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มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
------------------------------------------

สายสัมพันธ์ชาวแสดดา
ตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ดอกผลจากกองทุนที่ได้นามาเป็นทุนการศึกษาแก่
ลูกแสดดามีไม่เพียงพอ แม้ว่าจะได้รับเงินบริจาคสมทบจากสมาคมผู้ปกครองและครูแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย ศิษย์เก่าทั้งหลาย ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ดังนั้นมูลนิธิจึงดาเนินงานเชิญชวน
บริจาคทุนทรัพย์ตั้งแต่ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)ขึ้นไป เพื่อตั้งชื่อเป็นกองทุนของผู้มีจิตศรัทธานั้น ๆ ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งในกองทุนมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่สนับสนุนนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เป็นความเมตตาด้วยความร่วมมือแรงใจสนับสนุนจากคณะครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการและ
คณะครูปัจจุบัน ชมรมศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ รวมทั้งสมาชิกชมรมครูเก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เมื่อจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2554 ดาเนินการบริจาคสมทบ/สะสมทุนทรัพย์ของตนเพื่ อแสดงถึงสายสัมพันธ์ช่วยเหลือลูกแสดดาอย่างสม่าเสมอ
(โปรดดูข้อมูลกองทุนมูลนิธิ 2556 , ข้อมูลการบริจาคเงินมูลนิธิ 2554 -2556 ) นับได้ว่าเป็นการสะสมกองบุญของ
ตนเพื่อการกุศลและนาพาส่งเสริมปัญญาชน รวมทั้งช่วยสาธารณกุศลต่างๆผ่านองค์การกุศลสาหรับ ช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวไทยที่ประสบวิกฤติภัยต่าง ๆ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 – 2557 เป็นเวลา 31 ปี มีผู้บริจาคตั้งกองทุนในกองทุนมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีจานวน 234 กองทุน และกองทุนสะสม 41 กองทุน(บริจาคสะสมจนกว่าครบหนึ่งหมื่น
บาทถึงจะสมบูรณ์) รวมเป็นเงินต้นกองทุนมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัยทั้งสิ้น 8,420,512 บาท (แปดล้านสีแ่ สนสอง
หมื่นห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)
และมีงบดุลแสดงฐานะทางการเงิน จานวน 9,507,736.80 บาท
(เก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค์ ) ณ 31 ธันวาคม 2557) คณะกรรมการมูลนิธิแก่น นครวิทยาลัยได้นาดอกผลของเงินกองทุนไปดาเนินงานการกุศลตามวัตถุประสงค์ และเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วม
บริจาคตั้งกองทุนและสมทบกองทุนของท่านที่มีอยู่เสมอดังปรากฎในข้อมูลการบริจาคแต่ละปี
ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวแสดดาทุกท่านภาคภูมิใจในความมีเมตตาเอื้ออารี แบ่งปันความสุขให้ลูกหลาน
ในสถาบันความเป็นแก่นนครวิทยาลัยที่ห ลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นประสงค์จะได้แบบอย่างระหว่างเสาหลัก
3 หลัก คือ ครู -โรงเรียน – ศิษย์เก่า ร่ว มเวลานาน 47 ปี (2557 ) พวกเราก็ยังให้ความเคารพ –นับถือ- รักกัน –ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ต ามสมรรถภาพแต่ละท่านในโอกาสที่ควรจะเป็น
แม้ว่ามูลนิธิแ ก่นนครวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (26 ก.ค. 2526 ) แต่โดยพฤตินัยแล้ว การดาเนินงานต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการชุดก่อตั้ง มูลนิธิกับคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
บางส่วนก็ยังทาหน้าที่อยู่ด้วยความรัก อุทิศเวลาด้วยความเสียสละอย่างไม่ท้อถอย หลังวัยเกษียณ เมื่อลูกศิษย์ทราบ
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ก็ให้การสนับสนุนด้วยดี รวมทั้งสมาชิกชมรมครูเก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่งบาง
ท่านเคยสอนที่นี่แ ละย้ายกลับภูมิลาเนาของท่านนานนับสิบ ๆปี เมื่อได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ ท่านเหล่านั้นก็ส่งเงิน
บริจาคตั้งกองทุนของท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่าน
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มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัยได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในการพิจารณาคัดเลือก
มูลนิธิภาคดีเด่น ของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) ภาคที่ 6
กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการแข่งขันใน 7 จังหวัด (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัว ลาภู
บึงกาฬ ) ซึ่งจัดประชุมเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยการประเมินผลงานพิจารณาจาก
โครงสร้างการบริหารและการดาเนินงานตามวัต ถุประสงค์ มีกิจกรรมช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่อสังคมส่วนรวม
ชัดเจน การบริหารควบคุมทางการเงิน การบัญชี และทรั พย์สิน จัดทางบดุลประจาปีด้วยความโปร่งใส และชาระ
ภาษีดอกผลของมูลนิธิ มีการดาเนินงานด้านสารบรรณ และเอกสารเป็นระบบ คณะกรรมการมูลนิธิบริหารงาน
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพด้วยความสามัคคี เสียสละ อุทิศเวลา และโปร่งใส การพฒนาทาง การเงินของกองทุน
ก็เพิ่มขึ้ตามลาดับ ด้วยความมีเมตตา ความสามัคคี ความผูกพันซึ่งกันและกันในจิตสานึกร่วมกันของสถาบันแก่น นครวิทยาลัยอันยาวนาน จึงได้แสดงพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีส่วนร่วมตามโอกาส
ผลประเมิน ผลจากการดาเนินงานที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข องมูลนิธิได้อย่างสม่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามลาดับ จึงได้รับโล่เชิดชูเกียรติคัดเลือกให้มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย เป็นมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 6
รางวัลที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ( รางวัลที่ 1 – จ.เลย , รางวัลที่ 3 - จ.หนองคาย , รางวัลชมเชย จ.สกลนคร )
พวกเราชาวแสดดาทุกคนมีความปิติ ภูมิใจต่อมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัยร่วมกัน ในโอกาสนี้ซึ่งแสดง
ถึงความเมตตา เอื้ออาทร ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันแก่นนครวิทยาลัย นับเป็นแบบอย่างความ
ร่วมมือ ความเมตตา แบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
ทาบุญแต่ปางบรรพ์
มีสุขปราศทุกข์ภัย
ชาตินี้ทาบุญหนา
มีเกียรติและศักด์ศรี

กุศลนั้นส่งผลให้
จิตแจ่มใสและมั่งมี
เผื่อชาติหน้าจะทวี
ผู้ทุกข์ยากพลอยร่มเย็น
ผู้ประพันธ์ อ.วันเพ็ญ เขจรรักษ์

ด้วยความปรารถนาดี
คณะกรรมการมูลนิธิแ ก่นนครวิทยาลัย
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ซุปซิบ.. ธารน้าใจ พลังศรัทธาแห่งความเมตตา เอื้ออาทรเพื่อชาวแสดดา
โอกาสที่มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย ครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม2556 ขอเล่าแจ้งเกี่ยวกับ
อานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่า นทั้งครูเก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าทั้งรวมรุ่นหรือรายบุคคล
ครูปัจจุบัน และผู้มีจิตเมตตา ร่วมกันบริจ าคตั้งกองทุนต่าง ๆ ในกองทุนมูลนิธิแ ก่นนครวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ปี 2553 มีจานวน 154 กองทุน ปี 2554 - 165 กองทุน ปี 2555 - 193 กองทุน
ปี 2556 – 215 กองทุน
ปี 2557 - 234 กองทุน(ณ 31 ธ.ค. 2557) โปรดเปิดดูข้อมูลที่แ ฟ้มข้อมูลกองทุนมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย ปี 2557
จะเห็นความสามัคคี ความเมตตา ความเอื้ออาทรระหว่างกันด้วยความภาคภูมิใจ ชื่นชมชาวแก่นนครวิทยาลัยที่
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่ประจักษ์ต่อสังคม

พลังศรัทธาของมูลนิธิจาก ครู – อาจารย์
ขออนุญาตกล่าวนามอาจารย์บางท่านที่ท่านย้ายจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมากกว่าสิบปีแล้ว ขณะนี้บาง
ท่านก็เกษียณอายุราชการ
เมื่อมูลนิธิส่งหนังสือเชิญชวนบริจาคตั้งกองทุนในกองทุนมูลนิธิ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554
เป็นต้นมา ท่า นเหล่านั้นก็ถือโอกาสร่ว มสะสมกองบุญด้วยเช่นกัน (โปรดดูรายละเอียดชื่อเจ้าของกองทุนใน
แฟ้มข้อมูลกองทุนมูลนิธิ พ.ศ. 2557 ) อาทิ เช่น ผศ.สมพงษ์ -อาจารย์ศศิธร สังข์ประสิทธิ์ อดีตสังกัดหมวดสังคมศึกษา และหมวดแนะแนว (กท 175) ผอ.มาโนชญ์ – รองผอ.อัจฉรา มนูศิลป์ อดีตสังกัดหมวดภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ (กท 182 )
ผอ.สาย เตรียมไธสง อดีตสังกัดหมวดแนะแนว (187 )
ผอ.เจริญ – ครูระเบียบ
เลื่อนธรรมรัตน์ อดีตสังกัดหมวดคณิตศาสตร์และหมวดภาษาไทย (กท 200 ) ครูชัชวาลย์ - ครูนัยนา สุวรรณกาศ
อดีตสังกัดหมวดแนะแนวทั้ง 2 ท่าน(กท 184 ) ผอ.มนตรี แสนวิเศษ (กส 27 ) และอีกหลายท่านคงรอโอกาสอยู่นะ
สาหรับครูที่เกษียณหรือเตรียมเกษียณแต่ละปีของก.น.ว. ก็ร่วมสานอุดมการณ์ส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูกตเวที
ต่อสถาบันแสดดาด้วยความเข้มข้นเช่นกัน

พลังศรัทธาของมูลนิธิจากศิษย์เก่า
ขณะนี้มีศิษย์เก่าหลาย ๆ รุ่นร่วมกับบริจาคตั้งกองทุนของตนในกองทุนมูลนิธิ ขออนุญาตกล่าวถึงบางส่ว น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2557 อาทิเช่น
- ชมรมศิษย์เก่า กนว.รุ่นที่ 8 - 63,200 บาท ( กท 148 -2553) ขออนุญาตกล่าวถึงนามท่าน ท่านเจ้าคุณอลงกต
วัดพระบาทน้าพุ ท่านเป็นปูชนียบุคคลของชาวแสดดาหลายรูปแบบ เฉพาะการกุศลในกองทุนหรือกองบุญขณะนี้
กองทุนลาดับที่ 27 มีจานวนมากที่สุด 1,164,000 บาท (2557 ) - ศิษย์เก่า กนว.รุ่นที่ 19 – 29,000 บาท (กท 201
- 2556 ) ศิษย์เก่า กนว.รุ่นที่ 7 (กท 223 – 2557) ศิษย์เก่า กนว.รุ่นที่ 2 (2511 ) เขาเรียกกลุ่มของเขาว่า รุ่น
Successful มีการมอบเสื้อเกียรติยศให้แก่กันและกันในงานสังสรรค์เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 และ 13 ธันวาคม 2557
เห็นภาพพจน์วัฒนธรรมที่งดงาม มีพิธีไหว้ครูด้วย ซึ้งใจครูจริง ๆ ที่เชิญครูเก่ามาร่วมงานด้วยมากกว่า 36 ท่านโดย
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจาก กทม. มี เพื่อนร่วมรุ่นมาพบกันมากกว่า 80 คน ขอให้ทุกคน
เจริญรุ่งเรืองและพบแต่สิ่งดีงามในชีวิตตลอดไป ในวันนั้น นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ บริจาคสมทบกองทุน
100,000 บาท (กท 185 ) ทาให้ประพจน์มีกองบุญแล้วจานวน 250,000 บาทแล้วนะ และในวันเปิดป้ายสมาคม
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นักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย ในวันสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 16 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมฯ มีกองทุนจานวน 100,000 บาท(กท 199 – 2557 )
นายมนตรี ปรีชากุล รองนายกสมาคมฯ บริจาคตั้งชื่อกองทุนให้แก่คุณพ่อ-คุณแม่ (กท 207) จานวน 100,000 บาท
นายดนุพัฒน์ วิทยาภัทร์วงศ์ (ศก. รุ่น 3) บริจาคตั้งกองทุน (กท 219) จานวน 100,000 บาท
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ที่บริจาคตั้งกองทุนตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาทขึ้นไป อาทิเช่น
นายธวัชชัย ธวัชไสวนิรันดร์ (กท 196 ) ครูบัณฑิต พิพุฒิไกร (กท 228 ) นางนฤมล ลีสิริกุล (กท 299 )
นส.อัจฉรา วงษ์ไทย (กท 230 ) รศ.ศรีเทียน ตรีสิริรัตน์(กท 235 - 2558 )
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ที่บริจาคตั้งกองทุนตั้งแต่ 10,000 - 30,000 – 100,000 บาทขึ้นไป อาทิ เช่น
นายจานง ชุ่มมณี (กท 202) นายสุวิทย์ สืบสารคาม (กท 217 ) นางกัญทิพา พงศ์พลกิจ (กท 218 )
ครูประไพศรี รื่นรมย์ (กท 174) นายรชพล ขาวเมืองน้อย (กท 231 )
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4, 5, 7 , 8 , 9, 10, 19 ,20 , 25 ที่บริจาคตั้งกองทุนตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาทขึ้นไป อาทิเช่น
ครูเยาวลักษณ์ ศิลาเลิศ (กท 167) ครูพรทิพย์ เวียงสมุทร (กท 170 ) ทนายทวีศิลป์ จันฤาชัย (กท 141 )
ทนายทวีศิลป์ จันฤาชัย (กท 141 ) นางสุนันทา เต็มธนมงคล (กท 209) รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล (กท 211, 212)
ผจก.นิ่มนวล แรมจบก (กท 220 ) นายสุวพันธ์ นุศรีวอ รุ่น 25(กท 204) นางสกุณี อ้วนหวัน รุ่น 20(กท 197)
ดร.ชัยพล กีรติกสิกร มข. (กท 179) ดร.ปวีณา แตงจวง – ดร.ปริศญารัตน์ – นพ.ปริณยะศักดิ์ สังกะเพศ (กท 180 )
นางจรัมพร วงษ์ศิโรจน์กุล (กท 206) นางสกุณี อ้วนหวัน รุ่น 20 (กท 197)
นายสุว พันธ์ นุศรีวอ รุ่น 25(กท 204)
ขออภัยท่านผู้บริจาคทั้งหลาย ที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทุกคน
การตั้งกองทุนในมูลนิธิทุกท่านสามารถบริจาคสะสมไว้ได้ตามกาลังศรัทธา มูลนิธิจะดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้โดยนาดอกผลซึ่งเป็นรายได้จากการถูกสลากรางวัลออมสิน/ ธ.ก.ส./ ธนาคาร แต่ละปีเท่านั้น
ปี 2555 มูลนิธิได้ดอกผลตามงบดุล 208,558.80 บาท ชาระภาษี 10 % = 20,855 บาท
ปี 2556 มูลนิธิได้ดอกผลตามงบดุล 298,837.68 บาท ชาระภาษี 10 % = 29,883 บาท ปีนี้โชคดีที่ถูกรางวัลสลาก
ธ.ก.ส. 100,000 บาท จึงได้มอบทุนการศึกษา 86 ทุน ๆละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 129,000 บาท นอกจากนั้น
ยังได้รับความอุปถัมภ์ค้าชูด้วยความเมตตาจาก พระอุด มประชาทร(ท่านเจ้าคุณอลงกต)อีกทุนละ 1,000 บาท รวม
ทุนการศึกษาปีนี้ นักเรียนจะได้รับทุนละ 2,500 บาท ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ...
ปีการศึกษา 2557 ได้มอบทุนการศึกษา 80 ทุน ๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
การสะสมกองทุนหรืออาจเรียกได้ว่ากองบุญที่มูลนิธิ ณ ขณะนี้ บางท่านเริ่มสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท หรือ 10,000
บาท หลายท่านกองทุนบริจาคเพิ่มถึง 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท )
ปี 2557 มูลนิธิ มีรายได้จากดอกผลตามงบดุล 174,320.52 บาท ชาระภาษี 10 % = 17,432 บาท
มูลนิธิได้ส่งเงินบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยในวิกฤติการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านองค์การกุศล
11 แห่ง และการกุศลอื่น ๆ ในปีแต่ละปี โปรดดู แฟ้มข้อมูลรายงานการดาเนินกิจ การมูลนิธิ หากมูลนิธิมีรายได้
มากขึ้นก็จะดาเนินช่วยเหลือการกุศลได้มากขึ้นเช่นกัน
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สาหรับนักเรียนแก่นนครวิทยาลัยทุกคนที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิมาทุก ๆ ปี ขอให้ใช้
เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความพอเพียงโดยประมาณ ให้ราลึกเสมอว่าเป็นการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันด้วย
ความเมตตา เอื้ออาทรจากครู - อาจารย์ รุ่นพี่ ๆในสังคมแก่นนคร
หากมีโอกาสในอนาคตทุกคนก็ปฏิบัติตาม
แบบอย่างเช่นนี้ได้เช่นกัน

ความภูมิใจต่อสถาบันแก่นนครวิทยาลัย
------------------ในโอกาสพิธีเปิดป้าย มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย ชมรมครูเก่าแก่นนครวิทยาลัย และ
สมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย ณ อาคารไอซีที 40 ปีแก่นนครวิทยาลัย ในวันสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี วันที่ 16 กันยายน 2556 โดยมี ดร.พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต ) เจ้า
อาวาสวัดพระบาทน้าพุ จ.ลพบุรี ได้ทาพิธีเจิมเปิดป้ายเพื่อเป็นสิริมงคล และกล่าวเปิดพิธี ทาให้ทุกคนมีความรัก
ความศรัทธาต่อโรงเรียนในอดีต และถึงเวลาขณะนี้ก็คงเป็นพลังค้าจุน เกื้อกูลโรงเรี ยนแก่นนครตลอดไป ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ท่านเจ้าคุณเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ซึ่งทุกท่านซาบซึ้ง ขออนุโมทนาบุญ...
นอกจากนั้นมีผู้มาร่วมพิธี ได้แก่ ท่านผอ.สุนันทา ศุภนีละ อดีตผู้อานวยการและผู้ประสานการ
ก่อตั้งมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย อ.วิภาวรรณ ปวบุญสิริวงศ์ อ.นวลศรี เพ็ญสุว ภาพ อ.สวาท เก่าจอหอและ
กรรมการมูลนิธิ ผอ.ประเสริฐ จันฤาไชย ประธานกรรมการสถานศึกษา ผอ.บุรินทร์ ประเสริฐทรง ประธาน
ชมรมครูเก่าแก่นนครวิทยาลัย และสมาชิกชมรมฯ ทุกคนได้รับเสื้อแสดดา 1 ชุด ปักชื่อด้วยจากท่านเจ้าคุณ และ
ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญด้วย
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย
นาโดย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศิษย์เก่า ก.น.ว. รุ่นที่ 2 ) นายมนตรี ปรีชากุล
รองนายกสมาคมฯ นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ และกรรมการ สมาชิกสมาคมทุกรุ่น ตั้งแต่ศิษย์เก่ารุ่น 1 ถึง
ปัจจุบัน ครูเก่าทุกคนดีใจและชื่นชมในความสาเร็จของทุกคน ทราบว่าหลายท่านมาจากต่างจังหวัด อาจจะไม่ได้
ทักทายทุกคนนะคะ เพียงเห็นหน้าและยิ้มทักทาย แสดงความเคารพก็ดีใจที่ลูกศิษย์ยังจาได้ ขออภัยที่ไม่สามารถ
เอ่ยนามได้ทุกคน มูลนิธิขอขอบคุณทุกคนที่มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตั้งกองทุนในกองทุนมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
ทั้งครูเก่า และศิษย์เก่า วันนั้นมูลนิธิได้รับเงินบริจาคถึง 174,000 บาท แสดงถึงความเกื้อกูล เมตตา ผูกพันต่อ
ลูกแสดดาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นับเป็นแบบอย่างการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีที่ประจักษ์ต่อสังคม
ภูมิใจที่เห็นพลังการกุศลจากสถาบันแก่นนครวิทยาลัยซึ่งกอรปด้วย ครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้มีจิตเมตตา
ที่ส่งเสริมอุดมการณ์ ตามวัตถุประสงค์อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการ
ดาเนินงานจาก ทีมฝ่ายบริหารและคณะครูปัจจุบันทุกคน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ เมตตา
ต่อมูลนิธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย โปรดอานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดี
งามในชีวิตตลอดไป

“ เชิญชวนทุกท่าน บริจาคทรัพย์ให้ ม.ก.น.ว. ทุนไม่หาย ดอกผลนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แน่นอน”

ด้วยรัก เคารพ และผูกพัน
อ.วิภาวรรณ ปวบุญสิริวงศ์
ประธานกรรมการมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
และกรรมการมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
31 ธ.ค. 2557

----------------------

งานประสานงานมูลนิธิ รับข้อมูลทุกเรื่องติดต่อได้ที่
อ.วิภาวรรณ ปวบุญสิริวงศ์ ประธาน
ครูรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์ เลขานุการ

มือถือ 089-422-2165
มือถือ 089-714-0905
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ใบแจ้งความจานงการบริจาคเงินมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
สานักงาน อาคารไอซีที โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
เลขที่ 4 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ส่วนที่ 1 ) สถานะภาพผู้บริจาค
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค /ผู้ปกครองนักเรียน
ศิษย์เก่า แก่นนครวิทยาลัย รุ่นที่ .......
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย / ครูเกษียณ / ครูเก่า / ครูปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 )
ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง /นางสาว) . ...................................................... ...........................................
บ้านเลขที่................ หมู่ ............... ตรอก /ซอย............................. หมู่บ้าน...........................................................
ถนน.........................ตาบล /แขวง .................................. อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด ..............................
รหัสไปรษณีย์.................
สถานที่ทางาน ....................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน............................ มือถือ ........................................
ลงชื่อ .......................................... ผู้บริจาค
วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ......... ....
ส่วนที่ 3 ) บริจาคโดย
เงินสด จานวน ............................... บาท(......................................)
เช็คธนาคาร ............................... สาขา .................. เลขที่ .................
จานวนเงิน ........................ บาท ( ...................................................................... )
บริจาคโดย โอนผ่านธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อมูลนิธิแ ก่นนครวิทยาลัย
ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 501-2-179407-2
ธนาคารธกส สาขาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 006-2-43031-2
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถ.หน้าเมือง ขก. เลขที่บัญชี 521-4-09274-3
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 405-0-67717-2
ยอดโอนจานวนเงิน ...................... บาท (......................................................... )
สมทบกองทุนเดิม ...................
สะสมเพื่อตั้งกองทุน..............
ตั้งกองทุน ชื่อ .........................................
ลงชื่อ ........................................ ผู้ประสานงาน/ ผู้รับ เรื่อง
ลงชื่อ ........................................ เจ้าหน้าที่การเงิน
หมายเหตุ กรุณาส่ง สาเนาใบสลิปการโอนเงินไปที่มูลนิธิแ ก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 089-422-2165 , 087-852-2223, 08-9714-0905
โดยระบุชื่อ –นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรไปให้ท่าน

