ชมรม ICT for All มอบเงินเพือ่ การศึกษาแก่โรงเรียนศรีสงั วาลย์

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) พร้อมคณะประกอบด้วย
ท่านอดีตเลขาธิการฯ พรรณราย ขันธกิ จ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
ท่านอดีตผูอ้ ํานวยการฯ จรัสโฉม วีระพรวณิ ชย์กลุ อดีตผูอ้ ํานวยการสํานักวิชาการ สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ท่านชาตวิ ทย์ มงคลแสน ทีป่ รึกษาชมรม ICT for All และนายก
สมาคมพัฒนาผูบ้ ริโภคไทย ได้เดิ นทางไปมอบเงิ นเพื่อการศึกษา จํานวน 10,400 บาท เนื่ องใน
โอกาสวันคล้ายวันเกิ ดครบ 3 รอบปี นักษัตรของประธานชมรม ICT for All และเพื่อเป็ นเครื่อง
ระลึกถึงการที่ชมรมฯ ได้มาจัดกิ จกรรมแรกของชมรมฯ ณ โรงเรียนศรีสงั วาลย์
เงินดังกล่าวจะสมทบทุนเพือ่ ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทางโรงเรียนศรีสงั วาลย์ มูลนิธอิ นุ เคราะห์
คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป พร้อมทัง้ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นิตยสาร 100 วัตต์ นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับทีม่ บี ทความของประธานชมรม ICT for All เพื่อ
เผยแพร่ในห้องสมุดของทางโรงเรียนต่อไป
ในการนี้ ท่านรองผูอ้ าํ นวยการฯ อํานวย สีพวั ้ ฮาม รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนศรีสงั วาลย์ และท่าน
รองผูอ้ ํานวยการฯ ทิ พย์ภาพร เนตรแก้ว เป็ นผูแ้ ทนโรงเรียนศรีสงั วาลย์ในการรับมอบดังกล่าว และ
ได้รบั ความกรุณาจาก ท่านรองผูอ้ ํานวยการฯ ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว และอาจารย์อิทธิ พล พิ มพ์ชยั นํ า
เยีย่ มชมโรงเรียน และนักเรียน ซึง่ มีจํานวนกว่า 250 คน ซึง่ ได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
การเรียนรูอ้ ย่างครบวงจร
ชมรม ICT for All ได้มาจัดกิจกรรมแรกของชมรมฯ ณ โรงเรียนศรีสงั วาลย์ มูลนิธอิ นุ เคราะห์คน
พิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550
เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมี ศาสตราจารย์
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ดร.ศรีศกั ดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในขณะนัน้ )
เป็ นองค์ปาฐถก เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนศรีสงั วาลย์ ดูรายละเอียดเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ได้ท่ี http://www.ictforall.org/Articles/IT2550.pdf

โรงเรียนศรีสงั วาลย์เป็ นของมูลนิธอิ นุ เคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีทงั ้ นี้ มูลนิธอิ นุ เคราะห์คนพิการฯได้จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อ17 กันยายน พ.ศ. 2497
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ. 2499 งานของมูลนิธิ ฯเริม่
จากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็ นโรคโปลิโอซึ่งอยู่ท่โี รงพยาบาลศิรริ าช โดยผูอ้ าสาสมัคร
สอนเป็ นแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ต่อมาเมื่อมีจํานวนเด็กป่วยเป็ นโรคโปลิโอเพิม่
มากขึน้ ในปี พ.ศ.2501หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่งเป็ นประธานมูลนิธิ ฯในขณะนัน้ จึงได้ขอครูจากกอง
การศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอน 1 คนในปี นนั ้ มีนกั เรียน 17 ถึง 25 คน โดยนักเรียนแต่
ละคนมีพน้ื ความรูต้ งั ้ แต่ระดับเด็กเล็กถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มูลนิธิ ฯได้ก่อตัง้ ศูนย์บริการเด็กพิการในที่ราชพัสดุ ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของมูลนิธิ ฯในปจั จุบนั เพื่อให้บริการทีพ่ กั และเลีย้ งดูเด็ก
พิการจากต่างจังหวัด ซึง่ อยูใ่ นระหว่างรอและรับการบําบัดรักษาทีโ่ รงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุ ญาตให้มูลนิธิ ฯตัง้ "โรงเรียนสอน เด็ก
พิการ" ในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการเด็กพิการ เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการทีไ่ ม่เคยเรียนหนังสือ ถึง
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯเปิ ดโรงเรียนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508 และ
พระราชทานพระนามของพระองค์เป็ นชื่อ "โรงเรียนศรีสงั วาลย์"
นับได้ว่ามูลนิธอิ นุ เคราะห์คนพิการ ฯเป็ นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่
ให้บ ริการฟื้ นฟู สมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทัง้ เด็กพิการทางร่างกาย
เนื่องจากสมอง (Cerebral Palsy = CP) อย่างครบวงจรทัง้ ด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพ
โดยศูนย์บริการเด็กพิการ ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทัง้ ทีพ่ กั การเลีย้ งดู เสือ้ ผ้า อาหาร เครื่องช่วย
คนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็ นต้น พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด
พัก ฟื้ น และบํา บัด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่โ รงพยาบาลต่ า ง ๆ ส่ว นโรงเรีย นศรีส งั วาลย์ใ ห้บ ริก ารฟื้ น ฟู
สมรรถภาพด้านการศึกษา สังคม และอาชีพ
หน่ วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ ต้องการร่วมบริ จาคกับทางโรงเรียนศรีสงั วาลย์ มูลนิ ธิ
อนุเคราะห์คนพิ การ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี เพื่อร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพชี วิตและการเรียนรู้ของเด็กพิ การ ซึ่ งยังขาดแคลนปั จจัยหลาย
ประการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มและติ ดต่ อบริ จาคได้ที่ โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ เลขที่ 78/16

หมู่ที่ 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่บญ
ั ชีธนาคารกรุ งไทย สาขา
ปากเกร็ ด ชื่อบัญชี “บริ จาคเงินเพื่อการศึกษาโรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ เงินอุดหนุนค่าใช้ จ่ายนักเรี ยน”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 123-0-28182-7 หรื อ http://swn.ac.th
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วม
บริจาคสมทบทุนในครัง้ นี้ ดังนี้ นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม ICT for All นางสาวพรรณราย ขันธ
กิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางกอบแก้ว อัครคุปต์ อดีตหัว หน้ า
ผูต้ รวจราชการกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายนุ กูล สัญฐิติเสรี อดีตรอง
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร นางจรัสโฉม วีระพรวณิชย์กุล อดีตผูอ้ ํานวยการสํานักวิชาการ สํานักงาน
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายชาตวิทย์ มงคลแสน ทีป่ รึกษาชมรม ICT for All และ
นายกสมาคมพัฒนาผูบ้ ริโภคไทย นางกสิณา สริจนั ทร์ กรรมการและเหรัญญิกสมาคมพัฒนาผูบ้ ริโภค
ไทย นายกฤษณ์สมั พันธ์ เมนะสูต อดีตรองเลขาธิการสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาว
วัชรา ไชยสาร กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และ นางสาวสุนนั ทา แย้มฉวาก สํานักงานสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ …ขออนุ โมทนาในมหากุศลทีท่ ุกท่านได้รว่ มทําบุญครัง้ นี้โดยทัวกั
่ น
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ICT for All Club donated funds for education at Srisangwan School for
Disabled Children, Foundation for the Welfare of the Crippled under the Royal
Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother
(Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani)

On Wednesday 12 November 2014 Mr. Thossaphol NORATUS, president of the
ICT for All Club, together with Ms. Pannarai Kantaghit, Former Secretary-General of the
National Economic and Social Advisory Council of Thailand (NESAC), Mrs. Jaraschoam
Veerapornvanichkul, Former Director of the Academic Bureau (Office of the NESAC),
Mr.Chatawit Mongkolsaen, ICT for All Club’s Advisor and President, Thai Consumers
Development Association (TCDA), donated funds amounting to 10,400 Thai Baht for
education at Srisangwan School, under the auspices of the Foundation for the Welfare of the
Crippled under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother (Somdet
Phra Srinagarindra Boromarajajonani) on the special occasion commemorating the third cycle
of the Chinese zodiac (36th) birthday anniversary of ICT for All Club's president on 12
November 2014 and to commemorate the first activity of the ICT for All Club held at
Srisangwan School.
These funds will be used for school activities for the benefit and happiness of the
students. Additionally, the president of the ICT for All Club gave a book about the
Sufficiency Economy Philosophy, and 100Watts magazine (amateur radio magazine),
Microcomputer magazine (2 magazines had published articles by the president of ICT for All
Club) to the school library.
On this occasion, the school representatives who received the funds from ICT for All
Club’s president were Ms. Aumnuay Sipua-arm, Deputy Director of Srisangwan School
and Ms.Tippaporn Netkaew, Deputy Director of Srisangwan School. After that, Deputy
Director Tippaporn and Mr.Ittiphol Pimchai toured the school. Srisangwan School has
around 250 students, who have been treating and rehabilitating the handicapped so that they
can be self-sufficient within their potential, and studying at the same time.
ICT for All Club provided the first activity at Srisangwan School which was an
academic lecture on the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s
80th Birthday Anniversary 5th December 2007, titled “Following the King's IT Expertise”,
the keynote speaker being Professor Dr.Srisakdi Charmonman, president of the Computer
Association of Thailand under the Royal Patronage of HM the King (in year 2007), on
Wednesday 12 December 2014, 13.30-15.30 hrs at the convention room of the Srisangwan
School. More info at http://www.ictforall.org/Articles/IT2550.pdf
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Srisangwan School for Disabled Children is under the auspices of the Foundation for
the Welfare of the Crippled under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess
Mother. The Foundation was established on 17 September 1954 and was accepted into the
royal patronage of Her Royal Highness the Princess Mother in 1955. and is a private nonprofit institution. In its early state, the Foundation provided education by volunteers to
children that suffered from polio at Siriraj Hospital. The volunteers were doctors, nurses,
medical students and nurse students. In 1958, Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra, who
was the president of the Foundation at that time, requested a teacher from the Division of
Special Education, Ministry of Education to help teach. There were 17 to 25 students in that
year, and each student must have had an educational basis from Kindergarten to uppersecondary education (university preparatory) level.

Later in 1961, the Foundation established the “Disabled Children Service Center” on
state property land at Bang Talad sub-district, Pak Kret district, Nonthaburi province, which
is where the Foundation is currently located. The center has since been providing
rehabilitation and living quarters for children from the provinces, who were being treated at
hospitals in Bangkok.
On 28 June 1961, the Ministry of Education allowed the Foundation’s "School for
Disabled Children" in the center’s area for disabled children in order to provide education to
children with disabilities who do not attend school until primary education level 6.

Her Royal Highness the Princess Mother (Somdet Phra Srinagarindra
Boromarajajonani) presided over the opening ceremony of the school on 11 February 1965
and named it "Srisangwan School"
The Foundation for the Welfare of the Crippled is recognized as the first nongovernment organization (private sector) and the only organization in Thailand that has been
providing assistance to children with physical disabilities due to brain disorder (Cerebral
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Palsy: CP) in the early stages and enhance the medical, social and vocational potential of the
disabled physically, mentally and spiritually, in order for them to be self-sufficient and live
independently in society. This includes lodging, caring, clothing, food, mobility aids,
orthotics and prosthetics, etc. The Foundation has also been facilitating the services for
checks, diagnosis, treatment, surgery, recovery, therapy and rehabilitation in hospitals. At the
same time, the Srisangwan School has been providing rehabilitation services in education,
social interaction and careers for these children.
Today, Srisangwan School is responsible for educating handicapped children, both
boys and girls, between the ages of 4 and 18. The students include both boarders and day
students. The curriculum follows the standard curriculum of the Ministry of Education. The
school covers from kindergarten to grade 9, and has special classes for the mentally
handicapped. Once the students have graduated from Srisangwan School, the Foundation
provides scholarships for those who are able to continue their education up to university
level.

Organizations or individuals who wish to donate to Srisangwan School in order to
improve the quality of life and learning for disabled children, please contact: Office of
the Srisangwan School, 78/16 Moo 1, Bang Talad sub-district, Pak Kret district, Nonthaburi
province 11120 or Make a money transfer to saving account to “Donate funds for education
at Srisangwan School, grant-in-aid funds assist students’ expenses”- Krung Thai Bank / Pak
Kret / 123-0-28182-7 or visit http://swn.ac.th
The ICT for All Club offers special thanks to the donators who gave to Srisangwan
School with ICT for All Club i.e. Mr. Thossaphol NORATUS president, ICT for All Club
with the group, Ms. Pannarai Kantaghit, Former Secretary-General of the National
Economic and Social Advisory Council of Thailand (NESAC), Mrs. Kobkeao Akarakupt,
Former Chief Inspector General, Ministry of Science and Technology, Mr. Nukul
Santhitisari, Former Deputy Secretary-General of the House of Representatives, Mrs.
Jaraschoam Veerapornvanichkul, Former Director of the Academic Bureau (Office of the
NESAC), Mr.Chatawit Mongkolsaen, ICT for All Club’s Advisor and President, Thai
Consumers Development Association (TCDA), Mrs. Krasina Sarichan, Board and
Treasurer of the TCDA, Mr. Kritsamphan Menasutra Former Deputy Secretary-General
of the NESAC, Ms. Watchara Chaiyasarn, Department of Special Investigation, and
Ms.Sunantha Yamchawak, Office of the NESAC … Thank you very much for your great
charity.
We would like to give very special thanks to Alan Key as grammatical editor.

