December 8-10, 2018
@ Sattaheep, Chonburi
Adults: 1,650 baht
High-School: 1,500 baht
Deadline: December 3
After Deadline: 2,500 baht

ค่ายกีฬา 2018
8-10 ธ ันวาคม
ั บ ชลบุร ี
ณ สตหี
ผูใหญ่
้
: 1,650 บาท
มัธยม: 1,500 บาท
ราคาพิเศษถึง: 3 ธ.ค.
หลังจากนัน
้ : 2,500 บาท

Come and join our FREE
class with SES students on
December 18-19 in the
lobby with FREE snacks!
Taught by our founder,
Steve Cable.

SANTISUK’S CHRISTMAS GIFT
TO YOU: DECEMBER SESSION LOWER PRICE, LESS TIME!
The next class session, December 3-20, will
be only 20 hours, not our normal 30 hours
and will cost 33% less too (see time and
price below)! BUT, classes higher than Pre-1
will count as a full class toward a Santisuk
certificate. The last day for the Early Bird
price is Thursday, November 29. After that,
tuition increases 300 baht.
You can reserve a seat in
any class by paying 50% of
the tuition by November 29.
It is not refundable after
that. Classes meet Monday
to Thursday, and each class
has 6-11 students, and emphasizes speaking and using English. For
new students, there is a one time NONREFUNDABLE registration fee of 500 baht.
Please bring a photo-copy of your Thai ID
card and one recent 1”x1” picture. For Level
1 students ONLY, there is a REQUIRED
orientation at either 4:45 pm or 7 pm on
Saturday, December 1.

TUITION FOR KIDS AND ADULTS
THIS DECEMBER ONLY

ั้ ยนความหมายแท้
ชนเรี
ของคริสต์มาส
้ เรียนฟรีกับนักเชิญเข ้าร่วมชัน
เรียนสันติสข
ุ ในวันที่ 18-19 ธ.ค.
ั ติสข
ณ ล็อบบีส
้ น
ุ พร ้อมขนม
ฟรีทก
ุ รอบ! สอนโดยผู ้ก่อตัง้
ของเราคืออ.สตีฟ เคเบิล
้

SES
CLOSED:
Dec. 5, 10 ,
25, 31,
Jan. 1

ั สข
สนติ
ุ ปิ ด:
5, 10, 25, 31 ธ.ค., 1 ม.ค.

7 am: 870 baht, 10 am: 940 baht, 1 pm:
800 baht, 4:45 pm: 1,070 baht, 7 pm:
1,470 baht
Note:
 BASIC class: 1,540 baht
 100 baht discount for students, 1822 years old

KIDS CENTER

ของขว ัญคริสต์มาสสาหร ับคุณ:
้ เวลาลดลง!
เทอมเดือนธ.ค. - ราคาถูกขึน
เทอมต่อไปวันที่ 3-20 ธันวาคม จะใช ้เวลาแค่ 20
ชัว่ โมงเท่านัน
้ ไม่ใช่ 30 ชัว่ โมงตามปกติ และจะ
ราคาลดลง 33% ด ้วย (ดูเวลาและราคาด ้านล่าง)!
้ เรียนทีส
แต่สาหรับชัน
่ งู กว่า Pre-1 เราถึงจะนั บเป็ น
้ เรียนเต็มเพือ
ชัน
่ จะได ้ใบประกาศนียบัตรของสันติสข
ุ
วันสุดท ้ายสาหรับราคาย่อมเยานีค
้ อ
ื

วันพหหัสทที่

29 พหศจิกายน หลังวันนี้ ค่าเทอมจะเพิม
่ ขึน
้ อีก
300

บาท

เชิญจองทีเ่ รียนล่วง

หน ้าได ้ด ้วยการจ่ายค่าเทอม 50%
ภายในวันที่ 29 พหศจิกายน จาก
้
นัน
้ นักเรียนจะรับเงินคืนไม่ได ้ ชัน
เรียนพบกันวันจันทร์ถงึ วันพหหัสท
วันละ 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 20
้ จากัดนักเรียน 6ชัว่ โมง แต่ละชัน
11

คน

เน ้นการพูดและการใช ้

ภาษาอังกหษ นั กเรียนใหม่มค
ี า่ ลงทะเบียนแรกเข ้า

500 บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุณายืน
่ สาเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายปั จจุบน
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1”

นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้องเข ้าปฐมนิเทศภาค
บังคับโดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น.
ในวันเสาร์ท ี่ 1 ธันวาคม

ค่าเทอมของเด็กและผูใ้ หญ่
ในเดือนธ ันวาคมนีเ้ ท่านน
ั้
7 น.: 870 บาท, 10 น.: 940 บาท, 13 น.: 800
บาท, 16.45 น.: 1,070 บาท, 19 น.: 1,470
บาท
หมายเหตุ:
้ BASIC: 1,540 บาท
 ชัน
 ลดราคา 100 บาทสาหรับนั กเรียนอายุ 1822 ปี

คิดสเ์ ซ็นเตอร์

 December 3-20, 2018

 3-20 ธันวาคม 2561

 Deadline: November 29

 วันสุดท ้ายในการลงทะเบียน: 29 พ.ย.

 Tuition: 1,070 baht/course

 ค่าเทอม: 1,070 บาท/คอร์ส

 20 hrs., 10 days, MondayThursday, 4:45-6:45 pm

 20 ชม. 10 วัน, วันจันทร์-วันพหหัสท
เวลา 16.45-18.45 น.

 Textbooks: B480/set/person
for all grades

 ค่าตารา: 480 บาท/ชุด/คน สาหรับ
้
นักเรียนทุกชัน

 Free Placement Test

 ทดสอบฟรีเพือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน

We warmly
welcome back
Claudia (pronounced clao-ja) Kern from
Brazil, and two newcomers to SES from the
U.S.A., Elizabeth (Liz) Reid from Minnesota/
Ladkrabang and Sarah Adams from South
Dakota, who is joining us long-term,
including Eugene & Marie Naude from
South Africa! All five are here already so be
sure to greet them when you see them!

ยินดีต ้อนรับครู
เก่ากลับมาคือ
ครูคลาวจ ้า (สะกดแบบคลาวเดีย) เคิรน
์ จากบราซิล
พร ้อมครูใหม่จากสหรัฐอเมริกาคือ ครูลซ
ิ เอลิซาเบ็ธ รีดจากรัฐมินนีโซต ้า/สาขาลาดกระบัง และครู
ซาร่าห์ แอดัมส์จากรัฐเซาธ์ ดาโคต ้าซึง่ จะอยูก
่ ับ
เราระยะยาว รวมทัง้ ครูยจ
ู น
ี และครูมารี นอดด์! ครู
ทัง้ ห ้าท่านมากันแล ้ว
และอย่าลืมทักทายกันเมือ
่
เจอท่านนะคะ!

We are also sad to say goodbye but with
much grateful thanks to Nancy, and the
Northwestern team: Dr. E
(John), Dr. Susan, Morgan,
Rose, Samrit, Nathan, Sarah,
Anika, Thomas, Cindy, Sam,
and Ben, who are heading to
Japan next! We are very grateful for all your time and help! Travel safely
and do come back again!

เราเศร ้าที่ต ้องเซย์ กู ้ดบายกั น แล ้วแต่ ก็ ด ้วยความ
ซาบซึ้ง ใจต่อครูแนนซี่ รวมทัง้ ทีมนอร์ธเวสเติรน
์ :
ั ครูมอร์แกน
ดร.อี(จอห์น) ดร.ซูซน
ครูโรส ครูซามริท ครูเนธัน ครูเซิ ดี้ ครู
ร่าห์ ครูอานิก ้า ครูธอมัส ครูซน
แซม และครูเบ็นซึง่ ทีมจะไปญีป
่ น
ุ่
ต่อ! ขอบพระคุ ณ อย่ า งยิ่ง ส าหรั บ
เวลาและความช่วยเหลือแก่เรา ขอ
ให ้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกลับมาอีกนะคะ!

 Christmas Cheer: On December 19, we need many volunteers to
help us pass out goodies and flyers
in front of Santisuk from 6:30 am to
7:30 pm. The sign up sheet is on the
meeting room door on SES’ 2nd
floor. Sign up with your friends!
 Christmas Party: December 23
at 6 pm in our Santisuk parking lot. The
ticket is 250 baht and will be sold in December. The attire this year is our beautiful
Thai style from any era, people group, or region! So,
plan ahead to bring your
family, friends, and foes to
enjoy a great night with us!
We will eat a delicious Chinese supper while we watch
the program on stage, sing Christmas
songs, root for the gift drawing, etc.!
 Christmas Gift Donations: Like
every year, you are welcome to donate
gifts for our Christmas drawing at the party
on December 23. Please bring
NEW gift(s), wrapped or unwrapped, to the office during
office hours. NO FOOD, CANDIES,
NUTS, NOR CHOCOLATE PLEASE! Thank
you very much, and see you at the party!

ี ร์
 คริสต์มาสเชย

ในวันที่ 19 ธันวา-

คม เราต ้องการอาสาสมัครจานวนมากเพือ
่
ช่วยเราแจกขนมและใบปลิวข ้างหน ้าโรง่ ทีใ่ บ
เรียนเวลา 6.30-19.30 น. เชิญลงชือ
่ หน ้าประตูห ้องประชุมชัน
้ 2 ของโรงลงชือ
่ กันนะคะ!
เรียนและชวนเพือ
่ นๆมาลงชือ
 งานปาร์ตค
ี้ ริสต์มาส:

23 ธันวาคม

เวลา 18.00 น. ณ ลานจอดรถสันติสข
ุ บัตรราคา
250 บาท เปิ ดขายในเดือนธ.ค. การแต่งกายปี นี้
เราจะเน น
้ สไตล์ไ ทยอั น งดงามจากยุ ค สมัยใดก็ได ้
กลุม
่ ชนใดก็ได ้ หรือภาคใดก็ได ้!
ดังนัน
้

ให ้เราเตรียมตัวล่วงหน ้า

PINGPONG:

Office
hours in the SES lobby.
BADMINTON: 10 am on
Tuesdays and Fridays. Our
van leaves SES @ 9:30 am.
PICKLEBALL: 8 am-12
noon, Saturdays, and 2 or
3-6:45 pm, Sundays at SES.
BASKETBALL:
6:458:30 pm, Sundays at SES.

ปิ งปอง: ตามวันและเวลาทา
ั ติสข
การในล็อบบีส
้ น
ุ
แบดมินต ัน: 10 น. ทุกวัน
อังคารและวันศุกร์ รถตู ้ออก
จากสั น ติส ุข เวลา 9.30 น.
พิคเคิลบอล: 8-12 น.ทุกวัน
เสาร์ และ 14 หรือ 15-18.45
ั ติสข
น. ทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ
บาสเกตบอล: 18.45-20.30
ั ติสข
น. ทุกวันอาทิตย์ทส
ี่ น
ุ

ATTENTION:
ALL MOTORCYCLISTS
Please park your motorcycle ONLY at the motorcycle parking spots next
to the basketball hoops.
Thank you for your kind
cooperation!

แล ้วชวนญาติสนิทมิตรสหาย อีก
ทัง้ ศัตรูผู ้น่ารักมาร่วมงานสนุกกับ
เรา! เราจะรับประทานอาหารอร่อย
แนวโต๊ะจีน

ชมโปรแกรมบนเวที

ร ้องเพลง

คริสต์มาส รอลุ ้นการจับฉลากของขวัญ ทลท!
 การบริจาคของขว ัญงานคริสต์มาส: ดัง่ เช่น
ทุกปี เชิญบริจาคของขวัญเพือ
่ ใช ้ในการจับฉลาก
กองกลางในงานคริสต์มาสวันที่ 23 ธ.ค.นี้ กรุณา
นาของขวัญใหม่ จะห่อแล ้วหรือยังไม่
ห่อก็ได ้ ไปทีส
่ านักงานสันติสข
ุ ในเวลา
ทาการปกติ

ขอความกรุณางดของกิน

ประกาศสาหร ับ
ผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์
กรุณาจอดมอเตอร์ไซค์ในทีท
่ ี่
เราจัดให ้จอดเท่านัน
้
ซึ่ง เป็ น
ตรงพื้น ปู น ซีเ มนต์ห ลั ง แป้ น
บาสทั ง้ สองฝั่ งที่ต ีเ ป็ นช่อ งๆ
ขอบพระคุ ณ สาหรับความร่วม
มือเป็ นอย่างดีคะ่ !

ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ถั่วต่างๆ หรือ
ช็อคโกแลต! ขอบพระคุณนะคะ และพบกันในงาน
คริสต์มาสค่ะ!

View the original version of this Santisuk News in color on our website, www.santisuk.org

เชิญชมและอานต
นฉบั
บของสารสั นติสุขนี้เป็ นภาพสี ทางเว็บไซตของเราตามที
อ
่ ยูข
น
่
้
่ างต
้
้
์

NC

