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SPEED SCRABBLE
TOURNAMENT
WED., JUNE 5 @ SES LOBBY
@ 9:10 am, 12:10 pm, 3:10 pm
Enter our FREE Speed Scrabble
tournament! Check out the
game at the office and start
practicing by playing with your
SES friends and teachers. If you
don’t 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! Prizes for the winner!

การแข่งขัน“สปีดสแกร็บเบิล
้ ”
วันพุธที่ 5 มิ.ย. ณ ล็อบบีส
้ ันติสข
ุ
เวลา 9.10 น./12.10 น./ 15.10 น.
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันสแกร็บเบิ้ล
ใช้ความเร็วที่เรียกว่า
“สปีดสแกร็บเบิ้ล”! เชิญ
ลงชื่อยืมเกมเล่นได้ที่
ห้องธุรการ และเริ่มฝึกซ้อมเล่นกับ

MAY 2013 SESSION
The next class session will be May
21-June 13 at 7-9 am, 10 am-12
pm, 1-3 pm, 4:45-6:45 pm and 7-9
pm. Last day for the Early Bird
price is Thursday, May 16. After
that, tuition increases 300 baht.
You can reserve a seat in any class by paying
50% of the tuition by May 16. It is not refundable after that. Classes meet MondayThursday, 2 hours a day for 30 hours. For
new students, there is a one-time NONREFUNDABLE registration fee of 500 baht.
Please bring a photo-copy of your Thai ID
card and one recent 1”x1” picture. Each class
has 6-12 students and emphasizes speaking
and using English. For Level 1 students (not
Pre-1), there is a REQUIRED orientation at
either 4:45 pm or 7 pm on Monday, May 20
(see below). Register Monday-Thursday, 87:30 pm and Friday, 9 am-5 pm.
MAY/JUNE SESSION: BACK TO NORMAL
 Classes Monday - Thursday (not Friday)
 4:45-6:45 pm (not 4-6pm)
 Tuition for 10 am, 1 pm, and 4:45 is 1,300,
1,150 and 1,400 baht respectively.

STAR KIDS’ NEXT SESSION:
MAY 27 - SEPTEMBER 13, 2013
และพนักงานของเรายินดีสอนวิธี
PRICES INCREASE AFTER MAY 17!
เล่นแก่คุณ ขณะเดียวกัน อย่าลืม 1. ENGLISH I: Grammar
ไปฝึกคาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว Q, and Writing (includes textZ, J, และ X ดวยนะคะ!
มีรางวัล book and handouts) =
้
2,200 baht ; after May 17 =
ให้ผู้ชนะค่ะ!
2,500 baht.
2. ENGLISH II: Reading and
Listening (includes handouts)= 2,200 baht; after May 17 = 2,500 baht.
3. ENGLISH I + ENGLISH II = 4,000 baht; after
SPECIAL DISCOUNTS!
May 17 = 4,500 baht.
150 baht/course discount for 4. MATH (includes textbook and handouts)
students age 18-22! Please = 2,500 baht; after May 17 = 2,800 baht
present student and Thai ID (*Taught in English only for K.1-K.3).
card.
5. ENGLISH DAYS AND TIME: Grades 1-2, 5-6:
ลดราคาพิเศษให้ 18 - 22 ปี!
English I & II on Monday and Tuesday; K. 1-3,
ลดราคา 150 บาท/คอร์สสาหรับ Grades 3-4: English I & II on Wednesday and
นักเรียนและนักศึกษาอายุ1 8 - 2 2 Thursday; all at 4:30-6:30 pm.
ปี โปรดแสดงบัตรนักเรียน หรือ 6. MATH DAY AND TIME: all grades Friday at
4-6 pm.
เพื่อนๆและครู ถ้าเล่นไม่เป็น ครู

MAY 2013

เทอมเดือนพฤษภาคม 2556
เทอมหน้าเริ่มวันที่ 21 พ.ค.-13 มิ.ย.
2556 เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15
น. 16.45-18.45 น. และ 19-21 น.
โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อได้ชั้นที่คุณ
ต้องการ วันสุดท้ายสาหรับราคาพิเศษ
คือ วันพฤหัสฯที่ 16 พ.ค. หลังวันนี้ ค่า
เทอมจะเพิ่มขึ้น 300 บาท คุณสามารถจองที่เรียน
ล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่าเทอม 50% ของชั้นที่คุณ
ต้องการและตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 16 พ.ค.
หลังวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ เรียนวัน
จันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 30
ชั่วโมง นักเรียนใหม่มีคา่ ลงทะเบียนแรกเข้า 500
บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้พร้อมสาเนาบัตรประชาชน (ผู้
ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)
และรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้น
จากัดแค่ 6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศ

ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ
16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) กรุณา
ลงทะเบียนในวันธรรมดาเวลา 8-9.30 น. และวัน
ศุกร์เวลา 9-17 น. ย้า: วันศุกร์ปิด 5 โมงเย็น

เทอมพ.ค./มิ.ย.กลับสูต
่ ารางเวลาปกติ
 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ (ไม่ใช่วันศุกร์)
 มีรอบ 16.45-18.45 น.(ไม่ใช่ 16-18 น.)
 ค่าเล่าเรียนเวลา 10 น. 13 น. และ
16.45 น. คือ 1,300 บาท 1,150 บาท
และ 1,400 บาทตามลาดับ
ชั้นเรียนสตาร์คด
ิ ส์
27 พ.ค.-13 ก.ย. 2556
ราคาขึ้นหลังวันที่ 17 พ.ค.!
1. ภาษาอังกฤษ I: ไวยากรณ์ และการเขียน (รวม
ตาราและเอกสาร) = 2,200 บาท หลัง 17 พ.ค.
= 2,500 บาท
2. ภาษาอังกฤษ II: การอ่านและการฟัง (รวมเอกสาร) = 2,200 บาท หลัง 17 พ.ค. = 2,500 บาท
3. ภาษาอังกฤษ I + ภาษาอังกฤษ II = 4,000 บาท
หลัง 17 พ.ค. = 4,500 บาท
4. คณิตศาสตร์ (รวมตาราและเอกสาร) = 2,500
บาท หลัง 17 พ.ค.= 2,800 บาท (ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสอนคณิตศาสตร์เฉพาะชั้นอ.1-อ.3)
5. วัน/เวลาเรียนภาษาอังกฤษ: 16.30-18.30 น.
ป. 1-2, 5-6: ทุกวันจันทร์และวันอังคาร
อ.1-3, ป.3-4: ทุกวันพุธและวันพฤหัสฯ
6. วัน/เวลาเรียนคณิตศาสตร์: ทุกชั้นพบกันวัน
ศุกร์เวลา 16-18 น.
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OTHER COURSES WE OFFER
TO GRADUATE
You may not know that we
offer other excellent courses
every session besides Pre-1
and Levels 1-4. They are Basic
1-3, formerly called Basic Reading, which comes before Pre-1.
The Basic courses are 2,100
baht each. Moreover, in order
to get an SES certificate, students need to take 2 additional
courses besides Levels 1-4. We
offer Grammar for Daily Life,
Grammar Through Dialogues,
Advanced Conversation and
Writing. Take these courses
not only to get a certificate but
to help improve your English
skills!
วิชาอืน
่ ๆทีเ่ ราเปิด
เพือ
่ จบและรับประกาศนียบัตร
เรามีชั้นเรียนอื่นๆซึ่งยอดเยี่ยมที่
เปิดรับนักเรียนทุกเทอมนอกจาก
ชั้นPre-1 และระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆ
คือ Basic 1, Basic 2 และ Basic
3 (ชื่อเต็ม Basic Reading) ราคา
2,100 บาท/วิชา นอกจากนี้
นักเรียนจะต้องลงเรียนอีก 2 วิชา
เพื่อจบและรับประกาศนียบัตรคือ
Grammar for Daily Life, Grammar Through Dialogues,
Advanced Conversation หรือ
Writing ดังนั้น เราขอให้กาลังใจ
คุณไปลงเรียนวิชาเหล่านี้
ไม่
เพียงเพื่อจะจบหลักสูตร แต่เพือ
่
ช่วยปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษของคุณให้ดีขึ้น!
BADMINTON AND BASKETBALL
Come and play badminton with
us every Tuesday at 10 am and
basketball every Sunday at 5 pm. Exercise
helps you to sleep
better!
แบดมินตันและ
บาสเกตบอล
ขอเชิญไปร่วมเล่นแบดมินตันกับ
เราทุกวันอังคารเวลา 10 น. และ
บาสเกตบอลทุกวันอาทิตย์
เวลา 17 น. ออกกาลังกาย
ช่วยให้หลับสบายนะคะ!

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!
From now on, all new level 1 students who do not attend orientation (May
20 at either 4:45pm or 7pm) must pay a 300 baht make-up orientation
fee (formerly 100 baht). SES is unique and class time is valuable, so all
students need to come to the live orientation session scheduled to get
maximum benefit from studying at SES. Thanks for making orientation a priority!

ประกาศสาคัญ!

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักเรียนระดับ 1 ทุกคนที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศ (10 พ.ค. เวลา 16.45 น. หรือ 19
น.) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศรอบพิเศษ 300 บาท (เดิม 100 บาท) การสอนที่สันติสุขและ
เวลาเรียนมีเอกลักษณ์และความสาคัญยิ่ง ดังนั้น นักเรียนต้องเข้าปฐมนิเทศสดเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่
และมีความเข้าใจในการเรียนการสอนที่สันติสุข ขอบคุณที่ให้ลาดับความสาคัญของปฐมนิเทศค่ะ !

GOODBYE TEACHERS AND SEE YOU AGAIN!
We would like to express our deepest
thanks to Jasmin Joy for serving with
us for 10 years, and to Betty, Joel,
and Jeana who came just for this
session! We so much appreciate your
time and resources. We will miss all of you
and hope to see you again!
WELCOME NEW VOLUNTEER TEACHERS
FROM THE U.S.A.!
We warmly welcome Kristin Pool
from Waco, Texas, Rachel Vandervert from Erie, Pennsylvania,
and Oral Roberts University
(ORU)’s “Team Thailand”: Keilah
Banegas (team leader), Gabe
Stark (assistant team leader),
Benjamin Norell, Kristen Appling, Cassandra
Hopkins, and Christina Williams! We look
forward to seeing all of you soon! Do stop by
and greet them!
SANTISUK NURSERY (3 MOS. - 3 YRS.)
We have a nursery with experienced and
certified staff. Contact Miss Awn in the nursery for details. Open 8 am - 5 pm weekdays.
PEACE FELLOWSHIP CHURCH
 THAI PROGRAM, FRIDAY
- Supper: 6:15-7:00 pm.
- Program at 7:15-8:30 pm.
 SANTISUK LIGHTHOUSE (ENGLISH), SUNDAY
- SL Program: 5:30-7 pm, supper 7 pm.
- “Friendship Sunday and Potluck”: May 12.
Teacher Cathy will be the main speaker and
Teacher Joel will share his life story.
SUNDAY ANNOUNCEMENTS
Each Sunday night, the Sports
Department uses the whole parking
lot beginning at 5 pm for basketball
so if you plan to attend SL at 5:30 pm, kindly
park your car in the (Toyota) soi across from
SES or somewhere else.
Those who play sports and who participate
in the evening SL program, please help us
keep the building clean especially the lobby
and outside. Also, please turn off all the
lights and fans in the bathroom area including the fans in the kitchen outside. Thank
you very much!

ลาก่อนคุณครู และพบกันอีก!
ขอแสดงความขอบพระคุณและความ
ซาบซึ้งใจแก่ครูแจสมินจอยที่รับใช้
ร่วมกับเรามา 10 ปี และแก่ครูเบ็ตตี้
ครูโจล
และครูจีน่าที่มาสอนเทอมนี้
โดยเฉพาะ!
เราซาบซึ้งที่คุณได้ให้
เวลาและทรัพยากรแก่เรา
เราจะคิดถึงพวกคุณ
และหวังว่าจะพบกันอีกนะคะ!

ยินดีตอ
้ นรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่
จากสหรัฐอเมริกา! (รายละเอียดซ้ายมือ)
ขอให้เราต้อนรับครูอาสาสมัครเหล่านี้อย่างอบอุ่น
คือ ครูคริสตินจากเมืองวาโค รัฐเท็กซัส ครูเรเชิล
จากเมืองอีรี รัฐเพนซิลเวเนีย และทีมจากมหาวิทยาลัยออเริลรอเบิร์ตคือ
ครูคีล่า(หัวหน้าทีม)
ครูเกบ(ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
ครูเบ็นจามิน
ครู
คริสเท่น ครูแคสแซนดร้า และครูคริสทีนา่ ! เราดี
ใจที่จะพบทุกคนเร็วๆนี้ อย่าลืมแวะทักทายพวก
เขาด้วยนะคะ!

สันติสข
ุ เนอร์สเซอรี่ (3 เดือน - 3 ปี)
เรามีเนอร์สเซอรี่ที่มีครูเก่งด้วยประสบการณ์พร้อมประกาศนียบัตร ติดต่อครู
อ้อนเพื่อขอรายละเอียดได้ค่ะ เวลาทา
การคือ 8-17 น.

คริสตจักรสันติสข
ุ สัมพันธ์
 ภาคภาษาไทย วันศุกร์
- อาหารเย็น 18.15-19.00 น.
- โปรแกรม 19.15-20.30 น.
 สันติสข
ุ ไลท์เฮ้าส์ (ภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์
- โปรแกรม 17.30-19 น. อาหารเย็น 19 น.
- 12 พ.ค.: วันอาทิตย์มิตรภาพ + นาอาหารเย็น
มารับประทานร่วมกัน
ครูแคทธี่จะเป็นผู้พูดรับ
เชิญ และครูโจลจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิต
ประกาศเกีย
่ วกับวันอาทิตย์
ทุกค่าวันอาทิตย์ ฝ่ายกีฬาต้องใช้ลานจอดรถ
เล่นบาสเกตบอลทั้งสนามตั้งแต่เวลา1 7น.เป็นต้น
ไป หากท่านเข้าร่วมโปรแกรม SL เวลา 17.30
น. กรุณาจอดรถที่อื่นในช่วงนั้น เช่น ปากซอย
โตโยต้าเยื้องสันติสุข หรือที่อื่น
ผู้เข้าร่วมเล่นกีฬา และผู้เข้าร่วมรายการ SL
ภาคค่า โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดอาคาร
โดยเฉพาะบริเวณล็อบบี้และครัวด้านนอก กรุณา
ปิดไฟในบริเวณห้องน้าข้างบนเมื่อใช้เสร็จ รวม
ถึงพัดลมทุกตัวในบริเวณครัว ขอบพระคุณค่ะ!
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