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บอกกลาว
เมื่อไม่นานมานี ้ บก. มีโอกาสได้ อา่ นบทความน่าสนใจ เกี่ยวกับแนวคิดพื ้นฐานที่วา่ มนุษย์มี
ความสามารถในการบําบัดรักษาตนเองอยูแ่ ล้ วทังทางกายและใจ
้
เช่น เมื่อถูกมีดบาดนิ ้ว ร่างกายสามารถ
สมานแผลจนหายสนิทได้ เอง
แต่สงั คมปั จจุบนั กลายเป็ นสังคมแห่งความเครี ยด ผู้คนมีแต่ความเร่งรี บ ต้ องเปรี ยบเทียบแข่งขันชิง
ไหวชิงพริบกับผู้อื่นตลอดเวลา จึงมีผ้ ปู ่ วยทางจิตมากขึ ้นเรื่ อยๆ ขณะเดียวกันพลังธรรมชาติในตัวเรากลับลด
น้ อยถอยลงจากการใช้ ชีวิตห่างไกลธรรมชาติออกไปทุกที การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ เท่านันที
้ ่จะช่วยเสริ มสร้ าง
พลังธรรมชาติ ให้ สามารถรับมือบําบัดรักษาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืนและไร้ ผลข้ างเคียง และหนึง่ ในกิจกรรมเพื่อ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ก็คือการทํางานอาสา เมื่อเราลงมือทํางานที่ชอบด้ วยจิตใจมุง่ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
นัน่ จึงเป็ นกิจกรรมที่ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเพลิดเพลิน ด้ วยจิตใจของผู้ให้ เกิดผลในทางบวกต่อพลังชีวิต ซึง่ เป็ นพลัง
ธรรมชาติบําบัดสําหรับตนเอง
ไม่ทราบว่าด้ วยเหตุนี ้หรื อไม่
ช่วงนี ้มีเพื่อนใหม่เข้ ามาร่วมเป็ น
อาสาสมัครกันหลายคน ตังแต่
้ พี่ตาวผู้สนใจออกไปเยี่ยมน้ องนักเรี ยนทุน
ด้ วยกัน
พี่ไก่และพี่ปัน้ ยังรักการเขียนจดหมายด้ วยลายมือมากกว่าพรม
คีย์บอร์ ด คอยตอบจดหมายจากมิตรต่างวัยที่สง่ เข้ ามายังสํานักงาน แถมด้ วย
พี่ใยผู้เคยได้ รับทุนเมื่อสิบกว่าปี ที่แล้ ว
แม้ ตอนนี ้จะมีครอบครัวและใช้ ชีวิตอยู่
ต่างประเทศ ก็ยงั เจียดเวลามาช่วยพูดคุยดูแลรุ่นน้ องทาง LINE ยังมีอาสาสมัครอีกหลายท่านที่ร่วมแรงร่วม
ใจกันมาอย่างต่อเนื่อง ต้ องขออภัยที่ไม่ได้ เอ่ยถึงไว้ ในที่นี ้ เนื่องจากพื ้นที่ไม่เพียงพอจริ งๆ
ในช่วงนี ้ยังมีผ้ สู นับสนุนนิรนาม ที่กรุณาโอนเงินบริจาคเข้ ามายังบัญชีธนาคารของพูนพลังทุกเดือน
โดยไม่บอกชื่อเสียงเรี ยงนาม บางเดือนถึง 2 ครัง้ พูนพลังขอใช้ พื ้นที่นี ้แจ้ งว่า เป็ นหน้ าที่ของมูลนิธิที่จะต้ อง
ออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการบริจาคไม่วา่ จํานวนเงินจะมากน้ อยแค่ไหน หากไม่สะดวกแจ้ งบ่อยๆ สามารถ
รวบรวมหลักฐานการโอนหลายๆครัง้ แจ้ งมาทางเฟซบุ๊ค มูลนิธิ พูนพลัง หรื อ LINE ID: poonpalang ได้
ตลอดเวลานะคะ
พูนพลังขอนําเสนอเรื่ องราวและข้ อความจากผู้ได้ รับการสนับสนุนในโครงการต่างๆ
ผ่านทาง
จดหมายข่าวฉบับนี ้ แทนคําขอบคุณสื่อไปยังอาสาสมัครและผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทุกท่านค่ะ ...
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ทุนการศึกษาตอเนื่อง
พิธีรับมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
มูลนิธิพูนพลังในปีนี้ จัดขึ้นเมือ่ วันที่ 4-8
กรกฎาคม 2559 โดยมีคณ
ุ Yuko
Uchida และคุณ Makiko Yamamoto
กรรมการดําเนินการกองทุน C.A.N.
H.E.L.P. Thailand มาเป็นผู้แทนมอบทุนในจังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และ นครพนม
มอบทุนการศึกษาจํานวน 166 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 498,000 บาท ส่วนในจังหวัดที่ไม่ได้จัดพิธี
มอบทุน มูลนิธิพูนพลังดําเนินการโอนทุนให้นักเรียนทางบัญชีธนาคาร
ปีนี้พูนพลังมีโอกาสต้อนรับน้องมุก (ด.ญ. สุรีรัตน์ พรมคนซื่อ) นักเรียนทุนรายใหม่ซงึ่ มีความบกพร่อง
ด้านการได้ยิน แต่สามารถเรียนร่วมในโรงเรียนบ้านสําราญ อ.เมือง จ.นครพนมได้ มุกมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก และเคยได้รับรางวัลการประกวดมารยาทงามอย่างไทยมาแล้ว
แม้จะเป็นน้องใหม่ มุกได้แสดงความกล้าถามคําถามผ่านล่าม
ภาษามือว่าประเทศญี่ปุ่นมีคนหูหนวกหรือไม่ หากมีคนเหล่านั้นประกอบ
อาชีพอะไรบ้าง ผู้แทนกองทุนจากประเทศญี่ปุ่นตอบว่า ที่ญี่ปุ่นมีผู้พิการ
ทางการได้ยินเช่นเดียวกัน
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
แม้กระทั่งพยาบาลก็เป็นได้หากได้ยินเสียงโดยอาศัยเครื่องช่วยฟัง
ปัจจุบันมุกได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม ให้เข้ามาพักอาศัยที่สมาคม และ
เข้าศึกษาในโรงเรียนปกติร่วมกับเพื่อนผู้มคี วามบกพร่องด้านการได้ยินรุ่นราวคราวเดียวกันสิบคน
โดยมีล่าม
ภาษามือ 2 คน และอาสาสมัครอาจารย์พิเศษที่เกษียณอายุจากโรงเรียนประถมติดตามมาดูแลนักเรียนกลุ่มนี้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสําราญเล่าให้ฟังว่า หลายโรงเรียนปฏิเสธไม่ยอมรับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนเพราะ
กลัวจะเป็นภาระ แต่ในความเป็นจริงนักเรียนเหล่านี้มีความพยายาม ตั้งใจมากกว่าเด็กปกติหลายเท่าตัว ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีปัญหา เด็กๆ สามารถปรับตัวเข้าหากัน เล่นด้วยกันได้อย่างสนุกสนาน
นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านสําราญยังให้ความสนใจภาษามือมากจนมีการตั้งชมรม เพื่อนผู้มีความบกพร่อง
ทําหน้าที่เป็นครูสอน จนเด็กปกติหลายคนก็สามารถสื่อสารภาษามือได้ดีถึงระดับหนึ่ง ทําให้เกิดความเข้าใจและ
อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่ปราศจากการแบ่งแยก เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาที่น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ
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จากใจนักเรียนทุน

ช่วงปิดเทอมผมได้ไปทํางานรับเหมาก่อสร้าง ทําให้ผมได้เรียนรูอ้ ะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาทําไฟฟ้า ทํา
ประปา และก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยมาก แต่พอสิ้นเดือนเงินเดือนออก ทําให้ผมรู้ว่า การทํางานกว่าจะได้เงินมาใช้
เป็นอะไรทีเ่ หนือ่ ยและต้องรูจ้ ักประหยัดอดออม
ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผม
นายสุรชัย เชียงขวาง (เสือ)
ชั้น ปวช.3 จ.มุกดาหาร
ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านที่มอบทุน
การศึกษา ให้ดฉิ ันได้นําไปสานต่อความใฝ่ฝัน
ดิฉันอยากเป็นนักวอลเลย์บอลค่ะ ในปีที่แล้วดิฉัน
ได้เริ่มทําตามความใฝ่ฝันโดยการเป็นนักกีฬา
วอลเลย์บอลของโรงเรียน ต่อมายังได้รางวัล
ชนะเลิศระดับกลุ่มและระดับเขต
นี่คือสิ่งที่ดิฉนั ภาคภูมิใจในตัวเอง และอยากให้
ทางมูลนิธิพูนพลังภาคภูมิใจในตัวดิฉันด้วยค่ะ
ด.ญ.หนึง่ ฤทัย ชะริ นทร์
(หนึง่ )
ชั้น ม.2 จ.ร้ อยเอ็ด

กราบขอบพระคุณ
ท่านเปรียบเสมือนแสงเทียน
หนูเด็กบ้านนอกไม่บอกท่านคงรู้
ท่านผู้ใจบุญนับว่าการุญยิ่งใหญ่
ขอกุศลทีท่ ่านให้
ขอท่านอย่าได้เจ็บอย่าได้จน
หนูจะตั้งใจเรียน
วันนี้หรือวันไหน

ท่านผู้ใจบุญที่ให้ทุนหนูเรียน
ส่องนําชีวิตหนู
ไร้คนอุ้มชูไม่รู้จะไปพึ่งใคร
ท่านเป็นคนดีมนี ้ําใจ
เป็นบันไดก้าวพ้น
มีความสุขล้นตลอดไป
หมั่นพากเพียรอย่าสงสัย
หนูขอกราบไหว้ท่านทุกค่ําคืน

ด.ญ. จุฑามาศ วันสืบเชื ้อ (หยก)
ชั้น ป.6 จ.มหาสารคาม

ผมมาจากครอบครัวที่มฐี านะยากจน แต่ผมยังโชคดีที่มีคุณครูดูแลในการขอรับทุนและได้รบั ความกรุณาจากผู้ให้ทุน
ผมจึงได้เรียนต่อจนถึงมัธยมและมีการศึกษาที่ดีขึ้น ในช่วงปิดเทอมผมช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้าน บางวันก็ไปเลี้ยงวัวทีท่ งุ่
นา หากวันไหนพ่อแม่ไปเอง ผมก็จะไปเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
ผมอยากจะบอกท่านว่า ผมจะเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
และจะเป็นนักเรียนทุนที่ดีตอ่ ผู้ให้ทุน ผมสัญญาครับ ...
ด.ช.วุฒิไกร ภูผายาง (เอก)
ชั้น ม.2 จ.นครพนม
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา
2559 จํานวน 5 ราย คือ
ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

ระดับ

สาขา

น.ส. ณรัญญา กนกสัมพันธ์พร แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ปวส. การบัญชี
น.ส. ปภาวี สุขสุเดช
ปวช. การบัญชี
ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นาย ณัฐกานต์ ศิลางาม
สุรินทร์
โรงเรี ยนสนมวิทยาคาร ปวช. การบัญชี
นาย แสงสุข หนานศรี

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ป.ตรี การบัญชี

นาย กําพล สืบศรี

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ป.ตรี ครุศาสตร์ (นาฏศิลป์ )

สวัสดีค่ะผู้ให้ทุนและพี่ๆทุกคน ... หนูได้มาฝึกงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่สะเรียง วันแรกหนู
ได้ฝึกในแผนกบริการลูกค้าซึ่งเป็นแผนกของช่างโดยเฉพาะ ได้ทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยค่ะ ขอบอกว่าไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเลย ได้คํานวณค่าไฟฟ้า ทําคําร้องผู้ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ซึ่งทําให้หนูรู้สึกท้อไม่อยากฝึกงานแล้ว
เพราะมันไม่เกี่ยวกับรายวิชาที่หนูได้เรียนมาและหนูก็ไม่ถนัดด้วย พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หนูก็ได้ย้ายงานจากแผนก
บริการลูกค้าไปเป็นแผนกการเงินและการบัญชี ดีใจมากเลยค่ะ แรกๆ ก็รู้สึกว่างานหนัก ไม่ง่ายเหมือนที่เรียนใน
หนังสือ พอทําไปเรื่อยๆ เริ่มถนัดขึ้น งานเริ่มคล่องตัว หนูรู้สึกว่าทํางานก็สนุก แต่งานที่เกี่ยวกับภาษีค่อนข้างจะ
ยากหน่อย หนูทําใบภาษีเขาผิดไปตั้งสองใบ และกรมสรรพากรจะปรับใบที่ผิดใบละสองพันบาท พยายามไม่ให้
ผิดแต่ก็ผิดจนได้ค่ะ เมื่อเขียนใบภาษีผิด หนูไม่มีเงินให้ ได้แต่กล่าวคําว่าขอโทษค่ะพี่หนูทําผิดไปแล้ว แต่พี่เขาใจดี
ไม่เอาเงินหนูด้วยค่ะ (ดีใจ๊ดีใจ)
วันสุดท้ายของการฝึกงาน ตอนแรกพี่เขาจะพาไปเลี้ยงที่แม่สะเรียงบาร์ หนูเลย
ถามว่าพี่จะให้หนูดื่มอะไรคะ เพราะแม่สะเรียงบาร์เป็นร้านที่มีแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พี่เขาบอกว่าดื่มเหล้าปั่นก็ได้ หนูบอกว่าหนูไม่ดื่มของมึนเมา เปลี่ยนเป็นร้านหมูกระทะ
ได้ไหมคะ พี่ๆ เขาก็ตกลง แอบว่าหนูเชย ไม่ทันสมัย หนูได้แต่ยิ้มรับความจริง และเป็น
ความจริงที่ไม่ทําร้ายอนาคตหนูค่ะ
นางสาวณรัญญา กนกสัมพันธ์พร
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
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บานกาสะลอง
บ้านกาสะลองอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเกื้อกูล เป็นหอพัก
ขนาดเล็กในสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสจากพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเรียนหนังสือ ในปี
นี้ มี เด็ ก ๆ ชนเผ่ าลี ซู ม้ ง ลาหู่ และอาข่ า 16 คน จากจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง อาศัยอยู่รวมกัน
เวลาผ่านมาสิบปีนับจากพูนพลังเข้าร่วมสนับสนุนโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มวางแผน ด้วยกําลังกายและกําลังใจ
จากผู้ดูแลและเด็กๆ ทุกคน บ้านกาสะลองในปัจจุบันมีบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีไก่ออกไข่มาให้
กินสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน แถมยังมีเหลือนําไปขายให้โรงเรียนได้ด้วย หมูก็โตวันโตคืน ออกลูกเพิ่มจํานวนมาแล้ว
หลายครอก ยามมีงานเทศกาลเพื่อนบ้านจะมาช่วยเชือดชําแหละ ให้เด็กๆ นําเนื้อมาปรุงอาหารอร่อยๆ กินกัน
อิ่มหนําสําราญ ปลาดุกในบ่อเป็นอีกแหล่งโปรตีนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้มาก
พื้นที่ปลูกพืชผักนานาชนิดต้องหยุดพักไปช่วงหนึ่งจากภัยแล้งเมื่อช่วงต้นปีนี้ แต่เมื่อเข้าฤดูฝนก็กลับใช้งานได้
เต็มที่เช่นเดิม ช่วงนี้หน่อไม้มีให้กินแทบทุกวัน ข้าวโพดเริ่มออกฝัก ผักต่างๆ งอกงามดี ต้นหม่อนที่ทุกคนช่วยกัน
เตรียมดิน ช่วยกันปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่อน ปีนี้ติดลูกดก เด็กๆ เก็บกินเล่นจนพอใจแล้วยังมีเหลืออีกมาก แว่วมาว่า
ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่กําลังมาคุย ขอรับซื้อลูกหม่อนจากบ้านกาสะลอง หากสําเร็จก็จะเป็นรายได้ช่วยในการดําเนินงานได้อีกทางหนึ่ง

ในปีการศึกษา 2559 น้องนนท์ (แสงสุข หนานศรี) ผู้เคยได้รบั คัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเมื่อปี
2557 สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้สําเร็จเป็นคนแรกของบ้านกาสะลอง แม้นนท์จะยังอยู่ในสภาพบุคคล
ไร้สัญชาติ ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ในการเรียนสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่อย่างใด ...
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สนับสนุนสือ่ เพื่อเยาวชน
การประกวด “เขียนอย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น” ในหัวข้อ ประหยัด ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มี
ผลงานจากน้องๆ หลายโรงเรียนส่งเข้าร่วมประกวดมากมายเช่นเคย ซึ่งพูนพลังได้ประกาศผลให้ทราบทาง
เว็บไซต์มูลนิธิ http://www.poonpalang.org/downloads/16-2nd-save-result.pdf และได้จัดส่งเกียรติบัตรพร้อมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสําหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทุกคน รวมทั้งจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ
ให้กับผู้ได้รับรางวัลและห้องสมุดโรงเรียนไป
เรียบร้อยแล้ว

สําหรับการประกวด “นิทานสานฝัน” หัวข้อ จุดเริ่มตน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพิ่งจะปิดรับ
ผลงานไปเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ละผลงานกล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป มีทั้งจุดเริ่มต้นในการ
แข่งขัน การผูกมิตร การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิต
ลําบาก การปลูกป่าดูแลรักษาธรรมชาติ ไปจนถึงประเด็นหนักๆ อย่างจุดเริ่มต้น
ของสันติภาพ และ การเริ่มต้นใหม่เมื่อสิ่งที่เคยฝันไว้พังทลายลง
ขณะนี้การประกวดอยู่ในขั้นตอน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
น่าสนใจ เพื่อส่งไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะคะ แน่นอนว่าทุกผลงานมี
โอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดในเมืองไทยด้วย ผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
กันต่อไป …
หลายปีที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนส่งผลงานของเด็กๆ เข้าร่วมประกวด “นิทานสานฝัน” และ “เขียน
อย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น” อย่างสม่ําเสมอ จึงได้รับหนังสือเข้าห้องสมุดจากพูนพลังอย่างสม่ําเสมอเช่นเดียวกัน
เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมทีมงานมีโอกาสไปเยี่ยมมา 2 โรงเรียนค่ะ
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โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 นี้มีนักเรียน 325 คน คุณครูสุรัชนี เวียงนนท์
ที่ปรึกษาในการจัดทํานิทานภาพและภาพวาด-เรียงความ เป็นคุณครูภาษาไทยที่มุ่งมั่น ฝึกเด็กๆ ไปประกวดบท
กลอนไฮกุ แข่งคําคม ได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายรายการ

ทีมงานพูนพลังเข้าไปเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนในช่วงใกล้เลิกเรียน น้องๆ ชั้น ป.2 ที่ห้องเรียนอยู่ใกล้
ห้องสมุด หลายคนสะพายกระเป๋าเตรียมกลับบ้านแล้ว แต่ก็ยังวิ่งกรูกันมาเลือกหนังสือนิทานที่สนใจ ค่อยๆ
สะกดคํา อ่านไปทีละน้อย เห็นหน้าตาหนังสือที่น้องถืออยู่ในมือและอีกหลายเล่มบนชั้นวาง เป็นหนังสือที่พี่ๆ
อาสาสมัครช่วยกันเลือกซื้อส่งมาให้อยู่หลายเล่มเลยค่ะ

โรงเรียนบานสามขามิตรภาพที่ 3 อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกัน ปีการศึกษา 2559 นี้มีนักเรียน 404 คน คุณครูคีรี
บูรณ์ สีทา ที่ปรึกษาในการจัดทํานิทานภาพก็เป็นคุณครูภาษาไทยอีกนั่นแหละค่ะ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหลากหลาย รวมทั้งการทําหนังสือเล่มเล็กในหัวข้อต่างๆ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นอย่างนี้จึงได้รับคัดเลือก
เป็นโรงเรียนเป้าหมายหนึ่งเดียวในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนการสร้างห้องสมุด
รวมทั้งให้หนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้เมื่อปี 2558
ขอขอบคุณน้องๆ ป.5 แก็งค์ดูแลห้องสมุดที่ช่วยนําชมและอธิบายระบบต่างๆ อย่างละเอียดมากเลยค่ะ
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ภาพจากผลงาน แสงมาจากไหน
น.ส. ธรรมรัต วงศ์สวุ รรณ์ น.ส. มนทิรา การะคุณ
ด.ญ. อรอุมา ปิ งขอด
โรงเรี ยนคลองลานวิทยา
อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

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

กรุ ณาส่ ง

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

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

รวมพูนพลัง

โดย
เช็คสัง่ จ่าย มูลนิธิพนู พลัง

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3,000 บาท จํานวน ___ ทุน
ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทุน
สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน

บาท

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า

บาท

อื่นๆ คือ

facebook มูลนิธิ พูนพลัง

จํานวน

(** เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

บาท

หรื อโอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บญ
ั ชี 197-0-54978-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที่บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสํานักงาน

