สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 86/2560 วันที่ 8 มกราคม 2561
เรื่อง
เรียน

กิจกรรมกีฬาสี ‚เลิศหล้ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15‛ ประจาปี การศึกษา 2560
ผู้ปกครองทุกท่ าน

โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก กาหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี “เลิศหล้ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15” ประจาปี การศึกษา 2560 เพื่อ
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนรู้ รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อภัย มีน ้าใจเป็ นนักกีฬา และมีความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน รวมทังให้
้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการที่ สมบูรณ์
มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจเบิกบานแจ่มใส โดยในปี การศึกษา 2560 นี ้ โรงเรี ยนจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็ นการภายใน (เฉพาะนักเรี ยน) ทังนี
้ ้เพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งกาหนดจัดกิจกรรมสาหรับนักเรี ยนทุกระดับชัน้ ในวันพฤหัสบดีท่ ี 11 - วันศุกร์ ท่ ี 12 มกราคม 2561
เวลา 08.30 - 15.30 น. ในการจัดกีฬาสีภายในครัง้ นี ้อยู่ภายใต้ ธีม WIN WIN เน้ นความสามัคคี และขบวนพาเหรดในแต่ละสีที่มีการรณรงค์
ตามหัวข้ อที่วา่ เอกลักษณ์ไทย น ้าใจนักกีฬา ก้ าวหน้ าเทคโนโลยี ปรานีต่อสิ่งแวดล้ อม โดยโรงเรี ยนได้ แบ่งกลุม่ สีให้ กบั นักเรี ยนในระดับอนุบาล
ศึกษา-มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ออกเป็ น 4 สีด้วยกัน คือ สีส้ม สีมว่ ง สีฟ้า และสีชมพู ในระดับมัธยมศึกษารู ปแบบการจัดสี นักเรี ยนจะเป็ นคู่บดั ดี ้ที่มีการ
จัดมาตังแต่
้ ต้นทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน ให้ มีการออกแบบวางแผนร่ วมกัน การแบ่งหน้ าที่ ในการดูแลงานในทีม ส่วนระดับ
เตรี ยมอนุบาลแบ่งเป็ น 2 สี คือ สีเหลือง และสีเขียว ซึ่งแต่ละสีจะคัดเลือกนักเรี ยน เพื่อเป็ นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการ
ประกวดกองเชียร์ และลีดเดอร์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนในแต่ละสีได้ ร่ วมกันแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นการเพิ่มสีสนั ความสวยงาม และ
น่าตื่นเต้ นให้ กบั กิจกรรมนี ้
ทังนี
้ ้เพื่อประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬาสี “เลิศหล้ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15” กลุม่ สาระศิลปะ กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา จะเก็บคะแนนการเข้ าร่วมกิจกรรมของนักเรี ยนตามตัวชี ้วัด กลุม่ สาระ ละ 10 คะแนน หากนักเรี ยนไม่เข้ าร่ วม
กิจกรรม นักเรี ยนจะไม่ได้ รับคะแนนในส่วนนี ้
โรงเรียนจึงขอแจ้ งกาหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่ งกาย การรั บ - ส่ งนักเรี ยน การจราจร และสถานที่จอดรถ
ในวันที่จัดกิจกรรม เพื่อช่ วยอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ปู กครองในการเตรียมตัวด้ านต่ างๆ ต่ อไปค่ ะ
1. กาหนดการ
วันพฤหัสบดีท่ ี 11 มกราคม 2561
เวลา 07.30 น. - 08.15 น.
เวลา 08.15 น. - 09.00 น.
เวลา 09.00 น. - 09.40 น.
เวลา 09.40 น. - 10.00 น.
เวลา 10.00 น. - 14.20 น.
เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
วันศุกร์ ท่ ี 12 มกราคม 2561
เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

พิธีเปิ ด
นักเรี ยนระดับอนุบาล ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา รวมตัวตามจุดที่กาหนด
เคลือ่ นขบวนพาเหรดเข้ าสูส่ นาม
พิธีเปิ ด “เลิศหล้ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15” ประจาปี การศึกษา 2560 และการแสดงพิธีเปิ ด
- นักเรี ยนอนุบาลเข้ าอาคารยิมเนเซียม
- นักเรี ยนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา แข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือกที่สนาม
- การแข่งขันกีฬา/ประกวดกองเชียร์ และเชียร์ ลดี เดอร์ ระดับอนุบาล
การแข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
- การแข่งขันกีฬาภายในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
- ประกวดกองเชียร์ และเชียร์ ลดี เดอร์ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1- 6 และระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3
- แข่งขันกีฬาภายในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
- ปิ ดกิจกรรมกีฬาสี

Newsletter Special Edition 86/2017 January 8th, 2018.
Sports Day ‚15th Lertlah Relationship Sports Days‛ for the 2017 academic year.
Dear Parents/Guardians,
On January 11th - 12th, Lertlah School Kanchanapisek Road will be holding the 15th ‘Lertlah Relationship Sport Days’.
The theme this year is "Win, Win". The goal of our sports day event is to help students to understand and display qualities of good
sportsmanship; to know how to lose and win and how to forgive. This activity helps to develop students’ physical and mental
health as well. The school organizes sports day activities for students only (Internal Activity) to best look out for students’ safety.
The activities will take place from 08.30 a.m. - 15.30 p.m each day. Students from Kindergarten to Secondary will be separated
into four colour teams; Orange, Purple, Blue and Pink teams. Nursery students will participate on two teams; Yellow and Green.
There will be a parade consisting of all four colour teams. The parade will be inclusive of the Thai national identity, team spirit,
technological advancement, as well as environmental conservation. Members in each team have to participate and brainstorm
with their team for parade ideas. Sports days are set up to be both colourful and fun. Each team will select students to represent
their colour team for a variety of sports competition as well as cheerleaders. The sports day activities will integrate three learning
areas; Arts, Occupations and Technology and Health and Physical Education. Students who participate in this activity will receive
10 marks towards their classroom mark; students who do not participate will not be eligible to receive these marks.
1. Schedule:
Thursday, January 11th, 2018
07.30 am - 08.15 am
08.15 am - 09.00 am
09.00 am - 09.40 am
09.40 am - 10.00 am
10.00 am - 14.20 pm
10.00 am - 15.00 pm
Friday, January 12th, 2018
08.00 am - 15.00 pm

Opening Ceremony
Kindergarten to Secondary students meet at their meeting points
The parade will be in front the school and move to the football field
Opening speech and Opening shows
- Kindergarten students move to the gymnasium
- Primary - Secondary students will have competitions at the football field
- Kindergarten Sports competition/Cheering and Cheerleader competition
Primary - Secondary first round sports competition

- Primary - Secondary final round sports competition
- Primary - Secondary Cheering and Cheerleader competition
- Primary 4 - Secondary 3 final round sports competition
- Closing Ceremony

2. การแต่ งกาย
วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561

เตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สวมเสื ้อสีตามกลุม่ สีของตัวเอง
สวมเสื ้อกีฬาสีตามกลุม่ สีตนเองตามที่โรงเรี ยนจัด
และกางเกงพละของโรงเรี ยน
ให้ และกางเกงพละของโรงเรี ยน
สวมเสื ้อสี (เสื ้อกีฬาสี หรื อเสื ้ออื่นๆ) ตามกลุม่ สี
สวมชุดนักเรี ยน
ของตนเองกับกางเกง/กระโปรงนักเรี ยน หรื อ
กางเกงพละ ตามความเหมาะสม

3. การรับ - ส่ งนักเรียน
การรับ - ส่งนักเรี ยนในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 โรงเรี ยนขอความร่ วมมือผู้ปกครองส่งนักเรี ยนให้ ถึงโรงเรี ยนก่อนเวลา 07.00 น.
เพื่อเข้ าร่วมพิธีเปิ ดในวันแรกของกิจกรรมกีฬาสี และรับนักเรี ยนตามเวลาปกติ คือ ตังแต่
้ เวลา 15.40 - 17.00 น. โรงเรี ยนยังคงจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนพิเศษการบ้ านตามปกติ โดยเลิกเรี ยนเวลา 16.30 น. และสามารถรับนักเรี ยนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 16.40 - 17.00 น. การรับส่งนักเรี ยน
ก่อนเวลาผู้ปกครองจะต้ องติดต่อฝ่ ายธุรการดาเนินการทาเรื่ องรับนักเรี ยนกลับบ้ านก่อนเวลาเลิกเรี ยนปกติ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายธุรการจะออกบัตร
สารองให้ 2 ใบ โดยใบที่ 1 สาหรับให้ กบั แม่สี เพื่อรับนักเรี ยน ใบที่ 2 สาหรับให้ กบั เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ก่อนออกนอกโรงเรี ยน
4. การจราจรและสถานที่จอดรถ
เนื่องจากในวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรี ยนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก มีความจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่บริ เวณด้ านหน้ าอาคารเรี ยน
ลานจอดรถ และสนามฟุตบอลสาหรับจัดกิจกรรมกีฬาสี การเดินขบวนพาเหรด การเชียร์ กีฬา รวมถึงแข่งขันกีฬาบางประเภท ดังนันจึ
้ งใคร่ ขอ
ความร่วมมือผู้ปกครองนักเรี ยนทุกท่านกรุณาปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยนในวันดังกล่าว ดังนี ้ค่ะ
ช่วงเช้ า
1. โรงเรี ยนขอสงวนสิทธิ์ในการปิ ดการจราจรภายในบริเวณโรงเรี ยนตังแต่
้ เวลา 07.00 - 15.00 น.
2. ผู้ปกครองสามารถขับรถมาส่งนักเรี ยนในบริ เวณโรงเรี ยนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 06.30 - 07.00 น. โดยไม่อนุญาตให้ จอดรถในบริ เวณโรงเรี ยน หากมี
ความจาเป็ นต้ องจอดรถในบริ เวณโรงเรี ยน ขอให้ เคลือ่ นออกจากโรงเรี ยนภายในเวลา 07.00 น.
3. ตังแต่
้ เวลา 07.00 น. เป็ นต้ นไป ให้ ผ้ ปู กครองส่งนักเรี ยนบริ เวณป้อมยามหน้ าโรงเรี ยน โดยผู้ปกครองเข้ าทางประตูแล้ วเลี ้ยวขวาผ่านหน้ า
ป้อมยามเพื่อส่งนักเรี ยน และออกทางประตูทางออกทันที ซึง่ ทางโรงเรี ยนจะจัดครูเวรคอยอานวยความสะดวกให้ แก่นกั เรี ยน
4. หากผู้ปกครองประสงค์จะจอดรถเพื่อเข้ ามาส่งบุตรหลาน ขอความร่ วมมือผู้ปกครองจอดรถได้ ตงแต่
ั ้ หน้ าประตูทางออกตลอดแนว ห้ ามจอด
ภายในบริ เวณโรงเรี ยนโดยเด็ดขาด
5. โปรดส่งนักเรี ยนให้ ถึงโรงเรี ยนก่อนเวลา 07.00 น.
ช่วงบ่าย
1. โรงเรี ยนเปิ ดการจราจรให้ ผ้ ปู กครองนารถเข้ ามารับนักเรี ยนได้ ตามปกติ ตังแต่
้ เวลา 15.00 น. เป็ นต้ นไป
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองอย่ารับนักเรี ยนกลับก่อนเวลา 15.00 น. เพราะผู้ปกครองไม่สามารถนารถเข้ ามาในบริ เวณโรงเรี ยนได้ ทาให้ การต่อคิว
บริ เวณหน้ าโรงเรี ยนมีระยะทางยาวไกล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจราจรส่วนรวมโดยเฉพาะทางออกจากถนนกัลปพฤกษ์
หมายเหตุ
- ในวันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรี ยนปิ ดการจราจรภายในบริ เวณโรงเรี ยนตังแต่
้ เวลา 07.00 น. - 15.00 น. เพื่อความสะดวกและหลีกเลี่ยงปั ญหา
การจราจร โปรดใช้ บริ การรถโดยสารสาธารณะ
- ในวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรี ยนเปิ ดการจราจรตามปกติ ผู้ปกครองสามารถขับรถเข้ ามาส่งนักเรี ยนได้ ตามปกติ แ ละขอความร่วมมือ
จากผู้ ปกครองให้ น ารถออกจากบริ เ วณโรงเรี ย นภายในเวลา 08.00 น. เนื่ อ งจากทางโรงเรี ย นมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งใช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณ
โดยรอบสาหรับดาเนินกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือกับโรงเรียนด้ วยดีมาโดยตลอด
ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ าถนนกาญจนาภิเษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษที่ 86/2560
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสี ‚เลิศหล้ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15‛
(กรุ ณาส่ งใบตอบรับภายในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/น.ส. ………………………………..…………..ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ………………………….........................................
ชื่อเล่น ................ชัน้ …………… ได้ รับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 86/2560 เรื่ อง กิจกรรมกีฬาสี “เลิศหล้ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15” ประจาปี การศึกษา
2560 แล้ ว และมีข้อเสนอแนะดังนี ้..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง...............................................................

2. Dress up
Date/Month/Year
Thursday, January 11th, 2018
Friday, January 12th, 2018

Nursery - Kindergarten
Team colour T-shirt
and school sport shorts

Primary - Secondary
Lertlah sport team colour shirt and school
sport pants

School uniform

Team colour T- shirt or sport shirt and school
skirt or pants

3. Students drop off and pick up
On January 11th - 12th, 2018 the school would like to ask for you to drop off your child before 07.00 am to get ready for
the parade, and pick up your child between 15.40 pm - 17.00 pm. Homework classes will take place as normal on these two days
from 15.30 pm - 16.30 pm. Parents who want to pick up students early have to contact the school to get two permission slips.
One permission slip must be given to a teacher on your child’s colour team, and the other permission slip to the security guard in
front of school before you leave.
4. Traffic and Parking
On Thursday, January 11th, 2018 the school needs to use the football field and the area around the football field for the
parade and opening ceremony. We would like to ask for your cooperation and support for this activity by following the rules
below.
In the morning
1. The school will close the entrance gate from 07.00 am - 15.00 pm.
2. Parents are able to drop your child off inside from 06.30 am - 07.00 am, then please move your car out of the school area
prior to 07.00 am.
3. The school would like to ask you to drop your child off in front of the school from 07.00 am, then teachers will take your child to
his/her classroom
4. If parents want to park a car to send a student inside the school, you can only park on the road in front of school.
5. Please drop your child off before 07.00 am.
In the afternoon
1. The school will allow parents to pick up students inside and park their car around the football field from 15.00 pm.
2. The school would like to ask parents to please come to pick up your child after 15.00 pm. to avoid traffic jams, because the
school doesn’t allow parents to drive into the school area during this time.
Remarks
- For convenience and to help avoid traffic problems, parents are advised to use public buses.
- On Friday, January 12th, 2018 parents can drive through and drop your child off inside the school and we would like to ask you
move your car out of the school parking lot before 08.00 am, because we need to use the area around the football field for the
sports activities.
We would like to ask for your cooperation and support throughout this activity.

Reply Form of Newsletter Special Edition 86/2017
Sports Day ‚15th Lertlah Relationship Sports Days‛ for the 2017 academic year.
(Please return this reply form by January 10th, 2017.)
I, …………………….……………...…….………...…, parent/guardian of ……………..……………………..…………………….…………,
Nickname……………..………. Class………………….… have read this newsletter.
Comments:...........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Parent/GuardianSignature……………………………………………………..……

