
โอกาสครบรอบ 10 ปของการกอตั้งบริษัท Accreditation 
Service for International Schools, Colleges & Universities 
(ASIC) ประเทศอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาไดรับรางวัลเชิดชู 
เกียรติระดับสากล ในฐานะสถาบันที่มีคุณูปการตอการศึกษาพิเศษ 
โดยคุณอังคณา กำเหนิดโทน ผูอำนวยการโรงเรียนฯ ไดเดินทางไป 
รับมอบโลหจากคุณลี แฮมมอนด ซีอีโอ ของ ASIC  ในระหวางการ 
ประชุม ASIC International Conference 2017 ซึ่งจัดขึ้นใน 
วันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 
กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย.. ในระหวางการเดินทางชวงสั้น ๆ นี้ 
คุณครูหนูไดแสดงความยินดีกับคุณมอริซ ดิมมัค ประธานบริษัทฯ 
และถือโอกาสเปดโลกทัศนในเมืองหลวงของประเทศเพ่ือนบานดวย. 

www.facebook/pattayaorphanage

ฉบับที ่29 : กรกฎาคม 2560 - ตุลาคม 2560

คณะผูบริหาร  คุณครู และบุคลากรมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา นำตัวแทนเด็กกำพราไปรวมพิธีวางดอกไมจันทน  ในพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต 
เพื่อถวายความอาลัยและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แดพระผูสถิตในใจปวงชาวไทยตราบนิจนิรันดร



ขอขอบคุณครอบครัวของคุณอรวรรณ พันธุศักดิ์ เจาของโรง 
แรมวูดแลนดโฮเต็ล แอนด รีสอรท พัทยา และบริษัท ทิฟฟานี่โชว 
พัทยา จำกัด พรอมดวยบุคลากร รวมถึงคุณอูด ศิษยเกาของมูลนิธิ 
สงเคราะหเด็ก พัทยา ท่ีไดเขามาเย่ียมนอง ๆ  พรอมท้ังเล้ียงอาหารวาง 
บริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภค และมอบทุนการศึกษาเพ่ือนอง ๆ วัยเรียน 
โดยคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก และ 
ซิสเตอรสุพัตรา นนทสุวรรณ อธิการิณีของบานใหการตอนรับ..   

คุณสมศักดิ์ พจนปฏิญญา อดีตผูอำนวยการดานศุลกากรทาเรือ 
แหลมฉบัง พรอมดวยครอบครัว มิตรสหายและอดีตผูรวมงาน ซ่ึงรวม 
กลุมกันในนาม “ฅนคุนเคย” มาทำบุญท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เปน 
ประจำทุก ๆ ป เน่ืองในโอกาสครบรอบวันเกิดของ ผอ.สมศักด์ิ  และ 
เปนเจาภาพเล้ียงอาหารม้ือกลางวัน บริจาคส่ิงของเคร่ืองใชและปจจัย 
สนับสนุนการศึกษาของนอง ๆ เด็กกำพราวัยเรียน โดยมีคุณพอวีระ 
ผังรักษ ผูอำนวยการใหการตอนรับอยางอบอุน ขอขอบพระคุณครับ/คะ

คณะนักรองประสานเสียงแหงวิทยาลัย Gonville & Caius 
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร ซึ่งอยูในระหวางทัวร 
เอเชียตะวันออกไกล 2017 ไดแวะมาพัทยา เพื่อขับรองในรอบการ 
กุศลที่บานเด็กกำพรา พัทยา  ดร. เจ็ฟฟรี่ย เว็บเบอร ตนเสียงและผู 
อำนวยเพลง นำเสนอบทเพลงอันทรงคุณคาและนาประทับใจท้ังจาก 
เพลงในโบสถ ภาพยนตร และเพลงคลาสสิคตาง ๆ  จำนวนมาก ในชวง 
เวลา 90 นาที ใหกลุมเด็กดอยโอกาสและผูอาศัยอยูในพัทยาและพ้ืนท่ี 
ใกลเคียงท้ังชาวไทยและตางชาติ จำนวนประมาณ 250 คน ไดรับฟง 
อยางมีความสุข ขอขอบพระคุณทุกทาน ทุกองคกรท่ีเก่ียวของ และเปน 
พิเศษสำหรับการประสานงานของพัทยาคลาสสิคัลมิวสิค ชมรมสตรี 
ชาวตางชาติในพัทยา ชมรมชาวตางชาติแหงเมืองพัทยา  คุณตอย 
รัชฎา ชมจินดา และผูรวมสนับสนุนอาหารในครั้งนี้ดวย..

14 ปคุณพอเรย : คณะผูบริหารมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พรอมดวยเด็ก ๆ และบุคลากร นำโดย 
คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการ รวมกันภาวนาระลึกถึง คุณพอเรย 
มอนด เอ. เบรนนัน CSsR เปนพิเศษ โอกาสครบรอบ 14 ปแหงการ 
จากไปของทาน ทั้งที่ี่บานเด็กกำพราของเราเอง และที่สุสานโบสถ 
เซนตนิโคลัส โดยในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีบุคคลและองคกรตาง ๆ 
มากมายเขารวมในครั้งนี้  ขอพระเจาประทานความสุขนิรันดรแด 
คุณพอเรย และขอใหคุณความดีของทานเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 
สืบไปดวยเทอญ..  

“ขวานถากไดหมดทุกที่ ยกเวนดามของมันเอง” เปนคำกลาวที่เตือนสติเราทุกคน 
ไดเปนอยางดี บอยคร้ังเราลืมตัว เอาแตตำหนิคนอ่ืนอยูบอย ๆ ไมวาจะเปนเร่ืองใหญ 
หรือเล็ก ๆ นอย ๆ เราหาเรื่องตำหนิถากถางไดทุกเรื่องและทุกเวลา

ขอใหคติเตือนใจเรื่องขวานนี้ ชวยถากอคติและนิสัยที่ไมดีในตัวเราใหเบาบางลง 
ความสงบ รมเย็นก็จะเกิดแกตัวเราและคนรอบขางอยางแนนอน ยินดีตอนรับ รศ. นพ. อัษฎา ตียพันธ ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

สมิติเวช ศรีราชา พรอมดวยคณะผูบริหาร แพทย พยาบาล เจาหนาที่ 
และทีมซีเอสอาร ซึ่งนำโครงการ “พี่ใจดี ดวยรักและใสใจ” มาที่มูลนิธิ 
สงเคราะหเด็ก พัทยา พรอมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการและใหความรู 
ดานสุขภาพแกเด็กกำพรารุนโต เขาเยี่ยมนอง ๆ ในหองเด็กออนและ 
มอบสิ่งของจำเปน ยารักษาโรค เวชภัณฑ และทุนการศึกษา ตลอดจน 
เลี้ยงอาหารวางใหกับนอง ๆ  ดวย ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง.. 

PayPal Account: donation@thepattayaorphanage.org

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร และบุคลากรบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกัด (เทสโกโลตัส สำนักงานใหญ) รวมถึงผูติดตามจำนวน 
กวา 150 คน ท่ีไดนำโครงการ “เทสโก โลตัส 365 วัน ทำดีเพ่ือสังคม” 
มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เพื่อสรางความสุขให 
กับนอง ๆ พรอมทั้งเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน แจกขนม  
มอบของใชท่ีจำเปน และปจจัยสนับสนุนการเรียนของเด็กรุนโต ขอพระ 
อวยพรใหทุกทานประสบแตความสุขความเจริญย่ิง ๆ ข้ึนไปดวยเทอญ..

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 

ปองกันอัคคีภัย:   เพื่อปกปองชีวิตที่มีคุณคา ผูบริหาร บุคลากรและเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา จำนวน 55 คน รวมเรียนรู 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในโครงการฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำป 2560 โดยคณะวิทยากรจากกองฝกการชางกล 
และปองกันความเสียหาย กองการฝกกองเรือยุทธการ จากฐานทัพเรือสัตหีบ นำโดย นท. สมศักดิ์ สีโยแกว หัวหนาแผนกปองกันความ 
เสียหาย ปกส. กฝล. กฝร..  ขอบพระคุณทุกทานที่เกี่ยวของครับ/คะ  

ผอ.ชวน กิติเกียรติศักดิ์ และ ดร. สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ 
ประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย พรอมดวยคณะผูบริหาร 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทย พัทยา สัตหีบ บอวิน พรอม 
ดวยครอบครัว มาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ประจำป 2560 
ไดมอบสิ่งของที่จำเปนตาง ๆ และบริจาคเงินจำนวนหาแสนบาท 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา โดยมีคุณ 
พอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิฯ ไดใหการตอนรับและแนะนำ 
บานของเราใหบรรดาผูปกครองท่ีมาคร้ังแรกไดรูจัก.. ขอพระแมมารีย 
เสนอวิงวอนเพื่อทุกทานใหมีความสุข ครอบครัวอบอุน ตลอดจน 
กิจการของสถาบันมารีวิทยเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/คะ


