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ในโอกาสวันฉลองคริสตมาสของทุกป มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดจัดงานท่ีนอง ๆ ในบานเด็กกำพรา พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
เฝารอ เนื่องจากมีบรรยากาศสนุกสนาน อบอุน และมีอาหารอรอย ๆ เสมอ  โดยในปนี้ แมจะรอนอบอาวเรามีผูรวมงานประมาณ 400 ทาน  
เมื่อคุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิฯ เปดไฟตนคริสตมาสเพื่อเปนการเปดงาน เด็ก ๆ ของเราก็ไดสมหวังกับของขวัญอันสวยงามและ 
มีคากันอยางทั่วหนา อีกทั้งยังไดรับรางวัลพิเศษ อิ่มอรอยกับอาหารใน 10 เมนู และรวมกิจกรรมจับฉลากชิงโชคกวาหาพันชิ้น ในขณะที่ 
ศิษยเกา ซึ่งเปนอดีตสมาชิกของบานจำนวน 77 คน ไดมารับของขวัญพรอมทั้งพาครอบครัวมารวมงานกันอยางคับคั่ง  สวนบรรดาเพื่อน ๆ 
และแขกผูมีเกียรติของมูลนิธิฯ ทั้งชาวไทยและตางชาติก็ไดชมการแสดงชุดพิเศษตาง ๆ บนเวที และรวมสนุกจับฉลากชิงรางวัลตามซุม 
ถือวาเปนการทำบุญทำกุศลไปในตัว หลังจากที่นอง ๆ เด็กกำพราไดขับรองเพลงอวยพร ทุกทานแลว  สวนเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ ก็ไดลุนโชค 
เฮฮาผอนคลายกันในงานเลี้ยงพนักงานประจำปตอทายดวย  ขอขอบพระคุณบรรดาบุคคลและองคกรตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนงานในปนี้.. 

กายกรรมการกุศล:  มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา จัดงานแสดงกายกรรมการกุศลคณะซีสุย จากมณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนจีน ในเย็นวันเสารท่ี 30 มกราคม 2559 โดยบาทหลวงนุพันธุ ทัศมาลี ผูชวยเจาอาวาส วัดเซนตนิโคลัส และอัสสัมชัญ พัทยา 
ในนามคณะกรรมการจัดงาน กลาวรายงานวัตถุประสงคของกิจกรรม ตอคุณวีระศิลป ธาราศิลป เจาของรานอาหารเรือไม และเดอะธารา 
รีสอรท พัทยา ซ่ึงไดใหเกียรติเปนประธานเปดงาน จากน้ัน บาทหลวงวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิฯ ในฐานะเจาบาน ไดมอบของท่ีระลึก 
ใหกับคุณวีระศิลป  กลาวทักทายผูรวมงาน บอกเลาความเปนมา และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  และแสดงความขอบคุณตอผูมีเกียรติ 
ทุกทาน สำหรับการมารวมชมการแสดงท่ีหาชมไดยาก  ตลอดจนขอบคุณบรรดาผูใหการสนับสนุนตาง ๆ  ไดแก รานเรือไม พัทยา และ เดอะ 
ธารา รีสอรท,  โรงเรียนในเครือมารีวิทย กรุป มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพ่ือเด็กไทย,  หางโฮมโปร พัทยาเหนือ,  บริษัท บิสมารคเมทัล จำกัด,  
บริษัท วัฒนซิสเต็มเมช่ัน จำกัด,  รานพรชัยการไฟฟา พัทยา,  บริษัท ไอคัลเลอรพร้ินต้ิง เวิลด จำกัด.  หางหุนสวนจำกัด วรญา เอ็นจิเนียร่ิง,  
คุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน, ครอบครัวคุณปญญา ยศคำ,  สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกคล่ืนความถ่ี  บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จำกัด  บริษัท 
โสภณเคเบิ้ลทีวีและสื่อสารพัทยา จำกัด  บริษัท ทิพยมณี มีเดีย เน็ตเวิรค จำกัด  และผูสนับสนุนที่ไมประสงคออกนาม

วันเด็กแหงชาติ 2559: ดวยความตระหนักถึง ความสำคัญของเด็ก ๆ  
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาไดจัดงานในวันเด็กแหงชาติ ท่ีเวียนมาอีกคร้ัง 
โดยมีกิจกรรมและกีฬาสีในวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 สำหรับนอง ๆ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และบรรดาเด็กรุนอนุบาลของมูล- 
นิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ซ่ึงไดสนุกสนานกับการใชทักษะตาง ๆ เพ่ือเลน 
เกมชิงรางวัลมากมาย มีความสุขกับขนมอรอย ๆ เพื่อนนารัก ๆ และ 
บรรดาผูใหญท่ีแสนดี  ตลอดจนไดเขาใจในความหมายของคำขวัญวันเด็ก 
คือ “เด็กดี หมั่นเพียร  เรียนรู สูอนาคต” ซึ่ง ฯพณฯ พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกรุณามอบใหเด็กไทยทุกคนในวันเด็ก 
แหงชาติปนี้  “สุขสันตวันเด็กครับ/คะ”

www.facebook/pattayaorphanage

รวมพิธีวันมาฆบูชา:  ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 
ซ่ึงปน้ีตรงกับวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2559 โดยมีคุณครูผูดูแลไดนำสมาชิก 
จากบานเด็กกำพรา พัทยา โดยเฉพาะนอง ๆ ในวัยเรียนต้ังแตระดับช้ัน 
ประถมถึงช้ันมัธยม รวมกวา 35 คน ทุก ๆ คนแตงกายสุภาพเรียบรอย  
พรอมท้ังนำเคร่ืองสักการะบูชาเชน ดอกไม ธูป เทียน ไปรวมพิธีมาฆบูชา 
โดยการ ฟงเทศน สวดมนต เวียนเทียน 3 รอบ พรอมกับพระสงฆ 
และบรรดาพุทธศาสนิกชนประชาชนท่ัวไปจำนวนมาก ณ บริเวณลาน 
รอบพระประธานหนาวัดจิตตภาวันวิทยาลัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
หลังจากเสร็จแลวไดแยกยายกันกลับบานดวยความสงบอิ่มเอมใจ 
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บาทหลวงวีระ ผังรักษ
ผูอำนวยการ

จดหมายจากผูบริหาร

 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพฯ 
จำนวน 60 คน นำโดยอาจารยใหญม่ิงขวัญ เมตตากรุณากุล ไดกรุณามา 
เย่ียมชมการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดยกิจกรรมคร้ังน้ี 
เร่ิมจากการรับฟงบรรยายสรุปจากคุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวยการ 
องคการสวัสดิภาพเด็ก การรับชมวีดิทัศนแนะนำองคกร ฝกทักษะการ 
เรียนรูสัญลักษณภาษามือจากตัวแทนครูและนอง ๆ  นักเรียนของโรงเรียน 
อนุบาลโสตพัฒนา การเลนกับเด็กกำพราวัยทารก ตลอดจนการมอบ 
ทุนการศึกษาเพื่อนอง ๆ วัยเรียน ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะครู 
และนักเรียนจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาเปนยางยิ่ง

ขอขอบคุณ คุณวุฒิพงศ เจริญเกษกิจ รองกรรมการผูจัดการ บริษัท 
เส–นอร สห โลจิสติกส จำกัด ท่ีไดนำบุคลากรในสังกัด เขามาเย่ียมชมงาน 
ดานสังคมเพื่อเด็กกำพรา ที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา นอกจากไดรับ 
ทราบขอมูลของบานจากคุณครูเกษรแลว ทางคณะผูมาเยือนไดทักทาย 
กับสมาชิกในหองเด็กออน พรอมทั้งมอบผาออมสำเร็จรูปและบะหมี่กึ่ง 
สำเร็จรูปจำนวนมากไวใหเด็ก ๆ ของเราไดรับประทานกันอยางจุใจเลย 
ทีเดียว ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรม “SSL รวมใจ ใสใจสังคม” ของทาง 
บริษัทฯ เปนอยางยิ่ง ที่ไดรวมใจ ใสใจ นึกถึงบานเด็กกำพราแหงนี้ และ 
เปนพิเศษสำหรับคุณวุฒิชัย แกวดอนหัน ท่ีไดประสานงานกับทางมูลนิธิฯ 
ไดอยางยอดเยี่ยม  

ขอขอบคุณบาทหลวงอภิชิต ชินวงค ผูจัดการโรงเรียนปญจทรัพย 
ดินแดง พรอมดวยคณาจารย และนักเรียน รวม 22 คน สำหรับการ 
เยี่ยมเยือนบานเด็กกำพรา พัทยา ในวันหยุดสุดสัปดาห การทักทายกับ 
นอง ๆ หลายกลุมวัย และยังไดมอบปจจัยสมทบทุนการศึกษาใหกับเด็ก 
วัยเรียน ซ่ึงเปนการสนับสนุนอยางตอเน่ืองเปนประจำทุก ๆ  ป โดยคร้ังนี้ี 
คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการบริหารมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
เปนผูรับมอบและใหการตอนรับอยางอบอุน ขอพระอวยพรคณะผูบริหาร 
คุณครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเก่ียวของทุกทาน รวมถึงกิจการของ 
โรงเรียนปญจทรัพยใหกาวหนาสืบไปครับ/คะ 

มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ขอบคุณตัวแทนสโมสรโรตารี่ฟนิกช 
พัทยา ไดแก คุณซิกฟรีด บอรเชิรท คูสามีภรรยาจอรก-ไฮดี้ แว็ทโซลด 
และหัวหนางานของคุณไฮด้ีท่ีเยอรมนี สำหรับการเปนเจาภาพนำเด็ก ๆ 
และเจาหนาที่จากบานเด็กกำพรา พัทยา ไปเที่ยวหาดทรายแกว สัตหีบ 
เล้ียงอาหารม้ือเท่ียงและไอศกรีม เลนน้ำทะเล ข่ีเรือกลวย เลนกีฬาชายหาด 
และกลับมาเล้ียงหมูกระทะเปนอาหารม้ือเย็นท่ีบาน โดยมีนอง ๆ ท่ีไมได 
ไปทะเลมารวมดวย เปนความสุขที่ไดแบงปนใหกับสมาชิกในบานของ 
เราเสมอมา

ขอขอบคุณคณะบุคลากรและผูปกครองนักเรียนจาก Star Maker 
Voice Academy ซ่ึงเปนสถาบันสอนศิลปะการใชเสียงและลีลา บริหาร 
งานโดยคุณมณีนุช เสมรสุต หรือท่ีเรารูจักกันดีในนาม “ครูอวน” สำหรับ 
การเยือนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดยมีคุณวรินทิพ สุขสุคนธ เปนผู 
ประสานการเขาเย่ียม นอกจากทักทายกับเด็ก ๆ  รุนเล็กแลว ยังไดเขาอุม 
ใหความอบอุนกับเด็กวัยเตาะแตะ แจกขนมใหกับนอง ๆ เด็กกำพรา 
และเด็กพิการทางการไดยิน ตลอดจนการมอบปจจัยสมทบทุนการศึกษา 
เพ่ือใหเด็ก ๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังน้ี คุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน ผูอำนวย 
การองคการสวัสดิภาพเด็กของมูลนิธิฯ ใหการตอนรับอยางอบอุน

ผูบริหารบริษัท โตกุวา อินดัสเตรียล จำกัด นำบุคลากรและสมาชิก 
ในครอบครัวกวา 30 คน เขาแบงปนใหกับนอง ๆ มูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยา ตามโครงการ “เติมฝน แบงปนเพื่อนอง” โดยเริ่มกิจกรรมดวย 
การรับชมวีดิทัศนและรับฟงบรรยายสรุปเกี ่ยวกับงานขององคกร 
จากเจาหนาที่ของเรา ตอดวยเขาเยี่ยมนอง ๆ วัยทารกแรกเกิดในหอง 
ดานใน พรอมทั้งมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จำเปน 
ตลอดจนการบันทึกภาพรวมกับเด็กรุนโต โดยมีคุณดวงพร นภาลัย 
ประสานกิจกรรมอยางยอดเยี่ยม ขอขอบพระทุก ๆ ทานเปนอยางสูง 
และขอใหกิจการของบริษัทฯ เจริญรุงเรื่องยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ/คะ

คณะบุคลากร บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ อินเตอรเนชั่นแนล ไทย จำกัด 
จำนวน 55 ทาน จากจังหวัดนนทบุรี ไดมาปฏิบัติกิจภายใตโครงการ 
“กิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อสังคม” ประจำป 2559 ที่มูลนิธิสง- 
เคราะหเด็ก พัทยา โดยหลังจากไดรับทราบขอมูลของบานผานการรับ 
ชมวีดิทัศนและการบรรยายของคุณครูเกษรแลว คณะแขกไดเย่ียมนอง ๆ  
วัยทารก บริจาคส่ิงของจำเปน ตลอดจนเปนเจาภาพเล้ียงอาหารม้ือเท่ียง 
สำหรับเด็กกำพราตั้งแตรุนอนุบาล รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพรอง 
ทางการไดยินของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ขอขอบพระคุณสำหรับ 
โครงการดี ๆ เพื่อสังคม ของบริษัทฯ เปนอยางยิ่ง ขอบคุณครับ/คะ

เปนที่ชื่นชอบและถูกอกถูกใจบรรดาเด็ก ๆ รุนโตเปนอยางมาก 
ที่มีคณะผูใหญใจดีจากบริษัท เอ.เค.จี. เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท มิซูโน 
ผูผลิตรองเทากีฬาช้ันนำของเมืองไทย นำรองเทาสต๊ัดสำหรับเตะฟุตบอล 
มามอบใหกับพวกเขาซ่ึงเปนส่ิงท่ีเด็ก ๆ ทุกคนอยากไดสำหรับออกกำลัง 
กายในตอนเย็น การมาเยี่ยมในครั้งนี้มีทั้งคนคุนเคยและผูที่เขามาเยี่ยม 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา แหงนี้เปนครั้งแรก ขอขอบคุณเปนพิเศษ 
สำหรับมิสเตอรโอซามิ และมิสเตอรเคอิจิ วาตานาเบ และเพ่ือน ๆ  ท่ีรวม 
แบงปนทุนการศึกษาใหกับเด็กวัยเรียนของเราอีกดวย ขอขอบคุณครับ/คะ

ยินดีตอนรับคณะอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ 
กรุงเทพฯ นำโดยมิสเตอรจอน คิง เลขานุการเอกการเมือง สำหรับการ 
มาเย่ียมชมมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา เปนคร้ังแรก โดยมีคุณพอวีระ 
ผังรักษ ผูอำนวยการบริหารของเราใหการตอนรับอยางอบอุน เร่ิมดวย 
เขาเย่ียมชม หองเด็กออนวัยเตาะแตะเพ่ือทักทายเด็ก ๆ  ตอดวยการเดิน 
ชมสถานที่บริเวณรอบ ๆ บาน แวะเยี่ยมชมงานของโรงเรียนอนุบาล 
โสตพัฒนา ซึ่งเปนการทำความรูจักกับงานดานสังคมสงเคราะหของ 
องคกรเรา ท้ังน้ียังไดรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ  จากบรรดาเพ่ือนๆ 
มาบริจาคใหกับเด็ก ๆ ของเราอีกดวย และทางคณะฯ มีความตั้งใจวา 
จะกลับมาเย่ียมเยือนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา อีกคร้ังในโอกาศตอไป  
ขอขอบคุณทานเลขาฯ เปนอยางมากนะครับ/คะ

คุณอเนก ศรีสำราญรุงเรือง ผูจัดการสหกรณออมทรัพย ขาราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ไดนำบุคลากรในสังกัดจำนวน 24 ทาน 
เขามา “แบงปนสิ่งดี ๆ กลับคืนสูสังคม” ที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
โดยการประสานงานของคุณอรุณ เท่ียงธรรม นอกจากจะไดรับชมวีดิทัศน 
และรับฟงบรรยายสรุปจากคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองค 
การสวัสดิภาพเด็กแลว คณะผูมาเยือนไดทำความรูจักกับนอง ๆ วัยทารก 
แจกขนมใหกับเด็กวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
และปจจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบานหลังนี้ดวย  

ขอตอนรับคณะจากหนวย Compliance Management บริษัท 
เอสซีจี  เคมิคอลส จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางเขามาเยี่ยมมูลนิธิสง- 
เคราะหเด็ก พัทยา โดยการประสานงานของ คุณอารีย แซออง ไดรับ 
ทราบขอมูลของบานผานการรับชมวีดิทัศน และการบรรยายสรุปจาก 
คุณครูเกษร ทักทายกับเด็กกำพราวัยทารกและรุนอนุบาล ตลอดจน 
บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบทุนการศึกษาเพื่อนอง ๆ วัยเรียน 
ขอความสุขจงมีแดทุกทาน และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีไดเสียสละ 
เวลาอันมีคามาเยี่ยมนอง ๆ ในมูลนิธิฯ ของเรา 

..ใสนาิการาคาสามรอย หรือสามลาน เวลาก็ตรงกัน

..หิ้วกระเปาราคาสามรอย หรือสามหมื่น ในกระเปาก็ใสเงินไดเหมือน ๆ กัน

..นั่งชั้นหนึ่ง หรือชั้นประหยัด เวลาเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ ก็กลับมาไมไดเหมือนกัน
 หลาย ๆ ครั้งเราพบความยากลำบากในการอบรมลูก ๆ ของเรา ใหรูจักพอเพียง 

รูจักมัธยัสถในการกินอยู ในการใชสอยสิ่งของตาง ๆ เพราะดวยความสงสารและเมตตา  
สปอนเซอรบางทานก็รัก และลำบากใจที่จะปฏิเสธ เมื่อเด็กขอของเลนหรือของใชที่ราคา 
แพงเกินความจำเปนไป เราเองก็เขาใจดี และลำบากใจเชนกัน แตก็ตองพยายามไปเร่ือย ๆ 
และหวังวาเมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้น เขาจะคอย ๆ เขาใจดีขึ้น และรูจักพอเพียงในการใชจาย 
จึงจะมีความสุขที่ถาวรในชีวิต

สปอนเซอรและทานผูมีผูมีพระคุณที่รักทุกทาน

ขอขอบคุณมิสเตอรมอริซ ดิมมัค ซีอีโอของอาซิค และประธานมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น สำหรับการเยือนครั้งลาสุดเพื่อเปดตัวหนังสือ 
เลมใหมของมูลนิธิโรสฯ ชื่อ “Love in Action” ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับบานเด็กกำพรา พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาโดยเฉพาะ 
ตลอดจนการนำทุนสนับสนุนจำนวนกวาสามพันปอนด หรือประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นบาท ที่สวนหนึ่งไดมาจากการที่หลานสาว คือนองลิบบี้ 
วัย 8 ขวบ วิ่งการกุศลในรายการ มินิ เกรท นอรธ รัน ที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปที่แลว มามอบอยางเปนทางการ  นอกจากนี้ 
คุณมอริซยังไดหารือกับคุณพอวีระ ผังรักษ ถึงโครงการที่ทางบานเด็กกำพราและโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาตองการความชวยเหลือในปนี้ 
รวมถึงการเยือนคร้ังตอไปในเดือนมิถุนายน เพื่อตรวจสอบโรงเรียนฯ และออกใบรับรองคุณภาพจากอาซิคใหดวย 


