
คอนเสิรตการกุศล “ดวยรักและหวงใย คร้ังท่ี 3” ซ่ึงทางมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ไดเล่ือนกำหนดมาจากเดือนตุลาคม 2559 และ 
จัดข้ึนท่ีโรงละครอัลคาซาร พัทยา เพ่ือระดมทุนการศึกษาของเด็กกำพรา มีไฮไลทเปนการแสดงอันยอดเย่ียมของวงมาลีฮวนนา  นอกจากน้ี 
สมาชิกในบานเด็กกำพราและโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ยังไดนำเสนอการแสดงชุด“ฟอนเทพีศรีนาคา”บนเวทีดวย  ขอขอบพระคุณ 
เจาหญิงไอริสแหงแซกโซนี่ เยอรมนี ที่ใหเกียรติเปนประธานเปดงานครั้งนี้  บรรดาผูสนับสนุนการจัดงาน ไดแก มูลนิธิเอช เอช เอ็น 
เพื่อเด็กไทย โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ลสกรุป โรงเรียนมารีวิทย พัทยา-สัตหีบ-บอวิน  โรงแรมเดอะธารารีสอรตและรานเรือไม พัทยา  
คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี ไดอานากรุป และโรงละครอัลคาซาร  ตลอดจนทุกทานที่มารวมชมคอนเสิรตของเรา..   

กีฬาสีภายในเนื่องในวันเด็กแหงชาติ : บรรยากาศภายในบานเด็กกำพรา พัทยา อบอวลไปดวยความสุขและความสนุกสนานตลอดทั้งวัน 
โดยคุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการของเรา ใหเกียรติเปนประธานเปดงานกีฬาสีภายใน ซึ่งแบงออกเปน 2 สี ไดแกทีมสีเขียวและทีมสีแดง 
เริ่มตนดวยขบวนพาเหรดอันตระการตา มีความหมายและตลกขบขัน ของทั้ง 2 สี ที่ประกอบดวยเด็กกำพราตั้งแตวัยเตาะแตะขึ้นไป นักเรียน 
ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คุณครู เจาหนาที่ รวมถึงบรรดาสามเณรจากบานเณรพระหฤทัยฯ ศรีราชา นำโดยคุณพอกฤษฎา สุขพัฒน 
กิจกรรมมีการแขงขันเกมสสนุก ๆ กีฬาพื้นบาน แชรบอล และฟุตบอล.. ขอขอบคุณบรรดาแขกที่มารวมเชียรและบริจาคสิ่งของใหกับนอง ๆ 
ของเราในวันนี้ี้ ทั้งนี้ ผูรวมกิจกรรมยังไดรวมกันทำบุญ โดยนำเงินรางวัลทั้งหมดใสกลองรับบริจาคเพื่อผูประสบอุทกภัยในภาคใตอีกดวย.. 

www.facebook/pattayaorphanage

ฉบับที่ 27 : พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560

โอกาสฉลองพระคริสตสมภพหรือวันคริสตมาส ป 2016 นี้ คุณพอวีระ ผังรักษ เปนประธานในการสงความสุขใหกับบรรดาเด็ก ๆ 
และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา รวมถึงนอง ๆ เด็กกำพราทุกวัยและนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
ของเรา ซึ่งไดรับของขวัญคริสตมาสกันถวนหนา ทั้งของเลนและของใชหลากหลายอยาง สรางความสนุกสนานเปนอยางยิ่ง แมจะ 
ไมมีกิจกรรมรื่นเริงกลางแจงเหมือนเชนทุกป แตของขวัญเปนสิ่งที่เด็ก ๆ ไดรับเปนประจำและเฝารอมาทั้งป.. ทั้งนี้ ตัวแทนพนักงาน 
และเด็ก ๆ ไดมอบของขวัญ ตลอดจนขอพระโปรดอำนวยพรมายังผูใหญและผูบริหารทุกทานเปนพิเศษ.. ขอบพระคุณบรรดาผูใจดีที่ 
สงของขวัญมาใหกับเด็ก ๆ และบางทานก็นำมามอบใหดวยตนเองดวย.. ขอพระพรแหงความสุข ความกาวหนาในชีวิต และสุขภาพ 
ที่ดีเปนของทุกทานตลอดปใหม 2560 ดวยครับ/คะ

ฝกอบรมซอมดับเพลิง :   สมาชิกของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เขารวมโครงการฝกซอมดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟ ประจำป 2559 ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไดรับความรูจากทานวิทยากร สุรพล สวัสดิ์วิเชียร หัวหนาฝาย 
ปองกันภัยพิบัติทางบก อำเภอบางละมุงและคณะ โดยการฝกอบรมคร้ังน้ีเปนสวนหน่ึงของการเตรียมพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับ 
อัคคีภัยที่แผนกชางของเราไดจัดเตรียมความพรอมดานอื่น ๆ ทั้งสถานที่และอุปกรณไวแลว.. ขอบพระคุณทุกทานที่เกี่ยวของครับ/คะ

PayPal Account: donation@thepattayaorphanage.org

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

บริจาคชวยเหลือนอง ๆ ไดที่ สำหรับทานที่ตองการใบเสร็จเพื่อลดหยอนภาษีได 2 เทา
   เขียนเช็คสั่งจายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
   หรือโอนเขาบัญชีชื่อ : โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
   ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกรุงเทพ    สาขา : บางละมุง
   เลขที่บัญชี : 342-4-57203-4 



บาทหลวงวีระ ผังรักษ
ผูอำนวยการ

จดหมายจากผูบริหาร

ขอขอบคุณคุณอาณัติ จุลินทร ผูอำนวยการบริหารฝายขาย บริษัท 
เนสทเล (ไทย) จำกัด และบุคลากรในฝายจำนวนกวา 90 ทาน ท่ีมาเย่ียม 
ชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ซ่ึงทางคณะไดชมวีดิทัศนแนะนำ 
องคกรและรับฟงบรรยายสรุปโดยคุณครูเกษร ประกอบรัก พรอมท้ังเขา 
ทักทายนอง ๆ เด็กกำพราหลายชวงวัย อีกทั้งไดฝกการเรียนรูภาษามือ 
เพื่อการสื่อสารจากตัวแทนคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสต 
พัฒนา ตลอดจนการบริจาคปจจัยสมทบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑของ 
บริษัทฯ เพ่ือนอง ๆ  รวมถึงกาแฟสำหรับบุคลากรของมูลนิธิฯ.. ขอความ 
ปรารถนาดีของทุกทาน เปนที่มาของความสุขความเจริญของคณะผู 
บริหารและพนักงาน บจ. เนสทเล (ไทย) เสมอ ขอพระอวยพร..

ขอตอนรับคุณธีรชัย ฮะฮวด ผูจัดการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 206 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบุคลากรจำนวนกวา 90 คน 
ซึ่งทางธนาคารฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำป 2016 โดยการนำ 
บุคลากรมาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา  เพื่อใหพนักงานไดผอน 
คลายจากการทำงานและมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม  การมา 
เยี่ยมบานเด็กกำพราในครั้งนี้ทางคณะไดเขาทักทายเด็กวัยเตาะแตะใน 
หองเด็กออนอยางเปนกันเอง พรอมบริจาคสิ่งของเครื่องใชและปจจัย 
สมทบทุนการศึกษาของนอง ๆ วัยเรียน โดยมีคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน 
ผูอำนวยการองคการสวัสดิภาพเด็ก ใหการตอนรับอยางอบอุน ขอขอบ 
คุณทุกทานที่คิดถึงบรรดานอง ๆ ขอใหมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

คุณเทิดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัด 
การใหญ บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) จากกรุงเทพฯ 
นำคณะบุคลากรจำนวนมากมาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
พัทยา ภายใตโครงการ “สานฝนปนรอยยิ้ม” คณะผูมาเยี่ยมไดรับชม 
วีดิทัศนแนะนำองคกรและฟงการบรรยายสรุป สอบถามเกี่ยวกับการดำ 
เนินกิจการงานของมูลนิธิฯ จากเจาหนาที่ผูบรรยาย และยังไดทักทาย 
กับนอง ๆ  รุนโต พรอมท้ังมอบปจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน 
และบันทึกภาพเปนที่ระลึกรวมกันอีกดวย.. ขอขอบพระคุณทุกทานที่ 
เสียสละเวลาอันมีคาแวะมาเย่ียมพวกเรา หวังเปนอยางย่ิงวาทุก ๆ ทาน 
จะประทับใจในการตอนรับในคร้ังน้ี พรอมจะกลับมาเย่ียมพวกเราอีกใน 
ปตอๆ ไปนะครับ/คะ

คุณพอบรรจง พานุพันธ เจาอาวาสวัดแมพระลูกประคำ สัตหีบ นำ 
สมาชิกสภาอภิบาลสัตบุรุษ เขาเย่ียมชมงานภายในบานเด็กกำพรา พัทยา 
พรอมทั้งเขาสัมผัสบรรยากาศในหองเด็กออนในชวงที่นอง ๆ นอนหลับ 
ตลอดจนการสงมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งไดรับ 
จากกองทุนคริสตมาสสงเคราะห 2016 ท่ีมีบรรดาผูใจบุญรวมสมทบมา 
ใหกับเด็กที่บานเด็กกำพราแหงนี้ มีคุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการ 
เปนตัวแทนรับมอบ และใหการตอนรับอยางเปนกันเองกับคนคุนเคย 
หลังจากนั้น คุณพอวีระ ไดมอบหนังสือของบานใหเปนที่ระลึกอีกดวย 
ขอพระตอบแทนความใจกวางของทุกทานรอยเทาทวีคูณครับ/คะ   

ในวันหยุดพักผอนซ่ึงตรงกับเทศกาลตรุษจีนปน้ี บานเด็กกำพราได 
รับความอนุเคราะหจากครอบครัวคุณอาฑิตยา อันทะปญญา และเพ่ือน ๆ 
ท่ีรวมกันจัดเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคตาง ๆ จำนวนมากเพ่ือเขามาแบง 
ปนใหกับบรรดาเด็กกำพราที่มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ชึ่งในชวงเทศ- 
กาลตรุษจีนคนไทยเช้ือสายจีนสวนใหญ เม่ือไหวบรรพบุรุษเสร็จแลวจะพา 
กันออกไปทองเท่ียว ไปไหวขอพรญาติผูใหญหรือผูเปนท่ีเคารพรัก  ถือวา 
เปนวันแหงสิริมงคลและงดทำบาปทั้งปวงตามความเชื่อ แตทางคณะ 
ของคุณอาฑิตยาเลือกท่ีจะมาเย่ียมบรรดาเด็ก ๆ ท่ีบานเด็กกำพราแหงน้ี.. 
ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานเปนอยางสูง ขอพระอวยพรใหทุก 
ทานมีความเจริญ “ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช”

ขอขอบพระคุณสมาชิกสโมสรโรตาร่ีอีสเทิรนซีบอรด พรอมครอบครัว 
และมิตรสหาย ที่ไดใหเกียรติเด็ก ๆ ของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
ไปขับรองเพลงสงความสุขใหกับสมาชิกในงานฉลองคริสตมาส ประจำป 
2016 ที่ปารควิวฮอลล โรงแรมสยามเบยชอรรีสอรท พัทยาใต ซึ่งการ 
แสดงของเด็ก ๆ สรางความประทับใจและรอยย้ิมแกบรรดาสมาชิกของ 
สโมสรโรตารี่ฯ เปนอยางมาก ไดรับเสียงปรบมือดังสนั่นเมื่อการแสดง 
ของเด็กสิ้นสุดลง และนักแสดงทุกคนไดรับของขวัญเปนกำลังใจจาก 
ซานตาคลอสเปนการปดทาย..  ขอใหทุกทานมีความสุขในเทศกาลแหง 
ความยินดีและโชคดีตลอดป 2017 ดวยนะครับ/คะ

คุณพอวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ใหการ 
ตอนรับคณะจากโรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง นำโดยซิสเตอรวันเพ็ญ 
ไชยเผือก ผูอำนวยการ พรอมท้ังตัวแทนคณะครู นักเรียน และผูปกครอง 
ซึ่งเขาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา ประจำป พรอมทั้งไดนำของเลน 
สำหรับเด็ก อาทิเชน ตุกตา มามอบให พรอมท้ังรับฟงการบรรยายแนะ 
นำองคกรโดยคุณพอวีระ ผังรักษ จากนั้น คุณพอไดนำคณะเขาสัมผัส 
ในหองเด็กออน พรอมอุมหยอกลอเลนกับเด็กอยางเปนกันเอง กอนกลับ 
ทางคณะไดมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของเราอีกดวย ขอขอบพระ 
คุณทางโรงเรียนปญจทรัพยฯ ที่คิดถึงนอง ๆ เด็กกำพราที่นี่เสมอ

ขอขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากร โรงแรมเอเชีย พัทยา ท่ีไดจัด 
รถบริการรับ-สงบรรดาเด็กรุนอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาไปรวมกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย อาทิเชน 
เกมตักไข ปาลูกโปง โดยมีรางวัลเปนของเลนสรางความสำราญและ 
เปนท่ีถูกอกถูกใจของนอง ๆ เปนอยางย่ิง เสร็จแลวรับประทานอาหาร 
มื้อกลางวันรวมกัน กอนกลับรับมอบทุนการศึกษาจากคณะผูบริหาร 
ของโรงแรมฯ แลวยังมีบรรดาลูกคาชาวตางชาติของโรงแรมรวมแจก 
ของขวัญใหกับเด็กทุกคน พรอมรับชมการแสดงเตนประกอบเพลงชุด 
“รักคือฝนไป” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีความบกพรองทางการ 
ไดยิน รวมถึงทักทายบรรดาเด็ก ๆ ทุกคนอยางเปนกันเองอีกดวย.. 
ขอพระผูเปนเจาตอบแทนในน้ำใจดีของทุกทานดวยเทอญ

ยินดีตอนรับพันโทพิทักษสกุล โพธิจักร และคณะจากสวนควบคุม 
การซอม โรงงานผลิตอาวุธ กองโรงงานชางแสง ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก รวมถึงผูติดตามในโครงการ “แบงปนใหนอง 
ทำความดีเพ่ือพอ” ซ่ึงเขาเย่ียมเด็กกำพราท่ีมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
พรอมกับแจกขนมใหกับรุนโตและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
และเขาอุมทักทายเด็กเล็กวัยเตาะแตะในหองเด็กออนอยางเปนกันเอง 
กอนกลับทางคณะไดบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเปนจำนวนมาก 
และปจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของเรา ขอขอบคุณทุกทานเปนอยาง 
ยิ่งและขอใหมีความสุขสวัสดีตลอด ปใหม 2560 ดวยนะครับ/คะ

คุณเบอรนารด มุลเลอร แขกประจำของบานเด็กกำพรา พัทยา 
ไดพาเพ่ือน ๆ คือคุณวิลล่ี ราชเลอ คุณปเตอร เวอรซาร และคุณสมพร 
วงศมณี มาทำความรูจักกับ บานเด็กกำพราของเรา โดยการเขาเยี่ยม 
ทักทายนอง ๆ วัยเตาะแตะในหองเด็กออน พรอมท้ังรวมกันเปนเจาภาพ 
เลี้ยงอาหารมื้อเย็นใหกับเด็ก ๆ รุนโตอีกดวย..   ขอขอบคุณทุกทานที่ 
เสียสละเวลาแวะเวียนมาหา และเปนพิเศษสำหรับคุณเบอรนารดท่ีชวย 
ระดมทุนมาซ้ือคอมพิวเตอรใหมแทนเคร่ืองเกา ซ่ึงเด็กใชงานมานานกวา 
10 ปแลว ทั้งนี้ มีเพื่อน ๆ ของคุณเบอรนารด จากสวิตเซอรแลนดได 
รวมบริจาคมาบางแลว.

พระเจาทรงสรางโลกและมนุษยใชเวลาถึงหกวัน (ปฐมกาล 1:1-31)
เด็ก ๆ ของเราในบานน้ีก็เชนกัน กวาจะเล้ียงดูจนเติบโต จบการศึกษาออกไปต้ังตัวเองได 

แตละคนตองใชเวลากวายี่สิบป  เมื่อเขาเติบโตเลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัวไดอยางเปนสุข 
ก็คุมคาท่ีเราไดสนับสนุนพวกเขาดวยความพากเพียรมาตลอดระยะเวลากวาส่ีสิบป  เรียกวา 
เราไดปลดคำวา “กำพรา” ออกไปจากพวกเขาทีละครอบครัว 

เราไดพบกับความชื่นชมยินดีเชนนี้ทุก ๆ ป  ขอขอบพระคุณผูมีอุปการคุณทุก ๆ ทาน 
ที่ไดรวมกันสานฝนนี้ใหเปนจริงตอไป

        

เรียน ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน

ในโอกาสท่ีคุณชารรอน เพอรเท็ลล นองสาวคุณพอเรย พรอมดวยลูก 
คือคุณเมกัน นิโคลส จากสหรัฐอเมริกา พานองเฮลียลูกสาวคุณเมกัน 
มาสงเพื่อเปนอาสาสมัครของมูลนิธิคุณพอเรยเปนเวลาสองเดือนกวา 
ทางมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา โดยคุณพอวีระ ผังรักษ ไดใหการตอนรับ 
นำชมสถานท่ี ซ่ึงคุณเฮลียดีใจท่ีไดส่ือสารกับเด็ก ๆ  ในโรงเรียนอนุบาลโสต 
พัฒนาดวยภาษามือ โอกาสน้ีทางมูลนิธิฯ เปนเจาภาพเล้ียงอาหารม้ือเย็น 
ซ่ึงมีบรรดาเพ่ือนเกาของคุณพอเรย ไดแก คุณแคทเธอรีน คันน่ิงแฮม, 
คุณหมอบีเลนและคุณชาตรี ผังเมืองดี, คุณเปรมปรีชา ทิพยวาน, 
คุณแมรี่ เพียรซ และ คุณบิล คูลซ่ัน, คุณอีวัลด ดีทริค แหงองคกรฮิว 
มันเฮลพเน็ตเวิรก เยอรมนี คุณเอลฟ ไซตส แหงหนังสือพิมพพัทยา 
บลัทท, ซิสเตอรโจน กอรมลีย แหงศูนยธารชีวิต และคุณมารติน แบรนส 
แหงสโมสรโรตาร่ีอีสเทิรน ซีบอรด มารวมดวย 

รวมพลังแหงความภักดี :  บาทหลวงวีระ ผังรักษ ผูอำนวยการ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา และผูจัดการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
นำคณะผูบริหาร คุณครู เจาหนาท่ี และเด็กรุนอนุบาล กวา 130 คน 
รวมกิจกรรม "รวมพลังแหงความภักดี"  ตอหนาพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพ้ืนท่ีหนามุข 
ของบานเด็กกำพรา พัทยา เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน 
พระมหากษัตริย และรวมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
ในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพปท่ี 89 โดยมีการถวายสัตย 
ปฏิญาณตน ขับรองเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ตลอดจน 
กราบพระบรมฉายาลักษณพรอมกัน 

ขอตอนรับคณะผูบริหารหอการคาเกาหลี-ไทย คือคุณโด ซุน คิม 
และคุณจอง บลอค ปารค ซึ่งเปนรองประธานหอการคาเกาหลี-ไทยทั้ง 
2 ทาน ในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิสงเคราะหเด็ก พัทยา 
ตามโครงการ CSR ของหอการคาฯ โดยมีคุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ 
หัวหนาแผนกพัฒนาองคกร ใหการตอนรับอยางอบอุนและแนะนำใหรู 
จักกับงานของเรา ดวยการเดินชมภาพของศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษา 
ไปแลวพรอมทั้งเขาทักทายนอง ๆ รุนกอนวัยเรียน และผูมาเยือนได 
บริจาคสิ่งของตาง ๆ เชนนมผงสำหรับเด็กทารกกวา 30 กลอง และชุด 
จานชามเมลามีนจำนวนมาก ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง เปนพิเศษ 
สำหรับคุณแกปและคุณอัจฉรา นางแยม ผูประสานงานในครั้งนี้..


