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บอกกลาว 
  

 เวลาลว่งเลยเข้าสูฤ่ดฝูนแล้ว แตฝ่นฟ้าปีน้ีช่างไม่ปราณีเกษตรกร
เอาเสียเลย ไม่ว่าจะทักทายไต่ถามทุกข์สุขใครก็ตามท่ีอยู่ในชนบท ต่างก็
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีน้ีฝนแล้งที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมา แมแ้ต่ในพ้ืนที่
ชลประทานอย่างที่บ้านแห่งความหวัง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เขื่อนก็
ปล่อยนํ้าให้เพียงคร้ังเดียวแล้วเงียบหาย ข้าวที่น้องๆ บ้านแห่งความหวัง
และบ้านกาสะลองหยอดเมล็ดไว้จะรอดหรือไม่ ทุกคนได้แต่ภาวนา 
 

  ที่โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวาง มีการปลูกผลไม้และพืช
อ่ืนๆ เพ่ือหารายได้เข้าโรงเรียนมาทุกปี ในปีน้ี
แก้วมังกรให้ผลไม่ดีนัก ส่วนข้าวโพดที่เคยเป็น
รายได้หลักปีน้ีออกฝักก็จริง แต่ปอกดูแล้วเป็น
ข้าวโพดฟันหลอ มีเมล็ดเพียงห่างๆ ไม่เต็มฝัก 
เจ้าของพ้ืนที่บอกว่าเป็นเพราะอากาศร้อนมาก

และฝนทิ้งช่วงกว่าห้าเดือน เกษตรกรในพ้ืนที่หลายรายต้องฟันข้าวโพดทิ้งหมด ทางโรงเรียนเองก็ไม่มีข้อยกเว้น 
 

 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่่านมา อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิก “ค่ายรวมใจ ไทย-ญี่ปุ่น” ที่
โรงเรียนบ้านเขาดินในปีน้ี หลายคนเล่าให้ฟังว่า ขณะที่ประเทศไทยประสบภาวะฝนแล้ง ญี่ปุ่นกลับมีพายุไต้ฝุ่น
มาเยือนเร็วกว่าปกติและมีจํานวนมากกว่าปกติอย่างผิดสังเกต หลายพ้ืนทีม่ีคลื่นลมแรง เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และ
ดินถล่ม เรียกว่าตรงกันข้ามกับเมืองไทยสุดขั้ว เห็นได้ชัดเจนว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนรุนแรงขึ้นมากจริงๆ จะ
หยุดปรากฏการณ์เหล่าน้ี ต้องช่วยกันฟ้ืนฟูธรรมชาติ ฟ้ืนผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ให้ได้    
   

จดหมายข่าวฉบับน้ีมีคอลัมน์พิเศษจาก “พ่ียาน่า” ญาณา เจริญ-
บูลย์วิวัฒน์ นักตอบจดหมายคนขยัน ที่ดูจะมีความสขุและสนุกกับการได้
ติดต่อสื่อสารกับน้องๆ เหลอืเกิน “พ่ียาน่า” สะท้อนสิ่งที่ได้จากการเป็น
อาสาสมัครของมูลนิธิพูนพลงัออกมาเต็มสองหน้ากระดาษ ในภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาถนัดของ “พ่ียาน่า” ค่ะ ส่วนรายงาน “ค่ายรวมใจ ไทย-ญี่ปุ่น” 
จะตามมาในจดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคมนะคะ โปรดรอสักครู่ ..... 
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สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
 

 ดอยอินทนนท์ อาจหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวสําหรับใครๆ หลายคน แต่เมื่อเดินทางตามเส้นทาง 
คดเคี้ยวเล็กๆ ที่แยกจากทางใหญ่ เราจะได้พบหมู่บ้านเล็กๆ กระจายอยู่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่า ผู้อยู่อาศัย
คือชาวไทยภูเขา แต่ละเผ่าลว้นลงหลักปักฐานในผืนแผ่นดินไทยมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรษุนานหลายช่ัวคน 
 
 
 
 

บ้านใหม่สวรรค์ต้ังอยู่บนไหล่เขาแห่งหน่ึงในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นหมู่บ้านชนเผ่า
กะเหรี่ยง มีประชากรประมาณ 100 คน ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ที่ภาครัฐบริการติดต้ังให้ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน
บางช่วงยังคงเป็นดินลูกรัง ในช่วงฝนตกหนักไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ ในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียน มีเพียงศูนย์
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านใหม่สวรรค์ ซึ่งมีคุณครูเอกชัย ใสนวล ทําหน้าที่สอนทั้ง
เด็กเล็กและการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เพียงคนเดียว  

ช่วงต้นปี 2558 ศศช. บ้านใหม่สวรรค์ติดต่อมายังมูลนิธิพูนพลัง เพ่ือขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมและ
ต่อเติมอาคารหลังเดิมที่มีอยู่ โดยมูลนิธิพูนพลังได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และประสานงานการสนับสนุนจากกองทุน 
C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 80,000 บาท 

 
การก่อสร้างคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนบ้าน

ใหม่สวรรค์ และนักเรียนการศึกษาผู้ใหญจ่ากหมู่บ้านใกล้เคียงที่เข้ามา
เรียนที่ศูนย์ รวมท้ังเด็กๆ ที่เคยผ่านการเรียนในศูนย์น้ีในช้ันเด็กเล็ก 
ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี จนการก่อสรา้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเดือน
เมษายนที่ผ่านมา ทําให้จัดการเรียนการสอนได้สะดวกข้ึน และใช้เป็น
ห้องประชุมสําหรับชุมชนได้ด้วยค่ะ 
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สนับสนุนส่ือเพื่อเยาวชน 
 

 การประกวด “เขียนอย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น” ในหัวข้อ ความภูมิใจของฉัน ภาคการศึกษาที่ 
2/2557 มีผลงานจากน้องๆ ส่งเข้าร่วมประกวดมากมาย ซึ่งพูนพลังก็ได้ประกาศผลไปแล้วทางเว็บไซต์มูลนิธิ 
และรวบรวมอาสาสมัครไปช่วยกันจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ ให้กับผู้ได้รับรางวัลและห้องสมุดโรงเรียนในงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมทีผ่่านมา 

 

 
   

เรียงความของน้องชิน ชินวัฒน์ อิฐพิบูลย์ผล นักเรียนทุนพูนพลัง เป็นหน่ึงผลงานที่ได้รับรางวัลค่ะ 

... ชวิีตผมขาดบคุคลในครอบครวัไป นัน่คือแมผู่ใ้หก้าํเนดิผม แตถึ่งแมผ้มขาดโอกาสท่ีจะไดอ้ยู่กบั

แม ่ ผมก็ไมเ่คยคิดว่าในชวิีตผมขาดอะไรไป ผมจะเป็นคนด ี ตอบแทนความย่ิงใหญ่ท่ีแมอ่ตุสา่ห์

คลอดเรามา ถึงแมท้่านจะไมไ่ดอ้ยู่กบัเราก็ตาม ผมขอทาํด ี เป็นคนด ี ไมผ่ดิศีลธรรม จะขอปฏิบตัิ

ธรรมถือศีลกนิเจตลอดชวิีตเพ่ือทดแทนบญุคณุของแม ่...  

 

... ผมภมูใิจนะครบัท่ีผมยงัมกีนิมใีช ้ขา้วทกุเม็ด อาหารทกุมือ้ นํา้ทกุหยด เงนิทกุบาทท่ีผมมโีอกาส

ไดม้า ผมจะใชอ้ย่างคุม้คา่ จะทานขา้วในจานทกุเม็ดไมใ่หเ้หลือ นํา้ทกุหยดในแกว้ เคร่ืองนุง่ห่ม 

ทรพัยส์นิเงนิทองท่ีม ีจะใชจ้นกว่าจะใชไ้มไ่ด ้...  

 

... ผมภมูใิจครบัท่ีไดเ้กดิมาเป็นคนจน เป็นลกูชาวนา ทาํไมหรือครบั ก็เพราะความจนไดส้อนใหผ้มรู้

จดัคิด รูจ้กัทาํ รูจ้กัความมานะ มุง่มัน่ ใหผ้มไดเ้ขม้แข็งอดทน ไดภ้มูใิจกบัทกุหยาดเหงือ่กว่าจะได ้

เงนิมาทกุบาททกุสตางค ์ ทาํใหผ้มเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ มคีวามรบัผดิชอบ ไมม่วัเหลวไหลในสิง่ท่ีไมด่ ี

สิ่งท่ีผมภมูใิจมากท่ีสดุ คือไดก้นิขา้วทกุเม็ดท่ีเราปลกูเราเก็บเกีย่ว ทกุๆ ปีมขีา้วเต็มยุง้มขีา้วกนิ

ตลอดทัง้ปี ผมไดช้ว่ยลงุกบัป้าทาํนาปลกูขา้ว เก็บเกีย่วผลผลติ เห็นขา้วสีเหลืองทกุเม็ด ทาํใหผ้ม

ภมูใิจ ท่ีเหงือ่ทกุหยดไมเ่สยีเปลา่ ... 



 
 

 

ฉบับที่ 26  
สิงหาคม 2558 องคการสาธารณกุศล ลําดับท่ี 748 

 

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 
2558 จํานวน 8 ราย คือ  

 

ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา ระดบั สาขา 

นาย พฒันกิจ สมานมิตร สริุนทร์ วิทยาลยัเทคนิคสริุนทร์ ปวช. ช่างยนต์ 

น.ส. ศิริพร  บญุขาว  ศรีสะเกษ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ ปวส. การบญัชี 

น.ส. ดวงฤทยั กนกโอฬารกิจ เชียงใหม่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม่ ปวส. การบญัชี 

น.ส. วิภาดา คงทน สริุนทร์ วิทยาลยัเทคนิคสริุนทร์ ปวช. ช่างโยธา 

นาย วฒันา แสงสวุรรณ์ นครพนม วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม ปวส. การบญัชี 

นาย ภาสกร รัตนิล สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ ป.ตรี  
ครุศาสตร์บณัฑิต 

(ดนตรีศกึษา) 

นาย ยงยศ จารัตน์ สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุนทร์ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟา้ 

น.ส. อําพร มณฑาธนกลุ ตาก วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บรีุ ปวส. พณิชยการบญัชี 
 

 

สวัสดีค่ะผู้ใหท้นุและพ่ีๆทกุคน เป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีกันไหมคะ ? 
 

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมาแม่ทรายพ่ึงเสียค่ะ ถึงแม้ว่าทรายจะไม่ได้อยู่กับแม่ แต่พอทรายรู้ว่าแม่เสีย 
ทรายก็เสียใจมาก ทรายร้องไห้หนักมาก ทรายคิดถึงแม่ T.T บางทีถ้าทรายน่ังอยู่นํ้าตามันก็ไหลออกมาเอง แต่
ตอนน้ีทรายเริ่มทําใจได้แล้วค่ะ เพราะทรายร้องไห้แล้วพ่อก็บอกทรายว่า หยุดร้องเถอะลูก ถ้าแม่เค้ารู้ว่าหนูยัง
ร้องไห้แม่เค้าจะไม่ไปสบายนะ แล้วอีกอย่าง ร้องไปแม่เขาก็ไม่ฟ้ืนขึ้นมาหรอก พอพ่อพูดอย่างน้ัน ทรายก็จําคําพูดที่
ทรายพูดกับแม่ครั้งสุดท้ายว่า หนูจะต้ังใจเรียน หนูจะเป็นวิศวกรโยธาให้ได้ หนูจะต้องเป็นนายช่างให้ได้ ตอนน้ีหนู
จะต้องทําคําสัญญาทีใ่ห้แม่ไว้ให้เป็นจริง สู้ตายค่ะ 
 

         สุดท้ายช่วงน้ีอากาศเด๋ียวร้อนเด๋ียวฝนพ่ีๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ  :) 
 

น.ส. วิภาดา คงทน (ทราย) ปวช.1 ช่างโยธา 
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   ทุนการศึกษาตอเนื่อง 
 

          พิธีรับมอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง
มูลนิธิพูนพลังในปีน้ี จัดขึ้นในวันที่ 22-24 
กรกฎาคม 2558 โดยมีคุณ Shigeki Ban 
กรรมการกองทุน C.A.N. H.E.L.P. 
Thailand มาเป็นผู้แทนมอบทุนใน

จังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ มกุดาหาร และ นครพนม มอบทุนการศึกษาไปทั้งสิ้นจํานวน 122 ทุน 
และมอบทุนให้กับนักเรียนรายใหม่ในจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม จํานวน 1 ทุน ส่วนในจังหวัดที่ไม่ได้
จัดพิธีมอบทุน มูลนิธิพูนพลังดําเนินการโอนทุนให้แก่นักเรยีนทางบัญชีธนาคาร 
 

ในปีน้ียังคงมีน้องหลายคนออกมาแนะนําตัวและเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ แสดงถึงความกระตือรือร้นเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปีน้ี 
น้องโด่ง ด.ช. กฤษดา ม่วงนาครอง ช้ัน ม.2 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อ.ดอนจาน 
จ.กาฬสินธ์ุ ทําได้มากกว่าการแนะนําตัวเอง ครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งดูเหมือนจะ
เป็นหัวข้อทั่วไปของการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ โด่งสามารถเล่าเก่ียวกับข้าวและ
การทํานา ซึ่งเป็นวิถชีีวิตของครอบครัวได้อย่างละเอียดและน่าสนใจย่ิง น่ายินดีที่
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสมัยน้ี เริม่ก้าวไปสู่การสื่อสารเพ่ือสื่ออัตลักษณ์ของตนเองและท้องถิ่นแล้ว    

 

โรงเรียนบ้านไทรทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ส่งผลงานนิทานเข้าประกวดนิทาน
สานฝัน มลูนิธิพูน-พลัง เป็นประจํามาหลายปี ในปีน้ีนักเรียนที่ได้รับทุนรายใหม่ของ
โรงเรียนบ้านไทรทอง คือ ด.ญ. วิมลสิร ิสุขสําราญ หรือน้องนํ้ามล นํ้ามลเป็นคนช่างพูดช่าง
คุย พาพ่ีๆ ไปเที่ยวที่บ้านด้วย ที่บ้านมีแม ่ ยาย และหลานลกูของน้าซึ่งไปทํางาน
ต่างจังหวัด ยายนั้นอายุมากแล้วและมีโรคประจําตัว ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ แม่ของนํ้า

มลแยกทางกับพ่อต้ังแต่นํ้ามลยังเด็กและทํางานหาเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอด บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่
ที่ดินของตนเอง เจ้าของที่ใจดีให้ตายายเข้ามาสร้างบ้านอยู่ได้ต้ังแต่สมัยก่อน แต่ก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ได้จนถึง
เมื่อไหร่ ปัจจบัุนแม่ของน้ํามลทํางานในโรงงานนมของสหกรณ์ห่างจากบ้านประมาณ 4 กิโลเมตร หลายครั้งมี
งานถึงดึกด่ืนกว่าจะได้บ้านกลับก็ล่วงเข้าวันใหม่ แต่แมก็่อดทนเพ่ือรายได้ประจําเดือนละ 9,000 บาท และ
เพ่ือให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก นํ้ามลเองก็รักแม่และยายมาก ความฝันในตอนนี้ของน้ํามลคือ 
อยากมีร้านกาแฟเล็กๆ อยู่ใกล้บ้าน ที่สามารถออกแบบตกแต่งได้ด้วยฝีมือของนํ้ามลเอง ...   



 
	
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

As a pen‐pal volunteer at Poonpalang Foundation since July 2014, this is now my opportunity to 
reflect on how much the experience has changed me. When I knew that there was a place available 
as a volunteer, I was very excited. I set out to find a role  in this foundation because I wanted to 
personally interact with those in need and I thought this would be a great opportunity to do so. 
Though having the role of a pen pal volunteer may  limit the opportunities for me to personally 
meet the scholarship recipients, the outcome of this turned out to be an extremely valuable lesson 
to me.  
 

In my 12 years of living in Thailand, I have only lived in 3 provinces and visited 16 provinces from 
the perspective of a tourist, none of which are the provinces where the students live. By nature, 
each province possesses a unique aspect, one  that distinguishes  it  from  the other 76, and so  I 
thought it was essential to have some background knowledge of their home provinces to be able 
to respond to their letters with an understanding of their close‐knit community. In brief, I found 
out that the provinces are nothing  like the city of Bangkok; no skyscrapers, sky‐trains or  lavish 
shopping malls.  
 

As I read through each letter, I was amazed to see what the students wanted to tell me and how 
much they cared for those who helped them. In all the letter that I have read, none of the students 
have ever failed to ask “How are my scholarship donors?”, “How are you? Have you recovered from 
your cold yet?”. To me, each letter meant more than the message the students wanted to share; 
each letter represents their story, their idiolect, and who they are as a unique individual who has 
probably never seen the world beyond the community they live in. There are many notable stories 
of the students worth sharing, many of which left me astonished with the fact that though we live 
in the same country, some of the students may be wondering how they should make their way to 
school with so much fog while I may be wondering what the Wi‐Fi password in a café is.  
 

I have read a multiplicity of stories about the students, varying from touching tales to encouraging 
and especially inspiring stories for me as a high‐school student. Most recently, a girl wrote to the 
foundation informing us about her recuperation from a car accident injury. Naturally, I assumed 
she would give me a detailed account of her experiences  in the car crash or her apprehensions 
regarding her  recovery but  rather,  the majority of  the her  letter  stressed  her  concerns  about 
whether or not she would continue to receive the scholarship after 9th Grade. It hit me suddenly 
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that despite the hardship she was facing and will face in her life as a less economically and socially 
privileged student, she still has the ambition to learn and achieve something for herself. Similarly, 
a girl shared with me her ambition and progress in a science competition. Though she probably 
realized that her lack of access to technology was something that could hinder her performance, 
it did not prevent her  from using beeswax  to  successfully  create  lip balm and advance  to  the 
regional stage of the competition.  
 

Other  stories  I  read were ones which  really made me  smile, not because  they were  funny but 
because I realize how lucky I am to have the opportunity to communicate with students with such 
diverse  backgrounds.  Reading  about  a  young  girl’s  daily  routine  of  feeding  her  buffalos  and 
another girl’s story of washing her dogs daily due to the heat isn’t something very common to read 
about... 
 

The reason I am sharing you these stories is to point out that the students are just like you and me. 
They, live lives, have feelings and have ambitious dreams. Though we cannot or may not ever see 
those who are less privileged than us in our daily lives, we must not forget that they do exist and 
that there are thousands, or more than millions who  live similar  lives as them. Sometimes, we 
pursue our daily  lives  that are abundant  in  routines,  stresses,  joys and  responsibilities  that we 
forget about the people who exist among us.  
 

Reading the stories from the student is just one aspect of being a Pen Pal volunteer; responding 
to the letters is another aspect which I found quite challenging at first. It didn’t sound as hard as 
calculus when I first encountered it but as I started thinking about what to write, I was stymied. 
“What do I write?”, “Will they know what I’m writing about?”, “If I mention a sport played in foreign 
countries as my hobby, will they know what  it  is?”. These are some of the things that whizzed 
through my mind. Because of our differences in our backgrounds and where we live, there weren’t 
many things that we could relate to. All  I could think about writing were encouragements and 
reminders that they should study hard and look after themselves.  
 

To tackle this  issue,  I started asking the students questions about their hobbies, daily  lives and 
favorite subjects. By doing so,  I thought this would allow me to know who each student  is as a 
person and probably  find something  in common  that we can  talk about. This  turned out quite 
successful; in fact, I and another student were able to share our experiences of staying up late to 
complete homework!  
 

This experience allowed me to grow as a person. Not only was I able to gain insight into the lives 
of those I may never meet but also I became more considerate of what an individual may be up to 
in his or her life. If I ever face any obstacles in my life, such as receiving a bad grade or having an 
argument with a family member, I must realize that there are people who will be very grateful to 
have  the opportunity  to go  to  school or  to have  someone  to argue with. Through writing  the 
letters, I also learnt how to communicate with people who do not share much in common with me.  
 

Being a Pen Pal volunteer in the Poonpalang foundation is something that I hope to continue doing 
even  if  I go study abroad.  If possible,  I hope  I can go meet some of the scholarship students to 
experience what they see and do on a daily basis. I’d like to leave with something for you to think 
about;  these  scholarship  students  are one of  thousands,  in one of  77 provinces  in one of 200 
countries around the world who live lives like this. How lucky are we?  
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ฉนัภาคภมูใิจ ทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการทาํฝายชะลอนํา้ 

เพื่อลดการไหลของกระแสนํา้ ทาํใหม้นีํา้เก็บไวใ้ชใ้น

หนา้แลง้ และสรา้งความอดุมสมบรูณใ์หก้บัผนืป่า

อีกดว้ย 
 

ด.ญ. หทยัรัตน์  ป่ินโสภา  ชัน้ ม.1 
โรงเรียนหนองแวงบงึงาม อ. หนองพอก จ. ร้อยเอด็ 

 
 

      เช็คสัง่จ่าย  มลูนิธิพนูพลงั 
 

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

แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 

� ทนุการศกึษาตอ่เน่ือง  2,500 บาท จํานวน    ___ ทนุ  

� ทนุการศกึษาอาชีวะและอดุมศกึษา 5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

� สนบัสนนุส่ือเพ่ือเยาวชน                                               บาท 

�  สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                            บาท 

�  อ่ืนๆ คือ                                      จํานวน                      บาท 

    
(** เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้ **) 

 

รวมพูนพลัง โดย 


