
BISH No. 013/2023  

 
Dear Parents of Students in Years 1

Sports Day will take place on 
event will begin with drop off at 8:15am and pick up will be
to ask you to drop off and collect your child at the stadium on this day, and not at 
school. If there are any problems with this please contact us before 25th January so that 
the issues can be resolved. You are welcome to stay a
range of track and field events, as well as some fun activities, and there will also be 
parent/teacher races and events throughout the day. We would love you to take part!

Schedule 

From 8:00 Arrive at the stadium
8:30- 8:45 Opening ceremony
8:45- 10:15 Primary- Track/ Secondary
10:15-11:00 Song/cheer competition
11:00- 11:20 Parents/Teacher races
11:20- 12:00 Lunch/chill time
12:00- 1:30 Primary- Field/ Secondary 
1:30 -1:50 Tug of war  
1:50- 2:15 Awards/ closing ceremony/ tidy up
2:15- 2:30 Pick up time 
 
On this day there will be no ECAs sorry for any inconvenience. 
 
Throughout the day there will be plenty of water, breaks, shaded areas where 
pupils/spectators can sit, along with the venue providing fans 
room for anyone who needs to cool down. Food House will be providing a packed lunch 
for only pupils and staff on the day which pupils will eat in between events, but pupils 
are more than welcome to bring snacks such as fruit and fibr
remember that this day is about promoting and celebrating healthy and active lifestyles 
when providing snacks and drinks.
 
 

 
                           

Sports Day 

Dear Parents of Students in Years 1-13, 

Sports Day will take place on 1st February 2023 at Noenkhumthong Stadium
event will begin with drop off at 8:15am and pick up will be from 2:15pm. We would like 
to ask you to drop off and collect your child at the stadium on this day, and not at 
school. If there are any problems with this please contact us before 25th January so that 
the issues can be resolved. You are welcome to stay and watch your child take part in a 
range of track and field events, as well as some fun activities, and there will also be 
parent/teacher races and events throughout the day. We would love you to take part!

Arrive at the stadium 
Opening ceremony 

Track/ Secondary- Field  
Song/cheer competition 
Parents/Teacher races 
Lunch/chill time 

Field/ Secondary - Track 

closing ceremony/ tidy up 
 

On this day there will be no ECAs sorry for any inconvenience.  

Throughout the day there will be plenty of water, breaks, shaded areas where 
pupils/spectators can sit, along with the venue providing fans and an air conditioned 
room for anyone who needs to cool down. Food House will be providing a packed lunch 
for only pupils and staff on the day which pupils will eat in between events, but pupils 
are more than welcome to bring snacks such as fruit and fibre bars for energy. Please 
remember that this day is about promoting and celebrating healthy and active lifestyles 
when providing snacks and drinks. 
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Pupils should wear their house shirts on the day and bring a water bottle, hat, 
sunscreen and possibly an u
 
Please note that Early Years children will have their own sports afternoon at school at a 
later date. (Date to be confirmed)  
 
If you have any questions or queries please contact Miss Powell via Class Dojo.   

 

 

Yours sincerely, 

 

John Calvert   
    Principal   

 

 

 
Pupils should wear their house shirts on the day and bring a water bottle, hat, 
sunscreen and possibly an umbrella for personal shade if needed. 

Please note that Early Years children will have their own sports afternoon at school at a 
later date. (Date to be confirmed)   

If you have any questions or queries please contact Miss Powell via Class Dojo.   

  Mr. Aksornprasert Settaprasert 
              School Manager 

Pupils should wear their house shirts on the day and bring a water bottle, hat, 

Please note that Early Years children will have their own sports afternoon at school at a 

If you have any questions or queries please contact Miss Powell via Class Dojo.    



 

   

 

ที่ บร.(BISH) ๐๑๓/๒๕๖๖        โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี ่- หาดใหญ                                                                                 

                                                                               ๒๑๑๙ หมูที่๖ ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร                                                                                

                                                                               ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   

                                                                               ๙๐๑๑๐   

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 

      ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

เรื่อง  กิจกรรมกีฬาสี 

เรียน  ผูปกครองนักเรียนชั้น เยียร ๑ - เยียร๑๓  
 

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ – หาดใหญ ขอแจงใหผูปกครองทุกทานทราบวา กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนฯ จะ

จัดขึน้ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง กิจกรรมจะเริ่มเวลา ๐๘.๑๕ น. จนถึงเวลา 

๑๔.๑๕ น. โรงเรียนฯขอความรวมมือใหผูปกครองทุกทานสงและรับบุตรหลานของทานที่สนามกีฬาดังกลาวเทานั้น 

หากทานใดมีปญหาติดขัดในการรับและสงสามารถตดิตอมายังโรงเรียนฯ ภายในวันอังคารท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ใครขอเชิญผูปกครองทุกทานมารวมและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมกีฬา

สี กิจกรรมระหวางวันนอกจากมีการแขงขันกีฬาประเภทตางๆแลว ยังมกิีจกรรมสนุกๆอีกมากมายรวมถึงกิจกรรม

การแขงขันระหวางครกูับผูปกครองอีกดวย  

กําหนดการในวันจัดกิจกรรมกีฬาสี มีดังนี้ 

๐๘.๐๐ น. เดินทางถึงสนามกีฬาเนินขุมทอง 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ พิธีเปด 

๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ นักเรียนระดับชั้นประถม- รวมกิจกรรมบริเวณลู/ นักเรียนระดับชั้นมัธยม- รวมกิจกรรมในสนาม 

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ การแขงขันรองเพลงเชียร/กองเชียร 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ การแขงขันระหวางผูปกครอง/ครู 

๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. นักเรียนระดับชั้นประถม- รวมกิจกรรมในสนาม/ นักเรียนระดับชั้นมัธยม- สนามกรีฑา 

๑๓.๓๐ - ๑๓.๕๐ การแขงขันชักเยอ 



งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 
 

๑๓.๕๐ - ๑๔.๑๕ พิธีมอบรางวัล / 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ รับนักเรียนกลับบาน

ภายในงานจะมีพ้ืนที่ในรมและหองปรับอากาศ

นํ้าดื่มมใีหบริการตลอดทั้งวัน ในสวนของ

สามารถรับประทานอาหารในชวงเวลาที่ระบุไว

ของวาง เชน ผลไม ไฟเบอรบาร หรืออาหารวางอยางอ่ืนที่มีประโยชนมาได

โปรโมตวาวันนี้จะเนนในดานสงเสริม

ในวันที่จัดกิจกรรมกีฬาสนีักเรียนทุกคนตอง

สวนตัวมาดวยหากจําเปน อยางไรก็ตามทางโรงเรียนฯ ตองแจงใหผูปกครองรับทราบทั่วกันวาสําหรับ

ปฐมวัยจะมีการจัดการแขงขันกีฬาแยกตางหาก ซึ่งทางโรงเรียนฯ จ

หากผูปกครองทานใดมีคาํถามหรือขอสงสัยใดๆ

Dojo ไดทันที 

 

หมายเหตุ: ในวันดังกลาวจะไมมีการเรียน

                                                              
                     (จอหน คาลเวิรท

                                     ครูใหญ

       

- ๒ - 

 

/ พิธีปด / ทําความสะอาด 

รับนักเรียนกลับบาน 

ปรับอากาศสําหรับผูปกครองและนักเรียนไดนั่งพักผอน

ในสวนของอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและเจาหนาทีจ่ะจัดโดยฟูดเฮาสซึ่ง

ในชวงเวลาที่ระบุไวระหวางกิจกรรมกําลังดําเนินอยูได นอกจากนี้

หรืออาหารวางอยางอ่ืนที่มีประโยชนมาได เนื่องจากทางโรงเรียนฯ ตองการท่ีจะ

สงเสริมการมีสุขภาพที่ดแีละมีความกระฉับกระเฉง 

ทุกคนตองสวมเสื้อกีฬาสปีระจําบานและนําขวดนํ้า หมวก ครีมกันแดด และรม

อยางไรก็ตามทางโรงเรียนฯ ตองแจงใหผูปกครองรับทราบทั่วกันวาสําหรับ

แยกตางหาก ซึ่งทางโรงเรียนฯ จะแจงวันที่แนชัดใหทราบในภายหลัง

มีคาํถามหรือขอสงสัยใดๆสามารถติดตอ ครู เอวี่ พาวเวลล ผาน

ในวันดังกลาวจะไมมีการเรียนการสอน ECA  

                               

   ขอแสดงความนับถือ 

                                       
จอหน คาลเวิรท)        (อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ

ครูใหญ                        ผูจัดการโรงเรียน       

นั่งพักผอนคลายรอนตามอัธยาศัย 

จะจัดโดยฟูดเฮาสซึ่งนักเรียน

กิจกรรมกําลังดําเนินอยูได นอกจากนี้นักเรียนสามารถนํา

เนื่องจากทางโรงเรียนฯ ตองการท่ีจะ

และนําขวดนํ้า หมวก ครีมกันแดด และรม

อยางไรก็ตามทางโรงเรียนฯ ตองแจงใหผูปกครองรับทราบทั่วกันวาสําหรับเด็กเล็กในชั้น

แจงวันที่แนชัดใหทราบในภายหลัง 

ผานชองทางการสื่อสาร Class 

 
อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)    

              


