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Special Newsletter No. 46 / 2017
July 24, 2017
Subject: Master of Ceremonies Contest
Dear Parents,
The Foreign Language Department and Kindergarten Department have cooperated to organize the Master
of Ceremonies Contest. We would like to have our students to be a Master of Ceremonies (MC). We would like to invite
all K1 - K3 students both English Program and International Program to participate in this contest. This is for our
students to experience and act as the host of activities and also show and develop their talents in English speaking.
The procedure is as follows.
1. Register for contest: July 25 – 27, 2017
2. Contest dates: August 10 – 11, 2017
3. The school will provide a script for each student to practice
4. For more information please contact the school’s main office at 028099081 to 5 or Kroo Kronjit Janjiraapa
(Maekroo Muay) at 08108689905.
5. Parents are not allowed to participate in this contest. We would like the students to focus and do their best
for the contest.
Thank you for your kind attention and cooperation.

With Best Regards,
Lertlah School

(Please send the reply form back by Thusday, July 27, 2017)

Reply Form
(Letter Dated July 24, 2017)

I, Parent of ______________________________________________________________________ Class ______________
Have received the Newsletter “Master of Ceremonies Contest” and would like my child to:
participate in the Master of Ceremonies Contest
not participate in the Master of Ceremonies Contest because__________________________________________
Signed _______________________ Parent

