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JUNE/JULY 2011 SESSION
The next class session will begin June 21 - July 14, 2011 at
7 am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7 pm. The last day for
early registration is Thursday, June 16. After June 16, 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 16. 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 NONREFUNDABLE 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, June 20. Please register Monday-Thursday, 8
am - 7:30 pm and Friday, 9 am - 5 pm. (Friday office hours:
9 am - 5 pm).
“EAST MEETS WEST“ COMPETITION
Hey sports fans, come out and join us on
Saturday, July 2 for a time of fun and games.
Students will compete against SES staff and
teachers, so gear up! This is only a taste of
what’s to come at this year’s ENGLISH CAMP
2011.
ANNUAL ENGLISH CAMP: JULY 9-10, 2011
Have you marked the date to join us this year for English
Camp? Don’t miss out. The cost is 700B; after July 5, it will
increase to 1000B. We will have special group activities,
watch a Sandra Bullock movie where she received her Oscar
award, as well as spend time practicing English. Our group
of volunteer teachers from America will be leading in the fun
also. We’ll be traveling to Nakhon Nayok so join us for this
special event. It only comes once a year!
“STAR KIDS” IS BACK!
We are happy to resume our special
tutoring program for kids that are
primary and high school students! We
are committed to assisting these
students with applicable 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:
4,200 baht
High School: 4,500 baht
For further information please contact the SES office or Miss
1
Kwan, Star Kids Coordinator.
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3071 Ladprao Road, Soi Yu Yen,
Bangkapi, Bangkok 10249
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Fax: 02-734-0205

เทอมเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 21 มิ. ย. - 14 ก.ค. 2554 เวลา 7 น. 10 น. 13
น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณ
ต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ วันที่

16 มิ.ย.

หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจ
เต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่า
เรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 16
มิ.ย. เช่นกัน หลังวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวัน
จันทร์ - วันพฤหัสบดี เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลง
ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้
กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้
บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละ
ชั้นจํากัด 6 -12 คน

เน้นการพูดและการใช้ภาษา อังกฤษ

นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐม - นิเทศในวัน
จันทร์ที่ 20 มิ.ย. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ
19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ วันพฤหัสเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.
(ย้ํา: เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.)
งานแข่งขันกีฬา“ตะวันออกพบตะวันตก”
คอกีฬาทั้งหลายฟังทางนี้! ขอเชิญมาร่วมสนุกกับเราในการ
แข่งขันกีฬาและเกมสนุกในวันเสาร์ที่ 2 ก.ค.นี้ ซึ่งนักเรียนสันติสุขจะ
แข่งกับพนักงานและครู ดังนั้น ขอเตรียมตัวให้พร้อมล่ะ นี่แค่ชิมลาง
กันก่อนค่ายภาษาอังกฤษ 2554 นะคะ
ค่ายภาษาอังกฤษประจําปี: 9 - 10 ก.ค. 2554
คุณกากบาทวันที่ 9 - 10
ก.ค. ไว้ เ พื ่ อ เข้ า ร่ ว มค่ า ย
ภาษาอังกฤษประจําปี กับ
เราหรือยังคะ? อย่าพลาด
ค่ายนี้นะคะ! ค่าค่าย 700
บาท หลังวันที่ 5 มิ.ย. ราคา
จะขึ้นเป็น 1,000 บาท เรา
จะมีกิจกรรมพิเศษในกลุ่ม เช่นดูหนังซึ่งแซนดร้า บูลล็อค ได้รับรางวัล
ออสการ์ และใช้เวลาฝึกภาษา อังกฤษในค่าย คณะครูอาสาสมัคร
จากอเมริกาจะนําเราสนุกด้วยกัน ค่ายจัดที่นครนายก บ้านสวนสา
ริการีสอร์ท ดังนั้น มาร่วมกิจกรรมพิเศษนี้กับเรานะคะ กิจกรรมดีๆ
อย่างนี้มีปีละหนเท่านั้น!

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
Whitney for joining us this session! We will
surely miss your beautiful singing voice too!
We look forward to seeing you again next
year!

โปรแกรม “สตาร์คิดส์” กลับมาอีกครั้ง!
เรายิ น ดี ท ี ่ โ ปรแกรมสตาร์ ค ิ ด ส์ ก ลั บ มาตามปกติ อ ี ก ครั ้ ง นี ่ เ ป็ น
โปรแกรมติววิชาหลักให้น้องๆ ชั้น ป. 4 - 6 และ ม. 1 - 3 เรามุ่งมั่นที่
จะดูแลน้องๆ แต่ละบุคคลเป็นส่วนตัวด้วยการสอนวิชาการหลักที่
น้องๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังรวมวิชาทักษะชีวิต(คิดส์เซ็นเตอร์)
ให้กับน้องๆทุกวันพฤหัสบดีเวลา16.30 น.-18.00 น.
ชั้นประถมฯ:

A WARM WELCOME TO OUR TEACHERS!
We’re so excited to have 6 new teachers and 1 returning
teacher join us from the States. We have a team joining us
from Azusa Pacific University (APU) in California and a
teacher from New York. The Azusa team includes: Tracy
Roberts, Andrew Soria, Peter Buschek, Lolymiya Wagner
and our own Komet Saezhong, who will once again be a
member of our Thai teaching staff. The other two volunteer
teachers are Grace Prestamo from New York and Peniel Uy
from California. Please stop by and welcome our teachers.

ชั้นมัธยมฯ:

4,200 บาท
4,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูขวัญ-รุ้งรวี ผู้ประสานงาน Star Kids
ได้เวลาร่ําลากันแล้ว!
เดือนหนึ่งผ่านไปเร็วจัง และก็ถึงเวลาที่จะร่ําลาครูอาสาสมัครของเรา
อีกแล้ว ขอขอบคุณ

อ.วิทนีย์ที่มาช่วยเราในเทอมที่ผ่านมานี้ และ

เราจะคิดถึงเสียงร้องเพลงอันไพเราะของเธอด้วย ขอเชิญกลับมาปี
หน้าอีกนะคะ!

THE CABLES LEAVING FOR A YEAR
A hardy farewell to the
Cables as they left for
their time in the US.
Hope you were able to
join us on Friday, June
10 for their send off. It
was a time of good food,
games and fun! While
Sarah will be studying at Azusa (APU) in California, the rest
of the family will be living in Minnesota, one of the coldest
states in the US.

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัคร!
เราตื่นเต้นที่จะมีครูอาสาสมัครใหม่ 6 ท่าน และครูเก่าอีก 1 ท่านจาก
สหรั ฐ อเมริ ก า เรามี ท ี ม จากมหาวิ ท ยาลั ย อาซู ซ าแปซิ ฟ ิ ค ในรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย และครู 1 ท่านจากนิวยอร์ก ทีมอาซูซามีคุณเทรซี คุณ
แอนดรู คุณปีเตอร์ คุณลอลิมียา และอ.โกเมศหรืออ.ถ่องของเราซึ่ง
กลับมาร่วมทีมครูไทยอีกครั้งหนึ่ง ส่วนครูอาสาสมัครอีก 2 ท่านคือ
คุณเกรซจากรัฐนิวยอร์ก และคุณเพนเยลจากรัฐแคลิฟอร์เนีย อย่าลืม
แวะทักทายครูเหล่านี้นะคะ
ครอบครัวเคเบิ้ลไปสหรัฐอเมริกา 1 ปี

SCHOLARSHIP TO THE US!
LFMN: LEADERSHIP FOR THE NEW MILLENNIUM
Are you thinking about applying for a place on the SES team
that will go to America? If so, each session there will be
important information shared about this amazing opportunity.
To qualify for this trip, you must be at least 20 years old,
have volunteered or been involved in SES activities beyond
the classroom and have finished Level 4 by February 15,
2012. Full and partial scholarships will be available. If you
are selected and receive a full scholarship, all applicants
must have specific plans for involvement at SES upon return
from the US. Again, applications will be available at the SES
office or from our website beginning in November 2011.

ขอกล่าวลาครอบครัว(อ.สตีฟ)เคเบิ้ลที่ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา

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).

เคยเป็ น อาสาสมั ค รหรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของสั น ติ ส ุ ข นอก

หวังว่าคุณได้มีโอกาสเลี้ยงส่งพวกเขาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.นะคะ
เรามีอาหารและเค้กอร่อย ตลอดจนเกมสนุกส่งท้าย ระหว่างที่น้องเซ
ร่าห์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอาซูซาฯในรัฐแคลิฟอร์เนีย สมาชิกที่เหลือ
ในครอบครัวก็จะอยู่ที่รัฐมินนีโซต้า หนึ่งในรัฐที่หนาวถึงขั้วหัวใจของ
สหรัฐอเมริกา
ทุนไปสหรัฐอเมริกา - LFMN: ทุนผู้นําแห่งสหัสวรรษใหม่!
คุณกําลังคิดจะสมัครสอบชิงทุนของสันติสุขไปสหรัฐ อเมริกาหรือ
เปล่า? ถ้าคิด เราก็จะมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโอกาสเยี่ยมเช่นนี้ใน
แต่ละเทอมข้างหน้า คุณสมบัติผู้ สมัครคือ ต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี
ห้องเรียน และเรียนจบระดับ 4 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2555 เราจะมีทั้ง
ทุนเต็ม(ที่โรงเรียนจ่ายให้ทั้งหมด) และทุนครึ่งหนึ่ง(ที่โรงเรียนจ่ายให้
ครึ่งหนึ่ง) ถ้าคุณได้รับเลือกและได้รับทุนเต็ม คุณจะต้องมีแผนเจาะจง
ที่แสดงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสันติสุขหลังจากกลับ
มาจากสหรัฐอเมริกา ขอใบสมัครได้ที่ห้องธุรการสันติสุข หรือทาง
เว็บไซต์สันติสุขในเดือนพฤศจิกายน 2554
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POLICIES FOR GRADUATION
วิชาเลือกพิเศษ
Students eligible to receive a graduation
certificate are กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชาต่างๆเหล่า
those who attain at least a P (passing) grade in Levels 1 - 4
AND any 2 electives (includes camp). Also, there’s a 100 นี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไป
ต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
baht “graduation fee” when you register for your 6th class.
SANTISUK SPORTS CLUB
กฎระเบียบในการจบการศึกษา
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark Court, and
นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรของ
basketball at 8:30 am every Saturday and 6 pm every
โรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ 1-4 และผ่านทุกระดับด้วย
Sunday at Santisuk.
คะแนนรวม P (passing) และเรียนวิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่ม
เติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษาอังกฤษเป็น 1 วิชาได้) นอกจากนี้ เมื่อ
นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาที่ 6 จะมีค่า“ใบประกาศนียบัตร” 100
บาทบวกเพิ่มเข้าไปกับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก

และ

บาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่
ลานจอดรถสันติสุข
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