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เทอมเดือน ส.ค./ก.ย. 2555
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 28 ส.ค.-20ก.ย.2555
เวลา 7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ
19น.วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบ
นี้คือวันพฤหัสบดี ที่ 23 ส.ค. 2555 (เวลา
ทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.)หลังวันที่ 23
ส.ค.ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท
และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วง
หน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน50% ของชั้นที่คุณต้องการ
ตามเวลาที่เลือก ภายใน วันที่ 23 ส.ค.เช่นกัน หลังวันนี้คุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียน วันจันทร์- วันพฤหัสบดี
เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
สําหรับนักเรียนใหม่ ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานํา
สําเนาบัตรประชาชนมาด้วย (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้
บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1”
แต่ละชั้นจํากัด 6-11 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศใน วันจันทร์ที่ 27
ส.ค.โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่
ต้องมา)โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์-วันพฤหัสเวลา8-19.30 น.
และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

AUG/SEP. 2012 SESSION
The next class session will begin
on Aug. 28– Sep.20, 2012 at 7 am,
10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7 pm.
The last day for early registration is
Thursday, Aug.23 . After Aug.23,
the 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 Aug,23. It is not refundable after that. Classes meet
Monday - Thursday, 2 hours a day for 30 hours. There
are no classes on Friday. New
students have a onetime 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 Aug.
27. Please register Monday-Thursday 8 am - 7:30 pm
and Friday, 9 am-5 pm (Friday office hours: 9 am - 5
pm).
PARENT”S CLASS
We are happy to announce that
Santisuk now offers an English
class every Thursday for all
parents of the children enrolled in
Kids Center. The cost is 800 baht
per 4-month term and will be taught
from 4:45-5:45 p.m. Come and
learn daily life conversation while
waiting to pick up your
children.

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปกครอง
เราดีใจที่จะประกาศว่าตอนนี้ ที่สันติสุข
ได้ เ สนอชั ้ น เรี ย นสํ า หรั บ ผู ้ ป กครองของ
เด็กๆที่สมัครเรียนคิดส์ เซ็นเตอร์ ทุกวัน
พฤหัส ราคา 800 บาท ต่อ 4 เดือน และ
จะสอนตั้งแต่ 16:45– 17:45 น. มาเรียนรู้
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจํา
วันขณะที่ท่านมารอรับลูกๆของท่านกัน
เถอะ!

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every
Tuesday at Hua-mark Court.
Basketball at 6:00 pm every
Sunday at Santisuk.

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10
น.ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และ
บาสเกตบอลทุ ก วั น อาทิ ต ย์ เ วลา
18 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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TIME TO SAY GOODBYE!
It’s that time again when we
say goodbye to our visiting
teachers. We so appreciate
our volunteers taking the time
to join us here at SES. Thank
you to: Anna Young, Victoria
Clomps, Laura Sweeney, Karen Balsey. The time you
spent with us was memorable and we hope you will
come back again!

ได้เวลาล่ําลาคุณครูอีกแล้ว
ถึงเวลานี้อีกแล้วหรือ เวลาที ่ เราจะต้ อ ง
กล่าวล่ําลาครูของเราพวกเราซาบซึ้งใจที่
คุณครูอาสาสมัครได้สละเวลามาช่วยเรา
ขอขอบคุณสําหรับ คุณแอนนา ยัง, คุณ
วิคตอเรีย คลอมส์, คุณลอร่า สวีนี่ย์ เวลา
ที่พวกคุณได้ใช้กับเราเป็นเวลาที่น่าจดจํา
และหวังว่าพวกคุณจะกลับมาอีก!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่จากอเมริกา!
ในขณะที ่ เ รากล่ า วล่ ํ า ลาครู เ ก่ า
พวกเราก็ ย ิ น ดี ต ้ อ นรั บ ครู ใ หม่
อย่างอบอุ่นเช่นกัน พวกเราตื่น
เต้นที่ อ.สก๊อต ฮาร์พ กลับมา
เยี ่ ย มเราอี ก และคุ ณ ไมค์ โบ
การ์ด จากรัฐมิซิแกน คุณจาโรล์
& ลีห์ เดอร์กเซน จากรัฐไอโอว่า
สหรัฐอเมริกาเรายินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้อนรับ ครอบครัวเคเบิ้ล
กับอ.แคทธี่ เวนซ์ จากหนึ่งปีที่
พวกเขาได้กลับบ้าน อย่าลืมแวะ
ทักทายเขาด้วยนะ

WELCOME NEW U.S. VOLUNTEER TEACHERS!
As we say goodbye to our visiting
teachers we want to warmly
welcome our old and new
teachers. We’re so excited to have
Scott Harpe back and Mike
Bogard from Michigan, Jarol &
Leah Duerksen from Iowa,
USA.
Also we’re happy to
welcome back The Cable family
and Cathy Wenz from their one
year home
assignment.
Make sure you stop by and say
hello!

วิชาเลือกพิเศษ
สําหรับนักเรียนที่จบระดับ3 แล้ว ให้พิจารณา ระดับ 5 ของเรา
ได้ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง ไวยกรณ์และการสนทนาเข้า
ด้วยกัน ถ้าคุณต้องการที่จะปรับปรุงการใช้ไวยกรณ์ตลอดจน
การฝึกสนทนาต่อ นี่เป็นชั้นเรียนสําหรับคุณ วิชาเลือกของเรา
ชั้นเรียนไวยากรณ์สําหรับชีวิตประจําวัน การสนทนาระดับสูง
การเขียน ภาษาอังกฤษสําหรับกีฬา และการอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น เราจะเปิดสอนวิชาต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอ
ให้มีนักเรียนลงทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้น
วิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

SPECIAL ELECTIVES
For students that have
completed Level 3 consider
our Level 5 course which is a mixture of Grammar II
and conversation. If you want to improve your grammar
as well as continue with practicing conversation, then
this is the class for you. Our other electives include:
“Grammar for Daily Life”, “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).

ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสําหรับผู้จบที่กลับมาเรียนใหม่
เรามีค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสุดที่ลดราคาเกือบ 50% สําหรับผู้
ที่จบการศึกษาจากสันติสุขแล้ว แต่ประสงค์จะกลับมาเรียนวิชา
ต่างๆเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ เฉพาะผู้จบ
ระดับ 1-4 แล้ว!

FOR RETURNING GRADUATES
We have a very special discount that is nearly 50% off
the normal tuition for our returning graduates. Contact
the
office for more details. Only for those who
finished Levels 1—4!

กฎระเบียบในการจบการศึกษา
นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใประกาศนียบัตร
ของโรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ 1-4 และผ่านทุก
ระดับด้วยคะแนนรวม P (passing) และเรียนวิชาเลือกพิเศษของ
โรงเรียนเพิ่มเติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษาอังกฤษเป็น 1 วิชา
ได้) นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาที่ 6 จะมีค่า“
ใบประกาศนียบัตร” 100 บาทบวกเพิ่มเข้าไปกับค่าลงทะเบียน
โดยอัตโนมัติ

POLICIES FOR GRADUATION
Students eligible to receive a graduation certificate are
those who attain at least a P (passing) grade in Levels 14 AND any 2 electives (includes camp). Also, there’s a
100 baht “graduation fee” when you register for
your 6th class.
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