
โอกาสที่นายณัฐพล หรือเจมส สำเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาลัย 
เทคโนโลยีอักษร พัทยา คุณพอวีระ ผังรักษ  ผูอำนวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการ 
สวัสดิภาพเด็ก  คุณครูอนุวัต เจริญรูป และตัวแทนเด็ก ๆ ของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา  รวมถึงครอบครัว “ธาราศิลป” แหงรานเรือไม 
รวมแสดงความยินดี.. ขอใหเจมสมีความสุขและกาวหนาในชีวิตย่ิง ๆ ข้ึนไปครับ/คะ    

www.facebook/pattayaorphanage

บาทหลวงวีระ ผังรักษ นำคณะผูบริหาร คุณครู และตัวแทนเด็กวัยเรียนจากมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เขาถวายสักการะพระบรม 
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหนาพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง  
โดยเขาคิวเรียงลำดับพรอมกับประชาชนทั่วไปที่รอเขาถวายสักการะพระบรมศพ ณ ทองสนามหลวง นอกจากจะไดแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดี ความรักและศรัทธาตอในหลวงรัชกาลที่ 9 แลวยังเปนครั้งแรกของบรรดาเด็ก ๆ ที่ไดเขาในพระบรมมหาราชวัง  ทำใหได 
รับประสบการณอันนาประทับใจยิ่ง และเปนกิจกรรมที่มีคายิ่งกวาการทองเที่ยวประจำปใด ๆ ขอขอบคุณผูสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ 
ในการเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พัทยา ในครั้งนี้ โดยเฉพาะครอบครัวเฮอลันเดอรและมิตรสหายในสวีเดน..

ฉบับที ่28 : มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560



“สุขสันตวันครอบครัว” สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา รวมกับเพื่อนบานและอาสาสมัคร ฉลองประเพณีวันปใหมไทยและ 
วันครอบครัวประจำป 2560 โดยมีพิธีแหนางสงกรานต บายศรีสูขวัญ รดน้ำดำหัวผูใหญ ตลอดจนการมอบรางวัลเด็กเรียนดี ประพฤติดี 
ประจำปการศึกษา 2559 ซึ่งไดแกนองเรนโบว ออกัส รุงอรุณ จุม อารม และเจมส ซึ่งไดเกรดระหวาง 3-4  ทั้งนี้มีการมอบรางวัลแหง 
ความพากเพียรใหกับนองมิ้ง ซึ่งยังอยูที่นิวซีแลนด โดยคุณครูติ๋วเปนผูรับรางวัลพิเศษนี้แทน.. ในโอกาสนี้ครอบครัวเบ็คเกอร เบิรกเฮาส 
และ คล็อทซ จากเยอรมนีไดนำบุตรและธิดาบุญธรรมรวม 4 คน คือนองศุภมิตร พงศศิริ ปรมาภรณ และดวงใจ กลับมาเยี่ยมเยือนบานเกา 
และรวมพิธี รวมถึงงานสังสรรคกับเราดวย.. ขอพระอวยพรครอบครัวของเราทุกคนใหมีความสุข ปลอดจากทุกขภัย และประสบความ 
กาวหนาตลอดปใหมไทยดวยเทอญ..

ขอขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากรฝายขาย บริษัทโอสถสภา 
เบฟเวอรเรจ จำกัด ที่ไดนำสิ่งของเครื่องใชมาบริจาคและมอบทุนการ 
ศึกษาใหกับเด็ก ๆ พรอมทั้งเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน โดยมี 
คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็กใหการ 
ตอนรับ ทั้งนี้คณะผูมาเยือนไดฝกการเรียนรูภาษามือเพื่อการสื่อสาร 
จากตัวแทนครูและ นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาอีกดวย  

ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรสายงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนกวา 30 ทาน 
ท่ีไดมาทำกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ดวยการเขา 
เย่ียมนอง ๆ เด็กกำพราวัยเตาะแตะ ตลอดจนมอบปจจัยสนับสนุนการ 
เรียนใหกับเด็กรุนโต และสิ่งจำเปน อาทิ นมยูเอชที ผาออมสำเร็จรูป 
ผงซักฟอก และเคร่ืองนุงหม เพ่ือการดูแลเด็ก ๆ ต้ังแตวัยแรกเกิดข้ึนไป 
และเด็กพิการกลุมตาง ๆ อีกดวย

ยินดีตอนรับคณะของมิสเตอรรอรี่ย โรเจอรส กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เอซีเอ แปซิฟค กรุป จำกัด จากกรุงเทพฯ รวมถึงคุณชาคริน 
คงแปน ผูจัดการสำนักงานและทรัพยากรบุคคล ท่ีไดมาเย่ียมบานเด็ก 
กำพรา พัทยา เปนครั้งแรก หลังจากที่คุณปเตอร คอรนีย กรรมการผู 
จัดการทานกอน ซ่ึงมาเย่ียมนองเอ็มอยางสม่ำเสมอ ไดเกษียณจากงาน 
เมื่อเร็ว ๆ นี้  ทางมูลนิธิฯ ขอบพระคุณทางบริษัทฯ ที่ตั้งใจจะใหการ 
อุปถัมภนองเอ็มตอไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนสนับ 
สนุนนอง ๆ อีกสองคนในดานการศึกษาดวย..

มูลนิธิสงเคราะหเด็ก  พัทยา ไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาชวงปดภาค 
เรียนสำหรับเด็ก ๆ คือโครงการ “สัมผัสชีวิตผูติดยา วัดถ้ำกระบอก” 
โดยนำเด็กในความอุปการะจำนวน 30 คน พรอมครูผูดูแล ไปศึกษาดูงาน 
ดานการปองกันและฟนฟูผูติดยาเสพติด  ณ วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี 
เพื่อใหนอง ๆ เด็กกำพรารุนประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา และ 
อุดมศึกษาไดเรียนรูจากวิทยากรและผูที่เขารับการฟนฟู ที่ไดแบงปน 
ประสบการณจริง  นอกจากน้ี ทานพระอาจารยวิจิตร  อคคจิตโต รองเจา 
อาวาส ไดกรุณาใหความรูเกี่ยวกับการปลูกใบไม “หนึ่งใบ หนึ่งตน”  
และศิลปะจากธรรมชาติ ตลอดจนใหขอคิดในการดำรงชีวิต เพื่อเปน 
เกราะปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดในสังคมปจจุบัน  ขอขอบพระ 
คุณทุกทานเปนอยางสูงครับ/คะ..  

“วันเวลาเปนเครื่องพิสูจนความรักแท”
เผลอไปนิดเดียว บานเด็กกำพราของเราไดเปดทำการเล้ียงดู พัฒนาเด็ก ๆ และเยาวชน 

มาจะครบ 43 ปแลว กวาพันชีวิตท่ีไดรับการทนุถนอมเล้ียงดูใหพัฒนาเปนคนสมบูรณเต็ม 
ศักยภาพของเขา.. มีผูใจบุญก่ีหม่ืนก่ีแสนคน จากทุกสารทิศท่ัวโลก ท่ีไดทุมเท ท้ังกำลังใจ 
กำลังทรัพย มาเยี่ยม มาเลี้ยงอาหาร มาพาไปเที่ยว มาอุม ใหความรักความอบอุน 
มาจัดกิจกรรม ฯลฯ มีมาทุกวันไมมีวันหยุด ปละเปนหมื่น ๆ ราย.. นี่แหละน้ำใจ 
นี่แหละความรักแทที่มีแตให.. ขอพระเปนเจาทรงอวยพระพรและตอบแทนความรักแท 
ของทุก ๆ ทานตลอดไป

มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดรับเกียรติจากคณะสำนักงานขนสง 
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 กรมการขนสงทางบก พรอมดวยผูติดตามที่ 
ไดเดินทางจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมชมกิจการบานเด็กกำพรา พัทยา 
โดยการรับทราบขอมูลองคกรผานการชมวีดิทัศน  การรับฟงบรรยาย 
สรุปจากคุณครูเกษร ประกอบรัก หลังจากน้ันเขาทักทายสมาชิกในหอง 
เด็กออน ตลอดจนบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน และสิ่งของ 
เครื่องใชที่จำเปน ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงนะครับ/คะ

PayPal Account: donation@thepattayaorphanage.org

ขอตอนรับคณะเจาหนาที่ศูนยพัฒนาครอบครัว ตำบลหวยโจด  
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ท่ีเดินทางมาเย่ียมชมงานดานสังคม 
สงเคราะหที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ซึ่งองคการบริหารสวนตำบล 
หวยโจดไดจัดทำโครงการ “ประชารัฐรวมสรางภูมิคุมกัน สานสัมพันธ 
ครอบครัวเขมแข็งไรความรุนแรง” นอกจากรับชมวีดิทัศนแนะนำองคกร 
แลว ทางคณะไดมอบปจจัยสนับสนุนการศึกษาใหกับนอง ๆ อีกดวย..

จดหมายจากผูบริหาร

เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน

บาทหลวงวีระ ผังรักษ
ผูอำนวยการ

เขียนเช็คสั่งจายในนาม มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา
หรือโอนเขาบัญชีชื่อ :  มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา   
ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ   สาขา :  บางละมุง         
เลขที่บัญชี :  342-0-96666-9

บริจาคชวยเหลือนอง ๆ ไดที่ สำหรับทานที่ตองการใบเสร็จเพื่อลดหยอนภาษีได 2 เทา
   เขียนเช็คสั่งจายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
   หรือโอนเขาบัญชีชื่อ : โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
   ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ    สาขา : บางละมุง
   เลขที่บัญชี : 342-4-57203-4 


