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ประจ ำเดื อ น เมษำยน — มิ ถุ น ำยน 2558

"ครูดีต้นแบบของชุมชน" และ "ครูดีในดวงใจ"

มูลนิธิดวงประทีปประสงค์จะยกย่องและสนับสนุนการทาหน้าที่ของครู โรงเรี ยนชุมชนหมู่บา้ นพัฒนาจึงจัดให้มี
โครงการ "ครู ดีตน้ แบบของชุมชน"ขึ้น เพือ่ เชิดชูเกียรติและให้กาลังใจแก่ครู ผทู ้ ี่อุทิศตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาเด็ก
โดยได้ประสานกับทางโรงเรี ยนจัดให้เด็กนักเรี ยนลงคะแนนเลือกครู ดีตน้ แบบของชุมชนและคณะครู ลงคะแนนรางวัลครู ดี
ในดวงใจ โดยนารายชื่อของคุณครู ที่ได้คะแนนสูงสุดจานวน 9 คน ส่ งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคัดให้เหลือ 4
คน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาเขตคลองเตย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนชุมชนฯ กรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนฯ เลขาธิการ ผูจ้ ดั การ และหัวหน้าโครงการทุน
การศึกษามูลนิธิดวงประทีป คณะกรรมการได้พจิ ารณาตัดสิน และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่โรงเรี ยน
ชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา โดยมีนายสุทศั น์ รุ จิณรงค์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการเขตคลองเตยให้เกียรติเป็ นประธานในพิธีและคุณครู
ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปกล่าวรายงาน มีครู ที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้
รางวัล “ครู ดีตน้ แบบของชุมชน” จานวน 2 คน
1. นางสาวพัทธ์วริ น ชนนท์วารศักดิ์ ระดับสายประถม
2. นายสมศักดิ์ ศรี ภิรมย์ ระดับสายมัธยมต้น
รางวัล “ครู ดีในดวงใจ” จานวน 2 คน
1. นางสาวคันธนา กระจ่างมล ระดับสายประถม
2. นางพรรณี อินทรพิทกั ษ์ ระดับสายมัธยมต้น

ยืน่ หนังสื อกรณีคลิปวีดีโอของนักกีฬาฟุตบอลชาวอังกฤษสโมสรเลสเตอร์ซิต้ ีฯ
17 มิถุนายน 2558 ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ที่ปรึ กษาอธิบดี (รอง ผอ.สกพส.)
และคณะกรรมการเครื อข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศ นาโดย
นางสุจินดา ศรี วรขาน คุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ พร้อมคณะเข้ายืน่ หนังสือ
ต่อ ดร.ภัทรี ยา สุมะโน โฆษกคณะ กมธ. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช เลขานุการ กมธ.
ในกรณี คลิปวีดีโอของนักกีฬาฟุตบอลชาวอังกฤษสโมสรเลสเตอร์ซิต้ ฯี มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมต่อหญิงไทย โดยเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปด้านการศึกษาเพิม่ สตรี ศึกษา
ทุกระดับชั้นเรี ยน รวมถึงเพือ่ กอบกูภ้ าพลักษณ์และศักดิ์ศรี สตรี ไทยพร้อมเรี ยกร้อง
ให้สโมสรเลสเตอร์ซิต้ ลี งโทษนักกีฬาฟุตบอลทั้ง 3 คน ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั นักฟุตบอลทั้ง 3 คนถูกให้ออก
จากทีม
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พิธีมอบทุนกำรศึกษำประจำปี 2558

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิดวงประทีปได้จดั พิธีมอบทุนการศึกษาประจาปี 2558 ขึ้น ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมครู
มอนเตสซอรี่ โรงเรี ยนอนุบาลดวงประทีป โดยมี Mr.Mitsugu Saito อัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทยให้เกียรติเป็ น
ประธานในพิธี นอกจากนี้ ฯพณฯ Mr. Mitsugu Saito ยังได้แสดงมายากลให้กบั น้องๆ ที่เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมพิธีกว่า 300 คน
จากจานวนเด็กทุน 2,500 คนและแขกผูม้ ีเกียรติที่เข้าร่ วมงานได้รับชมเป็ นการแสดงที่เรี ยกรอยยิม้ ให้กบั ทุกๆคนได้เป็ น
อย่างดี จากนั้นท่านยังได้ลงพืน้ ที่เพือ่ เยีย่ มชาวชุมชนแออัดอีกด้วย ก่อนเข้าพิธีการมอบทุนนักเรี ยนทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ
ได้ใช้โอกาสนี้ร่วมแสดงกาลังใจสู่ชาวเนปาลที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยการเขียนข้อความให้กาลังใจพร้อมกับสละ
ค่าขนมคนละเล็กคนละน้อยเพือ่ ช่วยเหลือชาวเนปาล
พิธีมอบทุนการศึกษาในปี นี้มีเด็กที่ได้รับรางวัลผลการเรี ยนดี เกรด 4 จานวน 8 คน, เกรด 3.5 ขึ้นไป จานวน 34 คน,
นักเรี ยนที่บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จานวน 10 คน ,นักเรี ยนที่มีความกตัญญู จานวน 10 คน และสาเร็จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตี 5 คน และในครั้งนี้ น.ส.พรทิพย์ ปานอินทร์ (ดร.สลัม) ดร.หญิงคนแรกของชุมชนคลองเตยได้ข้ นึ กล่าวถึง
แรงบันดาลใจที่ทาให้เธอประสบความสาเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบณั ฑิตตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีจนกระทั้งทุกวันนี้

เพื่ อ กำรศึ ก ษำของเด็ ก ยำกจน และพั ฒ นำคนยำกไร้

หน้ ำ 3

ประธำนหอกำรค้ำ เกำหลี-ไทย พร้ อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด
ร่ วมบริจำคเงินในโครงกำร “ส่ งควำมสุ ขผ่ ำนหนังสื อให้ เด็กด้ อยโอกำสในโรงเรียนยำกไร้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 Mr.Lee, Man-Jea ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ ตัวแทน บริ ษทั GMM
CJ O Shopping จากัด ร่ วมมอบเงินบริ จาค ชุดหนังสือส่งความสุขให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรี ยนยากไร้ จานวน 105 ชุด
ตามโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรี ยนยากไร้ตอ้ นรับฤดูกาลเปิ ด เทอม” โดยมี คุณครู ประทีป
อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริ จาค

"นำ้ ใจคนจน สู่ คนเนปำล"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทางมูลนิธิดวงประทีปเดินรณรงค์
"น้ าใจคนจน สู่คนเนปาล" นาโดย คุณครู ประทีป
อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ
และเจ้าหน้าที่ ในชุมชนล็อค 1-2-3 และ ล็อค 4-5-6 เพือ่ รวบ
รวมเงินสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวประ
เทศเนปาลยอดบริ จาค 193,971 บาท และร่ วมแสดงกาลังใจ
สู่ชาวเนปาลที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยการเขียน
ข้อความให้กาลังใจ

แม้ว่าวันเด็กแห่ งชาติปีนีจ้ ะดูเหงา
นำ้ ใจแด่ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลำดปี นัง
ๆ เนื่อง
เนื่องจากวันที่ 26 เมษายน 2558 ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชน
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุ่นวาย
ตลาดปี นังใกล้อาคารล็อกซเลย์ พื้นที่เขตคลองเตย วันที่ 28 เมษายน 2558 คุณครู ประทีป
ทางการเมือง แต่มลู นิธิฯ
อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่ลงเยีย่ มชุมชนตลาดปี นังเพือ่ มอบ
ก็พยายามจัดงานวัน
ข้าวของเครื่ องใช้โดย องค์กร Osaka Maipenra
เด็กให้กบั เด็กๆ

มูลนิธิดวงประทีป

คณะบรรณำธิกำรทีป่ รึกษำ
ศ.นพ. สันต์ หัตถีรัตน์
ครูประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮำตะ
คุณครู มงิ่ พร อึง้ ทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
คุณพเยำว์ น้ อยวำนิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณำธิกำร
คุณวำสนำ สนิทหมืน่ ไวย
กองบรรณำธิกำร
และ
หัวหน้ ำโครงกำรต่ำงๆ ของ
มูลนิธิดวงประทีป

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
โทรสาร 0-2249-5254

ให้การสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้กบั ผูป้ ระสบ
อัคคีภยั เป็ นจานวน 11 หลังคาเรื อน 34 ครอบครัว
ผูป้ ระสบภัยดีใจเป็ นอย่างมากที่ทางมูลนิธิฯได้เข้า
ไปให้ความช่วยเหลือ

ขอเชิญร่ วมส่ งควำมสุ ขผ่ ำนหนังสื อให้ กบั เด็กด้ อยโอกำสในโรงเรียนยำกไร้
มูลนิธิดวงประทีปขอเรี ยนเชิญท่านร่ วมส่งความสุขด้วยการมอบหนังสือให้กบั เด็กยาก
จนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ มีสาระโดยหนึ่งชุดจะมีหนังสือ 20 เล่ม ประกอบไปด้วย
หนังสือที่มีคุณค่า สาระความรู ้ และความหลากหลายเหมาะกับเด็ก เยาวชน ครู และผูป้ ก
ครอง มูลนิธิฯ มีเป้ าหมายที่จะมอบให้กบั โรงเรี ยน 1,000 แห่งทัว่ ประเทศ ในขณะนี้มีโรง
เรี ยนที่แสดงความจานงของรับบริ จาคหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดแล้วกว่า 100 แห่ง หรื ออาจ
จะเป็ นโรงเรี ยนที่ท่านมีความประสงค์จะมอบให้เป็ นพิเศษก็สามารถระบุชื่อโรงเรี ยนที่ท่าน
จะมอบให้ได้
เพือ่ ร่ วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้กบั เด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านร่ วมส่ง
ความสุข ด้วยการมอบหนังสือให้กบั โรงเรี ยนยากไร้โรงเรี ยนละ 1 ชุดๆ ละ 2,000.- บาท
(รวมค่าจัดส่ง) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิ กรไทย สาขาคลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวง
ประทีป เลขที่บญั ชี 017-2-06336-5 (กรุ ณากรอกรายละเอียดพร้อมสาเนาการโอนเงินมายัง
หมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพือ่ ทางมูลนิธิฯ จะได้จดั ส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง
และใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ
สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้) ติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม หรื อ
คุณอภิธีญา ตะสูงเนิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-671-4045-8 ต่อ 102,107

