
เนือ้หาในฉบบั  

 เร่ืองใหม่ในโรงเรียน  

 ต้อนรับสิง่ใหม่ครูของเรา  
 การอปุถมัภ์นกัเรียนหรือชัน้

เรียน  

 คะแนนโอเน็ต  

 เร่ืองอฟัเดทสโมสรโคโคนทั  
 การอําลาคณุครู  
 งานเลีย้งจดัหาทนุ  

 คืนแหง่โอเปร่า  

คาํทกัทายจากคณะกรรมการผู้บริหาร  
โรงเรียนเปิดเทอมใหม่เรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ต่ืนเต้นกบัสิง่ท่ีจะต้องทําตอ่ไปในปี 2014  
ตามแผนงานของมลูนิธิฯท่ีได้วางไว้  นกัเรียนก็ต่ืนเต้นท่ีจะได้กลบัมาเรียนหนงัสือกนั ไม่ตา่งกบั
คณะครูของเราท่ีปรารถนาท่ีจะมาสอนในเทอมใหม่อีกครัง้ เทอมท่ีแล้วได้จบลงโดยนกัเรียนชัน้ 
ป.6 โรงเรียนบ้านกะหลมิของเราสามารถทําคะแนนโอเน็ตได้สงูเป็นลําดบั 3 จากโรงเรียนรัฐบาล
ในจงัหวดัภเูก็ตทัง้หมด 49 โรง  ความภมิูใจครัง้นีส้ามารถพดูได้วา่มาจากการทํางานหนกั และ
อทิุศตวัของ บรรดานกัเรียน ครูและอาสาสมคัรของเรา เย่ียมมากทกุคน  

 

เทอมนีเ้ราได้ขยายโครงการสอนชัน้อนบุาลของโรงเรียนบ้านกะหลมิ ทําให้เราสามารถทําการสอน
เดก็ได้ถึง 1000 คน  เราดีใจมากท่ีมีโอกาสได้สร้างสิง่ดีๆในชีวิตตอ่เดก็ในท้องถ่ินและเช่ือมัน่ วา่ชัน้
อนบุาลของโรงเรียนบ้านกะหลมิจะสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จเ เหมือนท่ีโรงเรียนบ้านกมลาและ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตําบลกมลา  
 
แน่นอนท่ีสดุ เม่ือการเตบิโตเกิดขึน้ยอ่มต้องการเงินทนุมากขึน้ การระดมทนุจงึเป็นสิง่จําเป็นตอ่
การอยูร่อด ดงันัน้ตามท่ีเรายินดีและทราบกนัวา่เราประสบความสําเร็จอยา่งมากจากการจดังาน
เลีย้งมาแล้วสองครัง้ตัง้แตต้่นปี งานเลีย้งหน้ากากมาสควาเรดท่ีโรงแรมพลูแมน หาดในทอน เม่ือ
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ และงานไมอาม่ีบีช ณ.บลชิบีชคลบั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม ทัง้สองงานรวมกนั
สามารถระดมเงินได้ถึง 1.5 ล้านบาท สําหรับมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เรา ทัง้นีจ้ากความเอือ้เฟือ้
อยา่งเหลือเช่ือจากคนในชมุชนภเูก็ตและขอขอบคณุตอ่ทกุคนท่ีช่วยทําให้งานเลีย้งดงักลา่วประสบ
ความสําเร็จได้  
 
ขอแสดงคามนบัถือ  

 
 
 

 
ซูซานน์ อัตแมนน์  
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ข่าวอัฟเดทของโรงเรียน  

ข่าวอัฟเดทจากครูอาวุโสของเรา  

คามิลลา่ และเทเรซา่ สละเวลาสว่นตวัถึง 5 เดือน เพ่ือมาช่วยสอนโดยไม่
คดิคา่จ้าง คณุจะได้อ่านวา่ทัง้สองคนได้รับประสบการณ์แคไ่หนใน
จดหมายขา่วฉบบันี ้เรายงัน้อมรับสิง่ท่ีบางคนตัง้ใจท่ีจะมอบให้เราเสมอ 

คามิลลา่ และเทเรซา่ สละเวลาสว่นตวัถึง 5 เดือน เพ่ือมาช่วยสอนโดยไม่
คดิคา่จ้าง คณุจะได้อ่านวา่ทัง้สองคนได้รับประสบการณ์แคไ่หนใน
จดหมายขา่วฉบบันี ้เรายงัน้อมรับสิง่ท่ีบางคนตัง้ใจท่ีจะมอบให้เราเสมอ 

 

ดงันัน้เรากลา่วคําอําลาตอ่พวกเขา และครูอีกสองคน คือ ครูทาเลีย ซึง่ได้
งานด้านภาษาและการพดูท่ีลอนดอน และครูมิเชลท่ีได้รับโอกาสท่ีดีกวา่
ท่ีโรงเรียนอ่ืนในภเูก็ต ครูทัง้สองทา่นนีไ้ด้สร้างโอกาสดีๆให้แก่เดก็ท่ีทา่น
สอนและตอ่มลูนิธิของเรา มิเชลและนกัเรียนของเธอได้ประดษิฐ์
ภาพเขียนช้างเพ่ือประมลูในงานเลีย้ง และครูทาเลียได้สละเวลาสอนการ
โครงการหดัอ่าน ซึง่ทําให้เราได้ทําประโยชน์มากขึน้ในท้องถ่ิน ครูทัง้สอง
ทา่นได้รับโอกาสท่ีดีกวา่และเราปรารถนาให้ทัง้คูบ่รรลคุวามพากเพียร  
 
เรามีพนกังานใหม่ 2 ทา่นท่ีมาเร่ิมใหม่ในเทอมนี ้ครูมาร์ตนิเคยทํางานใน
ประเทศไทยมาก่อนแล้วประมาณหนึง่ปี โดยสอนในทกุชัน้ใน
ระดบัประถม สามารถพดูไทยได้ เรายงัต้องการครูผู้ชายในทีมของเราอีก 
ครูอลเิชีย เป็นครูท่ีมีความชํานาญในระดบัอนบุาลซึง่เคยทํางานท่ีเกาะส
มยุ อลเิชียมาจากอเมริกาซึง่จบมาจากโรงเรียนเดียวกบั ลซิ ซึง่เป็น
อาสาสมคัรในสํานกังาน เราต่ืนเต้นท่ีสามารถจ้างครูท่ีมีคณุสมบตัแิละ
ประสบการณ์ซึง่เช่ือมัน่ในสิง่ท่ีเราทํา ด้วยความสามารถท่ีสงูของ
เจ้าหน้าท่ีของเรา จะทําให้นกัเรียนได้รับโอกาสท่ีดียิ่งขึน้ 
 

ปีนีจ้ะเป็นปีท่ียิง่ใหญ่  

แองเจลา่  
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ขอแนะนําครูมาร์ตนิ  

สวสัดีครับ ผมช่ือมาร์ตนิ ผม
เป็นครูคนใหม่ของมลูนิธิภเูก็ต
มอบสิง่ดีๆแก่เรา ผมมาจากอู
กนัดา จบการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัมาเกอเรอร์ ผมเคยสอนในประเทศไทย ตัง้แต ่
เดือนพฤษภาคม 2555 ทัง้ในชัน้เรียนและเป็นครูสอนพิเศษ
แบบตวัตอ่ตวั ผมต้องการเป็นครูเพราะผมชอบ  ผมชอบมากท่ี
ได้มาอยูท่ี่สวยงามอยา่งกมลาและใกล้ทะเล เพราะทําให้ผม
รู้สกึเหมือนอยูบ้่านท่ีรุกกงุกิรี ผมตัง้ตารอวา่จะเป็นอยา่งไร
ตอ่ไปในรอบปี  

ขอแนะนําครูอลเิชีย  

สวสัดีคะ่ ดฉินัช่ืออลเิชีย เป็นครูคน
ใหม่ของมลูนิธิภก็ูตมอบสิง่ดีๆแก่
เราสําหรับศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ดฉินั
มาจากสหรัฐอเมริกา และสําเร็จ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัเวสต์เช
สเตอร์ ในสาขาประถมศกึษา 

เป้าหมายของดฉินัคือต้องการไปสอนหนงัสือแก่เดก็ด้อย
โอกาสในตา่งประเทศ ดงันัน้ดิฉนัจงึซือ้ตัว๋เดนิทางเท่ียวเดียว
มายงัประเทศไทยเม่ือ 6 เดือนท่ีแล้ว ดฉินัรู้จกัมลูนิธิภเูก็ตมอบ
สิง่ดีๆแก่เราในขฌะท่ีดฉินัสอนอยูท่ี่เกาะสมยุและในทนัทีนัน้
ดฉินัต้องการมาเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรท่ียอดเย่ียมนี ้ดฉินัรัก
และคดิถึงบ้านเกิดท่ีฟิลาเดลเฟีย แตปั่จจบุนันี ้ดฉินัรู้สกึสนกุ
กบังานและได้เรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นไทยและวิถีชีวิตของ
เกาะแห่งน้ีมาก 
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ข่าวดจีากโรงเรียน – ความสาํเร็จของการสอบโอเน็ต  
ในช่วงสิน้ปีการศกึษา นกัเรียนชัน้ ป.6 ทัว่ประเทศจะต้องสอบโอเน็ต เพ่ือท่ีจะเลื่อนชัน้และประเมินความรู้ทกุวิชา ปีนี ้นกัเรียนชัน้ ป.6 
ของโรงเรียนบ้านกะหลมิได้ทําการสอบและได้คะแนนสงูเป็นลําดบั 3 จาก 49 โรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัภเูก็ต มีคะแนนเฉล่ีย 44.04 %  

 
ต้องขอขอบคณุนกัเรียนชัน้ ป.6 ท่ีตัง้ใจเรียนและขอบคณุครูและอาสาสมคัรท่ีใช้ความรู้ความสามารถในการทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในชีวิตของเดก็ๆ 

ความคืบหน้าของโรงเรียน  

การอุปถัมภ์เดก็  

โครงการรับอปุถมัภ์เดก็ของเราเป็นโครงการให้โอกาสท่ียอด

เย่ียมเพ่ือช่วยเหลือให้เดก็นกัเรียนได้มีการศกึษาและมีความ

เป็นอยูท่ี่ดี บดันีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะรับการสนบัสนนุ

จากทา่น เงินอดุหนนุ จํานวน 10,000 บาทของทา่นจะจดัให้มี

การสอนภาษาองักฤษ กิจกรรมหลกัสตูรพิเศษหลงัเลกิเรียน 

และการออกไปทํากิจกรรมภาคสนามตลอดปี 

ขอขอบคณุเป็นอยา่งย่ิงตอ่ผู้สนบัสนนุทัง้หมดท่ีทําให้โครงการ

อปุภมัภ์เดก็ของเราลลุว่งไปด้วยดี ทา่นสามารถเข้าเย่ียมชมเว๊ป

การอุปถัมป์ชัน้เรียน  
ในปีการศกึษานี ้เราจะเฝ้าตดิตามดกูารพฒันาภาษาองักฤษ
ของชัน้เรียนท่ีได้รับการอปุถมัภ์คา่เลา่เรียน และขอขอบคณุผู้ ท่ี
ให้การอปุถมัภ์ท่ีได้ให้โอกาสแก่นกัเรียนให้ได้รับประสบการณ์
ในห้องเรียนท่ีมีคณุภาพ 

หากทา่นใดท่ีประสงค์จะอปุถมัภ์ชัน้เรียน หนึง่ปีตอ่การปฎิบตัิ
การการสอนภาษาองักฤษสําหรับนกัเรียน 12 คน เป็นจํานวน
เงิน 120,000 บาท หากต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิกรุณาเข้าเย่ียม
ชมได้ท่ีเวีปไซด์ของเรา 

รายการส่ิงที่ต้องการสาํหรับห้องเรียน  

   ถงัขยะพลาสตกิสีดํา  
   สก็อตเทปขนาดกว้างและขนาดทัว่ไป  

   ปากกาป้ายสีขนาดกว้าง  
   เคร่ืองเย็บกระดาษขนาดกลาง  
   กาวแทง่  
   สมดุแบบมีเส้นขนาด เอ 5  
   ปากกาสี “ชาร์ปี”้สีดํา  
   กระดาษแถบสี  
   ยางลบ  

   หมดุสีนํา้เงิน/ขาว  
   กระดาษแข็งสีดํา ขนาด เอ 3  

 
 



งานวันเกดิ  
ในเดือนมีนาคม เราจะมี
การเลีย้งฉลองวนัเกิดกนัอีก
ครัง้หนึง่สําหรับสมาชิก
พิเศษของสโมสร โคโคนทั 
ณ.หาดกมลาของพวกเรา 

 
ช่างเป็นวนัท่ีวิเศษสําหรับเดก็ๆทัง้ 31 คนท่ีมีกิจกรรมบนชายหาด
มากมาย งานเลีย้งวนัเกิดนีจ้ะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากคณุคอลลนิ กาลาเฮอร์และบรรดาพ่ีๆจาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมาช่วยน้องๆ และจดัเกมส์มาให้
เดก็ๆมากมายรวมทัง้อาหารกลางวนัท่ีแสนอร่อย ของขวญัตา่งๆ
ได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบญุท่ีเป็นมิตรสหายของมลูนิธิฯ ซึง่สร้าง
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การมอบหมวกกันน๊อค  

เม่ือสิน้เทอมสดุท้าย สมาชิก
ของสโมสรโคโคนทัคลบัของ
เราใจดีมอบของขวญัพิเศษ
แก่ครูท่ีช่ืนชอบ หมวก
กนัน๊อคนัน่เอง 

 
เดก็ๆวาดรูปบนด้านหลงัของหมวกกนัน๊อคใบใหม่เม่ือเดือนมกราคม 
อยา่งสนกุสนานในกิจกรรมหลงัเลกิเรียน มีการวาดภาพสตัว์และ
เขียนช่ือตวัเอง ระบายสีสนัสวยงามตามท่ีตวัเองชอบ เป็นวธีิท่ีเดก็ๆ
ได้เรียนรู้เร่ืองความสําคญัของความปลอดภยัขณะท่ีอยูบ่นท้องถนน 
ทัง้ครูและนกัเรียนรู้สกึต่ืนเต้นท่ีมีการให้และรับมอบสิง่ของท่ีจําเป็น
และมีศลิปะท่ีสวยงามตอ่กนั 

สโมสร โคโคนัท 
ช่วงเวลาของวันที่ทุกคนช่ืนชอบ  

สโมสรโคโคนทัในภาคเรียนท่ีสองคอ่นข้างเบา เน่ืองจากมีการแขง่ขนักีฬา มีการสอนพิเศษ และการสอบ แตอ่ยา่งไรก็ตาม เรายงัคงทํา
กิจกรรมตอ่เน่ืองเหมือนปกตใินเวลาหลงัเลกิเรียนและในวนัหยดุสดุสปัดาห์สําหรับเดก็หอพกัของเรา 

เรามีงานวนัเกิดท่ียอดเย่ียมบนชายหาดในเทอมท่ีแล้ว ซึง่สนบัสนนุโดยมิตรของเราจาก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เราจดักิจกรรมวา่ยนํา้
อยา่งตอ่เน่ือง 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ขอขอบคณุภเูก็ตอินเตอร์เนชัน่แนล อะคาเดม่ี ท่ีให้การสนบัสนนุและอากาศท่ีเป็นใจให้เราเลน่นํา้ทะเล ถ้า
ทา่นมีอปุกรณ์การเลน่นํา้ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีบ้าน เรายินดีท่ีจะรับบริจาค เน่ืองจากอปุกรณ์การวา่ยนํา้ท่ีเรามีให้เดก็ๆผา่นการใช้งานอยา่งหนกัจน
หมดสภาพแล้ว 

นอกจากนีเ้รายงัเร่ิมโครงการสอนการอ่านภาษาองักฤษในวนัหยดุสดุสปัดาห์และกิจกรรมของสโมสรโคโคนทั ซึง่เป็นไปด้วยดี เรายินดีมากท่ี
เห็นเดก็ๆมาเรียนการอ่านกนัในวนัเสาร์ ครูท่ีสอนการอ่านมีประสบการณ์ด้านการสอนมาหลายปีและเราโชคดีมากท่ีมีครูท่ีมีความชํานาญ
มาร่วมงานด้วย  

กิจกรรมหลงัเวลาในสโมสร โคโคนทั เราสนกุสนานกบัการทําบตัรและงานศลิปะกบัคณุครู คามิลลา่ ด้วยเหตนีุเ้ราจงึต้องการกระดาษอยา่ง
ดีและพูก่นัระบายสี การเลน่สเก็ตบอร์ดก็ยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของเจ้าตวัร้ายทัง้หลาย ในขณะท่ีมีอีกหลายคนท่ียกโขยงไปทํารอเสนอหน้าเพ่ือหดั
ทําอาหารและเลน่บิงโก 
 
คุณอยูใ่นสโมสร โคโคนทั แล้วนะ  

แองเจลลา่  

สโมสร โคโคนัท  



อาํลาคุณครู  

คาํอาํลาครูคามิลล่า  
ในช่วงเวลาท่ีดฉินัร่วมงานกบัมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เราในฐานะครูอาสาสมคัร นบัวา่
เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุในชีวิตของดฉินั แคไ่ด้อยูก่บัเดก็ๆและสอนพวกเขา ดฉินัรู้สกึอ่ิมเอม
เป็นอยา่งย่ิง ยงัไม่รวมสโมสรโคโคนทั ท่ีได้พาพวกเขาไปวา่ยนํา้และทําสิง่อ่ืนๆ 
 
ดเูหมือนวา่เวลาช่างผา่นไปอยา่งรวดเร็ว เดก็ๆซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากมลูนิธิภเูก็ต
มอบสิง่ดีๆแก่เราได้รับประโยชน์จากบทเรียนภาษาองักฤษและเม่ือได้อยูก่บัผู้ใหญ่ท่ีเอา
ใจใสแ่ละสนกุสนานเม่ือได้ใช้เวลาอยูร่่วมกนั ช่วงเวลาท่ีหนกัท่ีสดุทีของการเป็น
อาสาสมคัรท่ีน่ีคือการท่ีต้องกลา่วคําอําลาตอ่เดก็ๆ นอกเหนือจากการสอนท่ีโรงเรียนแล้ว 
ยงัเป็นประสบการณ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ของมลูนิธิฯท่ีมีการทํางานท่ีชาญฉลาดและสงัคมท่ีดี และในทกุด้านสร้างสรรค์ให้เกิด
ประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมแก่ดฉินัอยา่งย่ิง  
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คาํอาํลาครูทาเลีย  

 
คร้ังแรกเม่ือดิฉนักา้วเขา้ไปในหอ้งเรียนและเห็นหนา้ทะเลน้ท่ีมองมาท่ีดิฉนั ดิฉนัรู้
วา่ป่ีแห่งการผจญภยัเร่ิมข้ึนแลว้ 
 
ฉนักระโดดด้วยความดีใจท่ีได้คําตอบรับเพ่ือทํางานกบัมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่
เรา เพราะไม่ใชแ่คท่ี่ดฉินัจะได้เตมิเตม็ความฝันท่ีจะสอนหนงัสือ แตด่ฉินัจะได้มี
โอกาสในการสร้างความเปล่ียนแปลงในชีวิตแก่เดก็ด้อยโอกาส เดก็ๆเหลา่นีบ้าง
คนเป็นเดก็น่ารัก น่าเอ็นด ู(บางคนก็ซนมาก) ซึง่ดฉินัไม่เคยพบมาก่อน ดฉินัอยาก
รู้จกัตวัตนของเดก็แตล่ะคนและอยากพาไปท่ีชายหาดในวนัเสาร์และทํากิจกรรม

ของสโมสรโคโคนทัหลงัเลกิเรียน การบอกอําลาตอ่เพ่ือนอาสาสมคัรท่ีทํางานมาด้วยกนัยาวนานเป็นสิง่ท่ียากมาก แตด่ฉินัก็รู้วา่มนัเป็น
จงัหวะของชีวิตจนกวา่ดฉินัจะได้พบพวกเขาและเดก็ๆอีกครัง้ 



การอาํลาครูยังคงมีต่อไป  
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คาํอาํลาครูเทเรซ่า  
ในปีท่ีผา่นมา ดิฉนัตดัสินใจลาออกจากงานสบายๆ และลองทาํ
บางส่ิงท่ีแปลกใหม่ การเขา้มามีส่วนร่วมในมูลนิธิภูเกต็มอบส่ิงดีๆ
แก่เราเป็นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดอีกคร้ังหน่ึงในชีวิตของดิฉนั ดิฉนั
พบวา่การทาํงานกบัเดก็ๆเป็นรางวลัของชีวิต ตอ้งขอบคุณเด็กๆ
เป็นอยา่งมาก ท่ีทาํใหดิ้ฉนัเรียนรู้ท่ีจะอดทนมากข้ึน 
 
เดก็ๆน่ารักมาก พวกเขามีรอยยิม้บนใบหน้าเสมอ เขาชอบ
โปรแกรมหลงัเลกิเรียนของสโมสรโคโคนทัอยา่งมาก หากใคร
อยากเป็นอาสาสมคัรในประเทศไทย ดฉินัขอแนะนํามลูนิธิภเูก็ต
มอบสิง่ดีๆแก่เรา เพราะจะทําให้คณุรู้สกึได้วา่คณุเป็นสว่นหนึง่
ของครอบครัวใหญ่ๆเลยทีเดียว 

คาํอาํลาครูมิเชล 
การสอนภาษาองักฤษแก่เดก็ด้อยโอกาสเป็นประสบการณ์ท่ีน่าทึง่ ซึง่เป็นการยากท่ีจะหาคํามาอธิบาย ประสบการณ์ครัง้นีส้ง่ผล
อยา่งเตม็ท่ีตอ่ดฉินัและการพฒันาวิชาชีพของดฉินั  ผลท่ีสะท้อนกลบัมาจากการร่วมงานกบัมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เราคือดฉินั
ประทบัใจอยา่งมากและได้รับประสบการณ์มากมายจากการสอนภาษาองักฤษแก่เดก็ๆท่ีมีทัง้ร่าเริง เกเร และน่ารัก 
 
ทัง้มลูนิธิฯ อาสาสมคัร และบรรดาครูของโรงเรียน ท่ีสําคญัท่ีสดุคือเดก็ๆท่ีทําให้ดฉินัรู้สกึถึงการต้อนรับท่ีอบอุ่น ดฉินัลาออกเพ่ือไป
สอนหนงัสือท่ีใหม่และปรารถนาท่ีจะใช้กําลงักายและเวลาเพ่ือชว่ยสร้างความเปล่ียนแปลงแก่เดก็ในโลกตอ่ไป ขอบคณุทกุๆคนท่ีทํา
ให้เวลาของดฉินัท่ีมลูนิธิฯ เป็นเวลาท่ีพิเศษมาก 
 



การจัดหาทนุ  
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ไมอาม่ี บีช  

 

วนัศุกร์ท่ี 9 พฤษภาคม เป็นวนัท่ีบลิชบีชคลบั ไดเ้ป็นเจา้ภาพสาํหรับงานเล้ียง
จดัหาทุนใหญ่คร้ังท่ี 2 ของปี 2014 ช่ือ ไมอาม่ี บีช ปาร์ต้ี  แขกกวา่ 200 คน
สนุกสนานกบัแฟชัน่โชวห์รูหรายามคํ่าคืน อาหารยอดเยีย่มและเคร่ืองด่ืมไวน์
ฟรีไม่อั้น เราสามารถระดมทุนไดถึ้ง 750,000 บาท งานเล้ียงประสบความสาํเร็จ
อยา่งมากและแสดงใหเ้ห็นถึงความใจกวา้งของชาวภูเกต็ กรุณาเข้าไปดรูายช่ือ
ผู้สนบัสนนุทัง้หมดได้ท่ีเว๊ปไซด์ของเรา 

งานเลีย้งหน้ากาก  
งานเลีย้งใหญ่ชิน้แรกของเราในปี 2014 จดัขึน้ท่ีพลูแมนภเูก็ตอาเคเดีย ในวนัท่ี 

8เดือนกมุภาพนัธ์ เป็นคืนท่ีควรจดจําอยา่งย่ิง แขกกวา่ 160 คนใสห่น้ากาก 
และสนกุสนานกบัคืนท่ีแสนวิเศษ ท่ีเตม็ไปด้วยดนตรีแหง่การเต้นรํา อาหารเลศิ
รสและเคร่ืองด่ืมท่ีซาบซา่ ขอขอบคณุทกุๆคนท่ีมาร่วมงาน คณุได้ช่วยให้งาน
จดัหาทนุของเราประสบความสําเร็จและทําให้เราสามารถระดมทนุได้เกือบ 1 
ล้าบนบาท กรุณาเข้าไปดรูายช่ือผู้สนบัสนนุทัง้หมดได้ท่ีเว๊ปไซด์ของเรา 

มารว่มงานคอนเสริต์
ภายใตแ้สงดาวกนัเถอะ  

 
ยามเย็นอนัหรหูรา วนัเสารท์ ี ่13 

กนัยายน  ณ.โรงแรมตรศีาลา เชงิทะเล 
แขกผูม้เีกยีรตจิะเพลดิเพลนิกบัการ
แสดงทีย่อดเยีย่มโดย  วงโอเปรา่ “ไฟ

เวอรา่” 
 
 

ซือ้ต ัว๋เพือ่การบรจิาคไดใ้นราคา 4.000 
บาท โดยรวมอาหารคํา่และเครือ่งดืม่

ไวท ์
 
 

ตดิตอ่ซือ้ต ัว๋ไดท้ ี ่โรงแรม ตรศีาลา 
หมายเลขโทรศพัท ์+66 (0) 

76310100 หรอื 
reservtions@trisara.com. 

งานเลีย้งจดัหาทนุจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ปราศจากการอปุถมัภ์ของผุส้นบัสนนุของเรา โปรดรอดูรายชือ่ผูส้นบัสนนุทีจ่ะจดัพิมพ์ลงใน
จดหมายข่าวฉบบัส้ินปีของเรา 
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เป็นสิง่ท่ีแยม่ากเม่ือเวลาของผมท่ีได้ทํางานกบัมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เราได้สิน้สดุ
ลงเม่ือ 3 เดือนก่อน การเดนิทางท่ียาวนานถึง 18 ชัว่โมงจากโตรอนโตไปประเทส
ไทยดเูหมือนวา่เพิ่งเกิดขึน้เม่ือวานนี ้เม่ือคดิถงึช่วงเวลาการฝึกงานท่ีมลูนิธิภเุก็ตม
อบสิง่ดีๆแก่เราแล้ว ด้วยความสตัย์จริง ผมคดิไม่ออกเลยวา่จะมีกลุม่คนท่ีผมได้
ทํางานด้วยดีกวา่นีอี้กแล้ว ตลอดเวลา 7 เดือนทีกมลาช่างวิเศษทกุอยา่งและเป็น
ความทรงจําท่ีดีท่ีสดุในชีวิตของผม 
 

เป็นความสขุอยา่งย่ิงท่ีได้ไปทํางานท่ีมลูนิธิทกุๆเช้า มลูนิธิเลก็ๆท่ีไม่หวงัผลกําไรมี
งานมากมาย ผมไม่ได้รู้สกึเลยวา่มนัเป็น “งาน” การได้มีปฎิสมัพนัธ์กบัเดก็ๆเป็นเหตกุารณ์สําคญั การไปเย่ียมสโมสรโคโคนทัซึง่เป็น
โปรแกรมหลงัเลกิเรียน หรือการไปวา่ยนํา้กบัพวกเขาในวนัเสาร์ ขอบคณุทกุๆคนท่ีทําให้ผมรู้สกึดีท่ีกมลา  ผมไม่ลงัเลท่ีจะกลา่ววา่ผมมี
ความรู้สกึดีๆตอ่มลูนิธิตอนจากมาดีกวา่ตอนผมมาถึงใหม่มาก 

 

ข่าวอัฟเดทของมูลนิธิฯ  

คาํอาํลาจากไมค์  

ประสบการณ์ในช่วง 2-3 เดอืนแรกของ ลิซ  

เป็นเร่ืองยากมากสําหรับดฉินัท่ีท่ีจะหาคํามาอธิบายวา่ดฉินัรู้สกึอยา่งไรตอ่หน่วยงานนี ้วา่กนังา่ยๆคือ 
ดฉินัรู้สกึเป็นเกียรตอิยา่งย่ิงท่ีได้เป็นผู้ช่วยในสํานกังานของมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เรา ได้
ประสบการณ์จากการลองทํา ซึง่ไม่เคยได้รับโอกาสเช่นนีม้าก่อน ดฉินัโชคดี ท่ีจะบอกวา่ดฉินัได้อยูใ่น
ท่ีท่ีสวยงาม ได้ทําในสิง่ท่ีเหลือเช่ือกบัผู้คนท่ีน่าทึง่ ได้เห็นงานท่ีทําทัง้ในสํานกังานและได้เห็นประโยชน์
จากสิง่มีคา่ท่ีเดก็นกัเรียนได้รับจากพลงัท่ีมีในโลก โลกของเรา ดฉินัต่ืนเต้นท่ีจะได้เห็นสิง่ท่ีดฉินัจะทํา
ในเดือนท่ีมาถึง ดฉินัรู้วา่มนัจะเป็นสิง่ท่ีวิเศษมากเลยทีเดียว  

                                  แนะนํา ชีน่า  
สวสัดีคะ่ ดฉินัช่ือ ชีน่า ดฉินัเพิ่งเร่ิมงานในตําแหน่งผู้ช่วยคนใหม่ในสํานกังานของมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เรา 
ดฉินัมาจากแคนาดา ดนิแดนแหง่หิมะ ด้วยวฒิุปริญญาตรีและสําเร็จในสาขาการพฒันาระหวา่งประเทศ 
ดฉินัเคยทํางานเม่ือ 2-3 ปีท่ีแล้วในองค์กรท่ีไม่หวงัผลกําไรมาก่อน ดฉินัรักงานการช่วยเหลือสงัคมด้านเพิ่ม
คณุภาพทางการศกึษา  ดฉินัรู้จกัมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆแก่เราจากเพ่ือนร่วมงาน  คาร์นคั และไมค์ ดฉินัอยาก
มาร่วมทํางานกบัมลูนิธิภเูก็ตมอบสิง่ดีๆกบัเรามาก และต่ืนเต้นวา่วา่ในเดือนตอ่ไปจะมีอะไรเกิดขึน้บ้าง  


