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Back to School
เทอมเดือนพฤษภาคม 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 25 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2553 เวลา 7 น.
10 น. 13 น. 16 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะ
ได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบนี้
คือ วันพฤหัสที่ 20 พ.ค. (เวลาทําการวันศุกร์คือ 9 - 17
น.) หลังจากวันที่ 20 พ.ค. นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300
บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่
เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณ
ต้องการ ตามเวลาที่เลือก ภายในวันที่ 20 พ.ค. เช่นกัน หลัง
จากวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ชั้นต่างๆเรียนวัน
จันทร์ - วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม.
ค่าลง ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท
ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มี
บัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่าย
ปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน
เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1
ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค. โดยเลือก
เวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา)
โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ - วันพฤหัสฯเวลา 8 - 19.30
น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น. (ขออนุญาตย้ํา: วันศุกร์ปิด
17.00 น.)

MAY 2010 SESSION
The next class session will be May 25– June
17, 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, May 20. (Friday office
hours: 9 am - 5 pm). After May 20, 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 May 20. It is
not refundable after that. Classes will meet
Monday - 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, May 24. Please
register Monday -Thursday, 8 am - 7:30 pm or
Friday, 9 am - 5 pm.
SANTISUK SPORTS CAMP: MAY 8 - 10
@ Sammuk Christian Academy, Khao Sammuk,
Bangsaen
750 baht till May 4, (900 baht after)
All sports buffs AND non-sports buff and
cheerleaders: you are invited to our very special
once a year Santisuk Sports Camp where you’ll
have fun playing basketball, badminton, pingpong, bocce ball (petanque), football, chair-ball,
and volleyball! Have fun spending time with your
friends and our American and Philippine
teachers as well! On May 10, we’ll go on an
outing to Laan Island! It’s not too late to invite
more friends and relatives to register!

ค่ายกีฬาสันติสุข: 8 - 10 พ.ค.
ณ ร.ร. สามมุกคริสเตียนวิทยา เขาสามมุก บาง
แสน
750 บาทจนถึงวันที่ 4 พ.ค. (หลังจากนั้น 900 บาท)
ขอเชิญผู้รักการเล่นกีฬา
และผู้ไม่ชอบเล่นแต่ชอบดูกีฬา
ตลอดจนพวกกองเชียร์เข้าร่วมค่ายกีฬาสันติสุขซึ่งจัดปีละ
ครั้งเท่านั้น (ดูรายชื่อกีฬาที่เราจะเล่นฝั่งซ้ายมือ) คุณยังจะได้
สนุกกับการใช้เวลากับเพื่อนๆ ครูอเมริกัน และครูฟิลิปปินส์
ด้วย ในวันที่ 10 พ.ค. เราจะไปเที่ยวเกาะล้านกัน! เพราะ
ฉะนั ้ น ยั ง ไม่ ส ายเกิ น ไปที ่ จ ะชวนเพื ่ อ นๆญาติ ๆ มาลง
ทะเบียนเข้าค่ายด้วยกันนะคะ!
การแข่งขันปิงปอง: 22 พ.ค. เวลา 10.00 น.
ถ้าคุณชอบกีฬาในร่มอย่างปิงปอง เราก็ขอเชิญคุณ
เข้าร่วมแข่งขันปิงปองที่สันติสุขในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค.
เวลา 10 น. ค่าลงทะเบียน 50 บาท/ท่าน มาเลยนะคะ มา
ร่วมสนุกและโชว์ทักษะลีลากัน!

PING-PONG TOURNAMENT: May 22 @ 10 AM
If you love indoor sports like pingpong, then come join our “Pingpong Tournament” at Santisuk on
Saturday, May 22 at 10 am.
Registration is 50 baht per person.
Come and show your skills!
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LEAVING ON A JETPLANE!
A hearty “thanks for coming” and a sweet goodbye to our volunteer teachers: Zack Szyman,
who also helped in Phang-nga, Isaac Pfleegor,
and Kristina Morgan! We are very grateful for
your help and please come again!
WELCOME OLD AND NEW VOLUNTEER
TEACHERS FROM THE U.S.!
• Welcome back Lisa Harris-Hall from New
Jersey, who will be working eventually as our
Director! She’s currently learning about new
things and will also study more Thai.
• Welcome back Mel McGinnis from New York
who will be with us as our Sports Camp
speaker! He’s also doing some substitute
teaching for us. Great to have an Olympic
level athlete with us for our Sports Camp!
• Welcome Bill and Sandy Stitzer from
California!
• Welcome Oral Roberts University
team from Oklahoma! The team
members are Benjamin Block, Amanda
Cadle, Katherine Czinke, Deborah Hucks,
Happiness Kisoso, Ksenia Luzanov, and
Isaiah Rachel.
Drop by to say hi and welcome these
volunteer teachers!

ครูอาสาสมัครขึ้นเครื่องกลับ!
ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับครูอาสาสมัครที่มาช่วยเรา มี
คุณแซ็ค ซายมัน ซึ่งลงไปช่วยที่พังงาด้วย คุณไอแซ็ค ฟลี
เกอร์ และคุณคริสติน่า มอร์แกน เราซาบซึ้งที่พวกคุณมาช่วย
เรา และขอเชิญกลับมาอีกนะคะ!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่จาก
สหรัฐอเมริกา!
•ขอต้อนรับอ.ลิซ่า แฮริส-ฮอลล์จากรัฐนิวเจอร์ซี
ซึ่งกลับมาอยู่กับเราและจะเป็นผู้อํานวยการของ
เราอีกไม่นานนี้ เธอกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะ
เรียนภาษาไทยเพิ่มเติมด้วย
•ขอต้อนรับอ.เมล แมคกินนิสจากรัฐนิวยอร์ค
กลับมา ซึ่งท่านจะเป็นวิทยากรค่ายกีฬาของเรา
และสอนแทนครูประจําด้วย เราดีใจที่มีนักกีฬา
ระดับโอลิมปิกไปค่ายกีฬากับเราด้วย!
•ข อ ต ้ อ น ร ั บ อ.บ ิ ล แ ล ะ อ.แ ซ น ด ี ้ ส ต ิ ท เ ซ อ ร ์ จ า ก ร ั ฐ
แคลิฟอร์เนีย!
•ขอต้อนรับทีมจากมหาวิทยาลัยออรัลโรเบิร์ตจากรัฐโอคลา
โฮมา: คุณเบนจามิน บล็อค คุณอแมนด้า เคเดิ้ล คุณแค
เธอรีน ซิงกี้ คุณเด็บเบอราห์ ฮัคส์ คุณแฮบปิเนส คิโซโซ่
คุณคซีเนีย ลูซานอฟ และคุณไอแซ็ค เรเชิล
เชิญแวะทักทายและต้อนรับครูอาสาสมัครเหล่านี้ด้วยนะคะ!

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).

วิชาเลือกพิเศษ
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชา
ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ต้องมีนักเรียนลงทะเบียน
อย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐาน
ซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

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.

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30
น.
และทุกวัน
อาทิตย์เวลา 18 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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