สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 25/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ ครังที
้ ่ 32 จัดโดย บริษทั เสริมปัญญา จากัด
ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

เนื่องด้วยบริษัทเสริมปญั ญา จากัด จัดให้มกี ารทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 32 ประจาปี การศึกษา 2560 เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ นักเรียนได้สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ที่ ตนเองเรียนอยู่ โดยจัดสอบตามระดับชัน้ ตัง้ แต่ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 - มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และจัดสอบพร้อมกันทัวประเทศเพี
่
ยงปี ละ 1 ครัง้ เท่านัน้ โดยจะวัดผลสัมฤทธิในเนื
์ ้อหา 4 กลุ่ม
คือ 1.ไวยากรณ์ 2.การอ่าน 3.การบทสนทนา 4.คาศัพท์ นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ของโครงการจะได้รบั ทุนการศึกษา
และโล่เกียรติ ยศเป็ นรางวัล โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. นักเรียนที่ เข้าร่วมการทดสอบ : จะมีค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท
2. วัน เวลา ทาการทดสอบ : วันเสาร์ที่ 19 สิ งหาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 น.
3. สถานที่สอบ : โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือผูป้ กครองทุกท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบฯ ตามกาหนดการดังกล่าว พร้อมทัง้ ชาระค่า
สมัครสอบมาพร้อมใบตอบรับฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 25/ 2560
เรือ่ ง ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ ครังที
้ ่ 32 จัดโดย บริษทั เสริมปัญญา จากัด
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า .............................................................ผูป้ กครอง ด.ช. / ด.ญ................................................................... ชัน้ ....................
ได้รบั และรับทราบสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 25/2560 เรื่องขออนุญาตให้นกั เรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 32
จัดโดย บริษทั เสริมปญั ญา จากัด แล้วมีความประสงค์ดงั นี้
 เข้าร่วมกิ จกรรม และชาระเงิ นค่าสมัครสอบ จานวน 100 บาท มาพร้อมกันนี้
 ไม่เข้าร่วมกิ จกรรม เนื่องจาก............................................................................................................................................

ลงชื่อผูป้ กครอง.............................................................

Newsletter Special Edition 25/2017 July 7th, 2017
The 32nd General English Proficiency Test organized by Serm Panya Company Limited
Dear Parents/Guardians,
Serm Panya Company Limited will hold the 32nd General English Proficiency Test that is divided into four sections:
grammar, reading, conversation and vocabulary. This is a good opportunity for our students to participate in order to assess
their English proficiency level. Therefore, we would like our students starting from Primary 3 to Secondary 3 to participate.
Students with the highest score range will receive a scholarship and a trophy. Details are as follows.
1. Application Fee: 100 Baht per student
2. Test Date: August 19 th,2017 8.30 a.m.-10.30 a.m.
3. Test Venue: Lertlah School Kanchanpisek Road
We would like to ask parents’ cooperation in allowing your child to take this test. Please return the reply form along
with the application payment by July 14th,2017. Thank you for your continuous cooperation and support.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 25/2517
The 32 General English Proficiency Test organized by Serm Panya Company Limited
(Please return this reply form by July 14th,2017.)
nd

I, ……………………………..………………………, parent/guardian of ………………………..…………………….………………….,
or (Nickname)…………………………. in (Class)……..………… have read this newsletter Special Edition 25/2017.
 I would like my child to participate in this activity and pay 100 Baht for the application.
 I do not want my child to participate in this activity because …………………….……………………….……………..........…….
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....
Parent/Guardian Signature ……………………………………………

