December 8-10, 2018
@ Sattaheep, Chonburi
Adults: 1,650 baht
High-School: 1,500 baht
Deadline: November 27
After Deadline: 2,500 baht

ค่ายกีฬา 2018
8-10 ธ ันวาคม
ั บ ชลบุร ี
ณ สตหี
ผู ้ใหญ่: 1,650 บาท
น ้องมัธยม: 1,500 บาท
วันสุดทายราคาพิ
้
เศษ: 27 พ.ย.
หลังจากนัน
้ : 2,500 บาท

SPECIAL DISCOUNT
FOR 18-22 YEAR OLDS!
150 baht/course discount
for students age 18-22!
Each MUST present both
his/her ID card and
student card. Hurry to
register before you get
older than 22; plus, the
offer may change soon!

ลดราคาพิเศษให้น ักเรียน
ึ ษา 18-22 ปี !
และน ักศก
ลดราคา 150 บาท/คอร์ส
สาหรั บ นั ก เรีย นและนักศึกษา
อายุ 18-22 ปี ต ้องแสดง
หลักฐานทัง้ สองคือ 1. บัตร
นักเรียนหรือนักศึกษา และ 2.
บัตรประชาชน รีบลงทะเบียน
ก่อนอายุเกิน 22 นะคะ แถม
เราอาจเปลีย
่ นโปรค่ะ!

เทอมเดือนพฤศจิกายน 2561
NOVEMBER 2018 SESSION

เทอมต่อไปเริม
่ วันที่ 5-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา
7-9 น. 10-12 น. 13-15 น. 16.45-18.45 น. และ
19-21 น. วันสุดท ้ายสาหรับราคาปกติคอ
ื วันพฤหัส
ที่ 1 พฤศจิกายน หลังวันนี้ ค่าเทอมจะเพิม
่ ขึน
้ อีก
300 บาท เชิญจองทีเ่ รียนล่วงหน ้าได ้ด ้วยการจ่าย
้ ทีต
ค่าเทอม 50% ของชัน
่ ้องการ
ตามเวลาทีเ่ ลือกภายในวันที่
1
พฤศจิกายน หลังวันนี้ นักเรียนจะ
้ เรียนพบกันวัน
รับเงินคืนไม่ได ้ ชัน
้ เรียนวัน
จันทร์ถงึ วันพฤหัส ทุกชัน
ละ 2 ชัว่ โมง รวม 30 ชัว่ โมง

KIDS CENTER

คิดสเ์ ซ็นเตอร์

The next class session will be November 528, 2018 at 7-9 am, 10 am-12 pm, 1-3 pm,
4:45-6:45 pm, and 7-9 pm. The last day for
the normal price is Thursday, November 1.
After that, tuition increases 300 baht. You
can reserve a seat in any
class by paying 50% of the
tuition by November 1. It is
not refundable after that.
All classes meet Monday to
Thursday, and all are 2
hours a day for 30 hours.
Thanksgiving is Coming!
นักเรียนใหม่ ม ีค่ า ลงทะเบียนแรก
For new students, there is a
เข ้า 500 บาทซึง่ รับคืนไม่ได ้ กรุ ณ ายื่น ส าเนาบั ต ร
one-time NON-REFUNDABLE registration
ั 1 ใบ ขนาด 1”x1”
fee of 500 baht. We need a photo-copy of ประชาชน และรูปถ่ายปั จจุบน
้
แต่
ล
ะชั
น
จ
ากั
ด
นั
ก
เรี
ย
น
6-11
คน เน ้นการพูดและ
your Thai ID card and one recent 1”x1” picture. Each class has 6-11 students and em- การใช ้ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับ 1 ทุกท่านต ้อง
phasizes speaking and using English. For เข ้าปฐมนิเทศภาคบังคับในวันเสาร์ท ี่ 3 พฤศจิกายน
Level 1 students (not Pre-1), there is a โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น.หรือ 19 น. (ระดับ
REQUIRED orientation at either 4:45 pm or Pre-1 ไม่ต ้องเข ้า) กรุณาลงทะเบียนในเวลาทาการ
7 pm on Saturday, November 3. Please
ปกติ
register during normal office hours.

 November 5–28, 2018
 Deadline: November 1
 1,600 baht/course/session
 30 hrs., 15 days, MondayThursday, 4:45-6:45 pm
 Textbooks: B480/set/person
for all grades
 Free Placement Test

 5 – 28 พ.ย. 2561
 วันสุดท ้ายในการลงทะเบียน:1 พ.ย.
 1,600 บาท/คอร์ส/รอบ
 30 ชม. 15 วัน, วันจันทร์-วันพฤหัส
เวลา 16.45-18.45 น.
 ค่าตารา: 480 บาท/ชุด/คน สาหรับ
้
นักเรียนทุกชัน
 ทดสอบฟรีเพือ
่ จัดเข ้าห ้องเรียน

B300 MAKE-UP ORIENTATION

ค่าปฐมนิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท

Santisuk’s curriculum is unique, and class
time is valuable and is worth points so all
Level 1 students MUST come to the live
orientation session for maximum benefit from studying
at Santisuk! All old and new
students starting Level 1 who
do not attend the Level 1
orientation must: a. pay a
300 baht make-up orientation fee b. miss most of the first day of
class to c. be oriented by video. So, don’t
miss orientation!

หลักสูตรของสันติสข
ุ มีเอกลักษณ์ และเวลาในห ้อง
เรียนก็มค
ี า่
แถมยังนับเป็ นคะแนนอีกด ้วย ดังนัน
้
นักเรียนทุกคนจึงต ้องเข ้าปฐมนิเทศสดเพือ
่ จะเข ้าใจ
และได ้ประโยชน์เต็มทีจ่ ากการเรียน
ั ติสข
ทีส
่ น
ุ นักเรียนเก่าและใหม่ซงึ่
ขึน
้ ระดับ 1 แต่ไม่ได ้เข ้าปฐมนิเทศ
ต ้อง ก. จ่ายค่าธรรมเนียมปฐม-

นิเทศพิเศษนอกรอบ 300 บาท
ข. พลาดการเรียนวันแรกเกือบทัง้
ชัว่ โมงเพราะ ค. ต ้องไปดูวด
ี โี อปฐมนิเทศ ดังนัน
้
อย่าพลาดปฐมนิเทศค่ะ!

We warmly
welcome
back Dr. E or Dr. John Easterling of the University of Northwestern in
Minnesota and his new
teammates:
Dr.
Susan
Payne: Morgan Ammermann,
Hannah
Rose
Becker, Smerawit Bekele,
Nathan Brock, Sarah Buse,
Anika Horning, Thomas
Lor, Doua Ci Thao, Yeng
Samuel Vang, and Ben
VanOss! We also warmly welcome Nancy
Engberg from Minnesota! Be sure to greet
all of them next week!

ยินดีต ้อนรับดร. อี
หรือดร.

จอห์น

อีสเตอร์ลงิ่ แห่งมหาวิทยาลั ย นอร์ ธ เวสเติร์ น ในรั ฐ
มินนีโซต ้าพร ้อมทีมใหม่ (เชิญ
ื่ เต็มฝั่ งซาย)คื
้
ั
ดูชอ
อ ดร.ซูซน
ครูมอร์แกน ครูแฮนนาห์ ครู
สเมราวิท ครูเนธัน ครูเซร่าห์
ครูอานิก ้า ครูธอมัส ครูดวั ครู
เยง และครูเบ็น! พร ้อมกันนี้
่ ากรัฐ
เราขอต ้อนรับครูแนนซีจ
มินนีโซต ้าเช่นกันค่ะ!

เจ ้า

ของภาษาเยอะขนาดนี้

ไม่

ลงทะเบียนไม่ได ้แล ้ว!

การแข่งข ันแบดมินต ัน
ว ันอ ังคารที่ 23 ต.ค.
9.30 น. ณ คอร์ดแบดฯ
ค่าสม ัคร: 100 บาท/คน

เชิญทักทายครูอาสาสมัคร

เหล่านีไ้ ด ้ในสัปดาห์หน ้านะคะ!
พร ้อมกันนี้ เราขอกล่าวลา และ
ขอบพระคุณด ้วยความซาบซึ้ง ใจ
ต่อครูเ อมม่ า
พรินสลู และครู
มาริสก ้า ไซม่อน! ขอบพระคุณที่
ท่านได ้ให ท
้ ั ง้ เวลาและความช่วย
เหลือแก่เรา ขอให ้เดินทางถึงบ ้าน
โดยสวัสดิภาพ และกลับมาอีกค่ะ!

We would also like to say
goodbye and grateful thanks
to Emma Prinsloo and Mariska
Simon! We are grateful for all
your time and help! Have a
safe trip home, and do come
back again!

ATTENTION: ALL MOTORCYCLISTS

ประกาศสาหร ับผูข
้ ับขีม
่ อเตอร์ไซค์ทก
ุ ท่าน

Please park your motorcycle ONLY at the
motorcycle parking spots on the cement
portions of the parking lot next to the basketball hoops.

 กรุณาจอดมอเตอร์ไซค์ในทีท
่ เี่ ราจัดให ้มอเตอร์ไซค์จอดเท่านัน
้ ซึง่ เป็ นตรงพืน
้ ปูนซีเมนต์หลังแป้ น
บาสทัง้ สองฝั่ งทีเ่ ราแบ่งเป็ นช่องๆ

 Please do NOT park your motorcycle
elsewhere in the parking lot nor under the
roof where SES vehicles are parked.

 ขอความกรุณาอย่าจอดมอเตอร์ไซค์ท ี่จุ ด อื่น ในลานจอดรถของ
สั น ติส ุข หรื อ ใต ้กั น สาดซึง่ เป็ นที่
จอดรถโรงเรียน

 Thank you for your kind cooperation!

 ขอบพระคุณสาหรับความร่วมมือเป็ นอย่างดีคะ่ !

CHRISTMAS IS COMING!
Santisuk will be hosting many fun events in
December! Join the festive season fun by
planning to participate in all of them!
(More details in the next edition):
 “The Real Meaning of
Christmas” Class: December
18-19, FREE with snacks!
 Christmas Cheer: December 19 - need volunteers to help
pass out goodies and flyers in
front of Santisuk.
 Christmas Party: December 23 in
Santisuk parking lot - dress up and enjoy a
great Chinese style supper with us and our
program on stage, gift drawing, etc.

Tuesday, October 23
9:30 am @ the Court
Fee: 100 baht/person

คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว!
สั น ติส ุข จะเป็ นเจ ้าภาพงานสนุกหลายงานในเดือ น
ธันวาคม!

เชิญเข ้าแจมงานสนุกทุกงานในฤดูกาล

แห่งความสุขกับเรานะคะ!

(เชิญอ่านรายละเอียด

เพิม
่ เติมฉบับหน ้า):
ั้
 ชน“ความหมายแท้
ของคริสต์มาส”:
ั ติสข
18-19 ธันวาคม ณ ล็อบบีส
้ น
ุ - ฟรี
พร ้อมขนม
 คริสต์มาสเชียร์:

19 ธันวาคมหน ้า

สันติสข
ุ - มาเป็ นอาสาสมัครช่วยเราแจก
ขนมและใบปลิวแก่ผู ้ผ่านไปมา
 งานปาร์ตค
ี้ ริสต์มาส: 23 ธันวาคม ณ ลานจอด
รถสันติสข
ุ

-

แต่งกายงามแล ้วมาทานอาหารเย็น

สไตล์โต๊ะจีนกับเรา พร ้อมชมโปรแกรมบนเวที และ
รอลุ ้นการจับฉลากของขวัญ ล

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

ั สข
เชิญชมและอ่านต้นฉบ ับของสารสนติ
ุ นีเ้ ป็นภาพสีทางเว็บไซต์ของเราตามทีอ
่ ยูข
่ า้ งต้น

Saturday, October 27
10:30 am @ Santisuk
Fee: 100 baht/person
การแข่งข ัน
เกมฝึ ก
ท ักษะ“รุค”!
ว ันเสาร์ท ี่ 27 ต.ค.
ั สข
10.30 น. ณ สนติ
ุ
ค่าสม ัคร: 100 บาท/คน

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
ุ
NC

