ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
มอบทุนการศึกษา “ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจาปี พ.ศ. 2559
แก่ เด็กชายพิ สิษฐ์ สอนไชย นักเรียนชัน้ ป.6 โรงเรียนสิ งห์สะอาด
ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์

กรุงเทพฯ – 12 พฤศจิกายน 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 2,000
บาท แก่ เด็กชายพิ สิษฐ์ สอนไชย นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสิงห์สะอาด ตาบลสหัส
ขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ ช สูงสว่าง ปูชนียบุค คลที่อุทิศตนเพื่อ การพัฒนาบุค ลากรด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร มาเป็ น ระยะเวลายาวนานในฐานะอาจารย์ป ระจ าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จวบจนท่านเกษียณอายุราชการ และยังคงทา
หน้าทีส่ อนในบางรายวิชาเกีย่ วกับไอซีที ทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั

ชมรม ICT for All ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักเรียนผู้ได้รบั ทุน ดังกล่าว เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์
(ไร่แ สงจันทร์) (Facebook.com/NORATUS.SEPcenter) บ้า นขวัญ เมือ ง ต าบลสหัส ขัน ธ์ อ าเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นผูแ้ ทนชมรมฯ มอบทุนการศึกษาฯ แก่ เด็กชายพิสษิ ฐ์ สอนไชย โดยมี
คุณครูพิสิษฐ์ ศรีรตั นพันธ์ คุณครูธนพร ศรีรตั น์ พนั ธ์ และคุณครูกรวรรน คาประเสริ ฐ พร้อม
กับผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการมอบทุนครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณ คุณครูกสุ ุมาวดี
พลเรืองทอง ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์สะอาด ที่เสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุน ในครัง้ นี้ และขอบคุณ
ภาพถ่ายการมอบทุน โดย คุณทศพร นรทัศน์
การนี้ คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ได้นานักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) เพื่อให้นักเรียนที่ได้รบั ทุน และครอบครัว ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ไปเป็ นแนวทาง
ในการดารงตน เพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ อย่างยังยื
่ น อาทิ การปลูกผักสวนครัว ผลไม้ การเลีย้ งไก่ไข่
เป็ดไข่ นกกระทา เลีย้ งจิง้ หรีด เลีย้ งปลา เลีย้ งกบ ไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย ส่วนทีเ่ หลือจาก
บริโภคก็นาไปจาหน่ายเป็นรายได้ และคุณแม่แสงจันทร์ฯ ได้มอบผลผลิต (ผลไม้ ผักสวนครัว และไข่ไก่)
จากศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) เป็ นของฝากแก่นักเรียน ผู้ป กครองนักเรียน
และคุณครูในครัง้ นี้ดว้ ย

อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2559 คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ได้มอบโปสเตอร์เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ซึ่ง ได้ร บั ความอนุ เ คราะห์จ ากส านัก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน ก.ป.ร.) แก่ โรงเรียนสิงห์สะอาด เพื่อนาไปเผยแพร่
ต่อไป
ชมรมฯ และนักเรียนผู้ได้รบั ทุนการศึกษา ขอขอบพระคุณและขออนุ โมทนาในกุศลเจตนาของ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง ขออานวยพรโดยตัง้ จิตอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย
และด้วยอานาจบุญกุศลทีท่ ่านได้บาเพ็ญมา จงมารวมกันเป็ นตบะ เดชะ พลวะปจั จัย อานวยพรให้ท่าน
มีแต่ความสุขยิง่ ๆ ขึน้ ไป ปรารถนาสิง่ หนึ่งประการใดทีช่ อบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนา
เหล่านัน้ จงพลันสาเร็จสมมโนรส ความมุง่ มาดปรารถนาทุกประการเทอญ
-จบ#ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน #ICTforAll #ICT4All #ทุนการศึกษา
2559 #Scholarship2016 #โรงเรียนสิงห์สะอาด www.ictfoarll.org www.facebook.com/ICTforAll.org/

ประกาศชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
-------------------------------------------------อนุสนธิ ประกาศ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
เรื่อง รายชื่อ
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรนุช สูงสว่าง ” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ขอประกาศรายชื่อ
เด็กนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรนุช สูงสว่าง ” เพิ่มเติม จานวน ๑ ทุน
๒,๐๐๐ บาท
เด็กชาย พิสิษฐ์ สอนไชย

ป.๖ โรงเรียนสิงห์สะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน จะได้จัดส่งทุนการศึกษาผ่านทางผู้แทน
ของชมรมฯ ในพื้นที่เพื่อนาไปมอบแก่นั กเรียนผู้ได้รับทุนต่อไป ชมรมฯ และนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา
ขอขอบพระคุณและ ขออนุโมทนาในกุศล เจตนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรนุช สูงสว่าง ที่ได้กรุณา
สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขออานวยพรโดยตั้งจิตอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และด้วย
อานาจบุญกุศลที่ท่านได้บาเพ็ญมา จงมารวมกั นเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัย อานวยพรให้ท่าน มีแต่ความสุข
ยิ่งๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม
ก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้น
จงพลันสาเร็จสมมโนรส ความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทศพนธ์ นรทัศน์)
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์)
มอบทุนการศึกษา “คุณพ่อจานงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ” ประจาปี พ.ศ. 2559
แก่นักเรียนโรงเรียนสิ งห์สะอาด ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์

กาฬสินธุ์ – 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียงนรทัศน์ (ไร่
แสงจันทร์) (Facebook.com/NORATUS.SEPcenter) บ้านขวัญเมือง ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา “คุณพ่อจานงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ” ประจาปี พ.ศ.
2559 โดยคุณพ่อจานงค์ และคุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ได้มอบทุนการศึกษา จานวน 2 ทุนๆ ละ
1,000 บาท แก่ เด็กชาย อภิ ชาติ แก้ วบุรี นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 และเด็กหญิ ง นุ ชไอนี
พึ่งกุศล นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนสิงห์สะอาด ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณครูพิสิษฐ์ ศรีรตั นพันธ์ คุณครูธนพร ศรีรตั น์
พันธ์ และคุณครูกรวรรน คาประเสริ ฐ พร้อมกับผูป้ กครองนักเรียน เข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการมอบ
ทุนครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณ คุณครูกสุ ุมาวดี พลเรืองทอง ผูอ้ านวยการโรงเรียนสิงห์สะอาด และคุณครู
กรวรรน คาประเสริ ฐ ทีเ่ สนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุน ในครัง้ นี้ และขอบคุณภาพถ่ายการมอบทุน โดย
คุณทศพร นรทัศน์
การนี้ คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ได้นานักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) เพื่อให้นักเรียนที่ได้รบั ทุน และครอบครัว ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ไปเป็ นแนวทาง
ในการดารงตน เพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ อย่างยังยื
่ น อาทิ การปลูกผักสวนครัว ผลไม้ การเลีย้ งไก่ไข่
เป็ดไข่ นกกระทา เลีย้ งจิง้ หรีด เลีย้ งปลา เลีย้ งกบ ไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย ส่วนทีเ่ หลือจาก

บริโภคก็นาไปจาหน่ายเป็นรายได้ และคุณแม่แสงจันทร์ฯ ได้มอบผลผลิต (ผลไม้ ผักสวนครัว และไข่ไก่)
จากศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) เป็ นของฝากแก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
และคุณครูในครัง้ นี้ดว้ ย

อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2559 คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ได้มอบโปสเตอร์เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ซึ่ง ได้ร บั ความอนุ เ คราะห์จ ากส านัก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน ก.ป.ร.) แก่โรงเรียน เพื่อนาไปเผยแพร่ต่อไป
นักเรียนผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณพ่อจานงค์คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ขออานวยพรโดยตัง้ จิตอธิษฐานขออานุ ภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และด้วย
อานาจบุญกุ ศลที่ท่านได้บาเพ็ญมา จงมารวมกันเป็ นตบะ เดชะ พลวะปจั จัย อานวยพรให้ท่าน มีแต่
ความสุ ข ยิง่ ๆ ขึ้น ไป ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้ว ยธรรม ก็ขอให้ค วามปรารถนา
เหล่านัน้ จงพลันสาเร็จสมมโนรส ความมุง่ มาดปรารถนาทุกประการเทอญ
ทศพนธ์ นรทัศน์
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์)
NORATUS.SEPcenter@gmail.com
#ศู น ย์ เ รีย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งนรทัศ น์ (ไร่ แ สงจัน ทร์ ) Facebook.com/NORATUS.SEPcenter
#ทุนการศึกษาคุณพ่อจานงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ #ทุนการศึกษา2559 #Scholarship2016
#โรงเรียนสิงห์สะอาด

ประกาศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์)
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “คุณพ่อจานงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์”
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------------------------ตามที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์ ) ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสิงห์สะอาด
ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอชื่อเด็กนักเรียนยากจน เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา
“คุณพ่อจานงค์- คุณแม่ แสงจันทร์ นรทัศน์ ” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และ สานต่อ พร ะราชปณิธาน ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการพัฒนา คน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหมดเขตการเสนอชื่อนักเรี ยนเข้ารับทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน รทัศน์ (ไร่แสงจันทร์ ) ได้พิ จารณาเอกสารที่ โรงเรียนสิงห์สะอาด
จัดส่งมาจานวนทั้งสิ้น ๒ ราย เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อเด็กนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษา “คุณพ่อ
จานงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์” จานวน ๒ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๑. เด็กชาย อภิชาติ แก้วบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสิงห์สะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เด็กหญิงนุชไอนี พึ่งกุศล ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) กาหนดการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนผู้ได้รับทุน
ดังกล่าว โดยมี คุณพ่อจานงค์- คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ เป็นผู้มอบทุน ใน วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ .ศ.
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์ ) บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๐
บ้านขวัญเมือง ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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