
	 เมื่อวันท่ี	 8	 พฤศจิกายน	

2558	 พ่อได้มีโอกาสพาคณะ

ครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียน

สอนคนตาบอดพระมหา ไถ ่	

พัทยา	 เข้าร่วมชม	 คอนเสิร์ต 

การกุศล This Ability Concert  

ณ	 โรงละคร	 อักษรา	 คิงเพาเวอร์	

คอนเสิร์ตครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน

จากโรงเรียนสอนคนตาบอด 

พระมหาไถ่	 พัทยา	 จ�านวน	 12	

คนร่วมขับร้องบทเพลงและแสดงร่วมกับศิลปินตัวน้อยจาก		 

สถาบัน	D-Dance	ATP,	 โครงการ	 Five	 for	 all	 เพื่อคนพิการ

ส ม า ค ม ผู ้ พิ ก า ร

ท า ง ส ติ ป ั ญ ญ า

แห ่ งประ เทศไทย	

โรงเรียนศรีสังวาลย์

ในพระราชูปถัมภ ์

ของสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราช

ชนนี	พร้อมกับศิลปินนักร้อง	อาทิ	คุณตู่	 นันทิดา	แก้วบัวสาย	 

คุณโต๋	ศักดิ์สิทธิ์	เวชสุภาพร	คุณหนูนา	และโน้ต	อุดม	แต้พานิช	

	 ขอขอบคุณครูอู๋	 เปรมจิตต์	อ�านรรฆมณี	และสถาบัน	 

D-Dance	 ATP	 พร้อมผู ้ ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได ้ให ้โอกาส 

ลูก	ๆ	นักเรียนตาบอดของพวกเรามีโอกาสเรียนขับร้องและ

การแสดงจากสถาบัน	จนมีความมั่นใจสดใสร่าเริงในการแสดง 

คอนเสิร์ตครั้งนี้						

	 เนื่องด้วยทุกปีในช่วงเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	จะมีโครงการรณรงค์รับบริจาคข้าว

เพ่ือเล้ียงดูผู ้ถูกทอดท้ิง	 ข้าวเป็นอาหารหลักส�าหรับคนไทย	 

คนไทยมีข้าวอุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวง	

พระองค ์ทรงเป ็นนักพัฒนาที่อุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของ

พระองค์อย่างแท้จริง	 ประชาชนทุกหมู ่เหล่าจึงควรถือโอกาส

เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รวมใจกันท�าบุญแผ ่เมตตา

จิตถวายแด ่ ในหลวง	 และ

เป็นการท�าบุญสร้างกุศลให้

กับตนเองด้วย

	 มู ล นิ ธิ คุณพ ่ อ เ ร ย ์	

ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาส

และนักเรียนพิการ	 850	 คน	

ในแต่ละปี	 มูลนิธิฯ	 ต้องใช้

ข้าวสาร	 75,000	 กโิลกรมั	 เป็นเวลากว่า	 18	 ปีแล้วท่ีโครงการ	

“กองทุนข้าว”	หรอื	“SOS Rice”	ได้ด�าเนนิการมาและได้รบั

การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา	

	 ในปีนี้	 โครงการ	 “กองทุนข้าว 2015”	 จะเริ่ม

ต้ังแต่	 วันท่ี	 4	 –	 7	 ธันวาคม	2557	 โดยจะต้ังจุดรับบริจาค

ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�าในเมืองพัทยา	 อาทิ	 เทสโก้	 โลตสั,	 

บิก๊ซ,ี	 แมค็โคร,	 เฟรนชฟิ,	 ทอ็ป,	 วิลล่ามาร์เก็ต,	 เซน็ทรลั,	 

ฟูด๊แลนด์,	 เซเว่น	 อเีลฟเว่น,	 อเมซอน	 คาเฟ่	 รวมไปถึงตลาดนัด

ส�าคัญต่าง	ๆ	หากท่านผ่านไปจับจ่ายซ้ือของยังสถานที่ดังกล่าว	

ท่านสามารถสนับสนุนโครงการ	“กองทนุข้าว 2015”	ได้ทันที	

หรือมาบริจาค	ณ	 ส�านักงานต้อนรับและรับบริจาคของมูลนิธ ิ

คณุพ่อเรย์	หรอืตดิต่อ	คณุอจัจมิา	ชวลติธ�ารง	โทร.	081	723	5949

ประจ�ำเดือน ธนัวำคมฉบบัที ่4 ปี 2558



ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

พิธีเปิดและรับมอบอาคารหอพัก “การุณยภราดา” 

	 พิธีเปิดและรับมอบอาคารหอพัก	 “การุณยภราดา”  

ณ	โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	หนองคาย	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	

2558	 โดยมีคุณไชย	 ณ	 ศีลวันต์	 เป็นประธานในพิธี	 และเป็น

ผู้สนับสนุนการก่อสร ้างอาคารหลังนี้ 	 เพื่อฝ ึกวิชาชีพให ้

แก ่คนพิการ	 มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น	 16,630,000	 บาท		

พิธี เป ิดอาคารดังกล่าวยังได ้มีพิธีกรรมทางศาสนาทั้งพุทธ 

และคริสต์	 เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ผู ้พักอาศัย	 ส�าหรับ

พิธีทางศาสนาคริสต์น้ัน	โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	หนองคาย	

ได้รับเกียรติจาก	 บาทหลวงภัทรพงศ์	 ศรีวรกุล	 ประธานมูลนิธิ

คุณพ่อเรย์	เป็นประธานประกอบพิธีเสกอาคารหลังนี้	ร่วมกับ 

บาทหลวง	 ดร.พิชาญ	 ใจเสรี	 ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ

การพัฒนาคนพิการ	 และบาทหลวงสมพงษ์	 เตียวตระกูล	

หลังจากพิธีเสกอาคาร	 นางสาวสัมฤทธิ์	 ศิริรัมย์	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่	 หนองคาย	 ได้น�าเสนอเรื่อง	“กว่าจะ

ถึงวันน้ี...กับอนาคตที่ท้าทาย”	 จากนั้น	 คุณไชย	 ณ	 ศีลวันต์

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก	 

จ�านวน	9	ต้น	จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทาน

อาหารกลางวัน	 พร้อมท้ังชมการแสดงจากนักเรียนอาชีวพระ

มหาไถ่	หนองคาย	 โดยมีบาทหลวง	ดร.พิชาญ	 ใจเสรี	ประธาน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ	 กล่าวต้อนรับคณะ

นักเรียนอย่างอบอุ่น		

	 นับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจ�าของ

บรรดาเด็ก	 ๆ	 ในการดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย ์	 ในช่วงปิด

ภาคเรียนที่ผ่านมา	 กับการได้เรียนภาษาอังกฤษในค่ายภาษา	 

“English Camp”	ณ	โรงเรียนนานาชาติร ่วมฤดีวิเทศศึกษา	

(RIS)	มีนบุรี	กรุงเทพฯ	โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่	12-14	

ตุลาคม	2558	ที่ผ่านมา	

	 คุณครูได้เน้นการสอนเด็กนักเรียนในรูปแบบบูรณาการ

ที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้กล้าคิดกล้าแสดงออก	กล้าท�า	 

และสร ้ า งทั กษะทา งก า ร เ รี ย นที่ ก ว ้ า ง ขึ้ น เ พื่ อ พัฒนา 

เด็กนักเรียน	 โดยเด็กสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง	 เด็ก	ๆ	 ได้

ตื่นตาตื่นใจกับสื่อการสอนอันทันสมัย	และเพลิดเพลินกับเทคนิค 

การสอนที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย	 เด็ก	ๆ	ได้รู้จักการมีระเบียบ

วินัย	ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา	ทั้งการเข้าเรียน	การพักรับ

ประทานอาหาร	นอกจากนี้บริเวณอาคารเรียนและบรรยากาศ

ห้องเรียนดีมาก	ก�าไรชีวิตอีกอย่างที่เด็ก	ๆ	ได้รับคือ	การได้รู้จัก

เพื่อนใหม่	ๆ	เพิ่มขึ้นได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น



				หากถามลกู	ๆ 	พวก

เราว่า	วันที่พวกเขา

มีความสุขที่ สุ ดคือ

วันไหน	 เกือบทุก

คนจะตอบว่า	 วัน

คริ สต ์ มาสและวัน

ขึ้นปีใหม่	 “เพราะ

อะไร”	แน่นอนพวกเขาคิดถึงของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี	การอวยพร

กันและกัน	และความสนุกสนานเป็นพิเศษ	ปีละครั้ง	

	 พ่อเองก็อยากให้เด็กก�าพร้า	เด็กเร่ร่อน	เด็กด้อยโอกาส

และเด็กพิการในการดูแลของมูลนิธิฯ	850	คน	ได้รับของขวัญ

อย่างที่พวกเขาฝันไว้	หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุข 

กับเด็ก	ๆ 	และคนพิการในโอกาสพิเศษนี้		พ่ออยากขอของขวัญ

จากท่านส�าหรับพวกเขาแต่ละคน	คนละ	500	บาท	เพ่ือ...

 -ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บาท

 -จัดอาหารเลี้ยงโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ด ้วย 

  งบประมาณคนละ 100 บาท

 -จัดกิจกรรมรื่นเริงด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่ 	 ท ่ า น ส า ม า ร ถ

แสดงเจตจ�านงในจ�านวน

เด็กที่ท่านต้องการให้ของ

ขวัญ	 ท่านสามารถติดต่อ

มาที่	 เลขานุการโครงการ	

คุณลัดดา รัตนโสภา โทร. 

038-716 628 ต่อ 2055  

มือถือ 089-160 3824   

โดยจะมีการจัดกิจกรรม

เฉลิมฉลอง	“วันคริสต์มาส 

และปีใหม่”	 ส�าหรับเด็กๆ	

และเจ ้าหน้าที่ทุกคนใน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์	 ในเย็น

วันเสาร์ที่	26	ธันวาคม	2558	นี้	เวลา	18.00-21.00	น.	ณ	มูลนิธิ

คุณพ่อเรย์	ถนนสุขุมวิท	หลักกิโลเมตรที่145	พ่อจึงขอเรียนเชิญ

ท่านร่วมเป็นแขกพิเศษด้วยครับ		

	 พ่อหวังว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน

ให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่

เด็กและคนพิการแปดร้อยห้าสิบชีวิตในเทศกาลอันพิเศษนี้	 

ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่านประสบสุขสวัสดีตลอดไป



บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

2015-12

Miss Universe New Zealand 2014

	 เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่	 17	

ตุลาคม	2558	น.ส.สุลัดดา	ศรุติลาวัณย	์

ผอ.	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พัทยา	

ได้น�า	“มิสราเชล	มิลล์ส”	

มิสยูนิเวิร์ส	 นิวซีแลนด์	

ปี	 2014	 พร้อมด้วย

คณะผู้ติดตาม	 มาเยี่ยม

ชมงานของมูลนิธิคุณพ่อ

เรย์	 พร้อมทั้งบริจาคเงิน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ของมูลนิธิคุณพ ่อเรย ์	 

โดยมี	 บาทหลวงภัทร

พงศ์	 ศรีวรกุล	 ประธาน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์	ให้การต้อนรับคณะมิส

ยูนิเวิร์ส	และพาเยี่ยมชมงานอย่างอบอุ่น

มูลนิธิคุณพ่อเรย


