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จดหมายพิเศษฉบับที่ 112 / 2560
22 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขอมอบปฏิทินปีใหม่ 2561 “25 ปี The Best in English Program Schools and Leader in International Program Schools.”
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ของขวัญและสงความสุ
ขในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561
่
ในโอกาสนี้ คณะผูบริ
กทาน
้ หาร และคณะครูทกุ คน ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย โปรดจงดลบันดาลอำนวยพรใหกั้ บผูปกครองทุ
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Special Newsletter 102 / 2017
December 22, 2017

Subject: 2018 Calendar: 25 Years as the Best English Program School and a Leader amongst International
Program Schools
Dear Parents/Guardians,
Attachment: 2018 Calendar

On the festive occasion of the coming new year, Lertlah School Division has published the school 2018
calendar under the theme “Years as the Best English Program School and a Leader amongst International
Program Schools”. The calendar states the school’s objectives and learning policies throughout 25 years of our
establishment. We would like to present this calendar as a new year present to parents.
We wish you a happy, prosperous and wish-fulfilled year for 2018.

With Best Regards,
Lertlah School

Please return this reply form by December 27th, 2017.)

Reply Form
(Special Newsletter #112 / 2017)
Letter Dated December 22, 2017
I, _____________________, parent/guardian of ____________________________,Nickname__________ Class______
have read this newsletter. Comments:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Parent/Guardian Signature_________________________________

