“... เจตนาของการศึกษานั้น กลาวโดยสรุป
ก็คือการวางรากฐานที่ดีถูกตองในตัวบุคคล ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และความรทู งั้ ปวง สำคัญทีส่ ดุ คือ
รากฐานดานความรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักคิดตัดสินใจ
ตามทางทีถ่ กู ทีเ่ ปนธรรม ทีส่ รางสรรค ผจู ดั การศึกษา
ตองดำเนินงานใหไดประโยชนพรอมดังนี้ จึงจะเรียก
ไดวา ปฏิบตั กิ ารถูกตองครบถวน เปนนักการศึกษาแท ...”
ความตอนหนึง่ ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกครูใหญโรงเรียนและนักเรียนทีส่ มควรไดรบั พระราชทางรางวัล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วันพุธที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๑๘

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ยั
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ผรู ทู า นหนึง่ กลาววา “มนุษยทพี่ บปรีชาญาณและคนทีไ่ ดรบั ความ
เขาใจ ยอมเปนสุขเพราะการไดปรีชาญาณมายอมดีกวาการไดเงิน เปนกำไร
มากกวาการมีทองคำ” (สภษ ๓:๑๓-๑๔) ถาคำกลาวนีเ้ ปนความจริง สถาบัน
ที่กอใหเกิดปรีชาญาณและความเขาใจที่ถูกตองแกมวลมนุษยยอมถือ
ไดวา เปนของประทานทีล่ ้ำคาทีส่ ดุ ประการหนึง่ จากพระเจา
โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณไดแสดงตัวเองในฐานะของ
ประทานจากพระเจาสำหรับสังคมตัง้ แตตน เรือ่ ยมาจนกระทัง่ วันนีค้ รบรอบ
40 ป นับไดวาเปนชวงเวลาแหงพระพรสำหรับบุตรหลานของชุมชน
คริสตชนและพี่นองตางความเชื่อในเขตนี้ ตลอดระยะเวลาดังกลาว
โรงเรียนแหงนีไ้ ดพฒ
ั นาคุณภาพทางดานการศึกษามาตลอด ซึง่ สงผลให
นักเรียนทีผ่ า นสถาบันแหงนีม้ คี วามโดดเดนทัง้ ในดานความรแู ละคุณธรรม
และกลายเปนกำลังสำคัญยิ่งนี้ พอขอแสดงความชื่นชมยินดีและรวม
พระคุณพระเจาพรอมกับคณะซิสเตอรพระกุมารเยซู ผบู ริหาร คณะครู และ
นักเรียนทุกคน ขอพระเจา ผูทรงเปนบอเกิดแหงความรูและปรีชาญาณ
หลัง่ พระพรอันประเสริฐมายังทุกทานตลอดไป
“จุดเริม่ ตนของปรีชาญาณคือ จงแสวงหาปรีชาญาณใหได แมทา น
จะตองจายทุกสิง่ ทีท่ า นมี ก็จงแสวงหาความเขาใจใหได” (สภษ ๔:๗)
อวยพรมาในองคพระผเู ปนเจา

(พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ยั )
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
๔

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ

ซิสเตอรวนั ทนา กิจมงคล
อธิการิณเี จาคณะแขวง
คณะภคินพี ระกุมารเยซู แหงประเทศไทย
“เราถูกเรียกมาเพือ่ ใหสอนหนทางแหงความรอดแกเด็กเหลานัน้
อบรมเขาดานพื้นฐานชีวิต เพื่อใหเขาดำเนินชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีแหง
การเปนบุตรของพระเปนเจา ดังนัน้ เราจึงอุทศิ ตนเพือ่ ทำงานรวมกับเขา
ในการสรางโลกแหงความยุตธิ รรมและความรัก” (หนังสือคณะขอ ๕)
โอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โรงเรียน และเปดอาคาร
เรียนหลังใหมโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ในนามคณะซิสเตอร
พระกุมารเยซูขอรวมโมทนาคุณพระเจาทีไ่ ดกอ เกิดกิจการโรงเรียน เพือ่ เปน
สถานที่ใหการศึกษาอบรมบุตรหลานในหมูบานโนนสมบูรณนี้ และ
ทรงอวยพรมาถึง ๔๐ ป พรอมประทานอาคารหลังใหมทสี่ วยสงางามให
เด็ก ๆ ในหมบู า นไดเขามาอาศัย
สมาชิกของคณะมีความภูมใิ จเปนอยางยิง่ มาตลอด ทีเ่ ห็นสมาชิก
หลายทานที่ไดทุมเทชีวิตตั้งแตเริ่มมีผูปวยมาอยูในหมูบาน ทำงาน
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปอยางไมขาดสายจนถึงวันนี้ ๔๐ ป พวกเรามี
ความยินดี และภูมิใจมากที่ไดปฏิบัติตามคำแนะนำของผูตั้งคณะ ใน
การสรางความยุตธิ รรมและความรักกับเด็ก ๆ และชาวบานและชวยเขาให
มีฐานะดีขนึ้ มีสขุ ภาพดีขนึ้ และอยอู ยางมีศกั ดิศ์ รีเทียบเทากับคนอืน่ ๆ
ขอร ว มแสดงความยิ น ดี และขอพระเจ า ได โ ปรดประทาน
พระพรแกทกุ คนทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นโรงเรียนแหงนี้ ใหมสี ขุ ภาพกาย – ใจที่
แข็งแรง และสมบูรณเสมอและตลอดไป
ขอพระอวยพร
ซิสเตอรวนั ทนา กิจมงคล
อธิการิณเี จาคณะแขวง
๕

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
ซิสเตอรทศั นีย สินประยูร
ประธานมูลนิธพิ ระกุมารเยซู
คณะภคินพี ระกุมารเยซู ผจู ดั ตัง้ โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ไดสืบทอดเจตนารมณดานการศึกษาอบรมของบุญราศีนิโคลาส บารเร
พระสงฆชาวฝรั่งเศสผูสถาปนาคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยมุงสงเสริม
ศักดิ์ศรีและพัฒนาบุคคลใหเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม ความรู
มีอสิ ระ รจู กั รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ขอแสดงความยินดีกับคณะภคินีพระกุมารเยซู คณะผูบริหาร
คณะครู ศิษยเกา นักเรียนและผูปกครอง ของโรงเรียน โอกาสฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โรงเรียน ขอพระเปนเจาโปรดประทาน
พระพรนานาประการแดทกุ ทาน ตลอดจนกิจการงานตาง ๆของโรงเรียน
ใหเจริญรงุ เรือง และบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางแทจริง

(ซิสเตอรทศั นีย สินประยูร)
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โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
บาทหลวงชูชาติ ศรีวชิ ยั รัตน
คณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษา

วัดและโรงเรียนเปนสถาบันคกู นั เพราะการศึกษาเริม่ มาจากวัดตัง้ แตไหน
แตไรมา เพราะพระหรือ บรรดานักบวชตางเปนผใู หความรู ใหการศึกษา ทัง้ ทาง
โลกและทางธรรม เพราะสังคมเปลีย่ นแปลงไปอยตู ลอดเวลา
โดยเฉพาะโลกในยุคปจจุบนั ความเจริญและการพัฒนา ดานเศรษฐกิจแพร
กระจายออกไป เปนบรรยากาศของโลกทีไ่ รพรมแดนไมวา เรือ่ งวิถชี วี ติ การศึกษา
วัฒนธรรม และแมนดานการศาสนาก็จะมาเฟองฟู เพราะตางเรียกรองคุณธรรม
ศีลธรรมในการปฏิบตั หิ นาทีต่ า ง ๆ การศึกษาจึงมีความสำคัญอยางยิง่ เราตองเขาใจ
ความหมาย และสาระสำคัญของมันวา มันหมายถึงอะไร
เราตองมีการติดตอกันในทุกดาน การเปดกวาง ยอมรับซึง่ กันและกันความ
สำคัญในอิสรภาพ และเสรีภาพ มีการแขงขันกันสูง ความแตกตางในความสามารถ
ทางเพศจะหมดไป ชายทำได หญิงก็ทำได ทัง้ สองเพศกาวไปพรอมกันมีการเปลีย่ น
แปลงระบบการทำงาน ดวยการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวย
ดังนั้นสถาบันโรงเรียนจึงมีความสำคัญมาก ในการเตรียมเยาวชน หรือ
เด็ก ๆของเราใหมคี วามรู ความสามารถ เขาใจ และสามารถมีชวี ติ อยางมีความสุขใน
ยุคของพวกเรา
ในโอกาสทีโ่ รงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ฉลอง ๔๐ ป ของการกอตัง้
โรงเรียนทีม่ าชวยชุมชนทีย่ ากจนซึง่ ในอดีตก็เปนลูกของบรรดาผปู ว ยทีอ่ ยใู นยานนีว้ นั
เวลาผานไป การพัฒนามีมากขึน้ มีเด็ก ๆ มาจากทีต่ า ง ๆเพิม่ ขึน้ นับเปนความสำเร็จ
ประการหนึง่ จึงขอใหบรรดาผบู ริหาร ครู และนักการทัง้ หลายทีไ่ ดทมุ เทชีวติ ใหกบั
โรงเรียน จงกาวหนาตอไป และสืบสานเจตนารมณทมี่ ตี อ ไป
ขอพระพรของผเู ปนเจา จงหลัง่ พระพรอันอุดมมายังทานทัง้ หลาย

บาทหลวงชูชาติ ศรีวชิ ยั รัตน
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โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
นายฉัตรชัย อนุ เจริญ
นายอำเภอบานแฮด

เมื่อครั้งที่ผมไดไปเยี่ยมโรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ
รสู กึ ประทับใจในแบบวิธกี ารรับแขกทีม่ าเยีย่ ม ทีใ่ หความใกลชดิ อบอนุ
ความมีระเบียบวินัย เด็กนักเรียนนารัก การจัดหองเรียนเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม การเรียนการสอน ครูกบั นักเรียน มีความใกลชดิ
มีรปู แบบหลากหลายมีการใชทกุ พืน้ ทีข่ องบริเวณโรงเรียนเปนหองเรียน
ตามหลักการยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
วัฒนธรรมของโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณนี้ คงจะดำเนิน
มาตลอดระยะเวลา ๔๐ ป ทีไ่ ดกอ ตัง้ ขึน้ และยังดำรงอยจู นถึงปจจุบนั
แสดงใหเห็นความมีมาตรฐาน ในการรักษาคุณภาพ การเรียนการสอน
ทำใหผปู กครองสงลูกหลานเขาศึกษาเลาเรียน ตลอดระยะเวลายาวนาน
จึงถือเปนความภูมใิ จของคณะผบู ริหาร ครู – อาจารย ผปู กครอง นักเรียน
เปนความสำเร็จทีเ่ กิดจากการเสียสละทำงานอยางทมุ เท เพือ่ สรางโรงเรียน
มหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ เปนโรงเรียนแหงคุณภาพ
ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๐ ป แหงการกอตัง้
โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ ขออวยพรใหการดำเนินงานของ
โรงเรียน เปนสถาบันการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เปนความภูมใิ จของอำเภอบาน
แฮด คณะผบู ริหาร คณะครูอาจารย บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผปู กครอง
นักเรียนทุกทาน มีความสำเร็จในทุกดาน และมีความเจริญกาวหนายิง่ ๆ
ขึน้ ไป

(นายฉัตรชัย อนุ เจริญ)
นายอำเภอบานแฮด
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โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
นายกิจจา สรณารักษ
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ป ของการจัดตั้งโรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบูรณ ขาพเจาขอแสดงความยินดี และขอสงความปรารถนาดีมายังคณาจารย
ศิษยเกา ศิษยปจ จุบนั และผทู เี่ กีย่ วของทุกทานดวยความจริงใจ ในฐานะทีข่ า พเจา
เปนผบู ริหารของโรงพยาบาลสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน ซึง่ เปนหนวยงานราชการ
ในพื้นที่อำเภอบานแฮดแหงหนึ่ง และไดเฝาดูการพัฒนาของโรงเรียนจากเดิม
ทีม่ เี พียงอาคารหลังเล็ก ๆมีจำนวนนักเรียนไมมากนัก จนถึงวันนีโ้ รงเรียนไดมอี าคาร
เรียนทีม่ คี วามโอโถง สวยงาม ควรคาแกเปนสถานทีใ่ นการสงเสริมการศึกษาอบรม
สำหรับเยาวชนเปนอยางดี จึงมีความภูมใิ จทีเ่ ห็นโรงเรียนแหงนีม้ กี ารพัฒนา และ
มีความกาวหนาอยางตอเนือ่ ง
ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ขาพเจาขออวยพรใหการดำเนินงานของโรงเรียน
มหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ประสบความสำเร็จกาวหนายิง่ ขึน้ ตลอดไป และขอให
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ตลอดทั้งผูที่เกี่ยวของทุกคน
ประสบแตความสุข ความเจริญ และมีความเขมแข็ง ทัง้ ทาง รางกาย จิตใจ และ
สติปญ
 ญา เพือ่ รวมกันเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญรงุ เรืองอันเปน
การตอบแทนบุญคุณของแผนดินและทำความดีเพื่อถวายเปนราชกุศลแดองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั สืบไป

(นายกิจจา สรณารักษ)
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน

๙

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
พันตำรวจเอก
ผกู ำกับการสถานีตำรวจภูธรบานแฮด

ขอรวมยินดีกบั คณะซิสเตอร คณะครู นักเรียน ผปู กครอง และ
ศิษยเกาทุกคนทีโ่ รงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ไดใหการศึกษาแกเด็ก
ครบ ๔๐ ป นับวาเปนความภาคภูมใิ จของทุก ๆคน ทีโ่ รงเรียนไดรบั ใชชาติ
สังคมมาเปนเวลายาวนานถึง ๔๐ ป
เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า โรงเรี ย นกว า จะพั ฒ นามาเป น โรงเรี ย น
มหาไถ ศึ ก ษาโนนสมบู ร ณ ที่ มี ค วามพร อ มดั่ ง เช น วั น นี้ โรงเรี ย นได
ฟนฝาอุปสรรคนานัปการ แตเพราะดวยความมุงมั่นของคณะซิสเตอร
คณะครู และดวยการสนับสนุนของผปู กครอง ศิษยเกาโรงเรียนมหาไถศกึ ษา
โนนสมบูรณยงั คงอยพู ฒ
ั นา เพือ่ รับใชใหการศึกษาอบรมแกเด็กจนถึงวันนี้
จึงตองขอชืน่ ชมทุก ๆ ทาน ทีม่ สี ว นชวยกันสรางใหโรงเรียนมหาไถศกึ ษา
โนนสมบูรณเปนสถาบันการศึกษาที่ผูปกครองศรัทธา ใหความเชื่อถือ
สามารถใหการศึกษาเด็กและเยาวชนไดอยางดีมคี ณ
ุ ภาพ
ในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการรับใชนี้ ขอพระเปนเจา
โปรดประทานพระพรใหคณะซิสเตอร คุณครู นักเรียน ผปู กครอง และศิษย
เกาทุกคน มีแตความสุขความเจริญมีความมุงมั่นที่จะรวมมือกันพัฒนา
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ใหเปนสถาบันการศึกษาทีส่ ามารถให
การศึกษาอบรมแกเด็กเยาวชนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ในชุมชน
สังคมตลอดไป

(พ.ต.อ.ธีรชั ช โอสถานนท)
ผกู ำกับการสถานีตำรวจภูธรบานแฮด

๑๐

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ

นายเชิดศักดิ์ ศรีสงาชัย
ผอู ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๒
ในโอกาสทีโ่ รงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ไดจดั ทำหนังสือ
อนุสรณ เนือ่ งในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โรงเรียน
และทำการเปดอาคารเรียนหลังใหมขึ้น ซึ่งถือเปนเรื่องที่นายินดีและ
ภาคภูมใิ จ เนือ่ งจาก ไดกอ สรางขึน้ ในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหู วั ฯทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา และเปนอาคารทีท่ นั สมัย
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมอืน่ ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษา เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติ
ดังนัน้ หนวยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิน่ และประชาชนทุกคน
ควรมีสว นรวมกันสนับสนุน สงเสริมใหการจัดการดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ โดยการนำของ
ซิสเตอรหทั ยา นวชาตโฆษิตผแู ทนผรู บั ใบอนุญาต ซิสเตอรวรนุช ลำดวน
ผูอำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทานไดกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
ในการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิง่ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและถือเปนผลงานทีไ่ ดรบั
การชืน่ ชม
หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรที่เกี่ยวของจะไดใชประโยชนจาก
อาคารเรียนแหงนีอ้ ยางคมุ คาตลอดจนชวยกันบำรุงรักษาใหสามารถใชงาน
ไดยาวนานสืบไป
ขออวยพรให ผบู ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผทู มี่ สี ว น
เกี่ยวของทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง ทัง้ รางกายและจิตใจ ปราศจากภยันตรายทัง้ ปวง ประสบผลสำเร็จ
ในหนาทีก่ ารงาน และมีความกาวหนายิง่ ๆ ขึน้ ไป

(นายเชิดศักดิ์ ศรีสงาชัย)
ผอู ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต๒
๑๑

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
นายเสรี ขามประไพ

รองผอู ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๒
การใหการศึกษานั้นเปนหนาที่ของทุกคน มิใชหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
ซึง่ การใหการศึกษานัน้ อาจเกิดโดยทางตรงหรือทางออมก็ได พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิม่ เติมทุกฉบับ ไดกำหนดใหรฐั เปนผจู ดั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใหเด็กเยาวชนไดรบั การศึกษาจนเติบโตเปนผใู หญทสี่ มบูรณ และรจู กั
เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต สังคมประเทศชาติก็จะไดรับการพัฒนาจาก
การมีประชาชนพลเมืองทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
การจัดการศึกษานอกจากหนวยงานของรัฐแลว บุคคล ครอบครัว องคกรเอกชน
องคกรชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถมีสว นรวมในการจัดการศึกษาได
ตามศักยภาพและความพรอม โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ เปนสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานอีกแหงหนึง่ ภายใตการดูแลของมูลนิธ.ิ ......ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหการศึกษาและพัฒนา
สังคมรวมกับสถานศึกษาอืน่ ๆของรัฐ โดยมีความมงุ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี
ความรู ทักษะ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
นอกจากนีย้ งั บริการดานการศึกษาแกผปู กครอง ชุมชน ทองถิน่ ใหมคี วามรคู วามเขาใจ
และอยรู ว มกันไดอยางมีความสุข
ตลอดหลายปการศึกษาทีผ่ า นมา โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณไดมลี กู ศิษย
ทีส่ รางชือ่ เสียงแกชมุ ชนและประเทศชาติหลายรนุ หลายคน มีผลงานการประกวดแขงขัน
กิจกรรมตางๆมากมายทัง้ ดานวิชาการ ทักษะสิง่ ประดิษฐ ทักษะการกีฬา เปนตน เปนที่
ภาคภูมใิ จของผบู ริหาร ครู ผปู กครองและผมู สี ว นเกีย่ วของทุกฝายอยางยิง่ ในโอกาสที่
เฉลิมฉลองการเปดอาคารเรียนหลังใหมครัง้ นี้ หวังเปนอยางยิง่ วาคงจะเปนบันทึกอีกหนา
หนึง่ ทีส่ ำคัญทีจ่ ะบงบอกถึงการเริม่ ตนทีย่ งิ่ ใหญของโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
และรวมเทอดพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้
ขออั ญ เชิ ญ พระบารมี ป กเกล า ฯและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลประทานพรแด ซิสเตอร ผรู บั ใบอนุญาต ผจู ดั การ ผอู ำนวยการ คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ใหประสบดวยจตุรพิธพรชัยถวนทัว่ ทุกทาน
ทุกคน เทอญ.
(นายเสรี ขามประไพ)
รองผอู ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๒

๑๒

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ

ทินกร ศรีนาง
ผอู ำนวยการกลมุ สงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอสงความปรารถนาดีมายัง
ผบู ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนมหาไถ
ศึกษาโนนสมบูรณทุกคน ดวยความจริงใจในโอกาสฉลองครบรอบ
๔๐ ปแหงการจัดตัง้ โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณในปนี้
โรงเรียนถือไดวา เปนสถานศึกษาทีม่ บี ทบาทอันสำคัญยิง่ ในการ
นำนโยบายสกู ารปฏิบตั ใิ หประสบความสำเร็จ เพือ่ พัฒนาเด็ก และเยาวชน
ใหถงึ พรอมซึง่ ความรคู วบคคู ณ
ุ ธรรม ในระยะ ๔๐ ป ทีผ่ า นมาจนถึงปจจุบนั
ผบู ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดผนึกกำลังทมุ เท
สรางสรรคงานการศึกษาใหเจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง แตการ
บริหารงานใหกาวหนา จำเปนตองอาศัยองคประกอบในหลาย ๆ ดาน
ที่เอื้อประโยชนตอกัน เชน อาคารสถานที่และบุคลากร เปนตน ดังนั้น
การสรางอาคารเรียน จึงเปนสวนหนึง่ ขององคประกอบเหลานัน้ ทีจ่ ะชวย
ใหการปฎิบัติงานและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น บังเกิด
ผลสำเร็จได ขอใหทกุ ทานรวมแรงรวมใจกันดูแลและบำรุงรักษา ใหเปน
เกียรติแกโรงเรียนตอไป
ในโอกาสทีเ่ ปนมงคล ฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โรงเรียน
และพิ ธี เ ป ด อาคารเรี ย นหลั ง ใหม ในวั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ กุ ทานนับถือไดโปรดอำนวยพรให
ทุกทาน ประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เขมแข็งใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติสบื ไป
วาที่ ร.อ.
( ทินกร ศรีนาง )
ผอู ำนวยการกลมุ สงเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๓

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
นายบุญทัน เขตคาม
ผอู ำนวยการโรงเรียนบานหนองไฮขามเปย
ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษาที่ ๒๒ โนนสมบูรณ
โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ เปนสถานศึกษาเอกชนที่
ตัง้ อยใู นเขตพืน้ ทีอ่ ำเภอบานแฮด ซึง่ เปนสถานศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียง จะเห็นได
จากการทีม่ ผี ปู กครองไดนำบุตรหลานมาเขาเรียนทัง้ ใกลและไกล มีการ
พัฒนาเปลีย่ นแปลงทัง้ ดานอาคารเรียนและปรับปรุงดานภูมทิ ศั น มาโดย
ตลอด ขาพเจาในฐานะประธานศูนยเครือขายสถานศึกษาที่ ๒๒
โนนสมบูรณ ไดเฝาดูความเจริญกาวหนาและพัฒนาการของโรงเรียน
มหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณดว ยความชืน่ ชม
ในโอกาสอันเปนมงคลครบรอบ ๔๐ ปของโรงเรียน ขาพเจา
ขอแสดงความยินดีและอวยพรใหคณะซิสเตอร ผบู ริหาร คุณครู เจาหนาที่
ทุกทานและนักเรียนทุกคน จงประสบแตความสุข มีสขุ ภาพทีส่ มบูรณและ
แข็งแรงตลอดไป

นายบุญทัน เขตคาม
ผอู ำนวยการโรงเรียนบานหนองไฮขามเปย
ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษาที่ ๒๒ โนนสมบูรณ

๑๔

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
ชูชยั

ชูเกษม

ผใู หญบา น หมู 8 ต.โนนสมบูรณ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน
ขอบคุณเรือจางทีช่ อื่ “มหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ”
ทีส่ ง ลูกศิษย ขึน้ ฝง เทียวแลว เทียวเลา จนถึงปจจุบนั
และขอใหเปนเรือแหงความรนู ี้ ตลอดไป
ขอบคุณจากใจ
ชูชยั ชูเกษม

๑๕

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ

ซิสเตอรหทั ยา นวชาตโฆษิต
ผจู ดั การโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ขอรวมแสดงความยินดีกบั ผบู ริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
มหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการกอตัง้
โรงเรียน และเปดอาคารเรียนใหม (อาคารนิโคลาส บารเร) ๔๐ ปที่
ผานมา ซิสเตอรคณะพระกุมารเยซูและคณะครูไดอุทิศตนอยางแทจริง
ทุมเทกำลังกาย กำลังใจในการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนในเขตพื้นที่
โนนสมบูรณซงึ่ มีฐานะคอนขางยากจน ใหมคี วามรู ความสามารถในดาน
วิชาการ และอบรมสั่งสอนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ซื่อสัตย มีวินัย
มีคณ
ุ ธรรม เปนทีไ่ ววางใจของผปู กครอง
ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกทานทีม่ สี ว นรวมทำใหโรงเรียน
เจริญรงุ เรืองอยางทุกวันนี้ ขอบคุณทานผปู กครองทีส่ นับสนุนและใหความ
รวมมือกับโรงเรียนดวยดีตลอดมา
ขอพระกุมารเยซูโปรดประทานพระพรใหคณะซิสเตอรคณะครู
และบุคลากรทุกทานมีความสุข ความเจริญมีกำลังที่จะพัฒนาโรงเรียน
มหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณใหกา วหนาตอ ๆ ไป

ซิสเตอรหทั ยา นวชาตโฆษิต
ผจู ดั การโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

๑๖

สาสนแสดงความยินดี

โอกาสครบรอบ ๔๐ ป
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ของ
ซิสเตอรวรนุช ลำดวน

ผอู ำนวยการโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

คำกลาวทีว่ า “บานคือสถานทีแ่ หงแรกของการศึกษา และโรงเรียน
เปรียบเสมือนบานหลังทีส่ องของเด็ก” แสดงใหเห็นวาโรงเรียนเปนสถาบัน
ทีม่ สี ว นสำคัญยิง่ ในการปูพนื้ ฐานสำคัญสำหรับทุกคน
ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ นับเปนปแหงความปติ ที่โรงเรียน
มหาไถศึกษาโนนสมบูรณ ไดทำหนาที่ในการหลอหลอมเยาวชน มา
ครบ ๔๐ ป ภายใตปรัชญาการศึกษา “ซื่อสัตยในคุณธรรม เขมแข็ง
ในหนาที่” ซึ่งมุงเนนพัฒนาผูเรียนสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ตาม
พระฉายาของพระเจา สมดังเจตนารมณของ บุญราศีนโิ คลาส บารเร
ผสู ถาปนาคณะภคินพี ระกุมารเยซู ทีเ่ ปนแรงบันดาลใจสมาชิกคณะภคินี
พระกุมารเยซูในการกอตัง้ โรงเรียนแหงนี้ โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของ
คณะครู นักเรียน ผปู กครองและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพือ่ ระลึกถึง
โอกาสพิเศษนี้ จึงขอขอบคุณทุกคนมา ณ โอกาสนีด้ ว ย
สุดทาย โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีนโิ คลาส บารเร
ขอพระเจาโปรดประทานพระพรอันอุดม มายังคณะครู นักเรียน และ
ผูปกครองทุกทาน เพื่อเราจะไดรวมมือกัน ทำใหสถานศึกษาแหงนี้
เปนสถานที่ที่ใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนที่ดี สามารถผลิต
พลเมืองทีเ่ ปย มดวยคุณธรรมและคุณภาพสืบตอไป

(ซิสเตอรวรนุช ลำดวน)
ผอู ำนวยการโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
๑๗

ประวัตคิ ณะซิสเตอรพระกุมารเยซู

ในประเทศไทย

คณะซิสเตอรพระกุมารเยซู ไดกำเนิด และดำเนินงาน

สืบเนือ่ งมา โดย บาทหลวงนิโคลาส บารเร ไดสถาปนาขึน้
ในป ค.ศ. ๑๖๖๖ (พ.ศ. ๒๒๐๙) โดยมีจดุ หมายเพือ่ “อบรม
สัง่ สอน และใหการศึกษา” ในหลาย ๆ รูปแบบ เพือ่ ให
สามารถพัฒนาบุคคลตามพระฉายาของพระเจา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็ก ๆ และเยาวชนจะไดสามารถแสดงออกตาม
เอกลักษณของเขา อยรู ว มกันดวยความสามัคคีปรองดอง
เปนอิสระและรับผิดชอบอนาคตของตนเองได
บาทหลวงนิโคลาส บารเร เกิดเมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ค.ศ. ๑๖๒๑ ที่เมืองอาเมียนซ ประเทศฝรั่งเศส
ไดรบั การศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยของคณะสงฆเยซูอติ ทานเปนที่
ยกยองชืน่ ชมของของบรรดาอาจารยและเพือ่ นๆ ทัง้ ในดาน
พรสวรรคและความประพฤติ ทานไดสมัครเขาบวชเปนฤๅษี
คณะมินมิ ส ตอมาในป ค.ศ. ๑๖๔๒ ทานไดปฏิญาณตนเปน
นักบวชของคณะมินมิ ส และไดรบั ศีลบรรพชาในป ค.ศ. ๑๖๔๕ทานเปนพระสงฆทรี่ อ นรนและเปย มดวย
ความเชือ่ ชีวติ ของทาน ไดรบั อิทธิพลจากการพิศเพงภาวนา ถึงธรรมล้ำลึก แหงการรับเอากายบังเกิดเปน
มนุษย เพือ่ วาในพระองคมนุษยชาติจะไดรบั การเปลีย่ นสภาพ ทานไดอทุ ศิ ตนในการทำหนาทีเ่ ปนอาจารย
ที่กรุงปารีส สอนปรัชญา เทวศาสตร เทศนสอนประกาศขาวดี นำคนบาปใหกลับใจมาหาพระเจา
ความศักดิส์ ทิ ธิ์ และความสามารถของทานเลือ่ งลือไปทัว่
ในป ค.ศ.๑๖๖๒ บาทหลวงนิโคลาส บารเร ไดรบั การดลใจใหตงั้ โรงเรียนการกุศล เล็กๆสําหรับ
เด็กยากจนและดอยโอกาส เพือ่ อบรมสัง่ สอนพวกเขาใหมคี ณ
ุ ธรรม มารจู กั และรักพระเจา ซึง่ กลมุ สตรี
จํานวนหนึง่ เห็นดวยกับแรงดลใจของทาน และไดอทุ ศิ ตนเพือ่ พันธกิจเดียวกันนี้ ทําใหโรงเรียนการกุศล
เล็กๆนีแ้ ผขยายไปในทีต่ า งๆ หลายแหง ขณะเดียวกัน
ก็เริม่ เปดโรงเรียนฝกอาชีพ เพือ่ ชวยเหลือใหเยาวชนมี
รายไดเลีย้ งชีพดวย
ตอมาในป ค.ศ. ๑๖๖๖ทานไดเสนอแนะใหสตรี
เหลานัน้ มาใชชวี ติ รวมกัน โดยไมตอ งถือคําปฏิญาณ
หรืออยูแตในอาราม เพื่อจะไดสามารถเขาถึงสามัญ
ชนและมีอสิ ระทีจ่ ะไปหาเขาในถิน่ ทีเ่ ขาพักอาศัย ซึง่
สตรี เ หล า นั้ น ตอบรั บ ด ว ยความเต็ ม ใจ ซิ ส เตอร
คณะพระกุมารเยซู จึงถือกําเนิดขึน้ ในปนเี้ อง
๑๘

ในระยะสุ ด ท า ย บาทหลวงนิ โ คลาส
บารเร ไดลม ปวย และสิน้ ใจลงเมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ค.ศ. ๑๖๘๖ ดวยตัวอยางการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ ๒ จึงไดประกาศ
แตงตัง้ ทานเปนบุญราศี เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๙๙
แมผตู งั้ คณะไดถงึ แกมรณภาพแลว แตงานแพรธรรมของ
คณะซิสเตอรพระกุมารเยซู ก็ยงั คงดำเนินสืบเนือ่ ง และ
มีความกาวหนาขึน้ เปนจักษแกบคุ คลทัว่ ไป
ในป ค.ศ. ๑๘๕๒เริม่ มีการขยายงานแพรธรรม ออกไปนอกประเทศฝรัง่ เศส และไดเขามาในเมือง
ไทยครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๒๒กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘) โดยมีซสิ เตอรจำนวน ๓ คน และผฝู ก หัด
อีก ๒ คน ไดเดินทางจากสิงคโปรมากรุงเทพฯ ตามคำเชิญของพระสังฆราชหลุยส เวย มุขนายกมิสซังโรมัน
คาทอลิกแหงกรุงสยามในเวลานัน้ และไดไปพักอยทู บี่ า นหนาวัดแมพระลูกประคำ (กาลหวาร) เขตสัมพันธ
วงศ กรุงเทพฯ เปดโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษา ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๙๖ บรรดาซิสเตอรไดยา ยไปอยทู ี่
ถนนคอนแวนต สีลม กรุงเทพฯ ทีซ่ งึ่ โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ตัง้ อยใู นปจจุบนั ไดเปดโรงเรียนประจำ
กลางทงุ นาทีน่ นั่ มีนกั เรียน ๑๖ คน เปนนักเรียนประจำ ๓ คน กิจการของโรงเรียนเจริญกาวหนาขึน้ มาก
รับนักเรียนไดประมาณ๕๐๐ คน รวมทัง้ นักเรียนประจำ ๘๐ คน ตอมาดวยเหตุจำเปนบางประการ ทานอธิการ
เจาคณะเห็นสมควร ใหซสิ เตอรทงั้ หมดยายกลับไปชวยงานทีเ่ มืองอิโป ประเทศมาเลเซีย ดังนัน้ ในชวงระยะ
แรกนี้ คณะซิสเตอรพระกุมารเยซูทำงานในประเทศไทยรวมเปนเวลา ๒๒ ป
ภายหลังเมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐) คณะซิสเตอรพระกุมารเยซู จึงไดเดิน
ทางกลับเขามาทำงานในประเทศไทยอีกเปนครัง้ ที่ ๒ ตามคำเชิญของพระสังฆราชฟรันซิส เซเวียร สงวน
สุวรรณศรี มุขนายกมิสซังจันทบุรี ใหมาจัดตัง้ โรงเรียนทีจ่ งั หวัดชลบุรี ซิสเตอรทเี่ ดินทางเขามาในครัง้ นีม้ ี
จำนวน ๕ คน ไดแก ซิสเตอรฟรันซิส ชูจติ ต ผลสุวรรณ ซิสเตอรหลุยส มารี สมเจตน เสวตรวิทย
ซิสเตอรอลั ฟองส คุมส ซิสเตอรเอลิซาเบธ ดูโครส และอธิการิณี ปอล บานาล
ในเวลานัน้ การกอสรางโรงเรียนทีจ่ งั หวัดชลบุรยี งั ไมแลวเสร็จ ตองใชเวลากอสรางอีก มากกวา
หนึง่ ป ระหวางนัน้ เองคณะซิสเตอรไดรบั เชิญจากคณะสงฆพระมหาไถใหเปดโรงเรียนทีว่ ดั พระมหาไถ
ซอยร ว มฤดี กรุ ง เทพฯ เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาให แ ก
นักเรียนไทยและตางชาติ ทีบ่ ดิ ามารดาทำงานใน
ประเทศไทย ซึ่ ง ต อ มาเป น ที่ รู จั ก กั น ในชื่ อ ของ
โรงเรียนพระมหาไถศกึ ษา กรุงเทพ และในภายหลัง
ไดแยก ออกเปน ๒ โรงเรียน โดยนักเรียนไทยเรียน
ในโรงเรียนพระมหาไถศกึ ษา และนักเรียนตางชาติ
เรียนในโรงเรียนรวมฤดีวเิ ทศศึกษา ซึง่ เปนโรงเรียน
นานาชาติ ที่ เ ป น โรงเรี ย นเอกชนแห ง แรกใน
ประเทศไทย
๑๙

ป ค.ศ. ๑๙๕๙ ซิสเตอรเมรี่ ลันต ชาวอังกฤษ
ไดเดินทางจากมาเลเซียมาประเทศไทยพรอมกับซิสเตอร
เกเบรียล กระบิลโกวิท และไดซอื้ ทีด่ นิ ทีเ่ ปน “ทงุ นา”
จำนวน ๒๔ ไร ตั้งอยูบริเวณถนนสุขุมวิทซอย ๑๐๑
อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ ซึง่ ขณะนัน้ เปนพืน้ ทีท่ คี่ อ น
ขางเปลี่ยว ไมคอยมีผูคนอาศัยอยูมากนักเพื่อจัดสราง
โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิ ยา (มักเปนทีร่ จู กั ทัว่ ไปวา โรงเรียนโฮลี)่ ซึง่ เปดทำการสอนวิชาเลขานุการโดยใช
ภาษาอังกฤษลวน ขณะรอการถมที่และกอสรางอาคารเรียนนั้น ทานไดไปเชาบานที่ถนนสาทรเหนือ
เพือ่ ใชเปนโรงเรียนชัว่ คราว โดยมีซสิ เตอรเกเบรียล ฟรังซัวส ชาวฝรัง่ เศส เปนผอู ำนวยการสอนคนแรก
และซิสเตอรหลุยส มารี สมเจตน เสวตรวิท เปนครูใหญคนแรก
ป ค.ศ. ๑๙๖๔ อธิการิณีฟรังซิส เซเวียร บาราร ไดยายจากชลบุรีมาเปนอธิการิณีที่บานรวมฤดี
แทนอิการิณี เมรี่ ลันต ซึง่ ยายไปปฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแกน
ป ค.ศ. ๑๙๖๕ โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิ ยา ไดยา ยจากถนนสาทรเหนือ มาอยใู นเขตพืน้ ทีพ่ ระโขนง
ป ค.ศ. ๑๙๘๗ คณะซิสเตอรพระกุมารเยซู ไดขยายงานแพรธรรมไปยังจังหวัดชัยภูมิ ตามคำเชือ้ เชิญ
ของพระสังฆราช ยออากิม พเยาว มณีทรัพย มุขนายกมิสซังนครราชสีมา
ปจจุบนั คณะซิสเตอรพระกุมารเยซูไดขยายงานแพรธรรมไปในเขตพืน้ ที่ ๕ สังฆมณฑล ดังนี้
๑.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเปนสถานทีต่ งั้ ของบานศูนยกลาง
คณะแลว คณะซิสเตอรพระกุมารเยซูยงั ใหบริการดานการศึกษา ทัง้ ในและนอกระบบ โดยจัดตัง้ โรงเรียน
พระกุมารเยซูวทิ ยา ถนนสุขมุ วิท ซอย ๑๐๑ เขตพระโขนง ซึง่ เปดสอนแผนกเลขานุการเปนภาษาอังกฤษลวน
และศูนยรบั เลีย้ งเด็กกอนวัยเรียนพระกุมารเยซู หมบู า นอยเู จริญ ถนนอโศก-ดินแดง เขตหวยขวาง
๒.สังฆมณฑลจันทบุรี ในเขตจังหวัดชลบุรี คณะซิสเตอรพระกุมารเยซูไดใหบริการดานการศึกษา
ทัง้ ในและนอกระบบ โดยจัดตัง้ โรงเรียนเมรีอ่ มิ มาคุเลตคอนแวนต เปดสอนในระดับปฐมวัย ถึง ชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลาย และสถานรับเลีย้ งเด็กกอนวัยเรียนพระกุมารเยซู
๓.สังฆมณฑลอุดรธานี ในเขตจังหวัดขอนแกน ไดใหบริการดานการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ โดย
จัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลพระกุมารเยซู โรงเรียนฝกอาชีพพระกุมารเยซู โรงเรียนอนุบาลมหาไถศกึ ษาบานไผ
และโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
๔.สังฆมณฑลนครราชสีมา ในเขตจังหวัดชัยภูมิ คณะซิสเตอรพระกุมารเยซูใหบริการดานงาน
อภิบาล และงานสังคมสงเคราะห
๕.สังฆมณฑลเชียงใหม คณะซิสเตอรพระกุมารเยซูไดรว มงานกับคณะธรรมทูตแหงประเทศไทย
ในการทำงานกับชาวเขาเผามง ที่ศูนยคาทอลิกเชียงของ และศูนยคาทอลิกเวียงแกน เขตเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ ยังไดรว มมือกับคณะซิสเตอรพระกุมารเยซูในประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียใน
ทำงานแพรธรรมในสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาและสาธารณรัฐประชาชนลาว
๒๐

ยอนรอย ๔๐ ป โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ในป พ.ศ ๒๕๐๗ ซิสเตอรคณะพระกุมารเยซู
๒ ทาน (นักบวชหญิงในคริสตศาสนา นิกายโรมัน
คาทอลิก) ไดแก ซิสเตอร เมรี่ ลันต ชาวอังกฤษ และ
ซิสเตอรเจโรม ลาภพร บุญยวนิช ซึง่ ขณะนัน้ ประจำ
อยูที่จังหวัดขอนแกนไดเริ่มมาทำงานดานสังคม
สงเคราะหทหี่ มบู า นโนนสมบูรณ ตามคำเชือ้ เชิญ
ของสงฆ ค ณะพระมหาไถ (คณะสงฆ ใ นคริ ส ต
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก) ขณะนั้นหมูบาน
โนนสมบู ร ณ เ ป น เพี ย งหมู บ า นเล็ ก ๆ มี เ พี ย ง
๑๐ หลังคาเรือน ซิสเตอรทั้งสองไดเขาไปเยี่ยม
ผู ป ว ยโรคเรื้ อ นในสถานพยาบาลโนนสมบู ร ณ
บรรดาเด็ก ๆ ในหมบู า นและในสถานพยาบาลโนน
สมบูรณสว นมากไมไดเรียนหนังสือ เนือ่ งจากปญหา
ความยากจน และเด็ก ๆ มีความหวาดระแวงวา
จะเปนทีร่ งั เกียจของผอู นื่ จึงทำใหไมอยากไปเขาเรียน
ในโรงเรียนทีไ่ หนๆ และผปู กครองเองก็ไมเห็นความ
สำคัญของการศึกษามากนัก เพราะตองดิน้ รนทำมา
หาเลี้ ย งชี พ ซิ ส เตอร ไ ด พ ยายามพบปะ พู ด คุ ย
จนผปู กครองเขาใจถึงความจำเปนของการศึกษา และ
ยินยอมสงบุตรหลานของตนมารับการศึกษาอบรม
โดยซิสเตอรเจโรม ลาภพร บุญยวนิช และซิสเตอร
แอนมารี พัชรี โกลาโซ ไดนำนักเรียนโรงเรียนพระ
กุมารเยซู (ขณะนั้นเปนโรงเรียนสำหรับนักเรียน
หญิงลวน เปดสอนในระดับมัธยมตน) เดินทางจาก

๒๒

จังหวัดขอนแกนเพือ่ มาเยีย่ มชาวบานและสอนเรียน
เด็กๆ ในทุกวันเสาร ตัง้ แต เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.
ครั้งแรกมีเด็กมาเขาเรียนประมาณ ๑๐ คน โดย
เด็ก ๆ นัง่ เรียนกันตามใตรม ไม การจัดการเรียนการ
สอนมงุ เนนใหเด็ก ๆ ไดอา นออก เขียนได ควบคไู ป
กับการใหการอบรมเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม
ป พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยการสนับสนุนของ
คณะภราดาเซนตคาเบรียล (นักบวชชายในคริสต
ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภราดาวิกตอร และภราดาเอ็มมานูเอล ไดจดั หาเงิน
บริจาคสนับสนุนจัดสรางอาคารเรือนไม ๒ ชั้น
จำนวน ๑ หลัง ๑๐ หอง เพือ่ ซิสเตอรจะไดใชเปน
หอ งเรี ย นและหอ งอื่ น ๆ ที่จำเปน การเรีย นการ
สอนอยางไมเปนทางการนีด้ ำเนินไปเรือ่ ย ๆ เปนเวลา
เกือบ 4 ป ความรักความเอาใจใสของบรรดาซิสเตอร
เปนทีป่ ระจักษแกชมุ ชน ผปู กครองเริม่ ไววางใจสง
บุตรหลานของตนมารับการศึกษาอบรมเพิ่มขึ้น
เรือ่ ย ๆ
จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๕๑๔ ซิสเตอรเจโรม
ลาภพร บุญยวนิช จึงไดดำเนินการขออนุญาตเปด
ทำการเรียนการสอนอยางเปนทางการ และไดรับ
อ นุ ญ า ต ใ ห เ ป ด ทำ ก า ร ส อ น ตั้ ง แ ต ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๗

รับนักเรียนตัง้ แตอายุ ๕ ขวบขึน้ ไป รับไดจำนวน
๒๐๐ คน ตามระบุในใบอนุญาตเลขที่ ๙๙/๒๕๑๔
ซึ่ ง ต อ มาโรงเรี ย นแห ง นี้ เ ป น ที่ รู จั ก ในนามของ
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ - โรงเรียนการ
กุศลสำหรับบุตรหลานผูปวยโรคเรื้อน โดยมี
ซิสเตอรเบอรนาแด็ท พเยาว เดือ่ มคัน้ ดำรงตำแหนง
ผูจัดการโรงเรียน และนางสาวสมพิศ ภานุทัต
ดำรงตำแหน ง ครู ใ หญ ส ว นซิ ส เตอร เ จโรม
ลาภพร บุญยวนิช ก็ยงั คงทำงานดานสังคมสงเคราะห
ในหมบู า นตอไปอยางเงียบ ๆ อยางไรก็ตาม บรรดา
ซิสเตอรกย็ งั ตองประสบปญหาความยงุ ยากอีกมาก
มายเกีย่ วกับการรับเด็กเขาเรียน เพราะเด็กสวนมาก

ไมมหี ลักฐานเอกสารการเกิด เนือ่ งจากผปู กครอง
อพยพยายทีอ่ ยบู อ ย ๆ ประกอบกับความยากจนและ
ไมรขู อ กฏหมาย ยิง่ ทำใหปญ หาซับซอนมากขึน้ และ
เมื่อสามารถเขาเรียนไดแลวก็ตองขาดเรียนบอย ๆ
เพราะตองไปรับจางทำงานหาเงินมาชวยผปู กครอง
แตดว ยจิตใจทีเ่ ปย มดวยเมตตาและปณิธานอันแนว
แนของบรรดาซิสเตอรและคณะครู ปญหาตาง ๆ
จึงไดรบั การแกไขทีละเล็กละนอย พรอม ๆ กับการ
ดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
อื่น ๆ ซึ่งก็ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี ไมวา
จะเปนเรื่องทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ
อุปกรณการเรียนทีจ่ ำเปน ความเสียสละและความ
มงุ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ของเด็ก ๆ และเยาวชนใหดขี นึ้ โดยอาศัยการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเปนที่ประจักษ
แกชมุ ชนทัว่ ไป ผปู กครองในหมบู า นใกลเคียงเริม่ สง
บุตรหลานของตนมาเรียนในโรงเรียนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
ป พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียนดีรบั อนุญาตใหขยาย
อาคารเรียน โดยตอเติมจากอาคารเรียนเดิมอีก ๒ หอง
เรียน เพื่อใหเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
และนางสาวบัวไข สุขวิชยั ไดเขาดำรงตำแหนงครู
ใหญแทนนางสาวสมพิศ ภาณุทตั ิ ซึง่ ลาออกเนือ่ ง
จากยายภูมลิ ำเนา
ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซิสเตอรเจโรม ลาภพร
บุญยวนิช เขาดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน และ
นางสาวสมพิศ ภาณุทตั ิ ไดยา ยกลับมารับตำแหนง

๒๓

ครูใหญอกี ครัง้ การดำเนินงานของโรงเรียนมีการ
พัฒนากาวหนาขึน้ ตามลำดับ
ป พ.ศ. ๒๕๑๙ ซิ ส เตอร เ จโรม ลาภ พ ร
บุญยวนิช ไดรบั รางวัลโลเกียรติยศ มนุษยสัมพันธ
ยอดเยีย่ ม สาขาผบู ำเพ็ญประโยชนตอ สังคม จาก
ชมรมมนุษยสัมพันธแหงประเทศไทย (ปจจุบัน
เปลีย่ นชือ่ เปน มนุษยสัมพันธสมาคมแหงประเทศ
ไทย ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ) นับเปนเกียรติ
ประวั ติ แ ก ซิ ส เตอร แ ละโรงเรี ย นเป น อย า งยิ่ ง
ทั้งยังนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก ครู นักเรียน
ผปู กครอง และชุมชนอีกดวย และในปเดียวกันนี้
เองโรงเรียนไดรบั อนุญาตใหรบั นักเรียนเพิม่ จาก เดิม
200 คน เปน 335 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ ๙๗/
๒๕๑๙
ป พ.ศ.๒๕๒๑ ซิ ส เตอร เ จโรม ลาภ พ ร
บุญยวนิช ไดขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากเดิมที่
เปดทำการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง

๒๔

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๗ เปน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑
ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๘๒/
๒๕๒๑ นอกจากนีไ้ ดสรางอาคารเรียนเรือนไมเพิม่
อีก ๒ หลัง โดยไดรบั อนุญาตใหรบั นักเรียนเพิม่ จาก
เดิมจำนวน ๓๓๕ คน เปน ๕๑๕ คน
ป พ.ศ. ๒๕๒๓ ซิสเตอรพอลลีน กัลยาลักษณ
ฤกษสวาง เขาดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน และได
รับอนุญาตใหตอ เติมอาคารเรียนเพิม่ ขึน้ อีก ๒ หอง
เรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๒๑ / ๒๕๒๓ โดย
สามารถรับนักเรียนเพิม่ จากเดิมอีก ๘๐ คน รวมเปน
๕๙๕ คน
ป พ.ศ.๒๕๒๔ ซิสเตอรเกเบรียล อมรัตยา
กระบิลโกวิท เขาดำรงตำแหนงผูจัดการโรงเรียน
แทนซิสเตอรกัลยาลักษณ ฤกษสวาง ซึ่งยายไป
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นสถานทีอ่ นื่
ป พ.ศ. ๒๕๒๕ นางนิตยา พวงสุวรรณ
เข า ดำรงตำแหน ง ครู ใ หญ แทนนางสาวสมพิ ศ
ภาณุทั ติซงึ่ ลาออกไปประกอบอาชีพอืน่
ป พ.ศ. ๒๕๒๘ ซิสเตอรภาวิณี พิชยั ศรีสวัสดิ์
เขาดำรงตำแหนงผูจัดการโรงเรียน และไดติดตั้ง
โทรศัพทภายในโรงเรียนและบานพัก เพือ่ สะดวกใน
การติดตอสือ่ สารกับหนวยงานอืน่ ๆ
ป พ.ศ. ๒๕๒๙ มี ก ารจั ด สร า งสนาม
บาสเกตบอลขึน้ เพือ่ ใหนกั เรียนไดใชในการเรียน
วิชาพละ และการแขงขันอืน่ ๆ
ป พ.ศ.๒๕๓๑ ซิสเตอรเทเรซา บุญเกื้อ
วรีวงศ เขาดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน

ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ซิสเตอรดาริกา อนุตตรา
นนท เขาดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน และไดรเิ ริม่
โครงการใหม ๆ เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็ไดให
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานอยางจริงจัง โดย
จัดใหมกี ารสอนวิชาดนตรีพนื้ บาน (โปงลาง) แกเด็ก
นักเรียนทีส่ นใจและโดยเฉพาะอยางยิง่ ทีม่ คี วามถนัด
ดานดนตรี นอกจากนี้ยังไดจัดสรางแทงคซีเมนต
จำนวน ๒ แทงค เพือ่ ใชเก็บน้ำฝนสำหรับนักเรียน
ใชดมื่ และจัดทำระบบประปาในโรงเรียน เพือ่ ใหมี
น้ำใชจำนวนเพียงพอ
ป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดมกี ารปรับปรุงหองธุรการ
และหองวิชาการโดยการปูเสือ่ น้ำมัน และติดตัง้ เหล็ก
ดัดทีห่ นาตาง ประตู
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ องคกร เจซี โอซากา ประเทศ
ญีป่ นุ ไดใหความอนุเคราะหจดั สรางแทงคซเี มนต
เพิม่ เติมใหอกี ๔ แทงค ปรับปรุงหองสมุดเพือ่ เปด
บริการแกชุมชน และคณะภราดาเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย ไดบริจาคเงินสนับสนุนในการจัด
ทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมี
เหตุการณประวัตศิ าสตรสำคัญอีกประการหนึง่ ของ
โรงเรียนทีค่ วรแกการจดจำ นัน่ คือ เมือ่ วันที่ ๒๓
ตุ ล าคม ๒๕๓๗ ทางโรงเรี ย นได รั บ พระมหา
กรุณาธิคณ
ุ จากเจาหญิงซายาโกะ แหงประเทศญีป่ นุ
พระองคไดทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบูรณ ซึ่งนำความปลาบปลื้มและกอให

เกิดขวัญและกำลังใจอยางมากแกคณะซิสเตอร ครู
นักเรียน และผปู กครอง และในการนีท้ างโรงเรียนได
จัดแสดงการเลนดนตรีพื้นบาน (โปงลาง) ของ
นักเรียนใหทอดพระเนตรอีกดวย ซึ่งพระองคก็
ทรงทอดพระเนตรดวยความสนพระทัยเปนอยางยิง่
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ บาทหลวงเจริญ เวียนสิริ
นันทโชติ (สงฆคณะพระมหาไถ) เขาดำรงตำแหนง
ผู จั ด การโรงเรี ย น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น โ ดย
จัดทำสวนหยอมภายในโรงเรียน บริเวณหนาอาคาร
เรียน และบริเวณเสาธง
ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ซิสเตอรเจอเริด อนุกูล
หริพงศ เขาดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน ในปนี้
ทางโรงเรียนไดขออนุญาตลดชั้นเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปที่ ๑- ๓ ตามทีร่ ะบุในใบอนุญาตเลขที่ ขก.
๑๐๑ / ๒๕๓๙ และเปดชัน้ เรียนเพิม่ ในระดับชัน้
อนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ ตามใบอนุญาตเลขที่ ขก.
๑๕๓ / ๒๕๓๙ นอกจากนีน้ างนิตยา พวงสุวรรณ
ซึ่งดำรงตำแหนงครูใหญในขณะนั้นก็ไดรับรางวัล
ที่ ๑ ประเภทผบู ริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ขอนแกน
ป พ.ศ.๒๕๔๑ ทางโรงเรียนไดปรับปรุง
อาคารเรียนเรือนไม ๒ ชัน้ โดยการทาสีใหมทงั้ หมด
ปู ก ระเบื้ อ งห อ งธุ ร การ และจั ด สร า งถ้ำ เพื่ อ
ประดิษฐานรูปปน พระนางมารีย อันเปนทีเ่ คารพของ
ทุกคนในโรงเรียน

๒๕

ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมกี ารปรับปรุงหองเรียน
อนุบาล ๑ - ๓ ใหม โดยการปูกระเบือ้ งพืน้ หองและ
เปลี่ยนโตะ-เกาอี้ เพื่อใหไดขนาดพอเหมาะกับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลยิ่งขึ้น และยังไดเปลี่ยน
หลังคาอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ซึง่ จาก
เดิมหลังคาสังกะสีเปนหลังคากระเบือ้ ง พรอมทัง้ ทาสี
อาคารใหมทงั้ หมด นอกจากนีย้ งั ไดรบั อนุญาตให
เปลีย่ นแปลงตราประจำโรงเรียน จากเดิมทีเ่ ปนรูปโล
ปรั ช ญา กางเขน และดาว ๕ ดวง เป น รู ป
ตราประจำคณะซิสเตอรพระกุมารเยซูทใี่ ชกนั ทัว่ โลก
(โลสแี ดงคาดแถบสีเงินขลิบทอง มีรปู พระคัมภีรแ ละ
สายประคำอยดู า นบนมุมขวามือ และรูปเครือ่ งปน
ฝายมุมลางดานซาย มีรปู ดอกมาเกอริตสีขาวขนาบ
ดานซาย-ขวาของโล และขอความคติพจน “ซือ่ สัตย
ในคุณธรรม เขมแข็งในหนาที่” ปรากฏอยูดาน
บนของโล
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนไดปพู นื้ กระเบือ้ ง
หองน้ำชาย-หญิงในระดับอนุบาล และ หองเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ ๑/๓ พรอมทัง้ ทาสีใหมใหดสู ดใส
นาเรียนยิง่ ขึน้
ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ทางโรงเรี ย นได จั ด
ทำโครงการกำแพงบุญขึน้ เพือ่ รับเงินบริจาคสมทบ
ในการจัดสรางกำแพงรัว้ โรงเรียนขึน้ ใหม ซึง่ ไดรบั
การสนับสนุนจากผปู กครองนักเรียนเปนอยางดี และ
ในปนี้เชนเดียวกันที่โรงเรียนไดรับอนุญาตใหรับ

๒๖

นักเรียนเพิม่ จากเดิม ๕๙๕ คน เปน ๗๕๐ คน
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ได มี ก ารจั ด สร า ง
ลานอเนกประสงค เพือ่ ใชในการประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซิสเตอรแสงเดือน มาลีรกั ษ
เขาดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน และในวันที่ ๒๗
ธันวาคม ปเดียวกันนี้ โรงเรียนมหาไถศึกษาโนน
สมบูรณไดรบั การรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ระดับเงิน จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนไดรบั การรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ใน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และ โรงอาหารได
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ๒๘ “ดี”
ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซิสเตอรแสงเดือน มาลีรกั ษ
เขาดำรงตำแหนงครูใหญโรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบูรณ และซิสเตอรหัทยา นวชาตโฆษิต
ดำรงตำแหนงผจู ดั การโรงเรียน
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรี ย นมหาไถ ศึ ก ษา
โนนสมบูรณไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดาน ปฐมวัย และ ประถมศึกษา เมื่อ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2550 และยังไดรบั การรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง
เปนครัง้ ที่ ๒ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อีกดวย
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซิสเตอรชดิ ชนก แสงสุรยิ ะ
ปฏิบัติหนาที่รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนแทนซิสเตอรแสงเดือน มาลีรกั ษ ซึง่ ลาศึกษา
ตอ และในปนเี้ อง มูลนิธพิ ระกุมารเยซูรบั โอนกิจการ
โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณเขาเปนของ
มูลนิธฯิ ตามหนังสืออนุญาตที่ ขก๒.๐๐๑ / ๒๕๕๑
และในปนเี้ ชนเดียวกันทีโ่ รงเรียนมหาไถศกึ ษาโนน
สมบูรณไดรบั เกียรติบตั ร ๒๙ มีพฒั นาการของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ระหวางปการศึกษา
๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ จากสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนไดรบั อนุญาตให
กอสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชัน้ และ
ในปนซี้ สิ เตอรวรนุช ลำดวน ไดเขาดำรงตำแหนง
ผอู ำนวยการโรงเรียน
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปจจุบนั ไดมกี ารเปดใช
อาคารเรียน “นิโคลาส บารเร” ซึง่ เปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๓ชัน้ ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหจดั สรางเมือ่ ปลาย

ป พ.ศ. ๒๕๕๒ และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
๑-๖ ยายจากอาคารเรียนเรือนไม ๒ เดิมมาเรียนที่
อาคารแหงนีท้ งั้ หมด สวนอาคารเรียนเรือนไม ๒ ชัน้
ไดปรับปรุงและใชเปนหองประกอบการตาง ๆ และ
ไดรอื้ ถอนอาคารเรียนคอนกรีตชัน้ เดียว ๓ หอง ทีเ่ คย
ใช เ ป น ห อ งเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ และ
อาคารเรือนไมชนั้ เดียวทีใ่ ชเปนหองดนตรี-นาฏศิลป
และหองการงานพื้นฐานอาชีพลง เนื่องจากชำรุด
ทรุดโทรมมาก และในปนี้ไดมีการจัดงานฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ป แหงการกอตัง้ โรงเรียน ในวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๔
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา โรงเรียนมหาไถ
ศึกษาโนนสมบูรณไดมงุ มัน่ ทีจ่ ะสืบสานปณิธานใน
การรวมมือสรางสรรคสังคมแหงความรักและเอื้อ
อาทรทีย่ งั่ ยืนซึง่ บรรพชนรนุ แรก ๆ ไดเริม่ ไวแลวนัน้
ใหดำรงอยสู บื ไป โดยจัดใหมกี ารปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนอยางตอเนือ่ งในทุก ๆ ดานเปนทีป่ ระจักษแก
บุคคลทัว่ ไป
ปจจุบนั โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
เปดทำการสอนตั้งแตระดับปฐมวัยปที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ไดรบั อนุญาตใหรบั นักเรียนได
๗๕๐ คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการทัง้
หมด ๘ อาคาร

๒๗

ทำเนียบผบู ริหาร อดีต – ปจจุบนั

ผจู ดั การ

๒๘

ซิสเตอรเบอรนาแด็ท พเยาว เดือ่ มคัน้
( ๒๕๑๔ -๒๕๑๖)

ซิสเตอรเจโรม ลาภพร บุญยวนิช
(๒๕๑๖-๒๕๑๖)

ซิสเตอรพอลลีน กัลยาลักษณ ฤกษสวาง
(๒๕๒๓-๒๕๒๓)

ซิสเตอรเกเบรียล อมรัตยา กระบิลโกวิท
(๒๕๒๔-๒๕๒๗)

ซิสเตอรภาวิณี พิชยั ศรีสวัสดิ์
(๒๕๒๘-๒๕๓๐)

ซิสเตอรเทเรซา บุญเกือ้ วรีวงษ
(๒๕๓๑-๒๕๓๔)

ซิสเตอรดาริกา อนุตตรานนท
(๒๕๓๕-๒๕๓๗)

บาทหลวงเจริญ เวียนศิรนิ นั ทโชติ
(๒๕๓๘-๒๕๓๘)

ทำเนียบผบู ริหาร อดีต – ปจจุบนั

ผจู ดั การ

ซิสเตอรเจอรเริดอนุกลู หริพงศ
(๒๕๓๙-๒๕๔๗)

ซิสเตอรแสงเดือน มาลีรกั ษ
(๒๕๔๗-๒๕๔๙)

ซิสเตอรหทั ยา นวชาตโฆษิต
(๒๕๔๙-ปจจุบนั )

๒๙

ทำเนียบผบู ริหาร อดีต – ปจจุบนั
ครูใหญ/ผอู ำนวยการ

คุณครูสมพิศ ภาณุทตั
(๒๕๑๔-๒๕๑๕)

คุณครูบวั ไข สุขวิชยั
(๒๕๑๗-๒๕๒๒)

คุณครูสมพิศ ภาณุทตั
(๒๕๑๗-๒๕๒๔)

คุณครูนติ ยา พวงสุวรรณ
(๒๕๓๙-๒๕๔๘)

ซิสเตอรแสงเดือน มาลีรกั ษ
(๒๕๔๙-๒๕๕๐)

ซิสเตอรชดิ ชนก แสงสุรยิ ะ
(๒๕๕๑-๒๕๕๑)

ซิสเตอรวรนุช ลำดวน
(๒๕๕๒ -ปจจุบนั )
๓๐

นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่ นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์
เกิด ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๗
สถานภาพ สมรส
ชือ่ คสู มรส นายสุเจตน มงคลไชยสิทธิ์
มีบตุ ร ๒ คน
ชือ่ บุตร ๑. นายจิรเมธ มงคลไชยสิทธิ์
๒. นางสาวจารุมน มงคลไชยสิทธิ์
ทีอ่ ยปู จ จุบนั ๒๗๐/๒ ม. ๕ ต. ปาไผ อ. สันทราย จ. เชียงใหม
ทีท่ ำงานปจจุบนั โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับประถม
ระดับมัธยมตน
ระดับมัธยมปลาย
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ประวัตกิ ารทำงาน

คติพจน

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย อ. เมือง จ. ขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
- ครูโรงเรียนทาคันโทวิทยาคม อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ
- ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ. สันทราย จ. เชียงใหม

พยายามทำใหดที สี่ ดุ
๓๑

จ.ส.อ. อนิรทุ ธ อุดม

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่ จ.ส.อ. อนิรทุ ธ อุดม
เกิด ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒
สถานภาพ สมรส
ชือ่ คสู มรส นางพีรธิดา อุดม
มีบตุ ร ๒ คน
ชือ่ บุตร ๑. เด็กชายอิสระ
อุดม
๒. เด็กชายอานุภาพ อุดม
ทีอ่ ยปู จ จุบนั

๑๒ ถ. หลังเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐

ทีท่ ำงานปจจุบนั สำนักงานสัสดีจงั หวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับประถม
ระดับมัธยมตน
ระดับมัธยมปลาย
ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
โรงเรียนทาพระวิทยายน อ. เมือง จ. ขอนแกน
โรงเรียนนายสิบทหารราบ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรขี นั ธ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประวัตกิ ารทำงาน - กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖ อ. เมือง จ. ยโสธร
- หนวยสัสดีอำเภอบานฝาง จ. ขอนแกน
- หนวยสัสดีอำเภอน้ำพอง จ. ขอนแกน
- แผนกสัสดีจงั หวัดขอนแกน
- สำนักสัสดีจงั หวัดขอนแกน
คติพจน
ไมสำคัญวาเราจะเปนอะไร สิง่ ทีส่ ำคัญคือ เราเปนคนดีหรือเปลา
๓๒

นายวิชาญ

ศรีนะ

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่ นายวิชาญ ศรีนะ
เกิด ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๕
สถานภาพ สมรส
ชือ่ คสู มรส นางเวรุวรรณ ศรีนะ
มีบตุ ร
๑ คน
ชือ่ บุตร เด็กชายศักรินทร ศรีนะ
ทีอ่ ยปู จ จุบนั
๔๕๖/๖ ตลาดประตูน้ำขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน
ทีท่ ำงานปจจุบนั ๔๕๖/๖ ตลาดประตูน้ำขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับประถม โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
ระดับมัธยมตน โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
ระดับมัธยมปลาย ระดับปริญญาตรี ประวัตกิ ารทำงาน
- บริษทั ขอนแกน T.P.D.
- เจาของรานเสือ้ ผาแฟชัน้ ขายปลีกและสง ณ ตลาดประตูน้ำขอนแกน
คติพจน

ฝนใหไกลไปใหถงึ ...ทอไดแตอยาถอย

๓๓

ร.อ. สมรักษ คำสิงห

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่ ร.อ. สมรักษ คำสิงห
เกิด ๑๖ มกราคม ๒๕๑๖
สถานภาพ สมรส
ชือ่ คสู มรส นางเสาวนีย คำสิงห
มีบตุ ร
๑ คน
ชือ่ บุตร เด็กหญิง..........
ทีอ่ ยปู จ จุบนั
ทีท่ ำงานปจจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับประถม โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
ระดับมัธยม โรงเรียนผะดุงศิษยพทิ ยา
ประวัตกิ ารทำงาน
- นักกีฬามวยสากลสมัครเลนเหรียญทองคนแรก จากกีฬาโอลิมปกเกม ครัง้ ที่ ๒๖
- ฯลฯ
- ดารา
คติพจน

๓๔

ภญ. ปวีณา เริม่ รักษ

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่
ภญ. ปวีณา เริม่ รักษ
เกิด ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒
สถานภาพ สมรส
ชือ่ คสู มรส นายอนุชา เริม่ รักษ
มีบตุ ร
๒ คน
ชือ่ บุตร ๑. เด็กชายกองภพ เริม่ รักษ
๒.เด็กหญิงไปรยา เริม่ รักษ
ทีอ่ ยปู จ จุบนั

๙๑ หมู ๑๒ ต.บานทมุ อ.เมือง จ.ขอนแกน

ทีท่ ำงานปจจุบนั

โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน

ประวัตกิ ารศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ อ. บานแฮด จ. ขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตรบณ
ั ฑิต พิษณุโลก

ประวัตกิ ารทำงาน เภสัชกรระดับชำนาญการ
คติพจน

โรงพยาบาลพระยืน จ. ขอนแกน

ความพยายามอยทู ไี่ หนความสำเร็จอยทู นี่ นั้

๓๕

นายวีระ หยงเอน

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่
นายวีระ หยองเอน
เกิด ๓๑ มกราคม ๒๕๒๖
สถานภาพ สมรส
ชือ่ คสู มรส นางสาวปวีณา เต็มสุข
ทีอ่ ยปู จ จุบนั

๔๐ ม. ๖ ต.โนนสมบูรณ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

ทีท่ ำงานปจจุบนั หมบู า นสุรนิ ดา ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน
ประวัตกิ ารศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินยิ มอันดับ 2
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัตกิ ารทำงาน - บริษทั พิมานจำกัด ตำแหนงวิศวกร
- บริษทั บานจันทรประเสริฐจำกัด ตำแหนงวิศวกร
คติพจน

๓๖

ความซือ่ สัตย สุจริต ความกลาหาญ พากเพียร บากบัน่ เปนหนทางสคู วามสำเร็จ

นางสาวนภาพร

ภูมริ นิ ทร

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่
นางสาวนภาพร ภูมริ นิ ทร อายุ ๒๖ ป
เกิด
๔ เมษายน ๒๕๒๗
สถานภาพ โสด
ทีอ่ ยปู จ จุบนั

บานพักขาราชการศาลยุตธิ รรม (ตลิง่ ชัน) เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ

ทีท่ ำงานปจจุบนั ศาลอาญากรุงเทพฯใต ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ประวัตกิ ารศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2543
นิตศิ าสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัตกิ ารทำงาน
- รับราชการ (งานฝากขัง) สวนจัดการงานคดี สำนักอำนวยการ
- ประจำศาลอาญากรุงเทพใต
คติพจน

กตัญูรคู ณ
ุ คน พัฒนาตนเองอยเู สมอ (คิดวาตราบใดทีเ่ รายังคงเดินทาง
อยคู งไปถึงทีห่ มายในสักวัน)

๓๗

นายเกริกเกียรติ นามมา

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่
นายเกริกเกียรติ นามมา
เกิด ๑๕ มกราคม ๒๕๒๖
สถานภาพ โสด
ทีอ่ ยปู จ จุบนั

๑๙๙/๒๓๑๐ ม. ๓ หมบู า นพฤกษา ๑๕ ซอย. ๑๘/๔ ถ.บางพลี ต.แพรกษาใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

ทีท่ ำงานปจจุบนั บริษทั เฟลตัลอุตสสาหกรรมจำกัด ๔๗๖ ม.๔ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย ๒ บี ถ.สุขมุ วิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ประวัตกิ ารศึกษา
ประถม
มัธยม
ปวช.
ปวส.

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
โรงเรียนทาพระวิทยายน
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด)

ประวัตกิ ารทำงาน
หัวหนาวิศวกรฝายออกแบบเครือ่ งมือ บริษทั เฟลตัลอุตสสาหกรรมจำกัด ๔๗๖ ม.๔
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย ๒ บี ถ.สุขมุ วิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
คติพจน
หมายเลขโทรศัพท ๐๘๔ – ๑๓๗๖๓๕๖ , ๐๘๙ -๒๗๔๗๗๒๗, ๐๒-๓๒๔๐๘๘๘
หมายเลขโทรสาร ๐๒-๓๒๔๐๖๑๔

๓๘

นางตันหยง

คานอำไพ

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่ นางตันหยง คานอำไพ
เกิด ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๒
สถานภาพ โสด (หยา)
ทีอ่ ยปู จ จุบนั ๕๙๙/๑๒๖ หมู ๒ ต. ในเมือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน ๔๐๑๑๐
ทีท่ ำงานปจจุบนั โรงเรียนบานโนนคุต หมู ๘ ต. โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน ๔๐๑๖๐
ประวัตกิ ารศึกษา
๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ ปริญญาตรี น.บ. (นิตศิ าสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินยิ มอันดับ ๒ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ มัธยมศึกษาปที่ ๖ (ม.๖) โรงเรียนบานไผ
๒๕๑๙ – ๒๕๒๗ ป.๑ – ม.๓ โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
ประวัตกิ ารทำงาน
๒๕๕๒ – ปจจุบนั ผอู ำนวยการสถานศึกษา บานโนนคุต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
คติพจน “ ในชีวติ จริงความอดทน มีคา ยิง่ กวาความเกง”
เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๙๗๔๐๒๔๙

๓๙

นายชนะชัย ขจรเดช

ประวัตสิ ว นตัว
ชือ่
นายชนะชัย ขจรเดช
เกิด วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ อายุ ๓๒ ป
คสู มรส นางบุษบากร แพงแกว
บุตรชาย ด.ช.ธรรมโรจน ขจรเดช
ทีอ่ ยู ๑๖๗ ม.๑๑ บ.โนนสมบูรณ ต.โนนสมบูรณ กิง่ อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
ประวัตดิ า นการศึกษา
สำเร็จประถมศึกษาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จ.ขอนแกน
สำเร็จมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ จ.ขอนแกน
สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ จ.กาฬสินธ
สำเร็อดุ มศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประวัตดิ า นการทำงาน
- เปนครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ จ.ขอนแกน
- ครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแกน
- ครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนอนุบาลขอนแกน จ.ขอนแกน
- ปจจุบนั เปนครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนปากชมวิทยา จ. เลย
คติพจน
- ทำดี ไดดี

๔๐

ซิสเตอรเจโรม ลาภพร บุญยวนิช
ภคินคี ณะพระกุมารเยซูแหงประเทศไทย

ซิสเตอรรสู กึ ดีใจ
ทีไ่ ดเห็นโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณไดมกี ารพัฒนากาวหนาใน
ทุก ๆ ดาน ผิดจากเมือ่ ๔๐ ป ทีแ่ ลว ทีน่ กั เรียนมาเรียนดวยเครือ่ งแบบทีห่ ลากหลาย รองเทาหรือแมแต
สมุดเขียนก็ไมมี เนือ่ งจากความยากจน ทางโรงเรียนตองขอรับบริจาคกระดาษทีใ่ ชแลวหนาเดียวจากที่
ตาง ๆ เพื่อนำมาเย็บรวมเปนเลมใหนักเรียนไดใชเขียน อยางไรก็ตาม โดยอาศัยความเสียสละและ
อุทศิ ตนของคณะครู ทำใหนกั เรียนหลายคนมีกำลังใจและสามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ จนเติบโตเปนผใู หญ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสบความสำเร็จและเจริญกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน มีความภาคภูมใิ จในตนเอง
การอบรมพัฒนาคนใหบรรลุถงึ ความเปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้
เปนงานทีห่ นักและครูตอ ง
มีความเสียสละและรักเด็กอยางแทจริง ซิสเตอรขอฝากเด็ก ๆ ในโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณทกุ คน
ใหคณ
ุ ครูไดชว ยกันดูแล ประคับประคองใหพวกเขาเติบโตเปนคนดีของสังคม สามารถดำรงชีวติ รวม
กับผูอื่นไดอยางมีศักดิ์ศรี และขอใหคุณครูทุกคนไดภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ใหการศึกษาอบรม
ณ สถาบันแหงนี้ ปนี้ เปนปครบรอบ ๔๐ ป แหงการกอตัง้ โรงเรียน ซิสเตอรรสู กึ ดีใจ และภูมใิ จเปนอยาง
มาก และอยากใหเด็กๆ ทุกคนในโรงเรียนไดรสู กึ ดีใจ ภูมใิ จในสิง่ ดีหลาย ๆ อยางทีพ่ วกเขาไดรบั ในขณะนี้
ดวยเชนกัน
ขอพระเจาทรงอำนวยพรในน้ำใจดีของทุกๆ ทาน ที่มีสวนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในสถาบันแหงนี้ ขอใหไดประสบแตความสุข ความเจริญ และมัง่ คัง่ ยิง่ ๆ ขึน้

ซิสเตอรเจโรม ลาภพร บุญยวนิช
ภคินคี ณะพระกุมารเยซูแหงประเทศไทย

๔๑

ครูธนลักษณ พวงสมบัติ ( 2521 – 2554 )
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

สคู วามเปนครู
เมือ่ ๓๒ ปทผี่ า นมา หากทานใดเอยถึงหรือรจู กั โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ นอยครัง้ นักที่
จะมี ทานผมู จี ติ ศรัทธาแวะมาเยีย่ มเยือนถามไถทกุ ข – สุข ใหกำลังใจ เมือ่ นัน้ แหละ เหมือนพระผเู ปนเจาทรง
ประทานพร ใหคณะครูทนี่ ี่ มีพลังแรงกายทีม่ ากขึน้ ทีจ่ ะทำหนาทีค่ วามเปนครูไดตราบนานเทานานอีก
ตอไป...... แตกน็ า ภาคภูมใิ จอยางยิง่ ทีท่ า นคณะซิสเตอร ผบู ริหารจากคณะพระกุมารเยซู ไดรว มกันเสียสละ
อดทน พยายาม ทมุ เทแรงกาย แรงใจประสบการณของทาน มาพัฒนาชุมชนโนนสมบูรณ และชุมชนใกล
เคียง ไดมโี รงเรียนทีเ่ พียบพรอมสยู คุ ใหม นาอยู นาเรียน สำหรับเด็ก ๆ ชีวติ ในโรงเรียนไมใชมกี ารเลนเพียง
อยางเดียว ตองมีการเรียนดวย ครูเทานัน้ ทีจ่ ะทำใหเด็กจดจำชีวติ ในโรงเรียนไปไดนาน ..... พอแมของ
เด็ก ๆ ทุกคนไวใจครู เชือ่ ในความสามารถของครู ครูจงภาคภูมใิ จ เพราะครูเปนผนู ำของเด็ก เด็กอยกู บั ครูที่
โรงเรียนวันละหลาย ๆ ชัว่ โมง ฉะนัน้ จงนำเขาไปสเู สนทางทีถ่ กู ตอง ...... ดิฉนั ไดปฏิบตั หิ นาทีค่ รูทนี่ ี่ จึงได
เห็นครูผพู ี่ ครูผนู อ ง ครูผบู ริหารเห็นมีแตครูผใู ห ครูใหอะไรบาง “ครูใหความร”ู นีเ้ ปนสิง่ ทีท่ กุ คนในสังคม
ทราบ “ครูใหความอบอนุ ” นักเรียนทราบดี ครูใหกำลังใจ ครูใหความเมตตา ครูใหคำปรึกษา ครูใหหนทาง
สวาง ครูใหโอกาส ครูใหอภัย ครูใหชวี ติ ใหม ฯลฯ ยังมีสงิ่ ทีค่ รูใหอกี มากมายหลายอยาง ดิฉนั ก็ขอฝากขอ
คิ ด เล็ ก ๆ น อ ย ๆ สู ค วามเป น ครู ไว ใ ห กั บ ครู ยุ ค ใหม ได พิ จ ารณาต อ ไปค ะ .... และ
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๔๐ ป ของชาวมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ ดิฉนั ก็ขอกราบขอบพระคุณทานผรู บั
ใบอนุญาต ทานซิสเตอรหทั ยา นวชาตโฆษิต ทานผอู ำนวยการโรงเรียน ซิสเตอรวรนุช ลำดวน และซิสเตอร
คณะพระกุมารเยซูทกุ ทาน ทีไ่ ดใหโอกาส “สคู วามเปนครู” ของดิฉนั ไดเห็นการพัฒนาตนเองของลูกศิษย
เดินทางสเู สนทางความสำเร็จในหนาทีก่ ารงานทุก ๆอยางสคู วามกาวหนาเสมอ.... ขอใหทกุ ทานมีสขุ ภาพ
ทีด่ ี แข็งแรงตลอดไปคะ
ดวยรัก - ศรัทธาครู
ครูธนลักษณ พวงสมบัติ ( ๒๕๒๑ – ๒๕๕๔ )
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

๔๒

นางทิพพา สำฤทธิ์
ครูโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๒๖ เปนวันทีด่ ฉิ นั ไดรบั การบรรจุแตงตัง้ ใหเปนครูผสู อนอยโู รงเรียนมหาไถศกึ ษา
โนนสมบูรณ จนกระทัง่ บัดนี้ ป พ.ศ.๒๕๕๓ นับเวลาได ๒๗ ป ทีค่ อยเปนเรือจางเทียวรับ – สงศิษยให
ขามถึงฝง
ระยะเวลา ๒๗ ป ทีด่ ฉิ นั ไดเขามาทำการสอนอยทู นี่ ี่ จากอดีตทีเ่ ปนพืน้ ทราย อาคารไมเกา เด็กรับ
ประทานอาหารใตตน ไม สวมเสือ้ ผาเกา ๆ รองเทาแตะใสบา งไมใสบา งวิง่ เลนบนพืน้ ทรายซึง่ ลมพัดมาแตละ
ครัง้ แทบกระพริบตาไมทนั แมสภาพจะเปนเชนนี้ ใชวา จะเปนอุปสรรคขวากหนามตออาชีพครูกห็ าไมกลับ
ยิง่ เปนการกอจุดประกายสรางพลังมุมานะ พยายามและคาดวาดฝนวาทุกอยางในโรงเรียนจะตองพัฒนา
กวานี้
ในทีส่ ดุ จากวันวานก็มาถึงวันนี้ วันทีท่ กุ คนปลืม้ ปตยิ นิ ดีเปนอยางยิง่ คาดไมถงึ วาสิง่ ทีค่ าดหวังนัน้
จะเปนจริง ดัง่ คติพจนทวี่ า “กาวหนาเสมอ”
ในโอกาสเปดอาคารนิโคลาส บารเร ดิฉนั ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีและภาคภูมใิ จในความกาวหนา
ของโรงเรียน และคาดหวังวา โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ จะเปนสถาบัน การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สำหรับเยาวชน สืบไป

( นางทิพพา สำฤทธิ์ )
ครูโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

๔๓

นางรัชนี
ราชเพ็ง
ครูโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณไดกอ กำเนิด และเติบโตมาจนถึงปจจุบนั นับเปนเวลา ๔๐ ป
โรงเรียนไดผลิตศิษยรนุ แลวรนุ เลาผานออกไป โดยคณะผบู ริหาร คณะครูไดทมุ เท แรงกาย แรงใจ ดวยความ
เสียสละ อดทน เพือ่ พัฒนาปรับปรุงใหโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ เปนทีไ่ ววางใจของผปู กครอง ทางโรงเรียนมีความ
ตั้งใจที่จะอบรมปลูกฝงบุตรหลานของทานใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถและอยูในสังคมอยางมี
ความสุข
ขอ พระเปนเจาโปรดอำนวยพรใหทกุ ทาน จงประสบแดความสุขความเจริญตลอดไป

( นางรัชนี ราชเพ็ง )
ครูโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

๔๔

นางตันหยง คานอำไพ
ผอู ำนวยการโรงเรียนบานโนนคุต
“กาวหนาเสมอ” เปนขอความทีแ่ สดงใหเห็นถึงการเปนพลังในการขับเคลือ่ นการศึกษาไปสคู วาม
เปนสากลกวา ๔๐ ป ที่ผานมาโรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณไดมุงมั่นที่จะนำพาชุมชนแหงนี้
ไปสคู วามเจริญกาวหนา ในฐานะศิษยเกา พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๗ (ป.๑ – ม.๓) ดิฉนั มีความภาคภูมใิ จ
ที่ เห็นสถานศึกษาแหงนี้ มีการเติบโตและพัฒนาจนเปนทีย่ อมรับในทุกดาน
ในโอกาสอันเปนมงคล ที่โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ ไดมีการเปดทำการเรียนและ
ฉลองอาคารเรียนหลังใหม ดิฉนั ขออำนวยพรใหการดำเนินงานของโรงเรียนทุกดาน มีความเจริญกาวหนา
เปนแหลงเรียนรแู ละเปนแหลงผลิตประชากรคุณภาพเพือ่ นำพาความรงุ เรืองไปสสู งั คมชุมชนแหงนีส้ บื ไป

(นางตันหยง คานอำไพ)
ผอู ำนวยการโรงเรียนบานโนนคุต

๔๕

นางละอองดาว พึง่ สุข
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหขอนแกน
“โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ” เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกทีป่ ระสิทธิ์ – ประสาทวิชา
ความรูใหแกดิฉัน เพราะดิฉันไดศึกษาอยูที่นี่ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรียนแหงนีไ้ ดเจียระไนเด็กบานนอกและดอยโอกาสคนนีใ้ หยนื หยัดเปนนักเรียนแถวหนา ......ไมแพ
เด็กในเมือง.......ทัง้ นีเ้ พราะไดครูอาจารยทดี่ ที คี่ อยขัดเกลาอบรมสัง่ สอนจนมีวนั นีไ้ ด.....
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปและฉลองอาคารเรียนหลังใหมนี้ ดิฉันขออาราธนาอำนาจ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก ไดโปรดและบันดาลใหคณะครู – อาจารยทกุ ๆ ทานจงประสบแต
ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ และขอให “โรงเรียนมหาไถศึกษาโนน
สมบูรณ” เจริญรงุ เรือง ผลิตเยาวชนทีเ่ ปนคนดีและสรางชือ่ เสียงใหแกโรงเรียนตลอดไปตราบนาน
เทานาน

นางละอองดาว พึง่ สุข
ตำแหนง ครูชำนาญการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหขอนแกน

๔๖

ความภาคภูมใิ จของโรงเรียน
เกียรติยศนักเรียน
ป / พ.ศ.

รางวัลทีไ่ ดรบั

๒๔ - ๒๖ พ.ย.๒๕๕๑ เหรียญทอง

เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
รางวัลดีเดน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
๙-๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓ เหรียญเงิน
๑-๓ ธ.ค. ๒๕๕๓ เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

ประเภทรางวัล

ไดรบั จาก

เลานิทานคุณธรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
แตงเพลงคุณธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
ความเปนเลิศทางสังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
รองเพลงไทยลูกทงุ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
นาฏศิลป (อนุรกั ษ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประเภททีม
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
เลาเรือ่ งจากภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
เปนเลิศทางภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
ทองบทอาขยาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
เดาะตระกรอ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
ตอบปญหาทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
แขงขัน Pubic Speech
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
เปนเลิศภาษาตางประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
ละครคุณธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
อาหารคาวหวานเพือ่ สุขภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
เดีย่ วพิณ
ประกวดดนตรี – นาฎศิลป
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

๔๗

เกียรติยศครู
ป / พ.ศ. รางวัลทีไ่ ดรบั
๑๒ ส.ค.๒๕๓๓ นางทิพพา สำฤทธิ์
๑๖ ม.ค. ๒๕๔๓ นางทิพพา สำฤทธิ์

ประเภทรางวัล

ไดรบั จาก

พระราชทานเข็มทีร่ ะลึกครูเอกชน

สมาคมครูโรงเรียนราษฎรแหงประเทศไทย

ครูดเี ดน

สำนักงานคณะกรรมการคุรสุ ภา
กิง่ อำเภอบานแฮด

๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ นางรัชนี

ราชเพ็ง

เครือ่ งราชอิสริยาภรณดเิ รกคุณาภรณ นายกรัฐมนตรี

นางทิพพา สำฤทธิ์

เครือ่ งราชอิสริยาภรณดเิ รกคุณาภรณ นายกรัฐมนตรี

๕ ธ.ค. ๒๕๔๗ นางสมปรารถนา ใบแสง

เครือ่ งราชอิสริยาภรณดเิ รกคุณาภรณ นายกรัฐมนตรี

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑ นางทิพพา สำฤทธิ์

เปนผมู คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

จรรยาบรรณวิชาชีพและผลงานดีเดน
นางรัชนี

ราชเพ็ง

เปนผมู คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

จรรยาบรรณวิชาชีพและผลงานดีเดน
๑๖ ม.ค. ๒๕๕๒ นางสาวประนอม ภักดีโชติ

ครูดเี ดน

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

ครูดเี ดน

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ นางสาวจารุณี โนนศรีโคตร

ครูดเี ดน

คณะกรรมการจัดการวันครูจงั หวัดขอนแกน

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๔ นางวลัยพร มวงกลาง

ครูดเี ดน

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

นางสมปรารถนา ใบแสง

๔๘

เกียรติยศโรงเรียน
ป / พ.ศ. รางวัลทีไ่ ดรบั
๔ พ. ย. ๒๕๔๖ รางวัลชนะเลิศ

ประเภทรางวัล
เยาวชนไทยตานภัยไขเลือดออก

ไดรบั จาก
ผนึกพลังเยาวชนไทย ตานภัยไขเลือดออก
อำเภอบานแฮด

๑๔ มี.ค. ๒๕๔๘ ระดับทอง
ระดับดี
๒๕๔๙

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

ไดมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

และคณิตศาสตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๐ ระดับทอง
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน

ลูกเสือสำรอง

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลสิรนิ ธรขอนแกน

ผลการทดสอบทางการศึกษา

สำนักบริหารคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

รับรองมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๒๐ ก.พ.๒๕๕๒ อันดับที่ ๑

สอบสมรรถภาพทางวิชาการ(วิทยาศาสตร)

ทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการชวงชัน้ ที่ ๒
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๓ รางวัลชนะเลิศ

สิง่ ประดิษฐจากไมไอศกรีม

บริษทั ยูนลิ เี วอร ไทย เทรดดิง้ จำกัด

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลขวัญใจมหาชน
ระดับประเทศ
๙ -๑๐ ก.ย.๒๕๕๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑

สิง่ ประดิษฐจากไมไอศกรีม

บริษทั ยูนลิ เี วอร ไทย เทรดดิง้ จำกัด

วงดนตรีโปงลาง

ประกวดดนตรีไทยพืน้ บาน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต๒

๔๙

๕๐

๕๑

ตราประจำโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

ความหมาย
โลสีแดงคาดแถบสีเงินขลิบขอบทอง หมายถึง ความรัก ความเมตตาของพระเจาที่ทรง
มีตอ มนุษยชาติ
พระคัมภีรแ ละสายประคำ หมายถึง การดำเนินชีวติ ตามหลักพระคริสตธรรมและอธิษฐาน
ภาวนาอยเู สมอ
เครือ่ งปน ฝาย หมายถึง เราแตละคนมีสว นชวยสรางสรรคโลก โดยใชแรงงาน สติปญ
 ญา
ของตน
กางเขนสีทอง หมายถึงการเสียสละตนเองเพือ่ ความดีงามของสวนรวมเยีย่ งพระเยซูคริสต
ดอกมาเกอริตสีขาว หมายถึง ความสุภาพถอมตน มีความบริสทุ ธิจ์ ริงใจทัง้ ตอตนเองและผอู นื่

วิสยั ทัศน
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ มงุ พัฒนานักเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยทมี่ คี วามสมดุล
ทัง้ ดานรางกายและจิตใจ เปนบุคคลแหงการเรียนรแู ละประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทีด่ งี าม
ภูมใิ จในความเปนไทย มีความรแู ละทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำเปนสำหรับการใชชวี ติ ในสังคมอยางมีความสุข
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ตลอดจนมีจติ สำนึกแหงการเปนประชาคมโลก

๕๒

๕๓

ระดับชั้นอนุบาล

ชัน้ เด็กเล็ก นางสาวพันธิยา โจมศรี ครูประจำชัน้

ชัน้ อนุบาล 1 นางมยุรยี  วิจารณ ครูประจำชัน้

๕๔

ชัน้ อนุบาล 2 นางสาววรรณวิไล คัทเนตร ครูประจำชัน้

ชัน้ อนุบาล 3/1 นางบรรจง สารสินธ ครูประจำชัน้

๕๕

ชัน้ อนุบาล 3/2 นางสาวทองชืน่ นามบุรี ครูประจำชัน้

๕๖

ระดับชั้นประถมศึกษา

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1/1 นางวลัยพร มวงกลาง ครูประจำชัน้

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1/2 นางสุณฐั า จินารักษ ครูประจำชัน้

๕๗

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1/3 นางสาวประนอม ภักดีโชติ ครูประจำชัน้

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2/1 นางสมปารถนา ใบแสง ครูประจำชัน้

๕๘

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2/2 นางสาวธนาลักษณ พวงสมบัติ ครูประจำชัน้

ประถมศึกษาปที่ 3/1 นางสาววรรณิภา เทือกคำ ครูประจำชัน้

๕๙

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3/2 นางจารุณี โนนศรีโคตร ครูประจำชัน้

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/1 นางชูศรี อักฌราศิวะโรจน ครูประจำชัน้

๖๐

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/2 นางสาวพิมลภรณ จรัสแผว ครูประจำชัน้

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1 นางสาวกัลยา ศรีภพ ครูประจำชัน้

๖๑

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/2 นางทิพพา สำฤทธิ์ ครูประจำชัน้

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6/1 นางสาวละไมย เคางิว้ ครูประจำชัน้

๖๒

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6/2 นางปยาภรณ ฤทธิสอน ครูประจำชัน้

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจัดตัง้

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

ขอแสดงความยินดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

๗๔

๗๕

ครอบครัวนวชาตโฆษิต

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจัดตัง้

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

ดร. วรรณีย ลิขติ ธรรม

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจัดตัง้

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

๗๖

๗๗

ขอแสดงความยินดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจัดตัง้

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

พว.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ขอแสดงความยินดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจัดตัง้

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
๗๘

รานบานไผไทเฮงหลี

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

บริษทั เกรียติสนิ โฮลเซล จำกัด

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

๗๙

รานรงุ เจริญ

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ
ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

๘๐

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

หางหนุ สวนจำกัด สินฉัตรกอสราง

คุณสุพจน ศิรวิ ภิ านันท

500/44-45 ถ.ราษฏรธรุ กิจ ต.ในเมือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน ปณ.40110
โทร.043-273182, 273847 โทรสาร. 043-273847

๘๑

๘๒

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ขอนแกน

ขอแสดงความยินดี

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

รานพันธทวี
123 หมู 1 ถ.แจงสนิท(ตลาดนอก)
ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ขอแสดงความยินดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

รานนำเจริญ
วัสดุกอ สราง
โทร.๐๔๓-๒๖๗๐๖๗

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

โรงเรียนฝกอาชีพ
พระกุมารเยซู
๘๓

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

รานเกียรติสาสน

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้ โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้

โรงเรียนขอนแกนคริสเตียน

๘๔

โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

โรงสีไฟบุญแสงไทย

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

โรงพยาบาลสิรนิ ธร
ขอนแกน

ขอแสดงความยินดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจัดตัง้
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

รายนามผบู ริจาคสนับสนุนการจัดทำหนังสืออนุสรณ ๔๐ ป ม.ถ.ส
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบานแฮด
โรงเรียนบานหนองไฮ-ขามเปย
รานจือเฮง อำเภอบานไผ
โรงเรียนบานโนนทัน
รานคลังกระดาษ ขอนแกน
โรงเรียนอนุบาลรงุ โรจน
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
ส.จ. นริศรา อรุณเดชาชัย
โรงเรียนขอนแกนคริสเตียน
รานเกียรติสาสน อำเภอบานไผ
โรงเรียนฝกอาชีพพระกุมารเยซู ขอนแกน
รานนำเจริญ อำเภอบานแฮด
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ
รานพันธทวี อำเภอบานไผ
รานรงุ เจริญ อำเภอบานไผ
โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห อำเภอบานแฮด
โรงพยาบาลสิรนิ ธร อำเภอบานแฮด
โรงเรียนอนุบาลพระกุมารเยซูวทิ ยา ขอนแกน

๔๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๗ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๘๕

รายนามผบู ริจาคสนับสนุนการจัดทำหนังสืออนุสรณ ๔๐ ป ม.ถ.ส
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
รานบานไผไทเฮงหลี
รานเกียรติสนิ โฮลเซล อำเภอบานไผ
ผไู มประสงคออกนาม
โรงเรียนอนุบาลมหาไถศกึ ษาบานไผ
บริษทั สินฉัตรชัยกอสราง จำกัด
ฝายการศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี
ครอบครัวนวชาตโฆษิต
โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ พัทยา
ดร. วรรณีย ลิขติ ธรรม
คณะภคินพี ระกุมารเยซูแหงประเทศไทย
โรงเรียนเมรีอ่ มิ มาคุเลตคอนแวนต ชลบุรี

๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๔๕,๐๐๐ บาท

ขอพระผศู กั ดิส์ ทิ ธิแ์ หงสากลโลก ทรงอำนวยพรอันอุดมแดทกุ ทาน
ดวยความขอบคุณยิง่
จาก
คณะผบู ริหาร คณะครู นักเรียน ผปู กครอง
โรงเรียนมหาไถศกึ ษาโนนสมบูรณ

๘๖

