โรงเร�ยนเล�ศหลา ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมพ�เศษ ภาคเร�ยนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2561
Lertlah School would like to inform parents in regards to afterschool classes for Term 1, 2018 Academic Year
as follows:
เร�ม่ เร�ยนตัง้ แต วันจันทรท่ี 21 พฤษภาคม 2561 - วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 / Starts on Monday, May 21, 2018
to Tuesday, September 25, 2018
เร�ยนทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 15.30 – 16.30 น. / Classes are from Mondays to Fridays at 3:30 to 4:30 pm
มีรถบร�การรับ – สง / School bus services are available
มีอาหารวางใหนักเร�ยนรับประทาน / Students are provided with a snack and drink every afternoon
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

เร�ยน GrapeSEED English Communication Solution
คือการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร โดยใชสอ่ื GrapeSEED English Communication Solution และการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และการคิด ตอเนื่องจากปการศึกษาที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
GrapeSEED English Communication Solution is an English communication skills course through a broad range of
multimedia such as books, CDs, and DVDs. Conversation Classes are a course whereby students can practice and
enhance their communication skills with their foreign teachers.

Intensive GrapeSEED English Communication Solution
เปนการเรียนปรับพืน้ ฐาน เฉพาะนักเรียนทีย่ งั ไมเคยเรียน GrapeSEED English Communication มากอนใน Unit 1 - 4 เพือ่ ปรับ
พืน้ ฐานและเขาสูก ระบวนการเรียนตอเนือ่ งใน Unit ตอไป สอนโดยครูชาวตางประเทศผูม คี วามชำนาญการสอนในระบบ GrapeSEED นักเรียน
จะไดรบั สือ่ การเรียนไปทบทวนทีบ่ า นรวมกับผูป กครอง พรอมคำแนะนำในการทบทวน REP (Repeated Exposure Practise) ทีผ่ ปู กครองจะ
เรียนรูและชวยนักเรียนอยางตอเนื่องเมื่ออยูที่บาน
This is a foundation course for students who have not yet completed their GrapeSEED Units 1 to 4. The purpose
of this course is to provide a foundation for Units 5 to 40 in the future. Our GrapeSEED-trained foreign teachers will be
teaching this course and students will receive their REP or Take-Home Materials for review at home. Parents will be
notiﬁed of how you can support your child in reviewing REP Materials at home.
• เปดรับสมัครนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไป และนักเรียนใหมที่ตองเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
• เรียนทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 15.30 – 16.30 น.
• มีรถบริการรับ – สง
• มีอาหารวางใหนักเรียนรับประทาน
• คาใชจาย 19,500 บาท / คน / เทอม (คาใชจาย 12,500 บาท สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยูใน Unit 1-4)
• This course is for students in Kindergarten 1 up to primary level including new students.
• Classes are from Mondays to Fridays at 3:30 to 4:30 pm
• School bus services are available
• Students are provided with a snack and drink every afternoon
• Tuition Fee: 19,500 Baht/person/term (Except for student who are studying in Unit 1-4
Tuition Fee:12,500 Baht/person/term)

เร�ยนการบานตอนเย็น สำหรับนักเร�ยนหลักสูตรนานาชาติ (โดยครูชาวไทยและครูชาวตางประเทศ)
Afterschool Homework Classes for International Program Students (by Thai and foreign
teachers)
• รับนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จำนวนจำกัด หองเรียนละไมเกิน 15 คน (P1 – M.3)
• และนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ชั้น K1 – K3 รับจำนวนไมเกิน 15 คนตอ 1 กลุม
• เริ่มเรียนวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2561 – วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
• เรียนทุกวันจันทร – วันศุกรเวลา 15.30 – 16.30 น.
• มีรถบริการรับ – สง
• มีอาหารวางใหนักเรียนรับประทาน
• คาใชจาย 13,500 บาท / คน / เทอม
• Accepting a limited number of Primary 1 to Middle Year 2 Students (15 students per class)
• Accepting a limited number of Kindergarten 1 to Kindergarten 3 Students (15 students per class)
• Afterschool Classes will commence on May 21 ,2018 and will ﬁnish on Tuesday, September 25, 2018
• Classes are from Mondays to Fridays at 3:30 to 4:30 pm
• School bus services are available
• Students are provided with a snack and drink every afternoon
• Tuition Fee: 13,500 Baht/person/term

เร�ยนการบานตอนเย็น สำหรับนักเร�ยนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (โดยครูชาวไทย)
Afterschool Homework Classes for English Program Students (by Thai teachers)
• รับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6
• รับจำนวนจำกัด ไมเกินหองละ 15 คน
• เริ่มเรียนวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2561 – วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
• เรียนทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 15.30 – 16.30 น.
• มีรถบริการรับ – สง
• มีอาหารวางใหนักเรียนรับประทาน
• คาใชจาย 10,500 บาท / คน / เทอม
• Accepting a limited number of Nursery to Primary 6 students (15 students per class)
• Afterschool Classes will commence on May 21 ,2018 and will ﬁnish on Tuesday, September 25, 2018
• Classes are from Mondays to Fridays at 3:30 to 4:30 pm
• School bus services are available
• Students are provided with a snack and drink every afternoon
• Tuition Fee: 10,500 Baht/person/term

เร�ยนวายน้ำ / Afterschool Swimming Classes
• เริ่มเรียนวันพุธที่ 6 มิถุนายน – พุธที่ 27 มิถุนายน 2561
• เรียนทุกวันจันทร – วันศุกร มีชวงเวลาใหเลือก 2 ชวง คือ เวลา 15.30 – 16.30 น. และเวลา 16.30 – 17.30 น.
• มีรถบริการรับ – สง (เฉพาะชวงเวลา 15.30 – 16.30 น.)
• มีอาหารวางใหนักเรียนรับประทาน
• คาใชจาย 6,000 บาท / คน (รับนักเรียนจำกัดไมเกินกลุมละ 5 คน)
• Accepting a limited number of Nursery to Primary 6 students (15 students per class)
• Afterschool Classes will commence on May 21 ,2018 and will ﬁnish on Tuesday, September 25, 2018
• Classes are from Mondays to Fridays at 3:30 to 4:30 pm
• School bus services are available
• Students are provided with a snack and drink every afternoon
• Tuition Fee: 6,000 Baht/person/term (limited to 5 students per group)
หมายเหตุ หากมีจำนวนนักเรียนสมัครมากเกินกวาทีจ่ ะรับได โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนในแตละ
หลักสูตรรวมทั้งการยกเลิกหลักสูตรเพื่อความเหมาะสม
Note: Lertlah School reserves the rights to continue or cancel any course as appropriate and student
enrollment is based upon the school’s consideration
ดวยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา
With Best Regards,
Lertlah School
ใบตอบรับ / Reply Form
จดหมายพิเศษฉบับที่ 2/2561 / Special Newsletter No. 2/2018
ขาพเจา, I………………..………………….……………..ผูปกครอง ด.ญ./ด.ช, Parent of………………..………………………..………ชั้น, Class….........….……
ไดรับจดหมายเรื่องเรียนกิจกรรมพิเศษตอนเย็นภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 แลว มีความประสงคดังนี้ / Have received the letter in
regards to Afterschool Classes for Term 1 the 2018 Academic Year and would like my child to enroll the following
course(s):
เรียน Intensive GrapeSEED / Intensive GrapeSEED
ขึ้นรถโรงเรียน / Take the school bus
ไมขึ้นรถโรงเรียน / Will not take the school bus
เรียนการบานหลักสูตรนานาชาติ / Homework Classes (LIPS)
ขึ้นรถโรงเรียน / Take the school bus
เรียนการบานหลักสูตรภาษาอังกฤษ / Homework Classes (EP)
ขึ้นรถโรงเรียน / Take the school bus

ไมขึ้นรถโรงเรียน / Will not take the school bus
ไมขึ้นรถโรงเรียน / Will not take the school bus

เรียนวายน้ำเวลา / Swimming Classes (เวลา / Time : ……..…………..…)
ขึ้นรถโรงเรียน / Take the school bus
ไมขึ้นรถโรงเรียน / Will not take the school bus
ไมเรียน / I do not wish for my child to take any classes.
ผูปกครองรับทราบถึงการพิจารณารับนักเรียนเขาเรียนกิจกรรมในตอนเย็นวาอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการรับนักเรียนเขาเรียนแตละหลักสูตร
Parents accept that student enrollment is based upon the school’s consideration.

