
อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ พูดถึงคุณพ่อเรย์

	 เดอืนสงิหาคม	 พ.ศ.	 2529	 ผมพบกบัคณุพ่อเรย์เป็นครัง้

แรก....	 “ให้คณุชือ่จอห์น (ยอห์น)...”	 พ่อเรย์หนัมาทางผมหลงัจาก

ถามสารทกุข์สขุดบิและตัง้ชือ่ให้เพือ่น	ๆ	ไปหลายคน	คนนีโ้จ	คนนี้

แซม	คนนีไ้มค์...	เราได้ใกล้ชดิกบัคณุพ่อเรย์อย่างอบอุน่	

	 บรืน้	บรืน้	บรืน้	ๆ 	ๆ 	ๆ 	ทกุ	ๆ 	เช้า-เยน็-ค�า่-ดกึ	เราได้ยนิเสยีง

เรอืหางยาวขบัผ่านไป	เอ๊ะ...	เราไม่ได้อยูต่ดิแม่น�า้	อ๋อ!	รถแวนคนัเก่า	ๆ	

ของคณุพ่อเรย์นัน่เอง	 ท่านเป็นคนสมถะ	 รกัต้นไม้และธรรมชาต	ิ ไหว

พรบิปฏภิาณสงู	 มหีวัใจแห่งความรกัความเมตตาทีย่ิง่ใหญ่	 ท่านขยนั

ท�างานไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ยเช้ายนัดกึ	 ทัง้ต้อนรบัแขก	 เดนิดลูกู	 ๆ	 ทาน

ข้าว	เรยีนหนงัสอื	พาไปเล่นดนตร	ีร้องเพลง	เล่นกฬีา	

	 คณุพ่อเรย์เป็นนกัฟังทีด่	ีพดูน้อย	แต่เตม็ไปด้วยอารมณ์ขนัและ

แง่คดิในชวีติและการท�างาน	 “ท�าไมพ่อช่วยทกุคนทีม่าหา?” ทกุคนสงสยั

เพราะคณุพ่อเรย์ช่วยทกุคนแม้แต่คนทีเ่หน็แล้วฟันธงได้เลยว่ามาหลอกคณุพ่อ	

คณุพ่อกย็งัช่วย	“ถ้าเราไม่ช่วยเขาและเขาต้องการความช่วยเหลอืจรงิ	ๆ 	เขา

จะล�าบากมาก	แต่ถ้าเขาไม่ล�าบากแต่มาหลอกเรากไ็ม่เป็นไรไม่มใีครเดอืดร้อน”	

พ่อเรย์ตอบด้วยรอยยิม้ระคนเสยีงไอจนพงุกระเพือ่มน่ารกัน่าตี	

	 ในความใจดกีม็คีวามเดด็เดีย่ว	 “โรงเรยีนของเราไม่ใช่ขนม

หวานอนัโอชะ....”	 คณุพ่อเรย์เขยีนไว้ในหนงัสอืประจ�าปีของโรงเรยีน

ฝึกอาชพีคนพกิาร	พ่อไม่เคยปฏเิสธทีจ่ะช่วยเหลอืคนทีล่�าบาก	การช่วย

คนนัน้กช่็วยอย่างเตม็ที	่ ให้ทีพ่กัอย่างด	ี ให้อาหารอย่างด	ี ให้การศกึษา

อย่างด	ีอปุกรณ์และสือ่ต่าง	ๆ	ไม่ขาดตกบกพร่อง	ให้แต่สิง่ด	ีๆ	อย่าง

ไม่จ�ากดั...	 แต่คณุพ่อเรย์กม็แีนวคดิว่าเราไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าเขาไม่

ช่วยตวัเองด้วย	“... ถ้าเขามาเล่น ไม่ได้ตัง้ใจเรยีน กใ็ห้เขากลบับ้าน”	

คณุพ่อตดัสนิใจอย่างเด็ดขาดแต่นัยตาแดงระเรื่อ	 ห้องประชุมมีแต่

สายน�้าจากดวงตาและเสียงหัวใจเต้นแรงในความเงียบสงัด

ฉบับที่ 2 ปี 2556 ประจ�ำเดือน มิถุนำยน
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	 	 ชีวิตประจ�าวันของคุณพ่อเรย์

คอืการต้อนรบัแขก	 พาแขกเยีย่มชมงาน	

เขยีนจดหมาย	 เดนิทางไปทกุสารทศิเพือ่

หาเงนิมาเลีย้งลกู	 ๆ	 ให้หลดุพ้นจากความ

ยากจนหลุดพ้นจากการถูกดูถูกเหยียด

หยามให้มทีีย่นืในสงัคมอย่างสมศกัดิศ์รทีีไ่ด้

เกดิมาเป็นคน	 จากสบิเป็นร้อย	 จากร้อยเป็น

พนั	 จากพนัเป็นหมืน่แสนล้านคนทีไ่ด้รบัผล

พวงจากงานทีม่ชีวีติ	“สิง่มหศัจรรย์บนถนนสขุมุวทิ	กม.	145”	

	 “เรย์ ถ้าเธอตาย ใครจะท�าต่อได้... ท�าอะไรใหญ่โต ดสูเิลีย้ง

เดก็ไว้ตัง้กีค่น...”	คณุครนูน่ีา	ภาณ	ียบิอนิซอย	เพือ่นรุน่พีต่่างศาสนา

กระเซ้าพ่อเรย์แรง	ๆ	อยูเ่ป็นนจิ	“เจ้านายเบือ้งบนจดัการทกุอย่างให้	ผม

ไม่ได้ท�าอะไร...”	คณุพ่อเรย์ตอบ	คณุครนูน่ีาพดูด้วยความเป็นห่วงว่าคน

ทีร่เิริม่งานการกศุลจะต้องมใีจรกั	 จงึทุม่เททัง้ชวีติให้กบัสิง่ทีต่นเอง

เริม่ต้นอย่างคณุพ่อเรย์	 แต่คนทีม่ารบังานต่อ	 เขาไม่ได้สนใจแต่แรก	

ไม่รูว่้าเขาเข้าใจในงานทีม่าท�ารเึปล่า	 บางคนกม็ารบัจ้างท�างาน	

บางคนกม็าเอาประโยชน์	 ส่วนมากทีเ่ราเหน็	ๆ	กนัพอคนเริม่ต้นตาย

ไม่นานทกุอย่างกเ็จ๊งหมด	คนที่

เขาให้เงนิกเ็พราะศรทัธาในตวั

คนเริม่ต้น	 พอคนเริม่ไว้ตายเขา

กไ็ม่มัน่ใจทีจ่ะบรจิาค	 จะเชือ่

ได้อย่างไรว่าจะท�ากนัต่ออย่าง

จรงิจงัเหมอืนคนก่อตัง้

	 จติวญิญาณแห่งคณุ

งามความดีและจิตตารมณ์

คณะพระมหาไถ่ยงัคงสบืต่อรุน่

ต่อรุน่	 งานทีค่ณุพ่อเรย์รเิริม่ไว้

ยงัคงก้าวหน้าต่อไป	 คณุครนูน่ีายงับรจิาคเงนิสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง

ทกุปีแม้วนันีค้ณุครไูม่มลีมหายใจแล้วเช่นเดยีวกบัคณุพ่อเรย์	 แต่	 10	 ปี

ทีผ่่านมาบอกเราว่า	 “คณุพ่อเรย์ยงัไม่ตาย” ผมและครอบครวัมชีวีติที่

ดวีนันีด้้วยโอกาสทีค่ณุพ่อเรย์มเีมตตา	 เราจะสบืสานจติวญิญาณท่าน

ตราบสิน้ลมหายใจ



อาคารฝึกอาชีพคนตาบอดหลังใหม่

	 เมื่อวันที่	23	เมษายน	2556	ที่ผ่านมา	ได้มีเหตุการณ์ที่

ส�าคัญยิ่งเกิดขึ้นในมูลนิธิคุณพ่อเรย์	นั่นคือ	สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน	 มา

เปิด	“อาคารมหาจักรีสิรินธร”	ณ	โรงเรียนสอนคนตาบอดพระ

มหาไถ่พัทยา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	โดยอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อ

รองรับการให้บริการการศึกษาแก่คนตาบอด	 โดยเฉพาะด้าน

ฝึกอาชีพ	 เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงความสามารถ

ในการประกอบอาชีพตามความถนัด	 และน�าความรู้ที่เล่าเรียน

ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้	 	 อาคารหลัง

นี้ออกแบบตามมาตรฐานสากลให้คนตาบอดเดินเข้า-ออกได้

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

กาล่าดินเนอร์การกุศล

	 อกีหนึง่ความประทบัใจส�าหรบัพวกเราในมลูนธิคิณุพ่อเรย์	

คอืเมือ่วนัที	่5	มถินุายน	2556	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี		

พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่

	 เหมอืนกบัหลายสถานศกึษาทีไ่ด้เปิด

ภาคเรยีนใหม่	 ในเดอืนพฤษภาคม	 โรงเรยีน

อาชวีพระมหาไถ่กเ็ช่นกนั	 ได้ท�าการเปิด

ภาคเรียนของปีการศึกษาในช่วงต้นเดือน

พฤษภาคมทีผ่่านมา	 และได้มพีธิกีารส�าคญั	

ซึง่สบืเนือ่งกนัมาเป็นธรรมเนยีมประจ�าทกุปี	

นัน่คอื	“พธิรีบัศษิย์ใหม่เข้าเรยีน”	ซึง่หลงัจาก

เคารพธงชาตเิรยีบร้อยแล้ว	 นกัเรยีนเก่าได้ตัง้

แถวสองแถวเว้นช่องว่างตรงกลางเอาไว้	 เพือ่

รอต้อนรบัน้อง	ๆ 	นกัเรยีนใหม่	จากนัน้นกัเรยีน

ใหม่กจ็ะทยอยเรยีงแถวกนัผ่านรุน่พีจ่นครบทกุ

คน	เป็นภาพทีน่่าประทบัใจจรงิ	ๆ		

สะดวก	 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 เช่น	 คอมพิวเตอร์,	 นวดแผน

โบราณ,	คหกรรม,	กศน.	และงานประดิษฐ์

พระวรราชาทนิดัดามาต	ุเสดจ็ฯ	งานกาล่าดนิเนอร์	“รวมใจให้

อาชพีคนพกิาร”	ณ	 ห้อง	ฉตัราบอลรมู	 โรงแรมสยามเคมปิน

สกี	้ เขตปทมุวนั	 กรงุเทพมหานคร	 ซึง่จดัขึน้ด้วยความร่วมมอื

ระหว่างมลูนธิพิระมหาไถ่เพือ่การพฒันาคนพกิาร	ในมลูนธิคิณุ

พ่อเรย์	และบรษิทักรงุไทย-แอ๊กซ่า	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	

เพือ่ระดมทนุส�าหรบั	“โครงการก่อสร้างศนูย์ฝึกงานคนพกิาร

พระมหาไถ่”	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นศนูย์ฝึกงานให้คน

พกิารมคีวามพร้อมในการประกอบอาชพี	 โดยจดักระบวนการ

ฝึกอบรมทีจ่�าลองสภาพแวดล้อมมาจากสถานทีท่�างานจรงิ	

และยงัเป็นศนูย์วจิยั	 ศนูย์การประชมุสมัมนาเพือ่งานด้านการ

พฒันาคนพกิารแบบครบวงจรทีท่นัสมยัทีส่ดุในประเทศไทย

	 ส�าหรับบางคน	 นี่เป็นครั้งแรกที่

ได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่มีพ่อแม่ดูแล	 เป็น

ครั้งแรกที่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนร่วม

กับเพื่อนคนอื่น	 เป็นครั้งแรกที่ได้พบปะ

เพื่อนซึ่งพิการเหมือนกับเขา	 และรู้สึกว่า

ตัวเองไม่แตกต่าง	 พี่ที่อยู่เก่าและน้องที่มา

ใหม่ต่างก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน	 เพราะถือว่า

เป็นวันที่จะได้ท�าความรู ้จักกันครั้งแรก

อย่างเป็นทางการ	หลังจากเสร็จสิ้นพิธีใน

วันนี้แล้ว	 จะเป็นวันที่พวกเขานักเรียนใหม่	

จะได้เริ่มต้นเข้าสู ่เส้นทางชีวิตในอีกรูป

แบบหนึ่ง	 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวก

เขาไปตลอด



กอล์ฟการกุศล โดย AAT

	 ครัง้แรก	 เมือ่	 บรษิทั ออโต้ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)	

จ�ากดั	ซึง่น�าโดย	คณุเรโกะ เอม็. เวบ็สเตอร์ (Reiko	M.	Webster)	ผู้

จดัการทัว่ไปอาวโุสฝ่ายจดัซือ้	 ได้ตดิต่อมาเพือ่จะจดัการแข่งขนักอล์ฟ

การกศุลหาเงนิรายได้ให้กบัมลูนธิคิณุพ่อเรย์นัน้	 สร้างความตืน่เต้น

อย่างมากกบัพวกเรา	 เพราะว่าไม่เคยมบีคุคล	 หรอืองค์กรใด	 มาเสนอ

การระดมทนุลกัษณะนีใ้ห้กบัเรามาก่อน	 ภายใต้ชื่อว่า	 “Father Ray 

Charity Sponsored by Auto Alliance Purchasing” ซึ่งจัดการ

แข่งขันขึ้นที่สนามพัฒนากอล์ฟคลับ	 แอนด์	 รีสอร์ท	 โดยคุณเร

โกะ	 พร้อมกับทีมพนักงานจัดซื้อ	 ตั้งเป้าหมายว่าจะระดมทุนจาก

รายการนี้ให้กับมูลนิธิฯ	จ�านวน	5	ล้านบาท	

	 เวลาช่างผ่านพ้นไปรวดเรว็เหลอืเกนิ	 การแข่งขนักอล์ฟการ

กศุลผ่านพ้นมา	4	ปี	แล้ว	โดยใน	4	ปีนีม้กีารจดัการแข่งขนัไปทัง้สิน้	5	

ครัง้	ได้รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายแล้วทัง้สิน้	4	ล้านบาท	แม้ว่าในปี		พ.ศ.	

2554	 จะเกดิสนึามคิรัง้ใหญ่ทีส่ร้างความเสยีหายมหาศาลในประเทศ

ญีปุ่น่	 และในปีเดยีวกนักเ็กดิน�า้ท่วมใหญ่ในประเทศไทยสร้างความเสยี
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		 1479 หมายเลขนี้ เพื่อคนพิการ 	 เมือ่วนัที	่6	มถินุายน	2556	อาคารหอประชมุ	ชัน้	1	ส�านกังาน	

กสทช.	 บาทหลวงภทัรพงศ์ ศรวีรกลุ ประธานมลูนธิคิณุพ่อเรย์	 น�าทมี

คนพกิารกว่า	 100	 คน	 ร่วมรบัมอบหมายเลขสายด่วนพเิศษ	 “1479 

สายด่วนคนพกิาร”	 เพือ่ใช้เป็นสายด่วนส�าหรบัคนพกิาร	 ในเรือ่งของการ

สอบถามข้อมลูต่างๆ 	 ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งศกึษา	 เรือ่งอาชพี	 รวมถงึสทิธปิระโยชน์

ต่างๆ 	 ของคนพกิารทีร่ฐับาลจดัให้	 โดยการใช้หมายเลขสายด่วน	 1479	

ครัง้นี	้ จะมรีะยะเวลาท�าการตามโครงการ	 4	 ปี	 โดยได้รบัการสนบัสนนุ

จาก	ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.)	ซึง่จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ

ในช่วงเดอืนสงิหาคม	2556	ต่อไป

หายมหาศาลเช่นกนั	 แต่มลูนธิฯิ	 กย็งัได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง

เช่นเดมิจากคณุเรโกะและพนกังาน	ซึง่คณุเรโกะ	และ	Mr.	Kenneth	Mini-

elly	(AAT	President)	กใ็ห้ค�ามัน่ว่าจะสนบัสนนุมลูนธิคิณุพ่อเรย์ต่อไป	

	 มลูนธิคิณุพ่อเรย์ขอขอบคณุ	 บรษิทั	 ออโต้	 อลัลายแอนซ์	

(ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 โดยคณุเรโกะ	 เอม็.	 เวบ็สเตอร์	 ผูเ้ป็นหวัเรอื

ใหญ่ในการจดังาน	และพนกังานฝ่ายจดัซือ้ทกุคน	พร้อมทัง้ขอบคณุ

บรษิทัต่าง	ๆ	ทเีข้าร่่วมในการแข่งขนัด้วยดเีสมอมา	มา	ณ	ทีน่ีด้้วย	

“Thank you so much, Arigato Kosaimus, See you next time”

	 แม้ว่ากจิกรรมการกระตุน้พฒันาการ	 จะมเีพยีงสปัดาห์

ละครัง้	 แต่บรรดาผูป้กครองของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษต่าง

เหน็พ้องเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า	ลกู	 	ๆของตนนัน้มกีารพฒันาการที่

ก้าวหน้ามากขึน้	

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง 	 เดก็ชายคนหนึง่เข้ามารบัการกระตุน้ได้สกัระยะหนึง่แล้ว	 เดก็คนนีไ้ม่

สามารถทีจ่ะนัง่ตวัตรงได้ด้วยตนเอง	ท�าให้ต้องนัง่ตวังออยูบ่นรถเขน็ตลอด	ไม่

สามารถจะยกศรีษะขึน้ตัง้ตรง	 หรอืแม้แต่จะขยบัแขนเพือ่หยบิจบัสิง่ต่าง	 ๆ	 ก็

ยงัท�าไม่ได้	แต่ในวนันี	้เดก็คนนีส้ามารถเขน็รถวลิแชร์ด้วยตวัเอง	และสามารถ

เดนิได้แต่ยงัต้องมคีนช่วยพยงุ	และการกระท�าบางอย่างซึง่แม่ของเขาไม่เคยคดิ

ว่าเขาจะสามารถท�าได้	

		 เดก็คนอืน่	 	ๆกเ็ช่นเดยีวกนั	จากการท�ากายภาพบ�าบดัอย่างต่อเนือ่ง	พวก

เขาสามารถขยบันิว้มอืและเคลือ่นไหวได้มากกว่าเมือ่ก่อน	 การมพีฒันาการที่

ดขีึน้เหล่านีเ้องเป็นเครือ่งหมายแสดงว่าหากมกีารกระตุน้พฒันาการอย่างถกู

วธิด้ีวยอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม	 โดยผูม้คีวามรูเ้ฉพาะทาง	 กไ็ม่ใช่เรือ่งน่าอศัจรรย์	

หากว่าเดก็	ๆ	ทีพ่กิารทางสมอง	(Cerebral	Palsy)	เหล่านีจ้ะสามารถมชีวีติทีด่ี

ขึน้	ความรูส้กึเหล่านีร้บัรูไ้ด้ผ่านทางแววตาของผูป้กครองของพวกเขาเอง
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มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ 

และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

ความฝันคุณพ่อเรย์จะเป็นจริง

	 	 “ศนูย์พฒันาการเดก็พเิศษ”	 ใน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ	

เป็นสถานทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันา

ทกัษะต่าง	 ๆ	 ทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติของ

เดก็พเิศษ	 โดยใช้กระบวนการผสมผสาน

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อม

สือ่สารสงัคม	 จากการด�าเนนิงานทีผ่่าน

มาพบว่า	 ยงัมเีดก็พเิศษจ�านวนมากทีข่าด

โอกาสในการได้รับบริการเพื่อพัฒนาอย่าง

เตม็ศกัยภาพ	 ทางศนูย์ฯ	 จงึต้องการขยาย

การบรกิารออกไปให้มากขึน้	เพือ่เปิดโอกาส

แก่เดก็พเิศษและครอบครวัในเขตเมอืงพทัยา	

จงัหวดัชลบรุแีละพืน้ทีใ่กล้เคยีง	

	 มลูนธิฯิ	 มปีระสบการณ์กว่า	 25	 ปี	

ในการจดัการโรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ่พัทยา	

ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรก

ของประเทศไทย	 และมีศิษย์จบการศึกษา

และมีงานท�าแล้ว	 กว่า	 2,500	 คน	 อีกทั้ง

มีศูนย์จัดหางานคนพิการ	 ได้ให้บริการ

จัดหางานแก่คนพิการทุกประเภทกว่า	

3,000	คน	ตั้งแต่อายุ	 18	ปีขึ้นไป	มูลนิธิฯ	

จึงต้องการส่งเสริม	 และพัฒนาเด็กพิเศษ

อย่างยั่งยืน	 ด้วยคติพจนจ์	 ว่า	 “คุณธรรม

น�าฟื้นฟู 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	พวกเรามคีวามตัง้ใจ	

ทีจ่ะสร้างศนูย์แห่งความเป็นเลศิส�าหรบัเดก็

พเิศษ	 เพือ่สามารถให้บรกิารทัง้ภายในศนูย์ฯ	

และในชมุชน	 โดยหวงัว่าจะได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานและการสนบัสนนุจากภาครฐั	

	 แน่นอน	 เราจะไม่เริ่มการก่อสร้าง

อาคาร	 จนกว่าจะมีความพร้อมด้านการ

เงินในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	หรือ

ราว	 ๆ	 30	 ล้านบาท	 เชิญท่านร่วมท�าบุญ

เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 โดยมีแผน

จะเริ่มก่อสร้างปลายปี	 พ.ศ.	 2556	 นี้	 และ

จะแล้วเสร็จกลางปี	พ.ศ.	2557	และเปิดให้

บริการอย่างเป็นทางการในปี	พ.ศ.	2558

	 นอกจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

แล้ว	ยังมีค่าสื่อการเรียนการสอน	อุปกรณ์

ฟื้นฟู	 และงบประมาณในการด�าเนินงาน

ของศูนย์ฯ	 ในระยะ	 5	 ปีแรก	 ตามราย

ละเอียดที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้	 ซึ่ง

เป็นตารางค่าใช้จ่ายประมาณการ

	 หากท่านมีความประสงค์ที่จะ

สนบัสนนุการก่อสร้าง	อาคารศนูย์พฒันาการ

เดก็พเิศษ	

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้ประสานงาน: นายสุเมธ พลคะชา

โทรศัพท์ 086-843 1205 

โทรสาร 038-716 542 

E-mail: sumetphonkacha@gmail.com


