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SCHOOL CLOSED: APRIL 8, 12-16, 2013

WORD CHAMP COMPETITION
FOR G.1 - G.6 STUDENTS!
APRIL 11: 10 AM & 2:30 PM
G.1-G.6 students: you are
invited to enter our English
competition called WORD
CHAMP! Given 5 seconds for
each English word, whoever
can spell it the fastest and the
most wins! Apply quickly as we
take only 10 kids per level: Level 1 = G.1-2; Level 2 = G.3-4 and
Level 3 = G.5-6. Parents, make
sure your kids want to enter on
their own if they want to win
this competition. And kids, start
practicing your English vocabulary!
การแข่งขัน“แชมป์ศพ
ั ท์”

สาหรับน้องๆ E-4-K!

APRIL 2013 SESSION
The next class session will be April 22 - May
14/16 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3
pm, 4-6 pm (special time) and 7-9
pm. The last day for the Early Bird
price is April 11. After that, tuition
will increase 300 baht. If you would
like to reserve a seat in any class,
you need to pay 50% of the tuition
by April 11. It is not refundable after that.
Classes meet Monday-Friday, two hours a day
for 30 hours. For new students, there is a onetime 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 Saturday, April 20, 2013. Register weekdays, 8 am7:30 pm, and Fridays, 9 am - 5 pm.

NOTICE: CHANGES IN APRIL

Classes
are Monday-Friday
น้องๆป.1-ป.6: ขอเชิญเข้าแข่งขัน
 4:45-6:45 pm changed to 4-6 pm
ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าแชมป์ศพ
ั ท์!
 Tuition is 1,300 baht/course for 10
เราจะให้คาศัพท์โดยให้เวลาคาละ
am, 1 pm, and 4 pm.
5 วินาทีในการสะกด ผู้ที่ได้มากที่
ENGLISH FOR KIDS (E-4-K)
สุดชนะ! รีบสมัครนะคะเพราะเรา
NEXT SESSION: APRIL 18 - MAY 10
รับแค่รุ่นละ 10 คนเท่านั้น! รุ่นที่ 1
300 BAHT INCREASE AFTER APRIL 9
= ป.1-2 รุน
่ ที่ 2 = ป.3-ป.4 รุน
่ ที่ 3  English + snacks, excluding book
= 1,400 baht (9-11am OR 1:30= ป.5-ป.6 ท่านผู้ปกครองคะ ขอ
3:30pm)
ให้บุตรหลานเป็นฝ่ายสมัครใจเข้า
 Math + snacks, excluding book
ร่วมแข่งขันเองนะคะ
และน้องๆ
= 950 baht (11 am - 12 pm)
เริ่มฝึกหรือท่องศัพท์กันได้แล้วค่ะ!  Thai language +snacks, excluding book = 950 baht (12:30-1:30 pm)
SPECIAL DISCOUNTS!
 English + one subject + snacks, excluding
150 baht/course discount for
book = 2,300 baht (see above for time)
students age 18-22! Please pre Lunch package = 650 baht (12-12:30 pm
sent student and Thai ID card.
daily): after April 9 + 200 baht
ลดราคาพิเศษให้ 18 - 22 ปี!
 All 3 classes (English, math, Thai) + snacks +
ลดราคา150 บาท/
lunch + book = 4,000 baht (9 am-1:30 pm
คอร์สสาหรับ
OR 11 am-3:30 pm)
นักเรียนและนัก Register by April 9 to get the special fee.
After + 300 baht
ศึกษาอายุ1 8 - 2 2
ปี
โปรดแสดงบัตรนักเรียนหรือ  Contact Miss Kwan if you have questions.
 Parents Orientation: April 10 @ 6 pm
นักศึกษาและบัตรประชาชน

APRIL 2013

โรงเรียนปิด: 8, 12-16 เม.ย. 2556
เทอมเดือนเมษายน 2556

เทอมหน้าเริ่มวันที่ 22 เม.ย.-14/16 พ.ค. 2556
เวลา 7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 4-6
น. (เวลาพิเศษ) และ 19-21 น. โปรด
รีบลงทะเบียนเพื่อได้ชั้นที่คุณต้องการ
วันสุดท้ายสาหรับราคาพิเศษคือวันทีุ่
11 เม.ย. หลังวันนี้ ค่าเทอมจะเพิ่มขึ้น
300 บาท คุณสามารถจองที่เรียนล่วง
หน้าได้โดยจ่ายค่าเทอม 50% ของชั้น
ที่คุณต้องการและตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 11
เม.ย. หลังวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ชม. รวมเป็น 30
ชั่วโมง นักเรียนใหม่มีคา่ ลงทะเบียนแรกเข้า 500
บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้พร้อมสาเนาบัตรประชาชน (ผู้
ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)
และรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้น
จากัดแค่ 6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต้องเข้าปฐมนิเทศ

ในวันเสาร์ท
ุ ี่ 20 เม.ย. 2556 โดยเลือกเวลาเดียว
คือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา)
กรุณาลงทะเบียนในวันธรรมดาเวลา 8-9.30 น.
และวันศุกร์เวลา 9-17 น.

การเปลีย
่ นแปลงเดือนเมษายน

 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
 เปลี่ยนเวลารอบ 16.45-18.45 น. เป็น 16-18 น.
 ค่าเล่าเรียน 1,300 บาท/คอร์สเท่ากันเวลา10 น.
13 น. และ 16 น.
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสาหรับน้องๆอนุบาล - ป.6
เทอมถัดไป: 18 เม.ย. - 10 พ.ค.
หลังวันที่ 9 เม.ย. + 300 บาท
 ภาษาอังกฤษ + อาหารว่าง/ค่า
ตาราต่างหาก =1,400 บาท (9-11 น.
หรือ 13.30-15.30 น.)
 คณิตศาสตร์ + อาหารว่าง/ค่าตารา
ต่างหาก = 950 บาท (11-12 น.)
 ภาษาไทย + อาหารว่าง/ค่าตารา
ต่างหาก= 950 บาท(12.30-13.30 น.)
 ภาษาอังกฤษ + 1 วิชา + อาหารว่าง/ค่าตารา
ต่างหาก=2,300 บาท (ดูเวลาข้างต้น)
แพ็คเกจอาหารกลางวัน = 650 บาท (12-12.30
น.ทุกวัน): หลังวันที่ 9 เม.ย. + 200 บาท
ทั้ง 3 วิชา (อังกฤษ-คณิตฯ-ไทย) + อาหารว่าง +
อาหารกลางวัน + ตารา = 4,000 บาท (9-13.30
น. หรือ 11-15.30 น.)
 ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 เม.ย. เพื่อจะได้ราคา
พิเศษ! หลังจากนั้น+300 บาท
ติดต่อครูขวัญหากมีคาถาม
ปฐมนิเทศผูป
้ กครอง:
10 เม.ย. เวลา 18 น.
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SUNDAY
ANNOUNCEMENTS
Each Sunday night,
the Sports Department uses
the whole parking lot beginning at 5 pm for basketball so
if you plan to attend the SL
program at 5:30 pm, kindly
park your car in the (Toyota)
soi across the street or somewhere else during that time.
Those who play sports and
who participate in the evening
SL program, please help us
keep the building clean especially the lobby and outside.
Also, please turn off all the
lights and fans in the bathroom area including the fans
in the kitchen outside.
Thank you very much!

ประกาศเกีย
่ วกับวันอาทิตย์
ทุกค่าวันอาทิตย์ ฝ่ายกีฬาต้อง
ใช้ลานจอดรถเล่นบาสเกตบอล
ทั้งสนามตั้งแต่เวลา17 น.เป็นต้น
ไป หากท่านเข้าร่วมโปรแกรม
SL เวลา 17.30 น. กรุณาจอด
รถที่อื่นในช่วงนั้น เช่น ปากซอย
โตโยต้าเยื้องเรา หรือที่อื่น
ผู้เข้าร่วมเล่นกีฬา
และผู้เข้า
ร่วมรายการ SL ภาคค่า โปรด
ช่วยกันรักษาความสะอาดใน
อาคาร โดยเฉพาะบริเวณล็อบบี้
และครัวด้านนอก กรุณาปิดไฟ
ในบริเวณห้องน้าข้างบนเมื่อใช้
เสร็จรวมถึงพัดลมทุกตัวใน
บริเวณครัว ขอบพระคุณค่ะ!
BADMINTON AND BASKETBALL
Come and play
badminton with
us every Tuesday at 10 am
and basketball every Sunday at
5 pm. Working out is good for
your health!

แบดมินตันและบาสเกตบอล
ขอเชิญมาร่วมเล่นแบดมินตันกับ
เราทุกวันอังคารเวลา
10 น. และบาสเกตบอล
ทุกวันอาทิตย์เวลา 17
น. ออกกาลังดีแก่สุขภาพค่ะ!

GOODBYE AND SEE YOU AGAIN!
We would like to express our deepest
thanks to Don and Joan, Ron and
Rosalie, Chad and Amy, Matt and Lisa,
and Liz! We will miss all of you and
hope to see you again! We would also
like to thank Bethany and Caitlin who served at
the Ladkrabang campus during the February
session!
WELCOME OLD AND NEW
VOLUNTEER TEACHERS FROM THE US!
We warmly welcome back Jeanna
McAllister from Illinois, and first
timers, Joel Pike from Minnesota,
Betty Price from California, and the
two young ladies from Ohio who
were at Ladkrabang, Bethany Eder
and Caitlin Naugle! Looking forward to seeing all
of you soon! Be sure to stop by and say hi to
them!
TOURNAMENTS IN APRIL
 Ping-pong Tournament: April 27 @ 9 am
Fee: 30 baht/person for junior and senior high
school students and 60 baht/person for adults.
 Badminton Tournament: April 30 @ 10 am
Fee: 100 baht/person.
OTHER COURSES WE OFFER
Some of you may not know that we offer other
excellent courses every session
besides Pre-1 and Levels 1-4. They
are Basic 1 and Basic 2, formerly
called Basic Reading, which come
before Pre-1. The Basic courses are
2,100 baht each. Moreover, in order to get an
SES certificate, students need to take two additional courses besides Levels 1-4. Grammar for
Daily Life, Advanced Conversation and Writing
are three of many we offer. Take these courses
not only to get a certificate but to help improve
your English skills!
SANTISUK NURSERY (3 MOS. - 3 YRS.)
We have a nursery with experienced and certified staff. Contact Miss Awn in the nursery for
details.
NORTH CENTRAL STATE COLLEGE
If you would like to
study in the US in a
quality and inexpensive college, and in
the same town where
some of your former
teachers live, check
out NCSC in Mansfield, Ohio at <www.
ncstatecollege.edu>. This month, you will see
Teacher Bethany who is a graduate of NC State.
Ask her about it.
PEACE FELLOWSHIP CHURCH
THAI PROGRAM, FRIDAY: supper at 6:15 pm,
program at 7:15 pm.
SANTISUK LIGHTHOUSE (ENGLISH), SUNDAYS
 Program at 5:30 pm, supper afterwards.
 NO SANTISUK LIGHTHOUSE on April 14.

ลาก่อน และพบกันอีก!
ขอแสดงความขอบพระคุณแก่ครูดอน
กับครูโจน ครูรอนกับครูโรซาลี ครู
แชดกับครูเอมี ครูแมทกับครูลิซา และ
ครูลิซ! เราจะคิดถึงพวกคุณ และหวังว่า
จะพบกันอีก!
นอกจากนี้
เราขอบพระคุณครู
เบธานีกับครูเคธลินที่ได้ไปช่วยสอนที่สาขาลาดกระบังในเดือนก.พ.ค่ะ!

ยินดีตอ
้ นรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่
จากสหรัฐอเมริกา! (รายละเอียดซ้ายมือ)
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่ากลับมาคือ ครูจีน่า
จากรัฐอิลลินอยส์ และผู้มาครั้งแรกคือ ครูโจลจาก
รัฐมินนีโซต้า ครูเบ็ตตี้จากรัฐแคลิฟอร์เนีย และครู
สองท่านจากรัฐโอไฮโอซึ่งไปอยู่ลาดกระบังเทอม
ที่แล้วคือ ครูเบธานีและครูเคธลิน! เราดีใจที่จะพบ
ทุกคนเร็วๆนี้ อย่าลืมแวะทักทายพวกเขานะคะ!

การแข่งขันเดือนเม.ย.!
 ปิงปอง: 27 เม.ย. เวลา 9 น. ค่าสมัครคนละ 30
บาทสาหรับนักเรียนมัธยมฯ และคนละ
60 บาทสาหรับผู้ใหญ่
 แบดมินตัน: 30 เม.ย. เวลา 10 น. ค่า
สมัครคนละ 100 บาท
วิชาอืน
่ ๆทีเ่ ราเปิด
เรามีชั้นเรียนอื่นๆซึ่งยอดเยี่ยมที่เปิดรับนักเรียน
ทุกเทอม นอก จากชั้น Pre-1 และระดับ 1-4 ชั้น
อื่นๆคือ Basic 1 และ Basic 2 (ชื่อเดิม Basic
Reading) ราคา 2,100/วิชา นอกจากนี้ นักเรียน
จะต้องลงเรียนอีก
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วิชาเพื่อจะจบและรับ
ประกาศ- นียบัตร อาทิเช่น Grammar for Daily
Life หรือ Advanced Conversation และ Writing ฯลฯ ดังนั้น เราขอให้กาลังใจคุณไปลงเรียน
วิชาเหล่านี้ ไม่เพียงเพื่อจะจบหลักสูตร แต่เพื่อ
ช่วยปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ
ให้ดีขึ้น!
สันติสข
ุ เนอร์สเซอรี่ (3 เดือน- 3 ปี)
เรามีเนอร์สเซอรี่ซึ่งมีครูเก่งด้วย
ประสบการณ์พร้อมประกาศนียบัตร
ติดต่อครูออ
้ นเพื่อขอรายละเอียดค่ะ
มหาวิทยาลัย NORTH CENTRAL STATE
หากคุณอยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาซึ่งดี มีคุณภาพ ค่าเทอมไม่แพง โดยมีครู
เก่าของพวกเราบางคนอยู่ในเมืองนั้นด้วย
ลอง
เช็คดู<www.ncstatecollege.edu>ในเมืองแมนส์
ฟีล รัฐโอไฮโอ เดือนนี้ คุณจะเจอครูเบธานีซึ่งจบ
จาก NC State ลองถามเธอเกี่ยวกับที่นี่ก็ได้ค่ะ
คริสตจักรสันติสข
ุ สัมพันธ์
โปรแกรมภาคภาษาไทยทุกค่าวันศุกร์ :
อาหารเย็น18.15 น.โปรแกรม19.15 น.
โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษทุกเย็นวันอาทิตย์
 โปรแกรม 17.30 น. อาหารเย็นหลังจากนั้น
 งดโปรแกรมค่าวันที่ 14 เม.ย.
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