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HAPPY NEW YEAR 2011!
Welcome back everybody! How was your holiday?
Did you spend it with family and friends? Here at
Santisuk we’re excited for all the upcoming
events, not just this month, but for the year. If
one of your new year resolutions is to improve
your English in 2011, then you’re at the right
place! Please take a look and see what we have to
offer.
FEBRUARY 2011 SESSION
The next class session will begin February 8 March 4, 2011 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm,
and 7 pm. Register early to get the time you want.
The last day for early registration is Thursday,
February 3. (Friday office hours: 9 am—5 pm).
After February 3, 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 3. 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
NON-REFUNDABLE registration fee of 500 baht.
Please bring a photo-copy of your Thai ID card
and 1 recent 1” x 1” photo. Each class has 6-12
students and the emphasis is on conversation and
writing. For Level 1 students (not Pre-1), there is a
REQUIRED orientation at either 4:45 pm or 7 pm
on Monday, February 7. Please register MondayThursday, 8 am-7:30 pm and Friday, 9 am-5 pm.
SPECIAL MOVIE: “SUMMERTIME CHRISTMAS”
STARRING OUR TEACHER MONICA EDER!
Did you make it to our premiere on
Friday, January 28? Our very own
teacher, Monica Eder, gave an
excellent performance as one of
the leading actresses. She shared
with us what it was like to work on
a movie set and the impact it had
on her life. Most importantly she
learned regardless of the position you have,
everyone plays a part and no position is better
1
than another.
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สวัสดีปีใหม่ 2554!
ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาค่ะ!

พวกเราได้ทําอะไรกันบ้างใน

วันหยุดคะ? ได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆไหม? ที่สันติสุข
เราตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะในเดือนนี้ แต่ตลอดทั้งปี
ถ้ า หนึ ่ ง ในบรรดาปณิ ธ านปี ใ หม่ ข องคุ ณ คื อ อยากพู ด ภาษา
อังกฤษให้เก่งขึ้นในปีนี้

คุณก็มาถูกที่แล้วล่ะค่ะ!อ่านดูว่าเรามี

อะไรเสนอคุณบ้าง
เทอมเดือนกุมภาพันธ์ 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2554 เวลา 7
น. 10 น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียน
เพื่อจะได้ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติในรอบ
นี้คือวันพฤหัสที่ 3 ก.พ. (เวลาทําการวันศุกร์คือ 9-17 น.)
หลังจากวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียน
ต่างๆอาจเต็มแล้ว

ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้าก็ทําได้

โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตามเวลาที่
เลือก ภายในวันที่ 3 ก.พ. เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์—วันพฤหัส

วัน

ละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ไม่มีชั้นเรียนวันศุกร์ ค่าลง
ทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับ
คืนไม่ได้

กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา

(ผู้ที่ยังไม่มีบัตร

ประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1
ใบ ขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6-12 คน เน้นการพูดและ
การใช้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนใหม่ระดับ

ปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่

7

ก.พ.

1

ทุกคนต้องเข้า

โดยเลือกเวลาเดียวคือ

16.45 น. หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียน
ในวันจันทร์-วันพฤหัสเวลา 8-19.30 น. และวันศุกร์เวลา
9-17 น.
ภาพยนตร์พิเศษ: “คริสต์มาสในฤดูร้อน”
นําแสดงโดย มอนิก้า เอเดอร์ ครูของเรา!
คุณได้มาชมภาพยนตร์ข้างต้นในวันศุกร์ที่ 28 ม.ค.หรือเปล่า
คะ? ครูของเรา มอนิก้า เอเดอร์ เป็นหนึ่งในดารานํา และก็
แสดงได้ยอดเยี่ยม

เธอเล่าให้เราฟังถึงการแสดงภาพยนตร์

และผลกระทบต่อชีวิตของเธอ ที่สําคัญสุดคือ เธอเรียนรู้ว่า ไม่
ว่าเราจะมีตําแหน่งใดก็ตาม

ทุกๆคนก็ต้องเล่นบทบาทของตน

และไม่มีตําแหน่งใดดีกว่าตําแหน่งอื่น

SPECIAL “TRUE LOVE” CLASS DURING THE
MONTH OF LOVE!
Are you seeking to find out what “True
Love” is? Join us for a FREE class on
February 9 and 10 in the Conference Room
on the 2nd floor. This is 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”ในเดือนแห่งความรัก!
คุณกําลังค้นหาว่า“รักแท้”นั้นคืออะไรไหม?

เชิญ

เข้าร่วมชั้นเรียนฟรีนี้ในวันที่ 9 และ 10 ก.พ.ใน
ห้องประชุมชั้น 2 (ชั้นลอย) ซึ่งทันวันวาเลนไทน์
พอดี! เวลาของชั้นเรียนนี้จะเป็น 30 นาทีสุดท้าย
ของชั้นเรียนทุกชั้นทั้ง 2 วัน ลองมาฟังกันซิว่าอะไร
เป็นองค์ประกอบของรักแท้ และรักแท้คืออะไร!
ถึงเวลาอําลากันแล้ว!

TIME TO SAY GOODBYE!
As the January session comes to a
close, it’s almost time for our
volunteer teachers to leave and go
back home. We will dearly miss the team from
Mansfield, Ohio! Thank you so much to: Bill and
Julie Heaton, Charlene and Monica Eder, Sue
Loesch, and Sue and Sarah Baer. We appreciate the
time you spent with us and would love to have
you back any time!

ขณะที่เทอมเดือนม.ค.ใกล้จะจบลงแล้ว

ก็เป็นเวลาที่ครูอาสา

สมัครของเราจะต้องลากลับบ้าน เราจะคิดถึงทั้งคณะจากเมือง
แมนส์ฟีล รัฐโอไฮโอ ขอขอบพระคุณจากใจสําหรับอ.บิลและ
อ.จูลี่ อ.ชาร์ลีนและคุณมอนิก้า เอเดอร์ อ.ซู โลช และ อ.ซูและ
คุณเซร่าห์ แบร์ ขอบพระคุณสําหรับเวลาที่ใช้กับพวกเรา และ
ยินดีต้อนรับกลับมาเสมอนะคะ!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่!
ขณะที ่ เ ราต้ อ งอํ า ลาเพื ่ อ นๆจากรั ฐ โอไฮโอ

เราก็ ข อต้ อ

WELCOME RETURNING AND NEW VOLUNTEER
นรับอ.เมว และอ.โรสแมรี่ ซิมคินส์กลับมาอีกครั้งพร้อมคณะ
TEACHERS!
คือ
อ.ทอมและอ.เว็นดี้ ซีเฝิร์ท อ.เอเวลิน สไนปท์
As we say goodbye to our friends from
อ.ริต้า เอซิงก้า อ.สตีฟ บัทท์ และอ.เดวิด เยเกอร์
Ohio, we want to warmly welcome back
ทั้งหมดมาจากรัฐมิชิแกนอันหนาวเย็น! เราตื่นเต้น
Mel and RoseMary Simpkins and their
มากที ่ พ วกเขาจะมาช่ ว ยเราสอนในเดื อ นก.พ.นี ้
team: Tom and Wendy Siefert, Evelyn
Snipes, Rita Ezinga, Steve Butts and David
เชิญแวะทักทายและต้อนรับพวกเขาได้นะคะ!
Jaeger. All hail from the cold state of Michigan!
We’re so excited they’re coming to join us to
วิชาเลือกพิเศษ
teach the February session! Drop by and say hi to
กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ
เราจะเปิดสอนวิชา
welcome them.
ต่างๆเหล่านี้เดือนใดก็ได้ แต่ต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 6 คนขึ้น
SPECIAL ELECTIVES
Are you interested in sharpening your grammar
skills or looking for higher level and specialty
English classes? Consider our electives: “Grammar
for Daily Life”, “Grammar Through Dialogues”,
“Advanced Conversation,” “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).
STAR KIDS’ PROGRAM
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. For the KIDS
CENTER program on Thursdays ONLY, tuition is
200 baht per month. Again, if you register for the 2
entire program, students can join KIDS CENTER for

ไปลงทะเบียนเรียนต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้อง
มีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)
โปรแกรม“สตาร์คิดส์” - ปั้นน้องๆให้เป็นดาวทางวิชาการ
รับน้องๆชั้นป.4-6 และม.1-3 โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้น้องๆได้
เรียนรู้วิชาหลักที่นําไปประยุกต์ใช้ได้คือ

วิชาภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังรวมวิชาทักษะ
ชีวิต(คิดส์เซ็นเตอร์)ให้กับน้องๆ ทุกวันพฤหัสฯเวลา 16.30—
18.00

น.

โปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ทุกวันพฤหัสฯอย่าง
เดียว ราคา 200 บาท/เดือน ขอย้ํานะคะ
ว่า ถ้าสมัครทุกวิชาทั้งโปรแกรม จะได้
แถมโปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ฟรี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ครูขวัญ
ประสานงาน“สตาร์คิดส์”

ผู้

free. Please contact Miss Kwan, our STAR KIDS
ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสําหรับผู้จบที่กลับมาเรียนใหม่
coordinator, for more details.
เรามีค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสุดที่ลดราคาเกือบ 50% สําหรับผู้
ที่จบการศึกษาจากสันติสุขแล้วแต่ประสงค์จะกลับมาเรียนวิชา
SPECIAL TUITION FOR RETURNING STUDENTS
We have a very special discount that is nearly 50% ต่างๆเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ
off the normal tuition for our returning graduates.
Contact the office for more details.
กฎระเบียบในการจบการศึกษาจากโรงเรียน
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาสมบูรณ์จะต้องผ่านระดับ 1–4 และผ่าน
REQUIREMENT FOR GRADUATION
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา อาทิ Grammar for Daily Life หรือ
All graduates must pass Levels 1 to 4 and pass
any 2 electives like Grammar for Daily Life, Grammar Through Dialogue หรือ Advanced
Grammar
Through
Dialogue,
Advanced Conversation หรือค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
Conversation, or English Camp.
สโมสรกีฬาสันติสุข

SANTISUK SPORTS CLUB
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯ
Badminton at 10 am every Tuesday at Huaหัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30
mark Court, and basketball at 8:30 am every
Saturday and 6 pm every Sunday at น. และทุกวันอาทิตย์เว
Santisuk.
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