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NOVEMBER 2010 SESSION
The next class session will
be
November
15
December 9 at 7 am, 10
am, 1 pm, 4:45 pm, and 7
pm. Register early to get
the time you want. The last
day to get the normal price
for this session is Thursday,
November
11.
After
November 11, tuition will
increase 300 baht. If you would like to reserve a
spot in any class, you need to pay 50% of the class
fee by November 11 and it is not refundable after
this date. You need to pay the remainder by the
first day of class. Classes will meet Monday to
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 photocopy 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 Saturday, November 13. Please register
Monday - Thursday, 8 am - 7:30 pm or Friday, 9
am - 5 pm. (Notice we close at 5 pm on Fridays).
SPECIAL “BUSINESS ENGLISH” CLASS!
We will be offering a
special Business English
class taught by college
instructor, Melea Bardal,
who has an M.A. in
TESOL. Melea, or Mali to
her Thai students, taught
English in Asia for 3 years. This class will focus on
business correspondence.
You must have
completed Levels 1, 2, and 3 OR get the
permission of your current teacher to take this
class. The class is 30 hours and will be offered in
the afternoon and the evening. Space will be
limited to 12 students maximum per class! If you
are interested, do register early!
OTHER ELECTIVES
Our special classes are “Grammar for Daily Life”,
“Grammar
Through
Dialogues”,
“Advanced
Conversation”, “English for Hospital Staff”,
“Writing”, “English for Sports”, and “Basic
Reading”. We open these classes any month at 1
least 6 students register (“Basic Reading” needs
3).
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3071 Ladprao Road, Soi Yu Yen,
Bangkapi, Bangkok 10249
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Fax: 02-734-0205

เทอมเดือนพฤศจิกายน 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม เวลา
7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลง
ทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ
วันสุดท้ายสําหรับ
ราคาปกติในรอบนี้คือ วันพฤหัสที่ 11 พ.ย. หลังจากวันที่
11 พ.ย. นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท คุณ
สามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50%
ของชั้นและเวลาที่คุณต้องการภายในวันที่ 11 พ.ย. และ
คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ สําหรับจํานวนเงินที่เหลือ
วันกําหนดจ่ายคือภายในวันแรกของการเรียน
ทุกชั้น
เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น
30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน
500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชน
มา(ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)
พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด
6 - 12 คน
เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนใหม่ระดับ 1 ต้องเข้าปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 13
พ.ย. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น.
(Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ - วัน
พฤหัสฯเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17
น. (ย้ํา: วันศุกร์ปิด 17 น.)
ชั้นเรียนพิเศษ:“ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ”
เราจะเปิดชั้นเรียนพิเศษชื่อ“ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ” สอน
โดย อ.มะเลีย บาร์ดอล อาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งจบ
ปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ที่สอง อ.มะเลียหรือมะลิ ชื่อที่ลูกศิษย์คนไทยและคนลาว
เรียก เป็นครูภาษาอังกฤษในเอเชียมา 3 ปี ชั้นนี้จะเน้น
เรื่องการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ คุณจะลงทะเบียนเรียนได้
ถ้าจบระดับ 3 แล้ว (เรียนครบระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ
3 โดยไม่ข้ามชั้น) หรือได้รับอนุญาตจากครู
คนปัจจุบันของคุณ ชั้นนี้เรียน 30 ชั่วโมง
และจะเปิดตอนภาคบ่ายและกลางคืน แต่ละ
ชั้นจํากัดแค่ 12 คนเต็มที!่ รีบๆลงทะเบียน
กันนะคะ!
วิชาเลือกอื่นๆ
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ
เราจะเปิดสอน
วิชาต่างๆเหล่า นี้เดือนไหนก็ได้ แต่ต้องมีนักเรียนลง
ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการ
อ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

เที่ยว“ฟาร์มโชคชัย” อีกครั้ง!
เพราะคนที ่ ไ ปทั ว ร์ โ ชคชั ย
ฟาร์ ม ครั ้ ง แรกสนุ ก กั น มาก
เราก็เลยจะจัดทัวร์กันอีกครั้ง
เพื ่ อ นั ก เรี ย นและครู อ าสา
สมั ค รจะได้ ส นุ ก ด้ ว ยกั น อี ก
ค่ะ! เราจะไปกันในวันศุกร์ที่
3 ธ.ค. ราคา 250 บาทรวม
ค่ารถ ลงชื่อได้ที่ห้องธุรการ
ภายในวันพฤหัสฯที่
25
พ.ย. หลังจากนั้น ราคาจะ
ขึ้นเป็น 300 บาท คุณจะ
หลงรักธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมทั้งเพลิด เพลินกับสัตว์ทั้งหลายขณะอร่อยกับนมสด
และไอศกรีม! เชิญดูราย ละเอียดที่ป้ายประกาศในล็อบบี้
ได้ค่ะ

2ND “CHOKCHAI FARM” AGRO - TOUR!
Our first Chokchai agro-tour was so
popular so we’ve planned another
opportunity for students and
volunteer teachers to have fun
together on Friday, December 3.
It will cost 250 baht including
transportation.
Register by
Thursday, November 25 as the
price will go up to 300 baht after
this date. Fall in
love again with
nature and enjoy
watching
the
animals
while
having fresh milk
and ice cream! The
announcement
board in the lobby
will
have
more
details.

โปรดทราบ: ค่าเล่าเรียนใหม่ในปีใหม่ 2554
เราไม่ได้ขึ้นค่าเล่าเรียนมา 4 ปีแล้วแม้ค่าใช้จ่ายของเรา
จะขึ้นทุกปี เราขออภัยนะคะที่มีความจําเป็นต้องขึ้นค่าเล่า
เรียนตั้งแต่เทอมเดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไปดังต่อไป
นี้

NOTICE: TUITION INCREASE IN 2011
Santisuk English School has not raised tuition for
4 years. However, our costs have increased every
year. We are sorry but we must increase our
tuition as of the January 2011 session to be as
follows:

Class Time

Price / Session

รอบเวลาที่เปิดสอน

ราคา / คอร์ส

1) 7.00 น. - 9.00 น.

950 บาท

1) 7.00 น. - 9.00 น.

950 บาท

2) 10.00 น. - 12.00 น.

1,100 บาท

2) 10.00 น. - 12.00 น.

1,100 บาท

3) 13.00 น. - 15.00 น.

950 บาท

3) 13.00 น. - 15.00 น.

950 บาท

4) 16.45 น. - 18.45 น.

1,200 บาท

4) 16.45 น. - 18.45 น.

1,200 บาท

5) 19.00 น. - 21.00 น.

1,650 บาท

5) 19.00 น. - 21.00 น.

1,650 บาท

GOOD-BYE!
กล่าวลาค่ะ!
“Thanks for coming” Jack Armstrong and Bob
Gilmore! We are so grateful for your time and ขอขอบพระคุณที่มานะคะ อ.แจ็ค อาร์มสตรอง และอ.บ๊
อบ กิลมอร์! เราซาบซึ้งที่ท่านได้สละเวลามาช่วยสอน ขอ
help. Please do come back!

ให้กลับมาอีกนะคะ!
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WELCOME
NORTHWESTERN
TEAM FROM THE
U.S. !
We want to warmly
welcome back Dr.
John Easterling and
Melea Bardal and welcome 16 Northwestern
College (NWC) students here for the first time
from Minnesota. Come by to say hi!
STAR KIDS’ NEW TUTORING SESSION
For kids from Grades 4-9, assisting
them with applicable lessons in
English, math, and science
including our life skills program
(KIDS CENTER) every Thursday
from 4:30 - 6 pm.

ยินดีต้อนรับทีมนอร์ธเวสเทิร์นจากอเมริกา!
ยินดีต้อนรับดร.จอห์น อีสเทอร์ลิ่ง อ.มะเลีย
บาร์ดอล และนักศึกษา 16 คนจากมหาวิทยา
ลัยนอร์ธเวสเทิร์นในรัฐมินนีโซต้าซึ่งมาเป็นครั้ง
แรก เชิญแวะทักทายพวกเขาด้วยนะคะ!
เทอมใหม่สตาร์คิดส์” - ปั้นน้องๆให้เป็นดาวทาง
วิชาการ
รับน้องๆชั้นป.4-6และม.1-3
โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้
น้องๆได้เรียนรู้วิชาหลักที่นําไปประยุกต์ใช้ได้คือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
เรายังรวมวิชาทักษะชีวิต(คิดส์
เซ็นเตอร์)ให้กับน้องๆ
ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16.30 - 18 น.

ป.4 - 6: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = 66
Grades 4-6: English, Math, and Science = 66 ชั่วโมง
• วันที:่ 2 พ.ย. 2553 - 15 ก.พ. 2554 เรียนวันจันทร์ - วัน
hours (EMS)
• Nov. 2, 2010 - Feb. 15, 2011; Monday พุธ เวลา 16.45 น. - 18.15 น.
Wednesday from 4:45 - 6:15 pm.
• รับจํานวน: 7-12 คน/ห้อง
• Class size: 7 - 12 students/room.
• ราคาพิเศษถึงวันที่ 1 พ.ย.: 4,200 บาท/เทอม
• Special Price till Nov. 1: 4,200 baht/term.
• ราคาหลังวันที่ 1 พ.ย.: 4,500 บาท/เทอม
• After Nov. 1: 4,500 baht/term.
• Single subject: 2,500 baht.
• รายวิชา: 2,500 บาท
ม.1 - 3/เกรด 7 - 9: คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = 56
Grades 7-9: Math and Science = 56 hours (MS)
• Nov. 3, 2010 - Feb. 11, 2011; Wednesday - ชั่วโมง
Friday from 4 - 6 pm.
• วันที:่ 3 พ.ย. 2553 - 11 ก.พ. 2554 เรียนวันพุธ - วัน
• Class size: 8 - 12 students/room
ศุกร์ เวลา 16 - 18 น.
• Special Price till Nov. 1: 4,200 baht/term.
• รับจํานวน: 8-12 คน/ห้อง
• After Nov. 1: 4,500 baht/term.
• ราคาพิเศษถึงวันที่ 1 พ.ย.: 4,200 บาท/เทอม
• Individual subject: 2,500 baht.
• ราคาหลังวันที่ 1 พ.ย.: 4,500 บาท/เทอม
• English ONLY = 28 hours (Grades 7-9 only!)
• รายวิชา: 2,500 บาท
• Nov. 3, 2010 - Feb. 11, 2011; Wednesday Friday from 4 - 6 pm.
วิชาเสริม: ภาษาอังกฤษ = 28 ชั่วโมง (ม.1 - 3/เกรด 7 - 9
• Class size: 8 - 12 students/room
เท่านั้น)
• Special Price till Nov. 1: 2,100 baht/term.
• วันที:่ 3 พ.ย. 2553 - 11 ก.พ. 2554 เรียนวันพุธ - วัน
• After Nov. 1: 2,250 baht/term.
ศุกร์เวลา 16 - 18 น.
KIDS CENTER: Kindergarten - Grade 6
• รับจํานวน: 8-12 คน/ห้อง
• Thursdays, Nov. 4, 2010 - Feb. 24, 2011from • ราคาพิเศษถึงวันที่ 1 พ.ย.: 2,100 บาท/เทอม
4:30 - 6 pm.
• ราคาหลังวันที่ 1 พ.ย.: 2,250 บาท/เทอม
• Class size: unlimited
• Tuition: 200 baht/month or 800 baht/a term.
• Cost of 2 books: 480 baht
Special: No tuition for all STAR KIDS students! Just
pay for the 2 books (480 baht).
If you have any questions, please contact our
STAR KIDS coordinator, Miss Kwan.

โปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์: รับอนุบาล - ป.6
• ทุกวันพฤหัสฯ วันที่ 4 พ.ย. 2553 - 24 ก.พ. 2554 เวลา
16.30 - 18 น.
• รับจํานวน: ไม่จํากัด
• ราคา: 200 บาท/เดือน หรือ 800 บาท/เทอม
• ค่าหนังสือ 2 เล่ม: 480 บาท

พิเศษ: นักเรียน STAR KIDS ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน!
จ่ายแค่ค่าหนังสือ 2 เล่ม (480 บาท)
3 หากมีคําถามใดๆเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น กรุณาสอบถาม
ครูขวัญ ผู้ประสานงาน STAR KIDS ค่ะ

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at
Hua-mark Court, and basketball at 8:30
am every Saturday and 5 pm every Sunday
at Santisuk.

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนาม
แบดฯหัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์
เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 17
น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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