อาหารฟรี ดนตรีมนั ส์ เต้นรําเพลิน
ฉลองครบรอบ 31 ปี และ ฉลองส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรั บปี ใหม่ 2018
วันเสาร์ ท่ ี 30 December 2017 เวลา 6.30 pm – 12.00 am

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุ กกับรายการแสดงอันระทึกใจ ฟังเพลง เต้นรํากันเต็มที่

:
:
:
:

การแสดงอันระทึก, ศิลปะตระการตาแบบคณะชาวศูนย์ฯ เต็มที่
แจกรางวัล Raffle มีค่า และรางวัลอืน่ ๆ อีกมากมาย
รายการ Surprise แบบนึกไม่ถงึ
สนุกกับวงดนตรี “รวมมิตร” นักร้องรับเชิญ
DJ เปิ ดเพลง เต้นรํา Non Stop
: มันส์สุดๆ กับ LIVE BAND วง “ใช่เลย”
สถานที่
Veterans of Foreign Wars of the United States (VFW)

44 Market St. Saddle Brook, NJ 07663 (วิธีการเดินทางมาสถานที่ VFW อยู่ด้านหลัง)

ราคาบัตร $15

คุณไม่ตอ้ งบอก เราก็รู้ว่าคุณต้องมา – ต้อออองมา – ต้อออออออองมา

สุจิตรา ปาลีวงศ์ (201)264-6212
สุโชติ ปาลีวงศ์ (201)261-5819
วันเพ็ญ หัสสา (718)651-8147
ประจักษ์ ศศิพงษ์ (347)651-8363
มนตรี – ตุ้ม พูนโภคทรัพย์ (201)315-0123 สุภดี วุทราพงษ์ วฒ
ั นา 718-797-3044
ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยฯ (718)507-6520 คมน์ ชูเที่ยงตรง (718)274-1745
ปรึกษา ตัณฑการ (917)607-5784 อรุ ณี แดงวิไลเลิศ 917-670-4008

ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ไพโรจน์ ปั กษาษิ ณ (646)220-5349
วิษณุ กํ ้าตระกูล (201)927-7496
ลักษณา-สรสิทธิ์ ศศิธร (914)969-0867
เกศินี แสงจันทร์ (347)863-0074
แนนซี่ ดีอบุ ล (973)-980-8326

ชยวัฒน์ พุกเจริ ญ (201)873-7393
พิสิษฐ์ จรู ญศรี สวัสดิ์ (201)599-1021
อํานาจ จาตุประยูร (917)-669-3941
จินดา โลจนะศุภฤกษ์ (917) 865-8865

Direction to

Veterans of Foreign Wars of the United States
VFW Post 3484
44 Market Street, Saddle Brook, NJ 07663
Tel: 201-843-9540 or 201-315-0123, 201-264-6212

From George Washington Bridge
(Around 15 minutes to VFW)

Take Route 80 West to exit 63 (Lodi), bear right
At the first traffic light turn left on to Essex Street / becomes Market St.
Go straight for 1 traffic light look for VFW on the left hand side next to Saddle Brook Diner
Parking at the back area

From Route 80 East

Get off exit 63 up to the hill turn left at stop sign.
At the first traffic light turn left on to Essex Street / become to Market St.
Go straight for 1 traffic light look for VFW on the left hand side next to Saddle brook dinner
Parking at the back area

