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Summer is finally here! Well,
that’s not necessarily so. It feels
like it never left; but you must
admit, it’s great beach weather. If
you were able to join us for
friendship camp this year we
were at the beach in Hua Hin.
What a nice time we had
spending with friends, teachers and enjoying the ocean
breeze. If you were not able to make this camp, just
hold on for our upcoming English camp July 7-8, 2012.

ในที่สุดฤดูร้อนก็มาถึง นั่นไม่
สํ า คั ญ เท่ า ไหร่ เ พราะรู ้ ส ึ ก
เหมือนว่ามันไม่ได้จากเราไป
ไหน แต่ต้องยอมรับว่าอากาศ
ที่ชายหาดดีมาก ถ้าคุณได้ไป
ร่ ว มค่ า ยมิ ต รภาพกั บ เราที ่
หัวหิน เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้ใช้ร่วมกันกับเพื่อนๆและคุณครู
และเพลิดเพลินกับสายลมที่ชายทะเล ถ้าคุณไม่ได้เข้าร่วมค่าย
นี้กับเรา แค่รอไปค่ายภาษาอังกฤษกับเราที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-8
ก.ค. 2555 นี้
เทอมเดือนเมษายน 2554

APRIL 2012 SESSION
The next class session will begin April 10 - May 10,
2012 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4 pm, and 7 pm. Please
note the time change for the 4:45 pm class. Also, The
last day for early registration is Thursday, April 5, 2012
(Friday office hours: 9 am—5 pm). After April 5th,
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 April 5th. It is not
refundable after that. Classes meet Monday - Thursday,
2 hours a day for 30 hours. There are no classes once
again on Friday for students . New students, have 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” 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, April
9th. Please register Monday-Thursday, 8 am-7:30 pm
and Friday, 9 am-5 pm.

เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 10 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 เวลา 7 น. 10 น.
13 น. 16 น. และ 19 น. โปรดทราบเวลาเรียนรอบ 16.45 น.
เปลี่ยนเป็น 16 น. เทอมนี้เรียน วันสุดท้ายที่จะจ่ายราคาปกติ
ในรอบนี้คือ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เม.ย. 2555 (เวลาทําการวันศุกร์
คือ 9 - 17 น.) หลังวันนี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท และ
ชั้นเรียนต่างๆอาจเต็มแล้ว ถ้าคุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้าก็
ทําได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของชั้นที่คุณต้องการ ตาม
เวลาที่เลือกภายในวันที่ 5 เม.ย. เช่นกัน หลังวันนี้ คุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกชั้นเรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เรียนวันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
สําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานํา
สําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตร
นักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1”
แต่ละชั้นจํากัด 6-12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวันอังคารที่ 9
เม.ย. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น.(Pre-1 ไม่
ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์-วันพฤหัสเวลา 8-19.30
น.และวันศุกร์เวลา9- 17 น.

TUITION AND TIME CHANGE FOR APRIL
SESSION

เปลี่ยนค่าเล่าเรียน และเวลาเรียนเดือนเมษายน
• ค่าเล่าเรียนรอบ 10.00 น. = 1,200 บาท
• ค่าเล่าเรียนรอบ 13.00 น. = 1,100 บาท
• รอบ 16.00 น. เปลี่ยนเป็น 16.45 น.

• Tuition change: 10:00am = 1,200 baht
• Tuition change: 1:00pm = 1,100 baht
• Time change: 4.45 pm to 4 pm
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รอบสุดท้ายของชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก พร้อม
อาหารกลางวันและกิจกรรม!

LAST SESSION OF “ENGLISH FOR
KIDS” WITH LUNCH AND ACTIVITY!
Date and Time:
Monday - Friday; April 18 - May 10, 2012
Age: 3 - 12 years old
• EFK (30 hours)
= 1,800 baht (incl. textbook and snacks)
• Math. (15 hours) = 1,000 baht
• Science (15 hours) = 1,000 baht
• Lunch + Activity
= 850 baht
Total = 4,650 baht

วันที่และเวลา:
วันจันทร์-วันศุกร์ วันที่ 18 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 อายุ: 3-12 ปี
• ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก(30 ชม.)
= 1,800 บาท
(รวมค่าตําราและอาหารว่างทุกวัน)

• ติววิชาคณิตศาสตร์ (15 ชม.)
• ติววิชาวิทยาศาสตร์ (15 ชม.)
• ค่าอาหารกลางวันและค่ากิจกรรม
รวม

= 1,000 บาท
= 1,000 บาท
= 850 บาท
= 4,650 บาท

Special 1,000-baht discount!!!: Pay only 3,650 baht if ลดราคาพิเศษ 1,000 บาท!!! สําหรับนักเรียนที่ลงทะเบียน
you register now till April 12, 2012 !
ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 12 เม.ย. 2555 จ่ายทุกวิชาครบชุดแค่ 3,650
บาทเท่านั้น

PHASE 10 & PINGPONG TOURNAMENT

การแข่งขันเกม”เฟสเท็น” & การแข่งขัน”ปิงปอง”

Come and join our “Phase 10”
tournament on Sunday, April
22nd at 1 pm, 30 baht/person.
Pingpong on Saturday, April
28th at 9:30am. High School
& adults, 50 baht/person;
elementary, 30 baht. It’s not
too late to learn to play these
games to practice your
memory, decision-making, and strategy skills!

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเกม”เฟสเท็น”
ในวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. เวลา 13.00 น.
ค่าสมัคร 30 บาท/ท่าน
การ
แข่งขัน”ปิงปอง“ในวันเสาร์ที่ 28 เม.ย.
เวลา 9.30 น. ผู้ใหญ่กับนักเรียนมัธยม ค่า
สมัคร 50 บาท/ท่านนักเรียนชั้น ค่าสมัคร
30 บาท/ท่าน ยังไม่สายเกินไปนะคะที่จะหัดเล่น เพื่อฝึกทักษะ
ความจํา การตัดสินใจ และกลยุทธ์!

SANTISUK SPORTS CAMP May 5-MAY 7

ค่ายกีฬาสันติสุข: 5 พ.ค. - 7พ.ค.

It’s that time of year again when we
hold our famous
annual Sports
Camp! Sports lovers this is a must if
you have extra energy to spare and
you enjoy healthy competition! The
camp fee is 950 baht. Please register
and pay by April 30 or the price will
increase to 1,200 baht after this date.
Please feel free to stop by the office to
register now.

ได้เวลาในปีนี้อีกแล้วที่เราจะจัดค่ายกีฬา
ประจําปีที่โด่งดังของเรา! ขอเชิญเข้าร่วม
ค่ายสนุกนี้สําหรับเพื่อนๆที่รักการเล่นกีฬา
ทุกเพศทุกวัยที่มีเรี่ยวมีแรงกัน ตลอดจนกอง
เชียร์และแม่ยก รวม ทั้งเด็กหาบน้ําทั้ง
หลาย! ค่าค่าย 950 บาทเท่านั้น โปรดรีบลง
ทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย.
หลังวันนี้ ราคาขึ้นเป็นราคาปกติ 1,200 บาท
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานของเราเพื่อสมัคร

TIME TO SAY GOODBYE!

ได้เวลาล่ําลาคุณครูอีกแล้ว

We are so appreciative for having
our volunteer teachers stay with
us this month. Thank you so
much to: Jonathan & Liz Gerdes,
Dennis & Tarsha Washington,
Don & Kim Watson & Akeloe
Facey. Thank you for the time you spent with us and
please come back again! We’ll miss all of you!

เราซาบซึ ้ ง ที ่ ค รู อ าสาสมั ค รมาอยู ่ ก ั บ เราในเดื อ นนี ้ แ ละขอ
ขอบพระคุ ณ จากใจสํ า หรั บ อ.โจนาธานและอ.ลิ ซ เกิ อ เดส
อ.เดนิสและอ.ธาเซีย วอลซิงตัน อ.ดอนและอ.คิม วัตสัน อ.อคิ
โละ เฟซี่ ขอบคุณที่ได้ใช้เวลากับเรา และหวังว่าท่านจะกลับมา
อีกนะคะ! พวกเราจะคิดถึงพวกคุณ
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ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าและใหม่!

A WARM WELCOME TO
RETURNING & NEW VOLUNTEER
TEACHERS!

เราตื่นเต้นที่อ.แอนนาลิซ่า โคเล่อ อยู่ที่นี่กับเราอีก
เทอมหนึ่ง และเพื่อนของเขา เจนนี่ คูแบท มาช่วยสอน
ในเดือนเมษายน เจนนี่มาจาก โรสวิล มินิโซต้า อย่า
ลืมแวะทักทายเธอด้วยนะคะ

We’re so excited to have Annalisa Khoeler stay
with us for another sessions and to have her
firend, Jenny Kubat join us for the April session.
Jenny is from Roseville, Minnesota. Drop by and
say hello to welcome her.

ทีมผู้นําแห่งสหศวรรตใหม่

LEADERSHIP FOR THE NEW MILLENIUM
TEAM
If you missed, “Santisuk’s Got Talent” I hope you were
able to join us for “Santisuk Presents: “Thai &
American Culture” on Thursday, March 29th. We saw a
drama presentation performed by the team from
Maryland, USA and our own LFNM team formed Thai
dance. The LFNM team will be leaving for America on
Monday, April 9th and returning on Friday, May 25th.
This is an exciting time as the team makes its final
preparations.
SPECIAL ELECTIVES

ถ้าคุณพลาดกิจกรรม”สันติสุข ก๊อท ทาเล้นท์” หวังว่าคุณได้มา
ร่วมกิจกรรม “สันติสุข พรีเซนต์”วัฒนธรรมไทยและอเมริกัน ใน
วันพฤหัส ที่ 29 มี.ค. เราได้เห็นการแสดละครของทีมที่มาจาก
รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ การแสดงรําไทยของทีมผู้นํา
แห่งสหศวรรตใหม่ของเรา ทีมนี้จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
ในวันจันทร์ ที่ 9 เม.ย. นี้ และจะกลับมาในวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. นี่
เป็ น เวลาที ่ น ่ า ตื ่ น เต้ น ของการเตรี ยมความพร้ อ มของที ม ครั ้ ง
สุดท้ายก่อนเดินทาง
วิชาเลือกพิเศษ

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).

คุณสนใจที่จะฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของคุณหรือ
มองหาชั้นเรียนระดับ
สูงและชั้นเรียนภาษาอังกฤษพิเศษหรือไม่? พิจารณาวิชาเลือก
ของเรา ชั้นเรียนไวยากรณ์สําหรับชีวิตประจําวัน ไวยากรณ์ผ่าน
ทางบทสนทนา การสนทนารดับสูง การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับกีฬา และ ภาษาอังกฤษสําหรับเบื้องต้น เราจะเปิดสอน
วิชาต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ขอให้มีนักเรียนลง ทะเบียน
อย่างน้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่ง
ต้องมีนักเรียน 3 คนขึ้นไป)

FOR RETURNING GRADUATES

ค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสําหรับผู้จบที่กลับมาเรียนใหม่

We have a very special discount that is nearly 50% off เรามีค่าเล่าเรียนราคาพิเศษสุดที่ลดราคาเกือบ 50% สําหรับผู้
the normal tuition for our returning graduates. Contact ที่จบการศึกษาจากสันติสุขแล้วแต่ประสงค์จะกลับมาเรียนวิชา
the office for more details. Only for those who finished ต่างๆเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ เฉพาะผู้จบ
Levels 1—4!
ระดับ 1-4 แล้ว!

POLICIES FOR GRADUATION

กฎระเบียบในการจบการศึกษา

Students eligible to receive a graduation certificate are
those who attain at least a P (passing) grade in Levels 1
- 4 AND any 2 electives (includes camp). Also, there’s a
100 baht “graduation fee” when you register for
your 6th class.

นักเรียนซึ่งสําเร็จการศึกษาและสามารถขอรับใบ
ประกาศนียบัตรของโรงเรียนได้คือ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรระดับ
1-4 และผ่านทุกระดับด้วยคะแนนรวม P (passing) และเรียน
วิชาเลือกพิเศษของโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 2 วิชา(รวมค่ายภาษา
อังกฤษเป็น 1 วิชาได้) นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียน
วิชาที่ 6 จะมีค่า“ใบประกาศนียบัตร” 100 บาทบวกเพิ่มเข้าไป
กับค่าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
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สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนาม
แบดฯหัวหมาก และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์
เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 18 น.ที่
ลานจอดรถสันติสุข

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at
Hua-mark Court. Please join the
Badminton competition and lunch
afterwards on Tuesday, April 10th for
100 baht. Basketball at 5:00 pm every
Sunday at Santisuk.
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