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ประจำเดือน กันยายน

สิงหาคมเดือนแห่งการรำลึกคุณพ่อเรย์
ทุ ก ป ใ นเดื อ นสิ ง หาคมมู ล นิ ธ ิ ค ุ ณ พ อ เรย ม ี ก ิ จ กรรม
“รำลึกคุณพอเรย” ซึ่งปนี้ครบรอบปที่ 12 ของการมรณะภาพ
ของคุณพอเรยในปนี้มีกิจกรรมตาง ๆ นาสนใจมากมาย หนึ่งใน
นั้นคือ การบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศเปนกุศลแดคุณพอเรยสำหรับ

16 สิงหาคม 2558

ในงานไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
ปนี้จัดขึ้นในวันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยกิจกรรมนี้ วิ ช าการระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ กับ มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ
ตอเนื่องมาเปนครั้งที่ 5 แลว
กิจกรรม "บริจาคโลหิต ใหใจ ใหโลหิต ใหชีวิต รำลึก เพื่อจะรวมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ
12 ป คุณพอเรย" เริ่มเปดลงทะเบียนตั้งแต 8.30 น. โดยมี ทั้ง ในอนาคต
เจาหนาที่ เด็กนักเรียนพิการในมูลนิธิคุณพอเรย รวมถึงบุคคล
ภายนอกใหความสนใจและรวมใจบริจาคโลหิตเปนจำนวนมาก
ปดรับบริจาคโลหิต ในเวลา 13.00 น. รวมโลหิตที่รับบริจาค
ทั้งสิ้น 50,750 ซีซี
ขอขอบคุณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จ.ชลบุรี
สภากาชาดไทย ที่สละเวลามาเปดหนวยรับบริจาคโลหิตเปน
ประจำตลอด 5 ปที่ผานมา รวมทั้งขอบคุณน้ำใจดีและความ
ตั้งใจดีของทุกทานที่รวมกัน "ใหใจ ใหโลหิต ใหชีวิต"
ในครั้งนี้ดวย
พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ใหเกียรติเปนประธานเปดบริการ “สายดวนคนพิการ 1479” อยางเปน
ทางการ
สายดวนคนพิการ 1479 ใหบริการสอบถามเรื่อง สิทธิคนพิการ
ปรึกษาหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวของกับคนพิการ ภายใตแนวคิด “ไดงาน
เขาถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกวา” หมายเลข 1479 โทรฟรี ไมเสียคาบริการ



ในชวงบายนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด ชลบุ ร ี ให เ กี ย รติ เ ป น ประธานในพิ ธ ี เ ป ด งาน
“รำลึก 12 ป คุณพอเรย” นอกจากการแสดงของลูก ๆ
ในมูลนิธิคุณพอเรย การประกาศผลการประกวดบทความ
ในหัวขอ “คุ ณ พ อ เรย ใ นดวงใจ” ประกาศผลการประกวด
“มิวสิควีดีโอ” เรื่องราวของคุณพอเรยแลว ยังมีสวนสำคัญ
ในงานที่ตองกลาวถึงคือ
การมอบผลิตภัณฑและการฝกอบรม Microsoft@
Ofﬁce 365 ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีทามส โซลูชั่น จำกัด
พิธีการมอบ “รถตู FWD helps PWD”
เพื่อใหบริการรับสงคนพิการที่ไมสะดวกในการโดยสารรถประ
จำทาง จำนวน 1 คัน โดย นายไมค แพล็กซตัน (Mr.Mike
Praxton) ประธานเจาหนาที่บรหิาร บริษัท เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 6.30 น. บุคลากร
นักเรียนพิการและเด็ก ๆ ในมูลนิธิคุณพอเรย พรอมใจกันตื่นแต
เชาเพื่อทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุพรอม

พิธเี ปดโรงเรียนสอนอาชีพเบเกอรีส่ ำหรับคนพิการ “เรยเ บเกอรี่ & สคูล” (Ray Bakery & School) โดย นายอนุรกั ษ
ทศรัตน รองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พรอมดวยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ รองคณบดีฝา ยบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โรงเรียนแหงนีเ้ ปนการ
เพิม่ โอกาสใหแกกลุม คนพิการ ทางสติปญ
 ญาและออทิสติก ไดมโี อกาสในการฝกทักษะ อาชีพเบเกอรี่

ทั้งฟงพระธรรมเทศนา ในโอกาส "รำลึกคุณพอเรย 12 ป" อิ่มบุญอิ่มใจกันถวนหนา
หลังเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเชาพระภิกษุแลว
ลูก ๆ คุณพอเรยไดมารวมตัวกัน ณ บริเวณหนารูปปนคุณพอเรย เพื่อทำพิธี มุทิตาจิต
แดคุณพอเรย ในโอกาส "รำลึก 12 ป คุณพอเรย" นำโดยบาทหลวง ภัทรพงศ
ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพอเรย จากนั้นเปนการวางดอกไมถวายความเคารพ
รูปปนคุณพอเรย จากลูก ๆ ทุุกคน
ในชวงเย็น เวลา 16.00 น. ณ โบสถนักบุญนิโคลัส พัทยา มีพิธีมิสซา
รำลึกถึงคุณพอเรย โดยบุคลากรจาก
มูลนิธิคุณพอเรยและมูลนิธิสงเคราะห
เด็กพัทยา พร อ มด ว ยสั ต บุ ร ุ ษ ของ
วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา เพื่อเปนการ
รำลึกถึง การจากไปของคุณพอเรย
ครบรอบ 12 ป

บาทหลวงภทัรพงศ ศรวีรกลุ
ประธานมลูนธิฯิ

บาทหลวง ดร.พชิาญ ใจเสรี
รองประธานมลูนธิฯิ

ภราดา เดนสิ เจอเวย
รองประธานมลูนธิฯิ

รวมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ
และขอรับจดหมายขาวไดที่

มูลนิธิคุณพ่อเรย์
เลขที� ��� หมู่ �
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
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Website : www.fr-ray.org
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