
BISH No. 019/2023  

 
Re: Visit to the Sports Day Venue

Dear Parents, 

We have arranged a quick visit 
primary school pupils to visit the 
year groups except Year 6 will visit on Thursday 26th.) We want to allow our younger 
pupils to have a better idea of what is going to happen on the day. Each class will be 
taken to the venue for around 1 hour 
along with setting expectations for the day and having some fun on the track and in the 
sand pit. Please call reception or Class Dojo Miss Powell if you have any questions or 
queries regarding this trip. 

 

Yours sincerely, 

 

(John Calvert)  
    Principal   

 

Please complete and return to school by Wednesday 25 January 2023. 

Name of student: _________________________ has permission
venue with their class and class teacher on the 26th January 2023 travelling on the 
school minibus.   

Parents signature: ______________________ Parent name:_____________________ 

 

 
                                                 

Re: Visit to the Sports Day Venue 

We have arranged a quick visit on the 26th or 27th of January 2023
primary school pupils to visit the sports day venue (Noenkhumthong Stadium)
year groups except Year 6 will visit on Thursday 26th.) We want to allow our younger 
pupils to have a better idea of what is going to happen on the day. Each class will be 
taken to the venue for around 1 hour of the school day to have a tour with Miss Powell, 
along with setting expectations for the day and having some fun on the track and in the 
sand pit. Please call reception or Class Dojo Miss Powell if you have any questions or 

 

  (Mr. Aksornprasert Settaprasert) 
              School Manager 

PERMISSION SLIP 

Please complete and return to school by Wednesday 25 January 2023. 

Name of student: _________________________ has permission to visit the sports day 
venue with their class and class teacher on the 26th January 2023 travelling on the 

Parents signature: ______________________ Parent name:_____________________ 

                       20 January 2023 

on the 26th or 27th of January 2023 for all of the 
Noenkhumthong Stadium). (All 

year groups except Year 6 will visit on Thursday 26th.) We want to allow our younger 
pupils to have a better idea of what is going to happen on the day. Each class will be 

of the school day to have a tour with Miss Powell, 
along with setting expectations for the day and having some fun on the track and in the 
sand pit. Please call reception or Class Dojo Miss Powell if you have any questions or 

 

 

Please complete and return to school by Wednesday 25 January 2023.  

to visit the sports day 
venue with their class and class teacher on the 26th January 2023 travelling on the 

Parents signature: ______________________ Parent name:_____________________  



 

   

 

ที่ บร.(BISH) ๐๑๙/๒๕๖๖ 

                                                                               

                                                       

                                                                               

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 

 

เรื่อง  สถานที่จัดกิจกรรมกีฬาส ี

เรียน  ผูปกครอง 
 

                โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ 

วันที่ ๒๖ หรือ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ขุมทอง) (ทุกกลุมชั้นปยกเวนชั้นปที่ 

ถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในวันนั้น แตละชั้น

ฯ คาดวานักเรียนทุกคนจะสนุกสนานไป

 

หากผูปกครองทานใดมีคาํถามหรือขอสงสัยใดๆ

ทางการสื่อสาร Class Dojo ไดทันที

                                                              
                     (จอหน คาลเวิรท

                                     ครูใหญ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้

ชื่อนักเรียน: ___________________________

นักเรียนรวมชั้นและครูประจําชั้น ในวันที่ 

 

ลายเซ็นผูปกครอง: ______________________ 

        โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่

                                                                               ๒๑๑๙ หมูที๖่ ถนนสนามบิน

                                                                               ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

                                                                               ๙๐๑๑๐  

 

      ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ – หาดใหญ จะนํานักเรียนเขาไปดูสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมกีฬาสี

๒๕๖๖ เพ่ือใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนเยี่ยมชมสถานที่จัดงาน

ทุกกลุมชั้นปยกเวนชั้นปที่ ๖ จะเขาชมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖) โรงเรียนฯ ตองการใหนักเรียน

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในวันนั้น แตละชั้นเรียนจะถูกพาไปที่สถานท่ีประมาณ ๑ ชั่วโมง ดูแลโดย

สนานไปกับกิจกรรมทั้งแบบลูวิ่งและในบอทราย  

มีคาํถามหรือขอสงสัยใดๆสามารถติดตอฝายสํานักงาน หรือ ครู เอวี่ พาวเวลล

ไดทันที      

   ขอแสดงความนับถือ 

                                       
จอหน คาลเวิรท)        (อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ

ครูใหญ                        ผูจัดการโรงเรียน       

----------------------------------------------------------------------------------

ใบขออนุญาตออกนอกพื้นท่ี 

รายละเอียดในแบบฟอรมนีแ้ละสงกลับมายังโรงเรียนฯ ภายในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม 

________________________________ ไดรับอนุญาตใหเขาชมสถานที่จัดงานวันกีฬาสีกับ

ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะเดินทางโดยรถมินิบัสของโรงเรียน

______________________ ชื่อผูปกครอง:_____________________

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี ่- หาดใหญ                                                                                 

ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร                                                                                

ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   

  

เขาไปดูสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมกีฬาสีใน

เพ่ือใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนเยี่ยมชมสถานที่จัดงาน (สนามกีฬาเนิน

ตองการใหนักเรียนของเราทราบ

ดูแลโดย Miss Powell ฌรงเรียน

ครู เอวี่ พาวเวลล ผานชอง

 
อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)    

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มกราคม ๒๕๖๖ 

ที่จัดงานวันกีฬาสีกับ

เดินทางโดยรถมินิบัสของโรงเรียน 

_________________________ 


