โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
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19 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง การเรี ยนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบัน British Council ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ 3
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
เนื่ อ งจากในปี การศึก ษา 2564 ทางโรงเรี ยนเขมะสิ ริอ นุ ส สรณ์ มี โครงการเรี ย นภาษาอังกฤษ
โดยเน้น ทักษะ การฟั ง พูด อ่ านและเขี ยนภาษาอังกฤษกับ อาจารย์ชาวต่ างชาติ จากสถาบัน British Council
ที่ เข้ามาด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นสถาบัน ที่ มีชื่ อ เสี ยงและเป็ นที่ ย อมรับ ในปั จจุบ ัน
โดยในปี การศึ ก ษา 2564 โรงเรี ย นเขมะสิ ริ อ นุ ส สรณ์ ได้ ร่ ว มกั บ สถาบั น ดัง กล่ า วเปิ ดการเรี ย นการสอน
ให้ กับ นั ก เรี ย นที่ ส นใจ นั ก เรี ย นจะเรี ย นภาษาอัง กฤษกั บ อาจารย์ช าวต่ า งชาติ จ ากสถาบัน British Council
สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง เป็ นกลุ่มๆ ละประมาณ 20 – 25 คน ถ้าท่านผูป้ กครองสนใจที่จะให้นักเรี ยนในปกครองของ
ท่านเรี ย นภาษาอังกฤษกับ สถาบัน British Council กรุ ณ าแจ้งความจานงโดยมี ค่าใช้ จ่ายเพิ่ ม ตลอดปี การศึ ก ษา
21,500 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ไม่ รวมค่าหนังสื อเรียน
เมื่ อท่านผูป้ กครองส่ งใบตอบรับคืนคุณครู ประจาชั้นแล้ว ทางโรงเรี ยนจะออกใบชาระค่าใช้จ่าย
ท่ านสามารถช าระผ่าน Mobile Banking ทุ ก ธนาคาร โดยการสแกน QR Code หรื อ น าใบไปช าระที่ เคาน์ เตอร์
ธนาคาร หากท่านต้องการชาระผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถชาระได้ที่การเงินของโรงเรี ยน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่าย
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อยืนยันสิ ทธิ์ในการเรียนและเข้ าสอบ Placement Test
กาหนดสอบ Placement Test เพือ่ จัดห้องเรี ยนในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ทีอ่ าคาร 80 ปี เขมะสิริฯ
จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

โรงเรี ยนเขมะสิริอนุสสรณ์
หมายเหตุ จัดสอบเฉพาะนักเรี ยนที่สมัครเรี ยนเพิม่ นักเรี ยนที่เรี ยนมาแล้วคุณครู ผสู ้ อนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
จัดห้องเรี ยน
ผู้รับผิดชอบ นายธนาพล วัตสาร โทร. 096 – 884 – 4674 , นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ โทร. 087 – 151 – 6516

