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Lertlah School
Phetkasem

จดหมายพิเศษฉบับที่ 79/2562
3 มกราคม 2563
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสี ‘เลิศหล้าเกมส์’ ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน ท่านผู้ปกครอง
โรงเรียนเลิศหลากำหนดจั
ดกิจกรรมกีฬาสีขน้ึ เป็นประจำทุกปีการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมใหนั้ กเรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีส่ มบูรณ์
้
แข็งแรง ผ่านการเล่นและการเชียร์กฬี า รวมทัง้ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ฝกึ ระเบียบวินยั มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี
และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับในปีการศึกษานี้ กิจกรรมกีฬาสีจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยมี
กำหนดการดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เวลา 08.30 น. ขบวนพาเหรดทุกสี วงดุริยางค์ พร้อมกันที่ห้องโถง เตรียมเคลื่อนขบวน
เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬา
เวลา 09.20 น. การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
เวลา 09.40 น. การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
เวลา 11.30 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เลิศหล้าเกมส์” ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 08.30 น. ขบวนพาเหรดทุกสี วงดุริยางค์ พร้อมกันที่ห้องโถง เตรียมเคลื่อนขบวน
เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬา
เวลา 10.30 น. การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ (ภาคเช้า)
เวลา 10.40 น. การแข่งขันกรีฑาและกีฬา
เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 น. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย ป.1 - 3 และ ป.4 - M3 (ชิงชนะเลิศ)
เวลา 13.30 น. การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
เวลา 14.30 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เลิศหล้าเกมส์”
หมายเหตุ:
1. จากกำหนดการข้างต้น ในวันทีร่ ะดับชัน้ ของนักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬาสี กรุณาจัดให้นกั เรียนแต่งกาย ด้วยเสือ้ กีฬาสีประจำ
ปีการศึกษา 2562 สวมกางเกงและรองเท้าพละ
2. นักเรียนมาถึงโรงเรียนและกลับบ้านตามเวลาปกติ
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษในตอนเย็น และมีบริการรถโรงเรียนตามปกติ
4. หากผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการด้วยตนเองค่ะ
5. ในระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องใช้สนามบาสเกตบอลในการตัง้ ขบวนพาเหรด และดำเนิน
การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถนำรถยนต์มาจอดในบริเวณดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมชมกิจกรรมฯ กรุณาเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจรค่ะ
โรงเรียนขออภัยในความไมส่ ะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น และขอขอบคุณทา่ นผูป้ กครองสำหรับความรว่ มมือ และการสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนเป็นอยา่ งดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 79/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น .................................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “กิจกรรมกีฬาสี ‘เลิศหล้าเกมส์’ ประจำปีการศึกษา 2562” เรียบร้อยแล้ว และมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
้
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.79/2019
January 3, 2020
Subject: Annual Sports Day “Lertlah Games” 2019
Dear Parents,
Lertlah School continuously organizes the Sports Day Activities each year, with the objectives to promote students’
physical and mental health through playing and cheering for various sports; and to allow students to practice
discipline, confidence, teamwork and sportsmanship. This year, the school will hold this activity on Thursday, January 9 and Friday, January 10, 2020. The schedule is as follows.
Thursday, January 9, 2020 (Nursery - K3)
8:30
- All assembled in the Main Hall.
8:35
- Parade in session
9:00
- Opening Ceremony
9:20
- Cheerleading Contest
9:40
- Sports Competition
11:30 - Closing Ceremony (Nursery-K3)

Friday, January 10, 2020 (P1 - M3)
8:30
- All assembled in the Main Hall.
8:35
- Parade in session
9:00
- Opening Ceremony
10:30 - Cheerleading Contest (AM)
10:40 - Sports Competition
11:30 - Lunch Break
12:30 - Final Footsal Tournament for P1 - P3 (B)
and P4 - P6 (B)
1:30
- Cheerleading Contest (PM)
2:30
- Closing Ceremony

Remarks:
1. On the day of their repective level’s participation, students should dress in their 2019 sports day shirt according to
their color assignment with school sports uniform shorts and shoes.
2. Students should arrive and be picked up from the school at regular times
3. Evening classes and school bus service will be operating normally
4. Should any parents like to pick up your students before scheduled time, please personally contact the school’s office
5. During the two days of the activity, the school’s basketball court will not be available for parking (as it is needed for
parade formation and sports competition). Parents who wish to observe the activity with your students, please kindly
travel to school by taxi or public transportation to avoid traffic congestion.
The school would like to apologize in advance for any inconvenience this may cause; and sincerely thank you for your
continuous support and cooperation.
With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.79/2019
I, Parent of _______________________________________________________________ Class _____________
have received the letter “Annual Sports Day “Lertlah Games” 2019” and have the following comments:
___________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

