ฉบับที่ 2 ปี 2556 ประจ�ำเดือน มิถุนายน

อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ พูดถึงคุณพ่อเรย์
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529 ผมพบกับคุณพ่อเรย์เป็นครัง้
แรก.... “ให้คณ
ุ ชือ่ จอห์น (ยอห์น)...” พ่อเรย์หนั มาทางผมหลังจาก
ถามสารทุกข์สขุ ดิบและตัง้ ชือ่ ให้เพือ่ น ๆ ไปหลายคน คนนีโ้ จ คนนี้
แซม คนนีไ้ มค์... เราได้ใกล้ชดิ กับคุณพ่อเรย์อย่างอบอุน่
บรืน้ บรืน้ บรืน้ ๆ ๆ ๆ ทุก ๆ เช้า-เย็น-ค�ำ่ -ดึก เราได้ยนิ เสียง
เรือหางยาวขับผ่านไป เอ๊ะ. . เราไม่ได้อยูต่ ดิ แม่นำ �้ อ๋อ! รถแวนคันเก่า ๆ
ของคุณพ่อเรย์นนั่ เอง ท่านเป็นคนสมถะ รักต้นไม้และธรรมชาติ ไหว
พริบปฏิภาณสูง มีหวั ใจแห่งความรักความเมตตาทีย่ งิ่ ใหญ่ ท่านขยัน
ท�ำงานไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยเช้ายันดึก ทัง้ ต้อนรับแขก เดินดูลกู ๆ ทาน
ข้าว เรียนหนังสือ พาไปเล่นดนตรี ร้องเพลง เล่นกีฬา
คุณพ่อเรย์เป็นนักฟังทีด่ ี พูดน้อย แต่เต็มไปด้วยอารมณ์ขนั และ
แง่คดิ ในชีวติ และการท�ำงาน “ท�ำไมพ่อช่วยทุกคนทีม่ าหา?” ทุกคนสงสัย
เพราะคุณพ่อเรย์ชว่ ยทุกคนแม้แต่คนทีเ่ ห็นแล้วฟันธงได้เลยว่ามาหลอกคุณพ่อ
คุณพ่อก็ยงั ช่วย “ถ้าเราไม่ชว่ ยเขาและเขาต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ เขา
จะล�ำบากมาก แต่ถา้ เขาไม่ลำ� บากแต่มาหลอกเราก็ไม่เป็นไรไม่มใี ครเดือดร้อน”
พ่อเรย์ตอบด้วยรอยยิม้ ระคนเสียงไอจนพุงกระเพือ่ มน่ารักน่าตี
ในความใจดีกม็ คี วามเด็ดเดีย่ ว “โรงเรียนของเราไม่ใช่ขนม
หวานอันโอชะ....” คุณพ่อเรย์เขียนไว้ในหนังสือประจ�ำปีของโรงเรียน
ฝึกอาชีพคนพิการ พ่อไม่เคยปฏิเสธทีจ่ ะช่วยเหลือคนทีล่ ำ� บาก การช่วย
คนนัน้ ก็ชว่ ยอย่างเต็มที่ ให้ทพี่ กั อย่างดี ให้อาหารอย่างดี ให้การศึกษา
อย่างดี อุปกรณ์และสือ่ ต่าง ๆ ไม่ขาดตกบกพร่อง ให้แต่สงิ่ ดี ๆ อย่าง
ไม่จำ� กัด... แต่คณ
ุ พ่อเรย์กม็ แี นวคิดว่าเราไม่สามารถช่วยใครได้ถา้ เขาไม่
ช่วยตัวเองด้วย “... ถ้าเขามาเล่น ไม่ได้ตงั้ ใจเรียน ก็ให้เขากลับบ้าน”
คุณพ่อตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่นัยตาแดงระเรื่อ ห้องประชุมมีแต่
สายน�้ำจากดวงตาและเสียงหัวใจเต้นแรงในความเงียบสงัด

ชีวิตประจ�ำวันของคุณพ่อเรย์
คือการต้อนรับแขก พาแขกเยีย่ มชมงาน
เขียนจดหมาย เดินทางไปทุกสารทิศเพือ่
หาเงินมาเลีย้ งลูก ๆ ให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนหลุดพ้นจากการถูกดูถูกเหยียด
หยามให้มที ยี่ นื ในสังคมอย่างสมศักดิศ์ รีทไี่ ด้
เกิดมาเป็นคน จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็น
พัน จากพันเป็นหมืน่ แสนล้านคนทีไ่ ด้รบั ผล
พวงจากงานทีม่ ชี วี ติ “สิง่ มหัศจรรย์บนถนนสุขมุ วิท กม. 145”
“เรย์ ถ้าเธอตาย ใครจะท�ำต่อได้... ท�ำอะไรใหญ่โต ดูสเิ ลีย้ ง
เด็กไว้ตงั้ กีค่ น...” คุณครูนนี า่ ภาณี ยิบอินซอย เพือ่ นรุน่ พีต่ า่ งศาสนา
กระเซ้าพ่อเรย์แรง ๆ อยูเ่ ป็นนิจ “เจ้านายเบือ้ งบนจัดการทุกอย่างให้ ผม
ไม่ได้ทำ� อะไร...” คุณพ่อเรย์ตอบ คุณครูนนี า่ พูดด้วยความเป็นห่วงว่าคน
ทีร่ เิ ริม่ งานการกุศลจะต้องมีใจรัก จึงทุม่ เททัง้ ชีวติ ให้กบั สิง่ ทีต่ นเอง
เริม่ ต้นอย่างคุณพ่อเรย์ แต่คนทีม่ ารับงานต่อ เขาไม่ได้สนใจแต่แรก
ไม่รวู้ า่ เขาเข้าใจในงานทีม่ าท�ำรึเปล่า บางคนก็มารับจ้างท�ำงาน
บางคนก็มาเอาประโยชน์ ส่วนมากทีเ่ ราเห็น ๆ กันพอคนเริม่ ต้นตาย
ไม่นานทุกอย่างก็เจ๊งหมด คนที่
เขาให้เงินก็เพราะศรัทธาในตัว
คนเริม่ ต้น พอคนเริม่ ไว้ตายเขา
ก็ไม่มนั่ ใจทีจ่ ะบริจาค จะเชือ่
ได้อย่างไรว่าจะท�ำกันต่ออย่าง
จริงจังเหมือนคนก่อตัง้
จิตวิญญาณแห่งคุณ
งามความดี แ ละจิ ต ตารมณ์
คณะพระมหาไถ่ยงั คงสืบต่อรุน่
ต่อรุน่ งานทีค่ ณ
ุ พ่อเรย์รเิ ริม่ ไว้
ยังคงก้าวหน้าต่อไป คุณครูนนี า่ ยังบริจาคเงินสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปีแม้วนั นีค้ ณ
ุ ครูไม่มลี มหายใจแล้วเช่นเดียวกับคุณพ่อเรย์ แต่ 10 ปี
ทีผ่ า่ นมาบอกเราว่า “คุณพ่อเรย์ยงั ไม่ตาย” ผมและครอบครัวมีชวี ติ ที่
ดีวนั นีด้ ว้ ยโอกาสทีค่ ณ
ุ พ่อเรย์มเี มตตา เราจะสืบสานจิตวิญญาณท่าน
ตราบสิน้ ลมหายใจ
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อาคารฝึกอาชีพคนตาบอดหลังใหม่
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่
ส�ำคัญยิ่งเกิดขึ้นในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นั่นคือ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน มา
เปิด “อาคารมหาจักรีสิรินธร” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระ
มหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อ
รองรับการให้บริการการศึกษาแก่คนตาบอด โดยเฉพาะด้าน
ฝึกอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัด และน�ำความรู้ที่เล่าเรียน
ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้   อาคารหลัง สะดวก โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น คอมพิวเตอร์, นวดแผน
นี้ออกแบบตามมาตรฐานสากลให้คนตาบอดเดินเข้า-ออกได้ โบราณ, คหกรรม, กศน. และงานประดิษฐ์
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จฯ งานกาล่าดินเนอร์ “รวมใจให้
อาชีพคนพิการ” ณ ห้อง ฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปิน
สกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ จัดขึน้ ด้วยความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธพิ ระมหาไถ่เพือ่ การพัฒนาคนพิการ ในมูลนิธคิ ณ
ุ
พ่อเรย์ และบริษทั กรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
เพือ่ ระดมทุนส�ำหรับ “โครงการก่อสร้างศูนย์ฝกึ งานคนพิการ
พระมหาไถ่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นศูนย์ฝกึ งานให้คน
พิการมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดยจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมทีจ่ ำ� ลองสภาพแวดล้อมมาจากสถานทีท่ ำ� งานจริง
และยังเป็นศูนย์วจิ ยั ศูนย์การประชุมสัมมนาเพือ่ งานด้านการ
พัฒนาคนพิการแบบครบวงจรทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในประเทศไทย

กาล่าดินเนอร์การกุศล
อีกหนึง่ ความประทับใจส�ำหรับพวกเราในมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
คือเมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่
เหมือนกับหลายสถานศึกษาทีไ่ ด้เปิด
ภาคเรียนใหม่ ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียน
อาชีวพระมหาไถ่กเ็ ช่นกัน
ได้ทำ� การเปิด
ภาคเรียนของปีการศึกษาในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา และได้มพี ธิ กี ารส�ำคัญ
ซึง่ สืบเนือ่ งกันมาเป็นธรรมเนียมประจ�ำทุกปี
นัน่ คือ “พิธรี บั ศิษย์ใหม่เข้าเรียน” ซึง่ หลังจาก
เคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว นักเรียนเก่าได้ตงั้
แถวสองแถวเว้นช่องว่างตรงกลางเอาไว้ เพือ่
รอต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนใหม่ จากนัน้ นักเรียน
ใหม่กจ็ ะทยอยเรียงแถวกันผ่านรุน่ พีจ่ นครบทุก
คน เป็นภาพทีน่ า่ ประทับใจจริง ๆ  

ส�ำหรับบางคน นี่เป็นครั้งแรกที่
ได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่มีพ่อแม่ดูแล เป็น
ครั้งแรกที่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนร่วม
กับเพื่อนคนอื่น เป็นครั้งแรกที่ได้พบปะ
เพื่อนซึ่งพิการเหมือนกับเขา และรู้สึกว่า
ตัวเองไม่แตกต่าง พี่ที่อยู่เก่าและน้องที่มา
ใหม่ต่างก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เพราะถือว่า
เป็ น วั น ที่ จ ะได้ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั น ครั้ ง แรก
อย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีใน
วันนี้แล้ว จะเป็นวันที่พวกเขานักเรียนใหม่
จะได้ เริ่ ม ต้ น เข้ า สู ่ เ ส้ น ทางชี วิ ต ในอี ก รู ป
แบบหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวก
เขาไปตลอด

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

   1479 หมายเลขนี้ เพื่อคนพิการ

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2556 อาคารหอประชุม ชัน้ 1 ส�ำนักงาน
กสทช. บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ น�ำทีม
คนพิการกว่า 100 คน ร่วมรับมอบหมายเลขสายด่วนพิเศษ “1479
สายด่วนคนพิการ” เพือ่ ใช้เป็นสายด่วนส�ำหรับคนพิการ ในเรือ่ งของการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งศึกษา เรือ่ งอาชีพ รวมถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของคนพิการทีร่ ฐั บาลจัดให้ โดยการใช้หมายเลขสายด่วน 1479
ครัง้ นี้ จะมีระยะเวลาท�ำการตามโครงการ 4 ปี โดยได้รบั การสนับสนุน
จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึง่ จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ต่อไป

กอล์ฟการกุศล โดย AAT
ครัง้ แรก เมือ่ บริษทั ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึง่ น�ำโดย คุณเรโกะ เอ็ม. เว็บสเตอร์ (Reiko M. Webster) ผู้
จัดการทัว่ ไปอาวุโสฝ่ายจัดซือ้ ได้ตดิ ต่อมาเพือ่ จะจัดการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลหาเงินรายได้ให้กบั มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์นนั้
สร้างความตืน่ เต้น
อย่างมากกับพวกเรา เพราะว่าไม่เคยมีบคุ คล หรือองค์กรใด มาเสนอ
การระดมทุนลักษณะนีใ้ ห้กบั เรามาก่อน ภายใต้ชื่อว่า “Father Ray
Charity Sponsored by Auto Alliance Purchasing” ซึ่งจัดการ
แข่งขันขึ้นที่สนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท โดยคุณเร
โกะ พร้อมกับทีมพนักงานจัดซื้อ ตั้งเป้าหมายว่าจะระดมทุนจาก
รายการนี้ให้กับมูลนิธิฯ จ�ำนวน 5 ล้านบาท
เวลาช่างผ่านพ้นไปรวดเร็วเหลือเกิน การแข่งขันกอล์ฟการ
กุศลผ่านพ้นมา 4 ปี แล้ว โดยใน 4 ปีนมี้ กี ารจัดการแข่งขันไปทัง้ สิน้ 5
ครัง้ ได้รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยแล้วทัง้ สิน้ 4 ล้านบาท แม้วา่ ในปี   พ.ศ.
2554 จะเกิดสึนามิครัง้ ใหญ่ทสี่ ร้างความเสียหายมหาศาลในประเทศ
ญีป่ นุ่ และในปีเดียวกันก็เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่ในประเทศไทยสร้างความเสีย

หายมหาศาลเช่นกัน แต่มลู นิธฯิ ก็ยงั ได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
เช่นเดิมจากคุณเรโกะและพนักงาน ซึง่ คุณเรโกะ และ Mr. Kenneth Minielly (AAT President) ก็ให้คำ� มัน่ ว่าจะสนับสนุนมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ตอ่ ไป
มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์ขอขอบคุณ บริษทั ออโต้ อัลลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยคุณเรโกะ เอ็ม. เว็บสเตอร์ ผูเ้ ป็นหัวเรือ
ใหญ่ในการจัดงาน และพนักงานฝ่ายจัดซือ้ ทุกคน พร้อมทัง้ ขอบคุณ
บริษทั ต่าง ๆ ทีเข้าร่ ว่ มในการแข่งขันด้วยดีเสมอมา มา ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย
“Thank you so much, Arigato Kosaimus, See you next time”

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง

เด็กชายคนหนึง่ เข้ามารับการกระตุน้ ได้สกั ระยะหนึง่ แล้ว เด็กคนนีไ้ ม่
สามารถทีจ่ ะนัง่ ตัวตรงได้ดว้ ยตนเอง ท�ำให้ตอ้ งนัง่ ตัวงออยูบ่ นรถเข็นตลอด ไม่
สามารถจะยกศีรษะขึน้ ตัง้ ตรง หรือแม้แต่จะขยับแขนเพือ่ หยิบจับสิง่ ต่าง ๆ ก็
ยังท�ำไม่ได้ แต่ในวันนี้ เด็กคนนีส้ ามารถเข็นรถวิลแชร์ดว้ ยตัวเอง และสามารถ
เดินได้แต่ยงั ต้องมีคนช่วยพยุง และการกระท�ำบางอย่างซึง่ แม่ของเขาไม่เคยคิด
ว่าเขาจะสามารถท�ำได้
เด็กคนอืน่ ๆ ก็เช่นเดียวกัน จากการท�ำกายภาพบ�ำบัดอย่างต่อเนือ่ ง พวก
เขาสามารถขยับนิว้ มือและเคลือ่ นไหวได้มากกว่าเมือ่ ก่อน การมีพฒ
ั นาการที่
แม้วา่ กิจกรรมการกระตุน้ พัฒนาการ จะมีเพียงสัปดาห์ ดีขนึ้ เหล่านีเ้ องเป็นเครือ่ งหมายแสดงว่าหากมีการกระตุน้ พัฒนาการอย่างถูก
ละครัง้ แต่บรรดาผูป้ กครองของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษต่าง วิธดี ว้ ยอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม โดยผูม้ คี วามรูเ้ ฉพาะทาง ก็ไม่ใช่เรือ่ งน่าอัศจรรย์
เห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่า ลูก ๆ ของตนนัน้ มีการพัฒนาการที่ หากว่าเด็ก ๆ ทีพ่ กิ ารทางสมอง (Cerebral Palsy) เหล่านีจ้ ะสามารถมีชวี ติ ทีด่ ี
ขึน้ ความรูส้ กึ เหล่านีร้ บั รูไ้ ด้ผา่ นทางแววตาของผูป้ กครองของพวกเขาเอง
ก้าวหน้ามากขึน้
www.fr-ray.org

ความฝันคุณพ่อเรย์จะเป็นจริง
“ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิเศษ” ใน
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
เป็นสถานทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวติ ของ
เด็กพิเศษ โดยใช้กระบวนการผสมผสาน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อม
สือ่ สารสังคม จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ น
มาพบว่า ยังมีเด็กพิเศษจ�ำนวนมากทีข่ าด
โอกาสในการได้รับบริการเพื่อพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ ทางศูนย์ฯ จึงต้องการขยาย
การบริการออกไปให้มากขึน้ เพือ่ เปิดโอกาส
แก่เด็กพิเศษและครอบครัวในเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรแี ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
มูลนิธฯิ มีประสบการณ์กว่า 25 ปี
ในการจัดการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา
ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรก
ของประเทศไทย และมีศิษย์จบการศึกษา
และมีงานท�ำแล้ว กว่า 2,500 คน อีกทั้ง
มีศูนย์จัดหางานคนพิการ ได้ให้บริการ
จั ด หางานแก่ ค นพิ ก ารทุ ก ประเภทกว่ า
3,000 คน ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป มูลนิธิฯ
จึงต้องการส่งเสริม และพัฒนาเด็กพิเศษ
อย่างยั่งยืน ด้วยคติพจนจ์ ว่า “คุณธรรม
น�ำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม”
ในปี พ.ศ. 2556 นี้ ทางศูนย์
พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ มีความ
ตั้งใจที่จะพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศ โดย
อาศัยการประสาน และขอรับการสนับสนุน
จากชุมชน ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และองค์กร

เครือข่ายในการสร้างอาคารและจัดการ
เรียนการสอน เพื่อจะกลายเป็นองค์กรที่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน และการสนับสนุน
จากภาครัฐ ต่อไป
ในปี พ.ศ. 2556 พวกเรามีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศส�ำหรับเด็ก
พิเศษ เพือ่ สามารถให้บริการทัง้ ภายในศูนย์ฯ
และในชุมชน โดยหวังว่าจะได้รบั การรับรอง
มาตรฐานและการสนับสนุนจากภาครัฐ
แน่นอน เราจะไม่เริ่มการก่อสร้าง
อาคาร จนกว่าจะมีความพร้อมด้านการ
เงินในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ
ราว ๆ 30 ล้านบาท เชิญท่านร่วมท�ำบุญ
เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีแผน
จะเริ่มก่อสร้างปลายปี พ.ศ. 2556 นี้ และ
จะแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2557 และเปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558

นอกจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
แล้ว ยังมีค่าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์
ฟื้นฟู และงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ฯ ในระยะ 5 ปีแรก ตามราย
ละเอียดที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ ซึ่ง
เป็นตารางค่าใช้จ่ายประมาณการ
หากท่ า นมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะ
สนับสนุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์พฒ
ั นาการ
เด็กพิเศษ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน: นายสุเมธ พลคะชา
โทรศัพท์ 086-843 1205
โทรสาร 038-716 542
E-mail: sumetphonkacha@gmail.com
ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ
และขอรับจดหมายข่าวได้ที่
มูลนิธิคุณพ่อเรย์
เลขที่ 440 หมู่ 9 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717
โทรสาร (038) 716-629
E-mail : info@fr-ray.org
Website : www.fr-ray.org
...............................................
ร่วมบริจาคได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
1. สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4
2. สาขาซีคอนสแคว์ กรุงเทพ
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

