
 

ท่ี  สสอ.255/2562          โรงเรียนสารสาสนเอกตรา 

 

        8 มกราคม 2563 

เรื่อง กิจกรรมกีฬาสี ประจำป 2562  

เรียน  ผูปกครอง ด.ญ./ ด.ช............................................................................................................................สปีระจำตัว..................................... 

ทางโรงเรียนไดกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปการศึกษา 2562  โดยมีกำหนดในการจดัแยกตามระดับช้ันตามตารางดานลาง                    

และขอเรยีนใหทราบรายละเอียดและขอปฏิบัติตางๆ เพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

วัน เดือน ป เวลา ระดับชั้น สถานท่ี 

วันจันทรท่ี 13 มกราคม 2563 08.30 – 11.30 น. Nursery  – KG.2 อาคาร 6 ช้ัน 4 หองประชุม Auditorium 

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 08.30 – 11.30 น. KG.3 – Year 1  อาคาร 6 ช้ัน 4 หองประชุม Auditorium 

วันศุกรท่ี 17 มกราคม 2563 7.30 – 15.00 น. Year 2 – Year 12 สนามหนาอาคาร1 / Parking 1-2 

 

1. กิจกรรมจัดข้ึนระหวางเวลา 08.30 – 11.30 น. ท่ีบริเวณอาคาร 6 ช้ัน 4 หองประชุม Auditorium ขอความกรุณามาสงนักเรียน

กอนเวลา 8.00 น.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว มีการเรียนการสอน และการเรียนพิเศษตามปกติ ผูปกครองสามารถรับนักเรียนกลับ

ไดเลย (แจงธุรการเพ่ือขอบัตรรับนักเรียนกลับกอนเวลา) หรือจะใหนักเรียนเรียนตอตามปกติก็ได 

2. การจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งน้ี แบงเปน 2 วัน แยกตามระดับช้ัน เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมอยางท่ัวถึง โดยเนน

การแขงเกมกีฬาเปนสำคัญ ใหนักเรียนไดรูแพรูชนะ และเนนความประหยัด จึงขอความรวมมอื งดเวนการจัดทำเสื้อทีม โดยให

นักเรียนใสเสื้อตามสีท่ีนักเรียนสังกัดอยู (แบบใดก็ไดท่ีมีอยูแลว) กางเกงกีฬาของโรงเรียน และรองเทาผาใบ 

3. ผูปกครองท่ีประสงคจะมารวมทำกิจกรรมกับนักเรียน ขอความกรุณาแตงกายดวยชุดสุภาพ (สีเดียวกับนักเรียน) ท่ีเหมาะกบั

การเขารวมแขงขันเกมกีฬาตางๆ โดยงดเวนชุดกางเกงขาสั้น ชดุกระโปรง เสื้อกลาม เสื้อแขนกดุ  

4. ชวงวันท่ีจัดกิจกรรมผูปกครองสามารถจอดรถ ไดท่ี  ใตอาคาร 6  ,สนามหนาอาคาร Dominic 1 และ 2, 

ลานจอดรถสนามฟุตบอล CINQ Sport ซ สาธุประดิษฐ.20  โดยแสดงปายติดหนารถ   

5. ในวันศุกรท่ี 17 มกราคม 2563 จะเปนกีฬาสีประจำปท่ีจะมีนักเรยีนตั้งแตระดับ Year 2 -  Year 12  ท่ีจะเขามารวมกิจกรรม                

ท่ีแผนกประถม จึงทำใหการรับสงนักเรียนในระดับช้ัน NC – KG.3 ไมสะดวก ซึ่งการจดักิจกรรมกีฬาสีน้ันจะใชพ้ืนท่ีทุกสนาม

ตลอดท้ังวัน ดังน้ันเพ่ือลดปญหาการรับสงนักเรียน รวมท้ังการจราจร จึงปดเรียน 1 วัน ในวันศุกรท่ี 17 มกราคม 2563 

การมารวมงานของผูปกครองในพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีมจีำกัดและการใหความรวมมือในขอปฏิบัติตางๆ ขางตนน้ัน ทางโรงเรียนตอง

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง และตองขออภัยในความไมสะดวกท่ีอาจเกิดข้ึนมา ณ โอกาสน้ี 

 

                     

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางปวีณรัตน   บุญสวัสดิ์) 

รองผูอำนวยการโรงเรยีนสารสาสนเอกตรา 
 

 

  

 

 



 
SES 255/ 2019           Sarasas Ektra School 

 

         January 8th, 2020 

Subject Sports Carnival for Academic Year 2019  

Dear  Parents of Ms./ Mstr. …………………………………………….………………………………………………………. Team Colour …………………………….. 

The Sports Carnival for Academic Year 2019 will be organised by separating the students’ year levels according to the 

schedule below, and we would like to inform you of some additional details and guidelines for the event as follows: 

Date/ Month/ Year Time Year Location 

Monday, January 13th 2020 08.30 am. – 11.30 am. NC. - KG. 2 Auditorium building 6, 4th floor 

Tuesday, January 14th 2020 08.30 am. – 11.30 am. KG. 3 - Yr. 1 Auditorium building 6, 4th floor 

Friday, January 17th 2020 07.30 am. – 3.00 pm. Yr. 2 - Yr. 12 The court in front of Building 1/  

The parking areas No.1 and No. 2 

 

1. The event will be held from 08.30 am. to 11.30 am. at the Auditorium building 6, 4th floor in the morning please send 

your child/children to school before 08.00 am. After the activity ends, normal classes will resume as well as after-school classes. 

Parents can decide to pick up their child/children right after the event (if so, please contact the administrative office to request an 

“Early Leave Card”) or let your child/children study and pick them up after school normally ends. 

2. There are two rounds (over two days) according to the students’ year levels to encourage all students to participate 

with an emphasis on playing the sports games. Furthermore, they will be able to learn to win and to lose graciously. In addition, 

we have focused on economising. Hence, we would like to ask for your cooperation to refrain from organising team colour 

shirts and please let your child/ children wear the shirts in the colour of their sports team (any style of the shirts they 

already have), school sports pants and trainers. 

3. For parents who wish to join the event, please wear proper attire (same colour as your child/ children), that is 

suitable for participating in various sports competitions. Please do not wear shorts, skirts, vests or sleeveless shirts. 

4. When attending the event, parents can park under Bldg. 6, the courts in front of St. Dominic 1 & 2 Bldgs, CINQ 

Sport (Sathu 20).  Please have the parking card in front of your car’s windscreen. 

5.  On Friday, January 17th 2020, parents will not be able to conveniently drop your child/ children in NC. – KG. 3 off at 

the school because the students from Yr. 2 – Yr. 12 will participate in the activity at the Primary Department and all areas will be 

used for organising the activity all day. In order to reduce students’ pick up and drop off problem, classes will be cancelled for 

one day on Friday, January 17 P

th
P 2020  

We thank you in advance for your cooperation in following our rules and guidelines and apologise for any inconvenience 

this may cause. 

 

                                              Respectfully yours,  
   

 

                                                                            

                                            (Ms. Paweenrat Boonsawat)                               

                                            Vice Director  
 

 


