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HAPPY NEW YEAR 2010!
It’s so good to see everybody back at Santisuk
after the long New Year holiday! If one of your
new year resolutions is to speak English better
this year, then you’re at the right place! Read on
to see what we have to offer.

สวัสดีปีใหม่ 2553!
ดี ใ จจั ง เลยที ่ เ ห็ น ทุ ก คนกลั บ มาที ่ ส ั น ติ ส ุ ข หลั ง จากปิ ด
ฉลองปีใหม่กันไปนาน! ถ้าหนึ่งในบรรดาปณิธานปีใหม่
ของคุณคือ อยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นในปีนี้ คุณก็
มาถูกที่แล้วล่ะ! อ่านต่อนะคะว่าเรามีอะไรเสนอคุณบ้าง

FEBRUARY 2010 SESSION
The next class session will be February 8 March 4, 2010 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 next session is Thursday, February 4.
(Friday office hours: 9 am—5 pm). After
February 4, 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 February 4. It is not refundable after
that. Classes meet Monday - Thursday, 2
hours a day for 30 hours. There are no
classes on Fridays. For new
students, there's a one-time NONREFUNDABLE registration fee of 500
baht. Please bring a photo-copy of
your Thai ID card and 1 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
Saturday, February 6. Please register MondayThursday, 8 am-7:30 pm and Friday, 9 am-5
pm.

เทอมเดือนกุมภาพันธ์ 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2553
เวลา 7 น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรด
รีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะ
จ่ายราคาปกติในรอบนี้คือวันพฤหัสที่ 4 ก.พ. (เวลา
ทําการวันศุกร์คือ 9-17 น.) หลังจากวันนี้ ค่าเล่าเรียน
จะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว
ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่า
เล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก
ภายในวันที่ 4 ก.พ.เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้
ทุกชั้นเรียนวัน
จันทร์—วันพฤหัส วันละ 2 ชม. เป็นเวลา
ทั้งสิ้น 30 ชม. ไม่มีชั้นเรียนวันศุกร์ ค่าลง
ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน
500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนา
บัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน
ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)
พร้อมรูปถ่าย
ปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6-12 คน
เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ
1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. โดย
เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่
ต้ อ งมา)
ลงทะเบี ย นในวั น จั น ทร์-วั น พฤหั ส เวลา
8-19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

SPECIAL “TRUE LOVE” CLASS DURING THE
MONTH OF LOVE!
A special “True Love” class” will be held on
February 10 and 11 on the 2nd floor’s
Conference Room just in time for Valentine’s
Day! This will be the last 30 minutes of all
classes both days. Find out what makes, and is
TRUE LOVE!

ชั้นเรียนพิเศษ: “รักแท้”!
เราจะจัดชั้นเรียนพิเศษหัวข้อ “รักแท้”ในวันที่ 10 และ
11 ก.พ.ใน
ห้องประชุมชั้น 2 (ชั้นลอย) ทันเวลาวัน
วาเลนไทน์พอดี! เวลาของชั้นเรียนนี้จะเป็นครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายของชั้นเรียนปกติทั้ง 2 วัน ลองมาฟังกันซิว่า
อะไรเป็นองค์ประกอบของรักแท้ และรักแท้เป็นอย่างไร!

“ENGLISH FOR FUN”
Wednesday, January 27 at 2 pm and 8 pm
A fun-filled hour of learning English through
songs, games, hearing a speaker, and doing a
surprise project together--a great chance to
meet new friends and teachers from other
classes too!

รายการ “ENGLISH FOR FUN”
วันพุธที่ 27 ม.ค. เวลา 14 น. และ20 น.
ชั่วโมงสนุกแห่งการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งร่วมกัน
ร้องเพลง เล่นเกมส์ ฟังแขกรับเชิญ และมีกิจกรรมเซอร์
ไพร์ซให้ทําด้วย แถมยังเป็นโอกาสดีที่จะพบเพื่อนใหม่
และครูจากห้องอื่นด้วย!
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กู๊ดบายครูอ๋อ! กู๊ดมอร์นิ่งเวียดนาม!
คุณทราบหรือไม่ว่า “กู๊ดมอร์นิ่งเวียดนาม!”
เป็น
ภาพยนตร์ชื่อดังในปี 2531 นําแสดงโดย โรบิน วิล
เลี่ยม และคุณจินตหรา สุขพัฒน์ ดาราไทยชื่อดัง? แต่
เรื่องสําคัญคือ ครูอ๋อ (ธัญธาดา สวัสดี) ครูที่รักของเรา
ตั้งแต่ปี 2545 จะย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่เมืองโฮจิมินห์
หรื อ ชื ่ อ เดิ ม ไซ่ ง ่ อ น ประเทศเวี ย ดนามในเดื อ น
กุมภาพันธ์นี้ ครูอ๋อเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรและ
แผนกPre-1 และแต่งตํารา Pre-1 ของเรา ขอบคุณ
มากค่ะครูอ๋อที่ได้รับใช้ที่สันติสุขด้วยความยอดเยี่ยม
ตลอดหลายปีมานี้ เราจะคิดถึงครูอ๋อมากๆเลย และจะ
ไม่มีใครให้เราแซว(ประจํา)อีก
เขียนมาหาพวกเรา
บ่อยๆ นะคะ! อย่าลืมล่ะ!

GOOD-BYE, TEACHER AWE! GOOD MORNING,
VIETNAM!
Did you know “Good Morning,
Vietnam!” was a box office hit
movie in 1988 starring Robin
Williams and our famous Thai
star, Jintara Sukhapat? Anyway,
Miss Awe (Tantada Sawatdee),
our beloved teacher since January
2002, will be relocating to work
in Vietnam’s Ho Chi Minh City,
formerly known as Saigon, in
February. Miss Awe started our
Pre-1 Department and wrote our Pre-1 book.
Thank you, Teacher Awe, for serving at Santisuk
with excellence all these years! We’ll really miss
you and there’ll be no one to pick on now!
Please keep in touch!

ชั้นเรียนพิเศษ 8 ชั่วโมง: การพูดต่อหน้ากลุ่ม/
สาธารณะ!!
เราจะเปิดชั้นเรียนพิเศษสุด 8 ชั่วโมงเกี่ยวกับการพูด
(ภาษาอั ง กฤษ)ต่ อ หน้ า กลุ ่ ม หรื อ ในที ่
Public
“Public
Speaking! ส า ธ า ร ณ ะ ท ี ่ เ ร ี ย ก ว ่ า
Speaking” ในวันที่ 8-11 ก.พ.
โดย อ.แจนนิส ชิค จากประเทศแคนาดา เธอเป็นครู
สอนภาษาอังกฤษที่มากด้วยประสบการณ์ และยังเป็น
นักเปียโนคอนเสิร์ต/นักดนตรีอาชีพอีกด้วย ชั้นเรียนมี
2 เวลาตามรอบปกติ โดยจะเปิดตามเวลาที่มีนักเรียน
ลงทะเบียนมากที่สุด 2 ห้อง ค่าเล่าเรียนราคา 500
บาทไม่ว่าเวลาใดก็ตาม อย่าพลาดโอกาสเยี่ยมเช่นนี้!

SPECIAL 8-HOUR “PUBLIC SPEAKING”
CLASS !!!
We'll be offering “Public Speaking”, a very
special 8-hour class from February 8 - 11 by
Janice Schick, an experienced English teacher
and an accomplished concert pianist/musician
from Canada. The class will be offered twice a
day with the most sign-up students (7 am, 10
am, 1 pm, 4:45pm, 7pm). Tuition is 500 baht
regardless of the time. Don’t miss this great
opportunity!
LEAVING ON A JET PLANE!
A hearty “thanks so much” to volunteer
teachers: Julie Heaton, Rick and Darlene Cline,
and Ellen and Hannah Hiser,
leaving the beginning of
February! Please come back
again next year!

ครูอาสาสมัครบินกลับบ้าน
ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับอ.จูลี่ อ.ริคและอ.ดาร์ลีน
อ.เอลเลนและคุณแฮนนาห์
ซึ่งจะกลับบ้านต้นเดือน
ก.พ.นี้ ขอให้กลับมาอีกในปีหน้านะคะ!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่จากอเมริกา!
ขอต้อนรับอ.เมว และอ.โรส ซิมคินส์ และอ.ริต้า เอซิ
งก้าจากสปริงเลค รัฐมิชิแกน และอ.ค
ริสติน่า (บุตรสาวของดร.แกรี่) ซึ่งมา
เป็นครั้งแรก
พวกเขาจะสอนใน
เดือนก.พ.นี้
เชิญแวะทักทายและ
ต้ อ นรั บ ครู อ าสาสมั ค รเหล่ า นี ้ ไ ด้ ใ น
เดือนก.พ.ค่ะ

WELCOME RETURNING & NEW U.S. VOLUNTEER
TEACHERS!
We want to warmly welcome back Mel and Rose
Simpkins, and Rita Ezinga from Spring Lake,
Michigan, and our new volunteer teacher,
Kristina Morgan (Dr. Garry’s daughter) from
Minnesota. They’ll be here to teach the February
session. Come by to say hi and welcome them
in February!

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 เราจะเปิดสอน
วิชาต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง
ทะเบียนอย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการ
อ่านพื้นฐานซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
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ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสําหรับผู้จบที่กลับมาเรียนใหม่
เรามีค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสุดที่ลดราคาเกือบ 50%
สําหรับผู้ที่จบการศึกษาจากสันติสุขแล้วแต่ประสงค์จะ
กลับมาเรียนวิชาต่างๆเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ห้องธุรการ
หมายเหตุ ราคาพิเศษไม่สามารถใช้กับวิชาพิเศษข้าง
ต้นคือ “Public Speaking” ได้ ซึ่งราคา 500 บาท
สําหรับทุกคน

FOR RETURNING STUDENTS
We have a very special discount that is nearly
50% off the normal tuition for our returning
graduates. Contact the office for more details.
Note: The special discount does not apply to the
above “Public Speaking” class which is 500 baht
for everyone.
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