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บอกกลาว 
  

 เม่ือไมน่านมานี ้ บก. มีโอกาสได้อา่นบทความนา่สนใจ เก่ียวกบัแนวคดิพืน้ฐานท่ีวา่ มนษุย์มี
ความสามารถในการบําบดัรักษาตนเองอยูแ่ล้วทัง้ทางกายและใจ เชน่ เม่ือถกูมีดบาดนิว้ ร่างกายสามารถ
สมานแผลจนหายสนิทได้เอง   

แตส่งัคมปัจจบุนักลายเป็นสงัคมแห่งความเครียด ผู้คนมีแตค่วามเร่งรีบ ต้องเปรียบเทียบแขง่ขนัชิง
ไหวชิงพริบกบัผู้ อ่ืนตลอดเวลา จงึมีผู้ ป่วยทางจิตมากขึน้เร่ือยๆ ขณะเดียวกนัพลงัธรรมชาตใินตวัเรากลบัลด
น้อยถอยลงจากการใช้ชีวิตห่างไกลธรรมชาตอิอกไปทกุที การปรับเปล่ียนวิถีชีวติเท่านัน้ท่ีจะชว่ยเสริมสร้าง
พลงัธรรมชาต ิ ให้สามารถรับมือบําบดัรักษาตนเองได้อยา่งยัง่ยืนและไร้ผลข้างเคียง และหนึง่ในกิจกรรมเพ่ือ
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ก็คือการทํางานอาสา เม่ือเราลงมือทํางานท่ีชอบด้วยจิตใจมุง่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน 
นัน่จงึเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบตัไิด้อยา่งเพลดิเพลนิ ด้วยจิตใจของผู้ให้ เกิดผลในทางบวกตอ่พลงัชีวิต ซึง่เป็นพลงั
ธรรมชาตบิําบดัสําหรับตนเอง  
 

 ไมท่ราบวา่ด้วยเหตนีุห้รือไม ่ ช่วงนีมี้เพ่ือนใหมเ่ข้ามาร่วมเป็น
อาสาสมคัรกนัหลายคน ตัง้แตพ่ี่ตาวผู้สนใจออกไปเย่ียมน้องนกัเรียนทนุ
ด้วยกนั พ่ีไก่และพ่ีปัน้ยงัรักการเขียนจดหมายด้วยลายมือมากกวา่พรม
คีย์บอร์ด คอยตอบจดหมายจากมิตรตา่งวยัท่ีสง่เข้ามายงัสํานกังาน  แถมด้วย
พ่ีใยผู้ เคยได้รับทนุเม่ือสบิกวา่ปีท่ีแล้ว แม้ตอนนีจ้ะมีครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่
ตา่งประเทศ ก็ยงัเจียดเวลามาช่วยพดูคยุดแูลรุ่นน้องทาง LINE  ยงัมีอาสาสมคัรอีกหลายทา่นท่ีร่วมแรงร่วม
ใจกนัมาอยา่งตอ่เน่ือง ต้องขออภยัท่ีไมไ่ด้เอย่ถึงไว้ในท่ีนี ้เน่ืองจากพืน้ท่ีไมเ่พียงพอจริงๆ   
  
 ในช่วงนีย้งัมีผู้สนบัสนนุนิรนาม ท่ีกรุณาโอนเงินบริจาคเข้ามายงับญัชีธนาคารของพนูพลงัทกุเดือน
โดยไมบ่อกช่ือเสียงเรียงนาม บางเดือนถึง 2 ครัง้ พนูพลงัขอใช้พืน้ท่ีนีแ้จ้งวา่ เป็นหน้าท่ีของมลูนิธิท่ีจะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินทกุรายการบริจาคไมว่า่จํานวนเงินจะมากน้อยแคไ่หน หากไมส่ะดวกแจ้งบอ่ยๆ สามารถ
รวบรวมหลกัฐานการโอนหลายๆครัง้ แจ้งมาทางเฟซบุ๊ค มลูนิธิ พนูพลงั หรือ LINE ID: poonpalang ได้
ตลอดเวลานะคะ 
 

 พนูพลงัขอนําเสนอเร่ืองราวและข้อความจากผู้ได้รับการสนบัสนนุในโครงการตา่งๆ ผา่นทาง
จดหมายขา่วฉบบันี ้แทนคําขอบคณุส่ือไปยงัอาสาสมคัรและผู้ ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมทกุท่านคะ่ ... 
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   ทุนการศึกษาตอเนื่อง 
 

          พิธีรับมอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง
มูลนิธิพูนพลังในปีน้ี จัดขึ้นเมือ่วันที่ 4-8 
กรกฎาคม 2559 โดยมีคณุ Yuko 
Uchida และคุณ Makiko Yamamoto 
กรรมการดําเนินการกองทุน C.A.N. 
H.E.L.P. Thailand มาเป็นผู้แทนมอบทุนในจังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และ นครพนม 
มอบทุนการศึกษาจํานวน 166 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมท้ังสิ้น 498,000 บาท สว่นในจังหวัดท่ีไม่ได้จัดพิธี
มอบทุน มลูนิธิพูนพลังดําเนินการโอนทุนใหนั้กเรียนทางบัญชีธนาคาร 
 
 

ปีน้ีพูนพลังมีโอกาสต้อนรับน้องมุก (ด.ญ. สุรีรัตน์ พรมคนซื่อ) นักเรียนทุนรายใหมซ่ึง่มีความบกพร่อง
ด้านการได้ยิน แต่สามารถเรียนร่วมในโรงเรียนบ้านสําราญ อ.เมือง จ.นครพนมได้ มุกมผีลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก และเคยได้รับรางวัลการประกวดมารยาทงามอย่างไทยมาแล้ว 
 

 แม้จะเป็นน้องใหม่ มกุได้แสดงความกลา้ถามคําถามผา่นล่าม
ภาษามือว่าประเทศญี่ปุ่นมีคนหูหนวกหรือไม่ หากมคีนเหล่าน้ันประกอบ
อาชีพอะไรบ้าง ผู้แทนกองทนุจากประเทศญี่ปุ่นตอบว่า ที่ญี่ปุ่นมผีู้พิการ
ทางการได้ยินเช่นเดียวกัน สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
แม้กระทั่งพยาบาลก็เป็นได้หากได้ยินเสียงโดยอาศัยเคร่ืองช่วยฟัง  
 

ปัจจุบันมุกได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม ให้เข้ามาพักอาศัยที่สมาคม และ
เข้าศึกษาในโรงเรียนปกติร่วมกับเพ่ือนผู้มคีวามบกพร่องด้านการได้ยินรุ่นราวคราวเดียวกันสิบคน โดยมีล่าม
ภาษามือ 2 คน และอาสาสมัครอาจารย์พิเศษที่เกษียณอายุจากโรงเรียนประถมติดตามมาดูแลนักเรียนกลุ่มน้ี 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสําราญเล่าให้ฟังว่า หลายโรงเรียนปฏิเสธไม่ยอมรับเด็กกลุ่มน้ีเข้าเรียนเพราะ
กลัวจะเป็นภาระ แต่ในความเป็นจริงนักเรียนเหล่าน้ีมีความพยายาม ต้ังใจมากกว่าเด็กปกติหลายเท่าตัว ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีปัญหา เด็กๆ สามารถปรับตัวเข้าหากัน เล่นด้วยกันได้อย่างสนุกสนาน 
นอกจากน้ีนักเรียนโรงเรียนบ้านสําราญยังให้ความสนใจภาษามือมากจนมีการต้ังชมรม เพ่ือนผู้มีความบกพร่อง
ทําหน้าที่เป็นครูสอน จนเด็กปกติหลายคนก็สามารถสื่อสารภาษามือได้ดีถึงระดับหน่ึง ทําให้เกิดความเข้าใจและ
อยู่ร่วมกันได้ในสังคมท่ีปราศจากการแบ่งแยก เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาที่น่าช่ืนชมจริงๆ ค่ะ 
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จากใจนักเรียนทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงปิดเทอมผมได้ไปทํางานรับเหมาก่อสร้าง ทาํให้ผมได้เรียนรูอ้ะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาทําไฟฟ้า ทํา
ประปา และก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยมาก แต่พอส้ินเดือนเงินเดือนออก ทาํให้ผมรู้ว่า การทํางานกว่าจะได้เงินมาใช้ 
เป็นอะไรทีเ่หนือ่ยและต้องรูจ้ักประหยัดอดออม 

ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ใหทุ้นการศึกษาแก่ผม 
 

     นายสรุชยั  เชียงขวาง (เสือ) 
     ชัน้ ปวช.3  จ.มกุดาหาร 

 
 

กราบขอบพระคุณ  ท่านผู้ใจบุญที่ให้ทุนหนูเรียน 
 ท่านเปรยีบเสมือนแสงเทียน ส่องนําชีวิตหนู 
 หนูเด็กบ้านนอกไม่บอกท่านคงรู ้ ไร้คนอุ้มชูไม่รู้จะไปพึ่งใคร 
 ท่านผู้ใจบุญนบัว่าการญุยิ่งใหญ่ ท่านเป็นคนดีมนี้ําใจ 
 ขอกุศลทีท่่านให้   เป็นบันไดก้าวพน้ 
 ขอท่านอย่าได้เจ็บอย่าได้จน มีความสุขล้นตลอดไป 
 หนูจะตั้งใจเรียน   หมั่นพากเพียรอย่าสงสัย 
 วันนี้หรือวันไหน   หนูขอกราบไหวท้่านทกุคํ่าคืน 
 
 
 

ด.ญ. จฑุามาศ  วนัสืบเชือ้ (หยก)  
ชัน้ ป.6 จ.มหาสารคาม 

   ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้ใจดทีุกท่านที่มอบทุน 
การศึกษา ให้ดฉัินได้นําไปสานต่อความใฝ่ฝัน 
ดิฉันอยากเป็นนักวอลเลย์บอลค่ะ ในปีที่แล้วดฉัิน
ได้เริ่มทําตามความใฝ่ฝันโดยการเป็นนักกีฬา
วอลเลย์บอลของโรงเรียน ต่อมายังไดร้างวัล
ชนะเลิศระดับกลุ่มและระดับเขต 
   นี่คือส่ิงที่ดิฉันภาคภูมิใจในตวัเอง และอยากให้
ทางมูลนิธิพูนพลังภาคภูมิใจในตัวดิฉันด้วยค่ะ 
 

ด.ญ.หนึง่ฤทยั ชะรินทร์   
(หนึง่) 

  ชัน้ ม.2  จ.ร้อยเอ็ด                                           

   ผมมาจากครอบครัวที่มฐีานะยากจน แต่ผมยังโชคดีที่มีคุณครูดูแลในการขอรับทุนและได้รบัความกรุณาจากผู้ใหทุ้น 
ผมจึงได้เรียนตอ่จนถงึมัธยมและมีการศึกษาที่ดีขึ้น  ในช่วงปิดเทอมผมช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้าน  บางวันก็ไปเล้ียงวัวทีทุ่ง่
นา หากวันไหนพ่อแม่ไปเอง ผมก็จะไปเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพและหลีกเล่ียงการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 
   ผมอยากจะบอกท่านว่า ผมจะเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์  
และจะเป็นนักเรียนทุนที่ดีตอ่ผู้ให้ทุน  ผมสัญญาครับ ... 
       ด.ช.วฒิุไกร  ภผูายาง (เอก) 
       ชัน้ ม.2   จ.นครพนม 
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 
2559 จํานวน 5 ราย คือ  

 

 ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา ระดบั สาขา 

น.ส. ณรัญญา  กนกสมัพนัธ์พร แมฮ่่องสอน วิทยาลยัการอาชีพแมส่ะเรียง ปวส. การบญัชี 
น.ส. ปภาวี  สขุสเุดช ราชบรีุ วิทยาลยัเทคนิคราชบรีุ ปวช. การบญัชี 

นาย ณฐักานต์  ศลิางาม สริุนทร์ โรงเรียนสนมวทิยาคาร ปวช. การบญัชี 

นาย แสงสขุ  หนานศรี เชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ป.ตรี การบญัชี 

นาย กําพล  สืบศรี สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ ป.ตรี ครุศาสตร์ (นาฏศลิป์) 
 

 

สวัสดีค่ะผู้ให้ทุนและพ่ีๆทุกคน ... หนูได้มาฝึกงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่สะเรียง  วันแรกหนู
ได้ฝึกในแผนกบริการลูกค้าซึ่งเป็นแผนกของช่างโดยเฉพาะ  ได้ทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับไฟฟ้าด้วยค่ะ  ขอบอกว่าไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเลย ได้คํานวณค่าไฟฟ้า ทําคําร้องผู้ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ซึ่งทําให้หนูรู้สึกท้อไม่อยากฝึกงานแล้ว 
เพราะมันไม่เก่ียวกับรายวิชาท่ีหนูได้เรียนมาและหนูก็ไม่ถนัดด้วย พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หนูก็ได้ย้ายงานจากแผนก
บริการลูกค้าไปเป็นแผนกการเงินและการบัญชี  ดีใจมากเลยค่ะ แรกๆ ก็รู้สึกว่างานหนัก ไม่ง่ายเหมือนที่เรียนใน
หนังสือ พอทําไปเรื่อยๆ เริ่มถนัดขึ้น งานเร่ิมคล่องตัว หนูรู้สึกว่าทํางานก็สนุก แต่งานที่เก่ียวกับภาษีค่อนข้างจะ
ยากหน่อย  หนูทําใบภาษีเขาผิดไปต้ังสองใบ  และกรมสรรพากรจะปรับใบที่ผิดใบละสองพันบาท  พยายามไม่ให้
ผิดแต่ก็ผิดจนได้ค่ะ เมื่อเขียนใบภาษีผิด หนูไม่มีเงินให้ ได้แต่กล่าวคําว่าขอโทษค่ะพ่ีหนูทําผิดไปแล้ว แต่พ่ีเขาใจดี
ไม่เอาเงินหนูด้วยค่ะ (ดีใจ๊ดีใจ) 

 

วันสุดท้ายของการฝึกงาน ตอนแรกพ่ีเขาจะพาไปเลี้ยงที่แม่สะเรียงบาร์  หนูเลย 
ถามว่าพ่ีจะให้หนูด่ืมอะไรคะ เพราะแม่สะเรียงบาร์เป็นร้านที่มีแต่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ่ีเขาบอกว่าด่ืมเหล้าป่ันก็ได้  หนูบอกว่าหนูไม่ด่ืมของมึนเมา เปลี่ยนเป็นร้านหมูกระทะ 
ได้ไหมคะ พ่ีๆ เขาก็ตกลง แอบว่าหนูเชย ไม่ทันสมัย  หนูได้แต่ย้ิมรับความจริง และเป็น 
ความจริงที่ไม่ทําร้ายอนาคตหนูค่ะ 

   นางสาวณรัญญา   กนกสัมพันธ์พร 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
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บานกาสะลอง 
 

        บ้านกาสะลองอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเกื้อกูล เป็นหอพัก
ขนาดเล็กในส่ิงแวดล้อมเป็นธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสจากพ้ืนที่ห่างไกลมีโอกาสเรียนหนังสือ ในปี
น้ีมีเด็กๆ ชนเผ่าลีซู ม้ง ลาหู่ และอาข่า 16 คน จากจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง อาศัยอยู่รวมกัน 
 

     เวลาผ่านมาสิบปีนับจากพูนพลังเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต้ังแต่ช่วงเร่ิมวางแผน ด้วยกําลังกายและกําลังใจ
จากผู้ดูแลและเด็กๆ ทุกคน บ้านกาสะลองในปัจจุบันมีบรรยากาศร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีไก่ออกไข่มาให้
กินสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน แถมยังมีเหลือนําไปขายให้โรงเรียนได้ด้วย หมูก็โตวันโตคืน ออกลูกเพ่ิมจํานวนมาแล้ว
หลายครอก ยามมีงานเทศกาลเพ่ือนบ้านจะมาช่วยเชือดชําแหละ ให้เด็กๆ นําเน้ือมาปรุงอาหารอร่อยๆ กินกัน
อ่ิมหนําสําราญ ปลาดุกในบ่อเป็นอีกแหล่งโปรตีนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้มาก 

 

     พ้ืนที่ปลูกพืชผักนานาชนิดต้องหยุดพักไปช่วงหน่ึงจากภัยแล้งเมื่อช่วงต้นปีน้ี แต่เมื่อเข้าฤดูฝนก็กลับใช้งานได้
เต็มที่เช่นเดิม ช่วงนี้หน่อไม้มีให้กินแทบทุกวัน ข้าวโพดเร่ิมออกฝัก ผักต่างๆ งอกงามดี ต้นหม่อนที่ทุกคนช่วยกัน
เตรียมดิน ช่วยกันปลูกไว้ต้ังแต่ปีก่อน ปีน้ีติดลูกดก เด็กๆ เก็บกินเล่นจนพอใจแล้วยังมีเหลืออีกมาก แว่วมาว่า

ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่กําลังมาคุย ขอรับซื้อลูกหม่อนจากบ้านกาสะ-
ลอง หากสําเร็จก็จะเป็นรายได้ช่วยในการดําเนินงานได้อีกทางหน่ึง 

 
     ในปีการศึกษา 2559 น้องนนท์ (แสงสุข หนานศรี) ผู้เคยได้รบัคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเม่ือปี 
2557 สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้สําเร็จเป็นคนแรกของบ้านกาสะลอง แมน้นท์จะยังอยู่ในสภาพบุคคล
ไร้สัญชาติ ก็ไมเ่ป็นอุปสรรค์ในการเรียนสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่อย่างใด ... 
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สนับสนุนส่ือเพื่อเยาวชน 
 

 การประกวด “เขียนอย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น” ในหัวข้อ ประหยัด ภาคการศกึษาที่ 2/2558 มี
ผลงานจากน้องๆ หลายโรงเรียนส่งเข้าร่วมประกวดมากมายเช่นเคย ซึ่งพูนพลังได้ประกาศผลให้ทราบทาง
เว็บไซต์มูลนิธิ http://www.poonpalang.org/downloads/16-2nd-save-result.pdf และได้จัดส่งเกียรติ-
บัตรพร้อมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสําหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทุกคน รวมท้ังจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ 
ให้กับผู้ได้รับรางวัลและห้องสมุดโรงเรียนไป
เรียบร้อยแล้ว  

 

สําหรับการประกวด “นิทานสานฝัน” หวัข้อ จุดเร่ิมตน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพ่ิงจะปิดรับ
ผลงานไปเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ละผลงานกล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป มีทั้งจุดเริ่มต้นในการ

แข่งขัน การผกูมิตร การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิต
ลําบาก การปลูกป่าดูแลรักษาธรรมชาติ ไปจนถึงประเด็นหนักๆ อย่างจุดเริ่มต้น
ของสันติภาพ และ การเริ่มต้นใหม่เมื่อสิ่งที่เคยฝันไว้พังทลายลง 
 

ขณะนี้การประกวดอยู่ในขั้นตอน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
น่าสนใจ เพ่ือส่งไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะคะ แน่นอนว่าทุกผลงานมี
โอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดในเมืองไทยด้วย ผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
กันต่อไป … 

 
 

หลายปีที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนส่งผลงานของเด็กๆ เข้าร่วมประกวด “นิทานสานฝัน” และ “เขียน
อย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น” อย่างสมํ่าเสมอ จึงได้รับหนังสือเข้าห้องสมุดจากพูนพลังอย่างสมํ่าเสมอเช่นเดียวกัน 
เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมทมีงานมีโอกาสไปเย่ียมมา 2 โรงเรียนค่ะ  
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โรงเรียนหนองแวงบงึงาม อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด 
 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 น้ีมีนักเรียน 325 คน คุณครูสุรัชนี เวียงนนท์ 
ที่ปรึกษาในการจัดทํานิทานภาพและภาพวาด-เรียงความ เป็นคุณครูภาษาไทยที่มุ่งมั่น ฝึกเด็กๆ ไปประกวดบท
กลอนไฮกุ แขง่คําคม ได้รางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายรายการ  

 

  
 

ทีมงานพูนพลังเข้าไปเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนในช่วงใกล้เลกิเรียน น้องๆ ช้ัน ป.2 ที่ห้องเรียนอยู่ใกล้
ห้องสมุด หลายคนสะพายกระเป๋าเตรียมกลับบ้านแล้ว แต่ก็ยังว่ิงกรูกันมาเลือกหนังสือนิทานที่สนใจ ค่อยๆ 
สะกดคํา อ่านไปทีละน้อย เห็นหน้าตาหนังสือที่น้องถืออยู่ในมือและอีกหลายเล่มบนช้ันวาง เป็นหนังสือที่พ่ีๆ 
อาสาสมัครช่วยกันเลือกซื้อสง่มาให้อยู่หลายเล่มเลยค่ะ 

 

โรงเรียนบานสามขามติรภาพท่ี 3 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกัน ปีการศึกษา 2559 น้ีมีนักเรียน 404 คน คุณครูคีรี
บูรณ์ สีทา ที่ปรึกษาในการจดัทํานิทานภาพก็เป็นคุณครูภาษาไทยอีกน่ันแหละค่ะ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหลากหลาย รวมท้ังการทําหนังสือเล่มเล็กในหัวข้อต่างๆ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นอย่างน้ีจึงได้รับคัดเลือก
เป็นโรงเรียนเป้าหมายหน่ึงเดียวในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนการสร้างห้องสมุด 
รวมท้ังให้หนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให้เมื่อปี 2558 

ขอขอบคุณน้องๆ ป.5 แก็งค์ดูแลห้องสมุดที่ช่วยนําชมและอธิบายระบบต่างๆ อย่างละเอียดมากเลยค่ะ  
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      เช็คสัง่จ่าย  มลูนิธิพนูพลงั 
 

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

แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 

� ทนุการศกึษาตอ่เน่ือง  3,000 บาท จํานวน    ___ ทนุ  

� ทนุการศกึษาอาชีวะและอดุมศกึษา 5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

� สนบัสนนุส่ือเพ่ือเยาวชน                                               บาท 

�  สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                            บาท 

�  อ่ืนๆ คือ                                      จํานวน                      บาท 

    
(** เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้ **) 

 

รวมพูนพลัง โดย 

ภาพจากผลงาน    แสงมาจากไหน 
น.ส. ธรรมรัต วงศ์สวุรรณ์     น.ส. มนทิรา การะคณุ  

ด.ญ. อรอมุา ปิงขอด 
 

โรงเรียนคลองลานวิทยา 
อ. คลองลาน  จ. กําแพงเพชร 

 
 

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

 




