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บอกกลาว    อากาศหนาวเริ่มมาเยือน ช�วยเตือนให�รู�ว�าเวลาของป�นี้เหลือไม�มากแล�ว และในช�วงนี้ 

ท่ีสํานักงานมูลนิธิก็มีใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลั่งไหลเข�ามา
มากมายเหมือนทุกป�ค�ะ  
 

     จากจํานวนผู�สมัครท้ังหมด ในป�นี้มีผู�ประสงค.ศึกษาในสายอาชีวะมากถึง 30% ซ่ึงเป4น
อัตราส�วนท่ีมากข้ึนกว�าป�ก�อนอย�างเห็นได�ชัด และในป�นี้ยังมีนักเรียนท่ีได�รับทุนการศึกษา

ต�อเนื่องจนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายคน ตัดสินใจเลือกศึกษาต�อหลักสูตรผู�ช�วยพยาบาลระยะสั้น เพ่ือ
ประกอบอาชีพช�วยจุนเจือครอบครัวและเก็บออมเพ่ือการศึกษาต�อของตนเองในภายหน�าได�โดยเร็ว เป4นความ
เปลี่ยนแปลงท่ีน�าสนใจสําหรับพูนพลัง ท่ีให�ความช�วยเหลือด�านการศึกษาไปพร�อมกับกระตุ�นให�นักเรียนมีความ
พยายามช�วยเหลือตนเองมาโดยตลอด และหวังเป4นอย�างยิ่งว�าจะกลายเป4นแนวโน�มท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในป�ต�อๆ ไป    
 

     สองสามป�มานี้เทคโนโลยีอินเตอร.เน็ตก�าวหน�าและแพร�หลายอย�างรวดเร็ว ช�วงนี้มีอดีตนักเรียนทุนท่ีจบ
การศึกษาไปหลายป�เข�ามาทักทายทางเฟซบุ�คบ�าง ทางไลน.บ�าง หลายคนมีครอบครัวมีลูกแล�วแต�ก็ยังจํามูลนิธิได� 
บางคนบอกว�าถึงช�วงเวลาท่ีเคยไปรับทุนแล�วรู�สึกคิดถึงอยู�ทุกป� ลองค�นหาทางอินเตอร.เน็ตจนตามมาเจอ ได�
กลับมาติดต�อพูดคุยกับน�องๆ อีกครั้ง คราวนี้ในฐานะคนท่ีทํางานเลี้ยงตัวเองได�เหมือนกัน ยิ่งเป4นกําลังใจในการ
ช�วยประคับประคองน�องๆ รุ�นป;จจุบันให�ยืนบนลําแข�งของตนเองได�ในอนาคต ... 
 
 

  

สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา   
 

     การก�อสร�างอาคารเรียน 3 ห�องเรียน โรงเรียนบ�านแม�เงา อ. สบเมย จ. แม�ฮ�องสอน 
โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand คืบหน�าไปอย�าง

รวดเร็ว ทางโรงเรียนแจ�งมาว�านักเรียนได�
เข�าไปใช�อาคารเรียน ต้ังแต�ช�วงก�อนปMด
เทอมต�น เหลือเพียงตกแต�งบริเวณรอบ

อาคารอีกเล็กน�อยโครงการก็จะเสร็จสิ้น
สมบูรณ. ทางผู�สนับสนุนกระซิบมาว�า 
กําลังเตรียมการเดินทาง มาเยี่ยมเยียน
และทํากิจกรรมร�วมกัน ในเดือนมีนาคม 
ป�หน�าค�ะ  
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ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

  

     น�องๆ รุ�นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได�รับทุนกันไปแล�วเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผ�านมา แม�จะมีโอกาสพบ
กันไม�มากนัก เราก็อาศัยสื่อต�างๆ อย�างเช�น โทรศัพท. อีเมล. เฟซบุ�ค และท่ียังคงมีมากท่ีสุดคือจดหมาย ส�งข�าวถึง
กันอย�างสมํ่าเสมอค�ะ   
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค�ะ  
 
     พี่ๆ ยังจําบีได�มั้ยคะ บีไม�ได�เขียนจดหมายมาซะนานเลย พี่ๆ สบายดีกัน 

ม้ัยคะ ตอนนีบี้อยู�บางบอน 3 ทํางานอยู�ร�านอาหารบ�านพระจันทร$ ตรงข�าม 

ประตู 2 โรงเรียนสารสาสน$วิเทศบางบอน เข�างานตอน 10 โมงเช�า เลิกงาน  

4 ทุ�ม แต�งานก็ไม�ค�อยหนักมากค�ะ ตอนสายๆ ลกูค�าไม�ค�อยเยอะ จะมาเยอะ 

ตอนช�วงคํ่าค�ะ งานจะหนักมากก็ช�วงเสาร$-อาทิตย$ ลูกค�าเข�าเร่ือยๆ พอเย็นๆ จะเต็ม 

ทุกโต3ะเลยค�ะ ท้ังด�านใน ด�านนอก ข�างบน ข�างล�าง และก็ดาดฟ6า ช�วงเสาร$-อาทิตย$จะเป7นอะไร

ท่ีเหนื่อยสุดๆ เลยค�ะ มีท้ังโต3ะจอง ท้ังลูกค�าประจํา ใหม�และเก�า ส�วนเงินเดือนก็จะออกทุกวันท่ี 

5 และ 20 ของทุกเดือน ตดัวิก 15 และ 30 ส�วนทิปจะออกทุกวันท่ี 28 ของเดือน ทํางานท่ีนี่ไม�

ค�อยเสียค�าใช�จ�ายมากสักเท�าไรหรอกค�ะ มีข�าวให�กนิวันละ 2 ม้ือ มีโอที มีทิป แต�พอเงินออกบีก็

ต�องส�งให�น�อง 2 คนท่ีอยู�สระแก�วไว�ใช�ด�วยค�ะ บางทีก็ส�งให�พ�อด�วย พี่ๆ คะ ตอนนี้บีทํางานด�วย

แล�วก็เรียนไปด�วย แต�เรียน กศน. นะคะ ท่ีโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เรียนเฉพาะวันอาทิตย$ค�ะ 

    แต�พอเรียนเสร็จก็ต�องกลับมาทํางานต�อ เพราะวนัอาทิตย$

    ส�วนมากลูกค�าจะเยอะ เรียนตั้งแต� 8 โมงเช�าถึง 4 โมงเย็น  

    พอ 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ�มก็ทํางาน หยุดได� อาทิตย$ละคร้ังโดยไม�

    ตรงกับเสาร$-อาทิตย$ พี่ๆ  คะ ถ�าเรียนจบ กศน. แล�วเราจะ

    เรียนต�ออีกได�ไหมคะ ถ�าได�แล�วเราเรียนต�ออะไรได�บ�างคะ ... 
      

         ... บีอยากให�น�องๆ มีอนาคตท่ีดีกว�าบี บีจะตั้งใจทํางาน 

    และเรียนนะคะ ยังไงบีก็ยังมีความฝ@นและความหวังท่ีจะสู�ต�อไป 

    และทําวันนี้ให�ดีท่ีสุด ถ�ายังไงพี่ๆ ผ�านมาทางบางบอน 3 หรือ 

    มาทําธุระแถวนี้ก็อย�าลืมมาทานอาหารท่ีบ�านพระจันทร$นะคะ 

    บีจะบริการพี่ๆ อย�างดีและเต็มท่ีเลยค�ะ 
 

  

    ศภุวิรรณ  แกว้ชยัยา 
        ระดบั ม.ปลาย 
  กศน. โรงเรียนศึกษานารี 
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ถึงพ่ีๆ ผู�ให�ทุน 

     สวัสดีครับ กระผม ด.ช. ชุติเทพ อ!านคําเพชร (เจ�าสัว) ผมขอขอบคุณพวกพ่ีๆ มากเลย

นะครับที่ส!งของขวัญวันเกิดมาให�ผม ผมได�รับของขวัญจากพ่ีๆ ผมก็ดีใจมากเลยครับ ผม

สัญญาว!าจะเป/นคนดีของพ!อแม! ครู และสังคม ประเทศชาติ จะตั้งใจเรียน เพียรศึกษา และ

ผมขอให�พ่ีมีแต!ความสุขความเจริญ ไม!มีโรคภัยเบียดเบียน อยู!มั่นขวัญยืนนะครับ 

 
 

  

  

               

  

  

    ชตุเิทพ อ่านคาํเพชร 
    ชั%น ป.6 จ. กาฬสนิธุ ์

สวัสดีค�ะพี่ๆ ท่ีมลูนิธิทุกคน 

   ปCดเทอมจนเปCดเทอมแล�วจ3อปยังไม�ได�เขียนจดหมายมาหาพี่ๆ 

เลย ยังไงก็ต�องขอโทษด�วยนะคะท่ีตอบช�าไปหน�อย พี่ๆ  เป7นยังไง

บ�างสบายดีไหมคะ ในช�วงสอบปลายภาคฝนตกหนักมากจนน้ํา

ท�วมโรงเรียน ต�องเลื่อนสอบ แต�ก็ไม�เป7นไรมากท�วมไม�ก่ีวัน ส�วน

ท่ีบ�านน้ําไม�ท�วมเลย ท่ีโน�นฝนตกหนักไหมคะ 

   พี่ๆ ถามว�าข้ึน ม.4 เรียนยากไหม จ3อปว�าไม�ค�อยยากเท�าไหร� 

เรียนเข�าใจอยู�ค�ะ ไม�เครียดมาก จ3อปชอบอ�านหนังสือท่ีเรียน 

ชอบวิชาคณิตศาสตร$ ไม�ค�อยเก�งมากแต�ก็พอเรียนเข�าใจ 

รองลงมาชอบอ�านหนังสอืคลายเครียด เช�น การ$ตูน 

   พี่ๆ รักษาสุขภาพด�วยนะคะ อากาศก็เร่ิมท่ีจะเข�าฤดูหนาว

แล�ว ยังไงก็ดูแลตัวเองด�วยนะคะ 

   รักและคิดถึง  จ3อป 
       
  

 ปฐมพร  สขุสากล 
 ชั%น ม.4 จ. สริุนทร ์
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นิทานสานฝน 
 

 การประกวด นิทานสานฝ�น หัวข�อ หาย  ในภาคเรียนท่ี 1/2556 มีผลงานเข�าร�วมประกวดท้ังสิ้น 

52 ผลงานค�ะ หัวข�อนี้ตีความกันได�หลากหลาย บ�างก็เป4นเรื่องของหาย คนหาย หรือหายปTวยจากโรคร�าย  บาง
ผลงานมีเทคนิคปUอบอัพ เทคนิคเลื่อนภาพ ซ�อนคําบรรยาย ให�กรรมการท้ังเด็กและผู�ใหญ�ได�อ�านกันอย�าง
สนุกสนานทีเดียว หลังการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการได�คัดเลือกผลงาน 4 ชิ้น ส�งไปประกวดในงานประกวด
นิทานอําเภอโตโยตะ จังหวัดอายจิ ประเทศญ่ีปุTน เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ�านมาค�ะ  
 

               หาย !? 

ด.ญ. ปMยธิดา  บุตรกาล    ด.ญ. นันทพร  มูลพรม    
    ด.ช. ธวัชชัย  โสดา 
               ชั้น ม.2  โรงเรียนบ�านสามขามิตรภาพท่ี 3 
                    อ. เมือง  จ. มุกดาหาร 

 

            คืนหนึ่งน้ําหายไป 

ด.ญ. การะเกตุ  มาลาศรี     ด.ญ. รมิดา  เสถียรเขต 

    ชั้น ม.2 โรงเรียน หนองแวงบึงงาม  
        อ. หนองพอก  จ. ร�อยเอ็ด   

 
 

  พระอาทิตย�ท่ีหายไป 

 น.ส. จรินญา  จันใด       น.ส. เบญจพร  แสงสว�าง 
 น.ส. รสริน  ชมภวูงศ.      น.ส. รุ�งฤดี  อุทป;ท 
 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม    อ.เมือง จ.ยโสธร 

  
 

     ม�าหาย 

        นาง กมลรัตน.  หนองรั้ง     นาย กวินทร.  หนองรั้ง 
                 ด.ช. ก�องฤทธิ์  หนองรั้ง 
                         กรุงเทพมหานคร 



 

 

5

ฉบับที่ 23   ธันวาคม 2556 
 
 แม�ผลการประกวดนิทานอําเภอโตโยตะครั้งนี้ จะไม�มีผลงาน
จากประเทศไทยได�รับรางวัล แต�ผลงานทุกชิ้นก็ได�เข�าร�วมในงานแสดง 
นิทานท้ังหมด 491 ผลงานท่ีส�งเข�าร�วม ณ หอสมุดอําเภอโตโยตะ เม่ือ
วันท่ี 27 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน นับได�ว�าผลงานท้ัง 4 ชิ้นเป4นตัวแทน
สื่อสารวัฒนธรรมไทยไปสู�ประเทศเพ่ือนบ�านได�อย�างภาคภูมิทีเดียว  
 

 และเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคมท่ีผ�านมา มูลนิธิพูนพลังก็ได�ไปจัดซ้ือหนังสือและสื่อเพ่ือห�องสมุด ณ งาน
มหกรรมหนังสือแห�งชาติ ครั้งท่ี 18  ให�กับ11 โรงเรียนท่ีส�งผลงานเข�ามาร�วมประกวด ในครั้งนี้มีพ่ีๆ ผู�ใจดีนํา
หนังสือมาร�วมส�งไปยังโรงเรียนเป_าหมายหลายคนเลยค�ะ บางคนก็นําหนังสือแสนรักท่ีอ�านจบแล�วมายื่นให�กับมือ 
บางคนทํางานในสํานักพิมพ.ก็ยกหนังสือมาให�กองใหญ� ส�วนอาสาสมัครนักช�อปหนังสือของเราก็ปฏิบัติหน�าท่ีกัน
สุดฝ�มือ เลือกหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากหลากหลายสํานักพิมพ.ให�เหมาะกับน�องๆ ในระดับชั้นต�างๆ 
รวมท้ังเลือกหนังสือท่ีระลึกให�กับเจ�าของผลงานท่ีได�รับรางวัลในการประกวด นิทานสานฝ;น มูลนิธิพูนพลัง ครั้งนี้
ด�วย พูนพลังขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจท่ีมาช�วยกันในครั้งนี้ งานหนังสือเดือนมีนาคมป�หน�าพบกันใหม�นะคะ 
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

     

 น�องพิม หนึ่งในนักเรียนทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาน�องใหม�ในป�นี้ ทํางานเป4นผู�ช�วยดูแลคนไข�ท่ี
โรงพยาบาลแห�งหนึ่งพร�อมกับศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงไปด�วยค�ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตุลาคม 2556) 
     สวัสดีค�ะ พี่ๆ มูลนิธิพูนพลังทุกคน พี่ๆ สบายดี 
หรือเปล�าคะ ส�วนพิมก็สบายดีค�ะ เดือนกันยายนน้ี 
พิมได�กลับไปบ�านท่ีพะเยาด�วยค�ะ ย�าดีใจมากท่ีพิม 
กลับบ�าน ย�าไม�ค�อยสบายเป7นไข�หวัดและความดันสูง 
ตามประสาผู�สูงอายุค�ะ พิมเลยได�ไปดูแลย�าและได�รับ 
ความอบอุ�นจากปูJและย�าในคร้ังน้ีมาก หลังจากมาใช� 
ชีวิตท่ี กทม. เป7นระยะเวลานานเพื่อชีวิตความเป7นอยู� 
 

ท่ีดีขึ้นกว�าเดิม แม�จะมีอุปสรรคและป@ญหามารุมเร�าทําให�อ�อนแอในบางคร้ัง แต�ก็มีแสงสว�างจาก ‘มูลนิธิพูน
พลัง’ คอยช�วยให�พิมได�เดินต�อไปเพื่อตัวเองและคนข�างหลัง พิมขอขอบคุณสําหรับแสงสว�างดวงน้ีจากมูลนิธิ
พูนพลังท่ีทําให�พิมมีวันน้ีได�ค�ะ 
 

 ช�วงน้ีอากาศเปลี่ยนบ�อยๆ เด๋ียวร�อน เด๋ียวฝนตก ปรับตัวแทบไม�ทันค�ะ คนปJวยเข�ามาโรงพยาบาล
เป7นว�าเล�น ส�วนมากเป7นเด็กท่ีปJวยเป7นไข�หวัดมีนํ้ามูกมากท่ีสุด ส�วนคนไข�ของพิมท่ีแผนกก็เป7นตามสภาพ
ร�างกายของแต�ละคนค�ะ ท่ีแผนกของพิมจะเป7นแผนกเฉพาะทางเก่ียวกับไตเทียมโดยตรง คนไข�จะมาฟอกไต
ด�วยเคร่ืองฟอกไตเทียมทุกคร้ังประมาณ 4-4.5 ช่ัวโมง คร้ังละ 2,000 บาท บางคนก็ฟอกอาทิตย$ละ 2-3 คร้ัง 
เดือนหน่ึงค�าใช�จ�ายประมาณ 15,000 บาท บางคนเบิกได�ก็ถือว�าโชคดีไปค�ะ ส�วนมาก ‘โรคไต’ มักจะเกิดจาก
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไมเกรน นํ้าท�วมปอด และท่ีสําคัญคือการกินเค็มน่ีเองค�ะ เดือนน้ีมี
คนไข�ไตเทียมเสียชีวิตไป 1 คนค�ะ คนไข�คนน้ีฟอกไตได�ประมาณ 8 ปP เขาเป7นโรคเบาหวานถูกตัดขาท้ังสองข�าง 
แถมน้ิวมือจะรู�สึกเจ็บปวดตลอดเวลาคล�ายกับเลือดไปเลี้ยงไม�ท่ัวถึง พิมคิดว�าชีวิตของเราช�างสั้นจริงๆ ต�องใช�
ชีวิตอย�างไม�ประมาท มีสติทุกคร้ัง ใช�ชีวิตท่ีมีอยู�ทุกวันให�มีความสุขแล�วสุขภาพกายสุขภาพใจจะดีไปเอง 
 

 สุดท�ายน้ี พิมจะต้ังใจศึกษาเล�าเรียนและพยายามช�วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม และ
สามารถดํารงชีวิตอย�างมีความสุขพร�อมช�วยเหลือผู�อ่ืนและสังคมได� พิมสัญญาค�ะ 
 
          นางสาวจุฑามาศ  ค้ําจุน 
      นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ฉบับที่ 23   ธันวาคม 2556 
 
  

 ส�วนรุ�นพ่ีท่ีจบการศึกษาไปเม่ือต�นป� ก็ทยอยส�งข�าวคราวเข�ามาท่ีมูลนิธิเช�นเดียวกัน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           น.ส. ยาวาเฮ บูละ 
                      จบการศึกษา 
                    คณะศึกษาศาสตร. 
             เอกภาษาไทย 
 

 
 

  ส�งท�ายป�เก�าด�วยภาพน�องๆ มูลนิธิไทย-ลาหู�
หลายรุ�นหลากวัย กําลังฝcกเทควันโดกันอย�าง 
ต้ังอกต้ังใจ ครูฝcกจากสมาคมเทควันโดแห�ง
ประเทศไทย กรุณามาสอนวิชาให�ถึงท่ีเลยค�ะ 
น�องๆ ชนเผ�าแข็งแรงอดทนเป4นทุนเดิมอยู�แล�ว 
มีแชมปdประเทศไทย มาสอนเองกับมืออย�างนี้
อาจจะมีดาวรุ�งรุ�นใหม�อนาคตไกล ส�องประกาย
ออกมาบ�างก็ได� 

 

 ... สุดท�ายนี้ชาวพูนพลังขอกล�าว สวัสดีป"ใหม$ 2557 แด�ทุกท�าน
ขอให�ทุกท�านอุดมไปด�วยพลังกายและใจในการประกอบกิจการต�างๆ ให�
ลุล�วงไปด�วยดีและเกิดประโยชน.ต�อสังคม อย�าลืมออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพท่ีดีตลอดป�ม�าคึกคักท่ีกําลังจะมาถึงนะคะ 

... ตอนนี%หนขูึ%นมาสอนที1โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์36 ภเูก็ต 

ความรูสึ้กที1เขา้มาเมื1อกา้วมาในรั%วแห่งนี% คือสายตาเด็กที1ตอ้งการ

ความรกั ความชว่ยเหลือ สว่นใหญ่ลว้นเป็นเด็กมีปัญหา ไมว่่าทาง

ครอบครวั หรือ ฐานะยากจน ฉะนั%นครทูกุคนตอ้งเขา้ใจและใชจิ้ตวิทยา

เขา้หาเด็ก หนอูยู่นี1ไมก่ลวัเหนื1อย ไมก่ลวัความลาํบาก เพราะหนก็ูเคย

ผา่นจดุนั%นมา งานมีเยอะพอสมควร ทั%งงานธรุการ งานพสัด ุและงาน

อาคารสถานที1 คนหนึ1ง 2-3 งานที1ตอ้งรบัผิดชอบ อีกอย่างเราตอ้ง

ดแูลเด็กอย่างใกลช้ิด เชา้เวรมาตหีก เพื1อเตรียมอาหารใหก้บันกัเรียน 

ตอนเย็นก็ตอ้งเตรียมอาหารให ้และสง่เด็กเขา้หอใหเ้รียบรอ้ย ฉะนั%น 

ครเูวรกลบับา้นประมาณต ี6 หรือ 6 ครึ1ง  

     แตพ่วกเขาเหลา่นั%นไมย่่อทอ้ตอ่ความลาํบากตอ่งานที1ไดร้บั

มอบหมาย เขาทาํดว้ยใจจริงๆ ...  
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                       (สิAงตีพิมพ)์ 
     website   http://www.poonpalang.org             blog  http://gotoknow.org/blog/poonpalang             facebook   มูลนิธิพนูพลงั 

 

 

ภาพจากผลงาน    ของขวัญที
หายไปของนัด 
ด.ช. ธนากร  ทรัพย์สวสัดิ�     ด.ช. ขจรเกียรติ  บญุมา 
ด.ช. กิตติภพ  กองวงั        ด.ช. กฤษฎา  คาํสงคราม 

 

ชั &น ป.6 โรงเรียนบ้านไทรทอง 
อ. วงัสมบรูณ์  จ.สระแก้ว 

 

      เช็คสั1งจ่าย  มลูนิธิพนูพลงั 
 

หรือโอนเงินเข้าบญัชี มลูนิธิพนูพลงั 
     ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 
เลขที1บญัชี  197-0-54978-6 
     ธนาคารกรุงไทย สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู 
เลขที1บญัชี  007-1-30175-5 
 

แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 

  ทนุการศกึษาตอ่เนื1องระดบัมธัยม     2,500 บาท จํานวน   ___ ทนุ 

 ทนุการศกึษาอาชีวะและอดุมศกึษา  5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

  โครงการเกษตรเพื1ออาหารกลางวนั   5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

  สนบัสนนุสื1อเพื1อเยาวชน                                                    บาท 

  สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                                 บาท 

  อื1นๆ คือ                                          จํานวน                       บาท 

    

รวมพูนพลัง โดย 

** เงินบริจาคสามารถนําไปใชลดหยอนภาษีได ** 


