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บอกกลาว 
  

 โลกยุคใหม
หมุนไปอย
างรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึนช
วยในการติดต
อสื่อสาร
ให#สะดวกสบายทันใจนึก ช
วงนี้เฟซบุ)คกลายเป*นเครื่องมือสําคัญท่ีพูนพลังใช#ติดต
อกับท้ัง
น#องๆ นักเรียนทุน ครูอาจารย0 และผู#สนับสนุนการทํางานของมูลนิธิ น#องหลายคนแม#จะ
เรียนจบมีครอบครัวไปแล#ว ก็ยังได#ติดตามข
าวคราว ได#เห็นหน#าหลานตัวน#อยให#ชื่นใจ   
 

 อย
างไรก็ตาม พูนพลังยังคงเชื่อม่ันว
าการสื่อสารด#วยใจถึงใจ ไม
จําเป*นต#องมีเทคโนโลยีก็ทําได# และ
ประทับตราตรึงได#นานกว
าด#วย น#องหลายคนส
งรูปจดหมายท่ีเคยเขียนพูดคุยกับผู#ให#ทุนและพ่ีๆ ท่ีมูลนิธิมาให#ดู 
บางฉบับผ
านมาเป*นสิบป6แล#วก็ยังเก็บรักษาไว#อย
างดี เช
นเดียวกับมิตรภาพท่ียังคงงอกเงยเติบโตข้ึนทุกวัน 
 

  

 ขอต#อนรับ ‘พ่ียาน
า’ ญาณา เจริญบูลย0วิวัฒน0 นักตอบ
จดหมายคนใหม
ในมูลนิธิ ผู#มาพร#อมภาพประกอบน
ารักชวนให#อมยิ้ม 
ใครได#รับจดหมายก็อดไม
ได#ท่ีจะรีบตอบ ด#วยภาพประกอบในแนว
เดียวกัน ดูแล#วเหมือนเล
น LINE ผ
านจดหมายไม
มีผิด ถึงไม
มี
เทคโนโลยีก็ปรับใช#เครื่องมือให#เข#ากับยุคสมัยได# ยอดเยี่ยมจริงๆ ค
ะ  
  

 

  

 หลายครั้งมีจดหมายจากชื่อท่ีไม
รู#จักเข#ามาในมูลนิธิ บางครั้งเป*นพ่ีน#องของ
น#องๆ ท่ีได#รับทุน บางครั้งก็เป*นคุณพ
อคุณแม
หรือญาติ เม่ือไม
นานมานี้คุณแม
ของ
น#องต#า ณัฐพงษ0 ปรือทอง ชาวยโสธร ส
งจดหมายแจ#งข
าวดีเข#ามาท่ีมูลนิธิ ว
าน#องต#า
เรียนจบเป*นนายสิบตํารวจณัฐพงษ0 รับราชการท่ีอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
ไม
ไกลจากบ#านมากนัก ต#าเริ่มรับทุนเม่ือประมาณสิบป6ก
อนตอนอยู
ชั้น ป.6 เป*นน#อง
คนหนึ่งท่ีขยันเขียนจดหมายเข#ามาท่ีมูลนิธิอย
างสมํ่าเสมอ ลายมือเป*นระเบียบ
เรียบร#อยและตัวหนังสือทุกคําทุกประโยคท่ีไม
มีคําสะกดผิดเลย ทําให#พ่ีๆ จําชื่อต#า
ได#ข้ึนใจ  

 

 คุณแม
ของต#าเขียนขอบคุณมูลนิธิเสียยกใหญ
 และฝากมา
บอกน#องๆ ท่ีได#รับทุนด#วยว
า ขอให�ขยัน อดทน ตั้งใจ ทุกอย�างท่ีเรา
ฝ�นจะเป�นจริง เหมือนน�องต�าท่ีฝ�นเป�นจริงแล�วในวันนี้ 

ลายมือของต#าเม่ือสิบป6ก
อน 
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บานกาสะลอง  
  

 น#องๆ ชนเผ
าในหลายพ้ืนท่ียังขาดโอกาสในการศึกษา มูลนิธิไทย-ลาหู
 จึงดําเนินงานบ#านพักนักเรียนท่ี 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
 รับน#องๆ มาใช#ชีวิตอยู
ด#วยกัน วันธรรมดาไปเรียนในโรงเรียนท่ีอยู
ในบริเวณใกล#เคียง 
ส
วนวันเสาร0อาทิตย0ก็มีกิจกรรมต
างๆ หลากหลาย เม่ือวันเสาร0-อาทิตย0ต#นเดือนสิงหาคมท่ีผ
านมา น#องๆ ท้ังสิบ
แปดคนในบ#านกาสะลองทํากิจกรรมอะไรบ#าง มาติดตามกันค
ะ  
 

 ช
วงเช#าวันเสาร0นี ้ มีกิจกรรมพิเศษอย
างหนึ่งท่ีทุกคนรอคอย นั่นคือ เจ#าหน#าท่ีองค0กร SVA (Shanti 
       Volunteer Association) ด#าน fair trade ซ่ึงสั่งซ้ือสินค#าฝ6มือน#องๆ จากมูลนิธิ
         ไทย-ลาหู
มาตลอด ได#พาดีไซน0เนอร0ชื่อดังชาวญ่ีปุZน มาสอนวิธีการร#อยลูกป[ดเพ่ือ
          เป*นสินค#าชนิดใหม
 เด็กๆ ในมูลนิธิไทย-ลาหู
 ท้ังจากบ#านกาสะลองและบ#านแห
ง
          ความหวังท่ีอยู
ในวัยพอจะทํางานนี้ได# สมัครใจมาทดลองร#อยลูกป[ดแทบทุกคน  
       แต
ลูกป[ดท่ีใช#ในครั้งนี้มีขนาดเล็กมาก น#องชั้นประถมหลายคนยังร#อยไม
ไหว จึง

ต#องคัดเลือกช
างฝ6มือรับหน#าท่ีผลิตชิ้นงานได# 16 คน แบ
งเป*น 4 กลุ
ม 
กลุ
มละ 4 คน มีน#องแก#ว ศิริลักษณ0 ขวัญธน
เกียรติ สมาชิกบ#านกาสะลองชาวเผ
าม#ง ท่ีมี
ความสามารถ และมีประสบการณ0งานฝ6มือ 
ทําหน#าท่ีเป*นหัวหน#า และเป*นผู#ตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน  

  

 การร#อยลูกป[ดนอกจากจะขายเป*นสินค#าหัตถกรรม น#องๆ ยังได#รับความเพลิดเพลิน และเป*นการฝ^ก
สมาธิไปในตัวด#วย ยิ่งฝ^กร#อยนานข้ึน เสียงในห#องยิ่งเงียบลง เงียบลง ทุกคนจดจ
ออยู
กับลูกป[ดเม็ดเล็กๆ ในมือ 
ร#อยกันเพลินจนลืมเวลา แทบจะลืมกินข#าวกันเลยค
ะ    

 

 แต
จะให#นั่งหลังขดหลังแข็งร#อยลูกป[ดกันท้ังวันเห็นจะไม
ไหว ช
วงบ
าย
น#องๆ จึงกลับเข#าสู
กิจกรรมปกติสําหรับทุกวันเสาร0 คุณครูจากสมาคมเทควันโด
แห
งประเทศไทยกรุณาเข#ามาสอนเทควันโดให#เป*นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และ
เม่ือไม
นานมานี้ สมาคมฯ ได#มอบชุดเทควันโดให#ด#วย เด็กๆ ต่ืนเต#นและชอบกัน
มากท่ีได#ฝ^กกีฬาชนิดใหม
 ได#ออกกําลังกายเพ่ิมความกระฉับกระเฉง เป*นทักษะ
ในการปbองกันตัวก็ได# แม#แต
เด็กๆ รุ
นจิ๋วก็เตะได#แรงไม
แพ#รุ
นพ่ีเลย ยิ่งมีชุดเป*น
ของตัวเองแต
ละคนก็พากันดูแลอย
างดี ช
วยฝ^กระเบียบวินัยไปในตัว  
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 วันอาทิตย0เป*นวันพักผ
อนของชาวคริสเตียน แต
น#องท่ีมีหน#าท่ีต
างๆ ก็ตื่น
กันแต
เช#า ทําความสะอาด ทํากับข#าว และทําหน#าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมีการจัดแบ
งเวรไว# 
บ#านพักกาสะลองอยู
กันแบบพ่ีน#อง ผู#ดูแลสอนการทํางานให#เด็กโต เพ่ือให#รุ
นพ่ีสอน
รุ
นน#องอีกทอดหนึ่ง จึงไม
แปลกท่ีทุกคนจะแยกย#ายกันทํางานเองโดยไม
ต#องมีใครสั่ง 
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทําหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมาย เม่ืออยู
ท่ีนี่ได#พักหนึ่ง ทุกคนจะ
ดูแลตัวเองได#และช
วยกันดูแลบ#านพักได#ด#วย 

     ช
วงนี้บ#านกาสะลองมีแขกพิเศษจากญ่ีปุZนมาพักอาศัย
อยู
ด#วยกันเป*นเวลา 1 เดือน เป*นคู
คุณยายอายุหกสิบกว
า 
กับหลานสาวอายุ 7 ขวบ ท้ังสองขอมาพักอาศัยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู#วิถีชีวิตและวัฒนธรรม แม#จะพูดจากัน
คนละภาษาก็ไม
เป*นอุปสรรค กลับเป*นเรื่องน
าสนใจท่ีจะ
ได#สอนภาษาให#กันและกัน เด็กๆ บ#านกาสะลองต
างสอน
คําภาษาไทยในชีวิตประจําวัน แลกกับคําภาษาญ่ีปุZนอย
าง
สนุกสนาน น#องโมโมกะติดตามเพ่ือนๆ และพ่ีๆ ไปขอนั่ง

เรียนชั้น ป.1 ท่ีโรงเรียนด#วย และคุณยายก็ไปทําหน#าท่ีอาจารย0พิเศษ สอนการพับกระดาษแบบญ่ีปุZน (โอริงามิ) 
ให#กับเด็กชั้นประถมปลายเป*นการแลกเปลี่ยนกัน สิ่งท่ีเด็กไทยแปลกใจมาก คือน#องสาวชาวญ่ีปุZนไม
กลัวไส#เดือน 
ไม
กลัวแมลง ไม
กลัวหอยทากเลย ต
างจากเด็กผู#หญิงไทยส
วนมาก สอบถามจากคุณยายได#ความว
า โรงเรียนท่ี
ญ่ีปุZนสอนให#เด็กรู#จักสังเกตและเข#าใจธรรมชาติใกล#ตัวต้ังแต
ชั้นอนุบาล ไม
ว
าไปท่ีไหน เด็กเล็กๆ จึงมักสนใจสัตว0
ตัวเล็กตัวน#อยท่ีมีอยู
ท่ัวไปในบริเวณท่ีอยู
อาศัย แต
ไม
รู#ทําไมเม่ือโตข้ึนสาวญ่ีปุZนก็กลัวสัตว0พวกนี้เหมือนกัน 
  

 ช
วงสายวันอาทิตย0เป*นเวลาของการเข#าโบสถ0นมัสการ เด็กๆ ทุกคนฝ^กซ#อมเตรียมการแสดงมาอย
างดี 
เด็กเล็กร#องเพลงและทําท
าประกอบ เด็กโตร#องเพลงประสานเสียง เป*นการฝ^กการแสดงออกและปลูกฝ[งความรัก
เสียงดนตรีไปในตัว จบจากการแสดงเป*นการฟ[งเรื่องราวในพระคัมภีร0ท่ีเล
าเป*นนิทานง
ายๆ สอนใจให#เด็กๆ มี
ความรักต
อเพ่ือนมนุษย0และพร#อมท่ีจะช
วยเหลือเก้ือกูลกัน 
  

 บ#านกาสะลองเป*นท่ีพักอาศัยของเด็กๆ ท่ีตั้งใจใฝZเรียนรู# 
มาเกือบสิบป6แล#ว ช
วงนี้ผลการเรียนและการทํากิจกรรมของเด็กๆ 
ดีข้ึนมาก ป6นี้มีนักเรียนได#เกียรติบัตรเรียนดีถึง 4 คน หลายคน
เป*นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดแข
งขัน และสมาชิกคนหนึ่งของ
บ#านกาสะลองยังได#รับเลือกเป*นรองประธานนักเรียนด#วย !  
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 ทุนการศึกษาตอเน่ือง 
 

          พิธีมอบทุนการศึกษาต
อเนื่องมูลนิธิ
พูนพลังในป6นี้ จัดข้ึนในวันท่ี 30 มิถุนายน 
– 5 กรกฎาคม 2557 โดยมีคุณ Masami 
Terashima กรรมการกองทุน C.A.N. 
H.E.L.P. Thailand มาเป*นผู#แทนมอบทุนในจังหวัด สระแก#ว บุรีรัมย0 สุรินทร0 ศรีสะเกษ ยโสธร ร#อยเอ็ด 
มหาสารคาม กาฬสินธุ0 สกลนคร มุกดาหาร และ นครพนม มอบทุนการศึกษาไปท้ังสิ้นจํานวน 229 ทุน  

 

 ในพิธี นักเรียนทุนได#เตรียมความสามารถมาแสดงหลากหลาย บางคนมา
แนะนําตัวเองเป*นภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุZน ภาษาจีน บางคนออกมา
แสดงความสามารถเล
านิทานสองภาษา เตรียมพร#อมเข#าสู
ยุค AEC กันอย
าง

กระตือรือร#น และก็มีนักดนตรีพ้ืนบ#านออกมาแสดงอัตลักษณ0
ตัวตนในยุค AEC ได#อย
างน
าท่ึง ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ด.ช.ณัฐพล ชัย
ธรรม (โจอ้ี) ออกมาเด่ียวโหวดเสียงไพเราะเสนาะหู และท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ0 นายวิษณุ โมรา (นุ) ท่ีกําลังศึกษาชั้น ม.4 วทิยาลัย
นาฏศิลปtกาฬสินธุ0 ในวิชาเอกดนตรีพ้ืนบ#าน ออกมาแสดงการ 
เด่ียวพิณ  วงดนตรีพ้ืนบ#านในโรงเรียนท่ีนุเป*นสมาชิก ได#ออกแสดง                                         

                     ระดับจังหวัดมาแล#วหลายครั้ง    ตอนนี้นุสามารถเล
นเครื่องดนตรี 
            พ้ืนบ#านอีสานได#หลายชนิด ท้ังแคน โหวด พิณ โปงลาง    

  

ท่ีจังหวัดสระแก#วซ่ึงเป*นจังหวัดสุดท#ายในการมอบทุนครั้งนี้  คุณ 
Masami Terashima ซ่ึงมีอาชีพเป*นนักกายภาพบําบัด ได#ไปเยี่ยม
ครอบครัวของ ด.ช. สราวุธ แก#วมาลา (กอล0ฟ) นักเรียนท่ีได#รับทุนใหม

ในป6นี้ กอล0ฟอาศัยอยู
กับตายาย ลูกพ่ีลูกน#อง และหลาน มีสมาชิกอยู

ด#วยกันในบ#านถึง 9 คน ตาของกอล0ฟได#รับการผ
าตัดสมองเม่ือ 5 ป6ก
อน 
หลังจากนั้นร
างกายด#านขวามีอาการอ
อนแรง ลุกยืนเองไม
ได# ยายจึงต#อง
ดูแลตาและหลานๆ ไปด#วยกัน ยายเล
าว
ากอล0ฟเป*นหลานท่ีว
าง
าย ช
วยงานยายทุกอย
าง และต้ังใจเรียน มีผล
การเรียนดี จึงเป*นความหวังของครอบครัวว
าจะสามารถเรียนต
อจนมีงานท่ีดีทําได# พูนพลังหวังเป*นอย
างยิ่งว
า 
จะสามารถช
วยเป*นแรงผลักดันส
งเสริมให#กอล0ฟเดินหน#าทําความฝ[นของตนเองให#เป*นจริง  
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จากใจนักเรียนทุน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   สวัสดีค�ะท�านผู�มีอุปการคุณ ดิฉันชื่อ นางสาวปฐมพร 

สุขสากล กําลังศึกษาอยู�ชั้นมัธยมศึกษาป(ท่ี 5 โรงเรียน

ศีขรภูมิพิสัย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร/  
 
   ดิฉันได�รับทุนต�อเน่ืองน้ีมา ดิฉันจะนําทุนน้ีมาใช�ใน

การศึกษา เป4นค�าเล�าเรียน จะใช�ในส่ิงท่ีเกิดประโยชน/
สูงสุด ดิฉันโชคดีท่ีได�รับโอกาสดีๆ จากท�าน และดิฉันก็

คิดเสมอว�า จะต�องต้ังใจเรียนเพ่ืออนาคตของตนเองและ

ครอบครัว และต�องกราบขอบพระคุณท�านผู�มีอุปการคุณ 
และดิฉันขอให�ท�านมีแต�ความสุข ความเจริญ สุขภาพ

ร�างกายแข็งแรง ไม�เจ็บไข�ได�ป9วย มีอายุท่ียืนนาน  

 
 ความฝ�นของดิฉันคือ อยากเป�นพยาบาล 

 

 
 น.ส.  ปฐมพร  สุขสากล ชั้น ม.5  

 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร/  

     

ผมช่ือ ด.ช. ทัดพล อุริพันธุ� อยู�ช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 

ผมขอขอบพระคุณเป(นอย�างสูง 

บ+านของผมอยู�บ+านไพศาล   ผมอยู�กับ ตา ยาย น+า และพ่ี 

ผมขอสัญญาว�า ทุนที่ท�านให+ผมมา  ผมจะใช+ให+เป(นประโยชน� 

ผมจะใช+จ�ายเกี่ยวกับการเรียน 

ผมได+ซื้อกระเป6าใส�หน+งสือแล+ว 1 ใบ 

และผมจะตั้งใจเรียนต�อไปครับ   ขอบพระคุณครับ 

ด.ช. ทัดพล อุริพันธุ�  ช้ัน ป.6 โรงเรียนบ+านไพศาล จ.มหาสารคาม 
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

พนูพลงัขอต้อนรับนกัเรียนรับทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาทนุใหมใ่นปีการศกึษา 
2557 จํานวน 6 คน คือ  

 

ชื-อ จงัหวดั สถานศกึษา ระดบั สาขา 

น.ส.สมิตา  ตะถาขดั เชียงใหม ่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม ่ ปวส. 
การโรงแรมและการ

บริการ 

นาย ชินวฒัน์  อิฐพิบลูย์ผล พะเยา วิทยาลยัเทคนิคพะเยา ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

น.ส. เสาวลกัษณ์  จําเมือง กาญจนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

น.ส. อจัฉรา  อดลุจิตร์ พทัลงุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปริญญาตรี 
ศกึษาศาสตร์ 
(คณิตศาสตร์) 

น.ส. ปาณิสรา  แซย่า่ง เชียงราย มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 

นาย อดิชาต ิดอนพนัเมือง มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน (ขอนแก่น) 
ปริญญาตรี 
(ตอ่เนื-อง) 

วิศวกรรมศาสตร์ 
(โยธา) 

 

 

สวสัดค่ีะพี
ๆทกุคน  สบายดกีนัรึเปลา่คะ ชว่งนี�หนตูั�งหนา้ตั�งตาทาํงาน บางวนัขายของ  บางวนัชว่ยพ่อกบัแม่

ทาํไร่ ทาํนา ปลกูขา้วโพด  แดดรอ้นมากๆๆ เลยค่ะ แตก็่สนกุด ีไดช้ว่ยพ่อกบัแม ่ และยงัไดอ้อกกาํลงักายดว้ย  ผอมลง

นดิหนอ่ยค่ะ 

ถึงแมว่้า เดอืนที
ผา่นมาที
เชยีงรายจะเกิดแผน่ดนิไหว ซึ
งบอกไดค้าํเดยีวว่า นา่กลวัมาก ๆๆ  เป็นแผน่ดนิไหวที


รนุแรงที
สดุเท่าที
เคยประสบมาเลยละ่ค่ะ   แรงจนบา้นรา้วหมด  เดี.ยววิ
งเขา้วิ
งออกจากบา้น วิ
งๆๆๆๆ หลายรอบมาก 

วิ
งๆๆ จนจะผอมละค่ะ  ไมก่ลา้นอนในบา้นเลยทีเดยีว  ตอ้งออกมากางเต็นทน์อนนอกบา้น ขนาดนอนนอกบา้นยงักลวั

เลย ยงัจะวิ
งออกจากเต็นทด์ว้ย นา่กลวัมากจริงๆ ค่ะ  แตก็่ขอบคณุพระเจา้ที
ทรงปกป้องคุม้ครองใหค้รอบครัวของ

หนปูลอดภยัจากเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวครั�งนี�กนัทกุคน จากแผน่ดนิไหวครั�งนี�ก็สอนอะไรใหเ้ราหลายๆ อย่าง  สอนให้

เราไดร้ ูว่้า “ ทกุสิ
งทกุอย่างไมว่่าจะเป็นธรรมชาต ิหรือมนษุย ์ถา้เราดดีว้ย เขาก็จะดกีลบั แตถ่า้เราทาํลายเขา เขาก็จะ

ทาํลายเราเชน่เดยีวกนั ”  

 

สดุทา้ยนี�ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้ี
ๆ         ☺ - NUT - ☺ 

ทกุคนมคีวามสขุ  สขุภาพร่างกายแข็งแรง  น.ส.เปมกิา  กติตศิักดิ=ยั 
งยืน 

ไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บ ประสบความสาํเร็จในหนา้ที
การงาน      นสิติสาํนกัวิชาพยาบาลศาสตร ์

การดาํเนนิชวิีต และปลอดภยัจากสิ
งไมด่ตีา่งๆ       มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
 

สวสัดค่ีะ ☺ ☺ ____ ☺ ☺  GOD  BLESS  U  !!!    
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สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
 

 เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ
านมา ผู#แทนจากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. 
Thailand ประเทศญ่ีปุZน ได#เดินทางมาร
วมพิธีเปuดอาคารเรียน 3 ห#องเรียน 
โรงเรียนบ#านแม
เงา อ.สบเมย จ.แม
ฮ
องสอน หลังจากสนับสนุนงบประมาณ
ในการก
อสร#าง 1,000,000 บาท โดยโรงเรียนทําการก
อสร#างแล#วเสร็จเม่ือ
เดือนสิงหาคม 2556 และเปuดใช#งานทันที 

 

     สามห#องเรียนในอาคารหลังนี้ใช#เป*นห#อง ป.4 ป.5 และ ป.6 
เสร็จจากพิธีเปuด เด็กๆ ก็ได#ใช#เป*นห#องเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ญ่ีปุZน ท่ีมีเจ#าของภาษามาให#ความรู#กันถึงท่ี จังหวัดแม
ฮ
องสอนกับ
ประเทศญ่ีปุZนท่ีไหนหนาวกว
ากัน ท่ีญี่ปุZนมีชาวเขาไหม คําถาม
มากมายได#รับคําตอบไปเรียบร#อยแล#ว เป*นการปuดท#ายป6การศึกษา 
อย
างสนุกสนานแปลกใหม
ทีเดียวค
ะ 

  
 

นิทานสานฝน 
 

นิทานสานฝ[นหัวข#อ “ขนม” ปuดรับผลงานไปแล#ว
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคมท่ีผ
านมา ผลงาน 44 ชิ้นท่ีเดินทางเข#า
มา อัดแน
นไปด#วยความต้ังใจของเจ#าของผลงานทุกคน พูน
พลังขอแสดงความชื่นชมจากใจจริงๆ 

 

ด#วยความเสียดาย ไม
อยากให#ผลงานน
ารักๆ เหล
านี้มี
คนอ
านได#เพียงไม
ก่ีคน พูนพลังได#จัดแสดงไว#บนอินเตอร0เน็ต 
ให#ผู#สนใจได#อ
านกันตามสะดวกเลยค
ะ ติดตามชมได#ท่ี 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzDmKHJWXYhYZkdOdEhxMGhPZVU&usp=sharing 

     

หลังจากคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร#อยแล#ว ผลงานเหล
านี้จะส
งไปเป*นนิทานแลกเปลี่ยน
ระหว
างโรงเรียนต
างๆ ท่ีร
วมในโครงการ แค
นั้นยังไม
พอ ผลงานท่ีเข#าตากรรมการจะถูกส
งไปประกวดนิทานท่ี 
Oshima Museum of Picture Book ท่ีประเทศญ่ีปุZนด#วย ผลงานเล
มไหนของใครจะได#เดินทางไกลข#าม
ประเทศ ต#องติดตามลุ#นกันต
อไปนะคะ 



  

     

        
 
  
 
 
 

  
                             47/217  หมู่บา้นสิวลีติวานนท ์ถนนสุขาประชาสรรค ์3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120  

                                      โทรศพัท ์/ โทรสาร  02-963-1483  e-mail: poonpalang@yahoo.com 
 

 

      กรุณาส่ง 

 

 

                    

 

                       (สิAงตีพิมพ)์ 
     website   http://www.poonpalang.org             blog  http://gotoknow.org/blog/poonpalang             facebook   มูลนิธิ พนูพลงั 

 

 
 

ภาพนี้ดิฉันตั้งใจวาดใหทานผูมีอุปการคุณคะ 
 

น.ส. รุ่งอรุณ  คํากลอง  ชั �น ม.5 
โรงเรียนอรัญประเทศ 

อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 
 
 

      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  

  ทนุการศกึษาอาชีวะและอดุมศกึษา 5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

  สนบัสนนุสื#อเพื#อเยาวชน                                               บาท 

  สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                            บาท 

  อื#นๆ คือ                                      จํานวน                      บาท 

    
(** เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้ **) 

 

รวมพูนพลัง โดย 


