
เขียนเช็คสั่งจายในนาม มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา
ชื่อบัญชี :  มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา   
ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ   สาขา :  บางละมุง         
เลขที่บัญชี :  342-0-96666-9

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย):  สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา รวมชื่นชมยินดีกับนายปรีชา แกวสิทธิ์ โอกาสเขารับ 
พระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งความสำเร็จนี้ 
สรางความภาคภูมิใจใหกับทุก ๆ คนเปนอยางยิ่ง ขอพระอวยพรใหปรีชามีความสุข และความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป..   

ดวยความรักและกตัญู:  โอกาสครบรอบ 13 ป การจากไปของ 
บาทหลวงเรยมอนด เอ. เบรนนัน CSsR ผูรวมกอต้ังมูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยา สมาชิกของบานเด็กกำพรา พัทยา นำโดยคุณพอวีระ ผังรักษ 
ผูอำนวยการมูลนิธิฯ เขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณรำลึกถึงทานเปนพิเศษ 
และภาวนาในสุสานโบสถเซนตนิโคลัส พัทยา ที่ซึ่งรางของคุณพอเรย 
พักผอนอยู  ทามกลางกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ มากมาย

คุณพอวีระ ผังรักษ ไดเปนประธานนำสวดภาวนาเพื่อคุณพอเรย 
เปนพิเศษอีกครั้งภายในบานเด็กกำพรา พัทยา ขอความสุขนิรันดรเปน 
ของคุณพอเรย และขอทานปกปองคุมครองเด็ก ๆ เสมอไป..  

www.facebook/pattayaorphanage
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บริจาคชวยเหลือนอง ๆ ไดที่

ขอขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากรของ “สวนน้ำรามายณะ” ที่ไดกรุณาเปดสวนน้ำรามายณะใหกับเด็กกำพรารุนอนุบาลจาก 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ไปใชบริการพรอมทั้งรับประทานอาหารกลางวันและไอศกรีม โดย 
ไมคิดมูลคา เม่ือบรรดาเด็ก ๆ ไดเห็นสถานท่ีของสวนน้ำก็สรางความต่ืนตาต่ืนใจเปนอยางย่ิง นำความสุขสดช่ืนมาสูนอง ๆ และผูดูแล 
รวม  66 คน เปนอยางมาก ตลอดจนนัดหมายใหเด็กรุนโตไปรวมสนุกกันในชวงปดภาคเรียน ขอพระอวยพรใหคณะผูบริหารและบุคลากร 
ตลอดจนกิจการของสวนน้ำรามายณะใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป.. ขอบพระคุณคุณติ๊ก ผูจัดการฝายประชาสัมพันธและการตลาด 
เปนพิเศษ สำหรับการประสานงานอันยอดเยี่ยมครับ/คะ

คุณครูเจริ กรีนวูด ไดทุมเทในการชวยฝกทักษะภาษาอังกฤษให 
กับเด็กกำพราระดับประถมและมัธยมตน ของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยา ตลอดชวงสามสัปดาหของการปดภาคเรียนที่ผานมา ทำให 
บรรดาเด็ก ๆ ไดคุนเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น นับวาเปนประโยชน 
อยางยิ่ง และกอนสิ้นสุดการฝกครั้งนี้ คุณครูเจริ ไดจัดกิจกรรมเกมส 
ลาสมบัติปดทาย ในธีม “ฮัลโลวีน” โดยมีธิดา คือ นองเรเบ็คกา และ 
เพ่ือนช่ือฟรานเชสกา ตลอดจนบรรดาเจาหนาท่ี เด็ก ๆ  รุนพ่ี และอาสา 
สมัคร ชวยดูแลฐานทั้งหก ขอบคุณมากครับ/คะ

สำหรับทานที่ตองการใบเสร็จเพื่อลดหยอนภาษีได 2 เทา
   เขียนเช็คสั่งจายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
   ชื่อบัญชี : โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
   ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ    สาขา : บางละมุง
   เลขที่บัญชี : 342-4-57203-4 



บาทหลวงวีระ ผังรักษ
ผูอำนวยการ

จดหมายจากผูบริหาร

มิสเตอรทากาชิ โฮริอุชิ ประธานบริษัท เอสอีดับบลิวเอส-เอเซีย 
เทคนิคอล เซ็นเตอร จำกัด พรอมดวยบุคลากรของบริษัท เขาเยี่ยมชม 
งานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ในโอกาสฉลองครบ 10 ป การจัดต้ัง 
บริษัทฯ ทางคณะเขาเย่ียมในหองเด็กออน และทักทายเลนกับเด็ก ๆ 
อยางเปนกันเอง พรอมทั้งมอบสิ่งของจำเปน และทุนการศึกษาของ 
เด็กวัยเรียน ตลอดจนแจกชุดขนม และตุกตาใหกับเด็กกำพรารุนโต 
รวมถึงนักเรียนหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยคุณสุวรรณา 
เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก ไดใหการตอนรับอยาง 
อบอุน  ขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานเปนอยางยิ่งที่ไดนำความสุขมาสู 
บรรดาเด็กกำพราในบานแหงนี้ ขอพระอวยพร

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและคุณสุรัตนา จีรชีวีกุล กรรมการ 
ผูจัดการทาวนเฮาส กรุป 2 โครงการทาวนเฮาสพฤกษาวิลล และพาทิโอ 
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) นำสมาชิกเจาหนาที่ 
พนักงานของบริษัทฯ เขาเย่ียมชมงานท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และ 
รับฟงบรรยายสรุปโดยคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผูอำนวยการองคการ 
สวัสดิภาพเด็ก ทางคณะไดปนน้ำใจใหกับเด็ก ๆ โดยการมอบทุนการ 
ศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก ตลอดจนการเปนเจาภาพ 
เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันอีกดวย และขอขอบคุณเปนพิเศษสำหรับคุณ 
พุทธิวัฒน พัฒนบุรินทร ประสานกิจกรรมอยางยอดเยี่ยม

รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตร 
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมดวยคณาจารย 
และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปการศึกษา 2559 จำนวน 65 คน 
เขาเย่ียมชมงานท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ทำความรูจักกับบานหลังน้ี 
ดวยการรับฟงบรรยายสรุปจากเจาหนาท่ี พรอมท้ังชมวีดิทัศน หลังจากน้ัน 
ไดบริจาคของใชที่จำเปน ทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือการดำเนินงาน 
ของบาน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากคณาจารย แพทย นักศึกษา และ 
ผูมีจิตศรัทธาทั่วไป ที่รวมในโครงการ “ปนรักใหนอง”  ขอขอบคุณทุก 
ทานท่ีมีสวนชวยใหเด็ก ๆ ของเราย้ิมกวางอยางมีความสุข ดวยการปนรัก 
จากทุกทานครับ/คะ

ขอขอบคุณบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือฯ 
ที่จัดใหผูรวมการสัมมนาโครงการ JMP 2016 (Junior Management 
Program 2016) จำนวนท้ัง 5 รุน ๆ ละกวา 100 คน มาทำความรูจักกับ 
งานของบานเด็กกำพรา พัทยา พรอมท้ังนำเคร่ืองอุปโภคบริโภคมอบให 
ซ่ึงทุก ๆ รุน จะไดรับฟงบรรยายสรุปจากเจาหนาท่ี และรวมสนุกฝกการ 
เรียนรูภาษามือเพื่อการสื่อสารจากตัวแทนครูและนักเรียนหอพักของ 
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา อยางสนุกสนาน กอนกลับยังไดมอบทุนการ 
ศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนอีกดวย

ขอขอบคุณคุณนภาพร โชคชัชวาล หรือคุณแอน และเพื่อน ๆ  เปน 
อยางย่ิง ท่ีมารวมกันทำบุญกับมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดยมาพรอม 
กับควมปลอดภัยจากอัคคีภัยคือการบริจาคถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
จำนวน 40 ถัง และเส้ือยืดสวย ๆ  สำหรับเด็กรุนโต การเปนเจาภาพเล้ียง 
อาหารกลางวัน ทำใหม้ือเท่ียงของนอง ๆ ต้ังแตรุนสองขวบข้ึนไป อรอย 
กับไกทอด พิซซา และไอศกรีมแทง ท้ังน้ี ทางคณะยังไดเขาสัมผัสความ 
นารักสดใสของเด็กกำพราวัยเตาะแตะในหองเด็กออนอีกดวย ขอพระ 
อวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญรุงเรืองตลอดไป หาก 
มีเวลาอยาลืมแวะมาเยี่ยมพวกเราอีกนะครับ/คะ

คุณธงชัย จึงสงวนพรสุข กรรมการบริหารบริษัท อีซูซุพระนคร 
จำกัด นำคณะจากสำนักงานใหญและผูติดตาม เขาเยี่ยมชมงานดาน 
สังคมสงเคราะหที่บานเด็กกำพรา พัทยา เพื่อใหพนักงานไดตระหนักถึง 
การเปนผูใหและทำประโยชนเพื่อสังคม การมาเยี่ยมชมบานหลังนี้มีเจา 
หนาที่บรรยายสรุปและชมวีดิทัศนแนะนำองคกร เพื่อเปนการแบงปน 
ประสบการณ ตอดวยการเขาเยี่ยมเด็กวัยทารกในหองเด็กออน และ 
กอนกลับทางคณะไดมอบปจจัยสนับสนุนการศึกษาและสิ่งของจำเปน 
สำหรับเด็ก ๆ  ดวย ในนามบานเด็กกำพรา พัทยา ขอขอบพระคุณทุก ๆ  
ทานเปนอยางสูง และเปนพิเศษกับทีมงานบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น 
จำกัด ที่ประสานกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารยนฤมล อินทพงษ รองผูอำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 
นำคณาจารยและนักเรียนในชมรม “ทูบีนัมเบอรวัน” เขาเยี่ยมชมงานที่ 
บานเด็กกำพรา พัทยา ภายใตกิจกรรม “น้ำใจจากพ่ีสูนอง” ซ่ึงคณะไดรับ 
ฟงบรรยายสรุปจากคุณครูเกษร ประกอบรัก รับชมวีดิทัศนแนะนำองคกร 
พรอมท้ังเขาสัมผัสบรรยากาศในหองเด็กออน บริจาคส่ิงของท่ีจำเปนและ 
สละปจจัยสมทบทุนการศึกษาของนอง ๆ ทางมูลนิธิฯ  ขอขอบคุณ 
คณาจารยและนักเรียนทุกคนเปนอยางสูง ท่ีมาแบงปนใหกับนอง ๆ ท่ีน่ี 
โดยอาจารย ลัดดาวัลย ธรรมชูรสาร เปนผูประสานกิจกรรมในครั้งนี้

รางวัลบุคคลดีเดนแหงป 2016: ขอรวมชื่นชมยินดีกับคุณเสาวนีย 
พนาราม ซ่ึงเปนหน่ึงในผูไดรับรางวัลบุคคลดีเดนแหงป 2016 ของสมาคม 
ไทยแหงรัฐวอชิงตัน (TAWA) สหรัฐอเมริกา โดยคุณเสาวนีย ไดเปนหัว 
เรี่ยวหัวแรงในการจัดงานดินเนอรการกุศลเพื่อระดมทุนชวยบานเด็ก 
กำพรา พัทยา หรือมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา อยางตอเนื่องเปนเวลา 
6 ปแลว และมียอดเงินสนับสนุนกวาสามหม่ืนหกพันเหรียญ หรือประมาณ 
หนึ่งลานสองแสนกวาบาท ที่สงมาสนับสนุนดานการศึกษาของเด็ก ๆ  
ขอขอบพระคุณสำหรับแบบอยางท่ีดี และขอพระอวยพรใหพ่ีเสาวนีย 
พรอมทั้งเพื่อน ๆ ที่รวมจัดงานทุกคนมีความสุข ความเจริญรุงเรืองใน 
การงานที่ทำ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี คิดสิ่งใดขอใหสมความปรารถนา 
ทุกประการดวยนะครับ/คะ

ยินดีตอนรับคณะผูบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย บรรดาผูปกครอง 
นักเรียน และคณะครูจากพื้นที่พัทยา สัตหีบ และบอวิน ซึ่งไดการชวย 
เหลือนอง ๆ  ในบานเด็กกำพรา พัทยา มาอยางตอเน่ืองทุก ๆ  ป  โดยคร้ังน้ี 
ครอบครัวกิติเกียรติศักดิ์ ไดนำผูแทนมาบริจาคสิ่งของเครื่องใชอุปโภค 
บริโภค รวมท้ังไดมอบทุนการศึกษาจำนวนหาแสนบาท โดยมีคุณพอวีระ 
ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิฯ ใหการตอนรับอยางอบอุนและกลาวขอบคุณ 
กับทางคณะผูมาบริจาคดวย ขอขอบพระคุณอยางสูง และขอพระแมมารี 
อวยพรทุกทาน รวมถึงผูมีน้ำใจดีท่ีไมสามารถมาเย่ียมเยือนเราในวันน้ีดวย

โอกาสครบรอบวันเกิดของทาน ผอ. สมศักด์ิ  พจนปฏิญญา ทุก ๆ  ป 
ทานจะนำคณะของผูท่ีเคยรวมงานกับทานในอดีต มารวมกันบริจาคขาว 
ของเครื่องใชอุปโภคบริโภคใหกับบานเด็กกำพรา พัทยา เปนประจำ 
และครั้งนี้ก็เชนกัน ทาน ผอ. สมศักดิ์ ไดนำสมาชิกชมรมฅนคุนเคย มา 
บริจาคใหกับนอง ๆ ท่ีบานเด็กกำพราแหงน้ีเหมือนเดิม พรอมท้ังสนับ 
สนุนทุนการศึกษาใหกับเด็กกำพราดวย  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
ขอพระอวยพรเจาของวันเกิดใหประสบความสุขท้ังกายและใจ เปนท่ีรัก 
ของคนรอบขางและสมาชิกชมรมฯ เสมอ  “สุขสันตวันเกิด” ครับ/คะ  

การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไดนำความเศราโศกมาสูชาวไทยทุกคน 
ตลอดจนบุคคลในประเทศตาง ๆ  นอกจากนี้ การสูญเสียครั้งนี้ไดทำใหพี่นองรวมชาติ 
ของเราตาสวางข้ึนเปนอยางมาก  เราเร่ิมเขาใจดีข้ึนวา พระองคไดทรงเสียสละมากเพียง 
ใดตลอดพระชนมชีพของพระองค เพ่ือใหพวกเราอยูดีกินดี มีความสุขกันถวนหนา  ใน 
ทำนองเดียวกัน ในบรรดาผูมีอุปการคุณตอบานของเรา ซึ่งมีจำนวนเปนหมื่น หลาย ๆ 
ทานไดชวยเหลือพวกเราเปนเวลาหลายสิบป และมีจำนวนไมนอยเลยที่ไดชวยพวกเรา 
จนถึงบั้นปลายชีวิตของพวกทาน  เราตองมีสำนึก และพยายามเจริญชีวิตใหสอดคลอง 
กับความรัก และความเสียสละของทานเหลานั้นตลอดไป

เรียน สปอนเซอรและทานผูมีพระคุณที่รักทุกทาน

มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ขอตอนรับทานรองกงสุลโลร็องต 
ฟรีเดอริกซ แหงสถานเอกอัครราชทูตเบลเย่ียมประจำประเทศไทย พรอม 
ดวยมิสเตอรเบนจามิน ราเต็ล ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อกระชับ 
ความสัมพันธระหวางกัน โดยทางคณะไดรวมหารือกับคุณพอวีระ ผังรักษ 
ผูอำนวยการบริหารของมูลนิธิฯ และคุณรัชฎา ชมจินดา ผูแทนงานบุตร 
บุญธรรมของเรา  จากนั้น คุณพอวีระไดนำอาคันตุกะทั้งสองเยี่ยมชม 
กิจการของมูลนิธิฯ ตลอดจนทักทายนอง ๆ  เด็กกำพรารุนเล็กและนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  ทั้งนี้ ทานรองกงสุลไดใหความสนใจเปน 
พิเศษตอภาพถายประวัติศาสตร ของสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา และพระ 
บรมวงศานุวงศของประเทศเบลเยี่ยม ในระหวางการเสด็จเยือนบาน 
เด็กกำพรา พัทยา เมื่อสองทศวรรษที่ผานมา 

ขอขอบคุณมิสเตอรมอริซ ดิมมัค ประธานสถาบันรับรองมาตรฐาน 
สากลวิทยาลัยนานาชาติ หรือ อาซิค และประธานมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น 
ประเทศอังกฤษ ที่ไดมอบใบรับรองมาตรฐานสากลฉบับใหม ระดับคุณ- 
ภาพสูงใหกับโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เปนระยะเวลา 4 ป โดยมี 
คุณพอวีระ ผังรักษ ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ของโรงเรียน ให 
การตอนรับและเปนผูรับมอบดวยตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
ทางมูลนิธิโรสเด็ดยูเคชั่นไดสนับสนุนงานของโรงเรียนฯ มาโดยตลอด  
และคร้ังน้ีก็เชนกัน ยังสนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการปรับภูมิทัศน 
ของโรงเรียนฯ ตลอดจนโครงการปรับปรุงถนนภายในมูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยาอีกดวย ขอพระตอบแทนในน้ำใจดีของคุณมอริซ ดิมมัค ใหประสบ 
แตความสุขความเจริญดวยเทอญ

บรรดานักกอลฟ และ The Outback Sports Bar & Restaurant 
การจัดกิจกรรมกอลฟการกุศลในเดือนกรกฎาคม 2559 เพ่ือระดมทุน 
สนับสนุนการศึกษาของเด็ก ๆ ในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พรอมท้ัง 
จัดซ้ือเคร่ืองชวยฟงระบบ FM จำนวน 1 ชุด โทรทัศน ขนาด 49 น้ิว 
จำนวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองซักผาขนาด 18 กิโลกรัมอีกจำนวน 1 เคร่ือง 
มามอบใหกับโรงเรียนอีกดวย ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง โดย 
เฉพาะคุณอันเดร โคทซี กรรมการผูจัดการ The Outback Sports Bar 
& Restaurant และคุณนอย เอมเมอรสัน ประธานฝายสังคมสงเคราะห 
ของ Pattaya Sports Club มา ณ โอกาสน้ี  


