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SANTISUK CHRISTMAS PARTY: DEC.18
THE BIGGEST EVENT OF THE YEAR!!!
You are invited to our annual Christmas
party on Saturday, December 18 at 6 pm
at the Santisuk parking lot. Open to
anyone: students, relatives and friends.
250 baht (from 11 years old up) buys a
ticket to the party, a delicious Chinese
meal, games, singing, and lots of fun.
Hosted by Peace Fellowship Church.
• Ticket is 100 baht/person for kids 5 - 10 years old,
and free for 4 and under (sitting with parents).
• Pay by Dec. 13. After this date, price increases to
300 baht/person. Tickets on Dec. 18 is 400 baht
person.
• Be on time for the 10-course Chinese meal so you
donʼt miss the assorted appetizers and other
delicious dishes!
• Your ticket stub is valuable̶it will go towards the
Christmas gift drawing!

งานปาร์ตี้คริสต์มาสสันติสุข : 18 ธ.ค.
งานใหญ่ที่สุดประจําปี!!!
ขอเรียนเชิญร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสสันติสุขประจําปีในวัน
เสาร์ที่ 18 ธ.ค. ณ ลานจอดรถ สันติสุข เวลา 18.00 น. ยินดี
ต้อนรับทุกท่านทั้งนักเรียน ญาติๆ และเพื่อนๆ บัตรราคา 250
บาท/ท่าน สําหรับอายุ 11 ปีขึ้นไป ร่วมรับประทานอาหารแบบ
โต๊ะจีนอันแสนอร่อย เล่นเกมส์ ร้องเพลง และสนุกเต็มอิ่มตลอด
งาน คริสตจักรสันติสุขสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ
•	

 เด็กอายุ 5 - 10 ขวบ ราคา 100 บาท/ท่าน ฟรีสําหรับเด็ก
อายุ 4 ขวบลงมา (นั่งกับผู้ปกครอง)
•

•

กรุณาซื้อบัตรภายในวันที่ 13 ธ.ค. หลังจากนั้น ราคาขึ้น
เป็น 300 บาท/ท่าน หน้างานในวันที่ 18 ธ.ค. ราคา 400
บาท/ท่าน
โปรดมาตรงเวลาเพื่อจะไม่พลาดอาหารแนวโต๊ะจีนที่เริ่ม
จากอาหารว่างหลากหลาย และอาหารอื่นอันแสนโอชะที่
เรียงกันมาเสิร์ฟร่วม 9 ชุด!

CHRISTMAS GIFT DONATIONS ACCEPTED
If you would like to donate gifts for our • หางบัตรมีค่า เราจะนําไปจับฉลากของขวัญคริสต์มาส!
Christmas Party drawing, please bring your
เชิญบริจาคของขวัญสําหรับงานคริสต์มาส
gifts to the office during our office hours from now until
หากคุณประสงค์จะบริจาคของขวัญเพื่อการจับ
the party.
รางวัลหางบัตรในงานคริสต์มาส โปรดนําของ
ขวั ญ ไปให้ ท ี ่ ห ้ อ งธุ ร การได้ ใ นวั น เวลาทํ า การ
CHRISTMAS CAROLING: DEC. 23
ปกติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงาน
Go Christmas caroling December 23
(singing Christmas songs at various
homes). Weʼll leave Santisuk at 6 pm.
(Explanation of “caroling” in the Thai
section).

“คริสต์มาสแครอลิ่ง” - ไปร้องเพลงกัน! : 23 ธ.ค.
ขอเชิญร่วมคณะ “แครอลิ่ง” ในวันที่ 23 ธ.ค.“คริสต์มาสแครอ
ลิ่ง” เป็นธรรมเนียมคริสต์มาสที่สนุกมาก เป็นการเดินทาง

(ภายในตัวเมือง)ไปเป็นหมู่คณะโดยร่วมร้องเพลงคริสต์มาส
2011 NEW YEAR TUITION
หน้าบ้านผู้ใหญ่และเพื่อนๆของเราจากค่ําถึงดึก นอกจากจะได้
Santisuk English School has not raised tuition for 4 เข้าไปเยี่ยมผู้คนเหล่านั้นแล้ว พวกเขาก็จะจัดเตรียมอาหารว่าง
years. However, our costs have increased every year. ไว้ต้อนรับเราด้วย ประสบการณ์น่าประทับใจจริงๆ ลองสักครั้ง
We do apologize, but we must increase tuition effective หนึ่งเถอะค่ะ! พบกันที่สันติสุขเวลา 6 โมงเย็นหรือ 18 น.
January 2011. Prices for the new year are as follows:
7 am/1 pm
10 am
4:45 pm
7 pm

=
=
=
=

950
1,100
1,200
1,650

baht
baht
baht
baht

1

JANUARY 2011 SESSION
The next class session will be January 10 - February 2
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 session is Thursday, January 6.
After January 6, tuition will increase 300 baht. If you
would like to reserve a spot in any class, you need to
pay 50% of the class fee by January 6 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, January 8. Please
register Monday - Thursday, 8 am - 7:30 pm or Friday,
9 am - 5 pm.

ค่าเล่าเรียนปีใหม่ 2554
สันติสุขไม่ได้ขึ้นค่าเล่าเรียนมา 4 ปีแล้วแม้ค่าใช้จ่ายของเราจะ
ขึ้นทุกปี เราขออภัยนะคะที่มีความจําเป็นต้องขึ้นค่าเล่าเรียน
ตั ้ ง แต่ เ ทอมเดื อ นมกราคม 2554 เป็ น ต้ น ไปดั ง ต่ อ ไปนี ้
7 น./13 น.
=
950
บาท
10 น.
16.45 น.

=
=

1,100 บาท
1,200 บาท

19 น.

=

1,650 บาท

เทอมเดือนมกราคม 2554
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 10 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ เวลา 7 น. 10
น. 13 น. 16.45 น. และ 19 น. โปรดรีบลงทะเบียนเพื่อจะได้
ชั้นที่คุณต้องการ วันสุดท้ายสําหรับราคาปกติในรอบนี้คือวัน
พฤหัสที่ 6 ม.ค. หลังจากวันที่ 6 ม.ค. นี้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้น
อีก 300 บาท คุณสามารถจองที่เรียนล่วงหน้าได้โดยจ่ายค่า
เล่าเรียน 50% ของชั้นและเวลาที่คุณต้องการภายในวันที่ 6
ม.ค. และคุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ สําหรับจํานวนเงินที่
เหลือ วันกําหนดจ่ายคือภายในวันแรกของการเรียน ทุกชั้น
เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชม. เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ชม.
ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับนักเรียนใหม่ทุกคน 500 บาท ซึ่ง

LEAVING ON A JETPLANE!
รับคืนไม่ได้ กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมา(ผู้ที่ยังไม่มีบัตร
“Thanks for coming” Dr. John Easterling, Melea Bardal
and 16 Northwestern College (NWC) students! We are ประชาชน ให้ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน)พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1
ใบขนาด 1”x1” แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและการ
so grateful for your time and help. Please do come
ใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ต้องเข้าปฐมนิเทศใน
back!
วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ
WELCOME VOLUNTEER TEACHERS
19 น. (Pre-1 ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนในวันจันทร์
FROM THE U.S.!
- วันพฤหัสฯเวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 We want to warmly welcome back Bill and
17 น. (ย้ํา: วันศุกร์ปิด 17 น.ค่ะ)
Julie Heaton and their team from Mansfield,
Ohio. Come by to say hi and welcome them!
คุณครูขึ้นเครื่องกลับ!
OTHER ELECTIVES
Our special classes are “Grammar for Daily Life”,
“Grammar Through Dialogues”, “Advanced
Conversation”, “English for Hospital Staff”, “Writing”,
“English for Sports”, and “Basic Reading”. We open
these classes any month at least 6 students register
(“Basic Reading” needs 3).

ขอขอบพระคุณที่มานะคะ ดร.จอห์น อ.มะ
เลีย และนักศึกษา 16 คนจากมหาวิทยาลัย
นอร์ธเวสเติร์น! เราซาบซึ้งที่ท่านได้สละเวลา
มาช่วยสอน ขอให้กลับมาอีกนะคะ!
ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา!
ยินดีต้อนรับอ.บิลกับอ.จูลี่ ฮีตัน
และคณะจากแมนส์ฟิลด์

โอไฮโอ เชิญแวะทักทายและต้อนรับพวกเขาได้นะคะ!
STAR KIDSʼ PROGRAM
For kids from Grades 4-9, assisting them with โปรแกรม“สตาร์คิดส์” - ปั้นน้องๆให้เป็นดาวทางวิชาการ
applicable lessons in English, math, and science
รับน้องๆชั้นป.4-6และม.1-3 โดยมุ่งมั่นที่จะ
including our life skills program (KIDS CENTER) every
ช่ ว ยให้ น ้ อ งๆได้ เ รี ย นรู ้ ว ิ ช าหลั ก ที ่ น ํ า ไป
Thursday from 4:30 - 6 pm. For the KIDS CENTER
ประยุกต์ใช้ได้คือ วิชาภาษาอังกฤษ
program on Thursdays ONLY, tuition is 200 baht per
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรา
month. If you register for the entire program, students
ยั งรวมวิ ชาทั กษะชี วิ ต(คิดส์เซ็น เตอร์)ให้ ก ั บ
can join KIDS CENTER for free. Please contact Miss
น้องๆทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16.30 - 18 น.
Kwan, our STAR KIDS coordinator, for more details.
2 โปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ทุกวันพฤหัสบดีอย่างเดียว ราคา 200

บาท/เดือน ขอย้ําคือ ถ้าสมัครทุกวิชาทั้งโปรแกรม จะได้

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark
Court, and basketball at 8:30 am every Saturday
and 5 pm every Sunday at Santisuk.

แถมโปรแกรมคิดส์เซ็นเตอร์ฟรี สอบถามรายละเอียดได้
จากครูขวัญ ผู้ประสานงาน STAR KIDS ค่ะ
กฎระเบียบในการจบการศึกษาจากโรงเรียน
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาสมบูรณ์จะต้องผ่านระดับ 1‒4 และผ่านวิชา

2011 SCHOOL CALENDAR
January Session: Jan. 10 - Feb. 2
Discount deadline: Jan. 6
February Session: Feb. 8 - Mar. 3
Discount deadline: Feb. 3
March Session: Mar. 14 - Apr. 1/7
Discount deadline: Mar. 10
April Session: Apr. 20 - May 12/19
Discount deadline: Apr. 12
May Session: May 24 - June 16
Discount deadline: May 19
June Session: Jun. 21 - Jul. 14
Discount deadline: June. 16
July Session: Jul. 19 - Aug. 11
Discount deadline: Jul. 14
August Session: Aug. 30 - Sep. 22
Discount deadline: Aug. 25
September Session: Oct. 3 - Oct. 27
Discount deadline: Sept. 29
November Session: Nov. 15 - Dec. 14
Discount deadline: Nov.10

เลือกเสรี 2 วิชา อาทิ Grammar for Daily Life หรือ
Grammar Through Dialogue หรือ Advanced
Conversation หรือค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. และทุกวันอาทิตย์
เวลา 17 น.ที่ลานจอดรถสันติสุข
สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2554!
สันติสุขปิดทําการ: 31 ธ.ค. - 3 ม.ค.
เปิดทําการ: 4 ม.ค. 2554

REQUIREMENT FOR GRADUATION
All graduates must pass Levels 1 to 4 and pass any 2
electives like Grammar for Daily Life, Grammar
Through Dialogue, Advanced Conversation, or English
Camp.
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
2011!
Santisuk closed: Dec. 31 - Jan. 3
Open: January 4, 2011
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