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

โอกาสฉลองครบรอบปที่ 25 แหงการกอตั้งองคกรฮิวมันเฮ็ลพเน็ตเวิรค (HHN) ประเทศเยอรมนี  คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการบริหาร 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เดินทางพรอมดวยคุณรัชฎา ชมจินดา ผูแทนงานบุตรบุญธรรมของมูลนิธิฯ และผูอำนวยการมูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น. 
เพ่ือเด็กไทย ไปรวมงานซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมืองไมนซ  และมีผูรวมงานของ HHN จากทวีปตาง ๆ เขารวม โดยมีโอกาสเขาพบบุคคลสำคัญระดับบริหาร 
ของราชการเมืองไมนซดวย  นอกจากนี้ ทั้งสองทานไดเยี่ยมบานของครอบครัวใหมที่รับเด็ก ๆ ของเราไปดูแล  ตลอดจนเขารวมงานสังสรรค 
ที่ศูนยบุตรบุญธรรม Parents-Child-Bridge ในเยอรมนี จัดขึ้นที่เมืองไฮเดลแบรก สำหรับบรรดาผูปกครองและเด็ก ๆ จาก 50 ครอบครัว 
ที่รับบุตรบุญธรรมจากประเทศไทย ไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณกันอยางตอเนื่อง  นอง ๆ หลายคนที่เดินทางไปไมนานมานี้ 
ยังจำคุณพอวีระ และปาตอยไดดี 

ดวยรักและหวงใย#2.. มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา (บานเด็กกำพรา พัทยา) จัดงานการกุศล ณ โรงละครไทยอลังการ พัทยา มีการ 
แสดงคอนเสิรตของวงคาราบาว เปนไฮไลตของงาน พรอมดวยการแสดงชุดพิเศษของโรงละครไทยอลังการ ในช่ือ ”ดวยมือแม” การแสดง 
รำประกอบบทเพลง "สมตำ” โดยสมาชิกในบานเด็กกำพรา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 44 คน การแสดงคัลเลอรการด 
โดยกลุม To be Number One Young Generation 12 คน นำโดย นองอารม เพ่ือหารายไดเปนทุนการศึกษาของนอง ๆ เด็กกำพรา  
บาทหลวงวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา กลาวตอนรับและรายงานวัตถุประสงคของการจัดงานตอนายรณกิจ เอกะสิงห 
รองนายกเมืองพัทยา ซ่ึงใหเกียรติมาเปนประธานและกลาวเปดงาน  มีผูเขารวมงานประมาณ 1500 คน  คุณลูกศร และคุณปู พิธีกร 
สาวสวยท่ีมากดวยประสบการณ มาชวยดำเนินรายการตลอด 2 ช่ัวโมงคร่ึง  ขอขอบพระคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน คุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย 
ผูบริหารโรงละครไทยอลังการ ซ่ึงกรุณาอนุญาตใหใชสถานท่ีจัดงานโดยไมคิดมูลคา และบรรดาผูอุปถัมภการจัดงาน ซ่ึงไดแกโรงเรียนใน 
เครือมารีวิทย  มูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น. เพ่ือเด็กไทย  รอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุป   รานอาหารเรือไม/เดอะธารารีสอรท  และมูลนิธิคุณพอเรย   
ขอพระเปนเจาโปรดอวยพรทุกทานท่ีเก่ียวของ ครอบครัว หมูคณะ และภารกิจของทานตลอดไปครับ/คะ

บัณฑิตใหม.. นางสาวรุงนภา หรือหมี ไดสำเร็จการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา ในป 2557 
และมีปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับรองความ 
รูความสามารถ นับเปนความภาคภูมิใจของบัณฑิตใหมและทุกคนใน 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดยผูใหญในบานเด็กกำพรา พัทยา 
นำโดย คุณพอวีระ ผังรักษ ไดเดินทางไปรวมแสดงความยินดีใน 
วันที่หมีไดรับ พระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 
และปจจุบัน หมีรวมงานกับบริษัทแหงหนึ่ง ที่ประกอบธุรกิจราน 
อาหารหรู และคอนโดมิเนียมในใจกลางเมืองพัทยา  ขอใหประสบความ 
กาวหนาในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ/คะ

www.facebook/pattayaorphanage

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาไดจัดกิจกรรม “หนูนอยรักสุขภาพ” ข้ึน 
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพรางกาย 
ของตนเอง โดยกิจกรรมแบงออกเปน 3 ฐาน คือ 1. ฐานการลางมือ 
ซ่ึงสอนวิธีลางมือท่ีถูกตองกอนรับประทานอาหาร 2. ฐานรักฟน ท่ีสอน 
การแปรงฟนอยางถูกวิธี โดยมีทันตแพทยทิโมธี หลิว จากออสเตรเลีย 
เปนวิทยากรและตรวจฟนใหกับนอง ๆ และ 3. ฐานอาหารดีมีประโยชน 
อธิบายและเปรียบเทียบระหวางอาหารที่มีประโยชนและอาหารที่ไมมี
ประโยชนตอรางกาย  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำใหเด็กที่มีความบก 
พรองทางการไดยินไดรับความสนุกสนาน และความรู ซึ่งสามารถนำ 
ไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจำวันอีกดวย
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คุณชัยรัตน ชูประภาวรรณ กรรมการผูจัดการบริษัท วงศบราเดอร 
อินเตอรเทรด จำกัด นำคณะบุคลากรของบริษัทเขามาทำบุญประจำป 
ที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เพื่อบริจาคน้ำนมขาวกลองหอมมะลิ 
ตลอดจนเปนเจาภาพเล้ียงอาหารม้ือเย็นใหนอง ๆ เด็กกำพราไดอ่ิมอรอย 
กันทั่วหนา ทั้งนี้ ในระหวางการมอบสิ่งของเครื่องใชและถายรูปเปนที่ 
ระลึกไดมีบรรดานอง ๆ วัยเตาะแตะออกมารวมดวย นำมาซึ่งรอยยิ้ม 
และความเอ็นดูจากแขกผูมาเยือนเปนอยางมาก  ขอใหกิจการงานของ 
บริษัท วงศบราเดอร อินเตอรเทรด จำกัด เจริญรุงเรือง พรอมท้ังประสบ 
ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปคะ/ครับ

ทานอัยการรชต พนมวัน นำคณะขาราชการฝายอัยการและบุคลากร 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค เขาเย่ียม 
ชมงานของบานเด็กกำพรา พัทยา ในระหวางการจัดโครงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร สำนักอัยการสูงสุด ประจำป 2558 
ณ จังหวัดชลบุรี  ในการมาคร้ังน้ี ทางคณะอัยการยังไดแบงปนออมกอดอัน 
อบอุนใหกับสมาชิกวัยเตาะแตะของเรา  ตลอดจนมอบปจจัยสนับสนุน 
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ อีกดวย  ขอขอบคุณทานอัยการรชต และคณะ 
เปนอยางมาก ที่เสียสละเวลาอันมีคายิ่งมาแบงปนความรัก ความอบอุน 
ใหกับบรรดาเด็ก ๆ ของเรา

ขอขอบพระคุณ อาจารยอิศมนต เจียมสวัสดิ์ และอาจารยสุวาที 
อภิบาลภูวนาท สำหรับการนำนักศึกษาวิทยาลัยทักษิณ คณะการจัดการ 
เพื่อการพัฒนา เขามาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
โดยนอกจากไดรับทราบขอมูลผานการรับชมวีดิทัศนและฟงบรรยายสรุป 
จากคุณครูเกษร ประกอบรัก แลว คณะผูมาเยือนไดเขาเยี่ยมนอง ๆ 
เด็กกำพราวัยทารกในหองเด็กออน  แบงปนออมกอดอันอบอุน สรางรอย 
ย้ิมและความสุขใหกับเด็ก ๆ ทุกคนเปนอยางย่ิง  นอกจากน้ี ยังไดกรุณา 
มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน และสิ่งของจำเปนเพื่อสนับสนุนการ 
ดูแลนอง ๆ  ของเราอีกดวย  ขอใหทุกทาน ประสบแตความสุขความเจริญ  
แลวมาเยี่ยมเยือนบานของเราอีกนะคะ/ครับ

พลตำรวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ ผูบังคับการสถาบันฝกอบรม 
ระหวางประเทศวาดวยการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย (สบร.) 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ พรอมดวยภริยา โดยการประสานงานของ 
พันตำรวจโท ตวงบุญ ศุภโกวิท ไดกรุณานำขาราชการตำรวจจาก 
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียน จำนวน 60 นาย เขามาเย่ียมชมงาน  เพ่ือเด็ก 
กำพราและเด็กพิการทางการไดยิน ที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
ใหกำลังใจ แบงปนความอบอุน และมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจน 
ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหเด็กรุนโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ครอบครัวของคุณขวัญ แหงหางหุนสวนจำกัด ดีพีพี เทรดดิ้ง 
กรุงเทพฯ ไดเปนเจาภาพนำพิซซาและไกทอดมาเลี้ยงเด็กกำพรา ตั้งแต 
วัยเตาะแตะจนถึงระดับอุดมศึกษา พรอมทั้งเยี่ยมหองเด็กออน  แบงปน 
ส่ิงของจำเปน และบริจาคทุนการศึกษาเพ่ือเด็กวัยเรียนในความดูแลของ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ท้ังน้ี คุณคนึงนิจ กาญจนวิภู และครอบครัว 
ซ่ึงรวมเดินทางมาดวย ไดจองเปนเจาภาพเล้ียงอาหารม้ือกลางวันสำหรับ 
นอง ๆ โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณคนึงนิจในเดือนพฤศจิกายน และ 
ไดรับฟงเด็ก ๆ ขับรองเพลงอวยพร วันเกิดลวงหนาดวย.. ขอขอบคุณ 
ทุกทานอยางยิ่งคะ/ครับ  

นางสาวสนธณา ตุรงคราวี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดนำคณะบุคลากร 
ของบริษัทฯ เขามาเยี่ยมชมงานดานสังคมเพื่อเด็กกำพรา ที่มูลนิธิสง- 
เคราะหเด็ก พัทยา ทำใหมีชวงเวลาดี ๆ กับสมาชิกตัวนอย ๆ ในหอง 
เด็กออน ทำใหมีความรักความอบอุนสำหรับพวกเขา แลวทางบริษัทฯ 
ยังไดแบงปนขาวของเคร่ืองใชท่ีจำเปนสำหรับเด็ก  และมอบปจจัยสมทบ 
ทุนการศึกษาเพ่ือนอง ๆ วัยเรียนอีกดวย โดยมีคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน 
ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก เปนตัวแทนผูรับมอบ ทางมูลนิธิฯ 
ขอขอบพระคุณทุกทานที่มาในวันนี้ดวยนะครับ/คะ  

คณะของนางสาวไอยรินทร เชื้อนิน และนางเสาวลักษณ ยศสุตัน 
จากบริษัท อาโอยามา ไทย จำกัด และโรงเรียนปญญานฤมิต ไดมามอบ 
ความปรารถนาดีใหกับสมาชิกภายในมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในวัน 
หยุดพักผอน ผานทางการเย่ียมเด็กวัยทารก การมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
และปจจัยสนับสนุนการดูแลนอง ๆ การเปนเจาภาพเล้ียงอาหารม้ือเท่ียง 
แถมมีขนมและไอศกรีมมาเสริมความอรอยอีกดวย พรอมกันนี้ ยังไดยก 
วงดนตรีมาบรรเลงเพลงใหไดฟงกันถึงท่ี สรางรอยย้ิมและความสุขใหกับ 
เด็กรุนโตเปนอยางมาก ขอใหคุณไอยรินทรและคณะ จงประสบแตความ 
สุขความเจริญดวยนะครับ/คะ

คุณชวน กิติเกียรติศักดิ์ และคุณนันทิยา วรรณชัยวงศ ผูบริหาร 
โรงเรียนเครือมารีวิทย นำคณะครู ผูปกครองและนักเรียน ทั้งจากพื้นที่ 
พัทยา สัตหีบ และบอวิน จำนวนกวา 400 คน มาเยี่ยมเยือนมูลนิธิ- 
สงเคราะหเด็ก พัทยา และแบงปนส่ิงของเคร่ืองใช ตลอดจนปจจัยสมทบ 
ทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ใหกับนอง ๆ เด็กกำพราและ 
เด็กพิการทางการไดยิน จำนวนรวม 103 คน โดยคุณพอวีระ ผังรักษ 
ผูอำนวยการบริหาร และคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการ 
สวัสดิภาพเด็ก ใหการตอนรับอยางอบอุน

ครบ 12 ป นับตั้งแตคุณพอเรยจากไป :  บาทหลวงวีระ ผังรักษ 
นำตัวแทนผูบริหาร เด็ก ๆ  คุณครู และเจาหนาท่ีจากมูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ไปยังโบสถเซนตนิโคลัส พัทยา 
และสุสานของโบสถ เพื่อรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีระลึกถึง 
คุณพอเรยมอนด เบรนนัน ซึ่งบาทหลวงภัทรพงศ ศรีวรกุล CSsR 
ประธานมูลนิธิคุณพอเรย ไดเปนประธาน ทามกลางผูเขารวมจำนวน 
มากที่ระลึกถึงคุณความดีของทานเสมอมา  ขอใหคุณพอไดพักผอนใน 
สันติสุข และเสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคน        

คุณสมศักดิ์ พจนปฏิญญา ทำบุญวันเกิดลวงหนาทามกลางมิตร 
สหาย  ตลอดจนบรรดาคนคุนเคย สมัยท่ีทานดำรงตำแหนงผูอำนวยการ 
ดานศุลกากร ทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปนประจำทุกป ที่คณะของทานจะ 
มาเยือนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา  ผลัดกันเขาเย่ียมหองเด็กออน เปนเจา 
ภาพเล้ียงอาหารกลางวันใหกับเด็กกำพรารุนโต บริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
จำนวนมาก  ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน โดยในปน้ี 
คุณพอเฉลิม กิจมงคล สหายเกาของคุณสมศักด์ิ และกรรมการของมูลนิธิฯ 
ไดเปนตัวแทนของเราในการตอนรับ  ขอรวมยินดี “สุขสันตวันเกิด” 
แดทาน ผอ. ครับ/คะ

ทานประธาน ลี มัน-แจ และคณะจากหอการคาเกาหลี-ไทย พรอม 
ดวยผูบริหารบริษัท ล็อก แอนด ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด  ไดมาเยี่ยม 
เยือนบานเด็กกำพรา พัทยา และบริจาคผลิตภัณฑขวดน้ำดื่ม 15 โหล  
โทรทัศน 2 เคร่ือง  ตูเย็น 1 เคร่ือง  พัดลมเพดาน 3 เคร่ือง และเคร่ืองปน 
อาหารจำนวน 4 เคร่ือง  ตามโครงการชวยเหลือสังคมประจำปของบริษัท 
โดยคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก ใหการ 
ตอนรับอยางอบอุน ขอใหกิจการของทานประธาน ลี และคณะเจริญ 
รุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบพระคุณครับ/คะ

หมอมหลวงปน มาลากุล ปราชญสำคัญคนหน่ึงของไทย เปนตน ดานการศึกษา ไดกลาว 
ไววา “กลวยไม กวาจะออกดอก ตองรอนานมาก แตเม่ือออกมาแลว ก็สวยงามย่ิงนัก”

ลูก ๆ ท่ีนารักของเราก็เชนกัน  กวาจะบรรลุความสำเร็จ ตองต้ังหนาต้ังตารอ ตองเพียร 
ศึกษาเลาเรียน จนเปนหนุมเปนสาว ใชเวลากวา 20 ป  แตเม่ือสำเร็จการศึกษา เร่ิมออกไป 
ต้ังตัวได เราก็มีความช่ืนชมยินดีย่ิงนัก

ขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหความช่ืนชมยินดีน้ีเปนไปได แมจะตองรอนานแสน 
นานก็ตาม

เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน

กลุมเพื่อน ๆ ของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในเมืองซีแอ็ตเติ้ล รัฐวอชิงตัน นำโดยคุณเสาวนีย พนาราม รวมพลังกันจัดงานการกุศล     
ครั้งที่ 5 ในวันเสารที่ 8 สิงหาคม 2015 ณ ศูนยชุมชนโบสถเซนตแม็ทธิว ซีแอ็ตเติ้ล โดยในงานมีการจัดจำหนายอาหารไทย การประมูลของหวาน 
และการจับฉลากของรางวัล มีผูรวมงานกวา 250 คน รวมถึงบรรดาอาสาสมัคร และผูบริจาคอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม ตลอดจนความ 
สามารถดานตาง ๆ  ขอบพระคุณบาทหลวงอารมันโด กุซมาน เจาอาวาสใหมของโบสถฯ เปนพิเศษสำหรับการเอื้อเฟอสถานที่ ทั้งนี้ เปนความ 
สำเร็จคร้ังย่ิงใหญอีกคร้ังของผูมีน้ำใจดีทุกทาน และรายได จำนวน 8,346 ดอลลารสหรัฐฯ ท่ีสงมาสนับสนุนการศึกษาของนอง ๆ  เด็กกำพรา พัทยา 
จะชวยใหเด็ก ๆ กาวหนาในการศึกษาตอไป  ขอพระอวยพรทุกทานที่เกี่ยวของเปนอยางสูงครับ/คะ


