ฉบับที่ 24 สิงหาคม 2557
บอกกลาว
โลกยุคใหมหมุนไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นชวยในการติดตอสื่อสาร
ให#สะดวกสบายทันใจนึก ชวงนี้เฟซบุ)คกลายเป*นเครื่องมือสําคัญที่พูนพลังใช#ติดตอกับทั้ง
น#องๆ นักเรียนทุน ครูอาจารย0 และผู#สนับสนุนการทํางานของมูลนิธิ น#องหลายคนแม#จะ
เรียนจบมีครอบครัวไปแล#ว ก็ยังได#ติดตามขาวคราว ได#เห็นหน#าหลานตัวน#อยให#ชื่นใจ
อยางไรก็ตาม พูนพลังยังคงเชื่อมั่นวาการสื่อสารด#วยใจถึงใจ ไมจําเป*นต#องมีเทคโนโลยีก็ทําได# และ
ประทับตราตรึงได#นานกวาด#วย น#องหลายคนสงรูปจดหมายที่เคยเขียนพูดคุยกับผู#ให#ทุนและพี่ๆ ที่มูลนิธิมาให#ดู
บางฉบับผานมาเป*นสิบป6แล#วก็ยังเก็บรักษาไว#อยางดี เชนเดียวกับมิตรภาพที่ยังคงงอกเงยเติบโตขึ้นทุกวัน
ขอต#อนรับ ‘พี่ยานา’ ญาณา เจริญบูลย0วิวัฒน0 นักตอบ
จดหมายคนใหมในมูลนิธิ ผู#มาพร#อมภาพประกอบนารักชวนให#อมยิ้ม
ใครได#รับจดหมายก็อดไมได#ที่จะรีบตอบ ด#วยภาพประกอบในแนว
เดียวกัน ดูแล#วเหมือนเลน LINE ผานจดหมายไมมีผิด ถึงไมมี
เทคโนโลยีก็ปรับใช#เครื่องมือให#เข#ากับยุคสมัยได# ยอดเยี่ยมจริงๆ คะ

หลายครั้งมีจดหมายจากชื่อที่ไมรู#จักเข#ามาในมูลนิธิ บางครั้งเป*นพี่น#องของ
น#องๆ ที่ได#รับทุน บางครั้งก็เป*นคุณพอคุณแมหรือญาติ เมื่อไมนานมานี้คุณแมของ
น#องต#า ณัฐพงษ0 ปรือทอง ชาวยโสธร สงจดหมายแจ#งขาวดีเข#ามาที่มูลนิธิ วาน#องต#า
เรียนจบเป*นนายสิบตํารวจณัฐพงษ0 รับราชการที่อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ไมไกลจากบ#านมากนัก ต#าเริ่มรับทุนเมื่อประมาณสิบป6กอนตอนอยูชั้น ป.6 เป*นน#อง
คนหนึ่งที่ขยันเขียนจดหมายเข#ามาที่มูลนิธิอยางสม่ําเสมอ
ลายมือเป*นระเบียบ
เรียบร#อยและตัวหนังสือทุกคําทุกประโยคที่ไมมีคําสะกดผิดเลย ทําให#พี่ๆ จําชื่อต#า
ได#ขึ้นใจ
คุณแมของต#าเขียนขอบคุณมูลนิธิเสียยกใหญ และฝากมา
บอกน#องๆ ที่ได#รับทุนด#วยวา ขอใหขยัน อดทน ตั้งใจ ทุกอยางที่เรา
ฝนจะเปนจริง เหมือนนองตาที่ฝนเปนจริงแลวในวันนี้
ลายมือของต#าเมื่อสิบป6กอน
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บานกาสะลอง
น#องๆ ชนเผาในหลายพื้นที่ยังขาดโอกาสในการศึกษา มูลนิธิไทย-ลาหู จึงดําเนินงานบ#านพักนักเรียนที่
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม รับน#องๆ มาใช#ชีวิตอยูด#วยกัน วันธรรมดาไปเรียนในโรงเรียนที่อยูในบริเวณใกล#เคียง
สวนวันเสาร0อาทิตย0ก็มีกิจกรรมตางๆ หลากหลาย เมื่อวันเสาร0-อาทิตย0ต#นเดือนสิงหาคมที่ผานมา น#องๆ ทั้งสิบ
แปดคนในบ#านกาสะลองทํากิจกรรมอะไรบ#าง มาติดตามกันคะ
ชวงเช#าวันเสาร0นี้ มีกิจกรรมพิเศษอยางหนึ่งที่ทุกคนรอคอย นั่นคือ เจ#าหน#าที่องค0กร SVA (Shanti
Volunteer Association) ด#าน fair trade ซึ่งสั่งซื้อสินค#าฝ6มือน#องๆ จากมูลนิธิ
ไทย-ลาหูมาตลอด ได#พาดีไซน0เนอร0ชื่อดังชาวญี่ปุZน มาสอนวิธีการร#อยลูกป[ดเพื่อ
เป*นสินค#าชนิดใหม เด็กๆ ในมูลนิธิไทย-ลาหู ทั้งจากบ#านกาสะลองและบ#านแหง
ความหวังที่อยูในวัยพอจะทํางานนี้ได# สมัครใจมาทดลองร#อยลูกป[ดแทบทุกคน
แตลูกป[ดที่ใช#ในครั้งนี้มีขนาดเล็กมาก น#องชั้นประถมหลายคนยังร#อยไมไหว จึง
ต#องคัดเลือกชางฝ6มือรับหน#าที่ผลิตชิ้นงานได# 16 คน แบงเป*น 4 กลุม
กลุมละ 4 คน มีน#องแก#ว ศิริลักษณ0 ขวัญธน
เกียรติ สมาชิกบ#านกาสะลองชาวเผาม#ง ที่มี
ความสามารถ และมีประสบการณ0งานฝ6มือ
ทําหน#าที่เป*นหัวหน#า และเป*นผู#ตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน
การร#อยลูกป[ดนอกจากจะขายเป*นสินค#าหัตถกรรม น#องๆ ยังได#รับความเพลิดเพลิน และเป*นการฝ^ก
สมาธิไปในตัวด#วย ยิ่งฝ^กร#อยนานขึ้น เสียงในห#องยิ่งเงียบลง เงียบลง ทุกคนจดจออยูกับลูกป[ดเม็ดเล็กๆ ในมือ
ร#อยกันเพลินจนลืมเวลา แทบจะลืมกินข#าวกันเลยคะ
แตจะให#นั่งหลังขดหลังแข็งร#อยลูกป[ดกันทั้งวันเห็นจะไมไหว ชวงบาย
น#องๆ จึงกลับเข#าสูกิจกรรมปกติสําหรับทุกวันเสาร0 คุณครูจากสมาคมเทควันโด
แหงประเทศไทยกรุณาเข#ามาสอนเทควันโดให#เป*นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และ
เมื่อไมนานมานี้ สมาคมฯ ได#มอบชุดเทควันโดให#ด#วย เด็กๆ ตื่นเต#นและชอบกัน
มากที่ได#ฝ^กกีฬาชนิดใหม ได#ออกกําลังกายเพิ่มความกระฉับกระเฉง เป*นทักษะ
ในการปbองกันตัวก็ได# แม#แตเด็กๆ รุนจิ๋วก็เตะได#แรงไมแพ#รุนพี่เลย ยิ่งมีชุดเป*น
ของตัวเองแตละคนก็พากันดูแลอยางดี ชวยฝ^กระเบียบวินัยไปในตัว
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วันอาทิตย0เป*นวันพักผอนของชาวคริสเตียน แตน#องที่มีหน#าที่ตางๆ ก็ตื่น
กันแตเช#า ทําความสะอาด ทํากับข#าว และทําหน#าที่อื่นๆ ตามที่มีการจัดแบงเวรไว#
บ#านพักกาสะลองอยูกันแบบพี่น#อง ผู#ดูแลสอนการทํางานให#เด็กโต เพื่อให#รุนพี่สอน
รุนน#องอีกทอดหนึ่ง จึงไมแปลกที่ทุกคนจะแยกย#ายกันทํางานเองโดยไมต#องมีใครสั่ง
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทําหน#าที่ที่ได#รับมอบหมาย เมื่ออยูที่นี่ได#พักหนึ่ง ทุกคนจะ
ดูแลตัวเองได#และชวยกันดูแลบ#านพักได#ด#วย
ชวงนี้บ#านกาสะลองมีแขกพิเศษจากญี่ปุZนมาพักอาศัย
อยูด#วยกันเป*นเวลา 1 เดือน เป*นคูคุณยายอายุหกสิบกวา
กับหลานสาวอายุ 7 ขวบ ทั้งสองขอมาพักอาศัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู#วิถีชีวิตและวัฒนธรรม แม#จะพูดจากัน
คนละภาษาก็ไมเป*นอุปสรรค กลับเป*นเรื่องนาสนใจที่จะ
ได#สอนภาษาให#กันและกัน เด็กๆ บ#านกาสะลองตางสอน
คําภาษาไทยในชีวิตประจําวัน แลกกับคําภาษาญี่ปุZนอยาง
สนุกสนาน น#องโมโมกะติดตามเพื่อนๆ และพี่ๆ ไปขอนั่ง
เรียนชั้น ป.1 ที่โรงเรียนด#วย และคุณยายก็ไปทําหน#าที่อาจารย0พิเศษ สอนการพับกระดาษแบบญี่ปุZน (โอริงามิ)
ให#กับเด็กชั้นประถมปลายเป*นการแลกเปลี่ยนกัน สิ่งที่เด็กไทยแปลกใจมาก คือน#องสาวชาวญี่ปุZนไมกลัวไส#เดือน
ไมกลัวแมลง ไมกลัวหอยทากเลย ตางจากเด็กผู#หญิงไทยสวนมาก สอบถามจากคุณยายได#ความวา โรงเรียนที่
ญี่ปุZนสอนให#เด็กรู#จักสังเกตและเข#าใจธรรมชาติใกล#ตัวตั้งแตชั้นอนุบาล ไมวาไปที่ไหน เด็กเล็กๆ จึงมักสนใจสัตว0
ตัวเล็กตัวน#อยที่มีอยูทั่วไปในบริเวณที่อยูอาศัย แตไมรู#ทําไมเมื่อโตขึ้นสาวญี่ปุZนก็กลัวสัตว0พวกนี้เหมือนกัน
ชวงสายวันอาทิตย0เป*นเวลาของการเข#าโบสถ0นมัสการ เด็กๆ ทุกคนฝ^กซ#อมเตรียมการแสดงมาอยางดี
เด็กเล็กร#องเพลงและทําทาประกอบ เด็กโตร#องเพลงประสานเสียง เป*นการฝ^กการแสดงออกและปลูกฝ[งความรัก
เสียงดนตรีไปในตัว จบจากการแสดงเป*นการฟ[งเรื่องราวในพระคัมภีร0ที่เลาเป*นนิทานงายๆ สอนใจให#เด็กๆ มี
ความรักตอเพื่อนมนุษย0และพร#อมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน
บ#านกาสะลองเป*นที่พักอาศัยของเด็กๆ ที่ตั้งใจใฝZเรียนรู#
มาเกือบสิบป6แล#ว ชวงนี้ผลการเรียนและการทํากิจกรรมของเด็กๆ
ดีขึ้นมาก ป6นี้มีนักเรียนได#เกียรติบัตรเรียนดีถึง 4 คน หลายคน
เป*นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดแขงขัน และสมาชิกคนหนึ่งของ
บ#านกาสะลองยังได#รับเลือกเป*นรองประธานนักเรียนด#วย !
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ทุนการศึกษาตอเนื่อง
พิธีมอบทุนการศึกษาตอเนื่องมูลนิธิ
พูนพลังในป6นี้ จัดขึ้นในวันที่ 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 มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้นจํานวน 229 ทุน
ในพิธี นักเรียนทุนได#เตรียมความสามารถมาแสดงหลากหลาย บางคนมา
แนะนําตัวเองเป*นภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุZน ภาษาจีน บางคนออกมา
แสดงความสามารถเลานิทานสองภาษา เตรียมพร#อมเข#าสูยุค AEC กันอยาง
กระตือรือร#น
และก็มีนักดนตรีพื้นบ#านออกมาแสดงอัตลักษณ0
ตัวตนในยุค AEC ได#อยางนาทึ่ง ที่จังหวัดศรีสะเกษ ด.ช.ณัฐพล ชัย
ธรรม (โจอี้) ออกมาเดี่ยวโหวดเสียงไพเราะเสนาะหู และที่จังหวัด
กาฬสินธุ0 นายวิษณุ โมรา (นุ) ที่กําลังศึกษาชั้น ม.4 วิทยาลัย
นาฏศิลปtกาฬสินธุ0 ในวิชาเอกดนตรีพื้นบ#าน ออกมาแสดงการ
เดี่ยวพิณ วงดนตรีพื้นบ#านในโรงเรียนที่นุเป*นสมาชิก ได#ออกแสดง
ระดับจังหวัดมาแล#วหลายครั้ง ตอนนี้นุสามารถเลนเครื่องดนตรี
พื้นบ#านอีสานได#หลายชนิด ทั้งแคน โหวด พิณ โปงลาง
ที่จังหวัดสระแก#วซึ่งเป*นจังหวัดสุดท#ายในการมอบทุนครั้งนี้
คุณ
Masami Terashima ซึ่งมีอาชีพเป*นนักกายภาพบําบัด ได#ไปเยี่ยม
ครอบครัวของ ด.ช. สราวุธ แก#วมาลา (กอล0ฟ) นักเรียนที่ได#รับทุนใหม
ในป6นี้ กอล0ฟอาศัยอยูกับตายาย ลูกพี่ลูกน#อง และหลาน มีสมาชิกอยู
ด#วยกันในบ#านถึง 9 คน ตาของกอล0ฟได#รับการผาตัดสมองเมื่อ 5 ป6กอน
หลังจากนั้นรางกายด#านขวามีอาการออนแรง ลุกยืนเองไมได# ยายจึงต#อง
ดูแลตาและหลานๆ ไปด#วยกัน ยายเลาวากอล0ฟเป*นหลานที่วางาย ชวยงานยายทุกอยาง และตั้งใจเรียน มีผล
การเรียนดี จึงเป*นความหวังของครอบครัววาจะสามารถเรียนตอจนมีงานที่ดีทําได# พูนพลังหวังเป*นอยางยิ่งวา
จะสามารถชวยเป*นแรงผลักดันสงเสริมให#กอล0ฟเดินหน#าทําความฝ[นของตนเองให#เป*นจริง
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จากใจนักเรียนทุน

ผมชื่อ ด.ช. ทัดพล อุริพันธุ อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผมขอขอบพระคุณเป(นอยางสูง
บ+านของผมอยูบ+านไพศาล ผมอยูกับ ตา ยาย น+า และพี่
ผมขอสัญญาวา ทุนที่ทานให+ผมมา ผมจะใช+ให+เป(นประโยชน
ผมจะใช+จายเกี่ยวกับการเรียน
ผมได+ซื้อกระเป6าใสหน+งสือแล+ว 1 ใบ
และผมจะตั้งใจเรียนตอไปครับ ขอบพระคุณครับ
ด.ช. ทัดพล อุริพันธุ ชั้น ป.6 โรงเรียนบ+านไพศาล จ.มหาสารคาม

สวัสดีคะทานผูมีอุปการคุณ ดิฉันชื่อ นางสาวปฐมพร
สุขสากล กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 5 โรงเรียน
ศีขรภูมิพิสัย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร/
ดิฉันไดรับทุนตอเนื่องนี้มา
ดิฉันจะนําทุนนี้มาใชใน
การศึกษา เป4นคาเลาเรียน จะใชในสิ่งที่เกิดประโยชน/
สูงสุด ดิฉันโชคดีที่ไดรับโอกาสดีๆ จากทาน และดิฉันก็
คิดเสมอวา จะตองตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองและ
ครอบครัว และตองกราบขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ
และดิฉันขอใหทานมีแตความสุข ความเจริญ สุขภาพ
รางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดป9วย มีอายุที่ยืนนาน
ความฝนของดิฉันคือ อยากเปนพยาบาล

น.ส. ปฐมพร สุขสากล ชั้น ม.5
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร/
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ฉบับที่ 24 สิงหาคม 2557
ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
พูนพลังขอต้ อนรับนักเรี ยนรับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทุนใหม่ในปี การศึกษา
2557 จํานวน 6 คน คือ
ชื-อ

จังหวัด

สถานศึกษา

ระดับ

สาขา

เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปวส.

การโรงแรมและการ
บริ การ

นาย ชินวัฒน์ อิฐพิบลู ย์ผล

พะเยา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ปวส.

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

น.ส. เสาวลักษณ์ จําเมือง

กาญจนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ปวส.

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

น.ส.สมิตา ตะถาขัด

น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์

พัทลุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปริ ญญาตรี

ศึกษาศาสตร์
(คณิตศาสตร์ )

น.ส. ปาณิสรา แซ่ยา่ ง

เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริ ญญาตรี

พยาบาลศาสตร์

มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (ขอนแก่น)

ปริ ญญาตรี
(ต่อเนื-อง)

วิศวกรรมศาสตร์
(โยธา)

นาย อดิชาติ ดอนพันเมือง

สวัสดีค่ะพีๆทุกคน สบายดีกนั รึเปล่าคะ ช่วงนีหนูตงหน้
ั าตังตาทํางาน บางวันขายของ บางวันช่วยพ่อกับแม่
ทําไร่ ทํานา ปลูกข้าวโพด แดดร้อนมากๆๆ เลยค่ะ แต่ก็สนุกดี ได้ชว่ ยพ่อกับแม่ และยังได้ออกกําลังกายด้วย ผอมลง
นิดหน่อยค่ะ
ถึงแม้ว่า เดือนทีผ่านมาทีเชียงรายจะเกิดแผ่นดินไหว ซึงบอกได้คาํ เดียวว่า น่ากลัวมาก ๆๆ เป็ นแผ่นดินไหวที
รุนแรงทีสุดเท่าทีเคยประสบมาเลยล่ะค่ะ แรงจนบ้านร้าวหมด เดีย. ววิงเข้าวิงออกจากบ้าน วิงๆๆๆๆ หลายรอบมาก
วิงๆๆ จนจะผอมละค่ะ ไม่กล้านอนในบ้านเลยทีเดียว ต้องออกมากางเต็นท์นอนนอกบ้าน ขนาดนอนนอกบ้านยังกลัว
เลย ยังจะวิงออกจากเต็นท์ดว้ ย น่ากลัวมากจริงๆ ค่ะ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าทีทรงปกป้องคุม้ ครองให้ครอบครัวของ
หนูปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครังนีกันทุกคน จากแผ่นดินไหวครังนีก็สอนอะไรให้เราหลายๆ อย่าง สอนให้
เราได้รวู้ ่า “ ทุกสิงทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติ หรือมนุษย์ ถ้าเราดีดว้ ย เขาก็จะดีกลับ แต่ถา้ เราทําลายเขา เขาก็จะ
ทําลายเราเช่นเดียวกัน ”
สุดท้ายนีขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พๆ
ี
ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ประสบความสําเร็จในหน้าทีการงาน
การดําเนินชีวิต และปลอดภัยจากสิงไม่ดตี า่ งๆ

☺ - NUT - ☺
น.ส.เปมิกา กิตติศักดิย= งยื
ั น
นิสติ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สวัสดีค่ะ ☺ ☺ ____ ☺ ☺ GOD BLESS U !!!
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ฉบับที่ 24 สิงหาคม 2557
สนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา ผู#แทนจากกองทุน C.A.N. H.E.L.P.
Thailand ประเทศญี่ปุZน ได#เดินทางมารวมพิธีเปuดอาคารเรียน 3 ห#องเรียน
โรงเรียนบ#านแมเงา อ.สบเมย จ.แมฮองสอน หลังจากสนับสนุนงบประมาณ
ในการกอสร#าง 1,000,000 บาท โดยโรงเรียนทําการกอสร#างแล#วเสร็จเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2556 และเปuดใช#งานทันที
สามห#องเรียนในอาคารหลังนี้ใช#เป*นห#อง ป.4 ป.5 และ ป.6
เสร็จจากพิธีเปuด เด็กๆ ก็ได#ใช#เป*นห#องเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุZน ที่มีเจ#าของภาษามาให#ความรู#กันถึงที่ จังหวัดแมฮองสอนกับ
ประเทศญี่ปุZนที่ไหนหนาวกวากัน ที่ญี่ปุZนมีชาวเขาไหม คําถาม
มากมายได#รับคําตอบไปเรียบร#อยแล#ว เป*นการปuดท#ายป6การศึกษา
อยางสนุกสนานแปลกใหมทีเดียวคะ

นิทานสานฝน
นิทานสานฝ[นหัวข#อ “ขนม” ปuดรับผลงานไปแล#ว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผานมา ผลงาน 44 ชิ้นที่เดินทางเข#า
มา อัดแนนไปด#วยความตั้งใจของเจ#าของผลงานทุกคน พูน
พลังขอแสดงความชื่นชมจากใจจริงๆ
ด#วยความเสียดาย ไมอยากให#ผลงานนารักๆ เหลานี้มี
คนอานได#เพียงไมกี่คน พูนพลังได#จัดแสดงไว#บนอินเตอร0เน็ต
ให#ผู#สนใจได#อานกันตามสะดวกเลยคะ
ติดตามชมได#ที่
https://drive.google.com/folderview?id=0BzDmKHJWXYhYZkdOdEhxMGhPZVU&usp=sharing
หลังจากคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร#อยแล#ว
ผลงานเหลานี้จะสงไปเป*นนิทานแลกเปลี่ยน
ระหวางโรงเรียนตางๆ ที่รวมในโครงการ แคนั้นยังไมพอ ผลงานที่เข#าตากรรมการจะถูกสงไปประกวดนิทานที่
Oshima Museum of Picture Book ที่ประเทศญี่ปุZนด#วย ผลงานเลมไหนของใครจะได#เดินทางไกลข#าม
ประเทศ ต#องติดตามลุ#นกันตอไปนะคะ
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ภาพนี้ดิฉันตั้งใจวาดใหทานผูมีอุปการคุณคะ
น.ส. รุ่งอรุณ คํากลอง ชัน ม.5
โรงเรี ยนอรัญประเทศ
อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ ว

47/217 หมู่บา้ นสิ วลีติวานนท์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-963-1483 e-mail: poonpalang@yahoo.com

กรุ ณาส่ ง

(สิA งตีพิมพ์)
website http://www.poonpalang.org

blog http://gotoknow.org/blog/poonpalang

รวมพูนพลัง

โดย
เช็คสัง# จ่าย มูลนิธิพนู พลัง

ทุนการศึกษาต่อเนื#อง 2,500 บาท จํานวน ___ ทุน
ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทุน
สนับสนุนสือ# เพื#อเยาวชน

บาท

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า

บาท

อื#นๆ คือ

จํานวน

facebook มูลนิธิ พูนพลัง

บาท

(** เงินบริ จาคสามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

หรื อโอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที#บญ
ั ชี 197-0-54978-6
ธนาคารกรุ งไทย สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที#บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสํานักงาน

