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August 2010 SESSION (Notice Monday-THURSDAY
Classes)
The next class session will be August 31 – September
23, 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,
August 26. After August 26, 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 August 26. It is not refundable after that.
Classes will meet Monday to 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
Monday, August 30. Please register Monday Thursday, 8 am - 7:30 pm or Friday, 9 am - 5 pm.
(Notice we close at 5 pm on Fridays).
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Ph. 02-734-3797
Fax: 02-734-0205

เทอมเดือนสิงหาคม 2553 (เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ)
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 31 ส.ค. - 23 ก.ย. 2553 เวลา 7 น.
10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อ
จะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายสําหรับราคาปกติในรอบนี้คือ
วันพฤหัสที่ 26 ส.ค. หลังจากวันที่ 26 ส.ค.นี้ ค่าเล่าเรียนจะ
เพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว คุณ
สามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของ
ชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก ภายในวันที่ 26 ส.ค. หลัง
จากวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลง
ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับ
คืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตร
ประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1
ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและ
การใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้า
ปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ
16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) กรุณาลงทะเบียน
ในวันจันทร์ - วันพฤหัสฯเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์
เวลา 9 - 17 น. (ขอย้ํา: วันศุกร์ปิด 17 น.)

การแข่งขันสปีดสแคร็บเบิล
SPEED SCRABBLE TOURNAMENT
Join us in the Speed Scrabble Tournament and show ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันสปีดสแคร็บเบิล และแสดงความรู้ด้าน
your English vocabulary skill with speed on September ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษพร้ อ มกั บ ทั ก ษะความเร็ ว ในวั น ที ่
22
22 at 3 pm. Register and pay 20 baht by September 16
กันยายน เวลา 15 น. ค่าลงทะเบียน 20 บาทถ้าลงชื่อ
and 30 baht afterwards.
ภายในวันที่ 22 กันยายน หลังจากนั้น 30 บาท

รายงานค่ายมิตรภาพภาษาอังกฤษ 2010
ถ้าคุณไม่ได้ไปค่ายมิตรภาพภาษาอังกฤษ 2010 กับเรา คุณ
ก็พลาดความสุขสนุกไปเยอะเลยนะคะ นอกจากเราจะได้ทาน
อาหารอร่อยสไตล์บุฟเฟ่ต์ทุกมื้อ และดูเพื่อนเต้นไก่ย่างอย่าง
ฮาแล้ว เรายังมีกิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์หลายอย่าง มีเวลาฝึก
พูดภาษาอังกฤษกับครูและเพื่อนๆ
ตอบคําถามน่าคิดจาก
ภ า พ ย น ต ร ์ เรื่อง “The Ultimate Gift” และแถมท้าย
เรายั ง ได้ ไ ป
เที่ยวน้ําตกนางรองอีกด้วย เอาเป็นว่า เราได้
ใช้เวลาดีๆอย่างสบายๆด้วยกัน 2 วัน เพราะ
ฉะนั้น ถ้าคุณไม่ได้ไปกับเราในปีนี้ เราก็ขอ
เชิญคุณไปร่วมสนุกกับเราในปีหน้านะคะ

ENGLISH FRIENDSHIP CAMP 2010 REPORT
If you did not attend English Friendship Camp 2010,
you missed out on a variety of fun activities. Besides
eating delicious buffet-style meals together, watching
our friends do the funny “chicken dance”, we had plenty
of team building exercises, time to practice our English
with teachers and friends, thought provoking questions
to answer as we watched the movie titled, “The
Ultimate Gift”, and our trip to Nang-Rong
Waterfall to top it off. It was a wonderful two
days of relaxation, so if you were not able
to join us this year, we look forward to you
joining us next year.
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LEAVING ON A JETPLANE!
A hearty “thanks for coming” and a sweet
good-bye to our volunteer teachers:
Venica Shazier, Alecia Eubanks, Mia
Speight, Montessa Lee, Keith McKenzie,
Dolly Thompson, Norma Letinsky,
Whitney Rutland, Julie Duncan, Janet
Young, and Chester Tamayo. Special thanks to Toni
Randall who has been with us for almost a year! Her
soothing presence and constant help at the Santisuk
Nursery is also very much appreciated! We are very
grateful for all these volunteer teachers’ help. Please
do come back!

ครูอาสาสมัครขึ้นเครื่องกลับ!
ขอขอบพระคุณจากใจ และขอกล่าวลา
งามๆด้วยความซาบซึ้งใจต่อครูอาสา
สมัครที่มาช่วยสอน: อ.เวนีซา อ.อลี
เซีย อ.มีอา อ.มอนเทสซา อ.คีธ
อ.ดอลลี่ อ.นอร์ม่า อ.วิทนีย์ อ.จูลี่
อ.แจเน็ต และอ.เชสเตอร์ ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษสําหรับ
อ.โทนี่ที่ได้มาอยู่กับเราเกือบหนึ่งปีนอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ
อ.โทนี่เป็นพิเศษที่ได้กรุณาช่วยเหลือดูแลและป้อนข้าวเด็กเล็ก
ที่สันติสุขเนอร์สเซอรี่ เมื่อท่านอยู่ด้วย เจ้าตัวเล็กตัวน้อยจะ
สบายใจและสงบสติอารมณ์ดีมาก เราซาบซึ้งที่ครูอาสาสมัคร
เหล่านี้ได้มาช่วยเรา ขอให้กลับมาอีกนะคะ!

WELCOME FORMER AND NEW VOLUNTEER
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่จากอเมริกาและ
TEACHERS
ฟิลิปปินส์!
FROM THE U.S. AND THE PHILIPPINES!
We want to warmly welcome back Hannah Hiser from ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่ากลับมาอีกคือ คุณแฮนนาห์จาก
เมืองแมนสฟีลด์ รัฐโอไฮโอ พร้อมกับ คุณนาตาลี เพื่อน
Mansfield, OH and her new teammate, Natalie
ร่วมทีมคนใหม่ และเราขอต้อนรับอาสาสมัครใหม่อีก
Thomas. Also, a warm welcome to Valerie
สองท่านจากมะนิลา ฟิลิปปินส์คือ คุณแวลเลอรี่
Miguel and Hermilyn Gaffud from Manila,
Philippines. Drop by to say hi and welcome
และคุณเฮอร์มิลิน เชิญแวะทักทายและต้อนรับครู
these volunteer teachers!
อาสาสมัครเหล่านี้ด้วยนะคะ!
SPECIAL ELECTIVES
วิชาเลือกพิเศษ
Our special electives are “Grammar for Daily Life”,
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอน
“Grammar Through Dialogues”, “Advanced
วิชาต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้
แต่ต้องมีนักเรียนลง
Conversation”, “English for Hospital Staff”, “Writing”,
ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้น
“English for Sports”, and “Basic Reading”. We will open
these electives any month 6 or more students register ฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
(except “Basic Reading” which needs 3 or more).
สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯ
SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark หัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30
Court, and basketball at 8:30 am every Saturday น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 17 น.ที่ลานจอดรถ
and 5 pm every Sunday at Santisuk.
สันติสุข
“STAR KIDS” PROGRAM: EMS
โปรแกรมติว“สตาร์คิดส์” – ปั้นน้องๆให้เป็นดาวทาง
TUTORING
วิชาการ
(ENGLISH, MATH, AND SCIENCE)
รับน้องๆชั้นป.4-6และม.1-3 โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้
For kids from Grades 4-9, assisting them
น้องๆได้เรียนรู้วิชาหลักที่นําไปประยุกต์ใช้ได้คือ วิชา
with applicable lessons in English, math,
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
and science (EMS) including our life skills
เรายังรวมวิชาทักษะชีวิต(คิดส์เซ็นเตอร์)ให้กับน้องๆทุกวัน
program (KIDS CENTER) every Thursday from
พฤหัสบดีเวลา 16.30 - 18 น.
4:30 - 6 pm.
• เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 1 พ.ย. ถ้าสมัครทุกวิชาทั้ง
• The next term will start November 1.
If you
register for the entire program, students can join
โปรแกรม จะได้แถมโปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ฟรี
• ชั้นป.4-6: ค่าเล่าเรียนทั้งเทอม (3 วิชา) = 4,500
KIDS CENTER for free.
• Grades 1- 6: 4,500 baht for 66 hours!
บาท/66 ชั่วโมง!
• Mathayom 1-3 or Grades 7 - 9: 4,500 baht for
• ชั้นม.1-3: ค่าเล่าเรียนคณิตฯและวิทย์ฯทั้งเทอม =
56 hours (MS only). Take all 3 (EMS) and save
4,500 บาท/56 ชั่วโมง ถ้าเรียนทั้ง 3 วิชารวมภาษา
250 baht for the special price of 6,750 baht (84
อังกฤษ ประหยัดไป 250 บาท โดยจ่ายราคาพิเศษ
2
hours).
6,750 บาท/84 ชั่วโมง

•
•

•

•
•

Grades 7 - 9 students can choose any ONE
subject (EM or S) for 28 hours at 2,800 baht.
Our math and science teachers who both have
their masters degrees work with 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 coordinator and computer
engineer.

•

UPCOMING EVENTS
ENGLISH FOR KIDS (E4K): October 6 - 27.
KIDS’ DREAM WORLD TRIP: October 27. 400
baht by October 27 and 500 afterwards.

•
•

•
•
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น้องม.1-3จะเรียนเป็นรายวิชาก็ได้
โดยจ่ายวิชาละ
2,800 บาท/28 ชั่วโมง
ครูคณิตฯและวิทย์ฯของเราจบปริญญาโททั้งคู่
โดย
ทํางานร่วมกับคณะครูที่มากด้วยประสบการณ์
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
ขวัญ(รุ้งรวี)
ผู้ประสานงานโปรแกรมสตาร์คิดส์และ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ของเรา
เร็วๆนี:้ กิจกรรมและชั้นเรียนพิเศษของสันติสุข
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก (E4K):6—27 ต.ค.
กิจกรรมเที่ยวดรีมเวิร์ลของเด็กๆ:400 บาทภายในวัน
ที่ 27 ต.ค. หลังจากนั้น 500 บาท

