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เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน

“เขามาเพ่ือศึกษา จากลาเพ่ือรับใช”  วลีขางตนในภาษาอังกฤษ ปรากฎอยู ณ ทางเขามหา 
วิทยาลัยฮารวารด ซ่ึงมีช่ือเสียงมากในสหรัฐอเมริกา..  ณ ทางเขาบานเด็กกำพราของเรา มีวลี 
“เขามาเพ่ือรับความรัก จากไปเพ่ือรับใช” ท่ีแมถูกจารึกอยูแตไมอาจมองเห็นไดดวยตา แตผมหวัง 
เปนอยางย่ิงวาจะถูกสลักไวในจิตใจทุกดวงของลูก ๆ ของเรา

ผูมีอุปการคุณท่ีเคารพรัก ทานเองเปนกำลังสำคัญและมีคุณคาย่ิง ท่ีชวยใหความใฝฝนน้ีเปน 
จริงข้ึนมา  เราทำทุกวิถีทางและระดมทักษะความรูความเช่ียวชาญทุกแขนงมา เพ่ือการการเล้ียง 
ดูอุมชูเด็กๆ ของเรา พวกเขาจะเติบโตข้ึนอยางคอยเปนคอยไปในชวงเวลา 24 ปท่ีอยูในบานแหงน้ี 
จนกลายเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ  เม่ือถึงเวลาจากไป เราหวังวาบุคคลท่ีเจริญเต็มท่ีเหลาน้ี จะมี 
ความพรอมท่ีจะดำเนินชีวิตอยางมีความสุขในสังคมใหมของแตละคน พวกเขาไดรับการฝกฝนหลอ 
หลอมใหรักและชวยเหลือผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิง บุคคลท่ีดอยโอกาสกวาตน  ดังน้ัน ขอจงชวยกัน 
ระดมสรรพกำลัง เพ่ือใหความหวังและความใฝฝนของเราเปนจริงข้ึนไดในตัวของเด็ก ๆ ผูเปนท่ีรัก 
ของเราเถิด

โอกาสวันคลายวันเกิด คุณวราภรณ จงกลนี ทำบุญท่ีบานเด็กกำพรา 
พัทยา พรอมดวยครอบครัว บรรรดาเพ่ือนสนิท และทีมงานกวา 20 ชีวิตของ 
นายชาญณรงค สุนมหาคุณ จากรานบ๊ิกบะหม่ี&สเตก นำความสนุกหรรษา 
และอ่ิมอรอยเต็มท่ี มาแบงปนกับนองๆ รวมถึงเด็กพิการทางการไดยิน โดยมี 
กิจกรรมสนุกๆ  ไดแก ภาพยนตรสามมิติ  บทบาทสมมุติ จิตรกรนอย รถแขง 
แตงหนาเคก ทำขนมครก และทำแพนเคก ใหทุกคนไดล้ิมรสความอรอย 
ตอดวยอาหารเย็นม้ือพิเศษในเมนูบะหม่ีหมูแดงเก๊ียวกุง ขาวหนาหมูเทริยากิ 
ขาวหนาไกทอดทงคัตสึ ซาลาเปา นมเย็นและไอศกรีม อาหารมากมายหลาย 
ชนิดทำใหสมาชิกท้ังบานไดอ่ิมทอง พรอมท้ังช่ืนชมกับความอรอยกันถวนหนา  
ขอพระเปนเจาคุมครองและอวยพรผูมีพระคุณของเรา ใหพบพานแตส่ิงท่ีดีงาม 
ครอบครัวเปยมสุข และธุรกิจการงานเติบโตกาวหนาดวยดีตลอดไปคะ/ครับ

พล.ร.ต. ดุษฎี สังขปรีชา ผูบัญชาการ กองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิ 
คอปเตอร กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.) นำขาราชการจำนวน 50 ทาน เดินทาง 
จากฐานทัพเรือสัตหีบ เขามาเย่ียมบานเด็กกำพรา พัทยา โดยไดรับการตอนรับ 
อยางอบอุนจากคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก 
จากน้ัน ไดแขกของเราไดผลัดกันเขาสัมผัสบรรยากาศของหองเด็กออน  และ 
ทักทายนองๆ วัยทารก  นอกจากน้ี แขกพิเศษของเรายังไดกรุณาบริจาคทรัพย 
จำนวนหน่ึง เพ่ือสมทบทุนการศึกษาใหกับนองๆ วัยเรียนอีกดวย ขอขอบพระ 
คุณอยางย่ิง ขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจงดลบันดาลใหทาน ผบ.กบฮ.กร. ผูใตบังคับ 
บัญชาและครอบครัวของทุกทาน ตลอดจนภารกิจของ กบฮ.กร. ประสบความ 
กาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป    ขอขอบคุณ น.ท. สามารถ กล่ินคำหอม หัวหนาสงกำลัง 
บำรุง กบฮ.กร. เปนพิเศษสำหรับการประสานกิจกรรมคร้ังน้ี

บานเด็กกำพรา พัทยา ดีใจที่มีโอกาสตอนรับบุคลากรของธนาคารกรุง 
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จากสำนักงานใหญ กรุงเทพฯ จำนวน 45 ทาน 
นำโดยนายพันธุนิวัติ เหนียนเฉลย ซึ่งมาเยือนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
เปนคร้ังแรกในสุดสัปดาหน้ี หลังจากไดรูจักกับบานของเราผานทางการบรรยาย 
สรุปและการชมวีดิทัศนแลว แขกของเราไดเยี่ยมหองเด็กออน บริจาคเครื่อง 
อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา รวมถึงไดบำเพ็ญประโยชนดวยการชวยเก็บ 
กวาดใบไมรอบบริเวณบานรวมกับนองๆ รุนโตของเราดวย  ขอขอบคุณสำหรับ 
เวลาอันมีคา มิตรภาพ และจิตสาธารณะของทุกทาน  ขอบคุณนางสาว ขจารีย 
เท่ียงธรรม สำหรับการประสานกิจกรรม  ขอส่ิงดีท่ีทำเพ่ือเด็กดอยโอกาสเหลาน้ี 
นำพาความสมบูรณพูนสุขมาสูคณะผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนความมั่นคง 
กาวหนาของธนาคารกรุงศรีฯ สืบไป

รวมพลคนเฟยสตา สมาชิกชมรม Fiesta Society Club VIP พรอมผูติด 
ตามหลายทาน รวมท้ังตากลองฟอรด โดยการนำของคุณพุฒิพงษ หงสเปลง 
จากฉะเชิงเทรา เคล่ือนพลเขามาแบงปนความปรารถนาดีใหกับสมาชิกของ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในวันน้ี  โดยนอกจากจะผลัดกันเขาเย่ียมนองๆ 
ในหองเด็กออนแลว ทางคณะยังไดบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจำเปนประเภทอาหาร 
ผลิตภัณฑทำความสะอาดรางกาย รวมถึงตุกตา ตลอดจนปจจัยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานของบานเด็กกำพราแหงน้ีดวย  ขอขอบพระคุณอยางย่ิง ขอให 
ทุกทานเดินทางปลอดภัย มีความเบิกบานแจมใส ครอบครัวอบอุนมีสุข และ 
ความกาวหนาในชีวิตเสมอคะ/ครับ

ระหวางการจัดโครงการ “ทำดีทุกวันจากดีแทค” พนักงานบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จำกัด(มหาชน) พรอมครอบครัวจำนวน 50 ทาน นัดรวมตัว 
และเดินทางเขามาเย่ียมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ขอขอบคุณสำหรับ 
เวลาอันมีคา รอยย้ิมแหงมิตรภาพ รวมถึงส่ิงของจำเปนและทุนการศึกษาเพ่ือ 
ชวยใหนองๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนอาหารเท่ียงม้ืออรอย นำความปล้ืมใจ 
มาสูเด็กกำพรารุนโตของเรา โอกาสเดียวกันน้ี ทางคณะไดรับทราบขอมูลการ 
ดำเนินงานของบานผานการรับชมวีดิทัศนและการฟงบรรยายสรุปจากเจาหนาท่ี
ดวย ขอบคุณบริษัท ทรีโอ วิช่ันแทรเวิล เซอรวิส จำกัด สำหรับการประสาน 
การจัดกิจกรรม ขอความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลจงเปนของคณะผูบริหารและ 
ทีมงาน ตลอดจนบริษัทท้ังสองกาวหนาสืบไปครับ/คะ     

ขอตอนรับทานประธานมาซาอะกิ โนซากิ พรอมดวยนายยาสุยูคิ สุกิตะ 
กรรมการผูจัดการ บริษัท คากะ (ไทยแลนด) จำกัด ตลอดจนคณะพนักงาน 
ซ่ึงเดินทางจากอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเขามาทำความรูจักกับ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในวันน้ี  นอกจากจะไดรับทราบขอมูลท่ัวไปแลว 
ทางคณะไดสัมผัสบรรยากาศในหองเด็กออน ทักทายกับนองๆ วัยทารก ตลอดจน 
มอบทุนทรัพยและส่ิงของจำเปน ประเภทอาหาร เคร่ืองเขียน ผลิตภัณฑทำ 
ความสะอาด และของเลน ใหเปนประโยชนในการดูแลความเปนอยูของเด็ก 
ทุกวัยในบาน  ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง  ขอบคุณคุณเกษวรางค 
สิงหทอง และทีมงานบริษัท แฟมิล่ี ออน ทัวร จำกัด สำหรับการประสาน 
กิจกรรม  ขอความสุขความเจริญจงเปนของคุณมาซาอะกิ ผูบริหารและผูรวม 
งานทุกทานสืบไป   

แขกพิเศษของบานเด็กกำพราในคร้ังน้ี เปนคณะซิสเตอรและฆราวาส 
รักไมกางเขนแหงตูด๊ึก ประเทศเวียดนาม โดยการประสานงานของซิสเตอร 
ขวัญเรียม เพียรรักษา และซิสเตอรพัชรียา โยธารักษ สมาชิกคณะรักกางเขน 
แหงจันทบุรีพรอมดวยคุณนันทิยา วรรณชัยวงศ แหงสถาบันมารีวิทย เม่ือไดรับ 
การตอนรับจากคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา แลวทางคณะไดเย่ียมโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
และหองเด็กออนของบานเด็กกำพรา พัทยา อีกท้ังไดใหเกียรติรวมรับประทาน 
อาหารกลางวันกับรองผูอำนวยการ คุณพอกฤษฎา สุขพัฒน ดวย  ขอขอบคุณ 
สำหรับความสนใจ กำลังใจ ของท่ีระลึกจากคนพิการทางสายตา และมิตรภาพ 
อันงดงาม  ขอพระอวยพรทุกทานใหโชคดีตลอดการเดินทางดวยเทอญ

สมาชิกกลุม Ya-ri-zaa Chonburi และกลุม Lalan พรอมผูติดตามรวม 
กวา 70 ทาน เคล่ือนขบวนมาทำบุญอยางพรอมหนาพรอมตากัน ณ มูลนิธิสง- 
เคราะหเด็ก พัทยา  โดยนอกจากจะไดรับฟงบรรยายสรุปจากคุณครูเกษรพรอม 
ท้ังทักทายนองๆ เด็กกำพราแลว ทุกๆ ทานผูรักการขับข่ียังไดกรุณามอบทุน 
การศึกษาและส่ิงของเคร่ืองใชจำนวนมากเพ่ือสนับสนุนการดูแลเด็กทุกวัยดวย  
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ขอบคุณคุณธิดารัตน สมศรีคาน เปนพิเศษ 
สำหรับการประสานกิจกรรมดีๆ    ขอกุศลกิจท่ีทำรวมกันในคร้ังน้ีจงนำพาความ 
โชคดีมีสุข ครอบครัวท่ีอบอุนและความม่ังค่ังม่ังมีมาสูผูใจดีทุกๆ ทานดวย     

บรรดาครอบครัวชาวตางชาติท่ีรับลูกๆ ของเราไปเปนบุตรบุญธรรม ไดพาลูกๆ กลับมาเย่ียมบานเกิด ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ป บานเด็กกำพรา พัทยา 
โครงการเยือนมาตุภูมิของอดีตสมาชิกตัวนอยๆ ของบานเรา มีจำนวน 16 ครอบครัวท่ีนำลูกๆ รวม 20 คน ในวัย 4-18 ป กลับมาเย่ียมบานของเราใน 
โอกาสพิเศษน้ี  นอกจากบรรดาพอ-แมจากประเทศสวิตเซอรแลนด เยอรมนี และเดนมารก จะไดร้ือฟนความทรงจำอันนาประทับใจเก่ียวกับวันท่ีพวกเขามายัง 
บานของเราเพ่ือรับลูกๆ ซ่ึงทำใหชีวิตของพวกเขาเปล่ียนไปอยางส้ินเชิงแลว ทุกครอบครัวยังไดรับประสบการณใหมๆ อันอบอุนจากการไดพบกับคนคุนเคยใน 
บานหลังน้ี และไดเท่ียวชมความสวยงามของสถานท่ีตางๆ ในเมืองไทยอีกดวย  ขอบคุณทุกทานท่ีแบงปนความสุขและความปล้ืมปติใหกันและกัน  ขอใหเดิน 
ทางกลับโดยสวัสดิภาพ แลวเราจะเฝารอการกลับมาของทานอีก  ขอขอบคุณทีมงานตางๆ โดยเฉพาะคุณตอย แหงมูลนิธิเอช.เอช.เอ็น. ท่ีชวยใหงานพิเศษคร้ังน้ี 
สำเร็จลุลวงไปดวยดี  ขอพระอวยพรทุกทานทุกๆ วันและเสมอไป           

บาทหลวงวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการบริหารของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
ตอนรับทาน ผอ.ชวน กิติเกียรติศักด์ิ ครอบครัว คณะครู ผูปกครอง และนักเรียน 
โรงเรียนในเครือมารีวิทย ท้ังสาขาพัทยา สัตหีบ และบอวิน ซ่ึงเขามาเย่ียมบาน 
ของเรา หลังจากไดทำความรูจักกับงานของบานเด็กกำพรา โรงเรียนอนุบาลโสต 
พัฒนาและตัวแทนนองๆ แลว คณะแขกผูใจดีไดแบงปนส่ิงของจำนวนมาก และ 
รวมบริจาคเงินจำนวนหน่ึง เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดู 
แลของมูลนิธิฯ ดวย ขอขอบพระคุณทุกทานดวยความซาบซ้ึงใจ ขอพระเจาและ 
พระแมมารียคุมครองและอวยพรทุกทาน พบส่ิงดีปรีด์ิเปรมเกษมสมัย กิจการ 
กาวไกลสุขสวัสด์ิพิพัฒนผลกันท่ัวหนา แลวมาเย่ียมเด็กๆ อีกนะครับ/คะ          

อดีตผูอำนวยการสมศักด์ิ พจนปฏิญญา แมจะเกษียณจากการทำงานท่ี 
กรมศุลกากร แตบารมีของทานยังแผมาถึงเด็กๆ ท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบวันเกิดของทาน ในวันท่ี 26 สิงหาคม ของทุกป 
อดีต ผอ.สมศักด พรอมดวยบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมากหนาหลายตาเพ่ือนๆ 
ศิษยเกาโรงเรียนดาราสมุทร ผูแทนบริษัทหางรานตางๆ และอดีตผูรวมงานท่ีทา 
เรือแหลมฉบัง รวมใจกันมาเล้ียงอาหารนองๆ เด็กกำพรา รวมถึงเด็กท่ีมีความบก 
พรองทางการไดยิน พรอมกับบริจาคส่ิงของจำนวนมากใหกับบานเด็กกำพรา 
แหงน้ี คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการของเราใหการตอนรับทุกทานอยางอบอุน 
ขอใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป นะครับ/คะ

    บริจาคชวยเหลือนองๆ ไดที่
ชื่อบัญชี  : มูลนิธิสงเคราะหเด็ก  พัทยา   ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สาขา     : บางละมุง                                 เลขที่บัญชี  :  342-0-96666-9

ในระหวางปดภาคเรียนกลางป นองๆ เด็กกำพราไดมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับอาสาสมัครผูใจดี โดยนองๆ ไดเรียนฝกทักษะการเขียน การฟง 
และพูดออกเสียงท่ีถูกตอง แลวบรรดาคุณครูอาสาสมัครยังมีกิจกรรมสนุกๆ ท่ีชวยในการสอน ทำใหนองๆ ทุกคนต้ังใจเรียนแบบไมเบ่ือ และเด็กทุกคนได 
เรียนรูคำศัพทเพ่ิมเติมอีกดวย ซ่ึงการเรียนการสอนไดแบงเด็กๆ ออกเปนกลุมๆ ดังน้ี เด็กรุนประถมศึกษาตอนตนเรียนกับคุณครูอาสามัครเบ็คก้ี 
แม็คนามี ชาวอังกฤษ, เด็กรุนประถมปลายและมัธยมตน เรียนกับคุณครูอาสามัครเพอรนิลล ลาออรเซิน และลารเค ดาแวรโคเซิน ชาวเดนมารก 
และเด็กรุนมัธยม ศึกษาตอนปลาย เรียนกับคุณครูอาสาสมัคร มัลเทอ ฮิวเกิลไมเออร และคาธารีนา ไควเซอร ชาวเยอรมัน

ดวยรักและหวงใย.. โอกาสครบรอบ 40 ป บานเด็กกำพรา พัทยา จัดงานการกุศล ณ โรงละครไทยอลังการ พัทยา มีการแสดงคอนเสิรตอะคูสติก 

ของโจ-กอง นูโว พรอมดวยการแสดงชุดพิเศษของโรงละครไทยอลังการ,  การแสดงชุด "รากไทย” ของบานเด็กกำพรา, บัลเลตจากโรงเรียนนรีทิพย 

บางกอกแดนซ พัทยา, ดนตรีพิณแกวของคุณวีระพงศ ทวีศักด์ิ เพ่ือหารายไดเปนทุนการศึกษาของนองๆ เด็กกำพรา   โดยมีบาทหลวงกฤษฎา สุขพัฒน  

รองผูอำนวยการมูลนิธิฯ กลาวตอนรับและรายงานวัตถุประสงคของการจัดงานตอ ดร. สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

ในเครือมารีวิทย ซึ่งใหเกียรติมาเปนประธานและกลาวเปดงาน  มีผูเขารวมงานจำนวนมากทำใหที่นั่งจำนวน 2000 ที่ของโรงละครฯ ดูคอนขางเต็ม 

ขอขอบพระคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน นักบวชชาย-หญิง หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งในและตาง ประเทศ โดยเฉพาะศิลปนทุกทาน ซึ่งพระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ไดมอบชอดอกไม และของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ 

เมื่องานสิ้นสุดลง  ขอขอบพระคุณ ดร. สตีเวน ชนะ และครอบครัวกิติเกียรติศักดิ์  มูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น. เพื่อเด็กไทย รานอาหารเรือไม เดอะธารา 

รีสอรท ตลอดจนคุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย ผูบริหารโรงละครไทยอลังการ ซึ่งกรุณาอนุญาตใหใชสถานที่จัดงานโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น  

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่  
โดยนักเรียนและนองๆ รุนอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา พรอม 
ท้ังเจาหนาท่ี ไดเดินทางไปยังศูนยฝกทหารใหมกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ 
เพ่ือศึกษาการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนท้ังแนวคิดและแนว 
ปฏิบัติใหสามารถอยูไดอยางพอมี พอเพียง พออยู และพอกิน จากคณะ 
วิทยากร นำโดยเรือตรีศุภชัย  เกิดเจริญพร   ในโอกาสน้ี นองๆ ไดเรียนรู 
จากการมองและสัมผัสกับของจริง รวมถึงกระบือ เปด ไก และถานหุงตม 
อีกท้ังยังไดปลูกตนไมคนละตนแลวนำกลับมาดูแลตอดวย  จากน้ันผูรวม 
กิจกรรมทุกคนไดเดินทางตอไปยังวันเดอรฟารม เพ่ือชมสัตวตางๆ เชน 
กระตายและแกะ ขอบพระคุณทุกทานท่ีแบงปนท้ังความรู ประสบการณ 
และความสุขใหกับเด็กๆ ตลอดกิจกรรมในคร้ังน้ีครับ/คะ

www.facebook/pattayaorphanage

ทุกๆ คร้ังในชวงปดภาคเรียน บรรดาเด็กๆ ผูหญิงรุนช้ันมัธยมจะ 
ตองไดรับการฝกทักษะดานการทำอาหาร เพ่ือเปนวิชาติดตัวเม่ือพวกเขา 
โตข้ึน ในคร้ังน้ีก็เชนกันคุณครูฐิตาภาไดสอนกลุมเด็กผูหญิงท่ีอยูในความ 
ดูแลของคุณครูเองใหเรียนรูฝกทำขนมในเมนู “ขนมเผือกหิมะ” ซ่ึงเปน 
อาหารวาง นองๆ ทุกคนมีสวนรวมในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ เชน การ 
เตรียมเผือก ห่ันใบเตย ค่ัวงาขาว เตรียมน้ำมันสำหรับการทอด และทำ 
น้ำเช่ือมเคลือบในข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงมีคุณเพอรนิลล และคุณลารเค 
อาสาสมัครชาวเดนิชสนใจเขารวมกิจกรรมดวย  เม่ือทำเสร็จแลวเด็กๆ ก็ 
นำไปใหสมาชิกในบานเด็กกำพราไดชิมและติชม.. โดยสวนใหญมีแตชม 
ทำใหเด็กๆ รูสึกภาคภูมิใจ ท้ังสนุกและไดเรียนรูเทคนิคการครัวประดับตัว 
ไวดวย ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ  เชนน้ีนะครับ/คะ

ฉบับที่ 20 : กรกฎาคม - ตุลาคม 2557
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เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน

“เขามาเพ่ือศึกษา จากลาเพ่ือรับใช”  วลีขางตนในภาษาอังกฤษ ปรากฎอยู ณ ทางเขามหา 
วิทยาลัยฮารวารด ซ่ึงมีช่ือเสียงมากในสหรัฐอเมริกา..  ณ ทางเขาบานเด็กกำพราของเรา มีวลี 
“เขามาเพ่ือรับความรัก จากไปเพ่ือรับใช” ท่ีแมถูกจารึกอยูแตไมอาจมองเห็นไดดวยตา แตผมหวัง 
เปนอยางย่ิงวาจะถูกสลักไวในจิตใจทุกดวงของลูก ๆ ของเรา

ผูมีอุปการคุณท่ีเคารพรัก ทานเองเปนกำลังสำคัญและมีคุณคาย่ิง ท่ีชวยใหความใฝฝนน้ีเปน 
จริงข้ึนมา  เราทำทุกวิถีทางและระดมทักษะความรูความเช่ียวชาญทุกแขนงมา เพ่ือการการเล้ียง 
ดูอุมชูเด็กๆ ของเรา พวกเขาจะเติบโตข้ึนอยางคอยเปนคอยไปในชวงเวลา 24 ปท่ีอยูในบานแหงน้ี 
จนกลายเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ  เม่ือถึงเวลาจากไป เราหวังวาบุคคลท่ีเจริญเต็มท่ีเหลาน้ี จะมี 
ความพรอมท่ีจะดำเนินชีวิตอยางมีความสุขในสังคมใหมของแตละคน พวกเขาไดรับการฝกฝนหลอ 
หลอมใหรักและชวยเหลือผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิง บุคคลท่ีดอยโอกาสกวาตน  ดังน้ัน ขอจงชวยกัน 
ระดมสรรพกำลัง เพ่ือใหความหวังและความใฝฝนของเราเปนจริงข้ึนไดในตัวของเด็ก ๆ ผูเปนท่ีรัก 
ของเราเถิด

โอกาสวันคลายวันเกิด คุณวราภรณ จงกลนี ทำบุญท่ีบานเด็กกำพรา 
พัทยา พรอมดวยครอบครัว บรรรดาเพ่ือนสนิท และทีมงานกวา 20 ชีวิตของ 
นายชาญณรงค สุนมหาคุณ จากรานบ๊ิกบะหม่ี&สเตก นำความสนุกหรรษา 
และอ่ิมอรอยเต็มท่ี มาแบงปนกับนองๆ รวมถึงเด็กพิการทางการไดยิน โดยมี 
กิจกรรมสนุกๆ  ไดแก ภาพยนตรสามมิติ  บทบาทสมมุติ จิตรกรนอย รถแขง 
แตงหนาเคก ทำขนมครก และทำแพนเคก ใหทุกคนไดล้ิมรสความอรอย 
ตอดวยอาหารเย็นม้ือพิเศษในเมนูบะหม่ีหมูแดงเก๊ียวกุง ขาวหนาหมูเทริยากิ 
ขาวหนาไกทอดทงคัตสึ ซาลาเปา นมเย็นและไอศกรีม อาหารมากมายหลาย 
ชนิดทำใหสมาชิกท้ังบานไดอ่ิมทอง พรอมท้ังช่ืนชมกับความอรอยกันถวนหนา  
ขอพระเปนเจาคุมครองและอวยพรผูมีพระคุณของเรา ใหพบพานแตส่ิงท่ีดีงาม 
ครอบครัวเปยมสุข และธุรกิจการงานเติบโตกาวหนาดวยดีตลอดไปคะ/ครับ

พล.ร.ต. ดุษฎี สังขปรีชา ผูบัญชาการ กองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิ 
คอปเตอร กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.) นำขาราชการจำนวน 50 ทาน เดินทาง 
จากฐานทัพเรือสัตหีบ เขามาเย่ียมบานเด็กกำพรา พัทยา โดยไดรับการตอนรับ 
อยางอบอุนจากคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก 
จากน้ัน ไดแขกของเราไดผลัดกันเขาสัมผัสบรรยากาศของหองเด็กออน  และ 
ทักทายนองๆ วัยทารก  นอกจากน้ี แขกพิเศษของเรายังไดกรุณาบริจาคทรัพย 
จำนวนหน่ึง เพ่ือสมทบทุนการศึกษาใหกับนองๆ วัยเรียนอีกดวย ขอขอบพระ 
คุณอยางย่ิง ขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจงดลบันดาลใหทาน ผบ.กบฮ.กร. ผูใตบังคับ 
บัญชาและครอบครัวของทุกทาน ตลอดจนภารกิจของ กบฮ.กร. ประสบความ 
กาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป    ขอขอบคุณ น.ท. สามารถ กล่ินคำหอม หัวหนาสงกำลัง 
บำรุง กบฮ.กร. เปนพิเศษสำหรับการประสานกิจกรรมคร้ังน้ี

บานเด็กกำพรา พัทยา ดีใจที่มีโอกาสตอนรับบุคลากรของธนาคารกรุง 
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จากสำนักงานใหญ กรุงเทพฯ จำนวน 45 ทาน 
นำโดยนายพันธุนิวัติ เหนียนเฉลย ซึ่งมาเยือนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
เปนคร้ังแรกในสุดสัปดาหน้ี หลังจากไดรูจักกับบานของเราผานทางการบรรยาย 
สรุปและการชมวีดิทัศนแลว แขกของเราไดเยี่ยมหองเด็กออน บริจาคเครื่อง 
อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา รวมถึงไดบำเพ็ญประโยชนดวยการชวยเก็บ 
กวาดใบไมรอบบริเวณบานรวมกับนองๆ รุนโตของเราดวย  ขอขอบคุณสำหรับ 
เวลาอันมีคา มิตรภาพ และจิตสาธารณะของทุกทาน  ขอบคุณนางสาว ขจารีย 
เท่ียงธรรม สำหรับการประสานกิจกรรม  ขอส่ิงดีท่ีทำเพ่ือเด็กดอยโอกาสเหลาน้ี 
นำพาความสมบูรณพูนสุขมาสูคณะผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนความมั่นคง 
กาวหนาของธนาคารกรุงศรีฯ สืบไป

รวมพลคนเฟยสตา สมาชิกชมรม Fiesta Society Club VIP พรอมผูติด 
ตามหลายทาน รวมท้ังตากลองฟอรด โดยการนำของคุณพุฒิพงษ หงสเปลง 
จากฉะเชิงเทรา เคล่ือนพลเขามาแบงปนความปรารถนาดีใหกับสมาชิกของ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในวันน้ี  โดยนอกจากจะผลัดกันเขาเย่ียมนองๆ 
ในหองเด็กออนแลว ทางคณะยังไดบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจำเปนประเภทอาหาร 
ผลิตภัณฑทำความสะอาดรางกาย รวมถึงตุกตา ตลอดจนปจจัยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานของบานเด็กกำพราแหงน้ีดวย  ขอขอบพระคุณอยางย่ิง ขอให 
ทุกทานเดินทางปลอดภัย มีความเบิกบานแจมใส ครอบครัวอบอุนมีสุข และ 
ความกาวหนาในชีวิตเสมอคะ/ครับ

ระหวางการจัดโครงการ “ทำดีทุกวันจากดีแทค” พนักงานบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน จำกัด(มหาชน) พรอมครอบครัวจำนวน 50 ทาน นัดรวมตัว 
และเดินทางเขามาเย่ียมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ขอขอบคุณสำหรับ 
เวลาอันมีคา รอยย้ิมแหงมิตรภาพ รวมถึงส่ิงของจำเปนและทุนการศึกษาเพ่ือ 
ชวยใหนองๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนอาหารเท่ียงม้ืออรอย นำความปล้ืมใจ 
มาสูเด็กกำพรารุนโตของเรา โอกาสเดียวกันน้ี ทางคณะไดรับทราบขอมูลการ 
ดำเนินงานของบานผานการรับชมวีดิทัศนและการฟงบรรยายสรุปจากเจาหนาท่ี
ดวย ขอบคุณบริษัท ทรีโอ วิช่ันแทรเวิล เซอรวิส จำกัด สำหรับการประสาน 
การจัดกิจกรรม ขอความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลจงเปนของคณะผูบริหารและ 
ทีมงาน ตลอดจนบริษัทท้ังสองกาวหนาสืบไปครับ/คะ     

ขอตอนรับทานประธานมาซาอะกิ โนซากิ พรอมดวยนายยาสุยูคิ สุกิตะ 
กรรมการผูจัดการ บริษัท คากะ (ไทยแลนด) จำกัด ตลอดจนคณะพนักงาน 
ซ่ึงเดินทางจากอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเขามาทำความรูจักกับ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในวันน้ี  นอกจากจะไดรับทราบขอมูลท่ัวไปแลว 
ทางคณะไดสัมผัสบรรยากาศในหองเด็กออน ทักทายกับนองๆ วัยทารก ตลอดจน 
มอบทุนทรัพยและส่ิงของจำเปน ประเภทอาหาร เคร่ืองเขียน ผลิตภัณฑทำ 
ความสะอาด และของเลน ใหเปนประโยชนในการดูแลความเปนอยูของเด็ก 
ทุกวัยในบาน  ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง  ขอบคุณคุณเกษวรางค 
สิงหทอง และทีมงานบริษัท แฟมิล่ี ออน ทัวร จำกัด สำหรับการประสาน 
กิจกรรม  ขอความสุขความเจริญจงเปนของคุณมาซาอะกิ ผูบริหารและผูรวม 
งานทุกทานสืบไป   

แขกพิเศษของบานเด็กกำพราในคร้ังน้ี เปนคณะซิสเตอรและฆราวาส 
รักไมกางเขนแหงตูด๊ึก ประเทศเวียดนาม โดยการประสานงานของซิสเตอร 
ขวัญเรียม เพียรรักษา และซิสเตอรพัชรียา โยธารักษ สมาชิกคณะรักกางเขน 
แหงจันทบุรีพรอมดวยคุณนันทิยา วรรณชัยวงศ แหงสถาบันมารีวิทย เม่ือไดรับ 
การตอนรับจากคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา แลวทางคณะไดเย่ียมโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
และหองเด็กออนของบานเด็กกำพรา พัทยา อีกท้ังไดใหเกียรติรวมรับประทาน 
อาหารกลางวันกับรองผูอำนวยการ คุณพอกฤษฎา สุขพัฒน ดวย  ขอขอบคุณ 
สำหรับความสนใจ กำลังใจ ของท่ีระลึกจากคนพิการทางสายตา และมิตรภาพ 
อันงดงาม  ขอพระอวยพรทุกทานใหโชคดีตลอดการเดินทางดวยเทอญ

สมาชิกกลุม Ya-ri-zaa Chonburi และกลุม Lalan พรอมผูติดตามรวม 
กวา 70 ทาน เคล่ือนขบวนมาทำบุญอยางพรอมหนาพรอมตากัน ณ มูลนิธิสง- 
เคราะหเด็ก พัทยา  โดยนอกจากจะไดรับฟงบรรยายสรุปจากคุณครูเกษรพรอม 
ท้ังทักทายนองๆ เด็กกำพราแลว ทุกๆ ทานผูรักการขับข่ียังไดกรุณามอบทุน 
การศึกษาและส่ิงของเคร่ืองใชจำนวนมากเพ่ือสนับสนุนการดูแลเด็กทุกวัยดวย  
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ขอบคุณคุณธิดารัตน สมศรีคาน เปนพิเศษ 
สำหรับการประสานกิจกรรมดีๆ    ขอกุศลกิจท่ีทำรวมกันในคร้ังน้ีจงนำพาความ 
โชคดีมีสุข ครอบครัวท่ีอบอุนและความม่ังค่ังม่ังมีมาสูผูใจดีทุกๆ ทานดวย     

บรรดาครอบครัวชาวตางชาติท่ีรับลูกๆ ของเราไปเปนบุตรบุญธรรม ไดพาลูกๆ กลับมาเย่ียมบานเกิด ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ป บานเด็กกำพรา พัทยา 
โครงการเยือนมาตุภูมิของอดีตสมาชิกตัวนอยๆ ของบานเรา มีจำนวน 16 ครอบครัวท่ีนำลูกๆ รวม 20 คน ในวัย 4-18 ป กลับมาเย่ียมบานของเราใน 
โอกาสพิเศษน้ี  นอกจากบรรดาพอ-แมจากประเทศสวิตเซอรแลนด เยอรมนี และเดนมารก จะไดร้ือฟนความทรงจำอันนาประทับใจเก่ียวกับวันท่ีพวกเขามายัง 
บานของเราเพ่ือรับลูกๆ ซ่ึงทำใหชีวิตของพวกเขาเปล่ียนไปอยางส้ินเชิงแลว ทุกครอบครัวยังไดรับประสบการณใหมๆ อันอบอุนจากการไดพบกับคนคุนเคยใน 
บานหลังน้ี และไดเท่ียวชมความสวยงามของสถานท่ีตางๆ ในเมืองไทยอีกดวย  ขอบคุณทุกทานท่ีแบงปนความสุขและความปล้ืมปติใหกันและกัน  ขอใหเดิน 
ทางกลับโดยสวัสดิภาพ แลวเราจะเฝารอการกลับมาของทานอีก  ขอขอบคุณทีมงานตางๆ โดยเฉพาะคุณตอย แหงมูลนิธิเอช.เอช.เอ็น. ท่ีชวยใหงานพิเศษคร้ังน้ี 
สำเร็จลุลวงไปดวยดี  ขอพระอวยพรทุกทานทุกๆ วันและเสมอไป           

บาทหลวงวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการบริหารของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
ตอนรับทาน ผอ.ชวน กิติเกียรติศักด์ิ ครอบครัว คณะครู ผูปกครอง และนักเรียน 
โรงเรียนในเครือมารีวิทย ท้ังสาขาพัทยา สัตหีบ และบอวิน ซ่ึงเขามาเย่ียมบาน 
ของเรา หลังจากไดทำความรูจักกับงานของบานเด็กกำพรา โรงเรียนอนุบาลโสต 
พัฒนาและตัวแทนนองๆ แลว คณะแขกผูใจดีไดแบงปนส่ิงของจำนวนมาก และ 
รวมบริจาคเงินจำนวนหน่ึง เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดู 
แลของมูลนิธิฯ ดวย ขอขอบพระคุณทุกทานดวยความซาบซ้ึงใจ ขอพระเจาและ 
พระแมมารียคุมครองและอวยพรทุกทาน พบส่ิงดีปรีด์ิเปรมเกษมสมัย กิจการ 
กาวไกลสุขสวัสด์ิพิพัฒนผลกันท่ัวหนา แลวมาเย่ียมเด็กๆ อีกนะครับ/คะ          

อดีตผูอำนวยการสมศักด์ิ พจนปฏิญญา แมจะเกษียณจากการทำงานท่ี 
กรมศุลกากร แตบารมีของทานยังแผมาถึงเด็กๆ ท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบวันเกิดของทาน ในวันท่ี 26 สิงหาคม ของทุกป 
อดีต ผอ.สมศักด พรอมดวยบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมากหนาหลายตาเพ่ือนๆ 
ศิษยเกาโรงเรียนดาราสมุทร ผูแทนบริษัทหางรานตางๆ และอดีตผูรวมงานท่ีทา 
เรือแหลมฉบัง รวมใจกันมาเล้ียงอาหารนองๆ เด็กกำพรา รวมถึงเด็กท่ีมีความบก 
พรองทางการไดยิน พรอมกับบริจาคส่ิงของจำนวนมากใหกับบานเด็กกำพรา 
แหงน้ี คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการของเราใหการตอนรับทุกทานอยางอบอุน 
ขอใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป นะครับ/คะ

    บริจาคชวยเหลือนองๆ ไดที่
ชื่อบัญชี  : มูลนิธิสงเคราะหเด็ก  พัทยา   ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
สาขา     : บางละมุง                                 เลขที่บัญชี  :  342-0-96666-9

ในระหวางปดภาคเรียนกลางป นองๆ เด็กกำพราไดมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับอาสาสมัครผูใจดี โดยนองๆ ไดเรียนฝกทักษะการเขียน การฟง 
และพูดออกเสียงท่ีถูกตอง แลวบรรดาคุณครูอาสาสมัครยังมีกิจกรรมสนุกๆ ท่ีชวยในการสอน ทำใหนองๆ ทุกคนต้ังใจเรียนแบบไมเบ่ือ และเด็กทุกคนได 
เรียนรูคำศัพทเพ่ิมเติมอีกดวย ซ่ึงการเรียนการสอนไดแบงเด็กๆ ออกเปนกลุมๆ ดังน้ี เด็กรุนประถมศึกษาตอนตนเรียนกับคุณครูอาสามัครเบ็คก้ี 
แม็คนามี ชาวอังกฤษ, เด็กรุนประถมปลายและมัธยมตน เรียนกับคุณครูอาสามัครเพอรนิลล ลาออรเซิน และลารเค ดาแวรโคเซิน ชาวเดนมารก 
และเด็กรุนมัธยม ศึกษาตอนปลาย เรียนกับคุณครูอาสาสมัคร มัลเทอ ฮิวเกิลไมเออร และคาธารีนา ไควเซอร ชาวเยอรมัน

ดวยรักและหวงใย.. โอกาสครบรอบ 40 ป บานเด็กกำพรา พัทยา จัดงานการกุศล ณ โรงละครไทยอลังการ พัทยา มีการแสดงคอนเสิรตอะคูสติก 

ของโจ-กอง นูโว พรอมดวยการแสดงชุดพิเศษของโรงละครไทยอลังการ,  การแสดงชุด "รากไทย” ของบานเด็กกำพรา, บัลเลตจากโรงเรียนนรีทิพย 

บางกอกแดนซ พัทยา, ดนตรีพิณแกวของคุณวีระพงศ ทวีศักด์ิ เพ่ือหารายไดเปนทุนการศึกษาของนองๆ เด็กกำพรา   โดยมีบาทหลวงกฤษฎา สุขพัฒน  

รองผูอำนวยการมูลนิธิฯ กลาวตอนรับและรายงานวัตถุประสงคของการจัดงานตอ ดร. สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

ในเครือมารีวิทย ซึ่งใหเกียรติมาเปนประธานและกลาวเปดงาน  มีผูเขารวมงานจำนวนมากทำใหที่นั่งจำนวน 2000 ที่ของโรงละครฯ ดูคอนขางเต็ม 

ขอขอบพระคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน นักบวชชาย-หญิง หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งในและตาง ประเทศ โดยเฉพาะศิลปนทุกทาน ซึ่งพระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ไดมอบชอดอกไม และของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ 

เมื่องานสิ้นสุดลง  ขอขอบพระคุณ ดร. สตีเวน ชนะ และครอบครัวกิติเกียรติศักดิ์  มูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น. เพื่อเด็กไทย รานอาหารเรือไม เดอะธารา 

รีสอรท ตลอดจนคุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย ผูบริหารโรงละครไทยอลังการ ซึ่งกรุณาอนุญาตใหใชสถานที่จัดงานโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น  

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่  
โดยนักเรียนและนองๆ รุนอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา พรอม 
ท้ังเจาหนาท่ี ไดเดินทางไปยังศูนยฝกทหารใหมกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ 
เพ่ือศึกษาการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนท้ังแนวคิดและแนว 
ปฏิบัติใหสามารถอยูไดอยางพอมี พอเพียง พออยู และพอกิน จากคณะ 
วิทยากร นำโดยเรือตรีศุภชัย  เกิดเจริญพร   ในโอกาสน้ี นองๆ ไดเรียนรู 
จากการมองและสัมผัสกับของจริง รวมถึงกระบือ เปด ไก และถานหุงตม 
อีกท้ังยังไดปลูกตนไมคนละตนแลวนำกลับมาดูแลตอดวย  จากน้ันผูรวม 
กิจกรรมทุกคนไดเดินทางตอไปยังวันเดอรฟารม เพ่ือชมสัตวตางๆ เชน 
กระตายและแกะ ขอบพระคุณทุกทานท่ีแบงปนท้ังความรู ประสบการณ 
และความสุขใหกับเด็กๆ ตลอดกิจกรรมในคร้ังน้ีครับ/คะ

www.facebook/pattayaorphanage

ทุกๆ คร้ังในชวงปดภาคเรียน บรรดาเด็กๆ ผูหญิงรุนช้ันมัธยมจะ 
ตองไดรับการฝกทักษะดานการทำอาหาร เพ่ือเปนวิชาติดตัวเม่ือพวกเขา 
โตข้ึน ในคร้ังน้ีก็เชนกันคุณครูฐิตาภาไดสอนกลุมเด็กผูหญิงท่ีอยูในความ 
ดูแลของคุณครูเองใหเรียนรูฝกทำขนมในเมนู “ขนมเผือกหิมะ” ซ่ึงเปน 
อาหารวาง นองๆ ทุกคนมีสวนรวมในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ เชน การ 
เตรียมเผือก ห่ันใบเตย ค่ัวงาขาว เตรียมน้ำมันสำหรับการทอด และทำ 
น้ำเช่ือมเคลือบในข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงมีคุณเพอรนิลล และคุณลารเค 
อาสาสมัครชาวเดนิชสนใจเขารวมกิจกรรมดวย  เม่ือทำเสร็จแลวเด็กๆ ก็ 
นำไปใหสมาชิกในบานเด็กกำพราไดชิมและติชม.. โดยสวนใหญมีแตชม 
ทำใหเด็กๆ รูสึกภาคภูมิใจ ท้ังสนุกและไดเรียนรูเทคนิคการครัวประดับตัว 
ไวดวย ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ  เชนน้ีนะครับ/คะ
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