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ฉบับมีนาคม 2011
ในประเทศอเมริกา เรามีสํานวนหนึ่งที่ว่า “ฝนเมษ
In America we have a saying: “April showers
าฯนําดอกไม้พฤษภาฯมา” แต่นี่ยังไม่ถึงเดือนเมษ
bring May flowers,” but it’s not April or the
าฯหรื อ หน้ า ฝน ฝนก็ ต กเอาตกเอา ปี น ี ้ อ ากาศ
rainy season and it’s been raining a lot.
We’ve even had a cool spell. Strange
แปลกๆนะ! ที่สันติสุข เราชอบให้คุณคุยกับเรา ถ้ามี
weather this year! At SES we like hearing
อะไร ก็กรุณาเขียนความในใจหรือข้อเสนอแนะให้
from you. Please write down your thoughts and drop เราได้ โดยหย่อนลงในกล่องแสดงความคิดเห็นบนเคาน์เตอร์
them in our comment box located in front of the office. หน้าสํานักงานนะคะ
APRIL 2011 SESSION
The next class session will begin April 20 - May 12/19,
2011 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4 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
19th. The last day for early registration is Tuesday, April
12th. (Friday office hours: 9 am―5 pm). After April
12th, 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 12th. 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 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” 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
Tuesday, April 19th. Please register Monday-Thursday,
8 am-7:30 pm and Friday, 9 am-5 pm.
TUITION AND TIME CHANGE FOR APRIL SESSION
• Tuition change: 1 pm and 4 pm = 1,100 baht
• Time change: 4.45 pm to 4 pm
• 7 am, 10 am, 1 pm and 4 pm: study Monday-Friday
• 7 pm : study Monday - Thursday
LAST SESSION OF “English for Kids”
with lunch and activity!
Date and Time: Monday - Friday; April 7 - May 4, 2011
Age: 4 - 12 years old
•
•
•
•

EFK (30 hours) = 1,800 baht (incl. textbook and snacks)
Math. (15 hours)
= 1,000 baht
Science (15 hours
= 1,000 baht
Lunch + Activity
= 850 baht
Total
= 4,650 baht

เทอมเดือนเมษายน 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 20 เม.ย. - 12/19
พ.ค. 2554 เวลา 7 น. 10 น. 13 น. 16 น.
และ 19 น. โปรดทราบเวลาเรียนรอบ
16.45 น. เปลี่ยนเป็น 16 น. เทอมนี้เรียน
5 สัปดาห์ รอบ 19 น. จะจบในวันที่ 19
พ.ค. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้าย
ที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้คือ วันที่ 12 เม.ย. (เวลาทําการวัน
ศุกร์คือ 9 - 17 น.) หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300
บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียน
ล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณ
ต้องการ ตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 12 เม.ย. เช่นกัน หลังวัน
นี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
ยกเว้นชั้นเรียนรอบเวลา 19 น.ไม่มีเรียนในวันศุกร์ เรียนวันละ
2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับ
นักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนา
บัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียน
ปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้น
จํากัด 6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียน
ใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันอังคารที่ 19 เม.ย.
โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้อง
มา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ - วันพฤหัสเวลา 8 - 19.30 น.
และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.

•
•
•
•

เปลี่ยนค่าเล่าเรียน และเวลาเรียนเดือนเมษายน
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
รอบ 19 น. เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสฯ ไม่เรียนวันศุกร์

รอบสุดท้ายของชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก พร้อมอาหาร
กลางวันและกิจกรรม!
วันที่และเวลา: วันจันทร์-วันศุกร์ วันที่ 7 เม.ย. - 4 พ.ค. 2554
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อายุ: 4-12 ปี

ROOK TOURNAMENT
Come and join our “Rook” tournament on
Saturday,
April 23 at 1 pm. 50 baht/person or 100 baht/pair. It’s
not too late to learn to play this game to practice your
memory,
decision-making, and strategy skills!

• ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก (30 ชม.)
อาหารว่างทุกวัน)
• ติววิชาคณิตศาสตร์ (15 ชม.)
• ติววิชาวิทยาศาสตร์ (15 ชม.)
• ค่าอาหารกลางวันและค่ากิจกรรม
รวม

SANTISUK SPORTS CAMP
APRIL 30-MAY 2 @ SATTAHIP NAVAL BASE
It’s that time of year again when we hold our famous
annual Sports Camp! Come and join this fun camp for
all sports lovers who have extra energy to spare
including their cheer leaders and the water boys! Camp
fee is 950 baht. Please register and pay by April 27or
the price will go up to 1,200 bahtafter this date. Watch
for more details of what kind of sports we have to offer
in the April edition.

การแข่งขันเกม“ รุค”: เสาร์ที่ 23 เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเกม“รุค”ในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. เวลา 13
น. ค่าสมัคร 50 บาทต่อท่าน หรือคู่ละ100 บาท ยังไม่สายเกิน
ไปนะคะที่จะหัดเล่นเกมที่ฝึกทักษะความจํา การตัดสินใจ และ
กลยุทธ์! โปรดติดต่อสํานักงานหากคุณสนใจที่จะหัดเล่น หรือ
เข้าแข่งขัน

TIME TO SAY GOODBYE!
We are so appreciative for having
our volunteer teachers stay with
us this month. Thank you so much
to: Jeana McAllister, Jeff Sartwell
and Joanna P. Thank you for the
time you spent with us and please
come back again!
A WARM WELCOME TO
RETURNING & NEW VOLUNTEER TEACHERS!
We’re so excited to have Melanie Gordon from
Maryland, U.S.A. join us again as well as two new
people: Christie Phillip from Illinois, U.S.A. and Randy
Sia from the Philippines to teach during the April
session! Drop by and say hello to all three and
welcome them.

= 1,800 บาท (รวมค่าตํารา และ
= 1,000 บาท
= 1,000 บาท
= 850 บาท
= 4,650 บาท

ค่ายกีฬาสันติสุข: สนุกจน
เหงื่อหยดสุดท้าย!
30 เม.ย. - 2 พ.ค. ณ
ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
ได้เวลาในปีนี้อีกแล้วที่เรา
จะจั ด ค่ า ยกี ฬ าประจํ า ปี ท ี ่
โด่งดังของเรา! ขอเชิญเข้าร่วม
ค่ า ย
สนุกนี้สําหรับเพื่อนๆที่รักการเล่น
ก ี ฬ า ท ุ ก เ พ ศ ทุกวัยที่มีเรี่ยวมีแรงกัน ตลอดจนกองเชียร์และ
แม่ยก รวม ทั้งเด็กหาบน้ําทั้งหลาย! ค่าค่าย 950 บาทเท่านั้น
โปรดรีบลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 27 เม.ย. หลังวัน
นี้ ราคาขึ้นเป็นราคาปกติ 1,200 บาท โปรดติดตามราย
ละเอียดว่าเรามีกีฬาอะไรให้เล่นให้แข่งในฉบับเดือนเมษายน
คุณครูกู๊ดบาย!
เราซาบซึ ้ ง ที ่ ค รู อ าสาสมั ค รมาอยู ่ ก ั บ เราในเดื อ นนี ้ และขอ
ขอบพระคุณจากใจสําหรับอ.จีน่า
แมคแคลิสเตอร์ อ.เจฟ
ซาร์ทเวล และอ.โจแอนนา พี. ขอบคุณที่ได้ใช้เวลากับเรา และ
หวังว่าท่านจะกลับมาอีกนะคะ!

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่!
เราตื่นเต้นที่อ.เมลานี กอร์ดอนจากรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
REPORT ON FINANCE SEMINAR: DEBT-FREE
LIVING
กลั บ มาอี ก และครู ใ หม่ ส องท่ า นที ่ จ ะมาช่ ว ยสอนในเดื อ น
How are you with managing money? Are you good with
เมษายนคือ อ.คริสตี้ ฟิลิปป์จากรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
creating and following a budget? What about savings
และอ.แรนดี้ เซียจากประเทศฟิลิปปินส์! อย่าลืมแวะทักทายครู
and money set aside for emergencies? Do you feel
อาสาสมัครทั้งสามท่านนี้ด้วยนะคะ
overwhelmed with debt? Teacher Jeni of our
Ladkrabang branch gave an excellent seminar on
รายงานสัมมนาด้านการเงิน: อยู่อย่างไร้หนี้สิน
March 5 in which techniques were shared on how to
คุณเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการกับเงินของตน? คุณ
build a strong foundation and manage money well.
ทํ า ได้ ด ี ไ หมเกี ่ ย วกั บ การตั ้ ง งบประมาณ และจั ด การตามงบ
Participants learned and discussed how money does
ประมาณนั้น? แล้วเรื่องการเก็บออม และการจัดสรรเงินไว้ต่าง
not solve money problems. Debt is expensive and
borrowing money affects relationships if it’s not paid หากสําหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆล่ะ? คุณรู้สึกบ้างไหมว่าจะรับมือ
back. Debt will make and keep you poor if you don’t กับหนี้สินตนเองไม่ไหวแล้ว? ครูเจนนี่จากสาขาลาดกระบังของ
have a plan on how to pay it off. Getting out of debt can เราได้จัดสัมมนาอย่างยอดเยี่ยมในวันที่ 5 มี.ค. โดยแบ่งปัน
be a long process, but once you’re free, it can be life เทคนิคของการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และวิธีที่ดีเยี่ยมใน
changing. So how about it, are you willing to reduce 2 การจัดการกับเงิน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้และอภิปรายกัน

your debt, live on a budget and save? All of these ว่าเงินไม่ได้เป็นตัวแก้ปัญหาทางการเงิน หนี้สินเป็นสิ่งมีราคา
things take discipline but its worth it in the end.
แพง และการหยิบยืมส่งผลถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหาก
เราไม่ชดใช้หนี้คืน หนี้สินจะทําให้คุณยากจนและคงความจนถ้า
SPECIAL ELECTIVES
คุณไม่มีแผนชดใช้หนี้ การหลุดจากหนี้สินอาจเป็นขบวนการที่
Are you interested in sharpening your grammar skills or
ยาวนาน แต่เมื่อคุณพ้นหนี้แล้ว ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลง ดัง
looking for higher level and specialty English classes?
Consider our
electives: “Grammar for Daily Life”, นั้น คุณเต็มใจที่จะลดหนี้สิน ดํารงชีวิตบนงบประมาณที่จัดสรร
“ G r a m m a r T h r o u g h D i a l o g u e s ” , “ A d v a n c e d ไว้ และเก็บออมไหม? ทั้งหมดนี้ต้องใช้การดําเนินชีวิตอย่างมี
Conversation,” “Writing”, “English for Sports”, and วินัย แต่ในที่สุดก็คุ้มค่าจริงๆ
“Basic Reading”. We will open these electives any
วิชาเลือกพิเศษ
month 6 or more students register (except “Basic
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิ ด สอนวิ ชา
Reading” that needs 3 or more).
ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง ทะเบียน
อย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่ง
FOR RETURNING GRADUATES
We have a very special discount that is nearly 50% off ต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
the normal tuition for our returning graduates. Contact
ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสําหรับผู้จบที่กลับมาเรียนใหม่
the office for more details. Only for those who finished
เรามีค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสุดที่ลดราคาเกือบ 50% สําหรับผู้
Levels 1―4!
ที่จบการศึกษาจากสันติสุขแล้วแต่ประสงค์จะกลับมาเรียนวิชา
POLICIES FOR GRADUATION
ต่างๆเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ เฉพาะผู้จบ
Students eligible to receive a graduation ระดับ 1-4 แล้ว!
certificate are those who attain at least a
P (passing) grade in Levels 1 - 4 AND
กฎระเบียบในการจบการศึกษา
any 2 electives (includes camp). Also, there’s a 100 น ั ก เ ร ี ย น ซ ึ ่ ง ส ํ า เ ร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ส า ม า ร ถ ข อ ร ั บ ใ บ
baht “graduation fee” when you register for your 6th ประกาศนียบัตรของโรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ
class.
1-4 และผ่านทุกระดับด้วยคะแนนรวม P (passing) และเรียน
วิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษา
SANTISUK SPORTS CLUB
อังกฤษเป็น 1 วิชาได้) นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียน
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark Court,
วิชาที่ 6 จะมีค่า“ใบประกาศนียบัตร” 100 บาทบวกเพิ่มเข้าไป
and basketball at 8:30 am every Saturday and 6 pm
กับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
every Sunday at Santisuk.
สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์
เวลา 18 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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