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“TRUE LOVE” CLASS!
FEB. 11-12 @ SES Lobby

(Last 1/2 Hour of Every Class
+ 15 Minutes)
In this month of love we will
be offering a free “True
Love” class again this year!
Come and hear what true
love is and about different
kinds of love! Everyone welcome with free snacks too!

ชั้นเรียนพิเศษ: “รักแท้”
12-13 ก.พ. ณ ล็อบบีส
้ น
ั ติสข
ุ
(1/2 ชั่วโมงหลังของทุกชัน
้
เรียน + 15 นาที)
ในเดือนแห่งความรักนี้ เราจะ
จัดชั้นเรียน “รักแท้” ฟรีอีกครั้ง
ในปีนี้! มาฟังเกี่ยวกับความรัก
แท้ และความรักหลายประเภท!
ต้อนรับทุกคนพร้อมขนมฟรี!

Mar.10 - Apr.2
Apr. 20 - May 13/14
May 18 - Jun. 11
Jun. 16 - Jul. 9
Jul. 13 - Aug. 6
Aug. 31 - Sept. 23

FEBRUARY 2015 SESSION
The next class session will be February 9 - March 5, 2015 at 7-9 am,
10-12 noon, 1-3 pm, 4:45-6:45 pm
and 7-9 pm. The last day for our
special price is Wednesday, February 4. After that, tuition will increase 300 baht.
If you would like to reserve a seat in any
class, you need to pay 50% of the tuition by
February 4. It is not refundable after that.
Classes will meet Monday - Thursday, 2
hours a day for 30 hours. For new students,
there is 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 6-11 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 Saturday, February 7,
2015. Register weekdays, 8 am-7:30 pm and
Fridays, 9 am-5 pm.

VALENTINE SINGING CONTEST &
THE LFMN TALENT COMPETITION!
FEB. 14 @ 6 PM , SES 5th FLOOR
[AUDITIONS: THURSDAY, FEB. 12
@ 3-4:45 PM, 6-7 PM]
VALENTINE SINGING CONTEST:
Do you like to sing? Do you often listen to love songs? Are you brave
enough to sing in front of people? If
you answered “yes” to two out of three
questions above, then apply for our
Valentine Singing Contest! Take note
of the above info. especially the audition date and time. Open to old and new SES
students, and all Santisuk staff. Sign up in the
office today if you would like to join in the fun!

THE LFMN TALENT COMPETITION:

10 มี.ค. - 2 เม.ย.
20 เม.ย. - 13/14 พ.ค.
18 พ.ค. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 9 ก.ค.
13 ก.ค. - 6 ส.ค.
31 ส.ค. - 23 ก.ย.

Besides traveling to the US to learn about
leadership, the LFMN team will be demonstrating their “Thainess” in America. They will
present Thai dance, sports, and/or Thai musical instruments. The LFNM Talent Competition will be held at the same time as the Singing Contest. Come and cheer your friends on
this night of love! What a great way to spend
Valentine’s Day!

February 2015
เทอมกุมภาพันธ์ 2558
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 9 ก.พ. - 5 มี.ค.
2558 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น.
16.45-18.45 น.และ 19-21 น. วัน
สุดท้ายสาหรับราคาพิเศษนี้คือ วันพุธที่
4 ก.พ. หลังวันนี้ค่าเทอมจะเพิ่มขึ้น
300 บาท เชิญจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่า
เทอม 50% ของชั้นที่ต้องการและตามเวลาที่เลือก
ภายในวันที่ 4 ก.พ. หลังวันนี้ จะขอรับเงินคืนไม่ได้
เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลา
ทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง สาหรับนักเรียนใหม่ มีค่าลง
ทะเบียนแรกเข้า 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ พร้อม
สาเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ
ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจากัดนักเรียน 6-11 คน เน้น
การพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ

1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 7 ก.พ.
2558 โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น.
(Pre-1ไม่ต้องมา) เชิญลงทะเบียนในวันธรรมดา
เวลา 8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น. ย้า:
วันศุกร์ สานักงานปิด 17 น.

การประกวดร้องเพลงงานวาเลนไทน์ &
ประกวดความสามารถของกลุ่ม LFMN!
วันที่ 14 ก.พ. เวลา 6 โมงเย็น ชัน
้ 5
[รอบออดิชน
ั่ -ทดสอบ: วันพฤหัสฯที่ 12 ก.พ.
เวลา 15-16.45 น., 18-19 น.]
การประกวดร้องเพลง:
คุณชอบร้องเพลง
ไหม? คุณฟังเพลงรักบ่อยไหม? คุณกล้าร้อง
เพลงต่อหน้าคนไหม? ถ้าคุณตอบรับสองใน
สามของคาถามข้างต้น
ก็ขอเชิญไปสมัคร
ประกวดร้องเพลงในงานวาเลนไทน์ของเรา
ได้เลย! โปรดดูข้อมูลข้างต้นโดยเฉพาะวัน
และเวลาของรอบออดิชั่น-ทดสอบ(ว่าโน้ต
แม่นเสียงไม่หลงน่ะจ้ะ) เปิดรับนักเรียนสันติ
สุขทั้งเก่าและใหม่รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ของสันติสุข ลงชื่อวันนี้ที่ห้องธุรการหากอยากแจม
ความสนุก!
การประกวดความสามารถของกลุ่ม
L F M N :
นอกจากจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้นาแล้ว กลุ่ม LFMN - ผู้นาแห่ง
สหัสวรรษใหม่ยังต้องแสดง “ความเป็นไทยๆ” ให้
ชาวอเมริกันชมด้วย
พวกเขาจะนาเสนอการเต้น
หรือราไทย กีฬาไทย และ/หรือเครื่องดนตรีไทย
เราจะจัดประกวดการโชว์ความสามารถของกลุ่ม
LFMN เวลาเดียวกับการประกวดร้องเพลง ขอเชิญ
มาเชียร์เพื่อนๆในคืนแห่งความรักนี้!
เป็นการ
ฉลองวาเลนไทน์ที่เยี่ยมมากๆเลย!
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GOODBYE AND GRATEFUL THANKS
TO THE TEAM FROM OHIO, U.S.A.!

SPEED SCRABBLE
TOURNAMENT
WED., FEB. 25 @ LOBBY
9:05-10 am, 12:05-1 pm, &
3:05-7 pm
Former and present SES
students (NOT teachers): you
are invited to enter our FREE
Speed Scrabble tournament!
Check out the game at the
office and start practicing. If
you do not know how to play,
our teachers or staff are happy to show you. In the meantime, get some Q, Z, J, and X
words ready! Snacks for
everyone and prizes for the
winners!

การแข่งขัน“สปีดสแกร็บเบิล
้ ”
วันพุธที่ 25 ก.พ. ณ ล็อบบี้
เวลา 9.05-10 น.,12.05-13 น.
& 15.05-19 น.
นักเรียนทั้งเก่าและใหม่(ไม่ให้ครู
จ้ะ): ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเกม
สแกร็บเบิ้ลใช้ความเร็วที่เรียกว่า
“สปีดสแกร็บเบิ้ล”ฟรี! เชิญลงชื่อ
ยืมเกมเล่นได้ที่ห้องธุรการ และ
เริ่มฝึกซ้อม ถ้าเล่นไม่เป็น ครูและ
พนักงานของเรายินดีสอนวิธีเล่น
แก่คุณ ขณะเดียวกัน อย่าลืมฝึก
คาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
ตัว Q, Z, J, X ด้วยนะ
มีขนมให้ทุกท่าน และ
รางวัลให้ผู้ชนะ!

ลาก่อน & ขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ
ต่อทีมจากรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา!

We would like to express our
deepest thanks to the following
volunteer teachers from Mansfield, Ohio: Bill and Julie, Dave
and Sher, David and Jan, Mik,
Rita, Becky and Christine! And
thanks, Jackie, for staying another month
with your second team! We really appreciate all your time and help, and do come
again!

ขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงแก่ครู
อาสาสมัครจากเมืองแมนส์ฟีลด์
รัฐ
โอไฮโอ: อ.บิลและอ.จูลี่ อ.เดฟและอ.แชร์
อ.เดวิดและอ.แจน อ.มิค อ.ริต้า อ.เบ็กกี้
และอ.คริสทีน! ขอขอบคุณคุณแจ็คกี้ที่อยู่
ต่ออีกหนึ่งเดือนกับทีมที่สองที่จะมา! เราซาบซึ้งที่
ทุกท่านได้ให้เวลาและความช่วยเหลือแก่เรา และ
ขอให้กลับมาอีกนะคะ!

A WARM WELCOME TO TWO
VOLUNTEER TEAMS FROM THE US!

ขอต้อนรับครูอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่
จากรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา!
(เชิญดูชื่อเต็มฝั่งซ้ายมือ)

We warmly welcome the second team
from Mansfield, Ohio: Bill
Allen, Sherry Roberts, Angela
Colic, and Jonathan Walthour
with Jackie Coffman from the
first team! We also welcome
back the team from Minneapolis, Minnesota: Tom and Lois Kramer,
and John and Jennie Kim! Stop by to
greet them when they are here!

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 to 3) get a video orientation. SES is
unique and class time is valuable so all
students should come to the live orientation session for maximum benefit from
studying at SES.

EXCELLENT COURSES TO TAKE!

We offer excellent courses every session
besides Pre-1 and
Levels 1-4. They
are
Basic 1-3
(2,100
baht/
BASKETBALL & BADMINTON course), Grammar
Daily Life,
Basketball at SES: 5 for
pm, Sundays; bad- Grammar Through Dialogues , Advanced
minton: 10 am Tues- Conversation, Parts of Speech 1-3 and
days & Fridays, van Writing. We take 6-11 students/class.
leaves SES 9:30 am SHARP!

PARKING SUNDAY PM

Every Sunday evening, basketball begins
บาสเกตบอล: วันอาทิตย์เวลา 17 at 5 pm. Please do not park your car in
our lot at that time. Thanks!
น. และแบดมินตันทุก

บาสเกตบอล & แบดมินตัน

วันอังคารและวันศุกร์
เวลา 10 น. (รถตู้ออก
จากสันติสุขเวลา 9.30
น.ตรง)
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NO BASKETBALL
ON SUNDAY, FEBRUARY 22!

ขอต้อนรับทีมที่สองจากเมืองแมนส์ฟีลด์
รัฐโอไฮโอ: อ.บิล อ.เชอร์รี่ อ.แอนเจล่า
และอ.จอน พร้อมคุณแจ็คกี้จากทีมแรก!
และขอต้อนรับอีกทีมที่เคยมาแล้วจาก
เมืองมินนีอาโปลิส
รัฐมินนีโซต้า:
อ.ทอม และอ.โลอิส และอ.จอห์นและ
อ.เจนนี่! เชิญแวะทักทายพวกเขาตอนมาถึงนะคะ!

ปฐมนิเทศภาคบังคับ
สาหรับนักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านที่
ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศ (เวลา
16.45 น.หรือ 19 น.) ต้อง
1) จ่ายค่าธรรมเนียมปฐม-

นิเทศพิเศษนอกรอบ 300
บาท 2) พลาดการเรียนวันแรกเกือบทั้งชั่วโมง
เพราะ 3) ต้องไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ การเรียนการ
สอนที่สันติสุขมีเอกลักษณ์และมีความสาคัญยิ่ง ดัง
นั้น นักเรียนจึงต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการเรียนที่สันติสุข

วิชาเยีย
่ มทีน
่ ่าเรียน!
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่เปิดรับนักเรียนทุกเทอม
นอกจาก Pre-1 และระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆคือ Basic
Reading 1-3 (ราคา 2,100 บาท/วิชา) Grammar

for Daily Life, Grammar Through Dialogues,
Advanced Conversation, Parts of Speech 1-3
และ Writing เปิดรับนักเรียน 6-11 คน/ห้อง
การจอดรถในวันอาทิตย์เย็น
ทุกวันอาทิตย์ เราเล่นบาสเกตบอลในลาน
จอดรถเวลา 17 น. โปรดจอดรถของคุณที่
อื่นในช่วงนั้น ขอบคุณค่ะ!

ไม่มีบาสเกตบอล
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์!

