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และขอแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษา!

GOOD LUCK ON YOUR FINALS AND
CONGRATULATIONS ON YOUR GRADUATION!
As this is final exam time and graduation, we would
like to wish all you students the best as you
conclude your semester! As for SES students, can เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาสอบปลายภาคและจบการศึกษากัน
you believe we’re almost done with our February เราก็ขอให้น้องๆเพื่อนๆโชคดีขณะที่กําลังจะจบเทอมนี้นะคะ!
session? Valentine’s Day has come and gone, and ส่วนนักเรียนสันติสุข ไม่น่าเชื่อเลยว่าเทอมเดือนก.พ.ใกล้จะจบ
summer is on its way. Do you have any plans for your แล้ว วันวาเลนไทน์ก็มาแล้วไปแล้ว และหน้าร้อนก็กําลังมา
summer break? Come study and practice English เยือน คุณมีแผนอะไรสําหรับปิดเทอมใหญ่ไหม? อย่าให้จิตใจ
with us next session. Register early to avoid class ว้าวุ่นเลย มาเรียนและฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเราในเทอมถัดไป
closings. Hope to see you then!

ดีกว่า รีบลงทะเบียนก่อนห้องจะเต็มล่ะ หวังว่าคงจะได้พบกัน
นะคะ!

MARCH 2011 SESSION
The next class session will begin March 14 - April

เทอมเดือนมีนาคม 2554

1/7, 2011 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:00 pm, and 7 pm. เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 14 มีนาคม - 1/7 เมษายน 2554 เวลา 7
The last day for early registration is Thursday, น. 10 น. 13 น. 16 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะ
March 10. (Friday office hours: 9 am-5 pm).

After ได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ

March 10, tuition will increase 300 baht and classes วันพฤหัสที่ 10 มี.ค. (เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.) หลัง
may be full. If you would like to reserve

จากวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่ม ขึ้นอีก 300 บาท และ

a spot in any class, you need to pay 50%

ชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่

of the class fee by March 10. It is not

เรียนล่วง หน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50%

refundable after that. Classes meet

ของชั้นที่คุณต้อง การ ตามเวลาที่เลือก ภายในวัน

Monday - Friday, 2 hours a day for 30

ที่ 10 มี.ค. เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่สามารถ

hours. There are no classes on Friday for

ขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

7 pm ONLY. For new

students, there's a one-time วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. วันศุกร์ไม่มีชั้นเรียนรอบ
NON-REFUNDABLE registration fee of 500 baht. 19 น. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500
Please bring a photo-copy of your Thai ID card and 1 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยัง
recent 1” x 1” photo. Each class has 6-12 students ไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่าย
and the emphasis is on conversation and writing. For ปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6-12 คน เน้นการ
Level 1 students (not Pre-1), there is a REQUIRED พูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้อง
orientation at either 4:45 pm or 7 pm on Saturday, เข้าปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 12 มี.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ
March 12. Please

register Monday-Thursday, 8 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนใน
1
am-7:30 pm and Friday, 9 am-5 pm.
วันจันทร์-วันพฤหัสฯ เวลา 8-19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17
น.

“FRIENDSHIP FRIDAY”
We’ve heard about seeking

“ศุกร์มิตรภาพ”

true love this month,

เดือนนี้ เราได้ฟังเกี่ยวกับการ

well, what about true friendship? We would like to

แสวงหารั ก แท้ แล้ ว เพื ่ อ นแท้

invite you to come for a fun-filled night with table

หรือมิตรภาพแท้ล่ะ? เราขอเชิญ

games, singing, and a time of sharing.

“Friendship

คุ ณ เข้ า ร่ ว ม“ศุ ก ร์ ม ิ ต รภาพ”

Friday” is on February 25 and will start at 6:15 pm

รายการสนุกภาคค่ํา ทั้งเล่นเกม

with dinner

รอบโต๊ะกัน ร้องเพลงกัน และใช้

followed by our program at 7:15 pm.

Come on and join us and make some new friends!

เวลาแบ่งปันสิ่งดีๆต่อกันในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. โดยเราจะรับ
ประทานอาหารเย็นร่วมกันเวลา 18.15 น. ตามด้วยโปรแกรม
เวลา 19.15 น. มามะ มาพบเพื่อนใหม่ๆกันเถอะ!
ค่ายมิตรภาพสันติสุข!
วันที่ 26-27 มี.ค. 2554 ที่หาดแม่พิม จ.ระยอง
990 บาทจนถึง 23 มี.ค.* (หลังจากนั้น 1,200 บาท)

SANTISUK FRIENDSHIP CAMP!

ขอเชิญเข้าค่ายมิตรภาพสันติสุข ที่ที่คุณจะได้พบเพื่อนใหม่ๆ

March 26 - 27, 2011 @ Mae Pim Beach, Rayong

และสนุกสนานกับบรรยากาศที่สวยงามและผ่อนคลาย

990 baht till Mar. 23* and 1,200 baht after

อย่า

ลืมชวนเพื่อนๆไปลงทะเบียนกันภายในวันที่ 23 มี.ค. ก่อน

You are invited to Santisuk’s Friendship Camp where ราคาจะขึ้นนะคะ ราคารวมค่ารถ ค่าอาหารที่ค่ายทุกมื้อ และ
you’ll meet new friends and have fun in a beautiful ค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน *สําหรับสมาชิกสันติสุขสัมพันธ์ ราคา
and relaxing environment. Please invite your friends 990 บาทถึงวันที่ 15 มี.ค.ค่ะ
and register in the office from now till March 23 at
สัมมนาพิเศษด้านการเงิน

990 baht before the price goes up! The price

includes transportation, food and lodging for 2 days ขอเชิญเพือนๆเข้าสัมมนาฟรีด้านการเงินในวันเสาร์ที่ 5 มี.ค.
1 night. *For PFC members, 990 baht is till Mar. 15.

เวลา 10 น. - 16 น. ซึ่งจะให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินส่วนตัว
การจัดงบประมาณ ตลอดจนการจัดการการเงินของตน กรุณา

A SPECIAL “ FINANCE” SEMINAR

นําสมุดและปากกามาพร้อมคําถามของคุณ ผู้สอนคือครูเจนนี่

We would like to invite

เพดซินสกี้จากสันติสุขสาขาลาดกระบัง โดยมีการแปลเป็น

you to a FREE seminar on

ภาษาไทย เจนนี ่ เป็ น นั กการธนาคารในอเมริ กาก่ อ นมาเป็ น

Saturday, March 5 from

อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษที่สันติสุข

10 am – 4 pm, providing
basic education in

เปลี่ยนค่าเล่าเรียน และเวลาเรียนเดือนมีนาคมและเมษายน

personal finance,

•
•
•

budgeting and money
management. Bring: notebook, pen, and specific
questions. Taught by teacher Jeni Pedzinski from

ค่าเล่าเรียนรอบ 13 น. และ 16 น. = 1,100 บาท
รอบ 16.45 น. เปลี่ยนเวลาเป็น 16.00 น.
รอบ 7 น. 10 น. 13 น. และ 16 น. เรียนวันจันทร์ –
ศุกร์

our Ladkrabang branch and translated into Thai for

•

YOU! Jeni was a banker in the U.S.

รอบ 19 น. เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสฯ ไม่เรียนวัน
ศุกร์
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TUITION AND TIME CHANGE

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก-ขยายเวลา

FOR MARCH AND APRIL SESSIONS

เพิ่มอาหารกลางวันและกิจกรรม!

• Tuition change: 1 pm and 4 pm = 1,100 baht

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ

• Time change: 4.45 pm to 4 pm

เด็กที่เราทุ่มเทขยายเวลาเพิ่มอาหารกลางวันและกิจกรรมเสริม

• 7 am, 10 am, 1 pm and 4 pm: study Monday - Friday

ให้กับน้องๆ โปรแกรมนี้สุดคุ้มจริงๆ สําหรับท่านผู้ปกครองเอง

• 7 pm : study Monday - Thursday

ท่านก็สามารถใช้เวลาไปทําธุระข้างนอกโดยไม่ต้องเป็นห่วง
บุตรหลานของท่านที่เราจะสอนและดูแลเป็นอย่างดีด้วยเนื้อหา

ENGLISH FOR KIDS—OFFERING MORE

สาระที่เต็มเปี่ยมกับวิชาติวเสริม: อังกฤษ วิทย์ฯ คณิตฯ พร้อม

WITH LUNCH AND ACTIVITY!

อาหารกลางวันที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ตามด้วย

Date and Time: Monday - Friday; March 16 - April 5 กิ จ กรรมสนุ ก เพื ่ อ ช่ ว ยน้ อ งๆพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม เปิ ด รั บ
and April 7 - May 4, 2011 (See details in the Thai น้องๆอายุ 4-12 ปี เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ รอบแรกเวลา
section).
9.10 น. –14.30 น. และรอบที่สอง เวลา 11.10 น.-16.30 น.
Age: 4 - 12 years old
หรือเลือกเวลาและวิชาเดี่ยวๆตามใจชอบได้
• EFK program (30 hours) = 1,800 baht (incl.

ดังตารางต่อไปนี้ รอบที่ 1: วันที่ 16 มี.ค. -

textbook and snack)

5 เม.ย. 2554 และ รอบที่ 2: วันที่ 7 เม.ย.

• Math. (15 hours)

= 1,000 baht

- 4 พ.ค. 2554

• Science (15 hours)

= 1,000 baht

•ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

• Lunch + Activity

= 850 baht

1,800 บาท (รวมค่าตํารา และอาหารว่าง

= 4,650 baht

ทุกวัน)

Total

Special 1,000-baht discount!!!: Pay only

•
•
•

3,650 baht if you register now till Mar. 14, 2011.
Can’t find a deal this great!

ติววิชาคณิตศาสตร์ (15 ชม.)

= 1,000 บาท

ติววิชาวิทยาศาสตร์ (15 ชม.)

= 1,000 บาท

ค่าอาหารกลางวันและค่ากิจกรรม =
รวม

TIME TO SAY GOODBYE!

(30 ชม.) =

850 บาท

= 4,650 บาท

ลดราคาพิเศษ 1,000 บาท!!! สําหรับนักเรียนที่ลงทะเบียน
Very soon the February session ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 14 มี.ค. จ่ายทุกวิชาครบชุดแค่ 3,650 บาท
will come to an end and our
เท่านั้น หาไม่ได้แล้วค่ะ! หากมีคําถาม โปรดถามครูขวัญ(รุ้ง
visiting teachers will leave and
รวี) ผู้ประสานงานแผนกเด็ก
go back home to much colder
weather. We are so appreciative

ได้เวลาร่ําลาครูอาสาสมัครกันแล้ว!

for having our volunteer teachers stay with us this ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับ อ.ทอมและอ.เวนดี้ ซีเฝิร์ท อ.เมว
month. Thank you so much to: Tom and Wendy และ
อ.โรสแมรี่ ซิมคินส์ อ.ริต้า เอชิงก้า อ.เอเวลิน สไนปท์
Siefert, Mel and RoseMary Simpkins, Rita Ezinga, อ.สตีฟ บัทท์ และคุณเดวิด เจเกอร์ ขอบคุณสําหรับวันเวลาที่
Evelyn Snipes, Steve Butts, and David Jaeger. ใช้กับเรา และยินดีต้อนรับพวกท่านกลับมาอีกนะคะ!
Thank you

for the time you spent with us and we

would love to have you back again!

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าจากอเมริกากลับมา!
ยินดีต้อนรับอ.จีน่า แม็คแคลิสเตอร์จากรัฐอิลลินอยล์ บ้านเกิด
ของประธานาธิบดีโอบาม่า! อ.จีน่าสอนที่สันติสุขกว่าสิบปีมา
แล้ว เราตื่นเต้นที่อ.จีน่ากลับมาช่วยสอนในเดือนมี.ค.นี้! เชิญ
แวะทักทายเพื่อต้อนรับเธอในเดือนมี.ค.นี้ได้ค่ะ
3

WELCOME RETURNING U.S. VOLUNTEER

รายงานชั้นเรียน“รักแท้”

TEACHER!

คุ ณ รู ้ จ ั ก ความหมายแท้ จ ริ ง ของรั ก แท้ ไ หม? มี ค ํ า พู ด ว่ า “จง

We want to warmly welcome back Jeana McAllister แสวงหาแล้วท่านจะพบ” เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ.ที่ผ่านมา นักเรียน
from President Obama’s home state, Illinois! Jeana สั น ติ ส ุ ข ได้ ม ี โ อกาสเรี ย นรู ้ แ ละคุ ย กั น ถึ งความรั ก ในอี ก แง่ ม ุ ม
taught at SES over 10 years ago. We’re so excited หนึ่ง ถ้าคุณเข้าเรียน คุณจะค้นพบว่ารักแท้นั้นคือความอดทน
to have Jeana join us again to teach during the ความเมตตา การไม่โกรธง่าย ไม่เย่อหยิ่ง เป็นต้น แล้วคุณล่ะ
March session! Drop by and say hi to welcome her.

คุณพบ“รักแท้”หรือยัง?
วิชาเลือกพิเศษ

REPORT ABOUT OUR TRUE LOVE CLASS

Do you know the real meaning of love? There is a กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชา
saying, “seek and you shall find.” Well, students on ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลงทะเบียนอย่าง
February 9 and 10 got a chance to find out about น้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมี
and discuss love from a different perspective. If นักเรียน 3 คนขึ้นไป)
you were there, you discovered how love is patient
and kind, how it is not easily angered or

สโมสรกีฬาสันติสุข

proud to

แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก

just name a few. Have you found “TRUE LOVE”?

และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์
เวลา 18 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข

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).
SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark
Court, and basketball at 8:30 am every Saturday and
6 pm every Sunday at Santisuk.
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