คําทักทายจากคณะกรรมการผู้บริหาร
โรงเรี ยนเปิ ดเทอมใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว พวกเราก็ตื่นเต้ นกับสิง่ ที่จะต้ องทําต่อไปในปี 2014
ตามแผนงานของมูลนิธิฯที่ได้ วางไว้ นักเรี ยนก็ตื่นเต้ นที่จะได้ กลับมาเรี ยนหนังสือกัน ไม่ตา่ งกับ
คณะครูของเราที่ปรารถนาที่จะมาสอนในเทอมใหม่อีกครั้ง เทอมที่แล้ วได้ จบลงโดยนักเรี ยนชั้น
ป.6 โรงเรี ยนบ้ านกะหลิมของเราสามารถทําคะแนนโอเน็ตได้ สงู เป็ นลําดับ 3 จากโรงเรี ยนรัฐบาล
ในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 49 โรง ความภูมิใจครั้งนี ้สามารถพูดได้ วา่ มาจากการทํางานหนัก และ
อุทิศตัวของ บรรดานักเรี ยน ครูและอาสาสมัครของเรา เยี่ยมมากทุกคน

เนือ้ หาในฉบับ








เทอมนี ้เราได้ ขยายโครงการสอนชั้นอนุบาลของโรงเรี ยนบ้ านกะหลิม ทําให้ เราสามารถทําการสอน
เด็กได้ ถึง 1000 คน เราดีใจมากที่มีโอกาสได้ สร้ างสิง่ ดีๆในชีวิตต่อเด็กในท้ องถิ่นและเชื่อมัน่ ว่าชั้น
อนุบาลของโรงเรี ยนบ้ านกะหลิมจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความสําเร็ จเ เหมือนที่โรงเรี ยนบ้ านกมลาและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลกมลา




เรื่ องใหม่ในโรงเรี ยน
ต้ อนรับสิง่ ใหม่ครูของเรา
การอุปถัมภ์นกั เรี ยนหรื อชั้น
เรี ยน
คะแนนโอเน็ต
เรื่ องอัฟเดทสโมสรโคโคนัท
การอําลาคุณครู
งานเลี ้ยงจัดหาทุน
คืนแห่งโอเปร่า

แน่นอนที่สดุ เมื่อการเติบโตเกิดขึ ้นย่อมต้ องการเงินทุนมากขึ ้น การระดมทุนจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อ
การอยูร่ อด ดังนันตามที
้
่เรายินดีและทราบกันว่าเราประสบความสําเร็ จอย่างมากจากการจัดงาน
เลี ้ยงมาแล้ วสองครั้งตังแต่
้ ต้นปี งานเลี ้ยงหน้ ากากมาสควาเรดที่โรงแรมพูลแมน หาดในทอน เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และงานไมอามี่บีช ณ.บลิชบีชคลับ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ทั้งสองงานรวมกัน
สามารถระดมเงินได้ ถึง 1.5 ล้ านบาท สําหรับมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เรา ทั้งนี ้จากความเอื ้อเฟื อ้
อย่างเหลือเชื่อจากคนในชุมชนภูเก็ตและขอขอบคุณต่อทุกคนที่ช่วยทําให้ งานเลี ้ยงดังกล่าวประสบ
ความสําเร็ จได้
ขอแสดงคามนับถือ

ซูซานน์ อัตแมนน์
คณะกรรมการผู้บริหาร
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ข่ าวอัฟเดทของโรงเรี ยน
ข่ าวอัฟเดทจากครูอาวุโสของเรา
คามิลล่า และเทเรซ่า สละเวลาส่วนตัวถึง 5 เดือน เพื่อมาช่วยสอนโดยไม่
คิดค่าจ้ าง คุณจะได้ อ่านว่าทั้งสองคนได้ รับประสบการณ์แค่ไหนใน
จดหมายข่าวฉบับนี ้ เรายังน้ อมรับสิง่ ที่บางคนตังใจที
้ ่จะมอบให้ เราเสมอ
คามิลล่า และเทเรซ่า สละเวลาส่วนตัวถึง 5 เดือน เพื่อมาช่วยสอนโดยไม่
คิดค่าจ้ าง คุณจะได้ อ่านว่าทั้งสองคนได้ รับประสบการณ์แค่ไหนใน
จดหมายข่าวฉบับนี ้ เรายังน้ อมรับสิง่ ที่บางคนตังใจที
้ ่จะมอบให้ เราเสมอ
ดังนั้นเรากล่าวคําอําลาต่อพวกเขา และครูอีกสองคน คือ ครูทาเลีย ซึง่ ได้
งานด้ านภาษาและการพูดที่ลอนดอน และครูมิเชลที่ได้ รับโอกาสที่ดีกว่า
ที่โรงเรี ยนอื่นในภูเก็ต ครูทั้งสองท่านนี ้ได้ สร้ างโอกาสดีๆให้ แก่เด็กที่ทา่ น
สอนและต่อมูลนิธิของเรา มิเชลและนักเรี ยนของเธอได้ ประดิษฐ์
ภาพเขียนช้ างเพื่อประมูลในงานเลี ้ยง และครูทาเลียได้ สละเวลาสอนการ
โครงการหัดอ่าน ซึง่ ทําให้ เราได้ ทําประโยชน์มากขึ ้นในท้ องถิ่น ครูทั้งสอง
ท่านได้ รับโอกาสที่ดีกว่าและเราปรารถนาให้ ทั้งคูบ่ รรลุความพากเพียร
เรามีพนักงานใหม่ 2 ท่านที่มาเริ่ มใหม่ในเทอมนี ้ ครูมาร์ ตนิ เคยทํางานใน
ประเทศไทยมาก่อนแล้ วประมาณหนึง่ ปี โดยสอนในทุกชั้นใน
ระดับประถม สามารถพูดไทยได้ เรายังต้ องการครูผ้ ชู ายในทีมของเราอีก
ครูอลิเชีย เป็ นครูที่มีความชํานาญในระดับอนุบาลซึง่ เคยทํางานที่เกาะส
มุย อลิเชียมาจากอเมริ กาซึง่ จบมาจากโรงเรี ยนเดียวกับ ลิซ ซึง่ เป็ น
อาสาสมัครในสํานักงาน เราตื่นเต้ นที่สามารถจ้ างครูที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ซงึ่ เชื่อมัน่ ในสิง่ ที่เราทํา ด้ วยความสามารถที่สงู ของ
เจ้ าหน้ าที่ของเรา จะทําให้ นกั เรี ยนได้ รับโอกาสที่ดียิ่งขึ ้น
ปี นี ้จะเป็ นปี ที่ยงิ่ ใหญ่
แองเจล่า

ขอแนะนําครูมาร์ ตนิ
สวัสดีครับ ผมชื่อมาร์ ตนิ ผม
เป็ นครูคนใหม่ของมูลนิธิภเู ก็ต
มอบสิง่ ดีๆแก่เรา ผมมาจากอู
กันดา จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมาเกอเรอร์ ผมเคยสอนในประเทศไทย ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งในชั้นเรี ยนและเป็ นครูสอนพิเศษ
แบบตัวต่อตัว ผมต้ องการเป็ นครูเพราะผมชอบ ผมชอบมากที่
ได้ มาอยูท่ ี่สวยงามอย่างกมลาและใกล้ ทะเล เพราะทําให้ ผม
รู้สกึ เหมือนอยูบ่ ้ านที่รุกกุงกิรี ผมตั้งตารอว่าจะเป็ นอย่างไร
ต่อไปในรอบปี

ขอแนะนําครู อลิเชีย
สวัสดีคะ่ ดิฉนั ชื่ออลิเชีย เป็ นครูคน
ใหม่ของมูลนิธิภกู ็ตมอบสิง่ ดีๆแก่
เราสําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ดิฉนั
มาจากสหรัฐอเมริ กา และสําเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสต์เช
สเตอร์ ในสาขาประถมศึกษา
เป้าหมายของดิฉนั คือต้ องการไปสอนหนังสือแก่เด็กด้ อย
โอกาสในต่างประเทศ ดังนั้นดิฉนั จึงซื ้อตัว๋ เดินทางเที่ยวเดียว
มายังประเทศไทยเมื่อ 6 เดือนที่แล้ ว ดิฉนั รู้จกั มูลนิธิภเู ก็ตมอบ
สิง่ ดีๆแก่เราในขฌะที่ดฉิ นั สอนอยูท่ ี่เกาะสมุยและในทันทีนั้น
ดิฉนั ต้ องการมาเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรที่ยอดเยี่ยมนี ้ ดิฉนั รัก
และคิดถึงบ้ านเกิดที่ฟิลาเดลเฟี ย แต่ปัจจุบนั นี ้ ดิฉนั รู้สกึ สนุก
กับงานและได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับความเป็ นไทยและวิถีชีวิตของ
เกาะแห่งนี้มาก
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ความคืบหน้ าของโรงเรี ยน
ข่ าวดีจากโรงเรียน – ความสําเร็จของการสอบโอเน็ต
ในช่วงสิ ้นปี การศึกษา นักเรี ยนชัน้ ป.6 ทัว่ ประเทศจะต้ องสอบโอเน็ต เพื่อที่จะเลื่อนชั้นและประเมินความรู้ทกุ วิชา ปี นี ้ นักเรี ยนชั้น ป.6
ของโรงเรี ยนบ้ านกะหลิมได้ ทําการสอบและได้ คะแนนสูงเป็ นลําดับ 3 จาก 49 โรงเรี ยนรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต มีคะแนนเฉลี่ย 44.04 %
ต้ องขอขอบคุณนักเรี ยนชั้น ป.6 ที่ตั้งใจเรี ยนและขอบคุณครูและอาสาสมัครที่ใช้ ความรู้ความสามารถในการทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตของเด็กๆ

การอุปถัมป์ชัน้ เรี ยน
ในปี การศึกษานี ้ เราจะเฝ้าติดตามดูการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของชั้นเรี ยนที่ได้ รับการอุปถัมภ์คา่ เล่าเรี ยน และขอขอบคุณผู้ที่
ให้ การอุปถัมภ์ที่ได้ ให้ โอกาสแก่นกั เรี ยนให้ ได้ รับประสบการณ์
ในห้ องเรี ยนที่มีคณ
ุ ภาพ
หากท่านใดที่ประสงค์จะอุปถัมภ์ชั้นเรี ยน หนึง่ ปี ต่อการปฎิบตั ิ
การการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยน 12 คน เป็ นจํานวน
เงิน 120,000 บาท หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้ าเยี่ยม
ชมได้ ที่เวีปไซด์ของเรา

รายการสิ่งที่ต้องการสําหรับห้ องเรียน












ถังขยะพลาสติกสีดํา
สก็อตเทปขนาดกว้ างและขนาดทัว่ ไป
ปากกาป้ายสีขนาดกว้ าง
เครื่ องเย็บกระดาษขนาดกลาง
กาวแท่ง
สมุดแบบมีเส้ นขนาด เอ 5
ปากกาสี “ชาร์ ปี”้ สีดํา
กระดาษแถบสี
ยางลบ
หมุดสีนํ ้าเงิน/ขาว
กระดาษแข็งสีดํา ขนาด เอ 3

การอุปถัมภ์ เด็ก
โครงการรับอุปถัมภ์เด็กของเราเป็ นโครงการให้ โอกาสที่ยอด
เยี่ยมเพื่อช่วยเหลือให้ เด็กนักเรี ยนได้ มีการศึกษาและมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี บัดนี ้เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะรับการสนับสนุน
จากท่าน เงินอุดหนุน จํานวน 10,000 บาทของท่านจะจัดให้ มี
การสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลักสูตรพิเศษหลังเลิกเรี ยน

และการออกไปทํากิจกรรมภาคสนามตลอดปี
ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งต่อผู้สนับสนุนทั้งหมดที่ทําให้ โครงการ
อุปภัมภ์เด็กของเราลุลว่ งไปด้ วยดี ท่านสามารถเข้ าเยี่ยมชมเว๊ ป
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สโมสร โคโคนัท
สโมสร โคโคนัท
ช่ วงเวลาของวันที่ทุกคนชื่นชอบ
สโมสรโคโคนัทในภาคเรี ยนที่สองค่อนข้ างเบา เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬา มีการสอนพิเศษ และการสอบ แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงทํา
กิจกรรมต่อเนื่องเหมือนปกติในเวลาหลังเลิกเรี ยนและในวันหยุดสุดสัปดาห์สําหรับเด็กหอพักของเรา
เรามีงานวันเกิดที่ยอดเยี่ยมบนชายหาดในเทอมที่แล้ ว ซึง่ สนับสนุนโดยมิตรของเราจาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เราจัดกิจกรรมว่ายนํ ้า
อย่างต่อเนื่อง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขอขอบคุณภูเก็ตอินเตอร์ เนชัน่ แนล อะคาเดมี่ ที่ให้ การสนับสนุนและอากาศที่เป็ นใจให้ เราเล่นนํ ้าทะเล ถ้ า
ท่านมีอปุ กรณ์การเล่นนํ ้าที่ไม่ใช้ แล้ วที่บ้าน เรายินดีที่จะรับบริ จาค เนื่องจากอุปกรณ์การว่ายนํ ้าที่เรามีให้ เด็กๆผ่านการใช้ งานอย่างหนักจน
หมดสภาพแล้ ว
นอกจากนี ้เรายังเริ่ มโครงการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในวันหยุดสุดสัปดาห์และกิจกรรมของสโมสรโคโคนัท ซึง่ เป็ นไปด้ วยดี เรายินดีมากที่
เห็นเด็กๆมาเรี ยนการอ่านกันในวันเสาร์ ครูที่สอนการอ่านมีประสบการณ์ด้านการสอนมาหลายปี และเราโชคดีมากที่มีครูที่มีความชํานาญ
มาร่วมงานด้ วย
กิจกรรมหลังเวลาในสโมสร โคโคนัท เราสนุกสนานกับการทําบัตรและงานศิลปะกับคุณครู คามิลล่า ด้ วยเหตุนี ้เราจึงต้ องการกระดาษอย่าง
ดีและพูก่ นั ระบายสี การเล่นสเก็ตบอร์ ดก็ยงั เป็ นที่ชื่นชอบของเจ้ าตัวร้ ายทั้งหลาย ในขณะที่มีอีกหลายคนที่ยกโขยงไปทํารอเสนอหน้ าเพื่อหัด
ทําอาหารและเล่นบิงโก
คุณอยูใ่ นสโมสร โคโคนัท แล้ วนะ
แองเจลล่า

การมอบหมวกกันน๊ อค

งานวันเกิด
ในเดือนมีนาคม เราจะมี
การเลี ้ยงฉลองวันเกิดกันอีก
ครั้งหนึง่ สําหรับสมาชิก
พิเศษของสโมสร โคโคนัท
ณ.หาดกมลาของพวกเรา

เมื่อสิ ้นเทอมสุดท้ าย สมาชิก
ของสโมสรโคโคนัทคลับของ
เราใจดีมอบของขวัญพิเศษ
แก่ครูที่ชื่นชอบ หมวก
กันน๊ อคนัน่ เอง

ช่างเป็ นวันที่วิเศษสําหรับเด็กๆทั้ง 31 คนที่มีกิจกรรมบนชายหาด
มากมาย งานเลี ้ยงวันเกิดนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้ รับการช่วยเหลือ
จากคุณคอลลิน กาลาเฮอร์ และบรรดาพี่ๆจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่มาช่วยน้ องๆ และจัดเกมส์มาให้
เด็กๆมากมายรวมทั้งอาหารกลางวันที่แสนอร่อย ของขวัญต่างๆ
ได้ รับบริ จาคมาจากผู้ใจบุญที่เป็ นมิตรสหายของมูลนิธิฯ ซึง่ สร้ าง

เด็กๆวาดรูปบนด้ านหลังของหมวกกันน๊ อคใบใหม่เมื่อเดือนมกราคม
อย่างสนุกสนานในกิจกรรมหลังเลิกเรี ยน มีการวาดภาพสัตว์และ
เขียนชื่อตัวเอง ระบายสีสนั สวยงามตามที่ตวั เองชอบ เป็ นวิธีที่เด็กๆ
ได้ เรี ยนรู้เรื่ องความสําคัญของความปลอดภัยขณะที่อยูบ่ นท้ องถนน
ทั้งครูและนักเรี ยนรู้สกึ ตื่นเต้ นที่มีการให้ และรับมอบสิง่ ของที่จําเป็ น
และมีศลิ ปะที่สวยงามต่อกัน
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อําลาคุณครู

คําอําลาครู คามิลล่ า
ในช่วงเวลาที่ดฉิ นั ร่วมงานกับมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เราในฐานะครูอาสาสมัคร นับว่า
เป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ในชีวิตของดิฉนั แค่ได้ อยูก่ บั เด็กๆและสอนพวกเขา ดิฉนั รู้สกึ อิ่มเอม
เป็ นอย่างยิ่ง ยังไม่รวมสโมสรโคโคนัท ที่ได้ พาพวกเขาไปว่ายนํ ้าและทําสิง่ อื่นๆ
ดูเหมือนว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ ว เด็กๆซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากมูลนิธิภเู ก็ต
มอบสิง่ ดีๆแก่เราได้ รับประโยชน์จากบทเรี ยนภาษาอังกฤษและเมื่อได้ อยูก่ บั ผู้ใหญ่ที่เอา
ใจใส่และสนุกสนานเมื่อได้ ใช้ เวลาอยูร่ ่วมกัน ช่วงเวลาที่หนักที่สดุ ทีของการเป็ น
อาสาสมัครที่นี่คือการที่ต้องกล่าวคําอําลาต่อเด็กๆ นอกเหนือจากการสอนที่โรงเรี ยนแล้ ว
ยังเป็ นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของมูลนิธิฯที่มีการทํางานที่ชาญฉลาดและสังคมที่ดี และในทุกด้ านสร้ างสรรค์ให้ เกิด
ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ดฉิ นั อย่างยิ่ง

คําอําลาครู ทาเลีย
ครั้งแรกเมื่อดิฉนั ก้าวเข้าไปในห้องเรี ยนและเห็นหน้าทะเล้นที่มองมาที่ดิฉนั ดิฉนั รู ้
ว่าปี่ แห่งการผจญภัยเริ่ มขึ้นแล้ว
ฉันกระโดดด้ วยความดีใจที่ได้ คําตอบรับเพื่อทํางานกับมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่
เรา เพราะไม่ใช่แค่ที่ดฉิ นั จะได้ เติมเต็มความฝั นที่จะสอนหนังสือ แต่ดฉิ นั จะได้ มี
โอกาสในการสร้ างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแก่เด็กด้ อยโอกาส เด็กๆเหล่านี ้บาง
คนเป็ นเด็กน่ารัก น่าเอ็นดู (บางคนก็ซนมาก) ซึง่ ดิฉนั ไม่เคยพบมาก่อน ดิฉนั อยาก
รู้จกั ตัวตนของเด็กแต่ละคนและอยากพาไปที่ชายหาดในวันเสาร์ และทํากิจกรรม
ของสโมสรโคโคนัทหลังเลิกเรี ยน การบอกอําลาต่อเพื่อนอาสาสมัครที่ทํางานมาด้ วยกันยาวนานเป็ นสิง่ ที่ยากมาก แต่ดฉิ นั ก็ร้ ูวา่ มันเป็ น
จังหวะของชีวิตจนกว่าดิฉนั จะได้ พบพวกเขาและเด็กๆอีกครั้ง
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การอําลาครูยังคงมีต่อไป
คําอําลาครู มิเชล
การสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กด้ อยโอกาสเป็ นประสบการณ์ที่น่าทึง่ ซึง่ เป็ นการยากที่จะหาคํามาอธิบาย ประสบการณ์ครั้งนี ้ส่งผล
อย่างเต็มที่ตอ่ ดิฉนั และการพัฒนาวิชาชีพของดิฉนั ผลที่สะท้ อนกลับมาจากการร่วมงานกับมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เราคือดิฉนั
ประทับใจอย่างมากและได้ รับประสบการณ์มากมายจากการสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กๆที่มีทั ้งร่าเริ ง เกเร และน่ารัก
ทั้งมูลนิธิฯ อาสาสมัคร และบรรดาครูของโรงเรี ยน ที่สําคัญที่สดุ คือเด็กๆที่ทําให้ ดฉิ นั รู้สกึ ถึงการต้ อนรับที่อบอุ่น ดิฉนั ลาออกเพื่อไป
สอนหนังสือที่ใหม่และปรารถนาที่จะใช้ กําลังกายและเวลาเพื่อช่วยสร้ างความเปลี่ยนแปลงแก่เด็กในโลกต่อไป ขอบคุณทุกๆคนที่ทํา
ให้ เวลาของดิฉนั ที่มลู นิธิฯ เป็นเวลาที่พิเศษมาก

คําอําลาครู เทเรซ่ า
ในปี ที่ผา่ นมา ดิฉนั ตัดสิ นใจลาออกจากงานสบายๆ และลองทํา
บางสิ่ งที่แปลกใหม่ การเข้ามามีส่วนร่ วมในมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่ งดีๆ
แก่เราเป็ นการตัดสิ นใจที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของดิฉนั ดิฉนั
พบว่าการทํางานกับเด็กๆเป็ นรางวัลของชีวิต ต้องขอบคุณเด็กๆ
เป็ นอย่างมาก ที่ทาํ ให้ดิฉนั เรี ยนรู ้ที่จะอดทนมากขึ้น
เด็กๆน่ารักมาก พวกเขามีรอยยิ ้มบนใบหน้ าเสมอ เขาชอบ
โปรแกรมหลังเลิกเรี ยนของสโมสรโคโคนัทอย่างมาก หากใคร
อยากเป็ นอาสาสมัครในประเทศไทย ดิฉนั ขอแนะนํามูลนิธิภเู ก็ต
มอบสิง่ ดีๆแก่เรา เพราะจะทําให้ คณ
ุ รู้สกึ ได้ วา่ คุณเป็ นส่วนหนึง่
ของครอบครัวใหญ่ๆเลยทีเดียว
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การจัดหาทุน
งานเลีย้ งจัดหาทุนจะเกิ ดขึ้นไม่ได้ถา้ ปราศจากการอุปถัมภ์ของผุส้ นับสนุนของเรา โปรดรอดูรายชื อ่ ผูส้ นับสนุนทีจ่ ะจัดพิ มพ์ลงใน
จดหมายข่าวฉบับสิ้ นปี ของเรา

งานเลีย้ งหน้ ากาก
งานเลี ้ยงใหญ่ชิ ้นแรกของเราในปี 2014 จัดขึ ้นที่พลู แมนภูเก็ตอาเคเดีย ในวันที่
8เดือนกุมภาพันธ์ เป็ นคืนที่ควรจดจําอย่างยิ่ง แขกกว่า 160 คนใส่หน้ ากาก
และสนุกสนานกับคืนที่แสนวิเศษ ที่เต็มไปด้ วยดนตรี แห่งการเต้ นรํ า อาหารเลิศ
รสและเครื่ องดื่มที่ซาบซ่า ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงาน คุณได้ ช่วยให้ งาน
จัดหาทุนของเราประสบความสําเร็ จและทําให้ เราสามารถระดมทุนได้ เกือบ 1
ล้ าบนบาท กรุณาเข้ าไปดูรายชื่อผู้สนับสนุนทั้งหมดได้ ที่เว๊ ปไซด์ของเรา

ไมอามี่ บีช
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม เป็ นวันที่บลิชบีชคลับ ได้เป็ นเจ้าภาพสําหรับงานเลี้ยง
จัดหาทุนใหญ่ครั้งที่ 2 ของปี 2014 ชื่อ ไมอามี่ บีช ปาร์ต้ ี แขกกว่า 200 คน
สนุกสนานกับแฟชัน่ โชว์หรู หรายามคํ่าคืน อาหารยอดเยีย่ มและเครื่ องดื่มไวน์
ฟรี ไม่อ้ นั เราสามารถระดมทุนได้ถึง 750,000 บาท งานเลี้ยงประสบความสําเร็ จ
อย่างมากและแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของชาวภูเก็ต กรุณาเข้ าไปดูรายชื่อ
ผู้สนับสนุนทั ้งหมดได้ ที่เว๊ ปไซด์ของเรา

มาร่วมงานคอนเสริ ต
์
ภายใต้แสงดาวก ันเถอะ
ยามเย็นอ ันหรูหรา ว ันเสาร์ท ี่ 13
ก ันยายน ณ.โรงแรมตรีศาลา เชงิ ทะเล
แขกผูม
้ เี กียรติจะเพลิดเพลินก ับการ
แสดงทีย
่ อดเยีย
่ มโดย วงโอเปร่า “ไฟ
เวอร่า”
ื้ ตว๋ ั เพือ
ซอ
่ การบริจาคได้ในราคา 4.000
บาท โดยรวมอาหารคํา
่ และเครือ
่ งดืม
่
ไวท์
ื้ ตว๋ ั ได้ท ี่ โรงแรม ตรีศาลา
ติดต่อซอ
ั
หมายเลขโทรศพท์
+66 (0)
76310100 หรือ
reservtions@trisara.com.
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ข่ าวอัฟเดทของมูลนิธิฯ
คําอําลาจากไมค์
เป็ นสิง่ ที่แย่มากเมื่อเวลาของผมที่ได้ ทํางานกับมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เราได้ สิ ้นสุด
ลงเมื่อ 3 เดือนก่อน การเดินทางที่ยาวนานถึง 18 ชัว่ โมงจากโตรอนโตไปประเทส
ไทยดูเหมือนว่าเพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อวานนี ้ เมื่อคิดถึงช่วงเวลาการฝึ กงานที่มลู นิธิภเุ ก็ตม
อบสิง่ ดีๆแก่เราแล้ ว ด้ วยความสัตย์จริ ง ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะมีกลุม่ คนที่ผมได้
ทํางานด้ วยดีกว่านี ้อีกแล้ ว ตลอดเวลา 7 เดือนทีกมลาช่างวิเศษทุกอย่างและเป็ น
ความทรงจําที่ดีที่สดุ ในชีวิตของผม
เป็ นความสุขอย่างยิ่งที่ได้ ไปทํางานที่มลู นิธิทกุ ๆเช้ า มูลนิธิเล็กๆที่ไม่หวังผลกําไรมี
งานมากมาย ผมไม่ได้ ร้ ูสกึ เลยว่ามันเป็ น “งาน” การได้ มีปฎิสมั พันธ์กบั เด็กๆเป็ นเหตุการณ์สําคัญ การไปเยี่ยมสโมสรโคโคนัทซึง่ เป็ น
โปรแกรมหลังเลิกเรี ยน หรื อการไปว่ายนํ ้ากับพวกเขาในวันเสาร์ ขอบคุณทุกๆคนที่ทําให้ ผมรู้สกึ ดีที่กมลา ผมไม่ลงั เลที่จะกล่าวว่าผมมี
ความรู้สกึ ดีๆต่อมูลนิธิตอนจากมาดีกว่าตอนผมมาถึงใหม่มาก

ประสบการณ์ ในช่ วง 2-3 เดือนแรกของ ลิซ
เป็ นเรื่ องยากมากสําหรับดิฉนั ที่ที่จะหาคํามาอธิบายว่าดิฉนั รู้สกึ อย่างไรต่อหน่วยงานนี ้ ว่ากันง่ายๆคือ
ดิฉนั รู้สกึ เป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ เป็ นผู้ช่วยในสํานักงานของมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เรา ได้
ประสบการณ์จากการลองทํา ซึง่ ไม่เคยได้ รับโอกาสเช่นนี ้มาก่อน ดิฉนั โชคดี ที่จะบอกว่าดิฉนั ได้ อยูใ่ น
ที่ที่สวยงาม ได้ ทําในสิง่ ที่เหลือเชื่อกับผู้คนที่น่าทึง่ ได้ เห็นงานที่ทําทั้งในสํานักงานและได้ เห็นประโยชน์
จากสิง่ มีคา่ ที่เด็กนักเรี ยนได้ รับจากพลังที่มีในโลก โลกของเรา ดิฉนั ตื่นเต้ นที่จะได้ เห็นสิง่ ที่ดฉิ นั จะทํา
ในเดือนที่มาถึง ดิฉนั รู้วา่ มันจะเป็ นสิง่ ที่วิเศษมากเลยทีเดียว

แนะนํา ชีน่า
สวัสดีคะ่ ดิฉนั ชื่อ ชีน่า ดิฉนั เพิ่งเริ่ มงานในตําแหน่งผู้ช่วยคนใหม่ในสํานักงานของมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เรา
ดิฉนั มาจากแคนาดา ดินแดนแห่งหิมะ ด้ วยวุฒิปริ ญญาตรี และสําเร็ จในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ดิฉนั เคยทํางานเมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ วในองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรมาก่อน ดิฉนั รักงานการช่วยเหลือสังคมด้ านเพิ่ม
คุณภาพทางการศึกษา ดิฉนั รู้จกั มูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆแก่เราจากเพื่อนร่วมงาน คาร์ นคั และไมค์ ดิฉนั อยาก
มาร่วมทํางานกับมูลนิธิภเู ก็ตมอบสิง่ ดีๆกับเรามาก และตื่นเต้ นว่าว่าในเดือนต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง
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