surely miss her and wish her well
as she prepares to go back home! We
look forward to seeing her again next
year! We’re so glad that Randy will be
with us for part of the next session so
no goodbyes just yet.

ได้เวลาร่ําลากันแล้ว!
เดือนหนึ่งผ่านไปเร็วจัง และก็ถึงเวลาที่จะลาครู
อาสาสมั ค รของเราอี ก แล้ ว ขอขอบคุ ณ ครู เ กรซ
ที่มาช่วยเราในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่าน
มา เราจะคิดถึงเธออย่างแน่นอน และขออวยพรให้
ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีระหว่างที่เธอเตรียมตัวกลับ
บ้าน ขอเชิญกลับมาปีหน้าอีกนะคะ! เราดีใจที่ครู
แรนดี้ยังอยู่กับเราอีกช่วงหนึ่งของเทอมหน้า ดัง
นั้น เรายังไม่ลากันตอนนี้นะคะ

A WARM WELCOME TO OUR NEW TEACHER!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่!
We’re so excited to have one new teacher join us เราตื่นเต้นที่จะมีครูอาสาสมัครใหม่หนึ่งท่านมาสอนในเทอมที่
for this upcoming session. Her name is Cecilia
จะถึงนี้ เธอชื่อครูเซซิเลีย มารานาน จากประเทศฟิลิปปินส์ ขอ
Maranan and she is from the Philippines. Please
เชิญแวะมาทักทายครูคนใหม่ของเราด้วยนะคะ
stop by and say “hello” to welcome her.
SCHOLARSHIP TO THE US!
LFMN: LEADERSHIP FOR THE NEW
MILLENNIUM
Are you still considering
applying for the team that will
go to America next year? If so,
get ready because in January
for those that are applying, we
will have our version of,
“Santisuk’s Got Talent.” Whatever
special gifts/ วิวเมืองมินนีอาโปลิส รัฐมินนีโซต้า (Minneapolis, Minnesota)
skills/talents you have, start preparing! As time
gets closer, each applicant will receive information
ทุนไปสหรัฐอเมริกา - LFMN: ทุนผู้นําแห่งสหัสวรรษใหม่!
about the qualifications. Hope you can join us for คุณยังคิดเรื่องสมัครสอบชิงทุนไปสหรัฐอเมริกาในปีหน้ากับทีม
this exciting program!
จากสันติสุขอยู่หรือเปล่า? ถ้ายังคิดอยู่ ก็ขอให้เตรียมตัวให้
พร้อม เพราะในเดือนมกราคมปีหน้า เราจะมีเวอร์ชั่นของเรา
เกี่ยวกับงานประกวดความสามารถพิเศษที่เรียกว่า “สันติสุขส์ก็อท-แทเล้น” (Santisuk’s Got Talent) ไม่ว่าคุณจะมีความ
สามารถพิเศษ ทักษะ หรือพรสวรรค์อะไรก็ตาม ก็ขอให้เริ่ม
เตรียมตัวได้เลย! เมื่อเวลาใกล้เข้ามา ผู้สมัครแต่ละคนจะได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร หวังว่าคุณจะได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้กับเรานะคะ!

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
วิชาเลือกพิเศษ
students register (except “Basic Reading” that
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิ ด สอนวิ ชา
needs 3 or more).
ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลงทะเบียนอย่าง
น้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมี
2 นักเรียน 3 คนขึ้นไป)

กฎระเบียบในการจบการศึกษา
นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใบ
ประกาศนียบัตรของโรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ
1-4 และผ่านทุกระดับด้วยคะแนนรวม P (passing) และเรียน
วิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษา
อังกฤษเป็น 1 วิชาได้) นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียน
วิชาที่ 6 จะมีค่า
“ใบประกาศนียบัตร” 100 บาทบวกเพิ่ม
SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark เข้าไปกับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

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.

Court, and basketball at 8:30 am every Saturday
and 6 pm every Sunday at Santisuk.

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุก
วันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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