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บอกกลาว
ส่งท้ายปีกบั จดหมายข่าวพูนพลังเช่นเคยนะคะ ปีที่ผ่านมานี้เป็นปีที่พูนพลังรู้สึก
ขอบคุณเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ก้าวหน้าและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
ทําให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกและแน่นอนขึ้นกว่าเดิมมาก รวมทั้งเปิดโอกาสให้
พูนพลังได้ทําความรู้จักกับคุณครูหลายท่าน
ที่เอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียนเหมือนลูก
เหมือนหลาน ช่วยกรุณาติดต่อประสานงานทั้งในและนอกเวลาทํางานให้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ
พูนพลังให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับ ปวช.
และ ปวส. มาหลายปีแล้ว ด้วยเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดนักเรียนจะได้ฝึกทักษะความรู้เฉพาะทาง สามารถนําไปใช้
ประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองได้
ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ ภาครัฐพยายามประชาสัมพันธ์ชักชวนให้นักเรียนเข้าเรียนสาย
อาชีพมากขึ้น นายกรัฐมนตรีพูดย้ําหลายครั้งว่าภาคอาชีวะเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ภาคเอกชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงและจ่าย
ค่าตอบแทนให้ในหลากหลายสาขามากขึ้น การฝึกงานของน้องๆ สายอาชีวะก็ดูจะเข้มข้น หลายคนบอกว่าแทบ
ไม่มีปิดเทอมกันเลย
ด้านการศึกษาต่อที่ชาวอาชีวะเคยหวั่นเกรงว่าจะไร้หนทาง ปัจจุบันก็มีหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เห็นได้จากตัวอย่างของน้องหนุ่ม
(อดิชาติ ดอนพันเมือง) อดีตนักเรียนทุนพูนพลังที่จบ ปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม แล้วเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ระหว่างนั้นสามารถทํางานในสายงาน
หารายได้ด้วยตัวเองไปพร้อมกับการเรียน ขณะที่เพื่อนๆ หลักสูตร
ปริญญาตรีปกติตอ้ งรอถึง 4 ปีจึงจะเริ่มหางานได้ เมื่อหนุ่มจบ
ปริญญาตรีก็มปี ระสบการณ์การทํางานเหนือกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน
หลายเท่าตัว หรือน้องแป้ง (ชุติมา สายสุด) ที่จบปริญญาตรีใน
ลักษณะเดียวกัน ก็สามารถสอบเข้าเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิค
ได้ด้วยความสามารถและทักษะที่ไม่ด้อยกว่าใคร
ข่าวคราวของนักเรียนทุนในจดหมายข่าวฉบับนี้ หลายคนกําลังมุ่งมั่นเรียนในสายอาชีวะ ค่อยๆ ฉาย
แววความชอบความถนัดของตนเองออกมาทีละน้อย น่าสนใจว่าในอนาคตพวกเขาจะไปประกอบอาชีพอะไร ...
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ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ช่วงที่ผ่านมาน้องๆ นักเรียนทุนจากโรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด หลายคนได้เป็น
ตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันเกมต่ออักษรไทย (คําคม) น้องมิว (น.ส. สุดารัตน์ ไกรยา) เล่าการเตรียมตัวมาให้อ่าน
กันค่ะ
... การซ้อมกิจกรรมคําคมเพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แม้กระทัง่ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็
ต้องซ้อมเป็ นประจํา จากที่ได้ลาํ ดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต่อเนื่องไปแข่งชิง
แชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เซ็นทรัลอุดรธานี ในวันที่ 25-26 มิถุนายน ได้แชมป์
คําคมรุ่ น ม.ต้น ต่อด้วย วันที่ 2-3 กรกฎาคมที่ผา่ นมา หนูได้ไปแข่งขันคําคมชิงแชมป์
ประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวสต์เกต นนทบุรี ได้ลาํ ดับที่ 5 ของประเทศ เป็ นความภาคภูมิใจ
ของหนู ครอบครัว และโรงเรี ยน หวังว่าท่านคงดีใจกับหนูดว้ ยนะคะ ช่วงนี้หนูกจ็ ะเร่ ง
ทําหนังสื อนิทานสานฝันร่ วมกับน้องๆ อีก 2 คน เพื่อส่ งประกวดกับมูลนิธิพนู พลัง
จากนั้นก็จะเตรี ยมฝึ กซ้อมคําคม เพื่อเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนพฤศจิกายน ส่ งกําลังใจมาช่วยหนูดว้ ยนะคะ
และในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน น้องมิว น้องหยก (ด.ญ. รมิดา เสถียรเขต) และน้องปอย (ด.ญ. ธิดา
รัตน์ พรคําเดช) นักเรียนทุนมูลนิธิพูนพลังจากโรงเรียนเดียวกันทั้งสามคน ก็ได้เดินทางมาแข่งขันคําคม ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ทีม ม. ต้นของ น้องมิวและน้องหยก แข่งชนะเท่ากันกับอีก 2 โรงเรียน แต่ได้คะแนน
สะสมมาเป็นที่ 3 จึงได้อันดับ 3 ไปครอง ส่วนทีมระดับประถมซึ่งมีน้องหยกกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก็ได้อันดับ 3
เช่นกัน ขอปรบมือให้ดังๆ เลยค่ะ

น้องหยก และ น้องมิว
แข่งขันระดับมัธยมต้น

น้องมิว น้องหยก คุณครู สุรัชนี เพื่อนน้องปอย และน้องปอย
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สวัสดีค่ะ หนูเรี ยนสาขาภาษาต่างประเทศที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เทอมที่ 1 หนูได้เรี ยนภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม มันสนุกและไม่น่าเบื่อเลย เทอมต่อมาก็ได้เรี ยน
ภาษาจีนด้วยค่ะ แต่หนูสงสารพี่หนูที่ตอ้ งรับภาระดูแลคอยครัว หนูกไ็ ด้แต่บอกพี่วา่
“ พี่บ๋ ุมทนต่อไปนะ ส่ งหนูเรี ยนให้จบนะหนูเชื่อว่าสักวันและอีกไม่นาน หนูจะทําหน้าที่น้ ีแทนพี่บ๋ ุมเอง ”
แม้วา่ ชีวติ พี่หนูจะเคยผิดพลาดมากแต่เขาคือไอดอลสําหรับหนู เป็ นต้นแบบทั้งด้านดีและไม่ดี
ให้หนูได้เลือกและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ
น.ส. วัลยา สอนระวัตร ชั้น ปวส. 1 จ.สกลนคร

สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวญาสุ มินทร์ ศรี กระหวัน หนูเป็ นนักเรี ยนทุนของมูลนิธิต้ งั แต่ช้ นั
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากวันแรกจนถึงวันสุ ดท้ายที่หนูได้รับทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิ คุณแม่ท่านก็เก็บทุนนี้เอาไว้ให้หนูใช้ในยามจําเป็ น พอหนูสอบเข้าเรี ยนต่อในระดับปริ ญญาตรี
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คุณแม่กไ็ ด้นาํ ทุนการศึกษา
ที่มูลนิธิพนู พลังให้มาเป็ นค่าเทอมให้หนู นับว่าเป็ นความโชคดีที่หนูได้รับรับทุนนี้ที่ทาํ ให้หนูสามารถ
สานฝันของหนูให้เป็ นจริ ง
ภาพนี้เป็ นภาพฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตอนปี 1 ค่ะ ในสาขาวิชาที่หนูเรี ยนอาจารย์ให้ฝึกงาน
ในทุกๆปี ของการปิ ดภาคเรี ยนเลยค่ะ ประสบการณ์ครั้งแรกในการทําแผล ให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน และได้ลงชุมชนอนามัยโรงเรี ยน สนุกและตื่นเต้นมากเลยค่ะ
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นิทานสานฝน
การประกวด นิทานสานฝัน หัวข้อ จุดเริ่มต้น ในภาคเรียนที่ 1/2559
มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน จากนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายไปจนถึงบุคคลทั่วไป โดยมีโรงเรียนต่างๆ ร่วมส่งผลงานถึง 9 โรงเรียน
คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลงานทั้งหมด และได้ประกาศผลการประกวดแล้ว (ดูผลการประกวดทาง
อินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.poonpalang.org/downloads/1610-start-point-results.pdf ) โดยเจ้าของ
ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึกจากมูลนิธิ
เช่นเดียวกับการประกวดในปีก่อนๆ มูลนิธพิ ูนพลังร่วมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศ
ญี่ปุ่น คัดเลือกผลงานเพื่อทําการแปลและส่งไปประกวดนิทานสําหรับเด็ก โดยในปีนี้เลือกส่งไปที่งานประกวด
be picture book จัดโดย FUJITV KIDS จํานวน 1 ผลงาน (กําหนดประกาศผลเดือนมีนาคม 2560)
ฝนเม็ดน้ อย
ด.ญ.โสภิตสุดา ไชยปั ดถา
ด.ญ.กิตติยา ศรี สวัสดิ์
ชัน้ ป.6 โรงเรี ยนหนองแวงบึงงาม

นอกจากนี้ พูนพลังยังได้จัดซื้อหนังสือห้องสมุดสําหรับ
โรงเรียนที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง 9 โรงเรียน รวม
81,217.30 บาท ทราบข่าวว่าหลายโรงเรียนเจ้าหน้าที่ชมรม
ห้องสมุดเป็นผู้ลงบัญชีรับหนังสือกันเองเลยค่ะ
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
(กั น ยายน 2559)
สวัสดีค่ะผูใ้ ห้ทุนและพี่ๆ ทุกคน สบายดีกนั ไหมคะ คิดถึงพี่ๆ ทุกคนมากนะคะ
ทรายมีเรื่ องจะมาเล่าให้พี่ๆ ฟังกันค่ะ เมื่อวาน (13 ก.ย. 59) ที่วิทยาลัยมีการเลือกตั้งนายกองค์การ
วิชาชีพในอนาคต หรื อ อวท. ค่ะ พี่ๆ รู ้ไหมคะว่าทรายก็ลงสมัครเป็ นนายกด้วย .. อาทิตย์ก่อนทางวิทยาลัยให้
แต่ละพรรคขึ้นไปหาเสี ยงบนเวที .. ผูส้ มัครทุกคนเป็ นผูช้ ายหมดเลยค่ะ มีทรายเป็ นผูห้ ญิงคนเดียว อาจารย์
บอกว่า ทรายเป็ นผูห้ ญิงคนเดียวและอายุนอ้ ยสุ ดที่ลงสมัครในครั้งนี้ (แอบเขินนิดๆ ค่ะ)
และเมื่อวาน ทรายก็ได้รับหน้าที่เป็ นกรรมการการเลือกตั้งด้วยค่ะ (ทรายชอบสุ ดๆ เลย) พอปิ ดหีบ
นับคะแนน ผลปรากฏว่าทรายไม่ได้เป็ นนายกค่ะ พี่ผชู ้ าย ปวส. ได้เป็ น ทรายไม่รู้สึกเสี ยใจเลยนะคะที่ไม่ได้
แต่ทรายรู ้สึกดีใจมากกว่าเพราะมีคนเลือกทรายตั้ง 301 คน (แอบดีใจเบาๆ ค่ะ 555)
อ้อ..สุ ดท้ายทรายอยากจะฝากคติในการหาเสี ยงให้พี่ๆ ด้วยค่ะ
“ไม่ มีอะไรทีเ่ ราทําไม่ ได้ ขอเพียงให้ ลงมือทํา”
พี่ๆทํางานคงเหนื่อย ยังไงก็สูๆ้ นะคะ 👍✌✌ (ทรายมีภาพการเลือกตั้งมาฝากด้วยค่ะ) 😄😄
วิภาดา คงทน (ทราย)
ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสุ รินทร์
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เสียงจากขุนเขา
เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี อากาศในเมืองค่อยๆ เย็นลงทีละน้อย ครูเอกชัย
ใสนวล ส่งข่าวมาจากบ้านใหม่สวรรค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หมูบ่ ้านบนดอย
แถวๆ ดอยอินทนนท์ ว่าที่นั่นเริ่มหนาวแล้วค่ะ

ครูเอกเป็นครูประจําศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้าน
ใหม่สวรรค์ มีหน้าที่สอนทั้ง
เด็กๆ ที่เตรียมตัวไปเรียนระดับประถมในโรงเรียนห่างไกลออกไป เด็กที่ต้องช่วยครอบครัวทํางานทําให้ไม่ได้ไป
เรียนในระบบ และผูใ้ หญ่ที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เรียกว่าต้องสอนได้ทุกระดับประทับใจจริงๆ
เมื่อปีที่แล้ว พูนพลังประสานงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ศศช. บ้านใหม่สวรรค์ โดย
กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ 80,000 บาทสําหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
นักเรียนทุกวัยของศศช. ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดและขยายอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
สามารถจัดมุมหนึ่งใช้เป็นมุมอ่านหนังสือให้เด็กๆ นั่งอ่านนอนอ่านกันได้ตามสบาย
อีกหนึ่งในกิจกรรมที่พูนพลังมีโอกาสช่วยสนับสนุน คือโครงการเกษตรพอเพียง ที่ศูนย์ดําเนินการมาบ้าง
แล้ว แต่ต้องการขยายพื้นที่ให้มีกิจกรรมมากขึ้น ทั้งการปลูกผักและเลีย้ งปลา เพื่อให้นักเรียนทุกรุน่ ทุกวัยเห็น
ความสําคัญของการผลิตอาหารเพื่อใช้ในการบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
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อีกเสียงหนึ่งแว่วมาจากน้องเจน (ณรัญญา กนกสัมพันธ์พร) นักเรียนทุนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จาก
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้กําลังศึกษาชั้น ปวส. 2 ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เจน
ปรารภว่า อีกไม่นานก็จะจบการศึกษาแล้ว สิ่งหนึ่งที่เจนคิดมาตลอดคืออยากช่วยเหลือให้รุ่นน้องในโรงเรียน
ประถมขยายโอกาสที่เคยเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากโรงเรียนบ้านโพซอมีนักเรียนชนเผ่าจากหลาย
หมู่บ้านเดินทางมาเรียน ส่วนใหญ่ต้องอาศัยพักนอนในหอพักที่โรงเรียน เกิดความแออัดและลําบากหลายอย่าง
เจนคิดว่าอยากจะลองพยายามชักชวนเพื่อนๆ ศิษย์เก่ามาร่วมกันช่วยเหลือน้องๆ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าด้วยกําลัง
น้อยๆ ของวัยรุ่นจะช่วยได้มากขนาดไหน
แม้จะจบมาแล้วหลายปี เจนยังคงติดต่อกับผู้อํานวยการโรงเรียน และไปเยี่ยมโรงเรียนอยู่บ่อยๆ
เนื่องจากมีน้องเรียนอยู่ที่นั่นด้วย เจนสอบถาม ผอ. ได้ความว่า สิ่งที่โรงเรียนต้องการมากที่สุดตอนนี้ คือห้องน้ํา
และห้องอาบน้ําหอพักนักเรียนชาย ที่มีนักเรียนพักนอนอยู่ถึง 134 คน ให้มีเพียงพอและถูกสุขอนามัย
เจนช่วยร่างโครงการและคอยประสานงานกับทางโรงเรียนและ
พูนพลังอย่างสม่ําเสมอ จนออกมาเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ํา 8 ที่ และ
ห้องอาบน้ําที่สามารถอาบรวมได้ 2 ห้อง อยู่ทางด้านหลังหอพัก ขณะนี้
สามารถของบประมาณสนับสนุนจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ได้แล้ว
100,000 บาท แต่ยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งเจนจะพยายามระดมความ
ช่วยเหลือจากศิษย์เก่า และทางโรงเรียนจะพยายามระดมแรงงานและวัสดุ
อุปกรณ์บางส่วนจากชาวบ้าน รวมทั้งระดมทุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่
โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจาก
ตัวอําเภอแม่สะเรียง 61 กิโลเมตร แต่สภาพถนนไม่ดี ใช้เวลาเดินทางโดย
รถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ม.ปลาย
(เริ่มเปิดชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559) มีนักเรียนรวมทัง้ สิ้น 458 คน เป็น
นักเรียนพักนอน 311 คน นักเรียนบ้านไกลที่สุดอยู่ห่างจากโรงเรียนถึง 65 กม.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ําและห้องอาบน้ําหอพักนักเรียนชาย โรงเรียน
บ้านโพซอ โดยโอนเงินสนับสนุนไปยังบัญชี “เงินบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านโพซอ” ธนาคารกรุงไทย สาขา
แม่สะเรียง เลขที่บัญชี 509-0-33461-7 และติดต่อทางโรงเรียนได้ที่ โทร. 052-049269 หรือ e-mail
psschool@hotmail.com หรือแจ้งมายังพูนพลังที่ e-mail poonpalang@yahoo.com facebook มูลนิธิ
พูนพลัง หรือ LINE ID: poonpalang ตามสะดวกค่ะ เงินบริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่านะคะ
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สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐
ภาพจากผลงานนิทาน เอ๊ะ นั่นอะไร !
ด.ญ. ธฤษวรรณ สุวรรณ์
ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

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

(** เงินบริ จาคสามารถนําไปใช้ 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

