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

เย่ียมนองพลอยและนองม้ิงค: คุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ใชเวลากวาหน่ึง 
สัปดาหเดินทางเย่ียมและใหกำลังใจลูกๆ คือนองพลอย และนองม้ิงค ซ่ึงเปนนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยลาโทรบ ท่ีเมืองเบ็นดิโก 
ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัย ไอ.พี.ซี. เมืองพาลเมอรสตัน นอรธ ประเทศนิวซีแลนด ตามลำดับ โดยนองๆ ท้ังสองไดรับทุนสวนหน่ึง 
สำหรับการศึกษา แตความมุงม่ันต้ังใจมีเต็มรอยเพ่ืออนาคตของตนเองและความภาคภูมิใจของบานเด็กกำพรา พัทยา  ท้ังน้ี ในระหวางทริปน้ี 
ไดมีผูอุปถัมภของเด็กๆ และคนคุนเคยท่ีเมลเบิรนและโอคแลนด ใหการตอนรับและอำนวยความสะดวกเปนอยางดี

ผูมีอุปการคุณ 3 กลุม ไดแกกลุมโรตาร่ีฟนิกซ พัทยา นำโดยคุณซิกฟรีด บอรเชิรท กลุมคุณคริสติน เฮอลันเดอร จากสวีเดน 
และครอบครัวชาวสิงคโปรในกรุงเทพฯ ทำความฝนของนองๆ ท่ีบานเด็กกำพรา พัทยา ใหเปนจริง โดยสนับสนุนการไปเท่ียวท่ีสวนน้ำ 
การตูนเน็ตเวิรค อเมโซน ท่ีบางเสร  ทำใหบรรดาเด็กๆ พ่ีเล้ียง คุณครู อาสาสมัคร และแขก ของเรารวม 80 ชีวิต สนุกสนานกันเต็มท่ี 
และจุใจกับเคร่ืองเลนนานาชนิดตลอดวัน  ขอบพระคุณทุกทานท่ีเก่ียวของและเปนพิเศษ สำหรับคุณจูด้ี ถัง รองประธานบริหารของ 
สวนน้ำอันเล่ืองช่ือและปลอดภัยสุดยอดแหงน้ี สำหรับการลดราคาพิเศษและอำนวยความสะดวกอยางดีย่ิงใหกับคณะของเราในคร้ังน้ี

วันครอบครัว 2558:  มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา จัดฉลองวันครอบ 
ครัว ซ่ึงเวียนมาบรรจบอีกคร้ังหน่ึง ในบรรยากาศท่ีสมาชิกอยูบานคอนขาง 
พรอมหนา เร่ิมดวยขบวนแหนางสงกรานต คือ นองวราภรณ จากถนน 
หนาบานมายังหนามุข.. คุณพอวีระ ผังรักษ ไดใหเกียรติเปนประธานพิธี 
รดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ โดยมีอาสาสมัครหลายคนเขารวมอวยพรเด็กๆ..  
จากน้ันนองๆ และเจาหนาท่ีของเด็กกำพรา พรอมดวยสมาชิกของบาน 
เอ้ืออารีท่ีมารวมงานกับเราอีกคร้ังในปน้ี ไดเลนสงกรานตภายใตแสงแดด 
อันรอนแรงกับชาวเมืองพัทยาและนักทองเท่ียวท่ีผานบริเวณประตูทางเขา  
ซ่ึงแผนกโภชนาการยกครัวมา บริการท่ีโรงจอดรถตลอดวันจนถึงเย็นค่ำ..  
ขอขอบพระคุณผูมีอุปการคุณทุกทาน สำหรับการสนับสนุนเส้ือลายดอก 
ปนฉีดน้ำ และอาหารคาวหวาน เมนูพิเศษ  ขอใหมีความสุขตลอดปนะครับ/คะ

www.facebook/pattayaorphanage

ระลึกพระคุณครู.. โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดพิธีไหวครูประจำ 
ปการศึกษา 2558 ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดถือปฏิบัติสืบตอกันมา 
เปนประจำทุกป เปนการระลึกถึงพระคุณของคุณครู อีกท้ังยังเปนการ 
ปลูกฝงคานิยมความกตัญูตอครูบาอาจารย ผูประสิทธ์ิประสาทวิชา 
ความรู ซ่ึงในปการศึกษาน้ี มีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
รวมถึงเด็กพิเศษจำนวน 43 คน และนองๆ จากช้ันเรียนอนุบาลของ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา อีก 9 คน เขารวมกิจกรรม โดยมีคุณพอวีระ 
ผังรักษ ผูแทนผูรับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ และผูอำนวยการมูลนิธิฯ 
ใหเกียรติเปนประธานและกลาวใหโอวาท พรอมดวยคณะครูและอาสา 
สมัครชาวตางชาติเขารวมพิธีอันเปนมงคลน้ี  ขอพระอวยพรบรรดาคุณ 

ครูและอาสาสมัครทุกทาน ใหมีความสุขในชีวิตท่ีอุทิศตนเพ่ือศิษยครับ/คะ  

ฉบับที่ 22 : มีนาคม 2558 - มิถุนายน 2558
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มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดตอนรับ 
กลุมผูนำสหกรณ Korean Federation of Community Credit 
จากประเทศเกาหลีใต โดยการประสานของบริษัท แบงค็อค ชารม ทัวร 
ในกรุงเทพฯ  ระหวางการเยือนบานเด็กกำพรา พัทยา ครั้งนี้ ลูกทัวร 
ชาวเกาหลีใตกวา 130 คน ไดเขาเยี่ยมสมาชิกรุนจิ๋ว หยอกลอเลนกับ 
นองๆ สรางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มใหกับ บรรดาเด็กๆ ไดรับ ความสุข 
สนุกสนาน เบิกบาน  นอกจากน้ี คณะอาคันตุกะจากแดนไกลยังไดบริจาค 
สิ่งของจำเปนจำนวนมาก ตลอดจนปจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของ 
เรา ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งและหากมีโอกาส หวังวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานอีก  “คัมซาฮัมนีดา”

คณะตัวแทนจากโครงการ SCB Young Enterpreneur Program 
หรือ YEP รุนที่ 17  ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัด 
กิจกรรมการกุศลในช่ือ “รวมปนน้ำใจ ใหนองฟงชัด” บริจาคเคร่ืองชวย 
ฟงและเคร่ืองตรวจวัดการไดยินมูลคา 1,900,000 บาท ใหเปนประโยชน 
อยางย่ิงกับนองๆ ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินของโรงเรียนอนุบาล 
โสตพัฒนา ซึ่งอยูในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดย 
คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการของเราเปนผูรับมอบ พรอมทั้งพา 
คณะเขาเยี่ยมหองเด็กออน โดย ผอ.อังคณา กำเหนิดโทน แหงโรงเรียน 
อนุบาลโสตพัฒนาประสานกิจกรรมคร้ังน้ี ในโอกาสน้ีพ่ีๆ ยังไดนำขนมและ 
น้ำหวานมาเล้ียงเด็กพิการทางการไดยินและเด็กกำพรารุนโตของเราดวย

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จำกัด  ตัวแทนจำหนายเครื่องมือวัด 
วิเคราะหในกระบวนการผลิต เครื่องมือวัดทางสิ่งแวดลอม เครื่องมือ 
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ รวมท้ังงานออกแบบดานวิศวกรรม ไดนำคณะ 
บุคลากรประจำสำนักงานใหญ พรอมดวยครอบครัว มาเยี่ยมเยือนหอง 
เด็กออนของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา รวมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่อง 
อุปโภค-บริโภคและสนับสนุนเงินเพ่ือสมทบทุนการศึกษาของนองๆ โดยมี 
คุณสิทธิชัย หลักคำ เปนผูติดตอประสานงานอยางราบร่ืน ขอขอบคุณใน 
น้ำใจดีของทุกทานท่ีมีใหกับนองๆ  ของมูลนิธิฯ   และหวังวาพวกเราจะ 
มีโอกาสตอนรับทุกทานอีกนะครับ/คะ

คุณชัยวัฒน ไทยสมัคร แหงกลุมคนรักเเละช่ืนชอบไฟไซเรน เฟซบุก 
“ไฟหมุน แลวไง” พรอมดวยคณะจากหลากหลายทีมหลายจังหวัด เชน 
ทีมงานลูกหลานยายตุน บริษัท แบงปนอีเวนท กลุมจิตอาสา จุด สน. 
หนองคางพลู อาสากูภัยปอเต็กตึ้ง ยา (ยาซีน) มูหมัดอาลี มาเยือน 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา บริจาคของใชจำเปนจำนวนมากและทุน 
การศึกษาจากผูมีน้ำใจดีทุกสารทิศ รวมถึงพระมหาวัฒนา จนฺทโชโต 
เจาอาวาสวัดอุบลวนาราม, รองเจาคณะอำเภอบางกรวย นนทบุรี  ตลอด 
จนมอบความสุขใหกับเด็กกำพรารุนโตและนองๆ ท่ีมีความบกพรองทาง 
การไดยินดวยการแจกขนมอรอยๆ และการแสดงมายากลสนุกๆ อีกดวย

คณาจารย นักศึกษาชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโก สเตท 
และทีมจากศูนยฝกอบรมและการพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวม 33 คน นำโดย ดร. ลอริ่ง โจนส และ 
คุณพรรณทวี หนูแกว สำหรับการเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา การรับฟงบรรยายสรุปจากเจา 
หนาที่ของทางมูลนิธิฯ ไดแก คุณสุวรรณา คุณรัชฎา และคุณสมเกียรติ  
พรอมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณงานดานสังคมสงเคราะหซ่ึงกันและกัน 
ทั้งนี้ทางคณะฯ ไดมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กวัยเรียนของเราอีกดวย    
ขอขอบคุณทุกทานท่ีนำส่ิงดีๆ มาแบงปนเพ่ือประโยชนของเด็กทุกๆ คน

คณะผูบริหารและพนักงานบริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด กรุงเทพฯ 
นำโดยคุณศิรภพ หลำจันทร ไดจัดทำโครงการ “ปนน้ำใจใหนอง” เพ่ือให 
เจาหนาท่ีพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ไดตระหนักถึงการเปนผูให แบงปน 
มีจิตสาธารณะ ฯลฯ  โครงการดังกลาว ไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่จำ 
เปนมาสนับสนุนการดูแลนองๆ ที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ระหวาง 
การสัมมนาประจำปในเขตพัทยา ตลอดจนมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็ก 
กำพราวัยเรียน ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ เชนนี้ และ 
ขอใหคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด ประสบ 
แตความสุขความเจริญดวยเทอญ

คณะบุคลากรจากบริษัท ริโก แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จำกัด 
จังหวัดระยอง นำโดยนางสาววิภาดา สำเริง เขาเยี่ยมนองๆ ในความ 
ดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
ซึ่งเปนการมาครั้งแรกของทางบริษัทฯ พ่ีๆ ทุกคนทักทายกับนองๆ ดวย 
มิตรไมตรีท่ีเปนกันเอง สรางความประทับเปนอยางยิ่ง  และทางบริษัท 
ไดนำเครื่องบริโภคจำนวนหนึ่ง รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 20 ลัง 
ตุกตานารักๆ สำหรับเด็กๆ ตลอดจนบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา ให 
กับนองๆ อีกดวย ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิง ขอพระอวยพรใหบริษัท 
มีความเจริญรุงเรือง มั่นคงตลอดไปนะครับ/คะ  

คณะนักกอลฟของคุณไมเคิล แพ็ทเทอรสัน พรอมดวยคุณตาล 
เจาสาวชาวสุรินทรมาเย่ียมเด็กๆ ท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในระหวาง 
ทริปลาสุดของเพรสทีจ กอลฟ ทัวร ออสเตรเลีย ทักทายนองๆ ในหอง 
เด็กออน แจกของขวัญใหกับเด็กรุนโต เปนผูสนับสนุนคาใชจายในการ 
พานองๆ ไปเลนน้ำที่พัทยาปารค และยังไดบริจาคทุนสนับสนุนการดู 
แลเด็กๆ   ในโอกาสนี้ นองเหมียวไดเปนผูแทนของเราแสดงความยินดี 
กับบาวสาวคูใหมลวงหนาดวย ขอใหทั้งคูครองชีวิตหลังแตงงานอยาง 
ราบรื่นดวยนะครับ/คะ  

มิสซิสแชรอน เพอรเทลล นองสาวของคุณพอเรยมอนด เบร็นนัน 
อันเปนที่รักของเราทุกคน พรอมดวยพี่สะใภ และเพื่อนจากประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ไดเดินทางมาเย่ียมบานเด็กกำพรา พัทยา ในระหวางการ 
มารวมงานฉลอง 25 ปบานเด็กพระมหาไถพัทยา ไดรับการตอนรับจาก 
คุณพอวีระ ผังรักษ  ชมโครงการโดยการนำของคุณตอย เย่ียมเด็กกำพรา 
แรกเกิดแลวใชเวลาสนุกสนานกับเด็กรุนเล็กที่หองนิ่ม ตอดวยการเยี่ยม 
ชมโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และทักทายเด็กหญิงรุนโตดวย  โดยในเชา 
วันเดียวกันนี้ สุภาพสตรีทั้งสามทานไดไปเยี่ยมคำนับหลุมศพของคุณ 
พอเรยที่สุสาน ณ โบสถเซนตนิโคลัส กอนที่จะมาวางพวงมาลัยหนา 
อนุสาวรียของทานท่ีบานเด็กกำพราดวย พวกเราทุกคนรูสึกยินดีและเปน 
เกียรติท่ีทานกรุณาสละเวลามาเย่ียมบานเด็กกำพราและขอขอบพระคุณย่ิง       

คณะกุมารแพทยประจำบาน ประกอบดวย นพ.ถนัดกิจ ศุภราศรี 
นางสาวจินประทีปสุดา จุลพินิจธรรม นางสาวรุจิเรศ ศิริพิรุฬหพงศ 
และนายสกลการ เจียจันทรบริบูรณ โดยการแนะนำของ นพ. กฤษดา 
วัฒนเพ็ญไพบูลย และ พญ.เบญจมาศ ตันหยง กลุมงานกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลชลบุรี มาเยือนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และ โรงเรียน 
อนุบาลโสตพัฒนา สาธิตการแปรงฟนอยางถููกวิธีใหกับเด็กๆ ในระดับ 
อนุบาล พรอมทั้งทักทายกับบุคลากรและสมาชิกในบานของเราและ 
ศึกษางานบุตรบุญธรรมในโอกาสนี้ดวย      

เด็กหญิงปอปป มัลฟอรด ไดสรางความประทับใจจากความมุงมั่น 
ที่จะขี่จักรยานหาทุนใหกับเด็กพิการทางหูที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
โดยไดข่ีจักรยานทางไกลกวา 600 กิโลเมตร ไปยังสาธารณรัฐประชาธิป 
ไตยประชาชนลาว พรอมดวยเพื่อนและมิสเตอรนาธาเนียล ผูเปนบิดา 
และความพยายามของเธอยังทำใหบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศ 
ไทย) จำกัด ไดรวมบริจาคคอมพิวเตอรสภาพเยี่ยมพรอมโปรแกรมให 
กับหองคอมพิวเตอรแล็ปของโรงเรียนอีกดวย  พวกเราทุกคนซาบซ้ึงและ 
ขอบคุณ ปอปป คุณพอ ตลอดจนเพื่อนๆ รวมถึงบริษัทผูผลิตรถยนต 
ฟอรดและมาสดาดวย ที่ไดกรุณาตอเด็กหูหนวกของเรา ฯพณฯ ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ในฐานะ 

เจาของพื้นที่ นำคณะพระอัครสังฆราช และพระสังฆราชในสหพันธสภา 
พระสังฆราชแหงเอเชีย  พรอมดวยทีมงาน รวมถึงตัวแทนจากสภาพระ 
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ซึ่งอยูในระหวางการวางแผนจัดการ 
ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย ในหัวขอ “Consecrated Life at 
the Service of New Evangelization” ที่พัทยา ระหวางวันที่ 20-25 
กรกฎาคม 2558 แบงปนชวงเวลาอันอบอุนและกำลังใจ ใหกับเด็กดอย 
โอกาสกลุมตางๆ และผูปฏิบัติงานในศูนยตางๆ รอบเมืองพัทยา รวมถึง 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา  โดยทุกทานใหความสนใจกับงานของเรา 
ตลอดจนใหเกียรติรับประทานอาหารในบานเด็กกำพรา พัทยา ดวย

..เด็กหญิงตัวนอยมีแอปเปลสองผลอยูในมือ และคุณแมของเธอไดเอยขอผลหนึ่ง เด็กหญิง 
จึงกัดแอปเปลแตละผลดวยคำเล็กๆ และสงผลหนึ่งใหคุณแม ดวยความแปลกใจ คุณแมไดขอ 
คำอธิบายจากลูก ซึ่งไดตอบวา “หนูจะเอาผลที่หวานกวาใหคุณแม ก็เลยตองทดสอบแตละผล 
กอนคะ” เมื่อไดยินดังนั้น คุณแมจึงกอดลูกสาวผูเปนที่รักไวดวยน้ำตาอาบแกม..

เพื่อการเติบโตเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะ เด็กๆ จำเปนตองไดรับความรักที่แทจริง  จากความ 
รักนี้เอง พวกเขาจะเรียนรูที่จะไววางใจและสามารถตอบสนองตอเพื่อนๆ และคนรอบขางดวย 
ความรักท่ีจริงใจ  แมจะไมใชเร่ืองงายนัก แตเราพยายามอยางเต็มความสามารถ ท่ีจะใหบุคลากร 
ของเรา โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรดาพ่ีเล้ียงของเด็กเล็กๆ เปนผูใหความรักอันแทจริงกับผูท่ีเขาดูแล 
เอาใจใสอยู  ความรักและการสนับสนุนจากทาน จะเก้ือหนุนใหเราบรรลุผลดังกลาวไดทีละนอย

เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน

คุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย หรือคุณบอย เจาของโรงละครไทยอลังการ 
นำคณะนักแสดงกายกรรมจีนจากเมืองจื้อกง จากงานมหกรรมโคมไฟ 
อลังการ 2015 มาเย่ียมบานเด็กกำพรา พัทยา และโรงเรียนอนุบาล 
โสตพัฒนา  โดยที่ทางมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดใหการสนับสนุน 
ทางโรงละครฯ ดวยการกระจายขาวสารสูองคกรการกุศลหลาย ๆ  แหงใน 
พัทยา อีกทั้งไดจัดบัตรฟรีใหกับเด็กจำนวนกวา 1,000 คน เพื่อการเขา 
ชมมหกรรมโคมไฟอันสวยงาม พรอมกับการแสดงกายกรรมอันเลื่องชื่อ 
โดยทางคุณบอยและคณะยังไดนำภาพวาดสีน้ำ ซ่ึงส่ือความหมายถึงความ 
ม่ังค่ังมามอบใหกับคุณพอวีระ ผังรักษ เปนการตอบแทนน้ำใจ โดยจิตรกร 
ผูวาดเปนผูนำมามอบดวยตนเอง  โอกาสเดียวกันนี้ คุณตอยก็ไดนำภาพ 
วาดสีน้ำที่ชนะการประมูลมารวมถายภาพกับจิตรกรดวย


