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บอกกลาว    
     ส่งท้ายปีกับจดหมายข่าวพูนพลังเช่นเคยนะคะ ปีที่ผ่านมาน้ีเป็นปีที่พูนพลังรู้สึก
ขอบคุณเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารท่ีก้าวหน้าและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ทําให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกและแน่นอนขึ้นกว่าเดิมมาก  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
พูนพลังได้ทําความรู้จักกับคุณครูหลายท่าน ที่เอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียนเหมือนลูก
เหมือนหลาน     ช่วยกรุณาติดต่อประสานงานทั้งในและนอกเวลาทํางานให้เป็นอย่างดี 

         ขอขอบคุณจากใจจรงิๆ ค่ะ 
 
  

พูนพลังให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรยีนระดับ ปวช. 
และ ปวส. มาหลายปีแล้ว ด้วยเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดนักเรียนจะได้ฝึกทักษะความรู้เฉพาะทาง สามารถนําไปใช้
ประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองได้ 
 

 ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีน้ี ภาครัฐพยายามประชาสัมพันธ์ชักชวนให้นักเรียนเข้าเรียนสาย
อาชีพมากขึ้น นายกรัฐมนตรีพูดยํ้าหลายครั้งว่าภาคอาชีวะเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ภาคเอกชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี เน้นให้นักศกึษาปฏิบัติงานจริงและจ่าย
ค่าตอบแทนใหใ้นหลากหลายสาขามากขึ้น การฝึกงานของน้องๆ สายอาชีวะก็ดูจะเข้มข้น หลายคนบอกว่าแทบ
ไม่มีปิดเทอมกันเลย 
  

 ด้านการศึกษาต่อที่ชาวอาชีวะเคยหว่ันเกรงว่าจะไร้หนทาง ปัจจุบันก็มีหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยอ่ืนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากตัวอย่างของน้องหนุ่ม    
(อดิชาติ ดอนพันเมือง) อดีตนักเรียนทุนพูนพลังที่จบ ปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม แล้วเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ระหว่างน้ันสามารถทํางานในสายงาน 
หารายได้ด้วยตัวเองไปพร้อมกับการเรียน ขณะที่เพ่ือนๆ หลักสูตร
ปริญญาตรีปกติต้องรอถึง 4 ปีจึงจะเริ่มหางานได้ เมื่อหนุ่มจบ
ปริญญาตรีก็มปีระสบการณ์การทํางานเหนือกว่าเพ่ือนรุ่นเดียวกัน
หลายเท่าตัว หรือน้องแป้ง (ชุติมา สายสุด) ที่จบปรญิญาตรีใน
ลักษณะเดียวกัน ก็สามารถสอบเข้าเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิค
ได้ด้วยความสามารถและทักษะที่ไม่ด้อยกว่าใคร 
 

  ข่าวคราวของนักเรียนทุนในจดหมายข่าวฉบับน้ี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และในวันที ่ 26-27 พฤศจิกายน น้องมิว น้องหยก (ด.ญ. รมิดา เสถยีรเขต) และน้องปอย (ด.ญ. ธิดา
รัตน์ พรคําเดช) นักเรียนทุนมูลนิธิพูนพลังจากโรงเรียนเดียวกันทั้งสามคน ก็ได้เดินทางมาแข่งขันคําคม ที่
ศูนย์การค้าเซน็ทรัลบางนา ทีม ม. ต้นของ น้องมิวและน้องหยก แข่งชนะเท่ากันกับอีก 2 โรงเรียน แต่ได้คะแนน
สะสมมาเป็นที ่ 3 จึงได้อันดับ 3 ไปครอง ส่วนทีมระดับประถมซึ่งมีน้องหยกกับเพ่ือนอีกคนหน่ึง ก็ได้อันดับ 3 
เช่นกัน ขอปรบมือให้ดังๆ เลยค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 

  

         ... การซอ้มกิจกรรมคาํคมเพื่อเขา้แข่งขนัชิงแชมป์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แมก้ระทัง่วนัเสาร์-อาทิตย ์ ก็
ตอ้งซอ้มเป็นประจาํ จากท่ีไดล้าํดบัท่ี 2 ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 ต่อเน่ืองไปแข่งชิง
แชมป์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเซ็นทรัลอุดรธานี ในวนัท่ี 25-26 มิถุนายน ไดแ้ชมป์ 
คาํคมรุ่น ม.ตน้ ต่อดว้ย วนัท่ี 2-3 กรกฎาคมท่ีผา่นมา  หนูไดไ้ปแข่งขนัคาํคมชิงแชมป์ 
ประเทศไทยท่ีเซ็นทรัลเวสตเ์กต นนทบุรี ไดล้าํดบัท่ี 5 ของประเทศ เป็นความภาคภูมิใจ 
ของหนู ครอบครัว และโรงเรียน หวงัวา่ท่านคงดีใจกบัหนูดว้ยนะคะ ช่วงน้ีหนูกจ็ะเร่ง 
ทาํหนงัสือนิทานสานฝันร่วมกบันอ้งๆ อีก 2 คน เพื่อส่งประกวดกบัมูลนิธิพนูพลงั  
จากนั้นกจ็ะเตรียมฝึกซอ้มคาํคม เพื่อเขา้แข่งขนัชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี    ในเดือนพฤศจิกายน ส่งกาํลงัใจมาช่วยหนูดว้ยนะคะ 

นอ้งหยก และ นอ้งมิว  
แข่งขนัระดบัมธัยมตน้ 

นอ้งมิว นอ้งหยก คุณครูสุรัชนี เพื่อนนอ้งปอย และนอ้งปอย 
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จดหมายจากนักเรียนทุนทั้งรุน่ปัจจุบันและนักเรียนที่จบการศึกษาไปแลว้ ยังคงทยอยเข้ามาที่มูลนิธิ

เรื่อยๆ แต่ละคนก็ก้าวหน้าไปในเส้นทางของตนเอง อ่านแล้วก็ช่ืนใจค่ะ   
 
 
 

  
 
  
      
  

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวสัดีค่ะ หนูเรียนสาขาภาษาต่างประเทศท่ีวิทยาลยัเทคนิคสกลนคร 
         เทอมท่ี 1   หนูไดเ้รียนภาษาองักฤษและภาษาเวยีดนาม มนัสนุกและไม่น่าเบ่ือเลย เทอมต่อมากไ็ดเ้รียน 
         ภาษาจีนดว้ยค่ะ แต่หนูสงสารพี่หนูท่ีตอ้งรับภาระดูแลคอยครัว หนูกไ็ดแ้ต่บอกพี่วา่  
        “ พี่บุ๋มทนต่อไปนะ ส่งหนูเรียนใหจ้บนะหนูเช่ือวา่สกัวนัและอีกไม่นาน หนูจะทาํหนา้ท่ีน้ีแทนพี่บุ๋มเอง ” 
         แมว้า่ชีวติพี่หนูจะเคยผดิพลาดมากแต่เขาคือไอดอลสาํหรับหนู เป็นตน้แบบทั้งดา้นดีและไม่ดี  
         ใหห้นูไดเ้ลือกและนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัค่ะ 
 
 น.ส. วลัยา สอนระวตัร ชั้น ปวส. 1  จ.สกลนคร 
 

     สวสัดีค่ะ หนูช่ือนางสาวญาสุมินทร์ ศรีกระหวนั หนูเป็นนกัเรียนทุนของมูลนิธิตั้งแต่ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากวนัแรกจนถึงวนัสุดทา้ยท่ีหนูไดรั้บทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิ คุณแม่ท่านกเ็กบ็ทุนน้ีเอาไวใ้หห้นูใชใ้นยามจาํเป็น พอหนูสอบเขา้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรี 
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คุณแม่กไ็ดน้าํทุนการศึกษา
ท่ีมูลนิธิพนูพลงัใหม้าเป็นค่าเทอมใหห้นู นบัวา่เป็นความโชคดีท่ีหนูไดรั้บรับทุนน้ีท่ีทาํใหห้นูสามารถ
สานฝันของหนูใหเ้ป็นจริง 

ภาพน้ีเป็นภาพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอนปี 1 ค่ะ ในสาขาวิชาท่ีหนูเรียนอาจารยใ์หฝึ้กงาน
ในทุกๆปีของการปิดภาคเรียนเลยค่ะ ประสบการณ์คร้ังแรกในการทาํแผล ใหค้าํแนะนาํผูป่้วย
โรคเบาหวาน และไดล้งชุมชนอนามยัโรงเรียน สนุกและต่ืนเตน้มากเลยค่ะ 
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นิทานสานฝน 
 

 การประกวด นิทานสานฝัน หัวข้อ จุดเริ่มต้น  ในภาคเรียนที่ 1/2559 
มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน จากนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาตอน
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 มลูนิธิพูนพลังร่วมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศ
ญี่ปุ่น คัดเลือกผลงานเพ่ือทําการแปลและส่งไปประกวดนิทานสําหรับเด็ก โดยในปีน้ีเลือกส่งไปที่งานประกวด 
be picture book จัดโดย FUJITV KIDS  จํานวน 1 ผลงาน (กําหนดประกาศผลเดือนมีนาคม 2560) 
  

       ฝนเม็ดน้อย 
ด.ญ.โสภิตสดุา  ไชยปัดถา 
ด.ญ.กิตตยิา  ศรีสวสัดิ ์
ชัน้ ป.6 โรงเรียนหนองแวงบงึงาม 

 
 

 
 
 
 

นอกจากน้ี พูนพลังยังได้จัดซื้อหนังสือห้องสมุดสําหรับ
โรงเรียนที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง 9 โรงเรียน รวม 
81,217.30 บาท ทราบข่าวว่าหลายโรงเรียนเจ้าหน้าที่ชมรม
ห้องสมุดเป็นผู้ลงบัญชีรับหนังสือกันเองเลยค่ะ  
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
      
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 

 
        

   (กันยายน  2559)  

สวสัดีค่ะผูใ้หทุ้นและพี่ๆ ทุกคน สบายดีกนัไหมคะ คิดถึงพี่ๆ ทุกคนมากนะคะ 
 

ทรายมีเร่ืองจะมาเล่าใหพ้ี่ๆ ฟังกนัค่ะ เม่ือวาน (13 ก.ย. 59) ท่ีวิทยาลยัมีการเลือกตั้งนายกองคก์าร
วิชาชีพในอนาคต หรือ อวท. ค่ะ พี่ๆ รู้ไหมคะวา่ทรายกล็งสมคัรเป็นนายกดว้ย .. อาทิตยก่์อนทางวทิยาลยัให้
แต่ละพรรคข้ึนไปหาเสียงบนเวที .. ผูส้มคัรทุกคนเป็นผูช้ายหมดเลยค่ะ มีทรายเป็นผูห้ญิงคนเดียว อาจารย์
บอกวา่ ทรายเป็นผูห้ญิงคนเดียวและอายนุอ้ยสุดท่ีลงสมคัรในคร้ังน้ี (แอบเขินนิดๆ ค่ะ)  

 

และเม่ือวาน ทรายกไ็ดรั้บหนา้ท่ีเป็นกรรมการการเลือกตั้งดว้ยค่ะ (ทรายชอบสุดๆ เลย) พอปิดหีบ 
นบัคะแนน ผลปรากฏวา่ทรายไม่ไดเ้ป็นนายกค่ะ พี่ผูช้าย ปวส. ไดเ้ป็น ทรายไม่รู้สึกเสียใจเลยนะคะท่ีไม่ได ้
แต่ทรายรู้สึกดีใจมากกวา่เพราะมีคนเลือกทรายตั้ง 301 คน (แอบดีใจเบาๆ ค่ะ 555) 

 

ออ้..สุดทา้ยทรายอยากจะฝากคติในการหาเสียงใหพ้ี่ๆ ดว้ยค่ะ  
 

   “ไม่มีอะไรทีเ่ราทาํไม่ได้ ขอเพยีงให้ลงมือทาํ”  
 

พี่ๆทาํงานคงเหน่ือย ยงัไงกสู็้ๆ นะคะ 👍✌✌  (ทรายมีภาพการเลือกตั้งมาฝากดว้ยค่ะ) 😄😄 
วิภาดา คงทน (ทราย) 

               ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
        วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
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เสียงจากขุนเขา 
 

 เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี อากาศในเมืองค่อยๆ เย็นลงทีละน้อย ครูเอกชัย
ใสนวล ส่งข่าวมาจากบ้านใหม่สวรรค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หมูบ้่านบนดอย
แถวๆ ดอยอินทนนท์ ว่าที่น่ันเริ่มหนาวแล้วค่ะ 

  
ครูเอกเป็นครูประจําศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้าน
ใหม่สวรรค์ มหีน้าที่สอนทั้ง

เด็กๆ ที่เตรียมตัวไปเรียนระดับประถมในโรงเรียนห่างไกลออกไป เด็กที่ต้องช่วยครอบครัวทํางานทําให้ไม่ได้ไป
เรียนในระบบ และผูใ้หญท่ี่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เรียกว่าต้องสอนได้ทุกระดับประทับใจจริงๆ    
 

เมื่อปีที่แล้ว พูนพลังประสานงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ศศช. บ้านใหม่สวรรค์ โดย
กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ 80,000 บาทสําหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
นักเรียนทุกวัยของศศช. ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมสว่นที่ชํารุดและขยายอาคารให้มีพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถจัดมุมหน่ึงใช้เป็นมุมอ่านหนังสือให้เด็กๆ น่ังอ่านนอนอ่านกันได้ตามสบาย    

 

อีกหน่ึงในกิจกรรมที่พูนพลังมีโอกาสช่วยสนับสนุน คือโครงการเกษตรพอเพียง ที่ศูนย์ดําเนินการมาบ้าง
แล้ว แต่ต้องการขยายพ้ืนที่ให้มีกิจกรรมมากขึ้น ทั้งการปลูกผักและเลีย้งปลา เพ่ือให้นักเรียนทุกรุน่ทุกวัยเห็น
ความสําคัญของการผลิตอาหารเพ่ือใช้ในการบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี  
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อีกเสียงหน่ึงแว่วมาจากน้องเจน (ณรญัญา กนกสัมพันธ์พร) นักเรียนทุนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จาก

อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะน้ีกําลังศึกษาช้ัน ปวส. 2 ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เจน
ปรารภว่า อีกไม่นานก็จะจบการศึกษาแลว้ สิ่งหน่ึงที่เจนคิดมาตลอดคืออยากช่วยเหลือให้รุ่นน้องในโรงเรียน
ประถมขยายโอกาสที่เคยเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน่ืองจากโรงเรียนบ้านโพซอมีนักเรยีนชนเผ่าจากหลาย
หมู่บ้านเดินทางมาเรียน ส่วนใหญ่ต้องอาศัยพักนอนในหอพักที่โรงเรียน เกิดความแออัดและลําบากหลายอย่าง 
เจนคิดว่าอยากจะลองพยายามชักชวนเพ่ือนๆ ศิษย์เก่ามาร่วมกันช่วยเหลือน้องๆ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าด้วยกําลัง
น้อยๆ ของวัยรุ่นจะช่วยได้มากขนาดไหน 

 

แม้จะจบมาแลว้หลายปี เจนยังคงติดต่อกับผู้อํานวยการโรงเรียน และไปเย่ียมโรงเรียนอยู่บ่อยๆ 
เน่ืองจากมีน้องเรียนอยู่ที่น่ันด้วย เจนสอบถาม ผอ. ได้ความว่า สิ่งที่โรงเรียนต้องการมากที่สุดตอนน้ี คือห้องนํ้า
และห้องอาบนํ้าหอพักนักเรียนชาย ที่มีนักเรียนพักนอนอยู่ถึง 134 คน ให้มีเพียงพอและถูกสุขอนามัย 

      

เจนช่วยร่างโครงการและคอยประสานงานกับทางโรงเรียนและ
พูนพลังอย่างสม่ําเสมอ จนออกมาเป็นโครงการก่อสร้างห้องนํ้า 8 ที่ และ
ห้องอาบนํ้าที่สามารถอาบรวมได้ 2 ห้อง อยู่ทางด้านหลังหอพัก ขณะนี้
สามารถของบประมาณสนับสนุนจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ได้แล้ว 
100,000 บาท แต่ยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งเจนจะพยายามระดมความ
ช่วยเหลือจากศิษย์เก่า และทางโรงเรียนจะพยายามระดมแรงงานและวัสดุ

อุปกรณ์บางส่วนจากชาวบ้าน รวมทั้งระดมทุนเพ่ิมเติมอย่างเต็มที่ 
 

โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจาก
ตัวอําเภอแม่สะเรียง 61 กิโลเมตร แต่สภาพถนนไม่ดี ใช้เวลาเดินทางโดย
รถยนต์ประมาณ 3 ช่ัวโมง ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ม.ปลาย 
(เริ่มเปิดช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2559) มีนักเรียนรวมทัง้สิ้น 458 คน เป็น
นักเรียนพักนอน 311 คน นักเรียนบ้านไกลท่ีสุดอยู่ห่างจากโรงเรียนถึง 65 กม. 

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องนํ้าและห้องอาบนํ้าหอพักนักเรียนชาย โรงเรียน
บ้านโพซอ โดยโอนเงินสนับสนุนไปยังบัญชี “เงินบริหารการศึกษา โรงเรยีนบ้านโพซอ” 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   



  

  

  

 
 
  
 
 
 
 

      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 

สวสัดีปีใหม่ ๒๕๖๐ 
 

ภาพจากผลงานนิทาน    เอ๊ะ นั่นอะไร ! 
 

ด.ญ. ธฤษวรรณ  สุวรรณ์     
ช้ัน ป.6 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) 

อ. บรบือ  จ. มหาสารคาม 
 

  
                             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 

 


