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แบรนด์เคร่ืองประดับระดับโลก “แพนดอร่า” เดนิหน้าสนับสนุนโอกาสการศึกษาเด็กไทยในชนบทเป็นปีที่ 12 
‘PANDORA’, world-class jewellery provides education sponsorship for students in rural areas for 12th consecutive years 

 

 
 

เมื่อวนัท่ี 13 มกราคมที่ผา่นมา ผู้ผลิตและสง่ออกเคร่ืองประดบัอญัมณียกัษ์ใหญ่ของโลก “แพนดอร่า” ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทยเพียง

ประเทศเดียวในโลก จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียน “แพนดอร่า” พร้อมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อปุกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และ

สนามเลน่เด็ก ภายใต้โครงการ “แพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวนัใส แดน้่องผู้ห่างไกลในชนบท ปีที่ 12” ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ต าบลผาน้อย 

อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย เนื่องในวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและตวัแทนพนกังาน น าโดย มร. นีลส์  เฮแลน

เดอร์ รองประธานอาวโุสสายงานผลติและกรรมการผู้จดัการ แพนดอร่า ประเทศไทยเข้าร่วมพิธีสง่มอบ 

 

On 13 January 2018, PANDORA Production, the world’s only crafting facilities in Thailand of the world’s giant jewellery brand, 

‘PANDORA’, held a handover ceremony of PANDORA school building along with learning equipment, sport equipment, 

stationery, scholarship and playground in 12th ‘My School Project’ to Ban Non Kok Chan School, Loie province on the occasion 

of 2018 National Children’s Day. The management team and employee representatives led by Mr Nils Helander, Senior Vice 

President and Managing Director, together handed over the building and other donations to the community. 
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แพนดอร่าริเร่ิมโครงการนีข้ึน้ในปี 2549 เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในพืน้ที่ห่างไกล ซึ่งมกัประสบปัญหาขาดแคลน

อาคารสถานที่ที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ ตลอดเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ด าเนินโครงการ แพนดอร่าได้มอบอาคารเรียน อปุกรณ์การเรียนการ

สอน และทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนไปแล้ว 12 แห่ง ใน 9 จังหวดัทัว่ประเทศ และมีนกัเรียนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนีก้ว่า 

1,000 คน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานแพนดอร่าที่มีภมูิล าเนาในชนบท ได้เสนอโรงเรียนที่ตนเองเคยศึกษาในวยัเยาว์เพื่อขอรับการสนบัสนนุ

จากบริษัท 

 

PANDORA’s My School Project has been continuously running since 2006 with an aim to improve and narrow the education 

gap for students in rural areas which usually lack proper educational facilities. Over the decade of the programme, PANDORA 

has granted school building, learning equipment and school equipment to 12 schools in 9 provinces across the country with 

over 1,000 students benefited from this programme. The company opens opportunity for employees who are from upcountry 

areas to nominate their school that they once attended to receive the grant. 

 

ในปีนี ้แพนดอร่าได้สร้างอาคารเรียนใหม่ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน จงัหวดัเลย สถานศึกษาของเด็กๆ ใน 3 หมู่บ้าน เนื่องจากมีสภาพ

อาคารเรียนที่ทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สนบัสนุนการศึกษา รวมทัง้ไม่มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ ได้

สนกุสนานและเรียนรู้ทกัษะชีวิตผา่นการเลน่ 

 

This year, PANDORA has sponsored the construction of a new school building for Ban Non Kok Chan in Loei province that has 

run-down facilities which are not sufficient for the students. The school also lacks educational equipment as well as playground 

for children to play and learn.   

 

“เพื่อขอบคณุประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านที่สองของแพนดอร่า แพนดอร่าจึงมุ่งมัน่ที่จะมีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมไทย ควบคู่ไปกบั

การด าเนินธุรกิจ โดยเร่ิมต้นจากการสนบัสนนุด้านการศกึษาซึง่เป็นรากฐานท่ีดีต่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน แพนดอร่าให้การสนบัสนนุโรงเรียน

ในชนบทอย่างตอ่เนื่องยาวนานถึง 12 ปี โดยเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมน าเสนอโรงเรียนในบ้านเกิดของตนเอง สิง่นีม้ีคณุคา่ตอ่จิตใจ

ของพนกังานเป็นอยา่งยิ่งเพราะพวกเขารู้สกึภาคภมูิใจที่ได้กลบัไปช่วยโรงเรียนท่ีเคยเรียน และในปีนีแ้พนดอร่าได้สนบัสนนุโรงเรียนบ้านโนน

กกจาน เพื่อให้เด็ก ๆ อนาคตของชาติมีอาคารเรียนที่เหมาะกบัวยัแหง่การเรียนรู้” มร. นีลส์  กลา่ว 

 

To pay back to Thailand which is the second home of PANDORA, we have a strong determination to contribute to social 

development together with ethical business. PANDORA has continuously sponsored the construction of school buildings in 

remote areas for 12 years. We have opened opportunity for employees to propose their schools in their hometowns. This gives  
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sentimental values to our employees as they will likely feel proud that they can help the school that they once went to. This year, 

we have decided to sponsor Ban Non Kok Chan school to let the students to have a proper place to learn,’ said Mr Helander. 

 

ว่าที่ร้อยตรีบุญเหลือ มุ่งต่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกกจาน เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทแพนดอร่า  กรุณาให้การ

สนบัสนนุนกัเรียนและโรงเรียนในชนบทที่ขาดโอกาส ให้ได้มีอาคารเรียนใหม่และสิง่อ านวยความสะดวกที่ทนัสมยั  อีกทัง้ยงัเป็นการกระจาย

รายได้สูท้่องถ่ิน ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้มีรายได้จากการเป็นแรงงานก่อสร้างอาคารเรียน และที่ส าคญัที่สดุคือเกณฑ์ในการคดัเลือกโรงเรียน

เป็นการสร้างจิตส านกึให้แก่พี่ๆ ศิษย์เก่าได้คิดถงึน้องๆ คิดถึงคณุครู และคิดถึงโรงเรียน ที่ได้เคยศกึษาเลา่เรียน เป็นการปลกูฝังให้เยาวชนไทย

มีจิตส านกึรักถ่ินบ้านเกิดอยา่งแท้จริง โรงเรียนของเราต้องขอขอบคณุแพนดอร่าเป็นอยา่งยิง่ ผมเช่ือมัน่วา่สิง่ที่แพนดอร่ามอบให้เราในวนันี ้จะ

เป็นประโยชน์แก่ชมุชน และนกัเรียนของเราอยา่งยัง่ยืน” 

 

‘I feel so pleased that PANDORA provides education sponsorship to the students and schools in rural area by giving a new 

building and other facilities to Ban Non Kok Chan School. This grant does not only provide the students with new and modern 

facilities but also distributes incomes to the community as we hire the local villagers to build this building. Most importantly, the 

selection criteria of the programme also encourage the alumni to think of their junior students, their teachers and their school 

that once educated them. This can promote the strong sense of belonging to the hometown. On behalf of the school, I wish to 

express my gratitude to PANDORA and I strongly believe that everything that PANDORA gives to us today will be sustainable 

benefit the community and students,’ said, Acting Sub Lt, Boonluea Moongtom, Ban Non Kok Chan School Director.  

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information, please contact Ms. Chalumporn Nophaket 

Director, Business Communications Department 
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