ประจ�ำเดือน ตุลาคม

ฉบับที่ 3 ปี 2561

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จ�ำนวน 4 คน เข้า
ร่วมการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon” ซึ่งเป็นการแข่งขันการสร้าง
Application ที่เป็นนวัตกรรมส�ำหรับให้บริการแก่คนพิการ โดยความร่วมมือ
ระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
กรุงเทพ บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ นวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) ในรอบ
ชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พร้อมเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท โดยผลงานจากนักเรียนของเราชนะ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ถ้วยพระราชทานมาครอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 คน รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขันเรือใบคนพิการ

“...การแล่นใบ สอนให้คนคิดเอง ท�ำเอง เพราะ
เมื่อเราลงไปเล่นเรือใบแล้วเรือไม่วิ่ง จะไม่มีใครมาคอย
สอน เราต้องคิดเอง ท�ำเอง ว่าลมมาทางไหน...
ถ้าเราเป็นตัวนี้ เด็กไทยเป็นตัวนี้แล้วน�ำมาใช้ในชีวิต
น�ำมาใช้ใน กิจการงานได้ ไม่มีทางขาดทุน
เพราะรู้เทคนิคการใช้ชีวิต เด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจใน
การคิดเอง ท�ำเอง”
พระราชด�ำรัสใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานถึงกีฬาเรือใบ

ยูโดคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พทั ยา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งตัวแทน
นักเรียน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬายูโดคนตาบอดชิงเเชมป์
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4” ณ โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 สามารถคว้ารางวัลดังต่อไปนี้
- 7 เหรียญทอง
- 2 เหรียญเงิน
- 2 เหรียญทองแดง
- นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงและชายใน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
- นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง
- ถ้วยเหรียญรางวัลรวมอันดับที่ 1
  เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
โดย นางสาวพรนภา ทองศรี เหรียญทอง ในรุน่ ไม่เกิน 48
กิโลกรัมหญิง ได้มโี อกาสติดทีมชาติไทยเข้าร่วม “การแข่งขันกีฬา
เอเชียนพาราเกมส์ครัง้ ที่ 3” ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. – 13 ต.ค. 2561

อ.ณรงค์ รัตนโสภา น�ำทีม 2 นักกีฬาเรือใบคนพิการเดินทางไปแข่งขัน
Para World Sailing Championships 2018 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อี ก หนึ่ ง ความภาคภู มิ ใ จของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระ
มหาไถ่ พัทยา เมื่อวันที่ 10 - 24 ก.ย. ที่ผ่านมา นักเรียน 2 คน
คือ นายสุรพงษ์ จิตคง และนายไพซอล ปาเตะ ได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในนามสมาคมกีฬาแข่งเรือใบในประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปแข่งขันรายการ “Para World
Sailing Championships 2018” ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา โดย
นักกีฬาของเราถูกจัดให้แข่งในระดับ Hansa 303 - Silver Fleet
ซึง่ มีนกั กีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 16 คน จาก 14 ประเทศ ผลปรากฏว่า
- นายสุรพงษ์ จิตคง ได้ลำ� ดับที่ 4
- นายไพซอล ปาเต๊ะ ได้ลำ� ดับที่ 11
ส�ำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการแข่งขัน
กีฬาประเภทนี้ แต่ท�ำผลงานได้อย่างเกินคาดและได้รับค�ำชื่นชม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  คุณพ่อ และมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดี
เป็นก�ำลังใจให้นักกีฬาทั้ง 2 ท่าน ในการแข่งขันครั้งต่อไปครับ

2 นักกีฬาเรือใบคนพิการก�ำลังท�ำการแข่งขัน
Para World Sailing Championships 2018

“ประสบการณ์ครัง้ แรกของการได้มาแข่งยูโด ณ ประเทศอินโดนีเซีย
หนูทำ� เต็มทีแ่ ล้ว และหนูกภ็ มู ใิ จทีไ่ ด้เข้ารอบชิง ถึงจะไม่ได้เหรียญอะไร
เลยก็ตาม หวังว่าทุกคนคงจะยังเป็นก�ำลังใจให้หนูสตู้ อ่ ไปนะคะ เพราะ
หนูจะไม่ถอยกับกีฬายูโดนี้ หนูจะสู้ หนูจะกลับไปพัฒนาให้ดกี ว่านี้ ใน
เมือ่ โอกาสยังมีขอแค่ใจสู้ สิง่ สุดท้ายนี้ หนูขอขอบคุณโค้ชทีค่ อยฝึกซ้อม
ให้หนูคะ่ ” - พรนภา ทองศรี -

หากท่านพบเห็นสัญลักษณ์นที้ ไี่ หน
เชิญร่วมบริจาคให้กบั มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
https://cashbackgiver.com
หรือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
ส�ำหรับสมาร์ทโฟนทุกค่าย
“การให้บริจาค = ได้บญ
ุ กุศล”

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่
หากถามลูก ๆ พวกเราว่า วันที่พวกเขามีความสุข
ที่สุดคือวันไหน เกือบทุกคนจะตอบว่า วันคริสต์มาสและวัน
ปีใหม่ “เพราะอะไร” แน่นอนพวกเขาคิดถึงของขวัญจาก
ผู้ใหญ่ใจดี การอวยพรกันและกัน และความสนุกสนานเป็น
พิเศษ ปีละครั้ง
พ่อเองก็อยากให้เด็กก�ำพร้า เด็กเร่รอ่ น เด็กด้อยโอกาส
และคนพิการในการดูแลของมูลนิธฯิ กว่า 850 คน ได้รบั ของขวัญ
อย่างทีพ่ วกเขาฝันไว้ หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุข
กับเด็กและคนพิการในโอกาสพิเศษนี้ พ่ออยากขอของขวัญจาก
ท่านส�ำหรับพวกเขาแต่ละคน คนละ 500 บาท เพือ่ ...
- ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บาท
- จัดอาหารเลี้ยงโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
  ด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
- จัดกิจกรรมรื่นเริงด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
พ่อหวังว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้
มู ล นิ ธิ คุ ณ พ่ อ เรย์ ส ามารถสร้ า งความสุ ข และรอยยิ้ ม ให้ แ ก่
เด็ ก และคนพิ ก ารกว่ า แปดร้ อ ยชี วิ ต ในเทศกาลอั น พิ เ ศษนี้
ขออ� ำ นาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ งบั น ดาลให้ ท ่ า นประสบสุ ข สวั ส ดี
ตลอดไป
ท่ า นสามารถแสดงเจตจ� ำ นงในจ� ำ นวนเด็ ก ที่ ท ่ า น
ต้ อ งการให้ ข องขวั ญ ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ มาที่
ส�ำนักงานต้อนรับและรับบริจาคมูลนิธิคุณพ่อเรย์
โทร. 091-717 9089, 038-428 717
โดยกิจกรรมเฉลิมฉลอง“วันคริสต์มาสและปีใหม่”
ส�ำหรับเด็กและคนพิการ มีขนึ้
ในเย็นวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
เวลา 18.00 - 21.00 น.
ณ มูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
พ่อจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นแขกพิเศษด้วยครับ

(038) 428 717
(091) 717 9089
(038) 420 340

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร
รองประธานมูลนิธิฯ

