
กิจกรรมมูลนิธิบานจริงใจ ป 2559 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2559 กลุมนกัศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม รวมพัฒนาสถานที่ของมูลนิธิ ดวยการทาสีร้ัว
กําแพงบาน ใหดูสวยงามย่ิงขึ้น และจัดกิจกรรมสันทนา
การกับเด็กๆ ทานอาหารกลางวันรวมกัน 
 

14 February 2016 The wonderful day for the children organized  
by the students of Sri Pratoom University. Thye have  lunch, 
snacks, painting the wall, games for children. We all enjoyed  
your team. 
 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2559 กลุมสมัชชาเยาวชน จ.ชลบุรี โครงการเสริมพลังเยาวชน สรางพลัง
พัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ทํากจิกรรมกับเดก็ และทาน
อาหารรวมกัน กิจกรรมนี้ไดรับเกียรติ กลาวปดงานโดยคุณจันจิรา ไทยบณัฑิตย 

20 February 2016 The big day activities ! This morning, the group of " Children and 
Youth Council of Chonburi Province organized by Social Development & Human 
Security provincial of Chonburi. They have the wonderful activities and lunch for 
children. 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2559 คณะ กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ซึ่งมทีั้งภาครัฐและเอกชนไดรวมกลุมกันมาจัด
กิจกรรมใหเด็กๆที่บานจริงใจ ทานอาหารกลางวัน และมีกิจกรรม
สําหรับเด็ก รวมทั้งไดนําสิ่งของมาบริจาคใหแกบานจริงใจ  
21 February 2016 The team of Industrial Estate Authority of 
Thailand and some industries organized the activity for children. 
Thanks for the wonderful lunch, the supplies for daily life and the 
games. The children enjoyed your team very much. 



วันที่ 7 มีนาคม 2559 กลุมอาจารยและนักศึกษาจาก University of HOKUSEI-GAKUEN, 
Japan ไดเขารวมประชุมหนวยงานเทศบาลหนองปลาไหล เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกยวกับงานดานสังคมสงเคราะห  

7 March 2016 The cooperation with the Local municipality and the other NGO’s . Today 
the management of Baan Jing Jai and the Professors & students from the university of 
HOKUSEI-GAKUEN, Japan, visited Nong Pla Lai municipality. It was the good time to 
cooperate the Social Work together. 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2559 คณาจารย และนักศึกษาภาคอินเตอร มหาวิทยาลับมหิดล ศึกษาดูงาน
ที่มูลนิธิบานจริงใจ เกี่ยวกบังานสงเคราะหเด็กและปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 
 
13 March 2016 The International students and professors from Mahidol University, 
visited Baan Jing Jai to study about the social problems and the work of Baan Jing Jai this 
afternoon. 
 
 
 
วันที่ 14 มีนาคม 2559 นักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท พัทยา ไดรวมเลนกับ
เด็กๆ และไดมอบหนังสือจํานวน 100 เลม ใหกับหองสมุดของมูลนิธ ิบานจริงใจ 
 
14 March 2016 Thanks the students from International Regent School, visited Baan Jing 
Jai every Monday at 3.30 pm and play with the children. This week, they brought 100 
books for the Library. Thanks so much. 

 
 
วันที่ 25 มีนาคม 2559 การอบรมเร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการใชยาสามัญประจําบานสําหรับเจาหนาที่และเด็กๆบานจริงใจ ขอขอบคุณทีมงานจากรพ.
ชุมชนหนองปลาไหล 

The training of basic first aids for the staffs and youths of Baan Jing Jai on Friday 25 March. Thanks Khun Suwunna from the Public Health of Nong Pla lai. 

  

 

 

 

 



วันที่ 23 เมษายน 2559 ในชวงปดเทอม เด็กๆ ของมูลนิธิไปรวมเขาคายเยาวชน ที่คริสตจักร
นาเกลือ พัทยา 

23 April 2016 The last day of Summer Camp at Nakleu Church.  

วันที่ 25 เมษายน 2559 คุณครูสอนภาษา จาก TEFL International School ไดจัดกิจกรรม
เรียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสนทนาภาษาอังกฤษใหกับเด็กๆ เพ่ือใหเด็กมีความรู และ
กลาที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ ทางโรงเรียนไดจัดสอนใหฟรี เปนเวลา 5 วัน  

25 April 2016 The English teacher from TEFL Intercontinental School gives the English 
conversation to the children of Baan Jingjai for 5 days, started from today. Thanks so 
much. 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  YWCA of BANGKOK, Pattaya 
Center นําโดยคุณนอย และเจาหนาที่จากโรงพยาบาล
กรุงเทพ พัทยา มาตรวจเช็ครางกายเด็กๆ และนํายามามอบ
ใหกับหองพยาบาลมูลนิธ ิ

13 May 2016 YWCA of BANGKOK, Pattaya Center 
leaded by Khun Nhoi and the team from BANGKOK 
PATTAYA Hospital came to check the health of children at 
Baan Jing Jai and provided medicine , hamburger for children.  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559  กีฬา ๆเปนยาวิเศษ เด็กๆแขงฟุตบอลเช่ือมสัมพันธไมตรี 
ระหวางมูลนิธิบานพักพิงกับมูลนิธิบานจริงใจ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกัน 

14 May 2016 Playing football together for the good relationship between the children 
of Baan Jing Jai and Baan Pak Ping. All children enjoyed lunch after the sports and 
games 

 
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2559  บายวันนี้ อาสาสมัครทํางานเพ่ือชุมชนของมูลนิธิศภุนิมิต 
จาก อ.เภอโปงน่ํารอน จ.จันทบุรี จํานวน 50 ทานมาเย่ียมชมบานจริงใจ 

21 May 2016 The 50 guests from Chantaburi Province, organized by World Vision 
Pattaya, visited Baan Jing Jai this afternoon. 

 
 



วันที่ 22 มิถุนายน 2559  นักเรียนช้ัน ป.3-ป.4 จาก โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท พัทยา ไดรวมกับเด็กๆ ของมูลนิธิ พัฒนาสถานที่ ปลูกตนไม เก็บเศษขยะ และ
เศษใบไมแหง บริเวณรอบร้ัวของมูลนิธิบานจริงใจ  

22 June 2016 The other group of 40 students and teachers from Regent International School Pattaya joined the activity with the children of Baan Jing Jai 
again. Thanks for the greenery project that we worked together. It's the good project to educate the young generations to love and share for the others 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559  เด็กๆ ไปรวมงาน Beautiful Ceremony ที่ คจ.นอรเวย 
พัทยา  

Evening, 23 June 2016, the children of Baan Jing Jai participated in the beautiful 
ceremony at Norwegian Church Pattaya. The children enjoyed their time at the 
church very much. 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2559  กลุมนักศึกษา Seo Kyeong University, Korea. รวมกันทาสีกําแพงร้ัวบาน วาดรูปเพ่ิมความสวยงาม และทํากิจกรรมรวมกันเด็ก  

26 June 20106 The students from Seo Kyeong University, Korea started painting the wall and the container at Baan Jing Jai. In the evening, the students 
provided dinner to the children. Thanks for the joy and love you shared for children. 

 

 

 



วันที่ 26 มิถุนายน 2559  กลุมจิตอาสาของเซเวนอีเลฟเวนมาทํากิจกรรม
แบงปนความสุขแกนองๅบานจริงใจ 

26 June 2016  The staffs of 7- eleven shared the love and happiness to 
children at Baan Jing Jai. Thanks so much. 
 
 
 
 
วันที่ 24 กรกฏาคม 2559  กสิกรไทยสาขาลาดพราว เจาหนาที่ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาลาดพราว มาทํากิจกรรมและนําของเคร่ืองใชตางๆ มา
ใหนองๆบานจริงใจ  
 
24 Jul 2016 The staffs of K-Bank, Lad Praw Branch, visited Baan Jing 
Ja, played games with children and donated the supply for daily life 
too. 

 

 

วันที่ 25 กรกฏาคม 2559   นักเรียนช้ันม.6 ทีมงานจิตอาสารร.บางละ
มุง มาจัดกิจกรรมใหนองๆ บานจริงใจและนําอาหารเย็น ของหวาน 
และเคร่ืองดื่มมาใหนองๆ ดวย  

25 Jul 2016 The team of social service from Banglamoung School 
organized the activity for children at Baan Jing Jai. Thanks for the 
delicious dinner too. 
 

 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2559   Ms. Rhi Morgan, England นําชุดของเลน
มามอบใหมูลนิธ ิและรวมทํากิจกรรมกับเด็กๆ  

28 Jul 2016 The visit of our friend from England. Ms. Rhi Morgan, 
gave the toys to children. They enjoyed playing togethe.  

 

 

 

 

 



วันที่ 29 กรกฏาคม 2559   คณะอาสาสมัครของเทศบาลเมืองหนองปรือ นําโดยคุณปทมา ชาญเช่ียว ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ไดมาเย่ียมชมบานจริงใจ 
จํานวน 70 ทาน  

29 July 2016 The 70 volunteers from the comminity of Nong Pure organized by Ms.Pattama Chanchew, Director of Social Welfare Department of Nong 
Pure Municipality visited Baan Jing Jai. We have been working as network together for many years ago. 

 

วันที ่27 สิงหาคม 2559 คณาจารย และนักเรียน  จาก จ.นนทบุรี จํานวน 25 ทาน มา
ทํากิจกรรมและทําอาหารใหเด็ก 

27 August 2016 The group of 25 students and teachers from high school in 
Nontaburi visited Baan Jing Jai and cooked for children. Thanks so much for your 
kindness to the children. 
 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ทีมแรลล่ีของโครงการเนนทําดี..บานฟาบุรินทร ไดมาเล้ียงอาหาร
กลางวันและนําส่ิงของเครื่องใชที่จําเปนในชีวิตประจําวันพรอมทั้งเงินอีกจํานวนหน่ึง มา
ใหแกเด็กๆบานจริงใจ มีกิจกรรมใหเด็กๆสนุกสนานดวยเสียงหัวเราะ มีความสุขทั้งผูใหและ
ผูรับ 

28 August 2016 The beautiful and fantastic day, the unique of the love and goodness for 
children. The group of the community of Pah Burine organized the activity for the children 
at Baan Jing Jai. Thanks for the big lunch and games that children enjoyed a lot. 

 

 

 

 



วันที่ 31 สิงหาคม 2559 2559 คณาจารย และนักเรียน จาก Hokusai University, Hokkaido Japan รวมลงมือทําเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ใหกับมูลนธิิบาน
จริงใจ และไดศึกษาดูงานที่สํานักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา เร่ืองการชวยเหลือครอบครัว สตรี และเด็ก 

Today the team of professors and students from Hokusai University, Hokkaido Japan, prepare the soil for organic farm at Baan Jing Jai. And next day go to 
visited The Pattaya city  for the Social Work seminar. 

 

วันที่ 3 กันยายน 2559 เจาหนาที่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ รวมจัดกิจกรรมเพ่ือการออม แนะนํานองๆ ใหรูจักเก็บเงินและทานอาหารกลางวันรวมกบั
เด็กๆ The group of Ayudthaya Bank from Bangkok organized the activity for children. Thanks for the supply for daily life and the scholarship for children. 

 

 

 

 

 

 
วันที่ 17 กันยายน 2559 นักศึกษา 80 คน จากมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมและทานอาหารกลางวันรวมกับนองๆ  
17 September 2016 Thanks for the fantastic activity of the 4 clubs of the 80 students from Burapa university today. The children enjoyed the activity and 
lunch very much. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



24 กันยายน 2559 กลุมนกัศึกษาอาสาสมัคร ชมรมความฝนสัญจร อาสาพัฒนาเด็ก 43 คน จากมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมและทานอาหารกลางวันรวมกบั
นองๆ24 September 2016 Saturday activity today, the 43 students from Burapha University " The club of Dream Rally, volunteer to develop children " 
visited Baan Jing Jai.Thanks for paricipation in the Morning Worship, sponsored for lunch and the activity from 10.00-15.00 hrs. 

 

 

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2559 คุณลาวัลย จเรวงศ และทีมงานไดมาเย่ียมเด็กๆ บานจริงใจ พรอมนําสื่อการสอนสําหรับเด็กมาใหแกมูลนิธิเพ่ือใชเปนสื่อการสอน
สําหรับเด็กเล็กตอไป  
28 September 2016 Thanks Khun Lawun Jarewong and the team, visited Baan Jing Jai and gave the DVD of education for children. 
 
 

  

 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2559 นิสิตม.เกษตรวิทยาเขตศรีราชา มาทํากิจกรรมจิตอาสากับนองๆบานจริงใจ และเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารวางชวงบาย 
24 October 2016 the students from Kasetsard University, Sri Racha, do the Social work at Baan Jing Jai. Thanks for lunch , snack and games for children. 
 

 

 

 

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นักศึกษา 9 คน จากมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมและทานอาหารกลางวันรวมกับนองๆ  
The acitivity organized by the 9 students from Bhurapa University. Thanks for the games and the delicious lunch. 
 

 

 

 

 



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสอนตัดผม อ.พรชัย บริการตัดผมฟรี ใหเด็กมูลนิธิบานจริงใจ 
5 November 2016Thanks Archan Pornchai Barber school, gave the hair cut for children many time. 
 

 

 

 

 

 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 แขกผูใจดี จากคริสตจักรนอรเวย มาเย่ียมเยียน และทํากิจกรรมกับเด็กๆ ทุกบายวันเสาร 
6 Nov 2016 Happy time together. Thanks for the visit of Norwegian church and the happiness that you shared with children. 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษา 30 คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา รวมกันพัฒนาพ้ืนที่รอบมูลนิธบิานจริงใจ 
This morning, the 30 students from Kasetsart University,Sri Racha are doing the activities outdoor and indoor at Baan Jing Jai. 
 

 

 

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 กลุมของ Kristiansard Folkehoyskole จากนอรเวย นําโดยคุณ Liv 
Eikenaes Loyal โบสถนอรเวยพัทยา เย่ียมเด็กบานจริงใจ  

The group of Kristiansard Folkehoyskole from Norway leaded by Khun Liv Eikenaes Royal of 
Norwegian Church Pattaya, visited the children at Baan Jing Jai. It was also heavy rained but 
everybody enjoyed the time with the children.  

 



วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ขอบคณุสําหรับการบริจาค เคร่ืองกรองอากาศ ของชาวเยอรมัน  
เพ่ือการดักควัน และกลิ่น ในมูลนิธ ิ
Thanks for the donation from our Ger man friends, the Air purifier  
and the smoke smoke alarm for Baan Jing Jai this afternoon. 

 
 
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ทีมของ อ. Jeth Boh Keow จากเชียงใหมเขาเย่ียมชมบานจริงใจ  และใชเวลาหนึ่งคืนกับเรา ขอบคุณสําหรับเพลงที่นารักและมี
ความสุขกับเด็กๆ  
The team of Ajarn Jeth from Boh Keow, Chiangmai visited Baan Jing Jai and spent one night with us. Thanks for the lovely music and the happiness you 
shared with the children. 

 
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ขอบคณุสําหรับตนคริสตมาส จากคุณ Svein Hagelund และเพ่ือนของเขาจากนอรเวย  ขอบคณุสําหรับมื้อเย็นและบริจาคสิ่งของ
ตางๆสําหรับชีวิตประจําวันของเด็กๆ  
Thanks for the first Christmas tree this year from Mr. Svein Hagelund and his friend from Norway. Thanks for the lovely dinner for children and also things 
for daily life. 

 
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2559  ขอบคณุทีมงานของแม็คโคร พัทยาใต นําสิ่งของที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน มอบใหมูลนิธ ิ
Thanks the team of Makro, South Pattaya, leaded by the manager gave things for daily life for the children at Baan Jing Jai this morning. 

 



วันที่ 8 ธันวาคม 2559  การประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิบานจริงใจ เปนชวงเวลาที่ดี
สําหรับการวางแผนงานในป 2560 ของมูลนิธ ิ
The meeting of Baan Jing Jai Board Committee this afternoon. It was the good time for 
planning and to do more for the foundation. 

 
 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2559   สุขสันตวันคริสตมาส เวลาแหงการแบงปนความรักและความสุข
ใหกับคนอื่น ขอบคณุสําหรับสถานที่ที่สวยงาม ณ โบสถนอรเวยพัทยา 
Merry Christmas to all, the time of sharing love and happiness to others. Thanks for the 
beautiful time, organized by the Norwegian Church Pattaya yesterday evening for Baan 
Jing Jai. 
 
 

 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2559   ยินดีตอนรับ กลุมของนักเรียน 35 และ คณาจารย  5 คน จาก Kyeong University ประเทศเกาหล ี
ระหวาง 16-21 เดือนธันวาคม สําหรับคายอาสาคร้ังที่สาม ในการพัฒนาสถานที่ และสิ่งแวดลอมของมูลนิธิบานจริงใจ 
Many greetings from Baan Jing Jai. During 16 -21 December, the group of 35 students and 5 leaders from Seo Kyeong 
university, Korea continue the work camp at Baan Jing Jai. This is the third time that they come to volunteer for the 
environment. 
 
 
 
 

 
วันที่ 29 ธันวาคม 2559    คริสตมาสที่บานจริงใจ เรียบงาย และเด็กๆ มีความสุข  ขอบคุณ
แขกหลายทานที่ใหการสนับสนุนของขวัญ และอาหารสําหรับเด็ก. 
The Christmas celebration at Baan Jing Jai on 29 December evening. Happy and simple 
together in house. Thanks for Christmas gift, food and dessert from our guests and friends. 
The children were so happy. 
 
 


