
   

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

โครงการ "เด็กตาใส ใจสุขเรียน" โดยคุณบุญชัย เกษมธรรมกิจ กรรมการผูจัดการ บริษัท ลูบริคัท จำกัด  ไดนำทีมงานพรอมเครื่องมือ 
อุปกรณ มาบริการตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแวนตาฟรี ใหกับบรรดาเด็กกำพรา ครู เจาหนาที่ พนักงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และ 
บรรดาเด็กบกพรองทางการไดยิน คุณครู ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พรอมท้ังนำกระเปา หมวก เส้ือกันฝน มามอบใหท้ัง 2 หนวยงานอีกดวย 
โดยมี คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิฯ ใหการตอนรับอยางอบอุน ซ่ึงคุณบุญชัยและทีมงานไดมอบแวนตาใหฟรี สำหรับผูท่ีมีปญหา 
เก่ียวกับสายตาทุกคนและยังเฝาติดตามผลอีกหลายคร้ังเปนระยะเวลากวาเดือนเศษ สำหรับการดูแลเด็กของมูลนิธิฯ และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
ตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ครับ/คะ... คุณบุญชัยบอกอีกวา วัตถุประสงคของการกอต้ังโครงการ "เด็กตาใส ใจสุขเรียน" น้ี เพ่ือชวยตรวจ 
วัดสายตาและตัดแวนตาใหฟรีกับเด็กดอยโอกาสในสถานศึกษาตาง ๆ ในเขต กทม. และปริมณฑลเปนหลัก รวมถึงองคกรตาง ๆ เก่ียวกับเด็ก ๆ 
อีกดวย โดยตั้งเปาหมายวาจะตรวจวัด สายตาและแจกแวนตาฟรี ใหครบ 100,000 ชิ้นภายใน 10 ป หากหนวยงานใดสนใจตองการใช 
บริการติดตอ ไดที่ บริษัท ลูบริคัท จำกัด 323,325 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150  โทร. 
02-452-0300 (10 คูสาย) แฟกซ 02-452-1119   www.facebook.com/dektasaijaisukrian

ขอขอบคุณ บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จำกัด (บุญรอด เทรดดิ้ง) ที่ไดสนับสนุนโครงการ "จุดประกายความฝน พานองทองญี่ปุน" 
ของคุณวานน้ำ ณ พันทิป ซ่ึงเปดโอกาสให นองแอน นองนุน นองแพร และนองสมมาตร จากมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดรับประสบการณ 
การเดินทางไปตางประเทศครั้งแรกในชีวิต สัมผัสกับความพิเศษของประเทศและชาวญี่ปุน และจุดประกายความฝนของพวกเขาให  
เจิดจาขึ้น โดยคุณวานน้ำไดพาเด็ก ๆ  ไปเรียนรูและทำกิจกรรมตาง ๆ  ดวยตัวเอง เชน ไปชม โมะโมะทะโระ คะระคุริ มิวเซียม, ชมซากุระ 
สวนโคะระกุเอ็น จังหวัดโอะคะยะมะ, ชมสวนสตรอวเบอรรี่มิมะสะกะ โนเอ็ง, ชมเมืองคุระโยะชิ จังหวัดทตโตะริ,  ใสชุดยูกะตะเดินชม 
เมืองและเขาที่พักเปนเรียวกังแบบญี่ปุนมีบอออนเซ็นไมสนในหอง ที่เมืองคิโนะสะกิ ออนเซ็น  จังหวัดเฮียวโกะ, เที่ยวชมเมืองมิยะมะ 
ซ่ึงเปนหมูบานหลังคามุงฟางแบบญ่ีปุนทามกลางหุบเขา, กินไอศกรีมท่ีทำจากนมมิยะมะ ซ่ึงเปนฟารมนมทองถ่ิน จังหวัดเกียวโต, ชมพิพิธ- 
ภัณฑสัตวน้ำไคยูกัง และ สนุกสนานกับเครื่องเลนตาง ๆ ที่ Universal Studios Japan จังหวัดโอซากา เปนตน ทั้งนี้คุณวานน้ำ 
อยากใหเปนการเดินทางท่ีเด็ก ๆ จะไดรับท้ังความสนุกและความรูควบคูกันไป โดยมีครูเกษร ประกอบรัก รวมเดินทางไปดวย ในโอกาสน้ี 
ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณคุณวานน้ำและทีมงาน คือคุณโจ และคุณเต ชางภาพ ดวยใจจริงครับ/คะ 

ขอแสดงความยินดีกับออมและตน.. นางสาวพรวิไล หรือนองออม 
กาวไปอีกข้ันหน่ึง เม่ือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร พัทยา ในขณะท่ีนายตน สำเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม จากวิทยาลัยเดียวกัน ซ่ึงวันท่ีท้ังสอง 
เขารวมพิธีรับประกาศนียบัตรน้ันไดมี คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา คุณสุวรรณา เช่ียวนาวิน   และคุณครูอนุวัต 
เปนตัวแทนเขารวมพิธีดังกลาว สรางความภาคภูมิใจใหกับนอง ๆ ท้ังสอง 
เปนอยางย่ิง..ขอใหมุงม่ันตอไปเพ่ืออนาคตท่ีสดใส ยินดีดวยครับ/คะ

www.facebook/pattayaorphanage

 สำเร็จการศึกษาปฐมวัย :  นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียน 
อนุบาลโสตพัฒนารวมจำนวน 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้เปนนักเรียนที่มี 
ความบกพรองทางการไดยิน 7 คน และนักเรียนพิการซ้ำซอน 1 คน  
ไดรับวุฒิบัตรโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปการศึกษา 
2558 โดยมีผูบริหารมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา คุณครู ผูปกครอง 
และนักเรียนรุนนองรวมแสดงความยินดีกันหลากหลายรูปแบบ  ทั้งนี้ 
คุณพอวีระ ผังรักษ ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการโรงเรียน ซึ่งให 
เกียรติเปนประธานในพิธี ไดใหโอวาทแกผูสำเร็จการศึกษา ความตอน 
หน่ึงสรุปไดวา “ความสำเร็จของเด็กท่ัวไปเปนท่ีนายินดี แกผูปกครอง 
และคุณครูของเด็ก ๆ ท้ัง 8 คนในวันน้ี ควรภาคภูมิใจมากเปนสองเทา”

ฉบับที่ 25 : มีนาคม 2559 - มิถุนายน 2559

บริจาคชวยเหลือ
นองๆ ไดที่



บาทหลวงวีระ ผังรักษ
ผูอำนวยการ

จดหมายจากผูบริหาร

ขอตอนรับคณะทัวรจากประเทศเกาหลี โดยคุณดวงพร พานยงศิริ 
พรอมกับพนักงานบริษัท อินทูโรด จำกัด ซ่ึงเปนออรกาไนเซอรไดนำชาว 
เกาหลี มาเย่ียมเยียนมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา นอกจากจะไดรับทราบ 
ขอมูลของบานผานการรับชมวีดิทัศน และฟงบรรยายสรุปจากคุณครู 
อนุวัตแลว เพ่ือนใหมจากตางแดนไดทักทายสมาชิกในหองเด็กออนพรอม 
ท้ังอุมหยอกลอเลนกับบรรดาเด็ก ๆ วัยเตาะแตะอยางเปนกันเอง และกอน 
ชาวคณะผูใจดีจะออกเดินทางทองเท่ียวตอ ไดมอบส่ือการเรียนการสอน 
ไวใหเพ่ือเปนประโยชนกับนอง ๆ  วัยเรียนอีกดวย ในนามมูลนิธิฯ ขอขอบ 
พระคุณเปนอยางสูง ขอใหทุกทานสนุกกับการทองเที่ยวที่พัทยาและ 
เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับ/คะ

ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหารธนาคาร ทิสโก จำกัด (มหาชน) เปน 
อยางย่ิงท่ีมอบความปรารถนาดี และเล็งเห็นความมุงม่ันการทำงานของ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในการชวยเหลือเด็กกำพราเหลาน้ี โดยท่ีทาง 
ธนาคารไดมอบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑเคร่ืองใชสำหรับเด็ก ไดแก 
นมผง ผาออมสำเร็จรูป ฯลฯ ใหกับบรรดาเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ 
เพื่อสนับสนุนกิจการของบานเด็กกำพรา โดยมีคุณครูเกษร ประกอบรัก 
นำตัวแทนนอง ๆ เด็กกำพรารุนโตเดินทางไปรับมอบ ในระหวางการ 
สัมมนาของคณะผูบริหารที่ เคป ดารา รีสอรท พัทยา สุดทายนี้ขอให 
กิจการของธนาคาร ทิสโก จำกัด (มหาชน) เจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ขอพระอวยพร

อาลัยรักคุณพอยุทธิชัย:  ดวยความอาลัยรักและเสียใจตอการจาก 
ไปของคุณพอยอแซฟ ยุทธิชัย ปญจทรัพย ผูใหญใจดี และมีอุปการคุณ 
ตอนอง ๆ ในบานเด็กกำพรา พัทยา แหงนี้มาอยางยาวนาน คุณพอวีระ 
ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา นำคณะผูบริหารฯ 
บุคลากร และเด็กกำพรารุนโต รวมพิธีสวดและพิธีปลงศพท่ีวัดพระหฤทัยฯ 
ศรีราชา ขอขอบคุณคุณพอเช็งผูเปนท่ีเคารพรักย่ิงของเรา สำหรับความ 
ปรารถนาดีและหวงใยเด็ก ๆ เสมอ  เราภาวนาตอพระแมมารี ไดเสนอ 
วิงวอนเพ่ือใหคุณพอไดพบสันติสุขในพระเจา และเสนอวิงวอนเพ่ือเด็ก ๆ 
และสมาชิกของบานเด็กกำพราดวยเทอญ

ครั้งนี้ทางมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดรับเกียรติจากครอบครัว 
ของคุณธนัชชา สวางแจง หรือคุณราฟฟ พรอมดวยครอบครัวของ 
คุณเจอาร กิตติกุลวงศ อดีตนักรองในสังกัดคายอารเอส จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งไดเดินทางเขามาแบงปนความปรารถนาดีใหกับนอง ๆ โดยการนำ 
ขาวของเครื่องใชที่จำเปนตาง ๆ มามอบให อาทิเชน ผาออมสำเร็จรูป 
ผลิตภัณฑดูแลเด็กเล็ก ขาวสาร และปลากระปอง ฯลฯ พรอมท้ังเย่ียมชม 
สถานที่ ทักทายเด็ก ๆ และบรรดาเจาหนาที่ที่เปนแฟนคลับของทั้งสอง 
สรางบรรยากาศที่เปนกันเองเปนอยางยิ่ง

คุณศตวรรษ เสนาพันธ ประธานชมรมโบวลิ่งเมืองพัทยาและคณะ 
ไดมาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ซึ่งทุกทานไดเขาหอง 
เด็กออน พรอมทั้งแบงปนออมกอดอันอบอุนใหกับนอง ๆ เด็กกำพรา 
วัยเตาะแตะอยางเปนกันเอง นำความสุขสดชื่นมาสูนอง ๆ ทำใหทุกคน 
ย้ิมแยมอยางมีความสุข พรอมกันน้ีทางคณะยังไดมอบทุนทรัพยสวนหน่ึง 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิฯ อีกดวย ขอพระตอบแทน 
ในน้ำใจดีของทุกทาน และอวยพรกิจการของชมรมโบวล่ิงเมืองพัทยาให 
ประสบความสำเร็จมีชัยชนะทุก ๆ รายการในการแขงขันเพ่ือนำช่ือเสียง 
มาสูเมืองพัทยาของเราดวยเทอญ ขอขอบคุณมากครับ/คะ

ขอขอบคุณคณะของกัปตัน เอช.บี. เล จากเรือ USS Ashland ของ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยูในระหวางการฝกผสม CARAT 2016 กับกองทัพ 
เรือไทย สำหรับการเย่ียมชมบานเด็กกำพรา พัทยา และโรงเรียนอนุบาล 
โสตพัฒนา การทักทายนอง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคส่ิงของ 
จำนวนมากเพื่อนอง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
โดยมีคุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ ใหการตอนรับ..  ขอขอบคุณคุณปเตอร 
ธอรันด นายกสภาสยามสันนิบาตทหารเรือแหงสหรัฐอเมริกา เปนพิเศษ 
สำหรับการประสานกิจกรรมในครั้งนี้ ขอใหการฝกผสม CARAT 2016 
ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จดวยดีนะครับ/คะ

สมาชิกชมรมมัคคุเทศกอาชีพภาษาอินโดนีเซียรวมกับภาคเอกชน 
และบุคคลท่ัวไป พรอมผูติดตามจำนวนท้ังส้ินกวา 40 คน จัดทำ “โครงการ 
เพื่อการกุศลชวยเหลือเด็กกำพราและบำเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ” 
ณ มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดยสมาชิกชมรมทุก ๆ ทานไดเขาเยี่ยม 
ชมหองเด็กออน การเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นสำหรับเด็กรุนโต 
ตลอดจนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา ซึ่งไดรับการ 
สนับสนุนจาก รานเจมสแกเลอรี่ รานบานไทยเจมส บานสุขาวดี 
ตลาดน้ำทัพพระยา เมืองพัทยา และราน Erawadee โดยมีนายดุลวาหับ 
เจะเด็ง หรือคุณอดุลย ประสานกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่ใจดี 
และคิดถึงเด็ก ๆ ของเราครับ/คะ 

ขอขอบคุณนายกิตติ สุทธิสัมพันธ ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากร 
ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหลมฉบัง พรอมดวยคณะผูบริหารและ 
เจาหนาท่ี ท่ีไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป ดวยการมอบ 
เงินกองทุนอาหารกลางวันบริจาคใหกับหนวยงานการกุศลทั้งในภาครัฐ
และเอกชนตาง ๆ รวมถึงมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ซึ่งคุณสมเกียรติ 
โพธิวีระยุทธ เปนผูแทนเขารับมอบ นอกจากน้ียังไดนำผลิตภัณฑแชแข็ง 
มาบริจาคเพิ่มเติมในชวงบายอีกดวย ขอขอบคุณเปนอยางสูง ครับ/คะ

ขอตอนรับคณะผูบริหาร กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
กระทรวงการตางประเทศ พรอมดวยขาราชการ เจาหนาที่ และสมาชิกใน 
ครอบครัว นำโดยทานอธิบดี เกริกพันธุ ฤกษจำนง ซึ่งในการมาเยือน   
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา คร้ังน้ี ทางคณะไดทำความรูจักกับงานของเรา 
ผานการชมวีดีทัศนและการบรรยายสรุปจากคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู 
อำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก และไดกรุณามอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
หลากหลายรายการ ตลอดจนทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชน 
อยางยิ่งตอนอง ๆ เด็กกำพราวัยเรียน..  ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 
และเปนพิเศษสำหรับทีมงานบริษัท นีโอ เวนเจอร แอคทีฟ จำกัด 
ที่ประสานกิจกรรมในครั้งนี้อยางราบรื่น 

มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดรับเกียรติจากครอบครัวมิสเตอรเฮนร่ี 
ตัน และภริยา คือคุณเจนน่ี จากประเทศสิงคโปร ท่ีไดมาเย่ียมชมงานของ 
บานเด็กกำพรา พัทยา ในระหวางการพักผอนท่ีเมืองพัทยา นอกจากการ 
เย่ียมเด็ก ๆ ในหองเด็กออนแลวผูมาเยือนไดทราบถึงบรรดาเด็ก ๆ ท่ีจบ 
การศึกษาและประสบความสำเร็จจากภาพถายที่ติดไวภายในหองโถง 
ตอจากนั้นไดสัมผัสการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  
และไดบริจาคเคร่ืองครัว, เคร่ืองบดน้ำแข็ง ใหกับหองครัวของทางมูลนิธิฯ 
อีกดวย ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ/คะ

ขอตอนรับคณะคุณพงษศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัด 
นครราชสีมา เจาหนาที่ของสำนักงานประกันสังคมฯ รวมถึงผูติดตาม 
เขาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ตามโครงการพัฒนา 
สมรรถนะบุคลากร ซึ่งทางคณะไดชมวีดิทัศน ฟงบรรยายสรุป เขาเยี่ยม 
ชมหองเด็กออน มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน รวมท้ังส่ิงของจำเปน 
ชวยเหลือเด็กกำพราและเด็กพิการที่อยูในความดูแลของเราอีกดวย 
โดยมีคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก 
เปนตัวแทนผูรับมอบ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานเปนอยางสูง  

นักบุญออกัสตินเคยกลาวไววา “ความอดทนคือสหายของปญญา”..  ในบรรดาเด็ก 
ของเรา มีเพียงไมกี่คนที่เกงในระดับอัจฉริยะ แตเราพยายามสงเสริมและฝกใหแตละคน 
ฝาฟนความยากลำบากตาง ๆ และมีความอดทนกับการศึกษา ตลอดจนหนาที่ความรับ 
ผิดชอบประจำวันของตน มันไมงายเลยในระยะแรก อยางไรก็ตาม เราสามารถเห็นความ 
กาวหนาบางอยางในตัวเด็ก ๆ ปรากฏออกมาจากสิ่งที่เราถือวาสำคัญดังกลาวขางตน  
เด็ก ๆ หลายคนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน และก็พอใจกับความสำเร็จเหลาน้ัน เราหวังและภาวนา 
วาเมื่อวันเวลาผานไป เด็กเหลานี้จะมีสติปญญาที่เฉียบแหลมขึ้น ผานทางประสบการณ 
ตรงที่พวกเขามีกับความยากลำบากและความอดทน

เรียน สปอนเซอรและทานผูมีพระคุณที่รักทุกทาน

ยินดีตอนรับคุณคริสเพียน คอลลินส ประธานกรรมการบริหาร องคกรไทยชิลเดรนสทรัสต กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  พรอมดวย 
คุณเอเดรียน แฮทช ซีอีโอคนใหมที่ไดมาเยือนบานเด็กกำพรา พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาเปนครั้งแรก โดยมีคุณแอนดรูว สแคดดิ้ง 
อดีตผูอำนวยการที่เพิ่งพนจากตำแหนงซีอีโอ คุณชารลี ดรูรี เจาหนาที่ฝายระดมทุน และครอบครัวคุณคารล-คุณแอน กร็อส เดินทางมาดวย 
ทั้งนี้คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิฯ ใหการตอนรับอยางอบอุน... ในวันถัดมา เราไดตอนรับคุณดิดิเยร โมลี ผูอำนวยการองคการเลส 
ซามีส เดอ ลอรเฟลินาท เดอ พัทยา จากประเทศฝรั่งเศส ในระหวางการเยี่ยมประจำป... และในสัปดาหตอมาทางมูลนิธิฯ ไดจัดงานเลี้ยง 
วันเกิดของเด็ก ๆ และอำลาในโอกาสเกษียณอายุของคุณแอนดรูว สแคดดิ้ง เพื่อแสดงความขอบคุณที่ไดรวมงานกันมายาวนาน โดยมีแขก 
วี.ไอ.พี. ไดแก พระสังฆราชสิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีและประธานมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา พระสังฆราช กิตติคุณเทียนชัย 
สมานจิต อดีตประธานมูลนิธิฯ บรรดาบาทหลวงจากศรีราชาและพัทยา รวมถึงคุณดิดิเยร โมลี รวมงานเลี้ยงในครั้งนี้ดวย...


