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จดหมายพิเศษฉบับที่ 4/2563
1 กรกฏาคม 2563
เรื่อง คำแนะนำเพื่อการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และการจัดแบ่งบทเรียน (Unit) ตามระดับชั้น
เรียน ผู้ปกครอง
ฝ่ายวิชาการ (GrapeSEED) ซึง่ ในปีการศึกษา 2563 นีน้ บั เป็นปีท่ี 10 ของโรงเรียนเลิศหลา้ ทีไ่ ดใช
้ สื้ อ่ GrapeSEED English
Communication Solution ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน มาอยางต
่ อเนื
่ อ่ งและมีประสิทธิผล ขอตอนรั
้ บนักเรียน
และท่านผู้ปกครองทุกคนสุภาคเรียนใหม่ของเราค่ะ สำหรับจดหมายพิเศษฉบับนี้ ฝ่ายฯขอแจ้งคำแนะนำเพื่อการเรียน GrapeSEED
ของนักเรียนอยางเต็
ดแบงบทเรี
ยน (Unit) ตามระดับชั้นเรียนในปีการศึกษา 2563 ใหท้ านทราบดั
งนี้คะ่
่ มศักยภาพ รวมทั้งแจงการจั
้
่
่

คำแนะนำเพื่อการเรียน GrapeSEED อยางเต็
่ มศักยภาพ

ที่โรงเรียน:
- นักเรียนตั้งใจเรียน ไมพู
่ ดคุย หรือเลนกั
่ บเพื่อน
- นักเรียนปฏิบัติ และรวมกิ
่ จกรรมตามคำแนะนำของคุณครู
- นักเรียนใชเพี
้ ยงภาษาอังกฤษเทานั
่ ้น เพื่อการสื่อสารในเวลาเรียน
- นักเรียนรักษาระยะหางระหว
างบุ
่
่ คคล และรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย
ที่บ้าน:
- ผูปกครองกรุ
ณาดูแลใหนั้ กเรียนหมัน่ ทบทวนบทเรียนผานกิ
ำเสมอ
้
่ จกรรม REP (Repeated Exposure Practice) อยางสม่
่
- ผู้ปกครองจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับการเรียนให้แก่นักเรียนอย่างครบถ้วน และจัดสถานที่ให้นักเรียนสามารถทบทวน
บทเรียนไดโดยปราศจากสิ
่งรบกวน และอยูในอิ
้
่ ริยาบถที่ผอนคลาย
่
- ผูปกครองร
วมสั
ย หรือตองการคำแนะนำเพิ
่มเติม
้
่ งเกตการทำกิจกรรม เพื่อทบทวนบทเรียนของนักเรียน หากทานมี
่ ขอสงสั
้
้
สามารถแจงคุ
ะ่
้ ณครูหัวหนาฝ่
้ ายในระดับที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ เพื่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการตอไปค
่
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง:
- การบังคับใหนั้ กเรียนพูดภาษาอังกฤษ หรือเคี่ยวเข็ญใหนั้ กเรียนตอบคำถามของผูปกครองเกี
่ยวกับบทเรียน
้
- การละเลยไมทบทวนบทเรี
ยนหรือทำกิจกรรม REP ตามที่ไดรั้ บมอบหมาย
่

การจัดแบงบทเรี
ยน (Unit) ตามระดับชั้นเรียน
่

สำหรับในปีการศึกษานี้ ฝ่ายฯ ได้กำหนดและจัดแบ่งบทเรียน ตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ไว้ดังนี้ค่ะ
ระดับชั้น
K.1
K.2
K.3
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
M.1 - M.3

หน่วยการเรียน
LittleSEED 1- 8
Unit 1- 5
Unit 10 -14
Unit 14 - 18
Unit 19 - 22
Unit 22- 24
Unit 25 - 27
Unit 28 - 30
Unit 31 - 34
Unit 35 - 38

ฝ่ายวิชาการ (GrapeSEED) และโรงเรียนเลิศหลา้ ขอขอบคุณทานผู
วงหน
า้ สำหรับความรวมมื
่ ปกครองล
้
่
่ อและการสนับสนุน
ใหนั้ กเรียนทบทวนบทเรียน และสามารถเรียนรูการใช
ภาษาอั
งกฤษดวยสื
กสนาน
้
้
้ ่อ GrapeSEED ไดอย
้ างเต็
่ มศักยภาพ ดวยความสนุ
้
เพื่อใหนั้ กเรียนสามารถใชภาษาอั
งกฤษเพื่อการสื่อสารไดอย
องแคล
วและเป็
นธรรมชาติมา ณ โอกาสนี้คะ่
้
้ างคล
่
่
่
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
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Special Newsletter No.4/2020
July 1, 2020
Subject: Tips on how to learn effectively and 2020 Unit-planning
Dear Parents,
The Academic (GrapeSEED) Department at Lertlah School, which in 2020 celebrates the 10th anniversary of
teaching and learning English using GrapeSEED English Communication Solution at the school, would like
to welcome all parents and students to our new semester. In this special newsletter, we would like to present
to you a few tips in order to help students successfully learn English through GrapeSEED with efficiency and
a lot of fun. We would also like to communicate our units planning for the year, based on students’ level of
study as follows.

Tips on how to learn through GrapeSEED efficiently
At school:
- Students should concentrate during lessons, not play or chat with classmates outside of activities
as directed
- Students follow teacher’s directions and suggestions
- Students only use English for communication during class time
- Students keep a safe personal distance for health and safety
At home:
- Parents ensure that students constantly participate in the REP activities
- Parents provide sufficient supplies and atmosphere suitable for learning at home
- Parents observe students during revision. Should you need any help or have any questions, please
inform the supervisor of student’s current level of study, so they may coordinate with the academic
department accordingly
What to avoid:
- Forcing students to speak English at home or to answer parents’ questions about their lessons
- not revising or not doing REP activities as assigned

Unit-planning 2020
Classes/Level

Unit

K.1

LittleSEED 1- 8

K.2

Unit 1- 5

K.3

Unit 10 -14

P.1

Unit 14 - 18

P.2

Unit 19 - 22

P.3

Unit 22- 24

P.4

Unit 25 - 27

P.5

Unit 28 - 30

P.6

Unit 31 - 34

M.1 - M.3

Unit 35 - 38

The Academic Department (GrapeSEED) would like to thank parents in advance for your cooperation and
support, in ensuring that students properly revise their lessons, for them to enjoy learning through GrapeSEED and able to communicate fluently and naturally using the English language.
With warmest regards,
Lertlah School

