


“... เจตนาของการศึกษานั้น กลาวโดยสรุป
ก็คือการวางรากฐานที่ดีถูกตองในตัวบุคคล ทั้งดาน
รางกาย จติใจ และความรทูัง้ปวง สำคญัทีส่ดุ คอื
รากฐานดานความรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักคิดตัดสินใจ
ตามทางทีถ่กู ทีเ่ปนธรรม ทีส่รางสรรค ผจูดัการศกึษา
ตองดำเนนิงานใหไดประโยชนพรอมดงันี ้ จงึจะเรยีก
ไดวาปฏบิตักิารถกูตองครบถวน เปนนกัการศกึษาแท ...”

ความตอนหนึง่ ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกครใูหญโรงเรยีนและนกัเรยีนทีส่มควรไดรบัพระราชทางรางวลั

ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร
วนัพธุที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๑๘







ผรูทูานหนึง่กลาววา “มนษุยทีพ่บปรชีาญาณและคนทีไ่ดรบัความ
เขาใจ  ยอมเปนสขุเพราะการไดปรชีาญาณมายอมดกีวาการไดเงนิ  เปนกำไร
มากกวาการมทีองคำ” (สภษ ๓:๑๓-๑๔) ถาคำกลาวนีเ้ปนความจรงิ สถาบนั
ที่กอใหเกิดปรีชาญาณและความเขาใจที่ถูกตองแกมวลมนุษยยอมถือ
ไดวาเปนของประทานทีล่้ำคาทีส่ดุประการหนึง่จากพระเจา

โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณไดแสดงตัวเองในฐานะของ
ประทานจากพระเจาสำหรบัสงัคมตัง้แตตนเรือ่ยมาจนกระทัง่วนันีค้รบรอบ
40 ป นับไดวาเปนชวงเวลาแหงพระพรสำหรับบุตรหลานของชุมชน
คริสตชนและพี่นองตางความเชื่อในเขตนี้  ตลอดระยะเวลาดังกลาว
โรงเรยีนแหงนีไ้ดพฒันาคณุภาพทางดานการศกึษามาตลอด  ซึง่สงผลให
นกัเรยีนทีผ่านสถาบนัแหงนีม้คีวามโดดเดนทัง้ในดานความรแูละคณุธรรม
และกลายเปนกำลังสำคัญยิ่งนี้ พอขอแสดงความชื่นชมยินดีและรวม
พระคณุพระเจาพรอมกบัคณะซสิเตอรพระกมุารเยซ ูผบูรหิาร คณะคร ูและ
นักเรียนทุกคน ขอพระเจา ผูทรงเปนบอเกิดแหงความรูและปรีชาญาณ
หลัง่พระพรอนัประเสรฐิมายงัทกุทานตลอดไป

“จดุเริม่ตนของปรชีาญาณคอื จงแสวงหาปรชีาญาณใหได แมทาน
จะตองจายทกุสิง่ทีท่านม ีกจ็งแสวงหาความเขาใจใหได” (สภษ ๔:๗)

อวยพรมาในองคพระผเูปนเจา

(พระสงัฆราชยอแซฟ  ลอืชยั  ธาตวุสิยั)
ประมขุสงัฆมณฑลอดุรธานี

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

พระสงัฆราชยอแซฟ  ลอืชยั  ธาตวุสิยั
ประมขุสงัฆมณฑลอดุรธานี

๔



“เราถกูเรยีกมาเพือ่ใหสอนหนทางแหงความรอดแกเดก็เหลานัน้
อบรมเขาดานพื้นฐานชีวิต เพื่อใหเขาดำเนินชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีแหง
การเปนบตุรของพระเปนเจา ดงันัน้ เราจงึอทุศิตนเพือ่ทำงานรวมกบัเขา
ในการสรางโลกแหงความยตุธิรรมและความรกั” (หนงัสอืคณะขอ ๕)

โอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการจดัตัง้โรงเรยีน และเปดอาคาร
เรยีนหลงัใหมโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ ในนามคณะซสิเตอร
พระกมุารเยซขูอรวมโมทนาคณุพระเจาทีไ่ดกอเกดิกจิการโรงเรยีน เพือ่เปน
สถานที่ใหการศึกษาอบรมบุตรหลานในหมูบานโนนสมบูรณนี้ และ
ทรงอวยพรมาถงึ ๔๐ ป พรอมประทานอาคารหลงัใหมทีส่วยสงางามให
เดก็ ๆ ในหมบูานไดเขามาอาศยั

สมาชกิของคณะมคีวามภมูใิจเปนอยางยิง่มาตลอด ทีเ่หน็สมาชกิ
หลายทานที่ไดทุมเทชีวิตตั้งแตเริ่มมีผูปวยมาอยูในหมูบาน ทำงาน
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปอยางไมขาดสายจนถงึวนันี ้๔๐ ป พวกเรามี
ความยินดี และภูมิใจมากที่ไดปฏิบัติตามคำแนะนำของผูตั้งคณะ ใน
การสรางความยตุธิรรมและความรกักบัเดก็ ๆ และชาวบานและชวยเขาให
มฐีานะดขีึน้มสีขุภาพดขีึน้และอยอูยางมศีกัดิศ์รเีทยีบเทากบัคนอืน่ ๆ

ขอรวมแสดงความยินดี และขอพระเจาไดโปรดประทาน
พระพรแกทกุคนทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นโรงเรยีนแหงนี ้ใหมสีขุภาพกาย – ใจที่
แขง็แรง และสมบรูณเสมอและตลอดไป

ขอพระอวยพร

ซสิเตอรวนัทนา  กจิมงคล
อธกิารณิเีจาคณะแขวง

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

ซสิเตอรวนัทนา  กจิมงคล
อธกิารณิเีจาคณะแขวง

คณะภคนิพีระกมุารเยซ ูแหงประเทศไทย

๕



คณะภคนิพีระกมุารเยซ ูผจูดัตัง้โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ไดสืบทอดเจตนารมณดานการศึกษาอบรมของบุญราศีนิโคลาส บารเร
พระสงฆชาวฝรั่งเศสผูสถาปนาคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยมุงสงเสริม
ศักดิ์ศรีและพัฒนาบุคคลใหเปนคนที่สมบูรณ  มีคุณธรรม  ความรู
มอีสิระ รจูกัรบัผดิชอบตอตนเองและสงัคม

ขอแสดงความยินดีกับคณะภคินีพระกุมารเยซู คณะผูบริหาร
คณะครู ศิษยเกา  นักเรียนและผูปกครอง ของโรงเรียน โอกาสฉลอง
ครบรอบ  ๔๐  ป แหงการจดัตัง้โรงเรยีน  ขอพระเปนเจาโปรดประทาน
พระพรนานาประการแดทกุทาน  ตลอดจนกจิการงานตาง ๆของโรงเรยีน
ใหเจรญิรงุเรอืง และบรรลเุปาหมายของการจดัการศกึษาอยางแทจรงิ

(ซสิเตอรทศันยี     สนิประยรู)

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

ซสิเตอรทศันยี     สนิประยรู
ประธานมลูนธิพิระกมุารเยซู

๖



วดัและโรงเรยีนเปนสถาบนัคกูนั เพราะการศกึษาเริม่มาจากวดัตัง้แตไหน
แตไรมา  เพราะพระหรอื บรรดานกับวชตางเปนผใูหความร ู  ใหการศกึษา ทัง้ทาง
โลกและทางธรรม  เพราะสงัคมเปลีย่นแปลงไปอยตูลอดเวลา

โดยเฉพาะโลกในยคุปจจบุนั ความเจรญิและการพฒันา ดานเศรษฐกจิแพร
กระจายออกไป เปนบรรยากาศของโลกทีไ่รพรมแดนไมวาเรือ่งวถิชีวีติ  การศกึษา
วัฒนธรรม และแมนดานการศาสนาก็จะมาเฟองฟู เพราะตางเรียกรองคุณธรรม
ศลีธรรมในการปฏบิตัหินาทีต่าง ๆ การศกึษาจงึมคีวามสำคญัอยางยิง่เราตองเขาใจ
ความหมาย และสาระสำคญัของมนัวา มนัหมายถงึอะไร

เราตองมกีารตดิตอกนัในทกุดาน  การเปดกวาง ยอมรบัซึง่กนัและกนัความ
สำคญัในอสิรภาพ และเสรภีาพ มกีารแขงขนักนัสงู ความแตกตางในความสามารถ
ทางเพศจะหมดไป ชายทำได หญงิกท็ำได ทัง้สองเพศกาวไปพรอมกนัมกีารเปลีย่น
แปลงระบบการทำงาน ดวยการนำเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเขามาชวย

ดังนั้นสถาบันโรงเรียนจึงมีความสำคัญมาก  ในการเตรียมเยาวชน หรือ
เดก็ ๆ ของเราใหมคีวามร ูความสามารถ เขาใจ และสามารถมชีวีติอยางมคีวามสขุใน
ยคุของพวกเรา

ในโอกาสทีโ่รงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ ฉลอง ๔๐ ป ของการกอตัง้
โรงเรยีนทีม่าชวยชมุชนทีย่ากจนซึง่ในอดตีกเ็ปนลกูของบรรดาผปูวยทีอ่ยใูนยานนีว้นั
เวลาผานไป การพฒันามมีากขึน้ มเีดก็ ๆ มาจากทีต่าง ๆเพิม่ขึน้ นบัเปนความสำเรจ็
ประการหนึง่ จงึขอใหบรรดาผบูรหิาร คร ูและนกัการทัง้หลายทีไ่ดทมุเทชวีติใหกบั
โรงเรยีน จงกาวหนาตอไป และสบืสานเจตนารมณทีม่ตีอไป

ขอพระพรของผเูปนเจา จงหลัง่พระพรอนัอดุมมายงัทานทัง้หลาย

บาทหลวงชชูาต ิ ศรวีชิยัรตัน

บาทหลวงชชูาต ิ ศรวีชิยัรตัน
คณะกรรมการอำนวยการสถานศกึษา

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

๗



เมื่อครั้งที่ผมไดไปเยี่ยมโรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ
รสูกึประทบัใจในแบบวธิกีารรบัแขกทีม่าเยีย่ม  ทีใ่หความใกลชดิ  อบอนุ
ความมีระเบียบวินัย เด็กนักเรียนนารัก การจัดหองเรียนเปนระเบียบ
เรยีบรอย  สวยงาม  การเรยีนการสอน  ครกูบันกัเรยีน  มคีวามใกลชดิ
มรีปูแบบหลากหลายมกีารใชทกุพืน้ทีข่องบรเิวณโรงเรยีนเปนหองเรยีน
ตามหลกัการยดึนกัเรยีนเปนศนูยกลาง

วฒันธรรมของโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณนี ้ คงจะดำเนนิ
มาตลอดระยะเวลา  ๔๐  ป  ทีไ่ดกอตัง้ขึน้และยงัดำรงอยจูนถงึปจจบุนั
แสดงใหเหน็ความมมีาตรฐาน  ในการรกัษาคณุภาพ  การเรยีนการสอน
ทำใหผปูกครองสงลกูหลานเขาศกึษาเลาเรยีน  ตลอดระยะเวลายาวนาน
จงึถอืเปนความภมูใิจของคณะผบูรหิาร  คร ู– อาจารย ผปูกครอง  นกัเรยีน
เปนความสำเรจ็ทีเ่กดิจากการเสยีสละทำงานอยางทมุเท  เพือ่สรางโรงเรยีน
มหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  เปนโรงเรยีนแหงคณุภาพ

ผมขอแสดงความยนิดใีนโอกาสครบรอบ  ๔๐  ป  แหงการกอตัง้
โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ  ขออวยพรใหการดำเนินงานของ
โรงเรยีน  เปนสถาบนัการศกึษาทีม่คีณุภาพ  เปนความภมูใิจของอำเภอบาน
แฮด  คณะผบูรหิาร  คณะครอูาจารย  บคุลากร  นกัเรยีน  ตลอดจนผปูกครอง
นกัเรยีนทกุทาน  มคีวามสำเรจ็ในทกุดาน  และมคีวามเจรญิกาวหนายิง่ ๆ
ขึน้ไป

(นายฉตัรชยั   อนุเจรญิ)
นายอำเภอบานแฮด

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

นายฉตัรชยั   อนุเจรญิ
นายอำเภอบานแฮด
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เนื่องในโอกาสครบรอบ  ๔๐  ป  ของการจัดตั้งโรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบรูณ ขาพเจาขอแสดงความยนิด ีและขอสงความปรารถนาดมีายงัคณาจารย
ศษิยเกา  ศษิยปจจบุนั และผทูีเ่กีย่วของทกุทานดวยความจรงิใจ  ในฐานะทีข่าพเจา
เปนผบูรหิารของโรงพยาบาลสรินิธร  จงัหวดัขอนแกน  ซึง่เปนหนวยงานราชการ
ในพื้นที่อำเภอบานแฮดแหงหนึ่ง  และไดเฝาดูการพัฒนาของโรงเรียนจากเดิม
ทีม่เีพยีงอาคารหลงัเลก็ ๆ มจีำนวนนกัเรยีนไมมากนกั  จนถงึวนันีโ้รงเรยีนไดมอีาคาร
เรยีนทีม่คีวามโอโถง  สวยงาม ควรคาแกเปนสถานทีใ่นการสงเสรมิการศกึษาอบรม
สำหรบัเยาวชนเปนอยางด ี  จงึมคีวามภมูใิจทีเ่หน็โรงเรยีนแหงนีม้กีารพฒันา และ
มคีวามกาวหนาอยางตอเนือ่ง

ในโอกาสอนัเปนมงคลนี ้    ขาพเจาขออวยพรใหการดำเนนิงานของโรงเรยีน
มหาไถศกึษาโนนสมบรูณ ประสบความสำเรจ็กาวหนายิง่ขึน้ตลอดไป และขอให
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ตลอดทั้งผูที่เกี่ยวของทุกคน
ประสบแตความสขุ  ความเจรญิ และมคีวามเขมแขง็  ทัง้ทาง รางกาย จติใจ  และ
สตปิญญา  เพือ่รวมกนัเปนกำลงัสำคญัในการพฒันาประเทศใหเจรญิรงุเรอืงอนัเปน
การตอบแทนบุญคุณของแผนดินและทำความดีเพื่อถวายเปนราชกุศลแดองค
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัสบืไป

(นายกจิจา   สรณารกัษ)
ผอูำนวยการโรงพยาบาลสรินิธร  จงัหวดัขอนแกน

นายกจิจา   สรณารกัษ
ผอูำนวยการโรงพยาบาลสรินิธร  จงัหวดัขอนแกน

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

๙



ขอรวมยนิดกีบัคณะซสิเตอร  คณะคร ู  นกัเรยีน  ผปูกครอง และ
ศษิยเกาทกุคนทีโ่รงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  ไดใหการศกึษาแกเดก็
ครบ  ๔๐ ป  นบัวาเปนความภาคภมูใิจของทกุ ๆ คน ทีโ่รงเรยีนไดรบัใชชาติ
สงัคมมาเปนเวลายาวนานถงึ  ๔๐  ป

เปนที่ทราบกันดีวา  โรงเรียนกวาจะพัฒนามาเปนโรงเรียน
มหาไถศึกษาโนนสมบูรณที่มีความพรอมดั่งเชนวันนี้  โรงเรียนได
ฟนฝาอุปสรรคนานัปการ  แตเพราะดวยความมุงมั่นของคณะซิสเตอร
คณะคร ูและดวยการสนบัสนนุของผปูกครอง ศษิยเกาโรงเรยีนมหาไถศกึษา
โนนสมบรูณยงัคงอยพูฒันา เพือ่รบัใชใหการศกึษาอบรมแกเดก็จนถงึวนันี้
จงึตองขอชืน่ชมทกุ ๆ ทาน  ทีม่สีวนชวยกนัสรางใหโรงเรยีนมหาไถศกึษา
โนนสมบูรณเปนสถาบันการศึกษาที่ผูปกครองศรัทธา ใหความเชื่อถือ
สามารถใหการศกึษาเดก็และเยาวชนไดอยางดมีคีณุภาพ

ในโอกาสฉลองครบรอบ  ๔๐ ป แหงการรบัใชนี ้  ขอพระเปนเจา
โปรดประทานพระพรใหคณะซสิเตอร คณุคร ูนกัเรยีน  ผปูกครอง และศษิย
เกาทุกคน มีแตความสุขความเจริญมีความมุงมั่นที่จะรวมมือกันพัฒนา
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ ใหเปนสถาบนัการศกึษาทีส่ามารถให
การศกึษาอบรมแกเดก็เยาวชนใหเปนคนด ี คนเกง และมคีวามสขุ ในชมุชน
สงัคมตลอดไป

(พ.ต.อ.ธรีชัช  โอสถานนท)
ผกูำกบัการสถานตีำรวจภธูรบานแฮด

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

พนัตำรวจเอก
ผกูำกบัการสถานตีำรวจภธูรบานแฮด

๑๐



ในโอกาสทีโ่รงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  ไดจดัทำหนงัสอื
อนสุรณ  เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ  ๔๐  ป  แหงการจดัตัง้โรงเรยีน
และทำการเปดอาคารเรียนหลังใหมขึ้น ซึ่งถือเปนเรื่องที่นายินดีและ
ภาคภมูใิจ เนือ่งจาก ไดกอสรางขึน้ในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวัฯทรงมพีระชนมาย ุครบ ๘๔ พรรษา และเปนอาคารทีท่นัสมยั
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กจิกรรมอืน่ ๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

การศึกษา เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติ
ดงันัน้ หนวยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  ทองถิน่  และประชาชนทกุคน
ควรมสีวนรวมกนัสนบัสนนุ  สงเสรมิใหการจดัการดงักลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ โดยการนำของ
ซสิเตอรหทัยา นวชาตโฆษติผแูทนผรูบัใบอนญุาต ซสิเตอรวรนชุ  ลำดวน
ผูอำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกทานไดกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
ในการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิง่ในการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนและถอืเปนผลงานทีไ่ดรบั
การชืน่ชม

หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรที่เกี่ยวของจะไดใชประโยชนจาก
อาคารเรยีนแหงนีอ้ยางคมุคาตลอดจนชวยกนับำรงุรกัษาใหสามารถใชงาน
ไดยาวนานสบืไป

ขออวยพรให ผบูรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา และผทูีม่สีวน
เกี่ยวของทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัย
แขง็แรง ทัง้รางกายและจติใจ ปราศจากภยนัตรายทัง้ปวง ประสบผลสำเรจ็
ในหนาทีก่ารงาน และมคีวามกาวหนายิง่ ๆ ขึน้ไป

(นายเชดิศกัดิ ์        ศรสีงาชยั)
ผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต๒

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

นายเชดิศกัดิ ์ ศรสีงาชยั
ผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต ๒

๑๑



๑๒

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

การใหการศึกษานั้นเปนหนาที่ของทุกคน มิใชหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
ซึง่การใหการศกึษานัน้ อาจเกดิโดยทางตรงหรอืทางออมกไ็ด   พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิทกุฉบบั ไดกำหนดใหรฐัเปนผจูดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใหเดก็เยาวชนไดรบัการศกึษาจนเตบิโตเปนผใูหญทีส่มบรูณ และรจูกั
เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต สังคมประเทศชาติก็จะไดรับการพัฒนาจาก
การมปีระชาชนพลเมอืงทีด่มีคีณุภาพ

การจดัการศกึษานอกจากหนวยงานของรฐัแลว บคุคล ครอบครวั องคกรเอกชน
องคกรชมุชน หรอืองคกรปกครองสวนทองถิน่สามารถมสีวนรวมในการจดัการศกึษาได
ตามศกัยภาพและความพรอม  โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ เปนสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานอกีแหงหนึง่ ภายใตการดแูลของมลูนธิ.ิ......ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ใหการศกึษาและพฒันา
สงัคมรวมกบัสถานศกึษาอืน่ๆของรฐั โดยมคีวามมงุมัน่ทีจ่ะพฒันาเดก็และเยาวชนใหมี
ความร ูทกัษะ มคีณุธรรมจรยิธรรมตามมาตรฐานการศกึษาของชาตแิละมาตรฐานสากล
นอกจากนีย้งับรกิารดานการศกึษาแกผปูกครอง ชมุชน ทองถิน่ใหมคีวามรคูวามเขาใจ
และอยรูวมกนัไดอยางมคีวามสขุ

ตลอดหลายปการศกึษาทีผ่านมา โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณไดมลีกูศษิย
ทีส่รางชือ่เสยีงแกชมุชนและประเทศชาตหิลายรนุหลายคน มผีลงานการประกวดแขงขนั
กจิกรรมตางๆมากมายทัง้ดานวชิาการ ทกัษะสิง่ประดษิฐ ทกัษะการกฬีา เปนตน เปนที่
ภาคภมูใิจของผบูรหิาร คร ูผปูกครองและผมูสีวนเกีย่วของทกุฝายอยางยิง่  ในโอกาสที่
เฉลมิฉลองการเปดอาคารเรยีนหลงัใหมครัง้นี ้หวงัเปนอยางยิง่วาคงจะเปนบนัทกึอกีหนา
หนึง่ทีส่ำคญัทีจ่ะบงบอกถงึการเริม่ตนทีย่ิง่ใหญของโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
และรวมเทอดพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมพีระชนมาย ุ๘๔ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้

ขออัญเชิญพระบารมีปกเกลาฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบนัดาลประทานพรแด      ซสิเตอร ผรูบัใบอนญุาต ผจูดัการ ผอูำนวยการ คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนผูปกครอง
นกัเรยีนโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ ใหประสบดวยจตรุพธิพรชยัถวนทัว่ทกุทาน
ทกุคน เทอญ.

(นายเสร ี ขามประไพ)
รองผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต ๒

นายเสร ี ขามประไพ
รองผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต ๒



สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

ทนิกร   ศรนีาง
ผอูำนวยการกลมุสงเสรมิสถานศกึษาเอกชน

๑๓

ขอแสดงความชื่นชมยินดี  และขอสงความปรารถนาดีมายัง
ผบูรหิาร  ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนนกัเรยีนโรงเรยีนมหาไถ
ศึกษาโนนสมบูรณทุกคน  ดวยความจริงใจในโอกาสฉลองครบรอบ
๔๐ ปแหงการจดัตัง้โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณในปนี้

โรงเรยีนถอืไดวาเปนสถานศกึษาทีม่บีทบาทอนัสำคญัยิง่  ในการ
นำนโยบายสกูารปฏบิตัใิหประสบความสำเรจ็ เพือ่พฒันาเดก็ และเยาวชน
ใหถงึพรอมซึง่ความรคูวบคคูณุธรรม ในระยะ ๔๐ ป ทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั
ผบูรหิารโรงเรยีน คร ูและบคุลากรทางการศกึษาทกุคน ไดผนกึกำลงัทมุเท
สรางสรรคงานการศึกษาใหเจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง  แตการ
บริหารงานใหกาวหนา จำเปนตองอาศัยองคประกอบในหลาย ๆ ดาน
ที่เอื้อประโยชนตอกัน เชน อาคารสถานที่และบุคลากร เปนตน ดังนั้น
การสรางอาคารเรยีน จงึเปนสวนหนึง่ขององคประกอบเหลานัน้ ทีจ่ะชวย
ใหการปฎิบัติงานและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น บังเกิด
ผลสำเรจ็ได ขอใหทกุทานรวมแรงรวมใจกนัดแูลและบำรงุรกัษา ใหเปน
เกยีรตแิกโรงเรยีนตอไป

ในโอกาสทีเ่ปนมงคล ฉลองครบรอบ ๔๐ ป แหงการจดัตัง้โรงเรยีน
และพิธีเปดอาคารเรียนหลังใหม ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
ขออาราธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่กุทานนบัถอืไดโปรดอำนวยพรให
ทุกทาน ประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เขมแข็งใน
การพฒันาเยาวชนของชาตสิบืไป

วาที ่ ร.อ.

( ทนิกร     ศรนีาง )
ผอูำนวยการกลมุสงเสรมิสถานศกึษาเอกชน



โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ  เปนสถานศึกษาเอกชนที่
ตัง้อยใูนเขตพืน้ทีอ่ำเภอบานแฮด  ซึง่เปนสถานศกึษาทีม่ชีือ่เสยีง  จะเหน็ได
จากการทีม่ผีปูกครองไดนำบตุรหลานมาเขาเรยีนทัง้ใกลและไกล  มกีาร
พฒันาเปลีย่นแปลงทัง้ดานอาคารเรยีนและปรบัปรงุดานภมูทิศัน  มาโดย
ตลอด  ขาพเจาในฐานะประธานศูนยเครือขายสถานศึกษาที่  ๒๒
โนนสมบูรณ  ไดเฝาดูความเจริญกาวหนาและพัฒนาการของโรงเรียน
มหาไถศกึษาโนนสมบรูณดวยความชืน่ชม

ในโอกาสอนัเปนมงคลครบรอบ  ๔๐  ปของโรงเรยีน  ขาพเจา
ขอแสดงความยนิดแีละอวยพรใหคณะซสิเตอร  ผบูรหิาร  คณุคร ู เจาหนาที่
ทกุทานและนกัเรยีนทกุคน  จงประสบแตความสขุ  มสีขุภาพทีส่มบรูณและ
แขง็แรงตลอดไป

นายบญุทนั     เขตคาม
ผอูำนวยการโรงเรยีนบานหนองไฮขามเปย

ประธานศนูยเครอืขายสถานศกึษาที ่ ๒๒  โนนสมบรูณ

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

นายบญุทนั     เขตคาม
ผอูำนวยการโรงเรยีนบานหนองไฮขามเปย

ประธานศนูยเครอืขายสถานศกึษาที ่๒๒  โนนสมบรูณ

๑๔



ขอบคณุเรอืจางทีช่ือ่  “มหาไถศกึษาโนนสมบรูณ”

ทีส่งลกูศษิย   ขึน้ฝง  เทยีวแลว  เทยีวเลา  จนถงึปจจบุนั

และขอใหเปนเรอืแหงความรนูี ้ ตลอดไป

ขอบคณุจากใจ

ชชูยั    ชเูกษม

ชชูยั    ชเูกษม

ผใูหญบาน หม ู8 ต.โนนสมบรูณ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

๑๕



ขอรวมแสดงความยนิดกีบัผบูรหิาร  คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีน
มหาไถศกึษาโนนสมบรูณในโอกาสฉลองครบรอบ  ๔๐  ป แหงการกอตัง้
โรงเรียน และเปดอาคารเรียนใหม (อาคารนิโคลาส  บารเร)  ๔๐  ปที่
ผานมา  ซิสเตอรคณะพระกุมารเยซูและคณะครูไดอุทิศตนอยางแทจริง
ทุมเทกำลังกาย  กำลังใจในการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนในเขตพื้นที่
โนนสมบรูณซึง่มฐีานะคอนขางยากจน  ใหมคีวามร ู ความสามารถในดาน
วิชาการ  และอบรมสั่งสอนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ  ซื่อสัตย  มีวินัย
มคีณุธรรม เปนทีไ่ววางใจของผปูกครอง

ขอบคณุคณะครแูละบคุลากรทกุทานทีม่สีวนรวมทำใหโรงเรยีน
เจรญิรงุเรอืงอยางทกุวนันี ้ ขอบคณุทานผปูกครองทีส่นบัสนนุและใหความ
รวมมอืกบัโรงเรยีนดวยดตีลอดมา

ขอพระกุมารเยซูโปรดประทานพระพรใหคณะซิสเตอรคณะครู
และบุคลากรทุกทานมีความสุข  ความเจริญมีกำลังที่จะพัฒนาโรงเรียน
มหาไถศกึษาโนนสมบรูณใหกาวหนาตอ ๆ ไป

ซสิเตอรหทัยา  นวชาตโฆษติ
ผจูดัการโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

ซสิเตอรหทัยา  นวชาตโฆษติ
ผจูดัการโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

๑๖



๑๗

คำกลาวทีว่า “บานคอืสถานทีแ่หงแรกของการศกึษา  และโรงเรยีน
เปรยีบเสมอืนบานหลงัทีส่องของเดก็”  แสดงใหเหน็วาโรงเรยีนเปนสถาบนั
ทีม่สีวนสำคญัยิง่ในการปพูืน้ฐานสำคญัสำหรบัทกุคน

ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้  นับเปนปแหงความปติ  ที่โรงเรียน
มหาไถศึกษาโนนสมบูรณ  ไดทำหนาที่ในการหลอหลอมเยาวชน  มา
ครบ ๔๐ ป   ภายใตปรัชญาการศึกษา “ซื่อสัตยในคุณธรรม  เขมแข็ง
ในหนาที่”  ซึ่งมุงเนนพัฒนาผูเรียนสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ตาม
พระฉายาของพระเจา  สมดงัเจตนารมณของ   บญุราศนีโิคลาส  บารเร
ผสูถาปนาคณะภคนิพีระกมุารเยซ ู  ทีเ่ปนแรงบนัดาลใจสมาชกิคณะภคนิี
พระกมุารเยซใูนการกอตัง้โรงเรยีนแหงนี ้ โดยอาศยัความรวมมอืรวมใจของ
คณะคร ู นกัเรยีน  ผปูกครองและบคุลากรทกุคนในโรงเรยีน   เพือ่ระลกึถงึ
โอกาสพเิศษนี ้   จงึขอขอบคณุทกุคนมา ณ โอกาสนีด้วย

สดุทาย     โดยอาศยัคำเสนอวงิวอนของบญุราศนีโิคลาส  บารเร
ขอพระเจาโปรดประทานพระพรอนัอดุม   มายงัคณะคร ู  นกัเรยีน  และ
ผูปกครองทุกทาน  เพื่อเราจะไดรวมมือกัน  ทำใหสถานศึกษาแหงนี้
เปนสถานที่ที่ใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนที่ดี  สามารถผลิต
พลเมอืงทีเ่ปยมดวยคณุธรรมและคณุภาพสบืตอไป

(ซสิเตอรวรนชุ  ลำดวน)
ผอูำนวยการโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

สาสนแสดงความยนิดี
โอกาสครบรอบ ๔๐ ป

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
ของ

ซสิเตอรวรนชุ  ลำดวน
ผอูำนวยการโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ



๑๘

คณะซิสเตอรพระกุมารเยซู  ไดกำเนิด และดำเนินงาน
สบืเนือ่งมา โดย บาทหลวงนโิคลาส  บารเร  ไดสถาปนาขึน้
ในป ค.ศ. ๑๖๖๖ (พ.ศ. ๒๒๐๙)  โดยมจีดุหมายเพือ่ “อบรม
สัง่สอน  และใหการศกึษา”  ในหลาย ๆ รปูแบบ  เพือ่ให
สามารถพฒันาบคุคลตามพระฉายาของพระเจา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็ก ๆ และเยาวชนจะไดสามารถแสดงออกตาม
เอกลกัษณของเขา  อยรูวมกนัดวยความสามคัคปีรองดอง
เปนอสิระและรบัผดิชอบอนาคตของตนเองได

บาทหลวงนิโคลาส  บารเร  เกิดเมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ค.ศ. ๑๖๒๑ ที่เมืองอาเมียนซ  ประเทศฝรั่งเศส
ไดรบัการศกึษาทีว่ทิยาลยัของคณะสงฆเยซอูติ ทานเปนที่
ยกยองชืน่ชมของของบรรดาอาจารยและเพือ่นๆ ทัง้ในดาน
พรสวรรคและความประพฤต ิทานไดสมคัรเขาบวชเปนฤๅษี
คณะมนิมิส ตอมาในป ค.ศ. ๑๖๔๒ ทานไดปฏญิาณตนเปน

นกับวชของคณะมนิมิส และไดรบัศลีบรรพชาในป ค.ศ. ๑๖๔๕ทานเปนพระสงฆทีร่อนรนและเปยมดวย
ความเชือ่  ชวีติของทาน ไดรบัอทิธพิลจากการพศิเพงภาวนา ถงึธรรมล้ำลกึ แหงการรบัเอากายบงัเกดิเปน
มนษุย เพือ่วาในพระองคมนษุยชาตจิะไดรบัการเปลีย่นสภาพ  ทานไดอทุศิตนในการทำหนาทีเ่ปนอาจารย
ที่กรุงปารีส สอนปรัชญา เทวศาสตร เทศนสอนประกาศขาวดี นำคนบาปใหกลับใจมาหาพระเจา
ความศกัดิส์ทิธิ ์และความสามารถของทานเลือ่งลอืไปทัว่

ในป ค.ศ.๑๖๖๒ บาทหลวงนโิคลาส  บารเร ไดรบัการดลใจใหตัง้โรงเรยีนการกศุล เลก็ๆสาํหรบั
เดก็ยากจนและดอยโอกาส เพือ่อบรมสัง่สอนพวกเขาใหมคีณุธรรม มารจูกัและรกัพระเจา  ซึง่กลมุสตรี
จาํนวนหนึง่เหน็ดวยกบัแรงดลใจของทาน และไดอทุศิตนเพือ่พนัธกจิเดยีวกนันี ้ทาํใหโรงเรยีนการกศุล

เลก็ๆนีแ้ผขยายไปในทีต่างๆ หลายแหง ขณะเดยีวกนั
กเ็ริม่เปดโรงเรยีนฝกอาชพี เพือ่ชวยเหลอืใหเยาวชนมี
รายไดเลีย้งชพีดวย
ตอมาในป ค.ศ. ๑๖๖๖ทานไดเสนอแนะใหสตรี

เหลานัน้มาใชชวีติรวมกนั   โดยไมตองถอืคาํปฏญิาณ
หรืออยูแตในอาราม เพื่อจะไดสามารถเขาถึงสามัญ
ชนและมอีสิระทีจ่ะไปหาเขาในถิน่ทีเ่ขาพกัอาศยั ซึง่
สตรีเหลานั้น ตอบรับดวยความเต็มใจ ซิสเตอร
คณะพระกมุารเยซ ูจงึถอืกาํเนดิขึน้ในปนีเ้อง 

ประวตัคิณะซสิเตอรพระกมุารเยซ ู ในประเทศไทย



๑๙

ในระยะสุดทาย  บาทหลวงนิโคลาส
บารเร ไดลมปวย และสิน้ใจลงเมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม
ค.ศ. ๑๖๘๖  ดวยตัวอยางการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่๒ จงึไดประกาศ
แตงตัง้ทานเปนบญุราศ ี  เมือ่วนัที ่๗ มนีาคม ค.ศ. ๑๙๙๙
แมผตูัง้คณะไดถงึแกมรณภาพแลว แตงานแพรธรรมของ
คณะซสิเตอรพระกมุารเยซ ูกย็งัคงดำเนนิสบืเนือ่ง และ
มคีวามกาวหนาขึน้เปนจกัษแกบคุคลทัว่ไป

ในป ค.ศ. ๑๘๕๒เริม่มกีารขยายงานแพรธรรม ออกไปนอกประเทศฝรัง่เศส และไดเขามาในเมอืง
ไทยครัง้แรกเมือ่วนัที ่๒๒กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘) โดยมซีสิเตอรจำนวน ๓ คน และผฝูกหดั
อกี ๒ คน ไดเดนิทางจากสงิคโปรมากรงุเทพฯ ตามคำเชญิของพระสงัฆราชหลยุส เวย มขุนายกมสิซงัโรมนั
คาทอลกิแหงกรงุสยามในเวลานัน้ และไดไปพกัอยทูีบ่านหนาวดัแมพระลกูประคำ (กาลหวาร) เขตสมัพนัธ
วงศ กรงุเทพฯ เปดโรงเรยีนสอนระดบัประถมศกึษา  ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๙๖ บรรดาซสิเตอรไดยายไปอยทูี่
ถนนคอนแวนต สลีม กรงุเทพฯ ทีซ่ึง่โรงเรยีนเซนตโยเซฟคอนเวนต ตัง้อยใูนปจจบุนั ไดเปดโรงเรยีนประจำ
กลางทงุนาทีน่ัน่ มนีกัเรยีน ๑๖ คน เปนนกัเรยีนประจำ ๓ คน กจิการของโรงเรยีนเจรญิกาวหนาขึน้มาก
รบันกัเรยีนไดประมาณ๕๐๐ คน รวมทัง้นกัเรยีนประจำ ๘๐ คน ตอมาดวยเหตจุำเปนบางประการ ทานอธกิาร
เจาคณะเหน็สมควร ใหซสิเตอรทัง้หมดยายกลบัไปชวยงานทีเ่มอืงอโิป ประเทศมาเลเซยี  ดงันัน้ในชวงระยะ
แรกนี ้คณะซสิเตอรพระกมุารเยซทูำงานในประเทศไทยรวมเปนเวลา ๒๒ ป

ภายหลงัเมือ่วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ ค.ศ. ๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐) คณะซสิเตอรพระกมุารเยซ ู จงึไดเดนิ
ทางกลบัเขามาทำงานในประเทศไทยอกีเปนครัง้ที ่๒ ตามคำเชญิของพระสงัฆราชฟรนัซสิ เซเวยีร สงวน
สวุรรณศร ีมขุนายกมสิซงัจนัทบรุ ี   ใหมาจดัตัง้โรงเรยีนทีจ่งัหวดัชลบรุ ี ซสิเตอรทีเ่ดนิทางเขามาในครัง้นีม้ี
จำนวน ๕ คน ไดแก ซสิเตอรฟรนัซสิ  ชจูติต  ผลสวุรรณ   ซสิเตอรหลยุส  มาร ี   สมเจตน   เสวตรวทิย
ซสิเตอรอลัฟองส คมุส      ซสิเตอรเอลซิาเบธ ดโูครส   และอธกิารณิ ีปอล บานาล

ในเวลานัน้ การกอสรางโรงเรยีนทีจ่งัหวดัชลบรุยีงัไมแลวเสรจ็ ตองใชเวลากอสรางอกี มากกวา
หนึง่ป ระหวางนัน้เองคณะซสิเตอรไดรบัเชญิจากคณะสงฆพระมหาไถใหเปดโรงเรยีนทีว่ดัพระมหาไถ
ซอยรวมฤดี กรุงเทพฯ เพื่อจัดการศึกษาใหแก
นกัเรยีนไทยและตางชาต ิ     ทีบ่ดิามารดาทำงานใน
ประเทศไทย ซึ่งตอมาเปนที่รูจักกันในชื่อของ
โรงเรยีนพระมหาไถศกึษา กรงุเทพ และในภายหลงั
ไดแยก ออกเปน ๒ โรงเรยีน  โดยนกัเรยีนไทยเรยีน
ในโรงเรยีนพระมหาไถศกึษา  และนกัเรยีนตางชาติ
เรยีนในโรงเรยีนรวมฤดวีเิทศศกึษา ซึง่เปนโรงเรยีน
นานาชาติที่ เปนโรงเรียนเอกชนแหงแรกใน
ประเทศไทย



๒๐

ปจจบุนัคณะซสิเตอรพระกมุารเยซไูดขยายงานแพรธรรมไปในเขตพืน้ที ่๕ สงัฆมณฑล  ดงันี้
๑.อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ในเขตกรงุเทพมหานคร  นอกจากจะเปนสถานทีต่ัง้ของบานศนูยกลาง

คณะแลว คณะซสิเตอรพระกมุารเยซยูงัใหบรกิารดานการศกึษา ทัง้ในและนอกระบบ โดยจดัตัง้โรงเรยีน
พระกมุารเยซวูทิยา ถนนสขุมุวทิ ซอย ๑๐๑ เขตพระโขนง ซึง่เปดสอนแผนกเลขานกุารเปนภาษาองักฤษลวน
และศนูยรบัเลีย้งเดก็กอนวยัเรยีนพระกมุารเยซ ู หมบูานอยเูจรญิ  ถนนอโศก-ดนิแดง เขตหวยขวาง

๒.สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี ในเขตจงัหวดัชลบรุ ี  คณะซสิเตอรพระกมุารเยซไูดใหบรกิารดานการศกึษา
ทัง้ในและนอกระบบ โดยจดัตัง้โรงเรยีนเมรีอ่มิมาคเุลตคอนแวนต เปดสอนในระดบัปฐมวยั ถงึ ชัน้มธัยม
ศกึษาตอนปลาย  และสถานรบัเลีย้งเดก็กอนวยัเรยีนพระกมุารเยซู

๓.สงัฆมณฑลอดุรธาน ีในเขตจงัหวดัขอนแกน ไดใหบรกิารดานการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ โดย
จดัตัง้โรงเรยีนอนบุาลพระกมุารเยซ ู โรงเรยีนฝกอาชพีพระกมุารเยซ ู  โรงเรยีนอนบุาลมหาไถศกึษาบานไผ
และโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

๔.สงัฆมณฑลนครราชสมีา ในเขตจงัหวดัชยัภมู ิ  คณะซสิเตอรพระกมุารเยซใูหบรกิารดานงาน
อภบิาล และงานสงัคมสงเคราะห

๕.สงัฆมณฑลเชยีงใหม  คณะซสิเตอรพระกมุารเยซไูดรวมงานกบัคณะธรรมทตูแหงประเทศไทย
ในการทำงานกับชาวเขาเผามง ที่ศูนยคาทอลิกเชียงของ และศูนยคาทอลิกเวียงแกน  เขตเชียงแสน
จงัหวดัเชยีงราย

นอกจากนี ้ ยงัไดรวมมอืกบัคณะซสิเตอรพระกมุารเยซใูนประเทศสงิคโปรและประเทศมาเลเซยีใน
ทำงานแพรธรรมในสาธารณรฐัแหงสหภาพพมาและสาธารณรฐัประชาชนลาว

ป ค.ศ. ๑๙๕๙ ซสิเตอรเมรี ่ลนัต ชาวองักฤษ
ไดเดนิทางจากมาเลเซยีมาประเทศไทยพรอมกบัซสิเตอร
เกเบรยีล กระบลิโกวทิ และไดซือ้ทีด่นิทีเ่ปน “ทงุนา”
จำนวน ๒๔ ไร ตั้งอยูบริเวณถนนสุขุมวิทซอย ๑๐๑
อำเภอพระโขนง กรงุเทพฯ  ซึง่ขณะนัน้เปนพืน้ทีท่ีค่อน
ขางเปลี่ยว ไมคอยมีผูคนอาศัยอยูมากนักเพื่อจัดสราง

โรงเรยีนพระกมุารเยซวูทิยา  (มกัเปนทีร่จูกัทัว่ไปวา โรงเรยีนโฮลี)่  ซึง่เปดทำการสอนวชิาเลขานกุารโดยใช
ภาษาอังกฤษลวน  ขณะรอการถมที่และกอสรางอาคารเรียนนั้น  ทานไดไปเชาบานที่ถนนสาทรเหนือ
เพือ่ใชเปนโรงเรยีนชัว่คราว โดยมซีสิเตอรเกเบรยีล ฟรงัซวัส ชาวฝรัง่เศส  เปนผอูำนวยการสอนคนแรก
และซสิเตอรหลยุส มาร ีสมเจตน เสวตรวทิ เปนครใูหญคนแรก

ป ค.ศ. ๑๙๖๔ อธิการิณีฟรังซิส เซเวียร บาราร ไดยายจากชลบุรีมาเปนอธิการิณีที่บานรวมฤดี
แทนอกิารณิ ีเมรี ่ลนัต ซึง่ยายไปปฏบิตังิานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน

ป ค.ศ. ๑๙๖๕ โรงเรยีนพระกมุารเยซวูทิยา ไดยายจากถนนสาทรเหนอื มาอยใูนเขตพืน้ทีพ่ระโขนง
ป ค.ศ. ๑๙๘๗ คณะซสิเตอรพระกมุารเยซ ูไดขยายงานแพรธรรมไปยงัจงัหวดัชยัภมู ิ ตามคำเชือ้เชญิ

ของพระสงัฆราช ยออากมิ พเยาว  มณทีรพัย  มขุนายกมสิซงันครราชสมีา





ยอนรอย ๔๐ ป โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

ในป พ.ศ ๒๕๐๗ ซสิเตอรคณะพระกมุารเยซู
๒ ทาน  (นกับวชหญงิในครสิตศาสนา นกิายโรมนั
คาทอลกิ) ไดแก ซสิเตอร เมรี ่ ลนัต  ชาวองักฤษ  และ
ซสิเตอรเจโรม ลาภพร  บญุยวนชิ  ซึง่ขณะนัน้ประจำ
อยูที่จังหวัดขอนแกนไดเริ่มมาทำงานดานสังคม
สงเคราะหทีห่มบูานโนนสมบรูณ  ตามคำเชือ้เชญิ
ของสงฆคณะพระมหาไถ (คณะสงฆในคริสต
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก)  ขณะนั้นหมูบาน
โนนสมบูรณเปนเพียงหมูบานเล็ก ๆ มีเพียง
๑๐ หลังคาเรือน  ซิสเตอรทั้งสองไดเขาไปเยี่ยม
ผูปวยโรคเรื้อนในสถานพยาบาลโนนสมบูรณ
บรรดาเดก็ ๆ ในหมบูานและในสถานพยาบาลโนน
สมบรูณสวนมากไมไดเรยีนหนงัสอื  เนือ่งจากปญหา
ความยากจน  และเด็ก ๆ มีความหวาดระแวงวา
จะเปนทีร่งัเกยีจของผอูืน่จงึทำใหไมอยากไปเขาเรยีน
ในโรงเรยีนทีไ่หนๆ และผปูกครองเองกไ็มเหน็ความ
สำคญัของการศกึษามากนกั เพราะตองดิน้รนทำมา
หาเลี้ยงชีพ ซิสเตอรไดพยายามพบปะ พูดคุย
จนผปูกครองเขาใจถงึความจำเปนของการศกึษา และ
ยนิยอมสงบตุรหลานของตนมารบัการศกึษาอบรม
โดยซสิเตอรเจโรม ลาภพร บญุยวนชิ   และซสิเตอร
แอนมาร ีพชัร ีโกลาโซ ไดนำนกัเรยีนโรงเรยีนพระ
กุมารเยซู (ขณะนั้นเปนโรงเรียนสำหรับนักเรียน
หญงิลวน  เปดสอนในระดบัมธัยมตน) เดนิทางจาก

๒๒

จงัหวดัขอนแกนเพือ่มาเยีย่มชาวบานและสอนเรยีน
เดก็ๆ ในทกุวนัเสาร ตัง้แต เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.
ครั้งแรกมีเด็กมาเขาเรียนประมาณ ๑๐ คน  โดย
เดก็ ๆ นัง่เรยีนกนัตามใตรมไม  การจดัการเรยีนการ
สอนมงุเนนใหเดก็ ๆ ไดอานออก เขยีนได ควบคไูป
กบัการใหการอบรมเกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม

ป พ.ศ. ๒๕๑๐   โดยการสนับสนุนของ
คณะภราดาเซนตคาเบรยีล   (นกับวชชายในครสิต
ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภราดาวกิตอร และภราดาเอม็มานเูอล ไดจดัหาเงนิ
บริจาคสนับสนุนจัดสรางอาคารเรือนไม ๒ ชั้น
จำนวน ๑ หลงั ๑๐ หอง  เพือ่ซสิเตอรจะไดใชเปน
หองเรียนและหองอื่นๆ ที่จำเปน การเรียนการ
สอนอยางไมเปนทางการนีด้ำเนนิไปเรือ่ย ๆ  เปนเวลา
เกอืบ 4 ป ความรกัความเอาใจใสของบรรดาซสิเตอร
เปนทีป่ระจกัษแกชมุชน  ผปูกครองเริม่ไววางใจสง
บุตรหลานของตนมารับการศึกษาอบรมเพิ่มขึ้น
เรือ่ย ๆ

จนกระทัง่ป พ.ศ. ๒๕๑๔  ซสิเตอรเจโรม
ลาภพร  บญุยวนชิ  จงึไดดำเนนิการขออนญุาตเปด
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



รบันกัเรยีนตัง้แตอาย ุ๕ ขวบขึน้ไป  รบัไดจำนวน
๒๐๐ คน  ตามระบใุนใบอนญุาตเลขที ่๙๙/๒๕๑๔
ซึ่งตอมาโรงเรียนแหงนี้ เปนที่รูจักในนามของ
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ - โรงเรยีนการ
กุศลสำหรับบุตรหลานผูปวยโรคเรื้อน   โดยมี
ซสิเตอรเบอรนาแดท็ พเยาว  เดือ่มคัน้  ดำรงตำแหนง
ผูจัดการโรงเรียน และนางสาวสมพิศ  ภานุทัต
ดำรงตำแหนงครูใหญ    สวนซิสเตอรเจโรม
ลาภพร บญุยวนชิ กย็งัคงทำงานดานสงัคมสงเคราะห
ในหมบูานตอไปอยางเงยีบ ๆ อยางไรกต็าม บรรดา
ซสิเตอรกย็งัตองประสบปญหาความยงุยากอกีมาก
มายเกีย่วกบัการรบัเดก็เขาเรยีน  เพราะเดก็สวนมาก

ไมมหีลกัฐานเอกสารการเกดิ  เนือ่งจากผปูกครอง
อพยพยายทีอ่ยบูอย ๆ ประกอบกบัความยากจนและ
ไมรขูอกฏหมาย   ยิง่ทำใหปญหาซบัซอนมากขึน้ และ
เมื่อสามารถเขาเรียนไดแลวก็ตองขาดเรียนบอย ๆ
เพราะตองไปรบัจางทำงานหาเงนิมาชวยผปูกครอง
แตดวยจติใจทีเ่ปยมดวยเมตตาและปณธิานอนัแนว
แนของบรรดาซิสเตอรและคณะครู  ปญหาตาง ๆ
จงึไดรบัการแกไขทลีะเลก็ละนอย  พรอม ๆ กบัการ
ดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
อื่น ๆ ซึ่งก็ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี  ไมวา
จะเปนเรื่องทุนการศึกษา  อาหารกลางวัน  และ
อปุกรณการเรยีนทีจ่ำเปน  ความเสยีสละและความ
มงุมัน่ทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ของเดก็ ๆ  และเยาวชนใหดขีึน้  โดยอาศยัการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเปนที่ประจักษ
แกชมุชนทัว่ไป  ผปูกครองในหมบูานใกลเคยีงเริม่สง
บตุรหลานของตนมาเรยีนในโรงเรยีนเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ

ป พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรยีนดรีบัอนญุาตใหขยาย
อาคารเรยีน โดยตอเตมิจากอาคารเรยีนเดมิอกี ๒ หอง
เรียน เพื่อใหเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
และนางสาวบวัไข  สขุวชิยั  ไดเขาดำรงตำแหนงครู
ใหญแทนนางสาวสมพศิ  ภาณทุตั ิ  ซึง่ลาออกเนือ่ง
จากยายภมูลิำเนา

ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซิสเตอรเจโรม ลาภพร
บญุยวนชิ  เขาดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน และ
นางสาวสมพศิ  ภาณทุตั ิ ไดยายกลบัมารบัตำแหนง

๒๓



ครใูหญอกีครัง้  การดำเนนิงานของโรงเรยีนมกีาร
พฒันากาวหนาขึน้ตามลำดบั

ป พ.ศ. ๒๕๑๙ ซิสเตอรเจโรม ลาภพร
บญุยวนชิ ไดรบัรางวลัโลเกยีรตยิศ มนษุยสมัพนัธ
ยอดเยีย่ม  สาขาผบูำเพญ็ประโยชนตอสงัคม  จาก
ชมรมมนุษยสัมพันธแหงประเทศไทย  (ปจจุบัน
เปลีย่นชือ่เปน    มนษุยสมัพนัธสมาคมแหงประเทศ
ไทย  ในพระอปุถมัภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวล ี  พระวรราชาทนิดัดามาต)ุ  นบัเปนเกยีรติ
ประวัติแกซิสเตอรและโรงเรียนเปนอยางยิ่ง
ทั้งยังนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก  ครู  นักเรียน
ผปูกครอง  และชมุชนอกีดวย   และในปเดยีวกนันี้
เองโรงเรยีนไดรบัอนญุาตใหรบันกัเรยีนเพิม่จาก เดมิ
200 คน  เปน 335  คน   ตามใบอนญุาตเลขที ่๙๗/
๒๕๑๙

ป พ.ศ.๒๕๒๑ ซิสเตอรเจโรม ลาภพร
บุญยวนิช ไดขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากเดิมที่
เปดทำการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง

ชัน้ประถมศกึษาปที ่๗   เปน  ชัน้ประถมศกึษาปที ่๑
ถงึ  ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓  ตามใบอนญุาตเลขที ่๔๘๒/
๒๕๒๑ นอกจากนีไ้ดสรางอาคารเรยีนเรอืนไมเพิม่
อกี ๒ หลงั  โดยไดรบัอนญุาตใหรบันกัเรยีนเพิม่จาก
เดมิจำนวน ๓๓๕ คน  เปน  ๕๑๕ คน

ป พ.ศ. ๒๕๒๓ ซสิเตอรพอลลนี กลัยาลกัษณ
ฤกษสวาง เขาดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน  และได
รบัอนญุาตใหตอเตมิอาคารเรยีนเพิม่ขึน้อกี ๒ หอง
เรยีน  ตามใบอนญุาตเลขที ่๑๐๒๑ / ๒๕๒๓  โดย
สามารถรบันกัเรยีนเพิม่จากเดมิอกี ๘๐ คน รวมเปน
๕๙๕ คน

ป พ.ศ.๒๕๒๔ ซสิเตอรเกเบรยีล อมรตัยา
กระบิลโกวิท  เขาดำรงตำแหนงผูจัดการโรงเรียน
แทนซิสเตอรกัลยาลักษณ  ฤกษสวาง  ซึ่งยายไป
ปฏบิตัหินาทีใ่นสถานทีอ่ืน่

ป พ.ศ. ๒๕๒๕ นางนิตยา  พวงสุวรรณ
เขาดำรงตำแหนงครูใหญ แทนนางสาวสมพิศ
ภาณทุ ัตซิึง่ลาออกไปประกอบอาชพีอืน่

ป พ.ศ. ๒๕๒๘ ซสิเตอรภาวณิ ี พชิยัศรสีวสัดิ์
เขาดำรงตำแหนงผูจัดการโรงเรียน  และไดติดตั้ง
โทรศพัทภายในโรงเรยีนและบานพกั  เพือ่สะดวกใน
การตดิตอสือ่สารกบัหนวยงานอืน่ ๆ

ป พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการจัดสรางสนาม
บาสเกตบอลขึน้  เพือ่ใหนกัเรยีนไดใชในการเรยีน
วชิาพละ  และการแขงขนัอืน่ ๆ

ป พ.ศ.๒๕๓๑ ซิสเตอรเทเรซา บุญเกื้อ
วรวีงศ  เขาดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน

๒๔



ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ซสิเตอรดารกิา  อนตุตรา
นนท  เขาดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน และไดรเิริม่
โครงการใหม ๆ  เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ใหมปีระสทิธภิาพยิง่ ๆ ขึน้  ในขณะเดยีวกนักไ็ดให
การสงเสรมิศลิปวฒันธรรมพืน้บานอยางจรงิจงั โดย
จดัใหมกีารสอนวชิาดนตรพีืน้บาน (โปงลาง) แกเดก็
นกัเรยีนทีส่นใจและโดยเฉพาะอยางยิง่ทีม่คีวามถนดั
ดานดนตรี  นอกจากนี้ยังไดจัดสรางแทงคซีเมนต
จำนวน ๒ แทงค เพือ่ใชเกบ็น้ำฝนสำหรบันกัเรยีน
ใชดืม่  และจดัทำระบบประปาในโรงเรยีน  เพือ่ใหมี
น้ำใชจำนวนเพยีงพอ

ป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดมกีารปรบัปรงุหองธรุการ
และหองวชิาการโดยการปเูสือ่น้ำมนั  และตดิตัง้เหลก็
ดดัทีห่นาตาง  ประตู

ป พ.ศ. ๒๕๓๗ องคกร เจซ ีโอซากา ประเทศ
ญีป่นุ ไดใหความอนเุคราะหจดัสรางแทงคซเีมนต
เพิม่เตมิใหอกี ๔ แทงค  ปรบัปรงุหองสมดุเพือ่เปด
บริการแกชุมชน  และคณะภราดาเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย ไดบรจิาคเงนิสนบัสนนุในการจดั
ทำถนนคอนกรตีภายในโรงเรยีน  นอกจากนี ้  ยงัมี
เหตกุารณประวตัศิาสตรสำคญัอกีประการหนึง่ของ
โรงเรยีนทีค่วรแกการจดจำ  นัน่คอื เมือ่วนัที ่๒๓
ตุลาคม ๒๕๓๗  ทางโรงเรียนไดรับพระมหา
กรณุาธคิณุจากเจาหญงิซายาโกะ  แหงประเทศญีป่นุ
พระองคไดทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบูรณ  ซึ่งนำความปลาบปลื้มและกอให

เกดิขวญัและกำลงัใจอยางมากแกคณะซสิเตอร  ครู
นกัเรยีน และผปูกครอง  และในการนีท้างโรงเรยีนได
จัดแสดงการเลนดนตรีพื้นบาน (โปงลาง) ของ
นักเรียนใหทอดพระเนตรอีกดวย  ซึ่งพระองคก็
ทรงทอดพระเนตรดวยความสนพระทยัเปนอยางยิง่

ป พ.ศ. ๒๕๓๘ บาทหลวงเจรญิ  เวยีนสริิ
นนัทโชต ิ (สงฆคณะพระมหาไถ) เขาดำรงตำแหนง
ผูจัดการโรงเรียน มีการปรับปรุงภูมิทัศนโดย
จดัทำสวนหยอมภายในโรงเรยีน  บรเิวณหนาอาคาร
เรยีน  และบรเิวณเสาธง

ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ซิสเตอรเจอเริด  อนุกูล
หรพิงศ  เขาดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน   ในปนี้
ทางโรงเรียนไดขออนุญาตลดชั้นเรียนระดับมัธยม
ศกึษาปที ่๑- ๓  ตามทีร่ะบใุนใบอนญุาตเลขที ่  ขก.
๑๐๑ / ๒๕๓๙   และเปดชัน้เรยีนเพิม่ในระดบัชัน้
อนบุาล ๑ ถงึ อนบุาล ๓ ตามใบอนญุาตเลขที ่ขก.
๑๕๓ / ๒๕๓๙  นอกจากนีน้างนติยา  พวงสวุรรณ
ซึ่งดำรงตำแหนงครูใหญในขณะนั้นก็ไดรับรางวัล
ที ่๑ ประเภทผบูรหิารสถานศกึษา  ระดบัประถมศกึษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน  ขอนแกน

ป พ.ศ.๒๕๔๑  ทางโรงเรียนไดปรับปรุง
อาคารเรยีนเรอืนไม ๒ ชัน้  โดยการทาสใีหมทัง้หมด
ปูกระเบื้องหองธุรการ  และจัดสรางถ้ำเพื่อ
ประดษิฐานรปูปนพระนางมารยี  อนัเปนทีเ่คารพของ
ทกุคนในโรงเรยีน

๒๕



ป พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดมกีารปรบัปรงุหองเรยีน
อนบุาล ๑ - ๓ ใหม  โดยการปกูระเบือ้งพืน้หองและ
เปลี่ยนโตะ-เกาอี้ เพื่อใหไดขนาดพอเหมาะกับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลยิ่งขึ้น และยังไดเปลี่ยน
หลงัคาอาคารเรยีนและอาคารประกอบการ ซึง่จาก
เดมิหลงัคาสงักะสเีปนหลงัคากระเบือ้ง  พรอมทัง้ทาสี
อาคารใหมทัง้หมด  นอกจากนีย้งัไดรบัอนญุาตให
เปลีย่นแปลงตราประจำโรงเรยีน  จากเดมิทีเ่ปนรปูโล
ปรัชญา  กางเขน  และดาว ๕ ดวง  เปนรูป
ตราประจำคณะซสิเตอรพระกมุารเยซทูีใ่ชกนัทัว่โลก
(โลสแีดงคาดแถบสเีงนิขลบิทอง มรีปูพระคมัภรีและ
สายประคำอยดูานบนมมุขวามอื  และรปูเครือ่งปน
ฝายมมุลางดานซาย  มรีปูดอกมาเกอรติสขีาวขนาบ
ดานซาย-ขวาของโล  และขอความคตพิจน “ซือ่สตัย
ในคุณธรรม  เขมแข็งในหนาที่”  ปรากฏอยูดาน
บนของโล

ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรยีนไดปพูืน้กระเบือ้ง
หองน้ำชาย-หญงิในระดบัอนบุาล  และ หองเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปที ่๑/๓   พรอมทัง้ทาสใีหมใหดสูดใส
นาเรยีนยิง่ขึน้

ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ทางโรงเรียนไดจัด
ทำโครงการกำแพงบญุขึน้  เพือ่รบัเงนิบรจิาคสมทบ
ในการจดัสรางกำแพงรัว้โรงเรยีนขึน้ใหม  ซึง่ไดรบั
การสนบัสนนุจากผปูกครองนกัเรยีนเปนอยางด ี และ
ในปนี้เชนเดียวกันที่โรงเรียนไดรับอนุญาตใหรับ

นกัเรยีนเพิม่จากเดมิ ๕๙๕ คน  เปน ๗๕๐ คน
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีการจัดสราง

ลานอเนกประสงค  เพือ่ใชในการประกอบกจิกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรยีน

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซสิเตอรแสงเดอืน  มาลรีกัษ
เขาดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน  และในวนัที ่๒๗
ธันวาคม ปเดียวกันนี้ โรงเรียนมหาไถศึกษาโนน
สมบรูณไดรบัการรบัรองมาตรฐานโรงเรยีนสงเสรมิ
สุขภาพ   ระดับเงิน  จากกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสขุ

ป พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรยีนไดรบัการรบัรอง
มาตรฐานโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพ  ระดบัทอง  ใน
วันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘  และ  โรงอาหารได
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร   ระดับ ๒๘ “ดี”
ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ จากกรมอนามยั  กระทรวง
สาธารณสขุ

ป พ.ศ. ๒๕๔๙  ซสิเตอรแสงเดอืน  มาลรีกัษ
เขาดำรงตำแหนงครูใหญโรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบูรณ  และซิสเตอรหัทยา  นวชาตโฆษิต
ดำรงตำแหนงผจูดัการโรงเรยีน

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนมหาไถศึกษา
โนนสมบูรณไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดาน ปฐมวัย  และ ประถมศึกษา เมื่อ

๒๖



วนัที ่๑๑ พฤศจกิายน 2550 และยงัไดรบัการรบัรอง
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ระดับทอง
เปนครัง้ที ่๒ จากกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ
อกีดวย

ป พ.ศ. ๒๕๕๑  ซสิเตอรชดิชนก  แสงสรุยิะ
ปฏิบัติหนาที่รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรยีนแทนซสิเตอรแสงเดอืน มาลรีกัษ ซึง่ลาศกึษา
ตอ  และในปนีเ้อง มลูนธิพิระกมุารเยซรูบัโอนกจิการ
โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณเขาเปนของ
มลูนธิฯิ ตามหนงัสอือนญุาตที ่ขก๒.๐๐๑ / ๒๕๕๑
และในปนีเ้ชนเดยีวกนัทีโ่รงเรยีนมหาไถศกึษาโนน
สมบรูณไดรบัเกยีรตบิตัร ๒๙ มพีฒันาการของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖  ระหวางปการศึกษา
๒๕๕๐ -  ๒๕๕๑  จากสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสรมิการศกึษาเอกชน

ป พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรยีนไดรบัอนญุาตให
กอสรางอาคารเรยีนคอนกรตีเสรมิเหลก็   ๓  ชัน้และ
ในปนีซ้สิเตอรวรนชุ  ลำดวน  ไดเขาดำรงตำแหนง
ผอูำนวยการโรงเรยีน

ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปจจบุนั  ไดมกีารเปดใช
อาคารเรยีน “นโิคลาส บารเร”  ซึง่เปนอาคารคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ๓ชัน้ทีไ่ดรบัอนญุาตใหจดัสรางเมือ่ปลาย

ป พ.ศ. ๒๕๕๒  และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่
๑-๖ ยายจากอาคารเรียนเรือนไม ๒ เดิมมาเรียนที่
อาคารแหงนีท้ัง้หมด  สวนอาคารเรยีนเรอืนไม ๒ ชัน้
ไดปรบัปรงุและใชเปนหองประกอบการตาง ๆ และ
ไดรือ้ถอนอาคารเรยีนคอนกรตีชัน้เดยีว ๓ หอง ทีเ่คย
ใชเปนหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ
อาคารเรอืนไมชัน้เดยีวทีใ่ชเปนหองดนตร-ีนาฏศลิป
และหองการงานพื้นฐานอาชีพลง  เนื่องจากชำรุด
ทรุดโทรมมาก  และในปนี้ไดมีการจัดงานฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ป แหงการกอตัง้โรงเรยีน  ในวนัที ่๒๘
มกราคม ๒๕๕๔

ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา  โรงเรยีนมหาไถ
ศกึษาโนนสมบรูณไดมงุมัน่ทีจ่ะสบืสานปณธิานใน
การรวมมือสรางสรรคสังคมแหงความรักและเอื้อ
อาทรทีย่ัง่ยนืซึง่บรรพชนรนุแรก ๆ  ไดเริม่ไวแลวนัน้
ใหดำรงอยสูบืไป  โดยจดัใหมกีารปรบัปรงุพฒันา
โรงเรยีนอยางตอเนือ่งในทกุ ๆ  ดานเปนทีป่ระจกัษแก
บคุคลทัว่ไป

ปจจบุนั  โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
เปดทำการสอนตั้งแตระดับปฐมวัยปที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศกึษาปที ่๖ ไดรบัอนญุาตใหรบันกัเรยีนได
๗๕๐ คน  มอีาคารเรยีนและอาคารประกอบการทัง้
หมด ๘ อาคาร

๒๗



๒๘

ผจูดัการ

ทำเนยีบผบูรหิาร  อดตี – ปจจบุนั

ซสิเตอรเบอรนาแดท็  พเยาว  เดือ่มคัน้ ซสิเตอรเจโรม  ลาภพร  บญุยวนชิ
( ๒๕๑๔ -๒๕๑๖) (๒๕๑๖-๒๕๑๖)

ซสิเตอรพอลลนี  กลัยาลกัษณ  ฤกษสวาง ซสิเตอรเกเบรยีล  อมรตัยา  กระบลิโกวทิ
(๒๕๒๓-๒๕๒๓) (๒๕๒๔-๒๕๒๗)

ซสิเตอรภาวณิ ี พชิยัศรสีวสัดิ์ ซสิเตอรเทเรซา  บญุเกือ้  วรวีงษ
(๒๕๒๘-๒๕๓๐) (๒๕๓๑-๒๕๓๔)

ซสิเตอรดารกิา  อนตุตรานนท บาทหลวงเจรญิ  เวยีนศรินินัทโชติ
(๒๕๓๕-๒๕๓๗) (๒๕๓๘-๒๕๓๘)



๒๙

ซสิเตอรเจอรเรดิอนกุลู  หรพิงศ ซสิเตอรแสงเดอืน  มาลรีกัษ
(๒๕๓๙-๒๕๔๗) (๒๕๔๗-๒๕๔๙)

                                                      ซสิเตอรหทัยา  นวชาตโฆษติ
                                                                (๒๕๔๙-ปจจบุนั)

ผจูดัการ

ทำเนยีบผบูรหิาร  อดตี – ปจจบุนั



ทำเนยีบผบูรหิาร  อดตี – ปจจบุนั

คณุครสูมพศิ  ภาณทุตั คณุครบูวัไข  สขุวชิยั
(๒๕๑๔-๒๕๑๕) (๒๕๑๗-๒๕๒๒)

คณุครสูมพศิ  ภาณทุตั คณุครนูติยา  พวงสวุรรณ
(๒๕๑๗-๒๕๒๔) (๒๕๓๙-๒๕๔๘)

ซสิเตอรแสงเดอืน   มาลรีกัษ ซสิเตอรชดิชนก  แสงสรุยิะ
(๒๕๔๙-๒๕๕๐) (๒๕๕๑-๒๕๕๑)

                                                          ซสิเตอรวรนชุ  ลำดวน
                                                              (๒๕๕๒ -ปจจบุนั)

ครใูหญ/ผอูำนวยการ

๓๐



นางจนิตนา มงคลไชยสทิธิ์

ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นางจนิตนา มงคลไชยสทิธิ์
เกดิ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๐๗
สถานภาพ สมรส
ชือ่คสูมรส นายสเุจตน        มงคลไชยสทิธิ์
มบีตุร ๒    คน
ชือ่บตุร ๑.  นายจริเมธ มงคลไชยสทิธิ์

๒. นางสาวจารมุน มงคลไชยสทิธิ์

ทีอ่ยปูจจบุนั ๒๗๐/๒   ม. ๕ ต. ปาไผ   อ. สนัทราย   จ. เชยีงใหม

ทีท่ำงานปจจบุนั โรงเรยีนสนัทรายวทิยาคม    อ.สนัทราย    จ.เชยีงใหม

ประวตักิารศกึษา
ระดบัประถม โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด   จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยมตน โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด   จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยมปลาย โรงเรยีนแกนนครวทิยาลยั    อ. เมอืง  จ. ขอนแกน
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน
ระดบัปรญิญาโท มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ประวตักิารทำงาน -ครโูรงเรยีนภเูวยีงวทิยาคม  อ.ภเูวยีง  จ.ขอนแกน
- ครโูรงเรยีนทาคนัโทวทิยาคม อ.ทาคนัโท    จ.กาฬสนิธุ
- ครโูรงเรยีนสนัทรายวทิยาคม  อ. สนัทราย  จ. เชยีงใหม

คตพิจน พยายามทำใหดทีีส่ดุ

๓๑



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ จ.ส.อ. อนริทุธ   อดุม
เกดิ ๒๖ กนัยายน ๒๕๑๒
สถานภาพ สมรส

ชือ่คสูมรส นางพรีธดิา  อดุม
มบีตุร ๒    คน
ชือ่บตุร ๑.  เดก็ชายอสิระ อดุม

๒. เดก็ชายอานภุาพ อดุม

ทีอ่ยปูจจบุนั ๑๒  ถ. หลงัเมอืง  ต.ในเมอืง  จ.ขอนแกน  ๔๐๐๐

ทีท่ำงานปจจบุนั สำนกังานสสัดจีงัหวดัขอนแกน  ศาลากลางจงัหวดัขอนแกน

ประวตักิารศกึษา
ระดบัประถม โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด  จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยมตน โรงเรยีนทาพระวทิยายน  อ. เมอืง  จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยมปลาย โรงเรยีนนายสบิทหารราบ  อ. ปราณบรุ ี จ. ประจวบครีขีนัธ
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม

ประวตักิารทำงาน - กองพนัทหารราบที ่ ๓  กรมทหารราบที ่ ๑๖  อ. เมอืง  จ. ยโสธร
- หนวยสสัดอีำเภอบานฝาง   จ. ขอนแกน
- หนวยสสัดอีำเภอน้ำพอง   จ. ขอนแกน
- แผนกสสัดจีงัหวดัขอนแกน
- สำนกัสสัดจีงัหวดัขอนแกน

คตพิจน ไมสำคญัวาเราจะเปนอะไร  สิง่ทีส่ำคญัคอื เราเปนคนดหีรอืเปลา

จ.ส.อ. อนริทุธ   อดุม

๓๒



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นายวชิาญ ศรนีะ
เกดิ ๒๒   กมุภาพนัธ  ๒๕๑๕
สถานภาพ สมรส
ชือ่คสูมรส นางเวรวุรรณ ศรนีะ
มบีตุร ๑  คน
ชือ่บตุร เดก็ชายศกัรนิทร    ศรนีะ

ทีอ่ยปูจจบุนั ๔๕๖/๖   ตลาดประตนู้ำขอนแกน   อ.เมอืง   จ.ขอนแกน
ทีท่ำงานปจจบุนั ๔๕๖/๖    ตลาดประตนู้ำขอนแกน  อ.เมอืง   จ.ขอนแกน

ประวตักิารศกึษา
ระดบัประถม โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด  จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยมตน โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด  จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยมปลาย -
ระดบัปรญิญาตรี -

ประวตักิารทำงาน
- บรษิทั    ขอนแกน  T.P.D.
- เจาของรานเสือ้ผาแฟชัน้  ขายปลกีและสง ณ ตลาดประตนู้ำขอนแกน

คตพิจน ฝนใหไกลไปใหถงึ...ทอไดแตอยาถอย

นายวชิาญ ศรนีะ

๓๓



ร.อ. สมรกัษ  คำสงิห

ประวตัสิวนตวั
ชือ่ ร.อ. สมรกัษ    คำสงิห
เกดิ ๑๖   มกราคม   ๒๕๑๖
สถานภาพ สมรส
ชือ่คสูมรส นางเสาวนยี  คำสงิห
มบีตุร ๑  คน
ชือ่บตุร เดก็หญงิ..........

ทีอ่ยปูจจบุนั

ทีท่ำงานปจจบุนั

ประวตักิารศกึษา
ระดบัประถม โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด  จ. ขอนแกน
ระดบัมธัยม โรงเรยีนผะดงุศษิยพทิยา

ประวตักิารทำงาน
- นกักฬีามวยสากลสมคัรเลนเหรยีญทองคนแรก จากกฬีาโอลมิปกเกม  ครัง้ที ่๒๖
- ฯลฯ
- ดารา

คตพิจน

๓๔



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ ภญ. ปวณีา    เริม่รกัษ
เกดิ ๘  สงิหาคม  ๒๕๒๒
สถานภาพ สมรส
ชือ่คสูมรส นายอนชุา เริม่รกัษ
มบีตุร ๒  คน
ชือ่บตุร ๑.  เดก็ชายกองภพ เริม่รกัษ

๒. เดก็หญงิไปรยา เริม่รกัษ

ทีอ่ยปูจจบุนั ๙๑    หม ู๑๒   ต.บานทมุ    อ.เมอืง    จ.ขอนแกน

ทีท่ำงานปจจบุนั โรงพยาบาลพระยนื อ.พระยนื  จ.ขอนแกน

ประวตักิารศกึษา
ประถมศกึษา โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  อ. บานแฮด  จ. ขอนแกน
มธัยมศกึษา
ปรญิญาตรี มหาวทิยาลยันเรศวร    คณะเภสชัศาสตรบณัฑติ   พษิณโุลก

ประวตักิารทำงาน เภสชักรระดบัชำนาญการ  โรงพยาบาลพระยนื  จ. ขอนแกน

คตพิจน ความพยายามอยทูีไ่หนความสำเรจ็อยทูีน่ัน้

ภญ. ปวณีา   เริม่รกัษ

๓๕



นายวรีะ  หยงเอน

ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นายวรีะ   หยองเอน
เกดิ ๓๑  มกราคม   ๒๕๒๖
สถานภาพ สมรส
ชือ่คสูมรส นางสาวปวณีา เตม็สขุ

ทีอ่ยปูจจบุนั ๔๐  ม. ๖  ต.โนนสมบรูณ   อ.บานแฮด    จ.ขอนแกน

ทีท่ำงานปจจบุนั หมบูานสรุนิดา   ต.เมอืงเกา    อ.เมอืง    จ.ขอนแกน

ประวตักิารศกึษา
ประถมศกึษา โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
มธัยมศกึษา
ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  (วศิวกรรมโยธา)  เกยีรตนิยิมอนัดบั 2

มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ประวตักิารทำงาน - บรษิทัพมิานจำกดั  ตำแหนงวศิวกร
- บรษิทั บานจนัทรประเสรฐิจำกดั  ตำแหนงวศิวกร

คตพิจน ความซือ่สตัย  สจุรติ  ความกลาหาญ  พากเพยีร  บากบัน่  เปนหนทางสคูวามสำเรจ็

๓๖



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นางสาวนภาพร    ภมูรินิทร   อาย ุ ๒๖  ป
เกดิ ๔  เมษายน  ๒๕๒๗
สถานภาพ โสด

ทีอ่ยปูจจบุนั บานพกัขาราชการศาลยตุธิรรม  (ตลิง่ชนั)   เขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ

ทีท่ำงานปจจบุนั ศาลอาญากรงุเทพฯใต  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงยานนาวา  เขตสาทร
กรงุเทพมหานคร

ประวตักิารศกึษา
ประถมศกึษา โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
มธัยมศกึษา
ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิบณัฑติ  (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัขอนแกน  2543

นติศิาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

ประวตักิารทำงาน
- รบัราชการ  (งานฝากขงั) สวนจดัการงานคด ี สำนกัอำนวยการ
- ประจำศาลอาญากรงุเทพใต

คตพิจน กตญัรูคูณุคน  พฒันาตนเองอยเูสมอ  (คดิวาตราบใดทีเ่รายงัคงเดนิทาง
อยคูงไปถงึทีห่มายในสกัวนั)

นางสาวนภาพร    ภมูรินิทร

๓๗



นายเกรกิเกยีรต ิ นามมา

ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นายเกรกิเกยีรต ิ    นามมา
เกดิ ๑๕  มกราคม  ๒๕๒๖
สถานภาพ โสด

ทีอ่ยปูจจบุนั ๑๙๙/๒๓๑๐   ม. ๓  หมบูานพฤกษา  ๑๕  ซอย. ๑๘/๔  ถ.บางพล ี  ต.แพรกษาใหม
อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ  ๑๐๒๘๐

ทีท่ำงานปจจบุนั บรษิทั  เฟลตลัอตุสสาหกรรมจำกดั  ๔๗๖  ม.๔  นคิมอตุสาหกรรมบางปู
ซอย ๒ บ ี ถ.สขุมุวทิ   ต.แพรกษา    อ.เมอืง    จ.สมทุรปราการ

ประวตักิารศกึษา
ประถม โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
มธัยม โรงเรยีนทาพระวทิยายน
ปวช. โรงเรยีนเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ปวส. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี(บางมด)

ประวตักิารทำงาน
หวัหนาวศิวกรฝายออกแบบเครือ่งมอื  บรษิทั เฟลตลัอตุสสาหกรรมจำกดั  ๔๗๖  ม.๔

นคิมอตุสาหกรรมบางป ูซอย ๒ บ ี ถ.สขุมุวทิ   ต.แพรกษา    อ.เมอืง    จ.สมทุรปราการ

คตพิจน
หมายเลขโทรศพัท ๐๘๔ – ๑๓๗๖๓๕๖ ,  ๐๘๙ -๒๗๔๗๗๒๗,  ๐๒-๓๒๔๐๘๘๘
หมายเลขโทรสาร ๐๒-๓๒๔๐๖๑๔

๓๘



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นางตนัหยง       คานอำไพ
เกดิ  ๒๖   ตลุาคม  ๒๕๑๒
สถานภาพ โสด (หยา)

ทีอ่ยปูจจบุนั ๕๙๙/๑๒๖ หม ู๒  ต. ในเมอืง อ.บานไผ จ.ขอนแกน  ๔๐๑๑๐

ทีท่ำงานปจจบุนั   โรงเรยีนบานโนนคตุ  หม ู๘ ต. โพนเพก็  อ.มญัจาครี ีจ.ขอนแกน  ๔๐๑๖๐

ประวตักิารศกึษา
๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  ปรญิญาโท  ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา)  มหาวทิยาลยัรามคำแหง
๒๕๔๔ – ๒๕๔๘  ปรญิญาตร ีน.บ. (นติศิาสตร) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมมาธริาช
๒๕๓๑ – ๒๕๓๕  ปรญิญาตร ีค.บ. (สงัคมศกึษา) เกยีรตนิยิมอนัดบั ๒  วทิยาลยัครมูหาสารคาม
๒๕๒๘ – ๒๕๓๐  มธัยมศกึษาปที ่๖ (ม.๖) โรงเรยีนบานไผ
๒๕๑๙ – ๒๕๒๗  ป.๑ – ม.๓  โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

ประวตักิารทำงาน
๒๕๕๒ –  ปจจบุนั ผอูำนวยการสถานศกึษา   บานโนนคตุ   อ.มญัจาครี ี  จ.ขอนแกน

คตพิจน “ ในชวีติจรงิความอดทน มคีายิง่กวาความเกง”
เบอรโทรศพัท ๐๘๑-๙๗๔๐๒๔๙

นางตนัหยง       คานอำไพ

๓๙



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นายชนะชยั    ขจรเดช
เกดิ วนัที ่ ๑๗  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑        อาย ุ ๓๒  ป
คสูมรส นางบษุบากร      แพงแกว

บตุรชาย     ด.ช.ธรรมโรจน      ขจรเดช
ทีอ่ยู ๑๖๗ ม.๑๑   บ.โนนสมบรูณ  ต.โนนสมบรูณ   กิง่อำเภอบานแฮด   จงัหวดัขอนแกน

ประวตัดิานการศกึษา
สำเรจ็ประถมศกึษาจากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห   จ.ขอนแกน
สำเรจ็มธัยมศกึษาตอนตนจากโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ   จ.ขอนแกน
สำเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายจากวทิยาลยันาฏศลิปกาฬสนิธ   จ.กาฬสนิธ
สำเรอ็ดุมศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี  จ.อดุรธานี

ประวตัดิานการทำงาน
-  เปนครสูอนวชิาดนตรโีรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ   จ.ขอนแกน
-  ครสูอนวชิาดนตรโีรงเรยีนเทศบาลวดักลาง   จ.ขอนแกน
-  ครสูอนวชิาดนตรโีรงเรยีนอนบุาลขอนแกน   จ.ขอนแกน
-  ปจจบุนัเปนครสูอนวชิาดนตรโีรงเรยีนปากชมวทิยา   จ. เลย

 คตพิจน
- ทำด ีไดดี

นายชนะชยั  ขจรเดช

๔๐



ซสิเตอรรสูกึดใีจ           ทีไ่ดเหน็โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณไดมกีารพฒันากาวหนาใน
ทกุ ๆ ดาน  ผดิจากเมือ่ ๔๐ ป ทีแ่ลว   ทีน่กัเรยีนมาเรยีนดวยเครือ่งแบบทีห่ลากหลาย   รองเทาหรอืแมแต
สมดุเขยีนกไ็มม ี  เนือ่งจากความยากจน  ทางโรงเรยีนตองขอรบับรจิาคกระดาษทีใ่ชแลวหนาเดยีวจากที่
ตาง ๆ เพื่อนำมาเย็บรวมเปนเลมใหนักเรียนไดใชเขียน    อยางไรก็ตาม  โดยอาศัยความเสียสละและ
อทุศิตนของคณะคร ู ทำใหนกัเรยีนหลายคนมกีำลงัใจและสามารถฟนฝาอปุสรรคตาง ๆ  จนเตบิโตเปนผใูหญ
ทีม่คีณุภาพ    ประสบความสำเรจ็และเจรญิกาวหนาในหนาทีก่ารงาน   มคีวามภาคภมูใิจในตนเอง

การอบรมพฒันาคนใหบรรลถุงึความเปนบคุคลทีม่คีณุภาพนัน้       เปนงานทีห่นกัและครตูอง
มคีวามเสยีสละและรกัเดก็อยางแทจรงิ  ซสิเตอรขอฝากเดก็ ๆ ในโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณทกุคน
ใหคณุครไูดชวยกนัดแูล   ประคบัประคองใหพวกเขาเตบิโตเปนคนดขีองสงัคม  สามารถดำรงชวีติรวม
กับผูอื่นไดอยางมีศักดิ์ศรี  และขอใหคุณครูทุกคนไดภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ใหการศึกษาอบรม
ณ สถาบนัแหงนี ้ ปนี ้ เปนปครบรอบ ๔๐ ป แหงการกอตัง้โรงเรยีน  ซสิเตอรรสูกึดใีจ  และภมูใิจเปนอยาง
มาก  และอยากใหเดก็ๆ ทกุคนในโรงเรยีนไดรสูกึดใีจ  ภมูใิจในสิง่ดหีลาย ๆ  อยางทีพ่วกเขาไดรบัในขณะนี้
ดวยเชนกนั

ขอพระเจาทรงอำนวยพรในน้ำใจดีของทุกๆ ทาน ที่มีสวนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในสถาบนัแหงนี ้  ขอใหไดประสบแตความสขุ  ความเจรญิ  และมัง่คัง่ยิง่ ๆ ขึน้

ซสิเตอรเจโรม  ลาภพร  บญุยวนชิ
ภคนิคีณะพระกมุารเยซแูหงประเทศไทย

ซสิเตอรเจโรม  ลาภพร  บญุยวนชิ
ภคนิคีณะพระกมุารเยซแูหงประเทศไทย

๔๑



เมือ่ ๓๒  ปทีผ่านมา หากทานใดเอยถงึหรอืรจูกัโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  นอยครัง้นกัที่
จะม ีทานผมูจีติศรทัธาแวะมาเยีย่มเยอืนถามไถทกุข – สขุ ใหกำลงัใจ เมือ่นัน้แหละ เหมอืนพระผเูปนเจาทรง
ประทานพร ใหคณะครทูีน่ี ่มพีลงัแรงกายทีม่ากขึน้ ทีจ่ะทำหนาทีค่วามเปนครไูดตราบนานเทานานอกี
ตอไป...... แตกน็าภาคภมูใิจอยางยิง่ทีท่านคณะซสิเตอร  ผบูรหิารจากคณะพระกมุารเยซ ู ไดรวมกนัเสยีสละ
อดทน พยายาม ทมุเทแรงกาย แรงใจประสบการณของทาน มาพฒันาชมุชนโนนสมบรูณ และชมุชนใกล
เคยีง ไดมโีรงเรยีนทีเ่พยีบพรอมสยูคุใหม  นาอย ูนาเรยีน สำหรบัเดก็ ๆ  ชวีติในโรงเรยีนไมใชมกีารเลนเพยีง
อยางเดยีว ตองมกีารเรยีนดวย ครเูทานัน้ทีจ่ะทำใหเดก็จดจำชวีติ ในโรงเรยีนไปไดนาน .....  พอแมของ
เดก็ ๆ ทกุคนไวใจคร ูเชือ่ในความสามารถของคร ูครจูงภาคภมูใิจ เพราะครเูปนผนูำของเดก็ เดก็อยกูบัครทูี่
โรงเรยีนวนัละหลาย ๆ ชัว่โมง ฉะนัน้จงนำเขาไปสเูสนทางทีถ่กูตอง ...... ดฉินัไดปฏบิตัหินาทีค่รทูีน่ี ่จงึได
เหน็ครผูพูี ่ ครผูนูอง    ครผูบูรหิารเหน็มแีตครผูใูห ครใูหอะไรบาง “ครใูหความร”ู นีเ้ปนสิง่ทีท่กุคนในสงัคม
ทราบ “ครใูหความอบอนุ”  นกัเรยีนทราบด ีครใูหกำลงัใจ ครใูหความเมตตา ครใูหคำปรกึษา ครใูหหนทาง
สวาง ครใูหโอกาส ครใูหอภยั ครใูหชวีติใหม ฯลฯ ยงัมสีิง่ทีค่รใูหอกีมากมายหลายอยาง ดฉินักข็อฝากขอ
คิดเล็ก ๆ นอย ๆ สูความเปนครู ไวใหกับครูยุคใหม ไดพิจารณาตอไปคะ.... และ
เนือ่งในโอกาสครบรอบ  ๔๐  ป ของชาวมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  ดฉินักข็อกราบขอบพระคณุทานผรูบั
ใบอนญุาต ทานซสิเตอรหทัยา นวชาตโฆษติ ทานผอูำนวยการโรงเรยีน ซสิเตอรวรนชุ  ลำดวน  และซสิเตอร
คณะพระกมุารเยซทูกุทาน ทีไ่ดใหโอกาส “สคูวามเปนคร”ู  ของดฉินัไดเหน็การพฒันาตนเองของลกูศษิย
เดนิทางสเูสนทางความสำเรจ็ในหนาทีก่ารงานทกุ ๆอยางสคูวามกาวหนาเสมอ.... ขอใหทกุทานมสีขุภาพ
ทีด่ ีแขง็แรงตลอดไปคะ

ดวยรกั -  ศรทัธาครู
ครธูนลกัษณ        พวงสมบตั ิ( ๒๕๒๑ – ๒๕๕๔ )

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

สคูวามเปนครู

ครธูนลกัษณ    พวงสมบตั ิ( 2521 – 2554 )
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

๔๒



๒๖  มถินุายน  ๒๕๒๖  เปนวนัทีด่ฉินัไดรบัการบรรจแุตงตัง้ใหเปนครผูสูอนอยโูรงเรยีนมหาไถศกึษา
โนนสมบรูณ  จนกระทัง่บดันี ้ป พ.ศ.๒๕๕๓  นบัเวลาได ๒๗ ป ทีค่อยเปนเรอืจางเทยีวรบั – สงศษิยให
ขามถงึฝง

ระยะเวลา  ๒๗ ป ทีด่ฉินัไดเขามาทำการสอนอยทูีน่ี ่  จากอดตีทีเ่ปนพืน้ทราย อาคารไมเกา เดก็รบั
ประทานอาหารใตตนไม สวมเสือ้ผาเกา ๆ  รองเทาแตะใสบางไมใสบางวิง่เลนบนพืน้ทรายซึง่ลมพดัมาแตละ
ครัง้แทบกระพรบิตาไมทนั  แมสภาพจะเปนเชนนี ้ ใชวาจะเปนอปุสรรคขวากหนามตออาชพีครกูห็าไมกลบั
ยิง่เปนการกอจดุประกายสรางพลงัมมุานะ พยายามและคาดวาดฝนวาทกุอยางในโรงเรยีนจะตองพฒันา
กวานี้

ในทีส่ดุจากวนัวานกม็าถงึวนันี ้วนัทีท่กุคนปลืม้ปตยินิดเีปนอยางยิง่คาดไมถงึวาสิง่ทีค่าดหวงันัน้
จะเปนจรงิ ดัง่คตพิจนทีว่า  “กาวหนาเสมอ”

ในโอกาสเปดอาคารนโิคลาส  บารเร ดฉินัขอแสดงความชืน่ชมยนิดแีละภาคภมูใิจในความกาวหนา
ของโรงเรยีน  และคาดหวงัวา โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ จะเปนสถาบนั การศกึษาทีม่คีณุภาพ
สำหรบัเยาวชน สบืไป

( นางทพิพา      สำฤทธิ ์)
ครโูรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

นางทพิพา   สำฤทธิ์
ครโูรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

๔๓



โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณไดกอกำเนดิ และเตบิโตมาจนถงึปจจบุนันบัเปนเวลา ๔๐  ป
โรงเรยีนไดผลติศษิยรนุแลวรนุเลาผานออกไป โดยคณะผบูรหิาร คณะครไูดทมุเท แรงกาย แรงใจ ดวยความ
เสยีสละ อดทน เพือ่พฒันาปรบัปรงุใหโรงเรยีนมคีณุภาพ เปนทีไ่ววางใจของผปูกครอง ทางโรงเรยีนมคีวาม
ตั้งใจที่จะอบรมปลูกฝงบุตรหลานของทานใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถและอยูในสังคมอยางมี
ความสขุ

ขอ พระเปนเจาโปรดอำนวยพรใหทกุทาน  จงประสบแดความสขุความเจรญิตลอดไป

( นางรชัน ี      ราชเพง็ )
ครโูรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

นางรชัน ี      ราชเพง็
ครโูรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

๔๔



“กาวหนาเสมอ” เปนขอความทีแ่สดงใหเหน็ถงึการเปนพลงัในการขบัเคลือ่นการศกึษาไปสคูวาม
เปนสากลกวา  ๔๐  ป  ที่ผานมาโรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณไดมุงมั่นที่จะนำพาชุมชนแหงนี้
ไปสคูวามเจรญิกาวหนา  ในฐานะศษิยเกา  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๗ (ป.๑ – ม.๓)  ดฉินัมคีวามภาคภมูใิจ
ที ่       เหน็สถานศกึษาแหงนี ้ มกีารเตบิโตและพฒันาจนเปนทีย่อมรบัในทกุดาน

ในโอกาสอันเปนมงคล  ที่โรงเรียนมหาไถศึกษาโนนสมบูรณ ไดมีการเปดทำการเรียนและ
ฉลองอาคารเรยีนหลงัใหม  ดฉินัขออำนวยพรใหการดำเนนิงานของโรงเรยีนทกุดาน  มคีวามเจรญิกาวหนา
เปนแหลงเรยีนรแูละเปนแหลงผลติประชากรคณุภาพเพือ่นำพาความรงุเรอืงไปสสูงัคมชมุชนแหงนีส้บืไป

(นางตนัหยง  คานอำไพ)
ผอูำนวยการโรงเรยีนบานโนนคตุ

นางตนัหยง  คานอำไพ
ผอูำนวยการโรงเรยีนบานโนนคตุ

๔๕



“โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ” เปนสถาบนัการศกึษาแหงแรกทีป่ระสทิธิ ์– ประสาทวชิา
ความรูใหแกดิฉัน เพราะดิฉันไดศึกษาอยูที่นี่ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรยีนแหงนีไ้ดเจยีระไนเดก็บานนอกและดอยโอกาสคนนีใ้หยนืหยดัเปนนกัเรยีนแถวหนา ......ไมแพ
เดก็ในเมอืง.......ทัง้นีเ้พราะไดครอูาจารยทีด่ทีีค่อยขดัเกลาอบรมสัง่สอนจนมวีนันีไ้ด.....

เนื่องในโอกาสครบรอบ  ๔๐  ปและฉลองอาคารเรียนหลังใหมนี้  ดิฉันขออาราธนาอำนาจ
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก  ไดโปรดและบนัดาลใหคณะคร ู – อาจารยทกุ ๆ ทานจงประสบแต
ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ  และขอให “โรงเรียนมหาไถศึกษาโนน
สมบรูณ”    เจรญิรงุเรอืง ผลติเยาวชนทีเ่ปนคนดแีละสรางชือ่เสยีงใหแกโรงเรยีนตลอดไปตราบนาน
เทานาน

นางละอองดาว        พึง่สขุ
ตำแหนง   ครชูำนาญการ

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหขอนแกน

นางละอองดาว  พึง่สขุ
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหขอนแกน

๔๖



ป / พ.ศ. รางวลัทีไ่ดรบั ประเภทรางวลั ไดรบัจาก
๒๔ - ๒๖  พ.ย.๒๕๕๑ เหรยีญทอง เลานทิานคณุธรรม งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทอง แตงเพลงคณุธรรม งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง ความเปนเลศิทางสงัคมศกึษา งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทอง รองเพลงไทยลกูทงุ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง นาฏศลิป (อนรุกัษ) งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

ประเภททมี สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทอง เลาเรือ่งจากภาพ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง เปนเลศิทางภาษาไทย งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
รางวลัดเีดน ทองบทอาขยาน งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง เดาะตระกรอ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง ตอบปญหาทางวชิาการ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง แขงขนั Pubic Speech งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญทองแดง เปนเลศิภาษาตางประเทศ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
๙-๑๐  ก.ย. ๒๕๕๓ เหรยีญเงนิ ละครคณุธรรม งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
๑-๓ ธ.ค.  ๒๕๕๓ เหรยีญเงนิ อาหารคาวหวานเพือ่สขุภาพ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒
เหรยีญเงนิ เดีย่วพณิ ประกวดดนตร ี– นาฎศลิป

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต ๒

ความภาคภมูใิจของโรงเรยีน

เกยีรตยิศนกัเรยีน

๔๗



  ป / พ.ศ.  รางวลัทีไ่ดรบั      ประเภทรางวลั ไดรบัจาก
๑๒  ส.ค.๒๕๓๓ นางทพิพา    สำฤทธิ์ พระราชทานเขม็ทีร่ะลกึครเูอกชน สมาคมครโูรงเรยีนราษฎรแหงประเทศไทย
๑๖  ม.ค. ๒๕๔๓ นางทพิพา   สำฤทธิ์             ครดูเีดน สำนกังานคณะกรรมการครุสุภา

กิง่อำเภอบานแฮด
๕  ธ.ค. ๒๕๔๕ นางรชัน ี      ราชเพง็ เครือ่งราชอสิรยิาภรณดเิรกคณุาภรณ นายกรฐัมนตรี

นางทพิพา    สำฤทธิ์ เครือ่งราชอสิรยิาภรณดเิรกคณุาภรณ นายกรฐัมนตรี
๕  ธ.ค. ๒๕๔๗ นางสมปรารถนา  ใบแสง  เครือ่งราชอสิรยิาภรณดเิรกคณุาภรณ นายกรฐัมนตรี
๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑ นางทพิพา     สำฤทธิ์ เปนผมูคีณุธรรม   จรยิธรรม สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

จรรยาบรรณวชิาชพีและผลงานดเีดน
นางรชัน ี        ราชเพง็ เปนผมูคีณุธรรม   จรยิธรรม สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

จรรยาบรรณวชิาชพีและผลงานดเีดน
๑๖ ม.ค. ๒๕๕๒ นางสาวประนอม    ภกัดโีชติ            ครดูเีดน สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

นางสมปรารถนา  ใบแสง            ครดูเีดน สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒
๑๖ ม.ค.  ๒๕๕๓ นางสาวจารณุ ี  โนนศรโีคตร            ครดูเีดน คณะกรรมการจดัการวนัครจูงัหวดัขอนแกน
๑๖  ม.ค. ๒๕๕๔ นางวลยัพร มวงกลาง             ครดูเีดน สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

เกยีรตยิศครู

๔๘



เกยีรตยิศโรงเรยีน

  ป / พ.ศ.  รางวลัทีไ่ดรบั      ประเภทรางวลั ไดรบัจาก
๔  พ. ย. ๒๕๔๖ รางวลัชนะเลศิ เยาวชนไทยตานภยัไขเลอืดออก ผนกึพลงัเยาวชนไทย ตานภยัไขเลอืดออก

อำเภอบานแฮด
๑๔  ม.ีค. ๒๕๔๘  ระดบัทอง โรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณะสขุ

 ระดบัดี ไดมาตรฐานการสขุาภบิาลอาหาร กรมอนามยั กระทรวงสาธารณะสขุ
       ๒๕๔๙ อจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

และคณติศาสตร
รองชนะเลศิอนัดบั ๑ ลกูเสอืสำรอง สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๐ ระดบัทอง โรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพ โรงพยาบาลสรินิธรขอนแกน
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ผลการทดสอบทางการศกึษา สำนกับรหิารคณะกรรมการสงเสรมิ

การศกึษาเอกชน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน      รบัรองมาตรฐานการศกึษา สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คณุภาพการศกึษา (สมศ.)
๒๐ ก.พ.๒๕๕๒ อนัดบัที ่๑           สอบสมรรถภาพทางวชิาการ(วทิยาศาสตร) ทดสอบสมรรถภาพทางวชิาการชวงชัน้ที ่๒

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๓ รางวลัชนะเลศิ สิง่ประดษิฐจากไมไอศกรมี บรษิทั ยนูลิเีวอร ไทย เทรดดิง้ จำกดั

ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
รางวลัขวญัใจมหาชน สิง่ประดษิฐจากไมไอศกรมี บรษิทั ยนูลิเีวอร ไทย เทรดดิง้ จำกดั
ระดบัประเทศ

๙ -๑๐ ก.ย.๒๕๕๓ รองชนะเลศิอนัดบั ๑ วงดนตรโีปงลาง ประกวดดนตรไีทยพืน้บาน
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต๒

๔๙



๕๐



๕๑



ตราประจำโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

ความหมาย
โลสีแดงคาดแถบสีเงินขลิบขอบทอง  หมายถึง  ความรัก  ความเมตตาของพระเจาที่ทรง

มตีอมนษุยชาติ
พระคมัภรีและสายประคำ  หมายถงึ  การดำเนนิชวีติตามหลกัพระครสิตธรรมและอธษิฐาน

ภาวนาอยเูสมอ
เครือ่งปนฝาย  หมายถงึ  เราแตละคนมสีวนชวยสรางสรรคโลก  โดยใชแรงงาน  สตปิญญา

ของตน
กางเขนสทีอง  หมายถงึการเสยีสละตนเองเพือ่ความดงีามของสวนรวมเยีย่งพระเยซคูรสิต
ดอกมาเกอรติสขีาว  หมายถงึ  ความสภุาพถอมตน  มคีวามบรสิทุธิจ์รงิใจทัง้ตอตนเองและผอูืน่

วสิยัทศัน
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ  มงุพฒันานกัเรยีนทกุคน  ใหเปนมนษุยทีม่คีวามสมดลุ

ทัง้ดานรางกายและจติใจ  เปนบคุคลแหงการเรยีนรแูละประพฤตตินตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรมทีด่งีาม
ภมูใิจในความเปนไทย  มคีวามรแูละทกัษะพืน้ฐานทีจ่ำเปนสำหรบัการใชชวีติในสงัคมอยางมคีวามสขุ
มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยอียางเหมาะสม  ตลอดจนมจีติสำนกึแหงการเปนประชาคมโลก

๕๒



๕๓



ชัน้เดก็เลก็   นางสาวพนัธยิา   โจมศร ี  ครปูระจำชัน้

ระดับชั้นอนุบาล

ชัน้อนบุาล 1  นางมยรุยี    วจิารณ   ครปูระจำชัน้

๕๔



ชัน้อนบุาล 2   นางสาววรรณวไิล   คทัเนตร   ครปูระจำชัน้

ชัน้อนบุาล 3/1   นางบรรจง   สารสนิธ   ครปูระจำชัน้

๕๕



ชัน้อนบุาล 3/2   นางสาวทองชืน่   นามบรุ ี  ครปูระจำชัน้

๕๖



ชัน้ประถมศกึษาปที ่1/1 นางวลยัพร   มวงกลาง  ครปูระจำชัน้

ชัน้ประถมศกึษาปที ่1/2 นางสณุฐัา   จนิารกัษ  ครปูระจำชัน้

ระดับชั้นประถมศึกษา

๕๗



ชัน้ประถมศกึษาปที ่1/3 นางสาวประนอม   ภกัดโีชต ิ ครปูระจำชัน้

ชัน้ประถมศกึษาปที ่2/1  นางสมปารถนา   ใบแสง  ครปูระจำชัน้

๕๘



ชัน้ประถมศกึษาปที ่2/2  นางสาวธนาลกัษณ   พวงสมบตั ิ ครปูระจำชัน้

ประถมศกึษาปที ่3/1  นางสาววรรณภิา    เทอืกคำ  ครปูระจำชัน้

๕๙



ชัน้ประถมศกึษาปที ่3/2  นางจารณุ ี  โนนศรโีคตร  ครปูระจำชัน้

ชัน้ประถมศกึษาปที ่4/1 นางชศูร ี  อกัฌราศวิะโรจน  ครปูระจำชัน้

๖๐



ชัน้ประถมศกึษาปที ่4/2  นางสาวพมิลภรณ   จรสัแผว  ครปูระจำชัน้

ชัน้ประถมศกึษาปที ่5/1 นางสาวกลัยา    ศรภีพ  ครปูระจำชัน้

๖๑



ชัน้ประถมศกึษาปที ่5/2  นางทพิพา    สำฤทธิ ์ ครปูระจำชัน้

ชัน้ประถมศกึษาปที ่6/1  นางสาวละไมย    เคางิว้  ครปูระจำชัน้

๖๒



ชัน้ประถมศกึษาปที ่6/2  นางปยาภรณ   ฤทธสิอน  ครปูระจำชัน้

๖๓



๖๔



๖๕



๖๖



๖๗



๖๘



๖๙



๗๐



๗๑



๗๒



๗๓



ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

๗๔

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน



๗๕



๗๖

ครอบครวันวชาตโฆษติ
ขอแสดงความยนิดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

 อำเภอบานแฮด    จงัหวดัขอนแกน

ดร. วรรณยี  ลขิติธรรม
ขอแสดงความยนิดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด    จงัหวดัขอนแกน



๗๗



๗๘

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ปแหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

พว.
สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ



๗๙

รานบานไผไทเฮงหลี
ขอแสดงความยนิดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

บรษิทั เกรยีตสินิโฮลเซล จำกดั
ขอแสดงความยนิดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน



๘๐

รานรงุเจรญิ
ขอแสดงความยนิดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

โรงเรยีนพระกมุารเยซเูชยีงของ
ขอแสดงความยนิดี

โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้
โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน



๘๑

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ
อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

หางหนุสวนจำกดั  สนิฉตัรกอสราง
คณุสพุจน  ศริวิภิานนัท

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



๘๒



รานนำเจรญิ
วสัดกุอสราง

โทร.๐๔๓-๒๖๗๐๖๗
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โรงเรยีนฝกอาชพี
พระกมุารเยซู
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โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห
ขอนแกน

รานพนัธทวี
123 หม ู1 ถ.แจงสนทิ(ตลาดนอก)
ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

๘๓

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน



โรงเรยีนขอนแกนครสิเตยีน
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รานเกยีรตสิาสน โรงสีไฟบุญแสงไทย

๘๔

โรงพยาบาลสรินิธร
ขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน



๘๕

ขอแสดงความยนิดี
โอกาสฉลอง ๔๐ ป แหงการจดัตัง้

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

อำเภอบานแฮด  จงัหวดัขอนแกน

รายนามผบูรจิาคสนบัสนนุการจดัทำหนงัสอือนสุรณ ๔๐ ป ม.ถ.ส

ศนูยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั อำเภอบานแฮด ๔๐๐ บาท
โรงเรยีนบานหนองไฮ-ขามเปย ๕๐๐ บาท
รานจอืเฮง อำเภอบานไผ ๕๐๐ บาท
โรงเรยีนบานโนนทนั ๕๐๐ บาท
รานคลงักระดาษ ขอนแกน ๕๐๐ บาท
โรงเรยีนอนบุาลรงุโรจน ๕๐๐ บาท
โรงเรยีนมญัจาครสิเตยีน ๑,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนหนองขามพทิยาคม ๑,๐๐๐ บาท
ส.จ. นรศิรา  อรณุเดชาชยั ๑,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนขอนแกนครสิเตยีน ๑,๕๐๐ บาท
รานเกยีรตสิาสน  อำเภอบานไผ ๑,๕๐๐ บาท
โรงเรยีนฝกอาชพีพระกมุารเยซ ูขอนแกน ๑,๕๐๐ บาท
รานนำเจรญิ อำเภอบานแฮด ๑,๕๐๐ บาท
คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ ๑,๕๐๗ บาท
รานพนัธทว ี อำเภอบานไผ ๒,๐๐๐ บาท
รานรงุเจรญิ อำเภอบานไผ ๒,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนพระกมุารเยซเูชยีงของ ๒,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห อำเภอบานแฮด ๒,๐๐๐ บาท
โรงพยาบาลสรินิธร  อำเภอบานแฮด ๒,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนอนบุาลพระกมุารเยซวูทิยา ขอนแกน ๓,๐๐๐ บาท



๘๖

สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ ๓,๐๐๐ บาท
รานบานไผไทเฮงหลี ๓,๐๐๐ บาท
รานเกยีรตสินิโฮลเซล อำเภอบานไผ ๓,๐๐๐ บาท
ผไูมประสงคออกนาม ๕,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนอนบุาลมหาไถศกึษาบานไผ ๕,๐๐๐ บาท
บรษิทัสนิฉตัรชยักอสราง จำกดั      ๕,๐๐๐ บาท
ฝายการศกึษาสงัฆมณฑลอดุรธานี ๕,๐๐๐ บาท
ครอบครวันวชาตโฆษติ ๑๐,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนอาชวีะพระมหาไถ พทัยา ๑๐,๐๐๐ บาท
ดร. วรรณยี  ลขิติธรรม ๑๐,๐๐๐ บาท
คณะภคนิพีระกมุารเยซแูหงประเทศไทย ๒๐,๐๐๐ บาท
โรงเรยีนเมรีอ่มิมาคเุลตคอนแวนต ชลบรุี ๔๕,๐๐๐ บาท

ขอพระผศูกัดิส์ทิธิแ์หงสากลโลก  ทรงอำนวยพรอนัอดุมแดทกุทาน
ดวยความขอบคณุยิง่

จาก
คณะผบูรหิาร  คณะคร ู นกัเรยีน  ผปูกครอง

โรงเรยีนมหาไถศกึษาโนนสมบรูณ

รายนามผบูรจิาคสนบัสนนุการจดัทำหนงัสอือนสุรณ ๔๐ ป ม.ถ.ส


