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JUNE 2010 SESSION
The next class session will be June
22 – July 15, 2010 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 next session is Thursday, June 17. After
June 17, 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 June 17. It is not refundable after
that. Classes will meet Monday - Thursday, 2
hours a day for 30 hours. For new students,
there's
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” 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 Monday, June 21. Please
register Monday -Thursday, 8 am - 7:30
pm or Friday, 9 am - 5 pm.
“STAR KIDS” PROGRAM: EMS TUTORING
(ENGLISH, MATH, AND SCIENCE)
• We are happy to announce that we now have a
special tutoring program for kids from 4th to
9th grade! We are committed to assisting
these students with applicable lessons in
English, math, and science (EMS). This
program also includes the life skills program
(Kids’ Center) every Thursday from 4:30 - 6
pm.
• Grades 4 - 6: 4,500 baht for 66 hours!
• Grades 7 - 9: 4,500 baht for 56 hours (MS
only). Take all 3 (EMS) and save 250 baht for
the special price of 6,750 baht (84 hours).
• 7th—9th grade students can choose any ONE
subject (English, math, or science), 28 hours,
for 2,500 baht.
• Our math and science teachers both have their
masters degrees. Our high school English
teacher is American with a Thai assistant.
STAR teachers are GREAT!!!
• For the Kids’ Center program on Thursdays 1
ONLY, tuition is 200 baht per month.
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เทอมเดือนมิถุนายน 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 22 มิ.ย. - 15 ก.ค.
2553 เวลา 7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น.
และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้น
ที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติ
ในรอบนี้คือ วันพฤหัสที่ 17 มิ.ย. (เวลา
ทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.) หลังจากวันที่
17 มิ.ย.นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300
บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่
เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่
คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก ภายในวันที่ 17 มิ.ย. เช่นกัน
หลังจากวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ชั้นต่างๆเรียน
วันจันทร์ - วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30
ชม. ค่าลง ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500
บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่
ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูป
ถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน
เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1
ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. โดยเลือก
เวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้อง
มา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ - วันพฤหัสฯเวลา 8
- 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น. (ขอย้ํา:วัน
ศุกร์ปิด 17 น.)
โปรแกรม“สตาร์คิดส์”: ปั้นบุตรหลานให้เป็นดาวทาง
วิชาการ!
• เรายินดีที่จะเรียนให้คุณทราบว่า บัดนี้ เรามีโปรแกรมติว
วิชาหลักให้น้องๆชั้นป.4-6 และม.1-3 แล้ว! เรามุ่งมั่นที่
จะดูแลน้องๆแต่ละบุคคลเป็นส่วนตัวด้วยการสอนวิชาการ
หลักที่น้องๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้คือ
วิชาภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายัง
รวมวิ ช าทั ก ษะชี ว ิ ต(คิ ด ส์ เ ซ็ น เตอร์) ให้ ก ั บ น้ อ งๆทุ ก วั น
พฤหัสบดีเวลา 16.30 น. - 18.00 น.
• ชั้นป.4-6: ค่าเล่าเรียนทั้งเทอม (3 วิชา) = 4,500 บาท/
66 ชั่วโมง!
• ชั้นม.1-3: ค่าเล่าเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง
เทอม = 4,500 บาท/56 ชั่วโมง ถ้าเรียนทั้ง 3 วิชารวม
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเงิน 2,250 บาท ประหยัดไป 250
บาท โดยจ่าย 6,750 บาท/84 ชั่วโมง
• ถ้าน้องม.1-3 จะเรียนเป็นรายวิชา ก็ทําได้ โดยจ่ายวิชาละ
2,500 บาท/28 ชั่วโมง
• ครูของเราทุกคนมากด้วยประสบการณ์ ครูคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของเราจบปริญญาโททั้งคู่ ส่วนครูภาษา
อังกฤษที่สอนชั้นมัธยมฯเป็นชาวอเมริกัน และมีครูไทยเป็น
ผู้ช่วย เห็นไหมคะว่าครูของเราก็เป็นดาวด้วย!
• โปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ทุกวันพฤหัสบดีอย่างเดียว ราคา
200 บาท/เดือน

• เชิญพาบุตรหลานมาสมัครสตาร์คิดส์นะคะ เชิญสอบถาม
รายละเอี ย ดโดยตรงกั บ ครู ข วั ญ -รุ ้ ง รวี ผ ู ้ อ ํ า นวยการ
โปรแกรมที่ห้องธุรการสันติสุขได้

• Bring your children, grandchildren, nieces, and

nephews to STAR KIDS! If you have any
questions, contact the Star Kids director, Miss
Kwan (Roung-ravee) at SES.

ครูอาสาสมัครขึ้นเครื่องกลับ!

LEAVING ON A JETPLANE!

ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับครูที่มาช่วยสอน และขอกล่าว
ลาด้วยความซาบซึ้งใจต่อครอบครัวฮาร์ปซึ่งได้อยู่กับเรามา
8 ใน 9 ปีของเรา โดยอยู่ครั้งละ 6 เดือน พวกเขาจะไม่ได้
กลับมาปีหน้านี้ ขอขอบพระคุณ อ.สก็อต คุณมิเชล คุณลิ
เดีย และคุณแอบิเกล ขอบพระคุณอ.สก็อตเป็นพิเศษที่กรุณา
ตรวจสอบบัญชีของเราให้ฟรี
ตลอดจนลงไปสอนที่พังงา
และช่วยสอนที่คริสตจักรสันติสุขสัมพันธ์ นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณอ.บิลและอ.แซนดี้
คุณเบนจามิน
คุณอแมนด้า คุณแคทเธอรีน คุณออราห์ คุณ
แฮบปิเนส คุณคเซนย่า และคุณไอแซ็ค เราซาบซึ้ง
ที่พวกคุณได้มาช่วยเรา
และขอเชิญกลับมาอีกนะ
คะ!

The Harpe family who has been with us 8 of the
last 9 years for 6—12 months each time
probably won’t be back here at SES for a while
now. Thank you so much Scott, Michelle, Lydia,
and Abigail! Special thanks to Scott for his CPA
work and for teaching in Phang-nga and at
Peace Fellowship Church! We also want to
thank Bill and Sandy Stitzer, Benjamin
Block, Amanda Cadle, Katherine Czinke,
Deborah Hucks, Happiness Kisoso, Ksenia
Luzanov, and Isaiah Rachel. We are very
grateful you’ve come! Please do come again!

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่จาก
สหรัฐอเมริกา!
ขอต้อนรับครูเก่ากลับมาอีกคือ คุณเรเชิล ฮอลล์ คุณอิเว็ตต์
(เว็ต) เทมบา และครูใหม่คือ คุณเมลานี กอร์ดอนจากรัฐ
แมรีแลนด์ และ คุณดอน อีแกนจากรัฐมินนีโซต้า เชิญแวะ
ทักทายและต้อนรับครูอาสาสมัครเหล่านี้ด้วยนะคะ!

WELCOME FORMER AND NEW VOLUNTEER
TEACHERS FROM THE U.S.!
Welcome back Rachel Hall & Yvette Temba from
Maryland. “Nice to meet you” Melanie Gordon
(Maryland) and Don Eagan (Minnesota), our new
teachers for June. Do drop by to practice your
English with these friends!
SPECIAL ELECTIVES
Our special electives are “Grammar for Daily
Life”, “Grammar Through Dialogues”, “Advanced
Conversation”, “English for Hospital Staff”,
“Writing”, “English for Sports”, and “Basic
Reading”. We will open these electives any
month 6 or more students register (except
“Basic Reading” which needs 3 or more).

วิชาเลือกพิเศษ
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชา
ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ต้องมีนักเรียนลง ทะเบียน
อย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐาน
ซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวัน
อาทิตย์เวลา 17 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Huamark Court, and basketball at 8:30 am
every Saturday and 5 pm every Sunday at
Santisuk.
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