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MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR!
Santisuk closed: Dec. 31 - Jan. 3
Open: January 4, 2010
FREE SPECIAL CLASS + TREATS:
“THE REAL MEANING OF CHRISTMAS”
Why is Christmas a big season and holiday in the
western world? Is it about Santa Claus? Where
did it originate? Come join this very special class
that is offered once a year and discover “The real
meaning of Christmas”, Dec. 16-17 at 8 am, 11 am,
2 pm, and 8 pm. Taught by SES founder, Steve
Cable. Sing some Christmas carols and enjoy the
treats too!

CHRISTMAS GIFT DONATIONS ACCEPTED
If you would like to donate gifts for our Christmas
Party drawing, please bring your gifts to the
office during our office hours from now until the
party.
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Ph. 02-734-3797
Fax: 02-734-0205

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่!
สันติสุขปิด: 31 ธ.ค. 2552 - 3 ม.ค. 2553
เปิดทําการ: 4 ม.ค. 2553
ชั้นเรียนพิเศษฟรี + ของว่าง:
ความหมายแท้จริงของวันคริสต์มาส
ทําไมคริสต์มาสจึงเป็นวันสําคัญและเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ในโลก
แถบตะวันตก? คริสต์มาสเกี่ยวกับซานตาคลอสใช่ไหม?
แล้วคริสต์มาสถือกําเนิดจากไหน? ขอเชิญมาเรียนชั้นเรียน
พิเศษนี้ที่จัดขึ้นปีละครั้ง และค้นพบความหมายแท้จริงของวัน
คริสต์มาสในวันที่ 16-17 ธ.ค. เวลา 8 น. 11 น. 14 น. และ
20 น. สอนโดยอ.สตีฟ เคเบิ้ล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เราจะร้อง
เพลงคริสต์มาสกัน และทานขนมอร่อยด้วย!

SANTISUK CHRISTMAS PARTY!
You are invited to our annual Christmas party on
Friday, December 25 at 7 pm at the Santisuk
parking lot. Open to anyone: students,
relatives and friends. 150 baht buys
a ticket to the party, a delicious
Chinese meal, games, singing, and
lots of fun. Hosted by Peace
Fellowship Church.
• Price is the same for
adults and children.
• Pay by Dec. 22. After this date, price
increases to 180 baht/person.
• The Chinese meal will be served at 7 pm
sharp. Be on time so you don’t miss the
assorted appetizers and other delicious
dishes!
• Your ticket stub is valuable—it will go
towards the Christmas gift drawing!
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งานปาร์ตี้คริสต์มาสสันติสุข!
ขอเรียนเชิญร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสสันติสุขประจํา
ปีในวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. ณ ลานจอดรถสันติสุข เวลา
19 น.ตรง เปิดกว้างแก่ทุกคนทั้งนักเรียน ญาติๆ
และเพื่อนๆ บัตรราคา 150 บาท/ท่าน ร่วมรับ
ประทานอาหารแบบโต๊ะจีนอันแสนอร่อย เล่น
เกมส์ ร้องเพลง และสนุกเต็มอิ่มตลอดงาน
โดยคริสตจักรสันติสุขสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ

•บัตรราคาเท่ากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่
•กรุณาซื้อบัตรภายในวันที่ 22 ธ.ค. หลังจากนั้น
•
•

ราคาขึ้นเป็น 180 บาท/ท่าน
อาหารจีนเริ่มเสิร์ฟตรงเวลาคือ 19 น. โปรดมาตรง
เวลาเพื่อจะไม่พลาดอาหารว่างหลากหลายและอา
หารอื่นๆอันโอชะ!
หางบัตรมีค่า เราจะนําไปจับรางวัล!

เชิญบริจาคของขวัญสําหรับงานคริสต์มาส
หากคุ ณ ประสงค์ จ ะบริ จ าคของขวั ญ เพื ่ อ การจั บ รางวั ล หาง
บัตรในงานคริสต์มาส โปรดนําของขวัญไปให้ที่ห้องธุรการได้
ในวันเวลาทําการปกติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงาน
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CHRISTMAS ACTIVITIES
Help us pass out fliers and sing
Christmas songs in front of
Tawanna, December 19 and 20, 12
noon - 8 pm.
Help us pass out fliers in front
of Santisuk December 23 from
7 – 9 am and 4 - 7:30 pm.
Go Christmas caroling
December 24 (singing Christmas
songs at various homes).
We’ll
leave Santisuk at 7 pm.

กิจกรรมคริสต์มาส

•เชิญช่วยเราแจกใบปลิว

ของที่ระลึก และร้อง
เพลงคริสต์มาสหน้าตะวันนาในวันที่ 19 และ
20 ธ.ค. เวลาเที่ยงวัน - 20 น.
•เชิญช่วยเราแจกใบปลิวและของที่ระลึก
หน้าสันติสุขในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 7 - 9
น. และ 16 - 19.30 น.

•เชิญร่วมร้องเพลงคริสต์มาสตามบ้านที่
เรี ย กว่ า ”แครอลิ ่ ง ” ซึ ่ ง เป็ น ธรรมเนี ย ม
คริสต์มาสที่สนุกมากในวันที่ 24 ธ.ค. พบกัน
ที่สันติสุขเวลา 19 น.

Get more activities info. from the SES office!

สอบถามรายละเอียดรายการข้างต้นได้ที่ห้อง
ธุรการ!

JANUARY 2010 SESSION
The next class session will be January 11–
February 3 at 7 am, 10 am, 1 pm, 4:45 pm, and 7
pm from Monday-Thursday. Register early to get
the time you want. The last day to get the normal
price for this next session is January 7. After
January 7, 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
January 7. It is not refundable after
that date. Classes meet 2 hours a day for
30 hours. For new students, there is 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” pictures. Each
class has 6-12 students. We emphasize 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 9.
Please register Monday-Thursday, 8 am-7:30 pm
or Friday, 9 am-5 pm.

เทอมเดือนมกราคม 2553
เทอมต่อไปเริ่มวันที่ 11 ม.ค. - 3 ก.พ. เวลา 7 น. 10 น. 13
น. 16.45 น. และ 19 น. วันจันทร์ - วันพฤหัสฯ โปรดรีบลง
ทะเบี ย นเพื ่ อ จะได้ ช ั ้ น ที ่ ต ้ อ งการ วั น
สุ ด ท้ า ยที ่ จ ะจ่ า ยราคาปกติ ใ นรอบนี ้
คือ วันที่ 7 ม.ค. หลังวันที่ 7 ม.ค.นี้
ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก 300 บาท
และชั้นเรียนต่างๆอาจจะเต็มแล้ว ถ้า
คุณอยากจะจองที่เรียนล่วงหน้า กรุณา
จ่ า ยค่ า เล่ า เรี ย น 50% ของชั ้ น ที ่ ค ุ ณ
ต้องการ ตามเวลาที่เลือกภายในวันที่ 7
ม.ค. เช่นกัน หลังจากวันนี้ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
ทุกชั้นเรียนวันละ 2 ชม. รวม 30 ชม. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
สําหรับนักเรียนใหม่ 500 บาทซึ่งรับคืนไม่ได้ กรุณานํา
สําเนาบัตรประชาชนมา(ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ใช้บัตร
นักเรียนปัจจุบัน) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 ใบ ขนาด 1”x1”
แต่ละชั้นจํากัด 6 - 12 คน เน้นการพูดและการใช้ภาษา
อังกฤษ นักเรียนใหม่ระดับ 1 ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศในวัน
เสาร์ที่ 9 ม.ค. โดยเลือกเวลาเดียวคือ 16.45 น. หรือ 19 น.
(Pre-1ไม่ต้องมา) โปรดลงทะเบียนวันจันทร์ - วันพฤหัสฯ
เวลา 8 - 19.30 น. และวันศุกร์เวลา 9 - 17 น.

WELCOME RETURNING U.S. VOLUNTEERS!
We want to warmly welcome back Bill
and Julie Heaton, Rick and
Darlene Cline, and Ellen and
Hannah Hiser from Mansfield,
Ohio. They’ll be here to teach
the January 2010 session. Also,
we warmly welcome back the Harpe
family: Scott, Michelle, Lydia and
Abigail, who will be with us for 6 months. Come by
to say hi and welcome them this January!

ยินดีต้อนรับอาสาสมัครเก่าจากอเมริกากลับมา!
ขอต้อนรับอ.บิลและอ.จูลี่ ฮีตัน อ.ริคและอ.ดาร์ลีน คลายน์
อ.เอลเลนและลูกสาว-คุณแฮนนาห์ ฮายเซอร์จากแมนสฟีล
รัฐโอฮายโอ พวกเขาจะสอนในเดือนม.ค. 2010 นี้ นอกจาก
นี้ เราขอต้อนรับครอบครัวฮาร์ปคือ อ.สก็อตต์ อ.มิเชลล์ และ
ลูกสาวทั้ง 2 คือ คุณลิเดีย และคุณแอบิเกล ซึ่งจะกลับมาอยู่
กับเรา 6 เดือน เชิญแวะทักทายและต้อนรับอาสาสมัครเหล่า
นี้ได้ในเดือนม.ค.!
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GRADUATES
Please pick up your certificate by
February 28, 2010. Otherwise, you
will need to pay for a new one after
this date.

โปรดแวะรับใบประกาศนียบัตรของคุณภายในวันที่ 28 ก.พ.
2010 มิฉะนั้น คุณจะต้องจ่ายค่าใบประกาศนียบัตรใหม่หลัง
จากวันที่ระบุนี้

SANTISUK SPORTS CLUB
Badminton at 10 am every Tuesday at Hua-mark
Court, and basketball at 8:30 am every Saturday
at Santisuk. Contact Mr. Pakorn for details.

สโมสรกีฬาสันติสุข
แบดมินตันทุกวันอังคารเวลา 10 น. ที่สนามแบดฯหัวหมาก
และบาสเกตบอลทุกวันเสาร์เวลา 8.30 น. ที่ลานจอดรถ
สันติสุข สอบ ถามรายละเอียดได้ที่คุณปกรณ์

KIDS CENTER PROGRAM
Every Thursday afternoon at 4:30–5:30 pm for
kids ages 5-12. 100 baht/student/month. We take
new kids all the time. Contact Miss Kwan
(Roungravee) to register your child.

โปรแกรม“คิดส์เซ็นเตอร์”
ท ุ กวั น พ ฤ หั ส บ ด ี ส ํ า หรั บ น ้ อ งๆ อ า ยุ 5 - 1 2 ป ี เวล า
16.30-17.30 น. ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ 100 บาท เรา
รับน้องใหม่ตลอดเวลา กรุณาติดต่อครูขวัญ (รุ้งรวี) เพื่อลง
ทะเบียนบุตรหลานของท่าน

ผู้สําเร็จการศึกษา
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