
ฉบับที่  78  ปีที่  36 ประจ ำ เดือน เมษำยน— มิถุนำยน 2558  

เพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้ 

จดหมายข่าว  

มูลนิธิดวงประทปี 
Duang Prateep Foundation "ครูดีต้นแบบของชุมชน" และ "ครูดีในดวงใจ"  

 มูลนิธิดวงประทีปประสงคจ์ะยกยอ่งและสนบัสนุนการท าหนา้ที่ของครูโรงเรียนชุมชนหมู่บา้นพฒันาจึงจดัใหมี้ 

โครงการ "ครูดีตน้แบบของชุมชน"ขึ้น เพือ่เชิดชูเกียรติและใหก้ าลงัใจแก่ครูผูท้ี่อุทิศตนเป็นแบบอยา่งที่ดีในการพฒันาเด็ก 

โดยไดป้ระสานกบัทางโรงเรียนจดัให้เด็กนกัเรียนลงคะแนนเลือกครูดีตน้แบบของชุมชนและคณะครูลงคะแนนรางวลัครูดี 
ในดวงใจ โดยน ารายช่ือของคุณครูท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจ านวน 9 คน ส่งใหค้ณะกรรมการพจิารณาตดัสินรางวลัคดัใหเ้หลือ 4 
คน  ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดว้ย หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาเขตคลองเตย ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บา้นพฒันา  ประธาน 
คณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนชุมชนฯ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฯ เลขาธิการ ผูจ้ดัการ และหวัหนา้โครงการทุน 
การศึกษามูลนิธิดวงประทีป คณะกรรมการไดพ้จิารณาตดัสิน และจดัพธีิมอบรางวลัในวนัที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่โรงเรียน  
ชุมชนหมู่บา้นพฒันา โดยมีนายสุทศัน์ รุจิณรงค ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตคลองเตยใหเ้กียรติเป็นประธานในพธีิและคุณครู 
ประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปกล่าวรายงาน  มีครูที่ไดรั้บการคดัเลือกดงัน้ี  
รางวลั “ครูดีตน้แบบของชุมชน” จ านวน 2 คน  
 1. นางสาวพทัธว์ริน ชนนทว์ารศกัด์ิ ระดบัสายประถม   
 2. นายสมศกัด์ิ ศรีภิรมย ์ระดบัสายมธัยมตน้  

รางวลั “ครูดีในดวงใจ” จ านวน 2 คน  
 1. นางสาวคนัธนา กระจ่างมล ระดบัสายประถม  
 2. นางพรรณี อินทรพทิกัษ ์ระดบัสายมธัยมตน้  

ยืน่หนงัสือกรณีคลิปวีดีโอของนกักีฬาฟุตบอลชาวองักฤษสโมสรเลสเตอร์ซิต้ีฯ 
17 มิถุนายน 2558 ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ์ที่ปรึกษาอธิบดี  (รอง ผอ.สกพส.)  

และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัประเทศ น าโดย 
นางสุจินดา ศรีวรขาน คุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ พร้อมคณะเขา้ยืน่หนงัสือ 

ต่อ ดร.ภทัรียา สุมะโน โฆษกคณะ กมธ. นายบุญเลิศ คชายทุธเดช เลขานุการ กมธ.  

ในกรณีคลิปวดีีโอของนกักีฬาฟุตบอลชาวองักฤษสโมสรเลสเตอร์ซิต้ีฯมีพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสมต่อหญิงไทย โดยเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปดา้นการศึกษาเพิม่สตรีศึกษา 

ทุกระดบัชั้นเรียน รวมถึงเพือ่กอบกูภ้าพลกัษณ์และศกัด์ิศรีสตรีไทยพร้อมเรียกร้อง 

ใหส้โมสรเลสเตอร์ซิต้ีลงโทษนกักีฬาฟุตบอลทั้ง 3 คน ซ่ึงประเด็นดงักล่าวไดรั้บ 

ความสนใจจากส่ือมวลชนเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนันกัฟุตบอลทั้ง 3 คนถูกใหอ้อก 
จากทีม 
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พธีิมอบทุนกำรศึกษำประจ ำปี 2558  

             วนัที่ 7 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิดวงประทีปไดจ้ดัพธีิมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2558 ขึ้น ที่อาคารศูนยฝึ์กอบรมครู 
มอนเตสซอร่ี โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป โดยมี Mr.Mitsugu Saito อคัรราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทยให้เกียรติเป็น 
ประธานในพธีิ นอกจากน้ี ฯพณฯ Mr. Mitsugu Saito ยงัไดแ้สดงมายากลใหก้บันอ้งๆ ท่ีเป็นตวัแทนเขา้ร่วมพธีิกวา่ 300 คน 
จากจ านวนเด็กทุน 2,500 คนและแขกผูมี้เกียรติที่เขา้ร่วมงานไดรั้บชมเป็นการแสดงที่เรียกรอยยิม้ใหก้บัทุกๆคนไดเ้ป็น 
อยา่งดี จากนั้นท่านยงัไดล้งพื้นที่เพือ่เยีย่มชาวชุมชนแออดัอีกดว้ย  ก่อนเขา้พธีิการมอบทุนนกัเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ 
ไดใ้ชโ้อกาสน้ีร่วมแสดงก าลงัใจสู่ชาวเนปาลที่รับผลกระทบจากแผน่ดินไหวโดยการเขียนขอ้ความใหก้ าลงัใจพร้อมกบัสละ
ค่าขนมคนละเลก็คนละนอ้ยเพือ่ช่วยเหลือชาวเนปาล 
 พธีิมอบทุนการศึกษาในปีน้ีมีเด็กที่ไดรั้บรางวลัผลการเรียนดี เกรด 4 จ  านวน 8 คน, เกรด 3.5 ขึ้นไป จ านวน 34 คน, 
นกัเรียนที่บ  าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม จ านวน 10 คน ,นกัเรียนที่มีความกตญัญู จ  านวน 10 คน และส าเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาตี 5 คน และในคร้ังน้ี น.ส.พรทิพย ์ปานอินทร์ (ดร.สลมั) ดร.หญิงคนแรกของชุมชนคลองเตยไดข้ึ้นกล่าวถึง 
แรงบนัดาลใจที่ท  าใหเ้ธอประสบความส าเร็จการศึกษาในระดบัดุษฎีบณัฑิตต าแหน่งหนา้ที่การงานที่ดีจนกระทั้งทุกวนัน้ี  



เพื่อกำรศึกษำของเด็กยำกจน  และพัฒนำคนยำกไร้  หน้ำ 3  

 

 วนัที่ 6 พฤษภาคม 2558 Mr.Lee, Man-Jea ประธานหอการคา้ เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ ตวัแทน บริษทั GMM 

CJ O Shopping จ ากดั ร่วมมอบเงินบริจาค ชุดหนงัสือส่งความสุขใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ จ  านวน 105 ชุด 

ตามโครงการ “ส่งความสุขผา่นหนงัสือใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ตอ้นรับฤดูกาลเปิด เทอม” โดยมี คุณครูประทีป 

อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ใหก้ารตอ้นรับและรับมอบเงินบริจาค                                                              

ประธำนหอกำรค้ำ เกำหลี-ไทย พร้อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จ ำกดั 
ร่วมบริจำคเงินในโครงกำร “ส่งควำมสุขผ่ำนหนังสือให้เด็กด้อยโอกำสในโรงเรียนยำกไร้ 

 
                                      

วนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทางมูลนิธิดวงประทีปเดินรณรงค ์
"น ้ าใจคนจน สู่คนเนปาล"  น าโดย   คุณครูประทีป 
อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ 
และเจา้หนา้ที่ ในชุมชนล็อค 1-2-3 และ ล็อค 4-5-6 เพือ่รวบ 
รวมเงินสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวประ 
เทศเนปาลยอดบริจาค 193,971 บาท และร่วมแสดงก าลงัใจ 
สู่ชาวเนปาลที่รับผลกระทบจากแผน่ดินไหวโดยการเขียน 
ขอ้ความใหก้ าลงัใจ 

"น ำ้ใจคนจน สู่คนเนปำล"  



คณะบรรณำธิกำรทีป่รึกษำ 
ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทปี  อึง้ทรงธรรม ฮำตะ 
คุณครูมิง่พร  อึง้ทรงธรรม 
คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 
คุณพเยำว์  น้อยวำนิช 
คุณวนัเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณำธิกำร 
คุณวำสนำ  สนิทหมืน่ไวย 

กองบรรณำธิกำร 
และ 

หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ ของ 
มูลนิธิดวงประทปี 

 

สถำนทีต่ดิต่อ 
โทรศพัท ์0-2671-4045-8 
โทรสาร 0-2249-5254 

แม้ว่าวนัเด็กแห่งชาตปีินีจ้ะดูเหงา
ๆ   เน่ือง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุ่นวาย 
ทางการเมือง แต่มลูนิธิฯ 
ก็พยายามจดังานวนั 
เด็กให้กบัเด็กๆ 

มูลนิธิดวงประทปี 

น ำ้ใจแด่ผู้ประสบอคัคภีัยชุมชนตลำดปีนัง  

ขอเชิญร่วมส่งควำมสุขผ่ำนหนังสือให้กบัเดก็ด้อยโอกำสในโรงเรียนยำกไร้  

          เน่ืองจากวนัที่ 26 เมษายน 2558 ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหมชุ้มชน 
ตลาดปีนงัใกลอ้าคารล็อกซเลย ์พื้นที่เขตคลองเตย วนัที่ 28 เมษายน 2558 คุณครูประทีป   
อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะเจา้หนา้ที่ลงเยีย่มชุมชนตลาดปีนงัเพือ่มอบ 
ขา้วของเคร่ืองใชโ้ดย องคก์ร Osaka Maipenra  
ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหก้บัผูป้ระสบ 
อคัคีภยัเป็นจ านวน 11 หลงัคาเรือน 34 ครอบครัว  
ผูป้ระสบภยัดีใจเป็นอยา่งมากที่ทางมูลนิธิฯไดเ้ขา้ 
ไปใหค้วามช่วยเหลือ  

        มูลนิธิดวงประทีปขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งความสุขดว้ยการมอบหนงัสือใหก้บัเด็กยาก 
จนไดมี้โอกาสอ่านหนงัสือดีๆ มีสาระโดยหน่ึงชุดจะมีหนงัสือ 20 เล่ม ประกอบไปดว้ย 
หนงัสือที่มีคุณค่า สาระความรู้ และความหลากหลายเหมาะกบัเด็ก เยาวชน ครู และผูป้ก 
ครอง มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะมอบใหก้บัโรงเรียน 1,000 แห่งทัว่ประเทศ  ในขณะน้ีมีโรง 
เรียนที่แสดงความจ านงของรับบริจาคหนงัสือเพื่อเขา้หอ้งสมุดแลว้กวา่ 100 แห่ง หรืออาจ 
จะเป็นโรงเรียนที่ท่านมีความประสงคจ์ะมอบใหเ้ป็นพเิศษก็สามารถระบุช่ือโรงเรียนที่ท่าน
จะมอบใหไ้ด ้  
         เพือ่ร่วมกนัมอบส่ิงดีๆ ใหก้บัเด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมส่ง 
ความสุข  ดว้ยการมอบหนงัสือใหก้บัโรงเรียนยากไร้โรงเรียนละ 1  ชุดๆ ละ 2,000.- บาท 
(รวมค่าจดัส่ง)  ดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย  ช่ือบญัชี มูลนิธิดวง 
ประทีป เลขที่บญัชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียดพร้อมส าเนาการโอนเงินมายงั 
หมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพือ่ทางมูลนิธิฯ จะไดจ้ดัส่งใบเสร็จใหท่้านในภายหลงั 
และใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ 
สามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได)้  ติดต่อขอขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ คุณวนัเพญ็  ทรงโฉม  หรือ 
 คุณอภิธีญา ตะสูงเนิน หมายเลขโทรศพัท ์02-671-4045-8 ต่อ 102,107    


