ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
มอบทุนการศึกษา “ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจาปี พ.ศ. 2559

กรุงเทพฯ – 22 กันยายน 2559 นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club – www.ictforall.org) เปิดเผยว่า ชมรมฯ ได้
มอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 6 ทุนๆ
ละ 2,000 บาท สนับสนุ นทุนการศึกษาโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ ช สูงสว่าง ปูชนียบุคคลทีอ่ ุทศิ
ตนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็ นระยะเวลายาวนานในฐานะ
อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จวบจนท่านเกษียณอายุ
ราชการ และยังคงทาหน้ าที่ส อนในบางรายวิชาเกี่ยวกับไอซีที ที่ค ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชี
จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั
ชมรม ICT for All ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นกั เรียนผูไ้ ด้รบั ทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
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16 กันยายน 2559 คุณครูสพุ ิ นธ์ ฟุ่ มเฟื อย รองผูอ้ านวยการโรงเรียนฯ และคุณครูนงค์เยาว์
ศรทรง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รงั สรรค์) บ้านอัมพวัน หมู่ท่ี 7 ตาบลเตาปูน อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ เป็นผูแ้ ทนชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษาฯ แก่ เด็กหญิ งกมลชนก ใจหวาน และ
มอบทุนการศึกษาฯ แก่ เด็กชายจักรกฤติ์ บัวแดง (พักอาศัยอยูก่ บั เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตาบลเตาปูน
อ าเภอสอง จัง หวัด แพร่ ) ซึ่ง ทัง้ สองคนเป็ น นั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 โรงเรีย นบ้ า นป่ า แดง
(รัฐราษฎร์รงั สรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การนี้ พระคุณ เจ้ าพระวิ ทวัฒ น์ หลวงใจ วัดอัมพวัน

-3ได้ร่วมบริจาคสมทบเพิม่ เติมจานวน 260 บาท แก่เด็กชายจักรกฤติ ์ บัวแดง (ขออนุ โมทนาสาธุ) ทัง้ นี้
เสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุนโดย คุณครูชริ นทร์ เวียงยา ครูโรงเรียนบ้านปา่ แดง (รัฐราษฎร์รงั สรรค์)
คุณครูสุพนิ ธ์ฯ ได้กรุณาเล่าให้ทางชมรมฯ ฟงั ว่า "เหตุผลที ท่ างโรงเรียนให้ ทุนการศึกษาแก่
เด็กมัธยม เพราะไม่มีค่าใช้ จ่ายอาหารกลางวัน เดื อนละ 100 บาท มีเฉพาะในระดับอนุบาล 1
ถึง ป.6 ที ไ่ ด้ รบั งบอุด หนุ นอาหารกลางวันฟรี /นมฟรี ... แต่ ระดับมัธ ยมไม่ มีและผู้ปกครอง
บางคนก็ไ ม่ มี จ่าย ซ้ า ร้ ายจนมาก ต้ อ งหาอาหารจากอาหารกลางวัน ห่ อ ให้ เ ด็กกลับบ้ านไป
รับประทานด้วย ...โรงเรียนอยากให้ เด็กที ท่ างครอบครัวยากจน จบอย่างน้ อย ม.3 ... พอมี
ทุนการศึกษา (แม้เป็ นเงิ นจานวนไม่มาก) แต่ กส็ ามารถเป็ นกาลังให้ เด็กมาเรียนและตัง้ ใจเรียน
จนจบได้ ...แต่ในบางกรณี กเ็ ป็ นทีน่ ่ าเสียใจว่าเด็กหลายๆ คน ต้องออกกลางคันคะ"

-4-

17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
นรทัศ น์ (ไร่แ สงจันทร์) (Facebook.com/NORATUS.SEPcenter) บ้านขวัญ เมือ ง ต าบลสหัส ขัน ธ์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นผูแ้ ทนชมรมฯ มอบทุนการศึกษาฯ แก่ เด็กหญิ งเบญภรณ์ อนุ
มาตร นักเรียนชัน้ ป.5 และ เด็กชายสรวิ ชญ์ ดอนลามผา
นักเรียนชัน้ ป.6 ซึ่งทัง้ สองคนอยู่ท่ี
บ้านโนนป่างิ้ว และเป็ นนัก เรียนโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจติ วิทยา ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง อาเภอสหัส ขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณครูพงษ์ศกั ดิ์ ขูรรู กั ษ์ (เสือ้ สีชมพู) ครูประจาชัน้
ป.5 และ คุณ ครูวิ ช ัย ถิ่ น แสนดี (ชุ ดภูไท) ครูป ระจาชัน้ ป.6 เป็ น ผู้แ ทน นายคมสัน ต์ ก้ า นจัก ร
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนป่างิว้ วิจติ วิทยา พร้อมกับผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการ
มอบทุ นครัง้ นี้ ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ครูพ งษ์ ศ ัก ดิ ์ฯ และคุ ณ ครูว ิชยั ฯ และ ผอ.คมสันต์ฯ ที่เ สนอชื่อ
นักเรียนเข้ารับทุน ขอขอบพระคุณ คุณครูศิริภกั ดิ์ จัตตุมรรค ที่อานวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างชมรมฯ กับโรงเรียนฯ ในครัง้ นี้
โรงเรียนโนนป่างิ้ว วิจติ วิทยา โดย ผอ.คมสัน ต์ฯ ได้บอกกับ ชมรมฯ ทางอีเ มล เมื่อ วันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2559 ว่า "ตามทีท่ างชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ความเท่าเทียมกัน
(ICT for All Club) แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนโนนปา่ งิว้ วิจติ วิทยา จานวน ๒ คน ได้รบั ทุนการศึกษาในครัง้

-5นี้ นัน้ ในการนี้ โรงเรียนโนนปา่ งิว้ วิจติ วิทยา ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง ทีไ่ ด้เห็นความสาคัญใน
เรือ่ งการศึกษาของเด็ก และได้มอบทุนให้กบั เด็กนักเรียนทีย่ ากจน ในครัง้ นี้"
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18 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ศูนย์เ รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นรทัศ น์ (ไร่ แ สงจัน ทร์) เป็ น ผู้แ ทนชมรมฯ มอบทุ น การศึก ษาฯ แก่ เด็ก หญิ ง ธนาภรณ์ ภูแ ย้ ม
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 (บ้านห้ว ยเสือเต้น ตาบลโนนน้ าเกลี้ยง ) และ เด็กหญิ งจันทร์จิรา
แสนปาลี นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 (บ้านโคกนางาม ตาบลภูดนิ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ) ซึ่งทัง้
สองคนเป็ นนักเรียนโรงเรียนชุมชนน้ าเกลีย้ งกล่อมวิทยา ตาบลโนนน้ าเกลี้ ยง อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสิน ธุ์ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาฬสิน ธุ์ เขต 1 ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณครูอินทิ รา ขันธ์ปรึกษา พร้อมกับผู้ปกครอง
นักเรียน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณ คุณครูมณี รตั น์ ภูตาคม ทีเ่ สนอ
ชื่อ นั ก เรีย นเข้า รับ ทุ น ในครัง้ นี้ และขอบคุ ณ ภาพถ่ า ยการมอบทุ น แก่ นั ก เรีย นทัง้ สองโรงเรีย น
โดย คุณทศพร นรทัศน์
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การนี้ คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ได้มอบโปสเตอร์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากส านัก งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน ก.ป.ร.) แก่คุณครู เพื่อนาไปเผยแพร่ทโ่ี รงเรียนต่อไป และได้นานักเรียน คุณครู
และผูป้ กครอง เยีย่ มชมศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) เพื่อให้นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุน
และครอบครัว ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็ นแนวทางในการดารงตน เพื่อให้ม ี
คุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ อย่างยังยื
่ น อาทิ การปลูกผักสวนครัว ผลไม้ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ ดไข่ นกกระทา
เลี้ยงจิง้ หรีด เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย ส่วนที่เหลือจากบริโภคก็นาไป

-8จาหน่ ายเป็ นรายได้ และคุ ณแม่แสงจันทร์ฯ ได้มอบผลผลิต (ผักสวนครัว ) จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) เป็นของฝากแก่นกั เรียน ผูป้ กครองนักเรียน และคุณครูในครัง้ นี้ดว้ ย

ชมรมฯ และนักเรียนผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาทุกคน ขอขอบพระคุณและขออนุ โมทนาในกุศลเจตนา
ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง ทีไ่ ด้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาในครัง้ นี้ ขออานวยพรโดย
ตัง้ จิต อธิษ ฐานขออานุ ภาพแห่ งคุ ณพระรัต นตรัย และด้วยอ านาจบุญกุ ศ ลที่ท่านได้บาเพ็ญ มา จงมา
รวมกันเป็ นตบะ เดชะ พลวะปจั จัย อ านวยพรให้ท่ าน มีแ ต่ ค วามสุ ข ยิง่ ๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่ง หนึ่ ง
ประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านัน้ จงพลันสาเร็จสมมโนรส ความ
มุง่ มาดปรารถนาทุกประการเทอญ
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