ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)

มอบทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)”
และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์ )” จานวน ๒ ทุนๆ
ละ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการสานต่อปณิธาณของพระครูคุณสารวิจิตร
(ทองมี ไชยพจน์ ) (๑๐ กันยายน พ .ศ. ๒๔๘๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ .ศ.
๒๕๕๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดฉันนิมิต อดีตเจ้าคณะตาบลสหัสขันธ์ (ธรรมยุต )
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอดีตที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางด้านการศึกษา โดยชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจัง หวัด
กาฬสินธุ์ จะมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่ สามเณร และ /หรือนักเรียน
ในพื้นที่อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงคุณูปการ
และคุณงามความดีของพระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์) สืบไป
ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” จานวน ๖ ทุนๆ
ละ ๒,๐๐๐ บาท สนับสนุนทุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรนุช
สูงสว่าง ปูชนียบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นระยะเวลายาวนานในฐานะอาจารย์ประจา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย จวบจนท่าน
เกษียณอายุราชการ และยังคงทาหน้าที่สอนในบางรายวิชาเกี่ยวกับไอซีที
ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ตาม ประกาศ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
ลง วันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เชิญชวนบุคคล/องค์กรเสนอชื่อเด็กนักเรียนยากจน ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ไม่เกิน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เพื่อพิจารณารับ ทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์ )” และ
ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” โดยหมดเขตเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นัน้
บัดนี้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ได้พิจารณาเอกสารที่ผู้เสนอชื่อ
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ที่ จัดส่งมา จานวนทั้งสิ้น ๘ ราย เรียบร้อยแล้ว จึง ได้ประกาศและมอบ
ทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นกั เรียน ดังนี้

๑. ทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” จานวน ๒ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๑ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ถิ่นแสนดี ม.๒ โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒ เด็กชายวัชระ แสงหิม
ม.๒ โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” จานวน ๖ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๑ เด็กชายวัฒนศักดิ์ ริดป้อง
ป.๔ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ จังหวัดเลย
๒.๒ เด็กชายวีระศักดิ์ ราชวงษ์
ป.๖ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ จังหวัดเลย
๒.๓ เด็กหญิงวิราวรรณ หลวงหลาก ม.๑ โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
๒.๔ เด็กชายวิศรุต ธรรมคัญที
ม.๑ โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
๒.๕ เด็กหญิงพิมพ์นิภา อิ่มสง่า
ม.๒ โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
๒.๖ เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์โท ม.๒ โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ผู้ก่อตั้งและผู้ อานวยการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์ ) facebook.com/NORATUS.SEPcenter
เป็นผู้แทนชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา“พระครูคุณสารวิจิตร
(ทองมี ไชยพจน์ )” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรนุช
สูงสว่าง ” แก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา
ตาบล
โนนน้าเกลี้ยง อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจงรั กษ์ นนทะ
มาตย์ ผู้อานวยการ โรงเรียนฯ และคณะครู เป็นสักขีพยานในการมอบ
ทุนการศึกษาครั้งนี้ (เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๘ ขอขอบคุณภาพ
จาก คุณทศพร นรทัศน์)

นางสาวพยอม ตาสาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชมเจริญ ผู้เสนอชื่อ
นักเรียนเข้ารับทุน เป็นผู้แทนชมรม ICT for All ในการมอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” แก่
เด็กชายวัฒนศักดิ์ ริดป้อง ป.๔ และเด็กชายวีระศักดิ์ ราชวงษ์ ป.๖ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ จังหวัดเลย (เมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอขอบคุณภาพจาก คุณสกาวเดือน ปาทามา <sagawduan@gmail.com>)

ชมรมฯ และนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุกคน ขอตั้งจิตอธิษฐาน ราลึกถึงคุณูปการและคุณงาม
ความดีของพระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์ ) (๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ .ศ.
๒๕๕๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดฉันนิมิต อดีตเจ้าคณะตาบล สหัสขันธ์ (ธรรมยุต ) อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
และอดีตที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจะได้รวมใจกัน สานต่อปณิธาณของพระครู
คุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์ ) ทางด้านการศึกษา และขอขอบพระคุณและ ขออนุโมทนาในกุศลของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรนุช สูงสว่าง ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขออานวยพรโดยตั้งจิต
อธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และด้วยอานาจบุญกุศลที่ท่านได้บาเพ็ญมา จงมารวมกันเป็นตบะ
เดชะ พลวะปัจจัย อานวยพรให้ท่าน มีแต่ความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วย
ธรรม ก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้น จงพลันสาเร็จสมมโนรส ความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ
-----------------------------------------ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

