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บอกกล่าว    

 

     และแล้วมาถึงช่วงเวลาแห่งการทบทวนชีวิตที่ก าลังจะผ่านไปอีกหนึ่งปี 
เตรียมพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่ก าลังจะมาถึง  

 

     ส าหรับพูนพลัง ปีนี้เป็นปีแห่งความคึกคักของอาสาสมัครหลากรุ่นหลายวัย โดยเฉพาะน้องๆ มัธยมที่เข้ามา
ช่วยงานสม่ าเสมอ น้องมุก-สกาวเดือน วงค์จินา มาช่วยงานส านักงานทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ตามมา
ด้วยน้องไทม์-พิชญา ขันตยาภรณ์ ที่เพ่ิงพกความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเข้ามาที่ส านักงานได้สองครั้ง ฝ่ายตอบ
จดหมายน าโดยน้องยาน่า-ญาณา เจริญบูลย์วิวัฒน์ เป็นมือตอบจดหมายแนวครีเอทีฟ หาสื่อสนุกๆ ป้อนให้น้องๆ 
นักเรียนทุนเล่นไปเรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัว ตามมาติดๆ ด้วยน้องแบ่มแบ๊ม-พรภัสสร เดชอุดม อาสาสมัครน้องเล็กที่
เริ่มตอบจดหมายไปบ้างแล้ว นัยว่าพ่ีชายของแบ่มแบ๊มก็ก าลังสนใจอยากมาช่วยด้วย ด้านการจัดซื้อหนังสือเพ่ือ
ห้องสมุดยิ่งคึกคัก มีอาสาสมัครจ านวนมากมาช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างแข็งขัน ติดตามพลังอาสาและ
กิจกรรมต่างๆ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ได้เลยค่ะ 
 

 

  

โครงการเกษตรแบบยั่งยืน 

 

     ในปี 2557 นี้ พูนพลังมีโอกาสสนับสนุนโครงการเกษตร
แบบยั่งยืน ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด 
อ.ปากชม จ.เลย ค่ะ 

 

     โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 63 คน คุณครูเพียง 5 คน โครงการ
อาหารกลางวันของนักเรียน จัดซ้ือวัตถุดิบที่ผลิตในโรงเรียน แล้วมีแม่บ้านผู้ปกครองจัดกลุ่มหมุนเวียนกันมาช่วย
ปรุงอาหาร ในโรงเรียนจึงมีสถานีเรียนรู้ด้านการเกษตรหลากหลาย ตั้งแต่การท าปุ๋ย สารป้องกันแมลง และ
ฮอร์โมนพืชชนิดต่างๆ การเพาะขยายพันธุ์พืช และการท าเกษตรผสมผสาน ที่มีท้ังการปลูกผักปลอดสารพิษ การ
เพาะเห็ดจากซังข้าวโพดซึ่งเป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรหลักของชุมชน การปลูกไม้ผล เช่น กล้วย 
มะละกอ แก้วมังกร การเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ เพ่ือใช้เป็นอาหาร เช่น ปลา กบ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ 
เป็ดเทศ กิจกรรมมากมายหลากหลายเหล่านี้ มีการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับทุกรายวิชา เรียกได้ว่าเป็นศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เห็นจะต้องขอไปเรียนรู้จากโครงการเร็วๆ นี้นะคะ 
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ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
 

  
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรียน ท่านผู้ให้ทุนท่ีเคารพ และสวสัดพีี่ๆ มูลนธิิพนูพลงัทุกๆ คน กอ่นอื่นกต็้องขอขอบคณุ

ท่านผู้ให้ทนุ ท่ีให้ทุนการศกึษากับดิฉนัมาตลอด ท าให้แบ่งเบาภาระของทางบ้านได้ในระดับ

หนึ่ง ตอนนี้ดฉิันได้เข้าศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สาขาการตลาด เป็นวชิาท่ีดิฉันสนใจ

และอยากเรียน และเม่ือวนัที่ 17-19 กันยายนท่ีผ่านมา ดิฉันได้ไปเข้าค่ายลูกเสอืวิสามญั ท่ี 

อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี ท่ีคา่ยนวภพ เป็นค่ายท่ีใหญ่ในระดับหนึ่ง วนัแรกท่ีไปถึงคา่ยดิฉันรู้สกึ

อยากกลับบ้านทันทีเลยค่ะ เพราะพี่ๆ วิทยากรโหดมากเลยค่ะ แต่พอได้ท าความรู้จักพวกพี่ๆ  

เขาแล้วก็ไม่ค่อยกลวัแลว้ค่ะ ดิฉันอยากถ่ายรูปมาใหท่้านผู้ให้ทุนและพี่ๆ มูลนธิิมาก แต่

เสียดายมากเลยค่ะ เขายึดโทรศัพท์และอุปกรณส์ื่อสารทุกอย่าง ก็เลยอดเก็บภาพสวยๆ มา

ฝากเลย 
 

     ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ท่านผู้ให้ทุนและพี่ๆ มูลนิธิอย่าลมืรักษาสขุภาพกันด้วย

นะคะ เดี๋ยวจะไม่สบาย ดิฉันก็ขอให้ท่านผู้ให้ทุนและพี่ๆ มูลนิธิพนูพลังทุกๆ คน มีสุขภาพ

แข็งแรงสมบรูณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วย คิดสิ่งใดก็ขอใหส้มปรารถนา มีอายุยืนยาวนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

       ด้วยรักและคิดถึง 
 
                 ^__^ 
  
 

  
 

         

        

  

สพุรรณี  ปุระพรม (แป้ง) 

ชัน้ ปวช.1 จ.สระแกว้ 
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สวัสดคีรับ  

     ผม ด.ช. กฤษฎา ม่วงนาครอง  ช่วงนี้ก าลังเข้าหน้าหนาว ที่น่ีเวลาเช้าและเวลาค่ าอากาศค่อนข้างเย็น ลมหนาวก็

พัดมาแล้ว ต้นตีนเป็ดในโรงเรยีนข้างบ้านผมออกดอกพร้อมกับส่งกลิ่นฉุน แม่ของผมมักจะบ่นว่าเหมน็กลิ่นต้นตีนเป็ด 

จนบางครั้งแม่ผมก็อยากจะไปตดัต้นตีนเปด็ทิ้งเลยครับ แต่กลิ่นมันก็เหม็นจริงๆ ครับ 

     เมื่อวานนี้เป็นวันเปิดเทอม ผมไดเ้จอกับเพื่อนและคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันในช่วงปิดเทอม และก็ยังไดรู้้ผลเกรด

ด้วย ตอนน้ีผมรู้แค่ 1 วิชาเองครับ วิชานั้นผมได้ เกรด 4 ด้วยคะแนน 90 กว่าครับ  
 

     แล้วผมจะเขียนมาถึงอีกนะครบั สวัสดีครับ 

  

               

  

  

กฤษฎา มว่งนาครอง (โดง่) 

ชัน้ ม.1 จ. กาฬสนิธุ ์

จดหมายถึงผู้ให้ทุน 
 

   เรียน พี่ๆ ที่ให้ทุนทุกคนนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะ 
สบายดีหรือเปล่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลตัวเอง
ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะไม่สบาย ^_^ และขอขอบคณุส าหรับผู้ให้
ทุนการศึกษาดว้ยนะคะ หนูขอสัญญาวา่ หนจูะเอาทนุที่ไดไ้ป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ 

   รัก และ ห่วงใย   

         
   

 

 จตรุพร  เยี่ยมรัมย ์(นุก้) 

 ชัน้ ม.3 จ. บรีุรมัย ์

ภาพ ทุ่งนาของฉนั 

นาฏอนงค ์ภสูะเทือน (เป้) 

ชัน้ ม.3 จ.มหาสารคาม 
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นิทานสานฝัน 

 

 การประกวด นิทานสานฝัน หัวข้อ ขนม  ในภาคเรียนที่ 1/2557 มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 

48 ผลงาน มีทั้งเรื่องราววิธีการท าขนม การแบ่งปัน การใช้ขนมหลอกให้เด็กเชื่อฟัง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
กรรมการเด็กหลายคนนั่งตาโตฟังนิทานไม่ยอมลุกไปไหนเลยค่ะ  
 

หลังจากคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดแล้ว ได้ร่วมกับตัวแทนองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 
ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลงานของนักเรียนที่น่าสนใจ 3 ชิ้น เข้าร่วมประกวดนิทานที่จัดโดย Oshima Museum of 
Picture Books จังหวัดทตโทริ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา  
 

บัวลอยส่ีสีสามพี่น้อง 
ด.ญ. สกาวใจ  พิมพ์บลูย์ 
ด.ญ. สรุภา สิงหาอาจ 
ด.ญ. ฐานิดา  โคสาส ุ
ชัน้ ป. 6  โรงเรียนหนองแวงบงึงาม 
อ. หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 

 
ขนมชัน้ 
ด.ช. บดินทร์  กลิ่นสอน  ด.ช. ภเูบศ  ขนัโท  
ด.ช. ปฏิยทุธ์ิ  เจียมอ่อน  ด.ช. ณรงค์ศกัดิ์  สขุกล ่า 
ด.ช. ศภุกร  ทองค า  
ชัน้ ป.6  โรงเรียนบ้านไทรทอง  อ.วงัสมบรูณ์  จ.สระแก้ว 

 
  ขนมน า้ใจ 

นาย อภินนัท์ สริุยะมัง่ 

น.ส. สทุธ์ิสินี  คณาจนัทร์ 

น.ส. กนกวรรณ โชคสมยั 

โรงเรียนคลองลานวิทยา 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
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การประกวดในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วม
มากถึง 951 ผลงาน ‘บัวลอยสี่สีสามพ่ีน้อง’ และ ‘ขนมน้ าใจ’ 
ผลงานของเด็กไทย สามารถคว้ารางวัลชมเชยจากหนังสือพิมพ์ 
Chunichi ภาคโฮคุริค ุมาได้ ผลงานนิทานที่ส่งเข้าร่วมประกวด
ทั้งหมด ยังได้น าไปจัดแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์นิทานของ
องค์กรผู้จัดเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน น้องๆ ของเรามีฝีมือไม่
เลวเลยค่ะ                 

 

* พลังอาสาสมัคร * 

 

     
 
 
 
 
 
 
    ปีนี้พูนพลังจัดซื้อหนังสือเพ่ือห้องสมุด 10 โรงเรียนที่ส่งนิทานมาร่วมประกวดเช่นเคย แตกต่างจากทุกครั้ง
ตรงที่ได้ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครช่วยเลือกซ้ือหนังสือในเว็บเครือข่ายจิตอาสา www.volunteerspirit.org/ 
เพ่ือรับอาสาสมัครทั่วไปเข้ามาช่วยให้เกิดความความหลากหลายมากขึ้น 
  
     ไม่น่าเชื่อว่าหลังประกาศไปได้ไม่นาน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก มีรายการวิทยุติดต่อมาขอ
สัมภาษณ์ออกรายการเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ จนได้อาสาสมัครครบจ านวนที่เปิดรับอย่างรวดเร็ว อาสาสมัครรุ่น
ก่อนผู้มีประสบการณ์ก็มาช่วยเป็นทีมงานกันคับคั่ง รวมทีมจัดซื้อหนังสือทั้งหมดถึงเกือบ 50 คน ช่วยกันคนละ
ไม้คนละมือตั้งแต่เลือกซื้อ จัดแยกหนังสือของแต่ละโรงเรียน และน าส่งไปรษณีย์เลยทีเดียว  
 

     นอกจากนี้ ก่อนวันงาน ทีมข่าวช่อง GMM One ติดต่อมาเพ่ือขอท าข่าวกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ทางโทรทัศน์ 
และได้มาเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรม สัมภาษณ์อาสาสมัครและทีมงานขณะก าลังร่วมแรงร่วม
ใจกันจริงๆ ออกอากาศไปเมื่อเย็นวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมานี่เอง สนใจชมบันทึกภาพข่าวได้ที่
ลิงค์นี้ค่ะ 
  https://drive.google.com/file/d/0BzDmKHJWXYhYRDYyNVJBNnhUZWM/view 

http://www.volunteerspirit.org/
https://drive.google.com/file/d/0BzDmKHJWXYhYRDYyNVJBNnhUZWM/view
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา  

 

     

 น้องแพม-ระพีพร แพรชมภู นักศึกษาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เหลือเวลาอีกเพียงครึ่ง
ปีก็จะเรียนจบแล้ว แพมเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ความเป็นอยู่ที่บ้านยังคงรักษาวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไว้ครบถ้วน แม่
ของแพมพูดภาษาไทยได้เพียงเล็กน้อย ขณะที่พ่อพูดได้มากพอสมควรแม้ไม่ชัดเจนนัก แตแ่พมกลับพูดได้ทั้ง
ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยชัดเจน และแพมก็ได้น าสิ่งที่เรียนไปใช้ท ากิจกรรมประทับใจ แพมเล่ามาใน
จดหมายอย่างนี้ค่ะ .....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พฤศจิกายน 2557) 
 

 สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคน สบายดีกันทุกคนหรือเปล่าคะ ท่ีล าปางหนาว 

มากแล้วนะคะ ยิ่งตอนเช้ากับตอนเยน็ไม่อยากออกจากห้องเลยค่ะ และ 

พอเข้าหน้าหนาวก็รูส้ึกว่าเวลากลางวันจะสั้นมาก (สวา่งช้า มืดเร็ว) แต่ 

ก็ดีอย่างท่ีฝนไม่ตกแลว้ ออกไปไหนมาไหนไดส้ะดวกข้ึน แต่กลับไม่อยาก 

ออกไปไหนเลยค่ะเพราะช่วงนี้อากาศหนาวมาก 
 

 ช่วงเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา แพมได้ออกค่ายพัฒนาภาษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ 

อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้น าความรู้ท่ีร่ าเรียนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ โดยเฉพาะเร่ืองการออก

เสียงภาษาไทยกลาง  ส่วนใหญ่น้องๆ ท่ีนี่จะไม่มีปญัหาเรื่องการออกเสียงพยญัชนะท้าย หรือตวั-

สะกด แต่จะมีปญัหาการออกเสียงสระ ออกเสียง สระเอือ เป็น สระเอีย เช่น เพื่อนๆ ออกเสียงเปน็

เพี้ยนๆ  เปื้อน ออกเสียงเป็น เปี้ยน น้องๆ ปีสามและเพื่อนที่มาด้วยกันจงึสอนนอ้งๆ นักเรียน

โรงเรียนบ้านกล้วยแพะในส่วนของการออกเสยีง เพราะเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบการออกเสียงมา 

ว่าควรออกเสียงจากส่วนไหนเพื่อให้เป็นเสียงเอือ และออกเสียงอย่างไรให้เปน็เสยีงยาวหรือเสียงสั้น 

และได้อธิบายถงึความแตกต่างของสระเสียงสั้นกับเสียงยาว ฯลฯ ถอืว่าเป็นการให้ความรู้กับน้องๆ ท่ี

ท าให้เราทุกคนมีความสุขกนัค่ะ และเหมือนจะได้ยินอาจารย์บอกว่า เดือนหนา้น่าจะมีกิจกรรมดีๆ

แบบนี้อีกค่ะ เพราะหลายโรงเรียนต้องการให้นักศกึษาเอกภาษาไทยมาลงพืน้ที่ เพื่อแก้ไขเร่ืองการ

ออกเสียงภาษาไทยกลางใหก้ับน้องๆ นกัเรียน เพราะน้องๆ สว่นใหญต่ิดส าเนยีงภาษาถิ่นมาจากท่ี

บ้าน  คาดว่าเดือนหน้าก็คงจะได้ออกค่ายท่ีดีๆ แบบนี้อีกค่ะ ....^__^.... 

 

นางสาว ระพพีร  แพรชมภู 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ฉบับที่ 25   ธันวาคม 2557 
 
  

     น้องมิ้ล-เสาวลักษณ์ จ าเมือง จาก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพ่ิงเข้าเรียน ปวส.1  สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามมาได้หนึ่งเทอม มิ้ลเล่าชีวิตช่วงปิดเทอมมาให้อ่านกันค่ะ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
  
 
 
 

สนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา   

 

     โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ. สระแก้ว ใช้อาคารเอนกประสงค์เป็น
ห้องสมุดมานาน ปีนี้ตัดสินใจว่าจะสร้างห้องสมุดเป็นเอกเทศ โดยโรงเรียนท า
การระดมทรัพยากรเองส่วนหนึ่ง และขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมผ่านมาทางพูน
พลังอีกส่วนหนึ่ง  
 

     พูนพลังได้พาเจ้าหน้าที่จากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศ
ญี่ปุ่น ไปเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เห็นน้องๆ ชอบอ่าน
หนังสือ เล่านิทานได้สนุกสนาน จัดรถหนังสือบุกไปหานักอ่าน ให้บริการหนังสือ

นอกห้องสมุดในช่วงพักกลางวัน และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย  ทางญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างห้องสมุด และวางแผนส่งอาสาสมัครมาช่วยเป็นแรงงาน รวมทั้งมาท ากิจกรรมร่วมกับน้องๆ ที่โรงเรียน
ในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้า ใครสนใจไปค่ายด้วยกันอย่าลืมแจ้งมายังมูลนิธิด่วนเลยค่ะ 

                                                                 

พบกับจดหมายข่าวพูนพลังฉบับต่อไปในปีหน้า ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขโดยถ้วนหน้านะคะ... 

... สวัสดีคะ่! พ่ีๆ มลูนธิิพนูพลงัทกุคน หลงัจากท่ีปิดเทอม มิ้ลก็

รบัจา้งท างานท่ีบริษทักนัยา ซัพพลาย จ ากดั แลว้ก็เดนิทางกลบัไป

กาญจนบรีุวันที่ 1 ตลุาคม คิดถึงบา้นมากๆ เลย  

       

   กลบัไปถึงพ่อกบัแมก็่เดินเขา้มากอด แมบ่อกว่าคิดถึงมิ้ลมากๆ แลว้

แมก็่รอ้งไหด้ว้ย พอเห็นแมร่อ้งไหม้ิ้ลร ูส้ิกไมด่ีเลยคะ่ ทกุครัง้ที่มิ้ลกลบั

บา้นแมต่อ้งมาสง่มิ้ลท่ีท่ารถเมล ์ แลว้แมก็่รอ้งไหท้กุครัง้ มิ้ลสงสารแม่

มากๆ แตก็่ตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเองใหด้ีท่ีสดุ มิ้ลบอกแมว่่ามิ้ลจะตัง้ใจ

เรียนใหจ้บ จะไดก้ลบัมาเจอแมบ่่อยขึน้ แตบ่างครั้งอยู่ท่ีไหนมนัก็ไม่

เท่ากบัอยู่บา้นเราเนอะ พ่ีๆ ว่ามัย้ ^^ ….. 

เสาวลกัษณ ์จ าเมือง (มิ้ล) 
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                                  โทรศพัท ์/ โทรสาร  02-963-1483  e-mail: poonpalang@yahoo.com 
 

 

      กรุณาส่ง 

 

 

                    
 

                       (ส่ิงตีพิมพ)์ 

     website   http://www.poonpalang.org             blog  http://gotoknow.org/blog/poonpalang             facebook   มูลนิธิ  พูนพลงั 

 

 

ภาพจากผลงาน    กะหร่ีป๊ับจอมโอ้อวด 

ด.ญ. นภารัตน์  แสนกล้า     ด.ญ. ปิยะฉตัร  สาํราญใจ  

ด.ญ. อารยา  พฒุตะค ุ  ด.ญ. ณฐักาต์  วรรณมานะ  และคณะ       
 

ชัน้ ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 

อ. เมือง  จ.สริุนทร์ 

 

 

     

      เช็คสัง่จ่าย  มลูนิธิพนูพลงั 
 

หรือโอนเงินเข้าบญัชี มลูนิธิพนูพลงั 

     ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขท่ีบญัชี  197-0-54978-6 

     ธนาคารกรุงไทย สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู 

เลขท่ีบญัชี  007-1-30175-5 

แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 

 ทนุการศกึษาตอ่เน่ืองระดบัมธัยม  2,500 บาท จํานวน   ___ ทนุ  

 ทนุการศกึษาอาชีวะและอดุมศกึษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทนุ 

 สนบัสนนุสือ่เพ่ือเยาวชน                                                  บาท 

 สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                               บาท 

 อ่ืนๆ คือ                                        จํานวน                       บาท 
 

 

(เงินบริจาคท่ีกําหนดโครงการ จะได้รับรายงานจากมลูนิธิ) 

Ã‹ÇÁ¾Ù¹¾ÅÑ§ â´Â 

** à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªŒÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕä Œ́ ** 


