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IS LOVE OF THE HEART OT MIND?

ความรักมาจากหัวใจหรือความคิด?

February 14th, Valentine’s Day, a day that
many celebrate and set aside as a time to
express their love. For some, its just another
day. What exactly is “true love?” Is it a
feeling, is it based on what others do for us?
On February 13th & 14th, students had the
chance to participate and learn about love
from a different perspective. A new way in
which love is a decision that’s made with
one’s mind as opposed to being based off of feelings
alone. What do you think, can you make a decision to
love someone? Love is
patient, kind and its not
boastful. These are just a few characteristics that were
mentioned. If you missed the 2 day class this year, join
us in 2013 when we discuss further above “love.”

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่มีการเฉลิม
ฉลองและเป็นเวลาแห่งการแสดงความรักของใคร
หลายคน แต่สําหรับบางคนอาจเป็นแค่อีกวันหนึ่ง
อะไรคือความหมายที่แท้จริงของ ”รักแท้” นั่นใช่
ความรู้สึกไหม หรือการที่ใครบางคนทําอะไรให้เรา
ใช่หรือเปล่า เมื่อวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน
มา นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียน “รักแท้”
และเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ความรั ก ในมุ ม มองที ่ แ ตกต่ า ง
ออกไป กับมุมมองใหม่ที่ว่า ความรักคือการตัดสินใจที่มาจาก
คนๆหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก คุณคิดว่าคุณตัดสินใจได้
ไหมที่จะรักใครซักคน ความรักย่อมอดทนนาน ความรักคือ
ความเมตตา และไม่อวดตัว นี่เป็นเพียงลักษณะบางส่วนของ
ความรักที่เราได้กล่าวถึง ถ้าคุณพลาดชั้นเรียนรักแท้ในปีนี้
กลั บ มาเข้ า ร่ ว มกั บ เราได้ ใ นปี 2556 เราจะคุ ย กั น เกี ่ ย วกั บ
“ความรัก” ที่ลึกซึ้งกว่านี้

MARCH 2012 SESSION
The next class session will begin March 12 - March 30/
April 4, 2012 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:00 pm, and 7 pm.
Please note the time change for the 4:45 pm class. Also,
this is a 5 week session. The 7
pm classes will end on the 4th.
The last day for early
registration is Thursday,
March 8th. (Friday office
hours: 9 am - 5 pm). After
March 8th, 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 March 8th. It is not refundable after that.
Classes meet Monday - Friday, 2 hours a day for 30
hours. There are no classes on Friday for students
studying at 7 pm. New students, have a onetime NONREFUNDABLE registration fee of 500 baht. Please
bring a photocopy of your Thai ID card and 1 recent 1”
x 1” photo. Each class has 6 - 12 students and the
emphasis is on conversation and writing. For Level 1
students (not Pre-1), there is a REQUIRED orientation
at either 4:45 pm or 7 pm on Saturday, March 10th.
Please register Monday - Thursday, 8 am - 7:30 pm and
Friday, 9 am - 5 pm.

เทอมเดือนมีนาคม 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 12 มี.ค. - 30 มี.ค./4 เม.ย. 2555 เวลา 7 น.
10 น. 13 น. 16. น. และ 19 น. โปรดทราบ รอบเรียน 16.45 น.
เปลี่ยนเป็น 16 น. เทอมนี้เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ รอบ 19 น. จะ
จบในวันที่ 4 เม.ย. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อ
จะได้ชั้นที่คุณ
ต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ
วัน
พฤหัสที่ 8 มี.ค. (เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 - 17 น.) หลังจากวันนี้
ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็ม
แล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่า
เรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก ภายในวันที่
8 มี.ค. เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุก
ชั้นเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นชั้นเรียนรอบเวลา 19 น. ไม่มี
เรียนในวันศุกร์ เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลง
ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืน
ไม่ ไ ด้ กรุ ณ านํ า สํ า เนาบั ต รประชาชนมา (ผู ้ ท ี ่ ย ั ง ไม่ ม ี บ ั ต ร
ประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1
ใบ ขนาด 1” x 1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและ
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ นั ก เรี ย นใหม่ ระดั บ 1 ทุ กคนต้ อ งเข้ า
ปฐมนิเทศใน วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45
น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) ลงทะเบียนในวันจันทร์ - วัน
พฤหัสเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอนุบาล - ป. 6

ENGLISH FOR KIDS!
Its almost that time of the year again,
summertime and E4K is back. Again, this year
two sessions will be offered. Join us as our
young students will study English, sing songs,
practice math and science. Hurry soon and
register. Limited spacing is available. New to
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ใกล้ถึงเวลานั้นของทุกปีอีกแล้ว นั่นคือช่วงปิดเรียน
ภาคฤดูร้อน ชั้นเรียน E4K กลับมาอีกครั้ง ปีนี้เราจะ
เปิดสอน 2 เทอม (ขอรายละเอียดได้ที่สํานักงาน ร.ร.)
มาเรียนกับเรานะคะ น้องๆ จะได้เรียนสนทนาภาษา
อังกฤษ
ร้ องเพลง
ฝึ กทั กษะคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ รีบสมัครด่วน! มีที่ว่างรอคุณอยู่ เรามีชั้น

the program this year is a parents class. For more เรียนสําหรับผู้ปกครองเปิดคอร์สใหม่ในปีนี้ด้วย สําหรับข้อมูล
information please contact our children’s director, เพิ่มเติมติดต่อครูขวัญ ผู้อํานวยการแผนกเด็ก
Kwan for further details.
ครูอาสาสมัครบินกลับบ้าน
TIME TO SAY GOODBYE!

ยังค่ะ! ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องบอกลาครูอาสาสมัครที่น่ารักและ
It’s not time to say goodbye to our volunteers. Jonathan ใจดีของเราอย่าง อ. โจนาธาน และ อ. ลิซ เกิร์ดเดซ ที่จะอยู่กับ
& Liz Gerdes will be with us for another session. We เราอี ก หนึ ่ ง เทอม ขอขอบคุ ณ จากใจจริ งที ่ จะช่ ว ยเราสอนใน
thank them for staying with us to teach another session. เทอมต่อไป

WELCOME NEW VOLUNTEER TEACHERS!

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่จากอเมริกา!

As we say goodbye to our visiting teachers we want to
warmly welcome our new teachers. We’re so excited to
have Annalisa Khoeler join us from Minnesota for two
sessions and a team of five teachers from Maryland for
two weeks. Drop by and say hello to welcome them.

มาแล้ว! ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ที่จะมาช่วยสอนในเทอมต่อไป
คือ อ. แอนนาลิซ่า โคเลอร์ จากมินเนโซต้า ที่จะมาอยู่กับเราถึง
2 เทอม น่าตื่นเต้นจัง และคณะครูอีก 5 ท่าน จากรัฐเมอรี่แลนด์
จะมาอยู่กับเรา 2 สัปดาห์ อย่าลืมแวะมาทักทายคุณครูใหม่
ของเรานะคะ

“SOUL SURFER “

โซลเซิฟเวอร์
มีใครบ้างนะที่ได้มาชมภาพยนต์และกินป็อบคอร์น
กับเราบ้าง ถ้าคุณพลาดโอกาสนั้นในคืนวันศุกร์ ที่
24 ที่ผ่านมา คุณได้พลาดโอกาสที่จะได้เห็นว่าเด็ก
สาวที่มีแขนเพียงข้างเดียวนั้นจะสามารถชนะการ
แข่งขันกระดานโต้คลื่นที่ท้าทายความสามารถของ
เธอ ในการแข่งขันวินเชิฟชิงแชมป์ได้อย่างไร หลัง
จากที่เธอเสียแขนหนึ่งข้างให้กับปลาฉลาม หวังว่า
จะได้เจอคุณในการชมภาพยนตร์ครั้งต่อไป

Popcorn and a movie anyone? If you didn’t
get a chance to join us on February 24th for
movie night, you missed seeing how a
young teenage girl, was able to, against all
odds to compete and win a surfing
championship after a shark attacked her.
Hope to see you at our next movie night for
another “thriller.”
SANTISUK ENGLISH CAMP 2012

ค่ายภาษาอังกฤษสันติสุข 2012

Do you like practicing English
with foreigners; hanging out
with your teachers; singing and
playing games? Well English
Camp will be here before you
know it. Mark your calendar and
save this date: July 7 - 8. Again, we will have a group of
teachers joining us from the US. You don’t want to miss
out on this yearly event!

คุณชอบกิจกรรมเหล่านี้หรือเปล่า ใช้เวลาเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ
กับครูชาวต่างชาตินอกห้องเรียน ร้องเพลงภาษาอังกฤษ เล่น
เกมส์สนุกๆ และร่วมมีประสบการณ์ดีๆ ด้วยกัน มาเลย! วันที่ 7
- 8 ก.ค. นี้ กับค่ายภาษาอังกฤษและคณะครูจากสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งใจมาร่วมค่ายกับเรา จดบันทึกวันที่นี้ไว้ในปฏิทินของคุณ
ถ้าไม่อยากพลาดสุดยอดกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้น แล้ว
เจอกันนะจ๊ะ...

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนาม
แบดฯหัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์
เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่
ลานจอดรถสันติสุข

SANTISUK SPORTS CLUB
It’s a new year and make it a point to
include exercise as a daily part of your
workout regimen. We have Badminton at
10 am every Tuesday at Hua-mark Court,
and basketball at 5:30 pm every Sunday.
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