
 
 
 

ที่         / ว 139 - 2560 

                                                                                                                                                                                                                                   

 2   ธันวาคม   2560 

เรื่อง    แจ้งก าหนดการจัดงานวันคริสต์มาส 
 

เรียน    ผู้ปกครอง……………………………………………………………………………….. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ก าหนดการจัดงานวันคริสต์มาส      จ านวน 1 ชุด  
                          

 เนื่องจากทางโรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน (Brighton Language school ) ได้ก าหนดจัด
กิจกรรมงานวันคริสต์มาส (Christmas Day) ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา15.30 –20.30 น. 
ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับครู
ชาวต่างชาติ  ได้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสกล้าแสดงออก ในการร่วมท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเพ่ือน และผู้ปกครอง  ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  มีความมั่นใจ สามารถใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ด้วยความสนุกสนาน   
                โรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตันจึงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานวันคริสต์มาส ดังนี้ 
 1. ก าหนดการซ้อมและก าหนดการจัดงาน 
 2. แบบแจ้งรายการส าหรับ ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ สมทบทุนรายการอาหารและเครื่องดื่ม   
 3. สิทธิในการเข้าร่วมงาน พร้อมรายละเอียด  
 

   ในการนี้ทางโรงเรียนฯ จะมีกิจกรรมแลกของขวัญ จึงขอก าหนดราคาขั้นต่ า 150 บาทและ 
ขอให้นักเรียนทุก Class เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดงโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือให้กิจกรรมแต่ละชุดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี หากท่านผู้ปกครองอยากทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน จึงขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

      
 
 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                       ( นายสัจพงศ์ พงศ์ธีรโชติกุล )                       
     ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน 

ฝ่ายงาน ส่งเสริมการศึกษา 
โทร 054 – 073542 / 094 – 9237999 
www.brightonedu.com 

 

โรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน 
56/3 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง  
จ.พะเยา 56000 โทร. 054-073-542 
 



ก ำหนดกำรจัดงำน วันคริสต์มำส ( Christmas Day ) 
วันอำทิตย์ที่   24  ธันวำคม 2560   : ณ อำคำรสโมสรพนักงำนเทศบำลเมืองพะเยำ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เวลา 15.30 – 16.00 น  ลงทะเบียนและพิธีเปิดงาน 
เวลา 16.00 – 16.15 น   การแสดงของนักเรียน  ชุดที่ 1  Baby  shark (Play group) 
เวลา 16.15 – 16.30 น           การแสดงของนักเรียน  ชุดที่ 2  Hocky  Pocky (Pre-school) 
เวลา 16.30 – 17.00 น  กิจกรรม สันทนาการ 1 
เวลา 17.00 – 17.15 น  การแสดงของนักเรียน  ชุดที่ 3  Let it go (หญิง Bicycle - Scooter) 
เวลา 17.15 – 17.30 น  การแสดงของนักเรียน  ชุดที่ 4  Jengle bell (ชำย Bicycle – Scooter) 
เวลา 17.30 – 17.45 น  การแสดงของนักเรียน  ชุดที่ 5  Mickey (Motorcycle) 
เวลา 17.45 – 18.00 น  กิจกรรม สันทนาการ 2 
เวลา 18.00 – 18.30 น  การแสดงละคร เรื่อง Once upon a time (Car - Plane) 
เวลา 18.30 – 20.30 น              กิจกรรมการแลกของขวัญ ( Secret Santa )  / เสร็จพิธี/ 
                         

หมำยเหตุ : ตำรำงนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก ำหนดกำรนัดซ้อม 

ชุดที่ 1 Baby shark / ชุดที่ 2  Hocky  Pocky  =   ซ้อมในเวลำเรียน เสำร์ อำทิตย์ ปกติ 

วันที่  เวลำ ชุดกำรแสดง สถำนที่  หมำยเหตุ 

จ 11 ธ.ค. 2560 
 

17.00-18.00 ชุดที่ 3Let it go 
ชุดที่ 4Jengle  bell 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

18.00 -19.00 ชุดที่ 5 Mickey 
ละครOnce upon a time 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

จ18 ธ.ค. 2560 
 

17.00-18.00 ชุดที่ 3Let it go 
ชุดที่ 4Jengle  bell 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

18.00 -19.00 ชุดที่ 5 Mickey 
ละครOnce upon a time 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

พุธ 20 ธ.ค. 2560 
 

17.00-18.00 ชุดที่ 3Let it go 
ชุดที่ 4Jengle  bell 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

18.00 -19.00 ชุดที่ 5 Mickey 
ละครOnce upon a time 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

พฤ 21 ธ.ค. 2560 
  

17.00-18.00 ชุดที่ 3Let it go 
ชุดที่ 4Jengle  bell 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

18.00 -19.00 ชุดที่ 5 Mickey 
ละครOnce upon a time 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  



ศุกร์22 ธ.ค. 2560 
 

17.00-18.00 ชุดที่ 3Let it go 
ชุดที่ 4Jengle  bell 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

18.00 -19.00 ชุดที่ 5 Mickey 
ละคร Once upon a time 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

ซ้อมใหญ่ เสาร์ 
23 ธ.ค. 2560 
 

09.30 -11.30 ชุดที่ 1 Baby  shark 
ชุดที่ 2 Hocky  Pocky 
ชุดที่ 3  Let it go 
ชุดที่ 4  Jengle  bell 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

13.30 -15.30 ชุดที่ 5 Mickey 
ละคร Once upon a time 

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน  

 

 

รำยละเอียดสิทธิในกำรเข้ำร่วมงำน 

1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน กับโรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน ในปี 2017 จะมีสิทธิได้รับบัตร เพ่ือเข้าร่วมงาน 

โดย นักเรียน 1 คน : สิทธิรับบัตรเข้าร่วมงาน  4 ใบ ( สามารถรับบัตรได้ที่ โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน ตั้งแต่  

16 ธันวาคม ถึง 23 ธ.ค. 2560  ) 

2. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน จะต้องแสดงบัตรหน้างานเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทางทีมงานขอ

สงวนสิทธิ์ในการเข้างานให้ส าหรับผู้ที่มีบัตรเท่านั้น เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

……………………………………………………………………ฉีกตามรอยประ……………………………………………………… 
     

เอกสำรแบบตอบรับ 
 
ข้าพเจ้าผู้ปกครองของ ............................................................. ชื่อเล่น ....................Class ………………….. 
 
 มียินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคริสต์มาส 
 ไม่สะดวกท่ีจะเข้าร่วมงานวันคริสต์มาส 
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หมำยเหตุ หากผู้ปกครองท่านใด มีความประสงค์ที่จะอนุเคราะห์และร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ดรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน 

 
*** ทางโรงเรียนสอนภาษาไยรท์ตัน ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ. โอกาสนี้ด้วย*** 

 



 


