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บอกกลาว 
  

     พบกนัอีกครัง้กลางฤดฝูนคะ่ ปีนีฝ้นมาเร็วและมา
มากจนเพ่ือนชาวอีสานประสบอทุกภยักนัหลายแห่ง 
น้องก้อยชาวนครพนม ไปเรียนอยูท่ี่จงัหวดัสกลนคร
เลา่ให้ฟังวา่ตดิเกาะโดยไมรู้่เนือ้รู้ตวั ชว่งนัน้ใช้ชีวิต
ลําบากมากทีเดียว พอนํา้ลดก็รีบกลบับ้านทนัที  
     สว่นน้องต้านําภาพแถวบ้านท่ี อ.ธาตพุนม จ.นครพนม มาฝาก นํา้เจ่ิงนองจน
ท้องนาดเูวิง้ว้างวา่งเปลา่ แตว่ิถีชีวิตแบบชนบทนัน้ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนไปได้ตาม
สภาพแวดล้อม เม่ือนํา้ท่วมทํางานอ่ืนไมไ่ด้ ก็ออกหาปลาเป็นอาหาร บางสว่นขาย
เป็นรายได้ทดแทน พอดํารงชีวิตอยา่งพอมีพอกินตอ่ไป  .....  

 
บานกาสะลอง 
 

        บ้านกาสะลองในความดูแลของมูลนิธิเกื้อกูล เป็น
หอพักขนาดเล็ก ต้ังอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจากพ้ืนที่ห่างไกลมีโอกาสรับการศึกษา
ที่ดีขึ้น 
     ในปีน้ีมีเด็กๆ ชนเผ่าม้ง ลีซู ลาหู่ อาข่า กะเหรี่ยง และจีน รวม 20 คน จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ลําปาง และ ตาก ร่วมอาศัยอยู่ด้วยกันในสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ทุกคนมีหน้าที่ดูแลตนเอง ดูแลรุ่น
น้อง ดูแลอาคารสถานที่ ปศุสัตว์และพืชผักที่ใช้ในการบริโภคและบางส่วนขายเป็นรายได้ เพ่ือนํามาสมทบดูแล
ค่าใช้จ่ายต่างๆ บ้านกาสะลองพยายามพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด และได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร (ปลูกข้าว ข้าวโพด ผักนานาชนิด เลี้ยงปลา ไก่ หมู) การทําอาหาร 
ทําขนม (คุกกี้) งานศิลปะ (การ์ดภาพตัดปะ) กีฬา (เทควันโด) และอ่ืนๆ อีกมากมาย ด้วยพลังของอาสาสมัคร
หลากอาชีพหลายเช้ือชาติที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน 
     เด็กๆ หลายคนที่จบออกไปจากบ้านกาสะลองยังคงส่งข่าวคราวมาบ่อยๆ  ต่ายจบระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์
ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ขณะน้ีกําลังศึกษาต่อระดับ ปวส. พร้อมมุ่งมั่นต้ังใจเรียนภาษาญี่ปุ่น เพ่ือคว้าโอกาส
ไปฝึกงานต่างประเทศอย่างที่ใฝ่ฝัน ขณะที่ต๋ีได้เป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียน มีแมวมองจากสโมสรแห่งหน่ึงเห็น
หน่วยก้าน จึงชักชวนเข้าไปฝึกหัดเพ่ิมเติมอย่างเข้มข้น ..... มาเป็นกําลังใจให้เด็กๆ สู้เพ่ือความฝันกันนะคะ ..... 
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   ทุนการศึกษาตอเนื่อง 
 

          พิธีรับมอบทุนการศึกษาต่อเน่ืองมูลนิธิพูน
พลังในปีน้ี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560 
โดยมีคุณ Shigeki Ban กรรมการดําเนินการ
กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand มาเป็นผู้แทน
มอบทุนในจังหวัด นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ 
ร้อยเอ็ด และ มหาสารคาม มอบทุนการศึกษาจํานวน 191 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมท้ังสิ้น 573,000 บาท 
ส่วนในจังหวัดที่ไม่ได้จัดพิธีมอบทุน มูลนิธิพูนพลังดําเนินการโอนทุนให้นักเรียนทางบัญชีธนาคาร 
 
 

ในปีน้ีนอกจากจะมีการมอบทนุการศึกษาแลว้ พูนพลังยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูนําทาง 
ให้แก่ อาจารย์สุรัชนี เวียงนนท ์ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้ได้รบัรางวัลท่าน
แรกด้วยค่ะ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูนําทาง เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ครูอาจารย์ผู้ให้การดูแลนักเรียนอย่างเต็ม
กําลังและรอบด้าน เป็นผู้ช่วยเหลือและคอยช้ีแนะแนวทางให้แก่นักเรียนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน รางวัลนี้
มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ตัวครู และสื่อสารต่อสังคมถึงลักษณะการทํางานของครูที่ควรยกย่องและ
ประโยชน์ที่เด็กได้รับ 

อาจารย์สุรัชนี เวียงนนท์ หรือ ครูเป๊บ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหนองแวงบึงงาม 
บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกก็ที่โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สอนลูกหลานจากในหมู่บ้าน
และละแวกใกล้เคียงมาตลอด 33 ปี ด้วยความรักและเอาใจใส ่ จนลกูศิษย์จํานวนมาก
เรียกท่านว่า “แม่” ครูเป๊บเป็นครูภาษาไทย ฝึกฝนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะหลาย
รายการ ได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วนรวมท้ังการประกวดรายการต่างๆ ของมูลนิธิพูนพลังในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ครู

เป๊บมักจะเปิดบ้านให้เด็กๆ มารวมตัวกันทํากิจกรรม หรือ
บางครั้งก็มาทําอาหารรับประทานด้วยกันอย่างสนุกสนาน หลาย
ครั้งผู้ปกครองมาร่วมด้วย ซึง่เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบเปิด ที่
เด็กเข้าร่วมตามความสมัครใจ ในเวลาทีต้่องการ ท่ามกลาง
บรรยากาศเป็นกันเอง เป็นผลให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
และสร้างความสัมพันธ์กับผูค้นในสังคมไปพร้อมกัน  

   ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.poonpalang.org/downloads/2560-teacher-award.html 
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จากใจนักเรียนทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ช่วงเวลาปิดเทอมหนูจะหาอะไรทาํ คือไปงมหอยกบัยา่เอามาขายเผือ่เอาเงินไว ้
ซ้ือของและใหน้อ้งไปโรงเรียน  หนูจะทาํงานทุกๆ วนัโดยไม่มีวนัหยดุ  ทาํทุกอยา่ง 
ขอใหมี้งานทาํ 
    ด.ญ. สายฝน จงรักษ ์(นิ) 

ระดบั ม.ตน้  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
   อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 

 
 

   หนูดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในวันรับทุนหนูตื่น
นอนเวลา 05:00 น. หนูรู้สึกตื่นเต้นมาก หนูไปรับทุนกับพี่สาว ไปรอรถตั้งแต่เวลา 
06:00 น. รถคันแรกไม่จอดรับ ต้องรออีก 1 ชั่วโมง ได้ขึ้นรถเวลา 07:00 น. ไปถึง
สถานีขนส่งมหาสารคามเวลา 08:30 น. หนูกลัวจะไปไม่ทันเวลานัดหมาย คุณครู
มารับที่สถานีขนส่ง รีบขับรถไปอย่างเร็วเพราะกลัวไม่ทันเวลา รถก็ติดและมีการ
แห่เทียนพรรษาของโรงเรียนเทคนิคมหาสารคาม พอถึงสํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 หนูรีบวิ่งขึ้นไปห้องประชุมและไปรายงานตัวกับ
คุณครู ได้เจอเพื่อนและพี่ๆ หนูตื่นเต้นมาก และได้รับทุนจากคนญี่ปุ่น 
     หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยเหลืองานบ้าน และจะแบ่งเบาภาระของแม่ 
     สุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณมูลนิธิพูนพลังที่มอบทุนให้กับหนู หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ 

ด.ญ.ปภาดา หมั่นคูณ (หวาน)   
   ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม            

   สวสัดีครับผู้ให้ทนุมลูนิธิพนูพลงั สวสัดีพ่ีๆ ทกุคนนะครับ สบายดีไหมครับ ผมคดิถึงพ่ีทกุคนเลยนะครับ 
   ช่วงปิดเทอมผมก็ได้ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร แตก็่ต้องผิดหวงัครับ เพราะตวัผม 
เองสอบไม่ตดิครับ การสอบครัง้นีเ้ป็นการสอบครัง้แรกของผม ได้รับประสบการณ์ 
มากมายครับ แตผ่มก็ยงัคงตัง้ใจอา่นหนงัสือเพ่ือรอสอบอีกหนึง่ปี ผมตัง้ใจทํา ตัง้ใจอ่าน 
หนงัสือ เปา้หมายชีวิตผม ผมอยากให้แม่มีความสขุ อยากให้แม่สบาย ถึงตวัผมจะเหน่ือย 
แคไ่หนก็จะตัง้ใจทําออกมาให้เตม็ท่ี ผมขอขอบคณุมลูนิธิพนูพลงัมากๆ นะครับ ทนุท่ี 
ได้รับจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุครับ 
 นายณฐัพล ชยัธรรม (โจอี)้ ชัน้ ม.5 โรงเรียนนารีนกุลู อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 
2560 จํานวน 12 ราย คือ  

 

 ช่ือ จังหวัด สถานศึกษา ระดับ สาขา 
นาย นันทกฤติ  มณฑาธนกุล ตาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอินทร์บุรี ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
น.ส. นูรไอนีย์  ยะโกะ นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ป.ตรี แพทยศาสตร์ 
น.ส. พรรษชล  ตราชู สุรินทร ์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ปวช. อิเล็กทรอนิกส ์
น.ส. สุจิน  เลาเลิศ สุรินทร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 

น.ส. จันจิรา  สายยศ สุรินทร ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร ์ ปวช. เลขานุการ 
น.ส. เพชราภรณ์  พงษ์พันธ์ุ สุรินทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
น.ส. สินาภรณ์  ซ่อนกลิ่น สุรินทร ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร ์ ปวช. การตลาด 
น.ส. นภาพร  ธิบุตร ลําปาง วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ปวส. ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
น.ส. กรรณิกา เชิดศรี สุรินทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ป.ตรี ครุศาสตร์ (วทิยาศาสตร์) 

น.ส. นรีกานต์  แซ่โย่ง พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิก ปวช. สปาและความงาม 
น.ส. บุญศรี  ปากกาสีทอง เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปวส. การบัญชี 

น.ส. ตาลหลู่  จ่ามผอง นครปฐม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร์ 

ป.ตรี 
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

   สวัสดีค่ะผู้ให้ทุนและพี่ๆ ทุกคน ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากๆ บวกกับมีพายุเข้า ทําให้บางวันฝนตกหนักทั้งวัน 
สภาพถนนหน้าบ้านน้ําท่วมเลยค่ะ เดินทางก็ลําบาก ช่วงนีก้็จะเริ่มเรยีนยากขึน้เรื่อยๆ แต่หนกู็ชอบค่ะ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติวัดกระแสไฟฟ้า (กระแสสลับ) โดยใช้มัลติมิเตอร์ในการวัด ปรากฏว่าหนูทําฟิวส์ขาด  
ถูกทําโทษทั้งกลุ่ม ลุกน่ัง 60 ครั้ง สามัคคีสุดๆ ค่ะงานนี้  คุณครูเอาฟิวส์ตวัใหม่มาให้เปล่ียน  
แล้วก็ทดลองใหม่อีกครัง้  บทเรยีนราคาแพงมากเลยค่ะ  ช่วงปลายเดือนเริ่มสอบกลางภาค 
เก็บคะแนนไปแล้วบางวิชา แตก่็จะมีวิชาทีเ่รียนกับหัวหน้าแผนกยังไม่ได้สอบ เพราะท่านม ี
ธุระไปจังหวัดสกลนคร เป็นจิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใหก้ับบริเวณที่น้ําทว่มเริ่มลดค่ะ 
       น.ส.พรรษชล ตราช ู(ฝน) 
       วิทยาลยัการอาชีพทา่ตมู 
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น้องฝน (อัจฉรา อดุลจิตร์) เลา่ประสบการณ์น่าสนุกมาเต็มหน้ากระดาษ ขอนํามาแบ่งปันกันอ่านค่ะ  

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
สวัสดีพ่ีๆ ทุกคนนะคะ 

น้องฝนมีเร่ืองเล่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ก่อนอ่ืนต้องบอกก่อนเลยว่าการเดินทางมาอินโดนีเซียครั้งน้ี
เกิดจากการท่ีน้องฝนสมัครในโครงการของ SEAMEO เพ่ือมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โดยการคัดเลือกน้ันได้มาจากการสัมภาษณ์ น่ีคือบทพิสูจน์ของน้องฝนได้ทดสอบความเป็นครูอย่างจริงจังค่ะ อีก
ทั้งน่ีเป็นคร้ังแรกที่เดินทางไกลและมาอาศัยต่างถิ่นนาน น้องฝนเป็นกังวลมากท้ังเรื่องของความปลอดภัย ที่อยู่
อาศัย การสอน วัฒนธรรมที่แตกต่างและอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่สุดท้ายก็ก้าวผ่านความกลัวน้ันมาได้ น้องฝนไม่เคย
คิดมาก่อนเลยค่ะว่าจะได้รับโอกาสแบบนี้ ต้องขอขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านที่มอบโอกาส มอบประสบการณ์ให้
น้องฝน หากน้องฝนไม่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิพูนพลัง น้องฝนก็ไม่มีโอกาสเช่นน้ีค่ะ 

ตอนน้ีน้องฝนก็อยู่ที่บันดาอาเจะ อินโดนีเชียแล้ว บรรยากาศที่น่ีเหมือนบ้านเรามากๆ มีต้นไม้ ต้นกล้วย 
รถรา ร้านขายอาหารข้างถนน ทุกซอกทุกมุมดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศไทย (ในชนบท) แต่ติดตรงที่คนที่น่ีพูด
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย และก็ใช้มือทานอาหารค่ะ น้องฝนชอบดูเค้าทาน บรรยากาศเหมือนกับประเทศไทย
เมื่อ ๒๐๐ ปีที่แล้วเลยค่ะ คนที่น่ีนิสัยดีมาก มีพ่ีคนหน่ึงรู้จักกับเพ่ือนน้องฝน ช่ือว่า แอมมา แอมมาเป็นคนร่าเริง 
ชอบเทคแคร์ พาไปเที่ยว หาของอร่อยทานและหากิจกรรมให้ทําอยู่ตลอดเวลา เขามักจะสอนเร่ืองของการอาศัย
อยู่ที่อาเจะเสมอ เพราะอาจจะโดนโกงได้ง่ายหากไม่เข้าใจคนที่น่ี พ่ีเขาสอนภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียให้อยู่บ่อยๆ 
น้องฝนชอบภาษาบาฮาซา เวลาฟังเค้าพูดดูแล้วต่ืนเต้นดีค่ะ วันพรุ่งน้ีน้องฝนและเพื่อนๆ จะเริ่มออกไปสังเกต
การสอนที่โรงเรียนแล้ว ทุกคนดูต่ืนเต้นกับการได้ลงโรงเรียน น้องฝนเองก็เช่นกันค่ะ มีทั้งต่ืนเต้นและกลัวปะปน
กันจนไม่รู้จะเอาอารมณ์ไหนมาอธิบายให้อ่านดี ^^ และพรุ่งน้ีก็เป็นวันแรกของการเป็นครู น้องฝนขอกําลังใจใน
การก้าวข้ามความกลัวและก้าวไปสู่การเป็นครูอย่างเต็มตัวหน่อยนะคะ ^^ อีกเรื่องที่น้องฝนลืมบอกไปคือ ปีน้ี
ทาง SEAMEO ได้เชิญฟิลิปปินส์เข้าร่วมโครงการด้วยเป็นปีแรก คร้ังน้ีน้องฝนเลยได้เปรียบอีกนิดนึง นอกจากจะ
ได้ฝึกภาษากับนักเรียนอินโดนีเซีย ยังได้ฝึกภาษากับเพ่ือนฟิลิปปินส์ด้วย ถือว่ามาคร้ังน้ีคุ้มจริงๆ ค่ะ 

สุดท้ายนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาให้ผู้อุปการะทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ 
 

       รักและคดิถึงเสมอ 
นางสาวอัจฉรา  อดุลจิตร์ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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สนับสนุนส่ือเพื่อเยาวชน 
 

 การประกวด “เขียนอย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น” ในหัวข้อ 

หากฉนัมีพรวิเศษหนึง่ขอ ... ภาคเรียนที่ 2/2559 ได้
ประกาศผลใหท้ราบทางเว็บไซต์มูลนิธิ 
http://www.poonpalang.org/downloads/1705-wish-
result.pdf และได้จัดส่งเกียรติบัตรพร้อมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสําหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทุกคน 
รวมท้ังจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ ให้กับผู้ได้รับรางวัลและห้องสมุดโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ครั้งน้ีต้อง
ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลายๆ ท่าน ทีก่รุณาส่งภาพหนังสือและสื่อที่ได้รับจากมูลนิธิ รวมท้ังกิจกรรมของ
เด็กๆ ทีใ่ช้หนังสือเหล่าน้ัน การอ่านเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรู้ พูนพลังยินดีอย่างย่ิงที่ได้มีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมการอ่านของนักสร้างสรรค์และเพ่ือนๆ ในโรงเรียนค่ะ 

 

(ภาพจากโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อ.เมือง จ.มุกดาหาร) 
 
 

 

 เมื่อ วันที่  4 กรกฎาคมที่ ผ่ านมา ผู้แทนจากกองทุน  C.A.N. H.E.L.P. 
Thailand ประเทศญี่ปุ่น ได้ไปเย่ียมโรงเรียนบ้านดอนม่วย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่ง
เป็นโรงเรียนในโครงการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาในปี พ .ศ . 2539 
(ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน 
ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนช้ันอนุบาล) 
เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการการ
สนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนและ

อ่ืนๆ โดยในเบ้ืองต้นได้สนับสนุนช้ันวางหนังสือและหนังสือ
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนแล้วค่ะ 
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สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
 

โครงการกอสรางหองน้ําหองอาบนํ้าหอพักนักเรียน
ชายโรงเรียนบานโพซอ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 
 

น.ส. ณรัญญา กนกสัมพันธ์พร (เจน) อดีตนักศึกษาใน
โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็นผู้
ริเร่ิมโครงการและรวบรวมเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 
13,302 บาท มูลนิธิพูนพลังรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการจากผู้บริจาคชาวไทย 80,500 บาท และองค์กร 
C.A.N. H.E.L.P. Thailand 100,000 บาท  รวมเงินสนับสนุนทั้ งสิ้น  193,802 บาท  มอบให้ทางโรงเรียน
ดําเนินการ โดยโรงเรียนคํานวณงบประมาณก่อสร้างไว้ประมาณ 238,000 บาท ซึ่งสามารถใช้วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่
แล้วโดยเฉพาะในส่วนหลังคาช่วยลดงบประมาณได้ 
 เน่ืองจากโรงเรียนบ้านโพซอ ได้รับการสนับสนุนหอพักนักเรียนชายเพ่ิมอีกจํานวน 1 หลังจากผู้มจีิต
ศรัทธาอีกกลุ่มหน่ึง จึงขอดําเนินการสร้างหอพักนักเรียนชายหลังใหม่ในบริเวณที่กําหนดก่อสร้างเดิมก่อน และ
เลื่อนห้องนํ้าห้องอาบนํ้าออกมาด้านหลังในแนวขนานกัน 

การก่อสร้างห้องนํ้าห้องอาบนํ้าเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยในช่วงแรกอาศัยแรงงาน
อาสาสมัครในการขุดหลุมเสา และหาหินจากบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีจํานวนมากเน่ืองจากอยู่ใกล้แม่นํ้า รวมท้ังให้
นักเรียนที่สนใจออกเดินหาในบริเวณไกลออกไป ทําการร่อนหินคัดขนาด แล้วโรงเรียนรับซื้อในราคาเดียวกับ
ท้องตลาด เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับนักเรียน ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกงานอาชีพช่างก่อสร้างซึ่งเป็น
หน่ึงในวิชาเรียนของโรงเรียนอยู่แล้ว และเมื่อเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนก็ได้จ้างช่างรับเหมามา
ดําเนินการต่อไป ปัจจุบันการก่อสร้างฐานรากเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ส่วนหลังคาและผนังอยู่ระหว่างก่อสร้าง เน่ืองจาก
อยู่ในช่วงฤดูฝน การขนส่งวัสดุทําได้ลําบากจากทางขึ้นเขาซึ่งเป็นดินลูกรัง การก่อสร้างจึงดําเนินไปอย่างช้าๆ มี
กําหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 น้ี 
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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 

ภาพจากผลงานนิทาน    แสงปริศนา 
น.ส. นันทัชพร อุดมไร่ 

 
โรงเรียนโคกนาดี 

อ. นาคู  จ. กาฬสินธ์ุ 

  
                             47/217  หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120  
                                      โทรศัพท์ / โทรสาร  02-963-1483  e-mail: poonpalang@yahoo.com 

 

 
    กรุณาส่ง 

 
 

                    
 
                       (สิ่งตีพิมพ์) 

     website:   http://www.poonpalang.org facebook :   มูลนิธิ พูนพลงั LINE ID: poonpalang 
 




