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APRIL SESSION
The next class session will be April 20 - May
12/18, 2010 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4 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, April 8. (Friday office hours: 9
am - 5 pm). After April 8, 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 April 8. It is not
refundable after that. Classes will
meet Monday - Friday*, 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 2 recent 1” x 1” pictures.
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,
April 19. Please register Monday -Thursday, 8 am
- 7:30 pm or Friday, 9 am - 5 pm.
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สันติสุขปิดช่วงสงกรานต์: 10-18 เมษายน
เทอมเดือนเมษายน 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 20 เมษายน - 12/18 พฤษภาคม
2553 เวลา 7 น. 10 น. 13 น. 16 น. และ 19 น. โปรด
รีบลง ทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่าย
ราคาปกติในรอบนี้คือ วันพฤหัสที่ 8 เม.ย. (เวลาทําการ
วันศุกร์คือ 9 - 17 น.) หลังจากวันที่ 8 เม.ย.
นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และ
ชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะ
จองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้
โดยจ่ายค่าเล่า
เรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่
เลือก ภายในวันที่ 8 เม.ย. เช่นกัน หลังจากวันนี้
คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ เรียนวันจันทร์ วันศุกร์ ตามเวลาที่เปลียนแปลงข้างล่าง* วันละ 2
ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับ
นักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานํา
สําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตร
นักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1”
แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวัน
จันทร์ที่ 19 เม.ย. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ
19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ วันพฤหัสเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.

*APRIL TUITION & TIME CHANGE!
April tuition is 1,000 baht for 10 am, 1 pm, and
4:00 pm classes. 7 am and 7 pm remain 850 and
1,500 respectively. 4:45-6:45 pm class will be
moved to 4:00 -6.00 pm. 7 am, 10 am, 1 pm,
and 4 pm classes will be from Monday to
Friday, 7 pm class will be from Monday to
Thursday. 7 am - 4 pm classes will end on May 12,
7 pm class will end on May 18.

•
•
•

LAST ROUND OF ENGLISH FOR KIDS
(E4K)!
The hot season is here to stay and
kids need something creative to keep
them cool! We have special “English
for Kids” classes offered only twice a
year during the big school holiday for kids
ages 4-12. Your kids will enjoy learning English
and making new friends in a good and safe
environment. Please register early for the last
round of E4K classes, April 7 - May 6, 2010.
Classes meet Monday – Friday, 9:30–11:30 am or
1:30-3:30 pm and cost 1,100 baht including a
daily snack plus the cost of a textbook. However if
you register on or before Monday, April 5 you’ll
save 100 baht on the tuition price. Register early
and save!

•

*การเปลี่ยนแปลงเดือนเมษายน
ค่าเล่าเรียนเดือนเม.ย. สําหรับเวลา 10 น. 13 น.
และ16 น. ราคา 1,000 บาท ส่วนเวลา 7 น. และ
19 น. ราคา 850 บาท และ1,500 บาทตามลําดับ
ชั้นเรียนเวลา 16.45-18.45 น. เปลี่ยนเป็น
16-18 น.
ชั้นเรียน 7 น. 10 น. 13 น. และ16.00 น. เรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ ชั้นเรียน 19 น. เรียนวันจันทร์วันพฤหัสฯ
ชั้นเรียนรอบ 7 น. - 16 น. จบวันที่ 12 พ.ค. ส่วน
รอบ 19 น. จบวันที่ 18 พ.ค.

ชั้นเรียน“ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก”รอบสุดท้าย!
ตอนนี้ก็หน้าร้อนเต็มๆแล้วนะคะ และเด็กๆก็อยากจะหาอะไร
ทําเพื่อคลายร้อน! เรามีชั้นเรียนพิเศษที่เปิดแค่ปีละสองครั้ง
ช่วงปิดเทอมคือ ชั้น“ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก” รับเด็กอายุ
4-12 ปี เด็กๆจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ และพบ
เพื่อนใหม่ในสถานที่ที่ดีและปลอดภัย กรุณารีบลงทะเบียน
ล่วงหน้าสําหรับรอบสุดท้ายคือ วันที่ 7 เม.ย.–6 พ.ค.
2553 เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยเลือก 1 รอบคือ
9.30-11.30 น. หรือ 13.30-15.30 น. ค่าเล่าเรียน
ราคา 1,100 บาท รวมอาหารว่างทุกวัน ค่าตําราเรียนต่าง
หาก และถ้าหากสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.
ราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้น คุณจะประหยัดอีก 100
บาท
1

“ENGLISH FOR FUN”
“English for Fun” will be the last class hour on
March 24. Have fun with English, and meet
teachers and students from other classes!
SANTISUK SPECIAL SALE: 10 & 20 BAHT
FOR EVERY ITEM!
Thursday, March 25, in our Santisuk
parking lot, we’ll be selling good used clothes and
other items for 10-20 baht each! Proceeds go to
the Santisuk Benevolent Fund.
SANTISUK FRIENDSHIP CAMP!
March 27 - 28 @ Saipan Resort, Saraburi
800 baht, Mar. 20 - 24, (1,000 baht after)
You are invited to Santisuk Friendship Camp where
you’ll have fun and meet new friends in a beautiful
and relaxing environment for 2 days and 1 night
together. It’s not too late to invite more friends
and relatives to register.
SANTISUK FRIENDSHIP CAMP!
March 27 - 28 @ Saipan Resort, Saraburi
500 baht from now till Mar. 19
800 baht, Mar. 20 - 24, (1,000 baht after)
You are invited to Santisuk’s Friendship Camp
where you’ll meet new friends and have fun in a
beautiful and relaxing environment for 2 days and
1 night together. Please invite your friends and
register in the office from now till March 19 at 500
baht before the price goes up!
LEAVING ON A JETPLANE!
A hearty “thanks for coming” and a sweet goodbye to volunteer teachers: Dan and Judi, Larry and
Judy, Roger and Jane, Cassidy, and Marie. Please
come again!
WELCOME NEW VOLUNTEER
TEACHER FROM THE U.S.!
We want to warmly welcome
Isaac Pfleegor from Kahului,
Hawaii. Drop by to say hi and
welcome him!

รายการ “ENGLISH FOR FUN”
รายการ “English for Fun” จะเป็นชั่วโมงหลังของการ
เรียนวันที่ 24 มี.ค. มาสนุกกับภาษาอังกฤษ และพบครู
และเพื่อนๆในชั้นอื่นกัน!
สันติสุขขายของ: “ทุกอย่าง 10 - 20 บาท”!
วันพฤหัสฯที่ 25 มี.ค. เชิญช่วยซื้อเสื้อผ้ามือสองสภาพดี
และของอื่นๆที่ลานจอดรถสันติสุขในงานขายของ
“ทุก
อย่าง 10 - 20 บาท”ค่ะ! รายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์
สันติสุข
ค่ายมิตรภาพสันติสุข!
วันที่ 27-28 มี.ค. ที่สายป่านรีสอร์ท สระบุรี
800 บาท 20 - 24 มี.ค. (หลังจากนั้น 1,000 บาท)
ขอเชิญเข้าร่วมค่ายมิตรภาพสันติสุข 2 วัน 1 คืน นอก
จากคุณจะได้สนุกสนานแล้ว
คุณยังจะได้เพื่อนใหม่ใน
บรรยากาศที่เขียวชอุ่ม สวยงาม และน่าสบายใจ ยังไม่
สายเกินไปที่จะชวนเพื่อนๆและญาติพี่น้องไปลงทะเบียน
นะคะ!
ครูอาสาสมัครขึ้นเครื่องกลับ!
ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับครู
อาสาสมัครที่มาช่วยเรา และขอก
ราบลางามๆแก่อ.แดนและอ.จูดี้
อ.แลรี่และอ.จูดี้ อ.รอเจอร์และ
อ.เจน
อ.แคสิดี้ และอ.มารีย์
เชิญกลับมาอีกนะคะ!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครใหม่จากสหรัฐอเมริกา!
ขอต้อนรับอ.ไอแซค ฟลีเกอร์จากคาฮูลุย รัฐฮาวาย เชิญ
แวะทักทายและต้อนรับเขาได้นะคะ!
วิชาเลือกพิเศษ
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ
เราจะเปิดสอน
วิชาต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้
แต่ขอให้มีนักเรียนลง
ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการ
อ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่
สนามแบดฯหัวหมาก และบาสเกตบอลทุก
วันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา
18 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข คอยดูรายละเอียด
เรื่องค่ายกีฬา 8-10 พ.ค.เร็วๆนี้

SPECIAL ELECTIVES
Our special electives are “Grammar for
Daily
Life”,
“Grammar
Through
Dialogues”, “Advanced Conversation”, “English for
Hospital Staff”, “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.

•
•

RULES TO OBSERVE!
NO FOOD AND DRINK ALLOWED IN CLASSROOMS!
PLEASE TURN OFF OR SILENCE YOUR CELL PHONE
IN CLASS! AND ABSOLUTELY NO TALKING ON 2
CELL PHONE DURING CLASS!

•
•

กฎเหล็ก!
ห้ามนําอาหาร
ขนม
และเครื่องดื่มเข้าไปรับ
ประทานในห้องเรียน!
กรุ ณ าปิ ด หรื อ ปิ ด เสี ย งโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ของท่ า น
ระหว่างเรียน! และห้ามพูดโทรศัพท์ระหว่างกําลัง
เรียนในห้องเรียนเด็ดขาด!

