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จดหมายพิเศษฉบับที่ 1/2563
13 มิถุนายน 2563
เรื่อง การเริ่มบทเรียนใหม่ GrapeSEED English Communication Solution
เรียน ผูป
้ กครอง
ฝ่ายวิชาการ (GrapeSEED) ขอประชาสัมพันธ์กาํ หนดการขึน้ บทเรียนใหม่ (New Unit) ในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อการสอน GrapeSEED English Communication Solution สำหรับกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตอล
(Lertlah Online Education) โดยในชวงสองสั
ปดาห์สดุ ทายของการดำเนิ
นกิจกรรมฯ (วันที่ 15 - 26 มิถนุ ายน 2563) นี้ โรงเรียน
่
้
กำหนดบทเรียน (Unit) สำหรับนักเรียนในแตละระดั
บชั้น ดังน้ีคะ่
่
ระดับชั้น (Classes/Level)
K.1
K.2
K.3
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
M.1 - M.3

หน่วยการเรียน (Unit)
LittleSEED 2
Unit 2
Unit 11
Unit 15
Unit 20
Unit 23
Unit 26
Unit 29
Unit 32
Unit 36

ทัง้ นี้ โรงเรียนขอเรียนใหผู้ ปกครองทราบอี
กครัง้ วา่ กรณีทน่ี กั เรียนไมสามารถเข
าเรี
้
่
้ ยนกิจกรรม Lertlah Online Education
กับทางโรงเรียนตามตารางเรียน นักเรียนสามารถเข้าเรียนกิจกรรมฯและชมคลิปวีดีโอบันทึกการสอนได้ในภายหลัง ตามเวลาที่
เหมาะสมสำหรับนักเรียนและผูปกครอง
นอกจากนี้ เมื่อโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในภาคเรียนที่ 1/2563 แลว้
้
คุณครูผูสอนจะทำการสอนจากจุ
ดเริม่ ตนของเนื
อ้ หาตามหลักสูตรของระดับชัน้ นัน้ ๆ ใหนั้ กเรียนทุกคนไดรั้ บความรูครบถ
วนตาม
้
้
้
้
หลักสูตรสถานศึกษาอีกดวย
้ ดังนั้น ขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ
โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับทางโรงเรียนใน
ครัง้ นี้ และขอใหเด็
้ ก ๆ ทุกคนสนุกสนานกับการเรียน GrapeSEED English Communication Solution ทัง้ ในชวงที
่ เ่ หลืออยูของ
่
กิจกรรม Lertlah Online Education และจากการเรียนตามปกติเมื่อเปิดภาคเรียน และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้กรุณาส่ง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์มายังคุณครู ซึ่งโรงเรียนยินดีรับฟัง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา
การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเสมอ ขอบคุณค่ะ
ด้วยรักและผูกพัน
ฝ่ายวิชาการ (GrapeSEED) โรงเรียนเลิศหล้า
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Special Newsletter No.1/2020
June 13, 2020
Subject: Start of New GrapeSEED English Communication Solution Lessons
Dear Parents,
Lertlah School’s Academic Department (GrapeSEED) would like to announce a new unit progression for the
remaining 2 weeks in the GrapeSEED subject of our Lertlah Online Education Activity (June 15 - 26, 2020) as
follows:

Classes/Level

Unit

K.1

LittleSEED 2

K.2

Unit 2

K.3

Unit 11

P.1

Unit 15

P.2

Unit 20

P.3

Unit 23

P.4

Unit 26

P.5

Unit 29

P.6

Unit 32

M.1 - M.3

Unit 36

The school would like to also emphasize that in the case of students not being able to join the class at scheduled
times, they have an option of catching up in their own time. The materials will remain available on Microsoft
Teams. Moreover, when students come back to school to begin semester 1 / 2020, the teachers will start
teaching from the beginning and cover all materials of each level again to ensure every student gets to learn
what they need according to the curriculum.
Lertlah School would like to thank all parents for supporting your students to participate in this valuable activity
with the school. We hope that students enjoy their Lertlah Online Education, especially their GrapeSEED
lessons. We would like to thank you also for your opinions and constructive feedback, which we gladly listen and
will use the information to further improve our program going forward.

With warmest regards,
Academic Department (GrapeSEED)

