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บอกกลาว 
  

 เวลาผ�านไปรวดเร็วจริงๆ ทํางานเพลินๆ หันมาอีกทีป�นี้พูนพลังจด
ทะเบียนเป!นมูลนิธิมาได#ครบสิบป�แล#วนะคะ  

 

 ความสุขของชาวพูนพลังคงไม�มีอะไรเกินข�าวคราวจากน#องๆ น#องเย็น 
(มลิตา อาญาสูญ) เพ่ิงเรียนจบปวส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ สกลนคร เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ�านมา จบแล#วได#เข#าทํางานใน
วิทยาลัยทันที  

  
 ระหว�างเดินทางไปมอบทุน บังเอิญได#พบน#องบล 
(อุบล พลกล#า) อดีตนักเรียนทุนชาวมุกดาหาร ตอนนี้บล
ทํางานในโรงแรมแห�งหนึ่งอย�างแข็งขัน วิชาบัญชีท่ีร่ําเรียนมา
เป!นประโยชน6อย�างยิ่ง บลยังไม�ลืมความฝ8นว�าสักวันจะมี
ธุรกิจของตัวเอง ตอนนี้อยู�ในระยะเก็บสะสมทุนค�ะ 
 
 

 

นิทานสานฝน 
 

ขณะกําลังจัดทําจดหมายข�าวฉบับนี้ นิทานสานฝ8นหัวข#อ “หาย” 
จากทุกสารทิศกําลังทยอยเดินทางเข#ามายังมูลนิธิไม�ขาดสาย บางผลงาน
เป!นฝ�มือศิลป;นเด่ียว บางผลงานช�วยกันทําเป!นผลงานของห#อง บางผลงาน
ก็ทํากันในครอบครัว   43 ผลงานท่ีเดินทางมาถึงแล#ว แต�ละเล�มแต�ละเรื่อง
ล#วนบรรจงคิดบรรจงวาด เข#ารูปเล�มมาอย�างดี คงใช#เวลาไม�น#อยเลยกว�าจะ
สําเร็จออกมาได# ภูมิใจแทนเจ#าของผลงานทุกคนจริงๆ ค�ะ 

 

หลังจากคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร#อยแล#ว ผลงานเหล�านี้
จะส�งไปเป!นนิทานแลกเปลี่ยนระหว�างโรงเรียนต�างๆ ท่ีร�วมในโครงการ แค�นั้นยังไม�พอ ต้ังแต�ช�วงกลางเดือน
สิงหาคม พูนพลังจะจัดแสดงบนอินเตอร6เน็ต ให#ผู#สนใจได#อ�านและแสดงความคิดเห็นกันด#วย ติดตาม
รายละเอียดได#ทางบล็อก http://gotoknow.org/blog/poonpalang นะคะ              
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บานกาสะลอง  
  

 เม่ือต#นเดือนกรกฎาคม ทีมงานกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand จากประเทศญ่ีปุXนและทีมงานจาก
พูนพลัง ไปเยี่ยมน#องๆ ท่ีบ#านพักกาสะลอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม� มาค�ะ  
 

 ป�นี้มีน#องๆ มาพักอาศัยอยู�รวมกันท่ีนี่ท้ังหมด 
23 คน เป!นชนเผ�าม#งเสียเกือบครึ่งหนึ่ง บางคนตอน
เข#ามาใหม�ช�วงเป;ดเทอมยังสื่อสารภาษาไทยไม�ค�อยได# 
ทางโรงเรียนทดสอบความสามารถแล#วให#เข#าเรียนใน
ชั้นตํ่ากว�าอายุจริง ผู#ดูแลเป!นห�วงอยู�บ#าง แต�พอผ�านมา
เดือนกว�าๆ พูดภาษาไทยได#คล�องปรื๋อเชียวค�ะ  
 

 ทุกเช#าเด็กๆ จะต่ืนนอนเวลา 5:00 น. ทําธุระ
ส�วนตัว ทําเวรท่ีจัดแบ�งไว# เช�น ทําความสะอาดห#องนอน ทําความสะอาดห#องอาหาร รดน้ําต#นไม# ดูแลหมู ฯลฯ 
แล#วอาบน้ําแต�งตัวมารับประทานอาหารพร#อมกัน เวลาประมาณ 6:45 น. มาเข#าแถว แล#วออกเดินทางไป
โรงเรียนโดยรถรับส�งของบ#านพัก  

  

 บ#านกาสะลองมีพ้ืนท่ีประมาณ 11 ไร� จึงมีบริเวณพอ
สําหรับเป!นสนามฟุตบอลเล็กๆ ให#เด็กๆ ออกกําลังด#วยกัน และมี
บริเวณไว#ทําแปลงเกษตรปลูกต#นไม#ปลูกผัก นํามาประกอบอาหารสดๆ 
ใหม�ๆ ไม�มีสารพิษใดๆ แน�นอน เครื่องปรุงอย�าง พริก ข�า ตะไคร# มีปลูก
ไว#ให#เก็บใช#ได#ตลอดเวลา และในฤดูฝนอย�างนี้ก็ปลูกผักสวนครัว เช�น 
มะเขือ  บวบ ฟ8กทอง เพ่ิมเติม ต#นไผ�ท่ีช�วยกันปลูกไว#เม่ือหลายป�ก�อนมี
หน�อมากมายให#เก็บไปกินกันอย�างเอร็ดอร�อย มะเฟcองออกลูกเหลือง
อร�ามเต็มต#น กล#วยก็ออกเครือให#ตัดมากินได#เป!นระยะ แม�หมูออกลูกมา
หลายครอกแล#ว ขายลูกหมูไปบ#าง เลี้ยงไว#บ#างส�วนหนึ่ง ให#หมูช�วยกําจัด
เศษอาหารเหลือจากท่ีเด็กๆ รับประทาน เป!นการลดขยะไปในตัว  

 

 น#องหลายคนอยู�ท่ีนี่มาหลายป� สมัยเรียนชั้น ป.1 รัชนี เฌอหม่ือ เคยพูดไว# “หนูทํางานได# ไม�เหนื่อย 
แม�บอกให#มาอยู�ท่ีนี่เพ่ือฝfกงาน หนูจะได#ทํางานเก�งๆ”  ตอนนี้รัชนีอยู�ชั้น ม.1 แล#ว นอกจากทํางานได#เก�งสมกับท่ี
ต้ังใจ ยังเรียนเก�งจนได#ประกาศนียบัตรเรียนดีมาหลายป�แล#วค�ะ 
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คายเด็กดอยไปทะเล 
  

 ใครๆ ก็ชอบไปเท่ียวทะเล น#องๆ ชนเผ�าท่ี
บ#านกาสะลองและบ#านแห�งความหวังในมูลนิธิ
ไทย-ลาหู� หลายคนโตแล#วแต�ยังไม�เคยเห็นทะเล
กันเลย ป�นี้มูลนิธิไทย-ลาหู� พูนพลัง และผู#ใหญ�ใจ
ดีอีกหลายคน ร�วมกันจัด ค่ายเด็กดอยไปทะเล 
อีกครั้งหลังจากห�างหายไปถึง 4 ป� ครั้งนี้เราไปกันท่ี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และมีนักเรียนทุนพูนพลังระดับ ม.ปลาย 

จนถึงมหาวิทยาลัยจํานวน 9 คน ไปเป!นอาสาสมัครช�วยดูแลน#องๆ กันด#วยค�ะ  
 

 ในค�ายน#องๆ ได#ไปทัศนศึกษา ชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศึกษาสิ่งแวดล#อม
ทางทะเลท่ีพิพิธภัณฑ6เต�าทะเลและเกาะแสมสาร และได#เล�นน้ําจนผิวเปลี่ยนสีแทบ
จํากันไม�ได# มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ6และความสามัคคีให#สนุกสนานมากมาย 
และเนื่องจากสมาชิกค�ายมาจากหลากหลายเชื้อชาติ ในช�วงกลางคืนเราจึงมีการ
แนะนําเผ�าพันธุ6ของตนเองให#ทุกคนได#รู#จักด#วย นับได#เป!นสิบเผ�าเลยนะคะ 
  

  

 ค�ายครั้งนี้มีอุปกรณ6ช�วยความจําบันทึกความประทับใจ เป!นสมุดโน#ตเล�มเล็กๆ แจกให#สมาชิก เอาไว#ดูว�า
วันไหนเรามีกิจกรรมอะไรกันบ#าง และบันทึกสิ่งท่ีได#พบได#เห็น ไว#ประกอบการโม#ให#เพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียนฟ8งเม่ือไป
เล�าตอนเป;ดเทอม เด็กโตหน�อยจดเป!นตัวหนังสือมีภาพประกอบบ#าง เด็กเล็กๆ ยังไม�ถนัดเขียนตัวอักษร ก็วาดรูป
เก็บไว# ดูเหมือนเต�าทะเลจะเป!นสิ่งท่ีประทับใจกันมาก เห็นภาพน�ารักๆ อยู�ในสมุดแทบทุกเล�มเลยค�ะ สมุดโน#ตนี้
ฝ�มืออาสาสมัครพูนพลังมาช�วยกันเตรียมช�วยกันเย็บ อยู�ในค�ายเราก็ช�วยกันทํากับข#าวเลี้ยงสมาชิก 80 กว�าคน 
ดูแลน#องตัวเล็กๆ ไม�ให#หลงทางหลงกลุ�ม ถึงจะเหนื่อยแต�สนุกอย�าบอกใครเชียวค�ะ สนใจตามไปดูรูปกันได#นะคะ 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=103056498980577072157&target=ALBUM&id=5
859171757932228721&authkey=Gv1sRgCMLaktfnuqXCgAE&feat=email  
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 ทุนการศึกษาตอเน่ือง 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาต�อเนื่องมูลนิธิพูนพลังในป�นี้ 

จัดข้ึนในวันท่ี 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556 โดยมี
กรรมการกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand คุณ Kana 
Fujii มาร�วมพิธีและเยี่ยมเยียนนักเรียนทุน ในจังหวัด 
สระแก#ว บุรีรัมย6 สุรินทร6 ศรีสะเกษ ยโสธร ร#อยเอ็ด 
มหาสารคาม กาฬสินธุ6 สกลนคร มุกดาหาร และ นครพนม 
มอบทุนการศึกษาไปท้ังสิ้นจํานวน 249 ทุน  

 
 ท่ีจังหวัดสกลนคร แม#จะเพ่ิงได#รับทุนป�นี้เป!นป�แรก น#องแพรว (ด.ญ. 

กวินทิพย6 ธงศรี) ชั้น ป.6 ก็แสดงความกล#าออกมาแนะนําตัวเองและแนะนํา
โรงเรียนเป!นภาษาอังกฤษได#ชัดถ#อยชัดคํา เข#าใจได#ง�ายมากค�ะ พ่ีๆ เลยติดใจ
ขอตามไปเท่ียวบ#านด#วย น#องแพรวนําพ่ีๆ ไปคุยกับย�าท่ีบ#าน เป!นกระท�อมหลัง
เล็กๆ ไม�มีฝาผนัง มีเพียงเสื่อและผ#าผืนบางๆ กันลมกันฝน แม#อากาศจะโปร�ง
โล�งสบาย แต�ยามฝนตกก็ลําบากกันมากทีเดียว  ตอนนี้พ�อของแพรวกําลัง
พยายามสร#างบ#านหลังใหม�อยู�ใกล#ๆ แต�ก็ยังไม�เสร็จเรียบร#อยดีนัก  

 

 แพรวเป!นคนร�าเริงแจ�มใส ไม�มีปมด#อยท่ีไม�ใช�ลูกหลานแท#ๆ ของพ�อและย�า (พ�อรับแพรวมาอุปการะ
เนื่องจากแพรวถูกทอดท้ิงต้ังแต�แรกคลอด) แพรวชอบร#องเพลง ชอบทําอาหาร ช�วยงานบ#านย�าทุกอย�างท่ีทําได# 
รวมถึงช�วยยายทํานาด#วย โตข้ึนแพรวอยากเป!นครูสอนภาษาอังกฤษ ถ#าดูจากความสามารถตอนนี้ก็เหมาะสม
อย�างยิ่งเลยล�ะค�ะ  
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จากใจนักเรียนทุน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Hello  ^_^ 

 สวัสดีค�ะ วันนี้จะมาบอกความรู�สึกท่ีได�ไปเท่ียวกับน�องๆ ทุกคนน�ารัก ขยัน และอีกอย�างท่ีเห็นคือ น�องๆ 

“รักกันแบบครอบครวั” สําหรับการไปเท่ียวครั้งนี้ สนุกมากเลยค�ะ !! ^_^ โดยเฉพาะน�องๆ แต�ละคนเห็นย้ิมกัน

ใหญ�เลย บางคนก็บอกว�ามาครั้งแรก ^o^ อยากมาอีก !! ถ�าได�เจอกันอีกก็คงดี เพราะการไปเท่ียวครั้งนี้มี

ความสุขมาก รู�จักกับผู�ใหญ�ใจดหีลายคน รู�จักกับพี่ๆ ชาวญี่ปุ9น ได�เรียนรู�ภาษาและหลายๆ อย�าง เห็นน�องๆ มี

ความสุข สนุก เราก็สนุกตาม อยากให�จัดกิจกรรมแบบนีบ้�อยๆ เพราะน�องๆ ท่ีไม�มีโอกาสได�มาจะได�มาเท่ียวเรียนรู�

กับทะเล ได�เห็นทะเล ได�มีความสุข ขอขอบคุณผู�ใหญ�ใจดีท่ีทําให�กิจกรรมดีๆ  แบบนี้เกิดข้ึน การไปค�ายครั้งนีถื้อเป=น

ความทรงจําท่ีดอีีกความทรงจําของชีวิตค�ะ 

   รักและคิดถึงน�องๆ ทุกคน   

   From Feb  น.ส.  วริศรา  วงศDวรเชษฐD  ชัน้ ม.5 โรงเรียนบวัขาว จ.กาฬสินธุD  

     (ร�วมเป=นอาสาสมัครค�ายเด็กดอยไปทะเล) 

      

     ดฉินัขอขอบพระคณุพี�ๆ ทกุคนที�มอบ

ทนุการศึกษาใหด้ฉินัและเพื�อนๆ ทกุคน 

ดฉินัสญัญาว่า ดฉินัจะตั-งใจเรียนเพื�อตอบ

แทนพระคณุ ดฉินัขอขอบคณุมากค่ะ 
 

  ด.ญ. กญัญว์รา  บญุเพ็ง  ชั-น ม.1  

   โรงเรียนบา้นบาระแนะ จ.บรีุรัมย ์
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

พนูพลงัขอต้อนรับนกัเรียนรับทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาทนุใหมใ่นปีการศกึษา 
2556 จํานวน 6 คน คือ  

 

ชืWอ จงัหวดั สถานศกึษา ระดบั สาขา 

น.ส. อาภสัรา  แก้วเกษร เชียงใหม ่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม ่ ปวส. การทอ่งเทีWยว 

น.ส. ศิริวรรณ  บวัโชติ สโุขทยั วิทยาลยัอาชีวศกึษาสโุขทยั ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นาย วชัราวฒุิ  กิตติไพเราะ พะเยา 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ 

กฟผ.แมเ่มาะ 
ปวส. อตุสาหกรรมไฟฟ้า 

นาย ไวพจน์  ศิริวงค์ แมฮ่่องสอน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ  

ปริญญาตรี สตัวศาสตร์  

น.ส.  จฑุามาศ  คํ gาจนุ พะเยา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

น.ส. ระพีพร  แพรชมภ ู แมฮ่่องสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ปริญญาตรี ภาษาไทย 
 

สวสัดีค่ะพี�ๆ ทุกคน ก่อนอื�นก็ขอขอบคุณมากนะคะที�อนุมติัทุนให ้ ตอนที�ส่งใบสมคัรไม่ไดค้าดหวงั
อะไรมาก เพราะเคยสมคัรทุนการศึกษาไวห้ลายที�แต่ไม่ไดรั้บการติดต่อกลบัมาเลยค่ะ แต่เมื�อผลการพิจารณา
รอบสุดทา้ยมีรายชื�อติดประกาศไวก้็ดีใจมาก ขอบคุณทุกๆ ท่านนะคะที�มอบทุนการศึกษาและโอกาสดีๆ ให ้
หนูสัญญาค่ะวา่จะเป็นคนดีของสังคม จะไม่ทาํใหพ้อ่กบัแม่และพี�ๆ ผดิหวงัค่ะ 

ตอนนี0หนูมาทาํงานที�นิคมอุตสาหกรรมลาํพนูค่ะ โรงงานที�หนูทาํผลิตชิ0นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ตอน
แรกหนูกบัเพื�อนชวนกนัไปทาํงานที�โรงงานอาหารกระป๋องที�ลาํปาง เพราะคิดวา่อยูห่อเดิมที�ราคาถูกได ้ แต่
ดว้ยค่าแรง 300 บาทที�รัฐบาลกาํหนดไว ้ ทางโรงงานจ่ายไม่ไหวเลยใหเ้ราทาํแบบเหมาค่ะ เราตอ้งปอกเปลือก
มะม่วง หั�นเนื0อมะม่วงเป็นชิ0นเล็กๆขนาดเท่าลูกเต๋า ค่าจา้งกิโลละ 5 บาทกบัอีก 2 สตางค ์ทาํไปครึ� งวนัได ้ 11 
กิโลค่ะ ซึ� งก็จะไดค้่าแรง 50 กวา่บาท ช่วยกนัทาํสองคนนะคะ ไม่รู้จะร้องไหห้รือหวัเราะดี เลยตดัสินใจทาํแค่
ครึ� งวนัแลว้มาหางานที�ลาํพนูแทนค่ะ ... ที�จริงมีเรื�องเล่าให้พี�ๆ อ่านอีกเยอะค่ะ ไวจ้ะ 
เขียนมาเล่าเดือนต่อไปนะคะ ขอบคุณอีกครั0 งที�มอบโอกาสดีๆ ใหห้นู หนูจะตั0งใจเรียน 
เผื�อเพื�อนๆ อีก 90 คนที�สมคัรแลว้ไม่ไดทุ้นค่ะ “ขอบคุณค่ะ” ^_^   
    พฤษภาคม 2556 

  น.ส. ระพีพร  แพรชมภู  มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
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ฉบับที่ 22   สิงหาคม 2556 
 

สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
 

 โรงเรียนบ#านแม�เงา อ.สบเมย จ.แม�ฮ�องสอน เป!นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ป8จจุบันมีนักเรียน 131 
คน ได#รับอนุมัติงบประมาณก�อสร#างอาคาร 3 ห#องเรียนจากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ในเดือนมีนาคม 
โดยพูนพลังเป!นผู#ประสานงานโครงการ แรกเริ่มเดิมทีคิดกันว�าจะจัดค�ายอาสาด#วย แต�เม่ือทราบข#อมูลโรค
มาลาเรียของอําเภอนี้จึงต#องงด เปลี่ยนเป!นไปเยี่ยมโรงเรียนมาเม่ือต#นเดือนกรกฎาคมค�ะ  
 
 ไปคราวนี้มีเวลาได#นั่งฟ8งท�านผู#อํานวยการท่ีประจําอยู�ท่ีนี่มานานถึง 14 ป� เล�าเรื่องโรงเรียนในสมัยก�อน
ด#วย สมัยท่ี ผอ. เริ่มมาทํางานท่ีนี่โรงเรียนมีนักเรียนเพียง 16 คน ผอ.ชวนให#ชาวบ#านนําเข#าไปสํารวจหมู�บ#านบน
เขา รวมรวมนักเรียนมาได#อีก 35 คน แต�ต#องจัดหอพักให#ด#วยเพราะหมู�บ#านอยู�ไกลมากไปกลับไม�ได# ในสมัยนั้น
รัฐบาลยังไม�มีงบประมาณหอพักนักเรียนให# ผอ. จึงต#องไปหาองค6กรสนับสนุนเอง เหนื่อยมากๆ แต�เม่ือได#เห็นลูก
ศิษย6เติบโต บางคนกําลังจะลงสมัคร อบต. ก็รู#สึกภูมิใจ  

 

 เนื่องจากนักเรียนส�วนใหญ�ในโรงเรียนเป!นชาวเขาเผ�ากะเหรี่ยง เด็กอนุบาลหลายคนไม�เข#าใจภาษาไทย 
สื่อสารกับอาจารย6ในโรงเรียนไม�ได# ในป�การศึกษา 2556 ทางโรงเรียนจึงจ#างครูพ่ีเลี้ยง ซ่ึงเป!นนักเรียนชาวเขารุ�น
ท่ี ผอ. ไปตามมาเรียนรุ�นแรก คุณครูน้ําฝนจบ ปวช. แล#ว กําลังช�วยงานโรงเรียนอย�างแข็งขัน 
 ท่ีนี่มีนักเรียนพักนอนถึงกว�าหกสิบคน คุณครูจึงจัดให#ปกครองดูแลความเรียบร#อยกันเอง มีการแต�งต้ัง
ผู#ใหญ�บ#าน รองผู#ใหญ�บ#าน สารวัตร และหน#าท่ีอ่ืนๆ เลียนแบบการปกครองจริง หากมีเรื่องท่ีผู#รับผิดชอบไม�
สามารถจัดการได#จึงปรึกษาครูเวรซ่ึงก็อาศัยอยู�ในบ#านพักบริเวณเดียวกัน ระบบนี้ทําต�อเนื่องมานานแล#ว เด็กๆ 
ผู#มีหน#าท่ีรับผิดชอบสามารถพาไปชม “หมู�บ#าน” และเล�าความเป!นอยู�ได#อย�างละเอียดลออ 
 

 ด#านการก�อสร#างอาคารเรียนก็คืบหน#าไปมาก อีกไม�เกิน 2 เดือนน#องๆ ก็น�าจะได#ใช#งานแล#ว โรงเรียน
เล็กๆ ในชนบทห�างไกลท่ีพยายามจัดการศึกษาให#เด็กๆ อย�างเต็มความสามารถ ฝfกให#เด็กแก#ป8ญหาเอง ลงมือทํา
ด#วยตัวเองอย�างนี้ ไม�มีคําว�า “ยุบ” แน�นอนค�ะ 
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                       (สิAงตีพิมพ)์ 
     website   http://www.poonpalang.org             blog  http://gotoknow.org/blog/poonpalang             facebook   มูลนิธิพนูพลงั 

 

  

พระอาทติย์ทีหายไป 

น.ส. จรินญา  จนัใด 

น.ส. เบญจพร  แสงสวา่ง 
น.ส. รสริน  ชมภวูงศ์ 

น.ส. รุ่งฤดี  อทุปัท 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

อ. เมือง จ.ยโสธร 

      เช็คสั&งจ่าย  มลูนิธิพนูพลงั 
 

หรือโอนเงินเข้าบญัชี มลูนิธิพนูพลงั 

     ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขที&บญัชี  197-0-54978-6 

     ธนาคารกรุงไทย สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู 

เลขที&บญัชี  007-1-30175-5 
 

แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 

  ทนุการศกึษาตอ่เนื&อง  2,500 บาท จํานวน   ___ ทนุ  

  โครงการเกษตรเพื&ออาหารกลางวนั5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

  โครงการสนบัสนนุสื&อเยาวชน                                        บาท 

  สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                            บาท 

  อื&นๆ คือ                                      จํานวน                      บาท 

    
(เงินบริจาคที&กําหนดโครงการ จะได้รับรายงานจากมลูนิธิ) 

(** เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้ **) 

 

รวมพูนพลัง โดย 


