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การแขงขั
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Special Newsletter No.50/2018
August 10, 2018
Subject: Science Week
Dear Parents,
Lertlah School will hold the “Science Week” from August 14-17, 2018 to remember and appreciate King Mongkut
“the Father of Science in Thailand”. The most important thing is to encourage the students’ learning of Science
to seek for knowledge, be creative and be able to apply their knowledge of Science to use in their daily lives.

Academic activities will be held from August 14 – 17, 2018
“Father of Science in Thailand” Exhibition
Science Quiz Competition
Science Experiment Competition
Science Project Competition
Recycle Outfit Competition
Science Skills Competition
Balloon Rocket Competition for P1-P3.
Straw Hoop Flyer Competition for P4-P6
Water Rocket Competition for M1-3.
On Friday, August 17, 2018 there will be a Science Show and Science Stations for students to
participate in the activities, do the experiments and learn new things

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.50/2018
I, Parent of _________________________________________________________________ Class ________
Have received the letter entitled “Science Week”.
Comments:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

