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สังคม - ธุรกิจ - ศาสนา - วา ไร ตี้

อานตอหนา 5

นัดพิเศษ...กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  มังกร ประทุมแก้ว พร้อมคณะเจ้า
หน้าที่ให้บริการทำาหนังสือเดินทางและบัตรประจำาตัวประชาชน นัดพิเศษ เมื่อวัน
เสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2564  มีผู้นัดหมายใช้บริการทั้งในแอลเอ
และจากมลรัฐต่าง ๆ  อาทิ เนวาดา แอริโซนา ออริกอน รวมกว่า 160 รายการ ผู้
ประสงค์ใช้บริการงานกงสุล สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.
org และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 323-962-9574

ด้วยรักและอาลัย....วัดไทยแอลเอโดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรรม อุทิศให้ สุขุม ศรีสมบูรณานนท์ น้องชาย
ของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งเป็นเจ้าภาพซื้อกุฏิ 6 ถวายวัดไทยฯ สำาหรับเป็นที่รับรองพระสงฆ์ โดยพิธีจัดขึ้นเมื่อค่ำาวันที่ 11 ก.พ.2564 มีคณะกรรมการบอร์ด
วัดไทยฯ และผู้นำาชุมชนไทยไปร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สู่สุคติ..เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 Amy รัตนภักดี และคู่ชีวิต Eric Lawson จัดพิธี
ฌาปนกิจ คุณพ่อวิชา รัตนภักดี คนไทยผู้ประสบเหตุประทุษร้ายในเขตเบย์แอเรีย 
ณ ฌาปนสถาน Woodlawn Memorial Park นครซานฟรานซิสโก โดยมีท่าน
เจ้าคุณ พระราชธรรมวิเทศ รองสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัด
พุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มังกร ประทุมแก้วกงสุลใหญ่ 
ณ นครลอส แอนเจลิส  เป็นประธานฝ่ายคฤหัสน์ และมีผู้นำาชุมชนไทย รวมทั้งผู้
ที่เคารพนับถือไปร่วมอำาลาผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความอาลัยรักยิ่ง

เราคือผู้บริการ....แพทย์และทีมงานจาก Elite Care Medical Group ร่วมกับ
มูลนิธิธารน้ำาใจแห่งสหรัฐอเมริกา ชมรมส่งเสริมความสุข และ กนิษฐา เพอร์ไร
ดา อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ร่วมกันไปบริการตรวจโควิด-19 
และฉีด Flu Shot ฟรี ถวายพระสงฆ์วัดไทยแอลเอและญาติโยมที่มาไหว้พระสวด
มนต์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัจธรรมชีวิต.... เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 15 ก.พ.2564 สุนทร สินบุญยก และ
ครอบครัว พร้อมใจกันไปทำาบุญถวายสังฆทานอุทิศให้ลูกสาวคนโต นิดา สินบุญ
ยก ซึ่งจากไปอย่างกระทันด้วยโรคร้าย พร้อมทั้งสมทบปัจจัยถวายภัตตาหารเพล 
โดยญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ไปร่วมทำาบุญกันอย่างพร้อมหน้า ที่วัดไทยแอลเอ

หน้าที่ชาวพุทธ.... กนกวรรณ รอดโฉม แห่งห้องอาหารนาตาลี และ House of 
Pies ซึ่งร่วมกับญาติโยมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการบิณฑบาต
ภัตตาหารเพลเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของทางวัด และบำารุง
พระพุทธศาสนา ด้วยการถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ที่ลงฉันทั้ง 9 รูปด้วย  ขอให้พบ
แต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

ยาชูกำาลัง...ช่วงโควิด-19 แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบ 
ครัวและส่วนรวม แต่คุณย่าน้อย วนิดา ศรีวะรมย์ ก็มีหลานชายสุดรัก Bryan 
วัย 7 เดือนเป็นยาชูกำาลัง สร้างความสุขและความเพลิดเพลินใจให้กับบั้นปลาย
ชีวิต อย่างไม่มีเวลาเหงาเลยจริงๆ

เทศกาลตรุษจีน..เชฟน้ำาตาล จรัสพร สังขมี ผู้บริหารร้านจิตลดา ชวนทีมงานจัด
พิธีไหว้เจ้า ไหว้เทวดา ฟ้าดิน และบุพการีที่ล่วงลับ เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตรับวัน
ปีใหม่จีน ในเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2564 ที่หน้าร้านบนถนนซันเซท

Justice For Vicha..ภาพวาดฝาผนังข้างร้านข้าวต้ม ฮอลลีวูด (Hollywood 
Thai) ในไทยทาวน์ วาดโดยศิลปินชาวลาว ชื่อ One Hanned Bouriyaphon 
เพื่อระลึกถึง คุณตาวิชา รัตนภักดี สุภาพบุรุษอาวุโสชาวไทยวัย 84 ปี ที่ถูก
ประทุษร้ายวิ่งกระแทกชน จากความเกลียดชัง จนเสียชีวิตที่นครซานฟรานซิสโก 
เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรม
จากองค์กรชาวเอเชียอย่างเข้มข้นให้หยุดการกระทำาดังกล่าวกับคนเอเชีย ที่ถูก
ประทุษร้ายอย่างต่อเนื่องในซานฟรานซิสโกและอีกหลายแห่งในอเมริกา

 @มากมายหลายหลากรส อ่านข่าวสดยูเอสเอ หนังสือพิมพ์ไทยราย
สัปดาห์วางตลาดทั่วแคลิฟอร์เนียและรัฐต่างๆ เป็นประจำาทุกวันพฤหัสบดี ฉบับนี้
ประจำาวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1710
	 @ฉลองเทศกาลตรุษจีน	 และวันแห่งความรักผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย	
วันศุกร์ที่	26	ก.พ.	ที่จะถึงนี้	ก็จะเป็นวันสำาคัญทางศาสนา	“มาฆบูชา”เปิดโอกาส
ให้คนได้หันหน้าเข้าหาวัดทำาบุญ	สร้างกุศล	เปลี่ยนบรรยากาศชีวิตในโหมดสุขสงบ
กับธรรมะกันบ้าง	
	 @ช่วงวิกฤตโควิด-19	 ที่ชาวสื่อมวลชนในเมืองนางฟ้า	 ไม่ได้ไปทำาข่าว
ที่สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครลอส	แอนเจลิส	กันเป็นเวลาหลายเดือน	ทราบมาว่า
มี	 กงสุลใหม่เดินทางมาประจำาการสองท่าน	 คือ	 กงสุลมานพ บัวสิงห์ ฝ่ายการ
คลัง	และ	กงสุลสุ-พีร์ภากรณณ์ เนียมใย	รับผิดชอบฝ่ายชุมชนและการเมือง	ขอ
ต้อนรับสู่ชุมชนไทยในแอลเอ
	 @ข่าวดีถึงน้องๆ	นักเรียนลูกหลานไทย มูลนิธิ Angels Wings	ของ
พี่ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก Simon	 ซึ่งเป็นประธานและผู้ก่อตั้ง	 ได้เปิดรับ
ใบสมัครขอทุนการศึกษา	 Angels	 Wings	 Foundation	 U.S.	 Thai	 Scholar-
ship	ปี	2021	แล้วโดยในปีนี้ได้เปิดกว้างให้โอกาสลูกหลานเชื้อสายไทย	50	รัฐ

ในสหรัฐอเมริกา	สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้	หากเข้าตามกฏเกณฑ์	ดังนี้	
ELIGIBILITY	REQUIREMENTS:	1.Be	a	Thai-American	student	2.Be	a	
graduating	 high	 school	 senior	 3.Be	 entering	 an	 accredited	 college	
or	university	for	the	2021-2022	school	year	4.Have	an	unweighted	
cumulative	grade	point	average	(GPA)	of	3.0	or	better	5.Demonstrate	
their	aspiration	through	a	written	essay	สามารถยื่นใบสมัคร	ได้ตั้งแต่บัดนี้	
ที่เว็บไซต์	https://www.angelswingsfoundation.org/application
	 @สาวสวยและแกร่ง	 วรินทร์ทิพย์ แจ้งด	ี นายกสมาคมไทยแห่ง
แคลิฟอร์เนียภาคใต้	 คนขยันฝากประชาสัมพันธ์มาถึงเพื่อนชาวไทยที่ป่วยติดเชื้อ	
Covid-19	และไม่ได้ทำางาน	หากต้องการความช่วยเหลือ	ทางสมาคมไทยฯ	ยังมี
สิ่งของมอบให้ติดต่อเข้าไปได้เลยที่เบอร์	818-282-6721
	 @อวยพรสุขสันต์วันเกิดคนที่รักใคร่ผูกพันที่เกิดในเดือนแห่งความรัก	
16	ก.พ. กิริยา หิรัญพลกุล และ สุริยะ สิทธิชัย 18	ก.พ.	ศรินทิพย์ สิงห์สนอง 
19	ก.พ.	วิรงรอง ขุนนาแก้ว 24	ก.พ.	บุญส่ง อนันตสุคนธ	์25	ก.พ.	อักษราภัค 

เกตุทอง		ขอให้พบแต่ความสุขใจมีสุขภาพที่แข็งแรง		คิดสิ่งใดสมความปรารถนา
ทุกประการนะคะ
 @ใครที่สนใจจะซื้อที่ดินที่เมืองไทย	 มีผู้ต้องการขายที่ดิน	 50	 ตาราง
วา	หมู่บ้านทวีปแลนด์	หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อยู่ใกล้กรมที่ดินหัวหิน	ใกล้
ทะเล	สนใจโทรติดต่อได้ที่	“สา”	เบอร์	206-445-2731
	 @ข่าวจากประชาสัมพันธ์วัดไทยแอลเอ..โครงการบิณฑบาตถวาย
อาหารเพลพระสงฆ์ที่วัดไทยฯ	 เดือนละครั้ง	 ในวันนี้เป็นวันอังคารที่	 3	 ของเดือน	
กนกวรรณ รอดโฉม	แห่งร้านนาตาลี/House	of	Pies	พัชรี นาด/ีร้านอรุณ	ีเพ็ญ
แข ติลกมนกุล แม้ว-รุจา ตุลาภรณ์/McDonald	


