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MARCH 2010 SESSION
The next class session will be March 9 - April 1,
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, March 4. (Friday office
hours: 9 am-5 pm). After March 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 March
4. 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 NONREFUNDABLE 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, March 8. Please
register Monday - Thursday, 8 am - 7:30 pm or
Friday, 9 am - 5 pm.

เทอมเดือนมีนาคม 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 9 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 เวลา 7
น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลง
ทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคา
ปกติในรอบนี้คือ วันพฤหัสที่ 4 มี.ค. (เวลาทําการวันศุกร์คือ
9 - 17 น.) หลังจากวันที่ 4 มี.ค.นี้ ค่าเล่าเรียนจะ
เพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจ
จะเต็มแล้ว
ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วง
หน้าก็ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของ
ชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่เลือก ภายในวันที่
4 มี.ค. เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่สามารถ
ขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์ - วันพฤหัส
วันที่ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ไม่มีชั้นเรียน
ว ั น ศุกร์ ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุก
คน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชน
มา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)
พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6
- 12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่
ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 8 มี.ค. โดย
เลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้อง
มา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์ - วันพฤหัสเวลา 8 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.

MARCH TUITION
March tuition is 1,000 baht for 10 am, 1 pm,
and 4:45 pm classes. 7 am and 7 pm remain
850 and 1,500 respectively.

ค่าเล่าเรียนเดือนมีนาคม
ค่าเล่าเรียนเดือนมี.ค.สําหรับเวลา 10 น. 13 น.
และ16.45 น. ราคา1,000 บาท ส่วนเวลา 7 น. และ19 น.
ราคา 850 บาท และ1500 บาทตามลําดับ

CREATIVE WRITING CLASS
We are offering a special class in “Creative
Writing” taught by Kristina Morgan, an American
volunteer teacher who grew up in Kenya, Africa.
You will learn to express yourself in a fresh way.
Find out more about fiction, non-fiction, and
poetry while developing your own creativity and
writing style.

ชั้นเรียนพิเศษ: “การเขียนเชิงสร้างสรรค์”
เราจะเปิดชั้นเรียนพิเศษเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์ สอนโดยอ.คริสติน่า มอร์แกน ครูอาสาสมัคร
ชาวอเมริกันซึ่งเติบโตที่ประเทศเคนยา ทวีปแอฟริกา คุณจะ
เรียนรู้ถึงการแสดงออกด้วยวิธีการเขียนที่สดและใหม่
ฝึก
การเขียนแนวนวนิยาย แนวทั่วไป และบทกวีขณะพัฒนาแนว
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และสไตล์ของตนเอง
ชั้นเรียน“ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก”!
กลิ่นไอของหน้าร้อนโชยมาแล้วนะคะ
และเด็กๆก็อยากจะ
ออกนอกบ้านไปสนุกกัน
เรามีชั้นเรียนพิเศษที่เปิดแค่ปีละ
สองครั้งช่วงปิดเทอมคือ ชั้น“ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก” รับ
เด็กอายุ 4-12 ปี เด็กๆจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
และพบเพื่อนใหม่ในสถานที่ที่ดีและปลอดภัย
กรุณารีบลง
ทะเบียนล่วง หน้า มี 2 รอบคือ วันที่ 15 มี.ค. - 2 เม.ย.
และวันที่ 7 เม.ย. – 6 พ.ค. 2553 เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
โดยเลือก 1 รอบคือ 9.30 - 11.30 น. หรือ 13.30 15.30 น. ค่าเล่าเรียนราคา 1,000 บาท รวมอาหารว่าง
ทุกวัน ค่าตําราเรียนต่างหาก วันสุดท้ายที่จะได้ราคาปกติคือ

ENGLISH FOR KIDS (E4K)!
The hot season is in the air and kids are eager
to get out of the house and have fun! We have
special “English for Kids” classes offered only
twice a year during the big school holiday for
kids ages 4-12. Your kids will enjoy learning
English and making new friends in a good and
safe environment. Please register early for
classes, March 15 - April 2, and April 7 - May
6, 2010. Classes meet Monday – Friday, 9:30–
11:30 am or 1:30-3:30 pm. The tuition is 1,000
1

วันศุกร์ที่ 12 มี.ค. หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอีก 100
บาทบวกค่าตําราเรียน

baht including a daily snack plus the cost of a
textbook. The last day to get the normal price is
Friday, March 12. After this date, the tuition
goes up another 100 baht plus textbook.

การแข่งขันเฟส-เท็น (PHASE 10)
เราจะจัดการแข่งขันเกมเฟส-เท็นในวันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค.
เวลา 15.15 น.ที่สันติสุข ถ้าคุณชอบเล่นเกมเฟส-เท็น ก็
ชวนเพื่อนๆไปลงทะเบียนกันได้นะคะ ราคา 30 บาทต่อท่าน

PHASE 10 TOURNAMENT
We will be holding a Phase 10 tournament
on Sunday, March 14 at 3:15 pm at
Santisuk. If you like to play Phase 10, bring
your friends to register with you at 30 baht
per person.

ค่ายมิตรภาพสันติสุข!
วันที่ 27-28 มี.ค. ที่สายป่านรีสอร์ท สระบุรี
500 บาทจนถึง 19 มี.ค.
800 บาท 20 - 24 มี.ค. (หลังจากนั้น 1,000 บาท)
ขอเชิญเข้าร่วมค่ายมิตรภาพสันติสุข 2 วัน 1 คืน นอก จาก
คุ ณ จะได้ เ พื ่ อ นๆใหม่ แ ล้ ว
คุ ณ ยั ง จะได้ ส นุ ก สนานกั บ
บรรยากาศที่สวยงามและผ่อนคลาย ราคา 500 บาทจาก
วันนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. อย่าลืมชวนเพื่อนๆไปลงทะเบียน
กันก่อนราคาจะขึ้นนะคะ!

SANTISUK FRIENDSHIP CAMP!
March 27 - 28 @ Saipan Resort, Saraburi
500 baht from now till Mar. 19
800 baht, Mar. 20 - 24, (1,000 baht after)
You are invited to Santisuk’s Friendship Camp
where you’ll meet new friends and have fun in a
beautiful and relaxing environment for 2 days and
1 night together. Please invite your friends and
register in the office from now till March 19 at 500
baht before the price goes up!

รายการ “ENGLISH FOR FUN”
รายการ “English for Fun” จะเป็นชั่วโมงหลังของการ
เรียนในวันที่ 24 มี.ค. มาสนุกกับภาษาอังกฤษ และพบ
ครูและเพื่อนๆในชั้นอื่นกัน!

“ENGLISH FOR FUN”
“English for Fun” will be the last class hour on
March 24. Have fun with English, and meet
teachers and students from other classes!

สันติสุขขายของ: “ทุกอย่าง 10 - 20 บาท”!
ขอเชิญช่วยซื้อของสันติสุขในงานขายของ “ทุกอย่าง 10 20 บาท” ที่ ล็อบบี้สันติสุข วันพฤหัสฯที่ 25 มี.ค.นะคะ!

SANTISUK SPECIAL SALE: 10 & 20 BAHT FOR
EVERY ITEM!
Thursday, March 25, in our Santisuk lobby we’ll be
selling good used clothes for 10 or 20 baht each!

ขึ้นเครื่อง!
ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับครูอาสา
สมัครที่มาช่วยเรา
และขอกราบลา
งามๆแก่อ.เมวและอ.โรส อ.ริต้า และ
อ.แคลร์(คุณพ่ออ.สตีฟ) ขอเชิญกลับมา
อีกนะคะ เรายินดีต้อนรับท่านเสมอ!

LEAVING ON A JETPLANE!
A hearty “thanks for coming” and a sweet goodbye to Mel and Rose Simpkins, Rita Ezinga, and
Clair Cable (Steve’s dad). Please come again! We
would love to have you back any time!
WELCOME RETURNING AND NEW
VOLUNTEER TEACHERS FROM
AMERICA!
We want to warmly welcome back
Dan & Judi Juhasz, and new
volunteer teachers, Larry & Judy Dearing
from California, Roger & Jane Anderson
from Minnesota, and Cassidy Philips and
Marie Wilkinson from Wisconsin. Drop
by to say hi and welcome them!

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่จากสหรัฐอเมริกา!
ขอต้อนรับครูเก่ากลับมาคือ อ.แดนและอ.จูดี้ ยูฮาสซ์ และ
ครูใหม่คือ อ.แลรี่และอ.จูดี้ เดียริ่งจากรัฐแคลิฟอร์เนีย อ.รอ
เจอร์และอ.เจน แอนเดอร์สันจากรัฐมินนีโซต้า อ.แคสิดี้ ฟิ
ลิปส์ และอ.มารีย์ วิลคินสันจากรัฐวิสคอนซิน! เชิญแวะ
ทักทายและต้อนรับครูเหล่านี้ได้ค่ะ!
วิชาเลือกพิเศษ
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ เราจะเปิดสอนวิชา
ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง ทะเบียน
อย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐาน
ซึ่งต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

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).
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. ที่สนามแบดฯ
หัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา
8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18
น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
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