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เทอมเดือนตุลาคม 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 4 - 28 ตุลาคม เวลา 7 น. 10 น. 13
น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้ชั้นที่
คุณต้องการ วันสุดท้ายสําหรับราคาปกติในรอบนี้คือ วันพฤหัส
ที่ 30 กันยายน หลังจากวันที่ 30 ก.ย. นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่ม
ขึ้นอีก 300 บาท และชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว คุณ
สามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่าเล่าเรียน 50% ของ
ชั้นและเวลาที่คุณต้องการภายในวันที่ 30 ก.ย. และคุณไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ สําหรับจํานวนเงินที่เหลือ วันกําหนด
จ่ายคือภายในวันแรกของการเรียน ทุกชั้นเรียนวันจันทร์-วัน
พฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม. ค่าลง ทะเบียน
แรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่งรับคืนไม่ได้
กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา (ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้
ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
1
ใบขนาด
1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและการใช้
ภาษา อังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศ
ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น.
หรือ 19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์
- วันพฤหัสฯเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17
น. (ขอย้ํา: วันศุกร์ปิด 17 น.)

OCTOBER 2010 SESSION
The next class session will be October 4 - 28 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,
September 30. After September 30, 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 September 30 and
it is not refundable after this date. You need to
pay the remainder by the first day of class.
Classes will meet Monday to Thursday, 2 hours a
day for 30 hours. 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” 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, October 2. Please register Monday Thursday, 8 am - 7:30 pm or Friday, 9 am - 5 pm.
(Notice we close at 5 pm on Fridays).
SPECIAL KIDS’ PROGRAMS IN OCTOBER!
1. ENGLISH FOR KIDS (E4K): October 6-27
Please register early for this very special “English
for Kids” classes, October 6-27 for kids from K Grade 6 (ages 5-12). Classes meet Monday Friday, 9 - 11 am or 1 - 3 pm for 30 hours. 1,600
baht including textbook and daily snacks. After
October 4, the price goes up to 1,800 baht. Hurry
before all classes are full!
2. “STAR KIDS” TUTORING
· “Math Skills”: 11 am - 12 pm or 3 - 4 pm;
1,000 baht/15 hours
· Math/Science Tutoring: 4 - 5 pm;
1,500 baht/10 hours
Exercise
sheets
and
supplies
included. Please ask Miss Kwan (Rungravee) if you have questions.
3. KIDS’ DREAM WORLD TRIP: OCTOBER 27
400 baht by October 27 and
500 baht afterwards. Parents
or guardians are welcome to
go with your kids! Please
register with Miss Kwan
(Rung-ravee).

โปรแกรมพิเศษสําหรับน้องๆในเดือนตุลาคม!
1. E4K: ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก: 6-27 ต.ค.
กรุณารีบลงทะเบียนให้บุตรหลานสําหรับชั้นเรียนพิเศษสําหรับ
เด็กๆนี้ เปิดวันที่ 6 - 27 ต.ค. สําหรับน้องๆชั้นอนุบาล - ป.6
(5-12 ปี) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ มีให้เลือก 2 เวลาคือ
9.00 น. - 11.00 น. หรือ 13.00 น. - 15.00 น. รวม 30
ชั่วโมง ราคา 1,600 บาท รวมตําราและอาหารว่างทุกวัน หลัง
วันที่ 4 ต.ค. ราคาจะขึ้นเป็น 1,800 บาท รีบๆลงทะเบียนก่อน
ทุกห้องเต็มนะคะ!
2. โปรแกรมติว“สตาร์คิดส์”
· ชั้นเรียน“ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์”: 11 - 12 น. หรือ 15
- 16 น. ราคา 1,000 บาท/15 ชั่วโมง
· ชั้นเรียนติวคณิต-วิทย์: 16 - 17 น. ราคา 1,500 บาท/10
ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียนรวมชีทแบบฝึกหัดและอุปกรณ์
หากมีคําถาม
กรุณาสอบถามครูขวัญ(รุ้งรวี)
3. ทัศนศึกษาดรีมเวิร์ล: 400 บาทภายในวันที่ 27 ต.ค. หลัง
จากนั้น 500 บาท ยินดีต้อนรับผู้ปกครองไปเที่ยวกับบุตร
หลานด้วย! กรุณาลงทะเบียนกับครูขวัญ(รุ้งรวี)
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TUITION CHANGES THIS OCTOBER SESSION
ONLY!
1 - 3 pm/4:45 - 6:45 pm = 1,000 baht
Note: Prices are still the same for the 7 am, 10
am, and the 7 pm classes, or 850, 1,000 and
1,500 baht respectively. Notice the price reduction
for the 4:45 pm class!
LEAVING ON A JETPLANE!
A hearty “thanks for coming” and a sweet goodbye to our volunteer teachers: Valerie Miguel,
Hermilyn Gaffud, Hannah Hiser and Natalie
Thomas. We are grateful for your time and help.
Please do come back!
WELCOME BACK FORMER
VOLUNTEER TEACHERS
FROM THE U.S. !
We want to warmly welcome
back Bob Gilmore and Jack
Armstrong from Minnesota,
U.S.A. Drop by to say hi and welcome
these two volunteer teachers!
“ENGLISH FOR FUN” REPORT:
SEPTEMBER 15
Seasons and Life Changes. This was the theme for
our “English for Fun” program on Wednesday,
September 15.
Not only did we sing about
weather changes and spell words related to
weather in a relay race, but we heard from our
special speaker, Teacher Alice Ensley, and her
reflection of life changes. Students were
challenged to think about changes they were
experiencing and the purpose of their life.
Thailand may only have three seasons, but in our
lifetime we may
experience many season
changes from birth to old age. How will you live
out your life?

ค่าเทอมบางรอบเปลี่ยนเฉพาะเดือนตุลาคม!
13 - 15 น. /16.45 - 18.45 น. = 1,000 บาท
หมายเหตุ รอบ 7 น. 10 น. และ 19 น. ยังคงราคาเดิมคือ
850 บาท 1,000 บาท และ1,500 บาทตามลําดับ โปรด
สังเกตว่ารอบ 16.45 น.ลดราคานะคะ!
ครูอาสาสมัครขึ้นเครื่องกลับ!
ขอขอบพระคุณจากใจ และ
ขอกล่าวลางามๆด้วยความ
ซาบซึ้งใจต่อครูอาสาสมัคร
เหล่านี:้ คุณแวล(แวลเลอรี)
คุณเฮอร์มี(เฮอร์มิลิน) คุณ
แฮนนาห์ และคุณแนตตาลี
เราซาบซึ้งที่ทั้งสี่ท่านได้สละเวลามาช่วยสอน ขอให้กลับมาอีก
นะคะ!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่าจากอเมริกากลับมา!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครเก่ากลับมาอีกคือ อ.บ็อบ กิลมอร์
และอ.แจ็ค อาร์มสตรองจากรัฐมินนีโซต้า สหรัฐอเมริกา เชิญ
แวะทักทายและต้อนรับท่านทั้งสองนี้ด้วยนะคะ!
รายงานโปรแกรม ENGLISH FOR FUN: 15 กันยายน
ไม่ใช่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย... แต่หัวข้อของโปรแกรม
ENGLISH FOR FUN เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาคือ
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและวาระในชีวิต นอกจากเราจะได้
ร้องเพลงเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง
และ
แข่งขันสะกดคําที่เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้ว เรายังได้ฟังนักพูด
รับเชิญพิเศษคือ อ.แอลิส เอ็นสลีย์แบ่งปันเกี่ยวกับวาระการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านเอง เราท้าทายให้นักเรียนคิดถึง
การเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาประสบอยู่ และจุด ประสงค์ในชีวิต
ประเทศไทยอาจมี 3 ฤดู แต่ทั้งชีวิตของเรา เราอาจประสบกับ
ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนเข้าวัยชรา คุณจะใช้
ชีวิตของคุณอย่างไรล่ะ?

REMINDER: SEPTEMBER 30 DEADLINE!
· The last day to get the normal tuition price for
อย่าลืม DEADLINE วันที่ 30 ก.ย.!
the October session.
· เป็นวันสุดท้ายที่จะจ่ายค่าเทอมในราคาปกติ
· Tuition will increase 300 baht after this day.
· เป็นวันที่ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้น 300 บาทหลังจากวันนี้
· The last day to reserve a spot in any class. After
· เป็นวันสุดท้ายที่จะจองที่เรียนได้ หลังจากวันนี้ นักเรียนไม่
that, the tuition fee is not refundable.
สามารถรับเงินคืนได้
SPECIAL ELECTIVES
Our special electives are “Grammar for Daily Life”,
วิชาเลือกพิเศษ
“Grammar
Through
Dialogues”,
“Advanced กรุณาดูรายชื่อวิชาเลือกทางฝั่งซ้ายมือ
เราจะเปิดสอนวิชา
Conversation”, “English for Hospital Staff”,
“Writing”, “English for Sports”, and “Basic ต่างๆเหล่านี้เดือนไหนก็ได้ แต่ต้องมีนักเรียนลง ทะเบียนอย่าง
Reading”. We will open these electives any month น้อย 6 คนขึ้นไปต่อวิชา (ยกเว้นวิชาการอ่านพื้นฐานซึ่งต้องมี
6 or more students register (except “Basic นักเรียน 3 คนขึ้นไป)
Reading” which needs 3 or more).
สโมสรกีฬาสันติสุข
SANTISUK SPORTS CLUB
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark 2
Court, and basketball at 8:30 am every Saturday และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์

เวลา 17 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข

and 5 pm every Sunday at Santisuk.
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