ธารนา้ ใจคนใต้ นิวยอร์ ก, USA
โครงการชุ ดนักเรียนเพื่อน้ องทีข่ าดแคลนได้ เรียนหนังสื อ

จากการที่เราได้สมั ผัสกับเด็กๆ พบว่า เด็กบางคนมีเสื้ อผ้านักเรี ยนเพียงชุดเดียวแต่ตอ้ งใส่มาโรงเรี ยนทุกวัน บางคนไม่มีรองเท้า
ใส่ ต้องใส่รองเท้าแตะขาดๆ มาโรงเรี ยนและเมื่อเด็กๆ ได้รับสิ่ งของ ได้เห็นรอยยิม้ และรับรู ้ได้ถึงความรู ้สึกดีใจ

วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อให้ เด็กยากจนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ขาดแคลนและทางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์ในรายจ่ายเกี่ยวกับอุปกการศึกษา ได้มี
ชุดนักเรี ยน, อุปกรณ์การเรี ยน ไว้สวมใส่และเล่าเรี ยนอย่างครบครันเท่าทันคนอื่น ๆ ที่มีทุนทรัพย์
2. เพื่อให้ผใู ้ หญ่ใจดีได้มีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ยากจนใน14 จังหวัดภาคใต้
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ าใจให้กบั เด็กๆ และครอบครัวในชนบทห่างไกล
4. เพื่อตระหนักที่จะให้สงั คมอยูร่ ่ วมกันด้วยความสุข รอยยิม้ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน
สิ่ งบริ จาค
 ・ ชุดนักเรี ยน สาหรับนักเรี ยนระหว่างอายุ 3 – 15 ปี
・ รองเท้านักเรี ยน ชายและหญิง
・ ถุงเท้านักเรี ยน (สี น้ าตาล และสี ขาว)
・ เข็มขัดนักเรี ยน ชายและหญิง
 กระเป๋ าพละ (Options)

โครงการชุ ดนักเรียนเพื่อน้ องทีข่ าดแคลนได้ เรียนหนังสื อ
แววตาใสซื่ อและรอยยิม้ ด้วยความปิ ติ ของเด็ก ๆ ยามสวมใส่ ชุดนักเรี ยนตัวใหม่ในวันเปิ ดเรี ยน เพราะใน
วันนี้ใช่วา่ แค่วนั เปิ ดเรี ยนเท่านั้นแต่เป็ นวันที่เขาได้เรี ยนในห้องเรี ยนระดับที่สูงขึ้น สาหรับเด็ก ๆ ในเมืองใหญ่
ที่ครอบครัวมีความพร้อมในเรื่ องทุนทรัพย์ คงไม่แปลกที่เปิ ดเทอมแต่ละครั้งพวกเขาจะมาโรงเรี ยนในวันเปิ ด
เทอมพร้อมกับชุดใหม่ รองเท้าถุงเท้าคู่ใหม่ กระเป๋ านักเรี ยนใบใหม่ แต่เด็กๆที่ยากจนตามชนบทเล่า...มัน
แตกต่างกันยิง่ นัก วันเปิ ดเทอมสาหรับพวกเขาไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลย ชุดนักเรี ยนตัวเก่าที่แทบจะขาด ไร้ซ่ ึ ง
ความขาว รองเท้าก็ไม่ตอ้ งเอ่ยถึง เท้าเปล่าที่ติดตัวมาแต่กาเนิดนั้นแหละเป็ นรองเท้าอย่างดีที่พอ่ แม่ให้
มา กระเป๋ า นักเรี ยนก็ทามาจากกระสอบปุ๋ ยที่เราๆ ท่านๆ เห็นว่าไร้ค่านั้นแหละคือกระเป๋ านักเรี ยนที่สูงค่าของ
เด็กๆ ตัวน้อยที่พอ่ แม่เย็บให้ ที่ผา่ นมาทุกเปิ ดเทอมเด็กบางคนไม่ได้ไปโรงเรี ยนเพราะพ่อไม่ไม่มีเงินซื้ อชุด
นักเรี ยน
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็ก ๆ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็ นนักเรี ยนเหมือนเด็กคนอื่นๆ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ได้ร่วมกันแบ่งปั นน้ าใจให้กบั เด็กๆในชนบท เสื้ อผ้าชุดนักเรี ยนที่ใช้แล้วยังเกิดประโยชน์มากมายกับ
เด็กๆในชนบทจริ งๆ

แม่กาลังลองใส่ กางเกงเพื่อวัดขนาดเอวลูกชาย

โครงการชุ ดนักเรียนเพื่อน้ องทีข่ าดแคลนได้ เรียนหนังสื อ
ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ที่จะมอบชุดนักเรี ยน อุปกรณ์การ เรี ยน สมุด ดินสอ และอุปกรณ์กีฬา ตามโรงเรี ยนต่าง
ๆ ในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ สาหรับเด็กที่ยากจน และไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมชาวปักษ์ ใต้นิวยอร์ก
ซึ่ งปี นี้ทางโครงการจะเข้าไปช่วยเหลือ ตระเวนมอบชุ ดนักเรี ยนให้แก่เด็ก ๆ ตามโรงเรี ยนต่างๆ ใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ โดยปี นี้ทาง"ชุดนักเรี ยนเพื่อน้องที่ขาดแคลนได้เรี ยนหนังสื อ" ได้ต้ งั เป้าหมายที่จะมอบชุด
นักเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน สมุด ดินสอ และอุปกรณ์กีฬา ตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาใน 14
จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้เด็กๆได้มีชุดนักเรี ยนใส่ ไปโรงเรี ยน
โรงเรียนรัฐบาล
ชุดนักเรี ยนที่เด็ก ๆ ต้องการ..........
ผูห้ ญิง
・ เสื้ อ.....คอบัวหรื อคอกลาสี เรื อ แขนสั้น
・ กระโปรง......สี น้ าเงิน
ผูช้ าย

・ เสื้ อคอปก แขนสั้น ・ กางเกงสี กรมท่า สี ดา และสี กากี

อายุระหว่าง 3 - 15 ปี สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 3

ธารนา้ ใจคนใต้ นิวยอร์ ก, USA

แบบฟร์ อมของรั บบริจาค ชุดนักเรี ยนเพื่อน้ อง
โรงเรี ยน................................................ ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่........ถนน................ต. ...........อ...............จ..............
มีความประสงค์จะขอรับบริจาค ชุดนักเรี ยนเพื่อน้ องเป็ นจานวน.....ชุด ตามรายชื่อนักเรี ยนผู้ขอรับบริจาค ดังนี ้
เด็กหญิง ชันประถม
้
ขอรับบริจาค เสื ้อ/กระโปรง จานวน .............ชุด/ มัธยม จานวน ..............ชุด
เด็กชาย ชันประถม
้
ขอรับบริจาค เสื ้อ/กางเกง ชาย จานวน .........ชุด/ มัธยม จานวน ..............ชุด
1. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

2. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

3. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

4. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

5. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

6. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

7. ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

8.ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

9.ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

10.ชื่อ....................................สกุล...................................เพศ............นักเรี ยนชัน.............
้
ขนาดเสื ้อ Size S, M, L

ขนาด กระโปรง/ กางเกง Size S,

M, L

----------------------------------------------------------------------

หากท่านใดสนใจเข้าร่ วมโครงการ หรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ โครงการ "ชุดนักเรี ยนเพื่อน้องที่

ขาดแคลนได้เรี ยนหนังสื อ"
โดยสามารถติดต่อได้ที่
New Jersey: Eady Boonyaporn
312 Duff Avenue,
Wenonah, NJ 08090
โทรศัพท์ 856-217-9315
Email : eadyusa@hotmail.com

New York: Pichaya Sakhao , 1047 Mile Square Road Yonkers NY 10704
Phone 914 237 5036

Sompian Tunsupong

เกีย่ วกับโครงการ
ปรากฏการณ์น้ าท่วมภาคใต้ ถือเป็ นอีกหนึ่งอุทกภัยน้ าท่วมที่ส่งผลกระทบรุ นแรงในปี 2560 ฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงต้น
ปี เกิดความเดือดร้อนหนักหลายพื้นที่ในจ.นครศรี ธรรมราช
ด้วยเพราะดินอุม้ น้ าเอาไว้เต็มพิกดั นอกจากนี้ จ.นครศรี ธรรมราช นั้น ถือว่าเป็ นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ ยงกับการเกิดน้ าท่วมอย่างน่าตกใจ
เพราะพบว่าเส้นทางการไหลของน้ าที่มีอยูเ่ ดิมได้ถูกขวางกั้นด้วยหมู่บา้ นจัดสรรแล้วเกือบทั้งหมด เช่น พื้นที่ ถนนสะพานยาว ที่
เดิมเคยเป็ นคลองน้ าผ่านที่ใหญ่ที่สุดในเขต อ.เมือง เวลานี้กลายเป็ นหมู่บา้ นจัดสรรและชุมชนขนาดย่อมแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย
ทีเดียว หรื อกระทัง่ ถนนกะโรม ที่พาดผ่านทางรถไฟ เดิมเป็ นคลองรับน้ า บัดนี้ถูกถมเต็มพื้นที่ เรี ยกได้วา่ แทบจะไม่มีคลอง หรื อ
แหล่งใดๆ ระบายน้ าได้เลย และท่อระบายน้ าแทบทุกแห่งก็เต็มไปด้วยขยะอุดตัน ยากต่อการไหลผ่านของน้ า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่บา้ นเรื อนเท่านั้น เด็กๆในพื้นที่ อ.ชะอวด และอีกกว่า 52 โรงเรี ยนได้แก่


1. โรงเรี ยนบ้านชะอวด



2. โรงเรี ยนบ้านตรอกแค



3. โรงเรี ยนบ้านขอนหาด



4. โรงเรี ยนบ้านใสถิน



5. โรงเรี ยนบ้านดอนตาสังข์



6. โรงเรี ยนวันควนใส



7. โรงเรี ยนบ้านนางหลง



8. โรงเรี ยนวัดโคกทราง



9. โรงเรี ยนวัดหนองจิก



10. โรงเรี ยนบ้านพรุ บวั



11. โรงเรี ยนวันควนเถียะ



12. โรงเรี ยนบ้านทุ่งใคร



13. โรงเรี ยนวันควนยาว



14. โรงเรี ยนวันควนป้ อม



15. โรงเรี ยนวันควนเคร็ ง



16. โรงเรี ยนวันปากควน



17. โรงเรี ยนวันท่าเสม็ด



18. โรงเรี ยนบ้านหนองหิ น



19. โรงเรี ยนบ้านบางน้อย



20. โรงเรี ยนวัดวังกลม



21. โรงเรี ยนบ้านทุ่งโชน



22. โรงเรี ยนโรงเรี ยนชุมชนวัดเขาลาปะ



23. โรงเรี ยนเขาพระทอง



24. โรงเรี ยนบ้านทุ่งไม้ไผ่



25. โรงเรี ยนบ้านควรหนองหงส์



26. โรงเรี ยนบ้านควนมุด



27. โรงเรี ยนบ้านทุ่งโป๊ ะ



28. โรงเรี ยนวันกาโห่ ใต้



29. โรงเรี ยนตชด.บ้านท่าข้าม



30. โรงเรี ยนบ้านตูล



31. โรงเรี ยนบ้านกุมแป



32. โรงเรี ยนบ้านควนเงิน



33. โรงเรี ยนบ้านห้วยโส



34. โรงเรี ยนวัดควนสมบูรณ์



35. โรงเรี ยนวัยห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอทิศ



36. โรงเรี ยนวัดดอนมะปราง



37. โรงเรี ยนบ้านหนองบัว



38. โรงเรี ยนบ้านท่าไทร



39. โรงเรี ยนบ้าหนองนนทรี



40. โรงเรี ยนบ้านควนมิตร



41. โรงเรี ยนบ้านวังหอน



42. โรงเรี ยนตชด.บ้านควนมีชยั



43. โรงเรี ยนชุมชนควนดินแดง ม.173



44. โรงเรี ยนบ้านทุ่งใหญ่



45. โรงเรี ยนบ้านลานนา



46. โรงเรี ยนวัดไม้เสี ยบ



47. โรงเรี ยนวัดท่าสะท้อน



48. โรงเรี ยนบ้านปากบางกลม



49. โรงเรี ยนวัดจิกพนม



50. โรงเรี ยนวัดรักขิตวัน



51. โรงเรี ยนบ้านศาลาทวดทอง



52. โรงเรี ยนบ้านควนชิง

ก็ได้รับผลกระทบที่เราอาจนึ กไม่ถึง นั้นก็คือชุดนักเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนที่พดั ไปกับน้ า
โครงการนี้จึงริ เริ่ มเพื่อแบ่งปั นชุดนักเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนให้นอ้ งๆสภาพใหม่มือ 1 เพื่อเป็ นการส่ ง
กาลังใจให้นาไปสู่ พลังของวันใหม่ให้การเรี ยนของน้องได้สดใสอีกครั้ง
---------------------------------------------------------

