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

สุขสันตวันคริสตมาส แดทุกๆ ทาน.. งานฉลองเทศกาลคริสตมาสประจำป 2014 ท่ีบานเด็กกำพรา จัดอยางเปนกันเอง และเปยมดวย 
ความสุข รอยย้ิม และการแบงปนส่ิงท่ีเรามี ในโอกาสท่ีบานของเรามีอายุครบปท่ี 40 นอกจากเด็กๆ จะไดปฏิบัติตามธรรมเนียม คือสงมอบ 
ความสุขไปยังผูมีอุปการคุณท่ัวโลกดวยเสียงเพลงไพเราะในชวงพิธีเปดงานโดยคุณพอวีระแลว นองๆ ทุกคนทุกกลุมไดรับของขวัญและบางคน 
ยังไดรางวัลพิเศษดวย ในขณะท่ีอาหารอรอยๆ มีใหบริการตลอดงาน แขกมารวมงานจำนวนมาก และปน้ีเปนปท่ีสองท่ีคุณบิล คูลซ่ัน และ 
คุณตอยไดจัดการประมูลส่ิงของเพ่ือนำรายไดมาชวยมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา บนเวทียังมีแสดงเตนสวยๆ จากเด็กๆ จากมูลนิธิฯ และโรง- 
เรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการแสดงมายากลจากคุณเพนกวิน ขอบคุณผูมีน้ำใจดีทุกทานท่ีเอ้ือเฟอท้ังทุนทรัพย อาหาร ส่ิงของและ 
แรงกาย-แรงใจ มาสนับสนุนงานของเราในค่ำคืนน้ี ขอพระกุมารเจาอวยพรสมาชิกในบานและผูเก่ียวของทุกคน ใหมีสุขภาพดี ภารกิจราบร่ืน 
ครอบครัวเขมแข็งและมีความสุขตลอดป 2015 ครับ/คะ

ปดทายการฉลอง 40 ป ดวยรักและหวงใย บานเด็กกำพรา พัทยา จัดงานแสดงกายกรรมการกุศลคณะซินเกียง จากมณฑลซินเกียง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในวันเสารท่ี 7 กุมภาพันธ 2558 ณ บริเวณสนามฟุตบอลของเรา  ผูชมประมาณ 1300 คน 
ไดประทับใจกับสุดยอดลีลาท้ังผาดโผนและสวยพล้ิว รวม 16 ชุด โดยบรรดานักแสดงกวา 60 ชีวิต ท่ีชนะการประกวดระดับชาติในจีน  
ท้ังน้ี คุณฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร หรือหมอเส็ง ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน 104 คน 
ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา  ขอบพระคุณบริษัทแสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด,  โรงเรียนในเครือมารีวิทย,  รานเรือไมและ 
เดอะธารารีสอรท, มูลนิธิเอช.เอช.เอ็น.เพ่ือเด็กไทย, โรงละครไทยอลังการ, โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล, บริษัท ศูนยการไดยินดีเมด พัทยา 
จำกัด, รานพรชัยการไฟฟา พัทยา, โฮมโปร สาขาพัทยาเหนือ, บริษัท ไนนไนนมีเดีย ชลบุรี จำกัด, บริษัท ทาทามอเตอร (ประเทศไทย), 
บริษัท ควารค ซิสเต็ม จำกัด, รานอาหารคุปชิน, กลุมเพ่ือนของเด็กกำพราจากเมืองซีแอ็ตเต้ิล สหรัฐอเมริกา, ครอบครัวลีละวงศ  รวมถึง 
คล่ืนวิทยุความถ่ีตาง ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี และผูชมผูมีน้ำใจดีทุกทาน..  

เม่ือจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนสตรีมารดา 
พิทักษ จันทบุรี นองเชอรร่ีเปนหน่ึงในนักเรียนกวา 400 คน ท่ีไดรับวุฒิบัตร 
ในระดับตาง ๆ  นอกจากน้ีคนเกงของเรายังเปนหน่ึงในนักเรียน 20 คน ท่ีได 
รับรางวัลคนดีศรีสตรีมารดา เปนเกียรติและความภาคภูมิใจของท้ังเชอรร่ี 
และเราทุกคนท่ีบานเด็กกำพรา พัทยา คุณครูต๋ิวและตัวแทนเด็ก ๆ ในกลุม 
ไดเดินทางไปรวมแสดงความยินดีในวันเสารท่ี 21 กุมภาพันธ 2558 กับ 
บัณฑิตนอยของเรา ซ่ึงกาวตอไปคือการเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย

www.facebook/pattayaorphanage

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดงานมอบเกียรติบัตรแกนักเรียนช้ัน 
อนุบาล 3 ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำป 2557 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ 
ผูแทนผูรับใบอนุญาต เปนประธานในพิธี  เปนประธานในพิธีมอบ เพ่ือ 
เปนการแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับช้ันปฐมวัย 
และสงเสริมใหนักเรียนรักสถาบัน คณะครูและเพ่ือนๆ สงเสริมใหผูปก 
ครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาพรอมท่ีจะสนับสนุน 
ใหการศึกษาแกบุตรหลานในระดับสูงข้ึน ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียนและครอบครัว ตลอดจนชุมชนท่ีอยูรอบขาง มีนักเรียน 
ช้ันอนุบาลท่ีสำเร็จการศึกษาคร้ังน้ีจำนวน 8 คน
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บานเด็กกำพรา / มูลนิธิสงเคราะหเด็กพัทยา มีโอกาสใหการตอนรับ 
คณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเดินทางมา 
เยือนเปนคร้ังแรก โดยการเย่ียมหองเด็กออนจำเปนตองเปนชวงส้ันๆ เน่ือง 
จากนอง ๆ กำลังเขานอน  ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง สำหรับเวลา 
อันมีคา ความสนใจในภารกิจของเรา และการมอบทุนการศึกษาสนับสนุน 
เด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา  ขอขอบคุณนายเอกภพ จันทรสุคนธ 
เปนพิเศษ สำหรับการนำทีมและประสานกิจกรรมคร้ังน้ีอยางราบร่ืน

ผูบริหารบริษัท คัลเลอรด็อค ประเทศสิงคโปร นำโดยคุณเชอรล่ีย 
จ่ัว สำหรับการนำคณะเจาหนาท่ีจากสำนักงานในไทย สิงคโปร ฮองกง 
และอินโดนีเซีย ท่ีรวมกิจกรรมเสริมสรางทีมงานประจำป มาเย่ียมนอง ๆ 
วัยทารกท่ีบานเด็กกำพรา พัทยา  ไดมอบรถจักรยาน 6 คันท่ีทีมท้ังหก 
ประกอบมาใหเด็กรุนอนุบาล รวมถึงนอง ๆ ท่ีมีความบกพรองทางการ 
ไดยิน  บริจาคส่ิงของจำเปนตางๆ รวมถึงเส้ือเอ๊ียมกันเปอนสำหรับเด็ก 
รุนเตาะแตะ  และเปนเจาภาพเล้ียงอาหารเย็น แมวาทีมจะไมสะดวกอยู 
ทามกลางเด็กรุนโตก็ตาม  ท้ังน้ี คุณแอนดรูว แลรดและคุณทัศนีย ไกรสร 
แหงบริษัท เอ็กเซล โซลูช่ันส เอเชีย เปนผูประสานกิจกรรม หลังจากท่ี 
คุณเชอรล่ียไดมาสำรวจพ้ืนท่ีเม่ือเดือนท่ีแลว

เปนประจำทุกป ที่ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และนักเรียน 
โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง กรุงเทพฯ จะแสดงออกถึงความรักความ  
หวงใยท่ีทุกทานมีตอเด็กกำพรา และเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ผานทางการมอบปจจัย 
สนับสนุนการศึกษาของนอง ๆ  ในสุดสัปดาหน้ี ผูแทนของโรงเรียนฯ 
นำโดยบาทหลวงบรรจง พานุพันธ ไดเดินทางมาเพ่ือสงมอบทุนการศึกษา 
เย่ียมหองเด็กออน และทักทาย ตลอดจนใหกำลังใจสมาชิกในบานของเรา  
ดวยความขอบคุณอยางสูง เราขอพระอวยพรใหทุกทานมีสุขภาพดี 
ครอบครัว/หมูคณะอบอุน และภารกิจกาวหนาสืบไปครับ/คะ 

บุคลากรจากบริษัท ยูเนียน คอนสตรัคช่ัน แอนด ซัพพลาย จำกัด 
นำโดยนายเอกเดชา เซอซันซี ทำบุญรวมกันท่ีบานเด็กกำพรา พัทยา 
เปนคร้ังแรก พรอมกับสมาชิกครอบครัวตัวนอย ดวยการเย่ียมนองเล็ก 
ของเราในหองเด็กออน บริจาคทุนการศึกษา เส้ือผา แปงทาตัวและ 
ครีมอาบน้ำ ตลอดจนใหเกียรติเปนเจาภาพ เติมอ่ิมใหนองๆ ต้ังแตกอน 
วัยเรียนขึ้นไปและเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในมื้ออาหารเย็น  
ขอรวมยินดีกับคุณแปงโอกาสครบรอบวันเกิด.. ขอใหมีความสุขมากๆ   
ขอขอบคุณทุกทานสำหรับการแบงปนจากใจครับ/คะ

นายวิชัย โรจนอมรกุล  กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาทา มอเตอร 
จำกัด สาขาศรีราชา ในเครือ Solutions Group นำคณะบุคลากร 
จำนวน 70 ทาน เขาเย่ียมมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เปนคร้ังแรก โดย 
นอกจากจะไดเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับเด็กกำพราและ  
นองๆ ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินแลว แขกผูใจดีของเรายังไดบริจาค 
ส่ิงของจำเปน และใหการสนับสนุนการจัดงานการกุศลกายกรรมจีนของ 
บานเด็กกำพรา พัทยา ในวันท่ี 7 ก.พ. ศกน้ี เปนการชวยเหลือใหเด็ก 
วัยเรียนในความดูแลของเรา ไดมีโอกาสทางการศึกษาตอไป  ขอบพระคุณ 
และขอพระอวยพรผูบริหาร เจาหนาท่ี และครอบครัวของทุกทาน ให 
ประสบความสุขความเจริญกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไปครับ/คะ

ระหวางการทองเท่ียวในเมืองไทย คณะจาก Saemaul ประเทศ 
เกาหลี จำนวน 44 ทาน เลือกมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เปนสวนหน่ึง 
ในการเขาเย่ียมชม โดยคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการ 
สวัสดิภาพเด็ก ใหการตอนรับและใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินงานของบาน 
หลังจากน้ันแขกผูใหญไดผลัดกันกันเขาทักทายสมาชิก ในหองเด็กออน 
และแจกขนมใหกับนองๆ ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในความดูแล 
ของบานเด็กกำพรา พัทยา ตลอดจนมอบสิ่งของจำเปน สนับสนุนงาน 
ของบานดวย    ขอบพระคุณ บจ.อินโทโรด จำกัด สำหรับการประสาน 
กิจกรรม ขอความเมตตากรุณาของทุกทานนำมาซ่ึงความสุขความเจริญ 
ในชีวิต ภารกิจการงานราบร่ืนและสุขภาพดีเสมอครับ/คะ

มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ขอขอบคุณคณะบุคลากรบริษัท แคทส 
ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด พรอมสมาชิกในครอบครัว สำหรับการใช 
ชวงเวลาปลายป 2557 เขามาทำบุญรวมกันท่ีบานของเรา โดยนอกจาก 
จะไดมอบส่ิงของเคร่ืองใช รวมถึงปจจัยสมทบดานการเรียนแกนองๆ เด็ก 
กำพราแลว ทางคณะไดสัมผัสบรรยากาศในหองเด็กออนแบงปนออมกอด 
อุนๆ ใหกับเด็กวัยทารก และบันทึกภาพรวมกับเด็ก ๆ  รุนโตดวย   ขอน้ำ 
ใจงดงามของทุกทานไดรับการตอบแทนรอยเทาทวีคูณ สุขภาพแข็งแรง 
ครอบครัวเขมแข็ง การงานม่ันคง ตลอดจน บจ.แคทส ดอทคอม 
(ประเทศไทย) เติบโตกาวหนาสืบไป  แลวคงมีโอกาสไดพบกันอีกนะครับ/คะ

นายสุวัฒน ชิตามระ ผูบริหารฝายนโยบายและบริหารความเส่ียง 
เครดิต (นค.) สายงานบริหารความเส่ียงองคกร ธนาคารกสิกรไทย นำ 
บุคลากรฝายฯ เดินทางเขามายัง บานเด็กกำพรา พัทยา เพ่ือแบงปน 
ความปรารถนาดีใหกับเด็กๆ ในความดูแลของเรา  ไมเพียงไดทำความรูจัก 
กับบานแหงน้ี ผานการรับชมวีดิทัศนและสมาชิกในหองเด็กออนเทาน้ัน 
แตทางคณะไดกรุณาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา 
เพ่ือสรางโอกาสท่ีดีใหกับเด็กๆ ดวย  ขอบคุณอยางสูงครับ/คะ  

ขอขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากรของไทธานี หมูบานวัฒนธรรมและศิลปะ ท่ีเปดโอกาสใหนองๆ จากมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดไป 
ทัศนศึกษาและรวมกิจกรรมตางๆ เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ 2558 ทำใหเด็กๆ ของมูลนิธิฯ ไดรวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานเปนอยางมาก อีกท้ัง 
ยังไดเล้ียงอาหารวางใหกับเด็กๆ ดวย เม่ือกลับมาถึงบานไดมีการสังสรรคในม้ือเย็น ซ่ึงคุณรสริน กิติเกียรติศักด์ิ ไดรวมสนับสนุนคาอาหารใน 
โอกาสครบรอบวันเกิดดวย  ขอขอบพระคุณ ทุกทานท่ีเก่ียวของเปนอยางสูง และขอรวมยินดี “สุขสันตวันเกิดแดคุณโรส” ครับ/คะ           

แขกพิเศษของบานเด็กกำพรา พัทยา ในวันน้ี เปนคณะของคุณพอ 
และซิสเตอรคณะรักไมกางเขนแหงตูด๊ึก ประเทศเวียดนาม โดยการนำ 
ของคุณแมอธิการิณี ศรีไพร กระทอง แหงคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี 
พรอมดวยครอบครัวของคุณนันทิยา วรรณชัยวงศ แหงสถาบันมารีวิทย  
ซ่ึงใหเกียรติเดินทางมาเย่ียมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และ 
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในระหวางการศึกษางานในประเทศไทย แมจะ 
มีเวลาไมมาก แตชวงเวลาท่ีทุกทานใหกับเด็ก ๆ ดวยน้ำใจดีและมิตรภาพ 
ไดเปนท่ีมาแหงความสุขความยินดีของเรา  ขอพระอวยพรแขกของเรา 
รวมถึงคณะผูอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางครับ/คะ       

นำโดย พญ. รมร แยมประทุม คณะแพทย และนิสิตแพทยป 4 จาก 
มหาวิทยาลัยบูรพา พรอมดวยคณะเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระ 
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวม 38 ทาน เขามาทำความรูจักกับงานดูแล 
เด็กๆ กำพรา ณ มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
โดยมีคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก ไดแบง 
ปนประสบการณท่ีมีคาใหกับแขกของเราไดรับฟง และคุณสมเกียรติ โพธิ- 
วีระยุทธ หัวหนาแผนกพัฒนาองคกรของเรา ไดใหขอมูลเพ่ิมเติม ตลอดจน 
นำอาคันตุกะเย่ียมชมรอบบริเวณบาน หองทำงานคุณพอเรย และแผนก 
บุตรบุญธรรม 5 ธันวามหาราชหรือวันพอแหงชาติ บรรดาสมาชิกในบานเด็กกำพรา 

พัทยา / มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พอหลวงของปวงชนชาวไทย 
ผานทางพิธีเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ขับรองเพลงสดุดี 
มหาราชาและรวมกันชมสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค 
ทานดวยความซาบซ้ึงใจ ลูกๆ ขอทำดีเพ่ือพอหลวง ภาวนาเพ่ือพระองค 
ทานเสมอและกตัญูรูคุณตอบรรดา ผูใหความรักเสมือนบิดาของเรา 
จากนั้นอาหารมื้อพิเศษฉลองวันพอก็นำมาซึ่งความสุขและอิ่มทองใน 
บรรยากาศครอบครัวอีกคร้ังหน่ึง

ขวดเปลาใบหนึ่ง หากบรรจุน้ำดื่มบริสุทธิ์ลงไป จะมีราคา 5 บาท  ขวดใบเดียวกันนี้ 
หากใสน้ำหวานลงไปแทนน้ำบริสุทธิ์ จะมีมูลคา 10 บาท  แตถานำน้ำผึ้งมาบรรจุแทน 
น้ำหวาน ขวดใบนี้จะมีราคา 300 บาท  ยิ่งไปกวานั้น มูลคาของขวดจะเพิ่มขึ้นอีก 10 เทา 
ทันที หากนำน้ำหอมมาบรรจุแทนน้ำผึ้ง

ลูกๆ ของเราจะเติบโตขึ้นอยางมีคุณคาสักเพียงใด หากเราเลี้ยงดูดวยความออนโยน 
ความรัก ความกรุณา และความรับผิดชอบ?  ไมวาจะไปอยู ณ ที่แหงใด พวกเขาจะเปน 
เสมือนพร และของขวัญท่ีประมาณคามิไดสำหรับสังคมน้ันๆ  และน่ีคือเหตุผลของการท่ีเรา 
รักและหวงแหนเด็กๆ เหลาน้ี และทุมเทลงทุนทุกส่ิงสรรพใหกับพวกเขาจนสุดปญญาทีเดียว

เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน


