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JULY 2010 SESSION (Notice Monday-Friday Classes)

เทอมเดือนกรกฎาคม 2553 (บางรอบเรียนวันจันทร์-วันศุกร์)

The next class session will be July 19 – August
10/17, 2010 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7
pm. Register early to get the time you want. The last
day to get the normal price for this next session is
Thursday, July 15. After July 15, 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 15. It is not refundable after that. 7 am
to 1 pm classes meet Monday - Friday, and 4:45 pm
and 7 pm classes still meet Monday Thursday, 2
hours a day for 30 hours. For new students, there's 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 - 12
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, July 17. Please register Monday -Thursday,
8 am - 7:30 pm or Friday, 9 am - 5 pm.

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 19 ก.ค. - 10/17 ส.ค. 2553 เวลา 7
น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียน
เพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายสําหรับราคาปกติในรอบ
นี้คือ วันพฤหัสที่ 15 ก.ค. หลังจากวันที่ 15 ก.ค.นี้ ค่าเล่า
เรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว
คุณสามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50%
ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก ภายในวันที่ 15 ก.ค.
เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ รอบ 7
โมงเช้าถึงรอบ 13 น.เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ส่วนรอบ
16.45 น. และรอบ 19 น. ยังเรียนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสฯตาม
เดิม เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียน
แรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้
กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้
ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด
1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและการใช้
ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศใน
วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19
น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ - วัน
พฤหัสฯเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น. (ขอ
ย้ํา: วันศุกร์ปิด 17 น.ค่ะ)

LEAVING ON A JETPLANE!
ครูอาสาสมัครขึ้นเครื่องกลับ!
A hearty “thanks for coming” and a sweet good-bye to
ขอขอบพระคุณจากใจ และขอ
our volunteer teachers: Don Eagan, Rachel Hall, Yvette
กล่ า วลาด้ ว ยความซาบซึ ้ ง ใจ
Temba and Melanie Gordon! We are very grateful for
ต่อครูอาสา- สมัครที่มาช่วย
your help and please come back!
สอน:
อ.ดอน
อ.เรเชล
อ.อิเว็ตต์ และอ.เมลานี่ เรา
ซาบซึ ้ ง ที ่ ท ่ า นได้ ม าช่ ว ยเรา
“CHOKCHAI FARM” AGRO - TOUR
Saturday, July 31 at 250 baht including และขอให้กลับมาอีกนะคะ!
transportation.
Register before or by
Friday, July 23 as the price will go up to
เที่ยว“ฟาร์มโชคชัย”
300 baht afterwards. We will meet at
วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. ราคา 250 บาทรวมค่ารถ รีบลงชื่อที่ห้อง
Santisuk and leave at 8 am. Please do
ธุรการก่อนหรือภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. หลังจากนั้น ราคา
not be late! See the announcement
จะขึ้นเป็น 300 บาท รถจะออกที่สันติสุขเวลา 8 โมงเช้า อย่า
board in front of the office for
มาสายนะคะ! และโปรดดูรายละเอียดที่ป้ายประกาศหน้าห้อง
details.
ธุรการด้วยค่ะ

Visit http://www.farmchokchai.com/en/farmtour/
farmtour.asp for information on the Chokchai Farm
Agro-Tour.
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SANTISUK ENGLISH FRIENDSHIP CAMP!
ค่ายมิตรภาพภาษาอังกฤษ!
August 7 - 8, 2010 (2 Days & 1 Night)
7 - 8 ส.ค. (2 วัน 1 คืน) ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท นครนายก
Wangyao Riverside Resort, Nakhon-Nayok
600 บาท: นักเรียนสันติสุขทั้งเก่าและใหม่
600 baht for SES Students
800 บาท: ผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนสันติสุข/แขกที่เข้าร่วม
800 baht for Non-SES Students
30 ก.ค. เป็นวันสุดท้ายของราคานี้
From now till July 30
หลังจากนั้น 1,000 บาททุกท่าน
1,000 baht After July 30!
Come one, come all! You are invited to our English
ขอเชิญคุณเข้าร่วมค่ายมิตรภาพ
Friendship Camp where you’ll have fun with our
ภาษาอั
งกฤษกับเรา นอกจากคุณจะ
excellent program and meet new teachers and friends
ได้ ร ู ้ จ ั ก ครู แ ละเพื ่ อ นใหม่ ข ณะได้ ฝ ึ ก
while practicing English in a beautiful and relaxing
พูดภาษาอังกฤษแล้ว
คุณยังจะได้
environment! Our theme this year is: “The Ultimate
ส
น
ุ
ก
ส
น
า
น
ก
ั
บ
โ
ป
ร
แ
ก
รมเยี่ยม
Gift.” Don’t miss this great opportunity! Be sure to
บรรยากาศสบายๆ
และสภาพ
invite your friends, boyfriend/girlfriend, and relatives
แวดล้
อ
มที
่
ส
วยงามด้
ว
ย!
หั
ว
ข้
อ
ค่
า
ยของปี
น
ี
้
ค
ื
อ
“ของขวั
ญสุด
before the price goes up!
ยอด” อย่าพลาดโอกาสเยี่ยมเช่นนี้ รีบไปชวนเพื่อนๆแฟนๆ
กิ๊กๆ และญาติๆไปลงทะเบียนกันก่อนราคาจะขึ้นนะคะ!
WELCOME FORMER AND NEW VOLUNTEER
TEACHERS FROM THE U.S. AND THE
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่จากอมริกาและ
PHILIPPINES!
ฟิลิปปินส์!
We want to warmly welcome back Dolly
ยิ
น
ดี
ต
้
อ
นรั
บ
ครู
อ
าสาสมั
ครเก่ากลับมาอีกคือ อ.ดอลลี่
Thompson and Alice Ensley with their
ทอมสัน
อ.แอลิส
เอนสลีย์พร้อมกับทีมจากรัฐ
team of new volunteer teachers from
แคลิ
ฟ
อร์
เ
นี
ย
สหรั
ฐ
อเมริ
ก
าคื
อ อ.วิทนีย์ รัทแลนด์
California, USA: Whitney Rutland, Norma
อ.นอร์
ม
า
เลททิ
น
สกี
ย
์
และอ.จู
ล
ี
่
ดั
นแค็น และขอต้อนรับครู
Letinsky and Julie Duncan. And also a warm
ใหม่จากรัฐมินนีโซต้าคือ อ.แจเน็ต ยัง และอ.เชสเตอร์
welcome to Janet Young from Minnesota, USA,
ทามาโยจากประเทศฟิลิปปินส์ เชิญแวะทักทายและต้อนรับ
and Chester Tamayo from the Philippines. Drop by
ครูอาสาสมัครเหล่านี้ด้วยนะคะ!
to say hi and welcome these volunteer teachers!
SANTISUK ACTIVITIES THROUGHOUT 2010
• SPEED
SCRABBLE
TOURNAMENT: September 22 at
3 pm. 20 baht entrance fee by
September 16 and 30 baht afterwards.

กิจกรรมและชั้นเรียนพิเศษของสันติสุขตลอดปี
2553
•การแข่งขันสปีดสแคร็บเบิล: 22 ก.ย. เวลา 15
น. ราคา 20 บาทภายในวันที่ 22 ก.ย. หลังจาก
นั้น 30 บาท

• ENGLISH FOR KIDS (E4K): October 6 - 27 for all
kids age 5 yrs. to 6th grade. 9:30 - 11:30 & 1:30 3:30.

• ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก (E4K): 6—27 ต.ค.
รับน้องๆอายุ 5 ขวบถึงป.6 รอบ 9.30-11.30 น.
และ13.30-15.30 น.

•KIDS’ DREAM WORLD TRIP: October
27. 400 baht by October 27 and 500
afterwards.

• กิจกรรมเที่ยวดรีมเวิร์ลด์ของเด็กๆ: 400 บาท
ภายในวันที่ 27 ต.ค. หลังจากนั้น 500
บาท

• PHASE 10 TOURNAMENT: November 24 at 1 pm
and 3 pm. 30 baht entrance fee by November 18,
40 baht after.

• การแข่งขันเกมเฟส-เท็น: วันที่ 24 พ.ย.
เวลา 13 น. & 15 น. 30 บาทภายในวัน
ที่ 18 พ.ย. หลังจากนั้น 40 บาท

• CHOKCHAI FARM AGRO - TOUR: December 3
with the Northwestern College team from the U.S.
250 baht
by November 28, and 300 baht
afterwards.

• เที่ยวฟาร์มโชคชัย: วันที่ 3 ธ.ค.กับกลุ่มมหา
วิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น จากสหรัฐอเมริกา 250
ภายในวันที่ 28 พ.ย. และ 300 บาทหลังจากนั้น
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“STAR KIDS” PROGRAM: EMS TUTORING
(ENGLISH, MATH, AND SCIENCE)
For kids from Grades 4-9, assisting them with
applicable lessons in English, math, and
science (EMS) including our life skills program
(KIDS CENTER) every Thursday from 4:30 6 pm.
- The next term will start November 1.
If you register for the entire program,
students can join KIDS CENTER for free.
- Grades 1- 6: 4,500 baht for 66 hours!
- Mathayom 1-3 or Grades 7 - 9: 4,500 baht for 56
hours (MS only). Take all 3 (EMS) and save 250
baht for the special price of 6,750 baht (84 hours).
- Grades 7 - 9 students can choose any ONE
subject (EM or S) for 28 hours at 2,800 baht.
- Our math and science teachers both have their
masters degrees. Learn from an experienced
team.
- For the KIDS CENTER program on Thursdays
ONLY, tuition is 200 baht per month. Again, if you
register for the entire program, students can join
KIDS CENTER for free. If you have questions,
contact Miss Kwan (Roung-ravee), our STAR KIDS
director and computer engineer.

โปรแกรมติว“สตาร์คิดส์” - ปั้นน้องๆให้เป็นดาวทางวิชาการ
รับน้องๆชั้นป.4-6และม.1-3 โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้
น้ อ งๆได้ เ รี ย นรู ้ ว ิ ช าหลั ก ที ่ น ํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ค ื อ
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
นอกจากนี ้
เรายั ง รวมวิ ช าทั ก ษะชี ว ิ ต(คิ ด ส์
เซ็ น เตอร์ ) ให้ ก ั บ น้ อ งๆทุ ก วั น พฤหั ส บดี เ วลา
16.30 - 18 น.

- เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 1 พ.ย. ถ้าสมัครทุกวิชาทั้งโปรแกรม
จะได้แถมโปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ฟรี
- ชั้นป.4-6: ค่าเล่าเรียนทั้งเทอม (3 วิชา) = 4,500
บาท/66 ชั่วโมง!
- ชั้นม.1-3: ค่าเล่าเรียนคณิตฯและวิทย์ฯทั้งเทอม =
4,500 บาท/56 ชั่วโมง ถ้าเรียนทั้ง 3 วิชารวมภาษา
อังกฤษ ประหยัดไป 250 บาท โดยจ่ายราคาพิเศษ
6,750 บาท/84 ชั่วโมง
- น้องม.1-3จะเรียนเป็นรายวิชาก็ได้
โดยจ่ายวิชาละ
2,800 บาท/28 ชั่วโมง
- ครูคณิตฯและวิทย์ฯของเราจบปริญญาโททั้งคู่ น้องๆจะ
ได้เรียนกับครูที่มากด้วยประสบการณ์จริงๆ
- โปรแกรมคิ ด ส์ เ ซ็ น เตอร์ ท ุ ก วั น พฤหั ส บดี อ ย่ า งเดี ย ว
ราคา 200 บาท/เดือน ขอย้ําอีกครั้งคือ ถ้าสมัครทุก
วิชาทั้งโปรแกรม จะได้แถมโปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ฟรี
หากมีคําถาม เชิญสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับครู
ขวั ญ-รุ ้ ง รวี
ผู ้ อ ํ า นวยการสตาร์ ค ิ ด ส์ แ ละวิ ศ วกร
คอมพิวเตอร์

KIDS’ CARNIVAL: A FUN-FILLED AFTERNOON! on
Tuesday, July 27, 2 - 4 pm (Buddhist Lent holiday).
A FREE fun-filled afternoon with story-telling, games, a
treasure-hunt, and other English activities. Open to all
kids and includes free drinks and refreshments! Please
sign-up in the SES office or with Miss Kwan on or
before Friday, July 23.

งานมหกรรมของเด็ก: สุดสนุกตอนบ่าย! ฟรี วันอังคารที่ 27
ก.ค. (วันเข้าพรรษา) เวลา 14-16 น. เด็กๆจะได้ฟังการเล่า
เรื่อง เล่นเกมหลากหลาย ล่าสมบัติ และทํากิจกรรมด้านภาษา
อังกฤษอื่นๆ สําหรับเด็กทุกรุ่นทุกวัยพร้อมเครื่องดื่มและขนม
ฟรี! โปรดรีบลงชื่อที่ห้องธุรการหรือกับครูขวัญ(รุ้งรวี)ก่อนหรือ
ภายในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.นี้นะคะ
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