โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลา้ 45 เพชรเกษม 77
แขวงหนองคา้ งพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
+66 2809-9081 ถึง 5

จดหมายพิเศษฉบับที่ 5/2563
2 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
เรียน

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ปีการศึกษา 1/2563
ผูป
้ กครอง

โรงเรียนเลิศหล้า ขอประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเรียนเสริมพิเศษ
สำหรับภาคเรียนที่ 1 / 2563 โดยโรงเรียนมีกำหนดให้มีการเรียน
เสริมพิเศษการบ้าน หรือเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ในช่วงเย็นหลัง
เลิกเรียน โดยโรงเรียนขอแจง้ รายละเอียดใหท้ า่ นผูป้ กครองรับทราบ
และขอความกรุณาตอบรับจดหมายฉบับนีผ้ า่ นใบตอบรับในตอนทา้ ย
ดว้ ยคะ่

Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.5/2020
July 2, 2020
Subject: Afterschool Classes
Dear Parents,
Lertlah School would like to inform all parents of our afterschool
classes for semester 1 /2020 .We will offer homework or
English class with the following details. Please kindly reply in
the from provided at the end of this letter accordingly.

เริ่มเรียนตั้งแต่ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 /

Starting Tuesday July 7, 2020. Through

Wednesday, 28 October, 2020.

เรียนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 15.10 - 16.10 น. (ระดับอนุบาล) เวลา 15.50 - 16.50 (ระดับประถม - มัธยม)
Classes are Monday to Friday at 3.10 – 4.10 PM. (Kindergarten) 3.50-4.50 (Primary - Middle School)

มีรถบริการรับ - สง่ / School bus services are available
รวมอาหารว่างสำหรับนักเรียน / Students will be provided with a snack and drink every lesson.
การเรียนภาษาอังกฤษผา่ นสือ่ “GrapeSEED English Communication Solution” คือ การเรียน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด
การอา่ น การเขียนและการคิด วิเคราะห์ อยา่ งคลอ่ งแคลว่ และเป็นธรรมชาติ
Intensive GrapeSEED Afterschool Class

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 หรือนักเรียนใหม่ที่ต้องการ
ปรับพื้นฐาน และทำความคุ้นเคยกับสื่อ GrapeSEED โดยเป็น
การเรียนเพือ่ เสริมสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแรง สู่การเรียนอย่างต่อเนือ่ งใน
บทเรียน (Unit) ต่อ ๆ ไป จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูชาวต่าง
ประเทศผู้เชี่ยวชาญการสอนผ่านสื่อ GrapeSEED และนอกเหนือ
จากการเรียนเสริมกับคุณครูผู้สอนทีโ่ รงเรียนแล้วนักเรียนจะได้รบั สือ่
การเรียนสำหรับทบทวนทีบ่ ้านร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมทัง้ คำแนะนำ
ในการทำกิจกรรม REP (Repeated Exposure Practice) โดย
ผู้ปกครองสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องจากที่บ้านอีกด้วย
• นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 3 หรือ นักเรียนใหม่ทต่ี ้องการปรับพืน้ ฐาน
• เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (ระดับอนุบาล ตั้งแต่เวลา 15:10 น. ถึง
16.10 น. / ระดับประถมฯ ตั้งแต่เวลา 15:50 น. ถึง 16:50 น.)
• รวมอาหารว่างสำหรับนักเรียนในทุกวันเรียน

For students in kindergarten 3 level and higher, or new
students who would like to strengthen the fundamentals of
learning through GrapeSEED, for an easier and smoother
transition onto more advanced units ahead. Classes will be
taught by a GrapeSEED trained foreign teacher and students
will also receive REP (Repeated Exposure Practice) materials
and guide in order to continue learning at home, possibly
together with parents.
• K3 students or new students for building a stronger foundation
• Mondays - Friday (Kindergarten 3 from 3:10-4:10 PM, Primary
levels from 3:50-4:50 PM
• Include daily snacks
Intensive GrapeSEED English Communication Solution

ค่าใช้จ่าย

Tuition Fee

บาท / คน / เทอม
19,500 THB/person/Semester

Extended GrapeSEED Afterschool Class

สำหรับนักเรียนระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ขึน
้ ไป ทีก่ ำลังเรียนภาษาอังกฤษผา่ นการใชส้ อ่ื GrapeSEED (จาก Unit ที่ 14 ขึน
้ ไป)
อยู่ในขณะนี้ และต้องการเรียนเสริมเพือ่ ทบทวนบทเรียนทีผ่ า่ นมา เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนือ้ หาจากบทเรียนเดิม และเนือ้ หา
จากบทเรียนปัจจุบนั รวมทัง้ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอา่ น การเขียน และการคิดวิเคราะหเ์ ป็นภาษาอังกฤษอยา่ งคลอ่ งแคลว่ และ
เป็นธรรมชาติ
For students in Primary 1 level or higher who currently study English through GrapeSEED (from Unit 14 upward) and would
like to revise previous lessons to better understand the materials, both prior and current. And To further enhance their English
communication skills of listening, speaking, reading, writing and critical thinking , fluently and naturally.

• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ที่ต้องการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา
• เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15:50 น. ถึง 16:50 น.
• รวมอาหารว่างสำหรับนักเรียนในทุกวันเรียน

• Primary 1 level students or higher for revision and skills development.
• Mondays - Friday from 3:50-4:50 PM
• Include daily snacks

Extended GrapeSEED English Communication Solution

คา่ ใชจ้ า่ ย

Tuition Fee

บาท / คน / เทอม
19,500 THB/person/Semester

เรียนเสริมพิเศษการบาน สำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ (โดยครูชาวไทยและครูชาวตางประเทศ)
Afterschool Homework Classes for International Program Students (by Thai and foreign Teachers)

• ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (P1 - M.3) เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกรเ์ วลา 15.50 - 16.50 น.

• นักเรียนระดับอนุบาล (K1 - K3) เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.10 - 16.10 น.

• เริ่มเรียน วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
• มีอาหารวางให
่ นั้ กเรียนรับประทาน
• P.1-M.3 student : Mondays – Fridays 3:50 – 4:50 PM
• Kindergarten 1 – 3 student : Mondays – Fridays 3:10 – 4:10 PM

• Starting Tuesday July 7,2020. Through Wednesday, 28 October, 2020.
• Students are provided with a snack and drink every afternoon.

เรียนการบ้านตอนเย็น สำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ

ค่าใช้จ่าย

Tuition Fee

บาท / คน / เทอม
14,500 THB/person/Semester

เรียนเสริมพิเศษการบานตอนเย็น สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (โดยครูชาวไทย)

Afterschool Homework Classes for English Program Students (by Thai Teachers)

• ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 15.10 - 16.10 น.

• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 15.50 - 16.50 น.
เริ่มเรียน วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 - วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
• มีอาหารว่างให้นักเรียนรับประทาน
• K.1 - K.3 student : Mondays – Fridays 3:10 – 4:10 PM
• P.1- P.6 student : Mondays – Fridays 3:50 – 4:50 PM
• Starting Tuesday July 7,2020. Through Wednesday, 28 October, 2020.
• Students are provided with a snack and drink every afternoon.

เรียนการบ้านตอนเย็น สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย

Tuition Fee

11,500

บาท / คน / เทอม

THB/person/Semester

หมายเหตุ หากมีจำนวนนักเรียนสมัครมากเกินกว่าทีจ่ ะรับได้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียน ในแต่ละหลักสูตร
รวมทั้งการยกเลิกหลักสูตรเพื่อความเหมาะสม
Note: Lertlah School reserves the right to continue or cancel any course as appropriate and student enrollment is based
upon the school’s consideration.

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
With Best Regards,
Lertlah School

ใบตอบรับ / Reply Form
จดหมายพิเศษฉบับที่ 5/2563 / Special Newsletter No.5/2020
ขาพเจ
ด.ญ./ด.ช, Parent of _____________________________________ ชั้น, Class __________
้ า้ / I, __________________________ ผูปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องเรียนกิจกรรมพิเศษตอนเย็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แลว้ มีความประสงคด์ ังนี้ / Have received the letter in
regards to Afterschool Classes for Semester 1, 2020 Academic Year and would like my child to enroll the following course(s):
เรียน Intensive GrapeSEED

เรียน Extended GrapeSEED

เรียนการบา้ นหลักสูตรนานาชาติ / Homework Classes (LIPS)

เรียนการบ้านหลักสูตรภาษาอังกฤษ / Homework Classes (EP)

ไมเ่ รียน / I do not wish for my child to take any class.
ขอ้ เสนอแนะดังนี้ _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ลงชื่อ ___________________________ ผู้ปกครอง
ผูป้ กครองรับทราบวา่ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักเรียนเขา้ เรียนกิจกรรมแตล่ ะกลุม่
Parents accept that student enrollment is based upon the school’s consideration

