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JULY/AUGUST 2011 SESSION
The next class session will begin July 19 - August 11,
2011 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7 pm. The last
day for early registration is Thursday, July 14. After July 14,
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 July 14. 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, July 18. Please register Monday-Thursday, 8
am - 7:30 pm and Friday, 9 am - 5 pm. (Friday: the office is
closed at 5 pm).

G

KO

3071 Ladprao Road, Soi Lumpini Center,
NG

KAP I

B

AN

JULY 2011

News
Ph. 02-734-3797
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เทอมเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 19 ก. ค. - 11 ส. ค. 2554 เวลา 7 น. 10 น. 13
น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณ
ต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ วันที่ 14 ก.ค. หลัง
วันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็ม
แล้ว ถ้าคุณประสงค์จะจองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่า
เรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 14
ก.ค. หลัง วันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์วันพฤหัสฯ เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียน
แรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานํา
สําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียน
ปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด
6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา อังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1
ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. โดยเลือกเวลาเดียว
คือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวัน
จันทร์ - วันพฤหัสเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.
(ย้ํา: วันศุกร์ ห้องธุรการปิด 17 น.)
รายงาน: “ตะวันออกพบตะวันตก”
และแล้ว...ตะวันออกก็ได้พบกับตะวันตกจนได้ และเราก็
สนุกกันเต็มที่! มีทั้งเกม การเต้นซัลซ่า การแสดงความ

REPORT:“EAST MEETS WEST“ COMPETITION
Well, the East did meet the West and
what a great time it was! There were games,
Salsa dancing, a talent show featuring our
Filipino and American teachers and of course,
tasty food and fellowship. Maybe next time you’ll
be able to join us again as we explore bridging
the East and the West.

REPORT: ANNUAL ENGLISH CAMP
The place, Nakhon Nayok, the event, “SES English
Camp” and our theme: “Learning Through Diversity.” This
year’s camp featured ten countries,
and teams had to creatively think of
group cheers to represent their
country. Not only did campers learn
a few facts about their particular
country, but also there was plenty of
time to practice English, meet new
people and play interesting games.
Congratulations to team Singapore
for winning the group cheer and
team Cuba for station games. There
was physical as well as mental
exercise over the two days. “The
Blind Side” featuring Sandra Bullock, gave many the
opportunity to dialogue and discuss topics such as race,
poverty, family and charity. Thank you to all who participated
in making this year’s English camp a success! Hope to see
you next year!
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สามารถพิ เ ศษของครู ฟ ิ ล ิ ป ปิ น ส์ แ ละอเมริ ก ั น และ
แน่นอน รวมอาหารอร่อย และการเม้าธ์กระจายด้วย
ครั้งต่อไป เราหวังว่าคุณจะมีโอกาสร่วมงานนี้อีกที่คอย
ประสานตะวันออกและตะวันตก

รายงาน: ค่ายภาษาอังกฤษประจําปี
สถานที่:นครนายก กิจกรรม:ค่ายภาษาอังกฤษ หัวข้อ:“เรียนรู้จาก
ความหลากหลาย” ปีนี้ค่ายได้นําเสนอ 10 ประเทศ และกําหนดให้
แต่ละทีมได้คิดสร้างสรรค์เพลงเชียร์ประจํา
ประเทศตนเอง ลูกค่ายไม่เพียงแต่ได้เรียน
รู้เรื่องราวจริงในประเทศของตน แต่ยังมี
โอกาสฝึกภาษาอังกฤษ พบเพื่อนใหม่ และ
ร่วมเล่นเกมที่น่าสนใจ ขอแสดงความยินดี
กับทีมสิงคโปร์ที่ชนะเพลงเชียร์กลุ่ม และ
ทีมคิวบาที่ชนะการแข่งขันตามฐานต่างๆ
เรามีทั้งการออกกําลังกายและกําลังสมอง
ทั้งสองวัน ภาพยนตร์เรื่อง “เดอะบลายน์
ไซด์” ที่นําแสดงโดยแซนดร้า บูลล็อก ก็
ทําให้เรามีโอกาสพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง
เชื้อชาติสีผิว ความยากจน ครอบครัว และความรักความเมตตา ขอ
ขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที ่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม และทํ า ให้ ค ่ า ยภาษาอั งกฤษของเรา
ประสบความสําเร็จ! หวังว่าจะพบกันอีกในปีหน้านะคะ!
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“STAR KIDS”
Check out STAR KIDS, our special tutoring
program for primary and high school
students. We cater to each student and
provide applicable lessons in English, math, and science
(EMS). This also includes our life skills program (KIDS
CENTER) every Thursday from 4:30 - 6 pm. For more
information, contact Miss Kwan, STAR KIDS Coordinator, or
the SES office.

โปรแกรม “สตาร์คิดส์”
สตาร์คิดส์เป็นโปรแกรมติววิชาหลักให้น้องๆ ชั้นป. 4 - ป.6 และ ม. 1
- ม.3 โดยมุ ่ งมั ่ นที ่ จะดู แลน้ องแต่ ล ะคนเป็ นส่ วนตั วด้ วยการสอน
วิ ช าการหลั ก ที ่ น ้ อ งๆสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ค ื อ วิ ช าภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังรวมวิชา
ทักษะชีวิต(คิดส์เซ็นเตอร์)ให้กับน้องๆทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16.30
น.-18.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูขวัญ-รุ้งรวี ผู้ประสานงาน
Star Kids หรือห้องธุรการค่ะ

TIME TO SAY GOODBYE!
ได้เวลาร่ําลากันแล้ว!
A month seems to go by so quickly and it’s time to
เดือนหนึ่งผ่านไปเร็วจริงๆ และก็ถึงเวลาที่จะร่ําลาครูอาสาสมัครของ
say goodbye once
เราอีกแล้ว ขอขอบคุณ
again to our
ครูเทรซี่ ครูแอนดรู ครู
volunteer teachers.
ปีเตอร์ ครูโลลี และครู
Thank you so much
to Tracy, Andrew,
เพนเนียลที่มาช่วยเรา
Peter, Loly & Peniel
ในเทอมนี้! เราจะ
for joining us this
คิดถึงพวกคุณแน่ๆ ขอ
session! We will surely miss you! We look forward to seeing
all of you again next year! We’re so glad that Grace will be เชิญกลับมาปีหน้าอีกนะคะ! เราดีใจที่ครูเกรซจะอยู่กับเราอีกหนึ่ง
เดือนค่ะ
here another month with us.
ขอต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่อย่างอบอุ่น!
A WARM WELCOME TO OUR NEW TEACHER!
We’re so excited to have one new teacher join us for เราตื่นเต้นที่จะมีครูอาสาสมัครใหม่หนึ่งท่านมาช่วยเราในเทอมที่จะ
this upcoming session. His name is Randy Sia and he is ถึงนี้ เขาชื่อครูแรนดี เซียจากประเทศฟิลิปปินส์ อย่าลืมแวะมา
from the Philippines. Please stop by and say “hello” to ทักทายเขาด้วยนะคะ
welcome him.
SCHOLARSHIP TO THE US!
LFMN: LEADERSHIP FOR THE NEW
MILLENNIUM
For those that were able to participate
in this year’s English Camp, it was just a
preview as to the amount of English that will be
spoken if you are selected to join the team that goes to
America. If selected, there will be minimal translation so
now’s the time to really practice and improve your skills. The
application process is as follows: applicant, candidate and
finalist. The application reading committee will determine
who becomes a candidate. Not all applicants will become a
candidate and not all candidates will be chosen to go to the
U.S. Make sure you follow all timelines that are given. There
will be no exceptions.

ทุนไปสหรัฐอเมริกา - LFMN: ทุนผู้นําแห่งสหัสวรรษ
ใหม่!
สําหรับผู้ที่มีโอกาสเข้าค่ายภาษาอังกฤษในปีนี้ ก็เป็น
เพียงได้ชิมลางการพูดภาษาอังกฤษจริงๆถ้าคุณได้รับ
คัด เลือกให้ร่วมทีมไปอเมริกา ถ้าคุณได้รับคัดเลือก จะมีการแปล
ภาษาไทยน้อยมาก ดังนั้น ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณต้องฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของตน ขั้นตอนการสมัครจะนําคุณจากผู้สมัคร
เป็นผู้ผ่านเข้ารอบ และขั้นสุดท้าย เป็นผู้ได้รับคัดเลือก คณะกรรมการ
อ่านใบสมัครจะตัดสินว่าผู้ใดจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ ไม่ใช่ผู้สมัครทุก
ท่านจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ และไม่ใช่ผู้ผ่านเข้ารอบทุกท่านจะได้รับคัด
เลือกให้ไปอเมริกา ขอให้คุณติดตามวันเวลาของขั้นตอนต่างๆให้ดี
เพราะจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นหากผิดพลาด

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).

วิชาเลือกพิเศษ
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชาต่างๆเหล่า
นี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไป
ต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

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

คะแนนรวม P (passing) และเรียนวิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่ม
เติมอีก 2 วิชา (รวมค่ายภาษาอังกฤษเป็น 1 วิชาได้)นอกจากนี้ เมื่อ
2นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาที่ 6 จะมีค่า“ใบประกาศ- นียบัตร” 100

กฎระเบียบในการจบการศึกษา
นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรของ
โรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ 1-4 และผ่านทุกระดับด้วย

บาทบวกเพิ่มเข้าไปกับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

baht “graduation fee” when you register for your 6th class.
สโมสรกีฬาสันติสุข
SANTISUK SPORTS CLUB
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก และ
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark Court, and บาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่
basketball at 8:30 am every
ลานจอดรถสันติสุข
Saturday and 6 pm every
Sunday at Santisuk
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