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NOVEMBER 2014 SESSION

“PRACTICAL WRITING”
Limited to 11 Students Only!
Priority: New Students First
Jack Armstrong, retired
English teacher and writing
expert from Minnesota,
U.S.A. will be teaching his
last Practical Writing class
for the year in November at
7 pm. Open to former and
current students who have
finished Levels 1-4 and
Grammar Through Dialogues. Note that this is
NOT a basic writing class,
NOT for students to learn to
form and write sentences,
but for students who can
write English fairly well. If
you are qualified to take this
class, don’t miss it as it will
help you to improve your
writing skills. Register now!
Priority: 1st-timers!

The next class session will be
November 4-27, 2014 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 Thursday, October
30. 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 October 30. 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 Monday, November 3, 2014.
Register weekdays, 8 am-7:30 pm and Fridays, 9 am-5 pm.

KIDS CENTER PROGRAM:
CREATIVE ENGLISH CLASSES
FOR K.1-G.6 STUDENTS

 November 4, 2014 - March 5, 2015
 November 3, 2014: last day to
register before the price goes
up 500 baht
 Tuesdays and Thursdays,
อ.แจ็ค อาร์มสตรอง อาจารย์
4:30-6:00 pm
ภาษาอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญ  2,800 baht/course, 150 baht
for hand-outs
ด้านการเขียนจะสอนชั้นการ
เขียนภาษาอังกฤษในเดือนพ.ย.
MANDATORY ORIENTATION
นีร้ อบ 19 น. เปิดรับนักเรียนเก่า
FOR
NEW LEVEL 1 STUDENTS!
และปัจจุบันที่จบระดับ 1-4 และ
All
Level
1
students who do not attend oriวิชา Grammar Through Diaentation November 3 (at either 4:45 pm or 7
logues โปรดทราบว่าัชน
ั้ นี้ไม่
pm) must 1) pay a 300 baht
ใช่ชั้นการเขียนเบื้องต้น ไม่ใช่
make-up orientation fee 2)
ชั้นหัดแต่งหัดเขียนประโยค แต่ miss most of the first day of
เป็นชั้นสาหรับผู้ที่เขียนภาษา
class to 3) get oriented by
อังกฤษได้ดีพอสมควร ถ้าคุณมี video. SES is unique and
คุณสมบัติครบที่จะเรียนชั้นนี้ ก็ class time is valuable so all students should
อย่าพลาดเพราะทักษะการเขียน come to the live orientation on November 3
ของคุณจะดีขึ้นแน่นอน
และ for maximum benefit from studying at SES.
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณจะ
STUDY AT OUR SANTISUK
ได้เรียนกับอ.แจ็ค! ลงทะเบียน
BRANCH IN LADKRABANG
ด่วน! ลาดับความสาคัญ: ให้
Check
out our branch campus at
โอกาสนักเรียนใหม่(ที่ไม่เคย
<www.santisuk.org>.
เรียน)ลงทะเบียนก่อน!

ชั้นเรียนพิเศษ:
การเขียนภาษาอังกฤษ
จากัดแค่ 11 คนเท่านัน
้ !
ลาดับสาคัญ: นร.ใหม่กอ
่ น

October 2014

เทอมเดือนพฤศจิกายน 2557
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 4-27 พ.ย. 2557
เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16.45
-18.45 น.และ 19-21 น. วันสุดท้าย
สาหรับราคาพิเศษนีค
้ ือ วันพฤหัสฯที่ 30
ต.ค. หลังวันนี้ค่าเทอมจะเพิ่ม ขึ้น 300
บาท
เชิญจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดย
จ่ายค่าเทอม 50% ของชั้นที่ต้องการและตามเวลา
ที่เลือกภายในวันที่ 30 ต.ค. หลังวันนี้ จะขอรับเงิน
คืนไม่ได้ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม.
เป็นเวลาทัง้ สิ้น 30 ชั่วโมง สาหรับนักเรียนใหม่ มี

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้
พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบัน 1
ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจากัดนักเรียน 6-11 คน
เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่

ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 3
พ.ย. 2557 โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ
19 น. (Pre-1ไม่ต้องมา) เชิญลงทะเบียนในวัน
ธรรมดาเวลา 8–19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17
น. ย้า: วันศุกร์ สานักงานปิด 17 น.ค่ะ

โปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์:
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนอ.1-ป.6
 4 พ.ย. 2557 - 5 มี.ค. 2558
 3 พ.ย. 2557: วันสุดท้ายสาหรับ
ราคาพิเศษก่อนราคาขึ้น 500 บาท
 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัส
เวลา 16:30 น.-18:00 น.
 ค่าเทอม 2,800 บาท และค่าเอกสาร
150 บาท

ปฐมนิเทศภาคบังคับสาหรับ
นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกท่าน!
นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านทีไ
่ ม่ได้เข้าปฐมนิเทศ
(เวลา 16.45 น.หรือ 19 น.) จะต้อง 1) จ่าย

ค่าธรรมเนียมปฐมนิเทศนอกรอบ
300 บาท 2) พลาดการเรียนวัน
แรกเกือบทั้งชัว
่ โมง เพราะ 3) ต้อง
ไปดูวีดีโอปฐมนิเทศ การเรียนการ
สอนที่สันติสุขมีเอกลักษณ์และมี
ความสาคัญยิ่ง ดังนั้น นักเรียนต้องเข้าปฐมนิเทศ
เพื่อได้ประโยชน์เต็มที่จากการเรียน
และมีความ
เข้าใจในการสอนที่สันติสุข

เรียนทีส
่ าขาของสันติสข
ุ ทีล
่ าดกระบัง
เชิญชมสาขาตามเว็บไซดฝัง่ ซ้ายมือ
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ACTIVITIES & SPORTS

SANTISUK DAY TRIP
THE ANCIENT CITY &
THE CROCODILE FARM
Saturday, November 15
Fee: 350 baht
(Entrance & A/C Bus)
Deadline: Wed., Nov. 13
You are invited to a special
outing with our foreign teachers and Santisuk staff! Bring
your own pocket money for
lunch and meet at the top of
the soi across from MAKRO
Bangkapi. The bus will leave
at 7:30 am sharp. Please DO
NOT be late! Wear good
walking shoes and cap or hat!

สันติสข
ุ ไปเทีย
่ ว!
เมืองโบราณ & ฟาร์มจระเข้
วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.ราคา 350 บาท
(รวมค่าเข้า & รถบัสแอร์)
รับสมัครถึงวันพุธที่ 13 พ.ย.
ขอเชิญไปเที่ยวเมืองโบราณและ
ฟาร์มจระเข้กับครูตา่ งประเทศและ
พนักงานสันติสุข!
โปรดนาเงิน
ค่าอาหารกลางวันไปเอง และพบ
กันที่ปากซอยตรงข้ามแม็คโคร
บางกะปิ(ฝั่งเดียวกับร.ร.) รถบัส
ออกเวลา 7.30 น.ตรง อย่ามา
สายนะจ๊ะ และอย่าลืมใส่รองเท้า
สบายๆสาหรับเดิน หรือนาหมวก
ไปด้วยก็นา่ จะดีจ้ะ!

BASKETBALL & BADMINTON
Basketball at SES: 5 pm,
Sundays; badminton: 10 am Tuesdays & Fridays,
van leaves 9:30
am.

บาสเกตบอล & แบดมินตัน

บาสเกตบอล: วันอาทิตย์เวลา 17
น.
และแบดมินตันทุกวันอังคาร
และวันศุกร์เวลา 10
น. (รถตู้ออก เวลา
9.30 น.)

GRATEFUL THANKS AND GOODBYE!

We would like to express our
deepest thanks to the following volunteer teachers from
Australia, the UK, and the
US: Jo, Liz, Gary, Marg, Jim,
Maddy, Nima, Joshua, and
John! Special thanks to John
who has been here to help us for two
months! We so enjoyed having all of you
and really appreciate your time and help!
Please come back again and stay longer
next time!

A WARM WELCOME TO FORMER
AND NEW VOLUNTEER TEACHERS!

We warmly welcome back Dr. John
Easterling and Ruth Aldrich
and their team from the University of Northwestern in St.
Paul, Minnesota, U.S.A.:
Dandan Zhu, Moriah Kueh,
Stephanie Twist, Mechelle
Turne, Brynne Turner, Alison
James, Becca Benson, Salena Berger,
Alex Addington, Than Johnson, Torsten
Copeland, Isaac Giese, Isaac Swanson,
Megan Kemp, and Alexandra Franzen!
We also welcome back Magnus Lindetun
who will be with us till the end of the year
(and perhaps longer)!

CHRISTMAS PARTY:
SANTISUK’S BIGGEST EVENT
IS COMING SOON!
Sunday, Dec. 21, 2014 @ 6 PM
ANNOUNCING LFNM 2015 TO THE US!

Applications for the 6th LEADERSHIP
FOR THE NEW MILLENNIUM (LFNM)
scholarship from SES will be available on
our website, www.santisuk.org, on
December 15, 2014. The dates for LFNM
will be approximately mid-June to August
1, 2015. Full scholarships cover airfare,
food, and housing in the US. Partial
scholarships are offered for those
who can pay their own airfare.
Applicants must have completed
SES Levels 1 – 4 and have plans
for involvement at SES and/or
PFC upon returning to Thailand. All finalists need to
pay for their
own passport
and visa to the
US
plus
15,000 baht.
Ohio State Reformatory in Mansfield, Ohio

ลาก่อน และขอบคุณด้วยความซาบซึง้ ใจ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อครูอาสา
สมัครดังต่อไปนีจ
้ ากประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาัคือ ครู
โจ ครูลิซ ครูแกรี่ ครูมาร์ก ครูจิม ครู
แมดดี้ ครูนีมา่ ครูจอชัว และครูจอห์น!
ขอบคุณครูจอห์นเป็นพิเศษทีม
่ าช่วยเราสองเดือน!
เราซาบซึง้ ที่ทุกท่านได้ให้เวลาและความช่วยเหลือ
แก่เรา ขอให้กลับมาอีกและอยูน
่ านกว่านี้ในคราว
หน้านะคะ!

ขอต้อนรับครูอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่!
(กรุณาดูรายละเอียดชื่อฝั่งซ้ายมือ)
ขอต้อนรับดร.จอห์นและอ.รูธกลับมา
อีกกับทีมจากมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์นในเมืองเซ็นต์พอล รัฐมินนีโซต้าในสหรัฐอเมริกาคือ

ครูแดนแดน

ครูมอไรอาห์ ครูสเตฟานี ครูมิเชล
ครูบรินน์ ครูแอลิสัน ครูเบ็กกา ครูซาลีนา่ ครู
แอเล็กซ์ ครูแทน ครูทอร์สเต้น ครูไอแซ็ค(จี.) ครู
ไอแซ็ค(เอส.) ครูเมเก้น และครูแอเล็กซ์แซนดร้า!
นอกจากนี้ ขอต้อนรับอ.แม็คนัสกลับมาอีกซึ่งท่าน
จะอยู่กับเราถึงปลายปี(และอาจนานกว่านี้)!

คริสต์มาส: งานใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของสันติสข
ุ
ใกล้เข้ามาแล้ว!
วันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 2557
ประกาศทุน LFMN 2558 ไปสหรัฐอเมริกา!
ใบสมัครทุน LFMN: “ผู้นาแห่งสหัสวรรษ”ของ
สันติสุขจะติดที่เว็บไซท์โรงเรียน www.santisuk.
org ในวันที่ 15 ธ.ค. 2557 นี้ ระยะเวลาจะ
ประมาณกลางเดือนมิ.ย.ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2558 ทุน
สมบูรณ์จะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าอาหาร
และค่าที่พักในสหรัฐอเมริกา ส่วนทุนที่ไม่สมบูรณ์
คือกึ่งหนึ่งจะให้แก่ผเู้ ข้ารอบสุดท้ายที่สามารถจ่าย
ค่าตัว
๋ เครื่องบินไปเอง ผู้สมัครต้องจบการ
ศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อยระดับ 1 - 4
และวางแผนว่าจะกลับมาช่วยงานสันติสุข
ที่โรงเรียน(SES) หรือคริสตจักร(PFC)
เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ผู้เข้ารอบ
สุดท้ายทุกคนต้อง
จ่ายค่าหนังสือเดิน
ทาง และค่าวีซ่า
ของตน
พร้อม
15,000 บาท
Niagara Falls, New York
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