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บอกกลาว    
 

เวลาของปี 2561 ล่วงเลยมาจนถึงช่วงปลายปีแล้ว หน่ึงปีที่ผ่านมาทุกท่านได้ทําอะไรกันไปบ้างคะ สมัยน้ีมี
กิจกรรมสําหรบัเด็กและเยาวชนในหลากหลายด้านให้ฝึกปรือและแสดงฝีมือกัน แน่นอนว่าน้องๆ ชาวพูนพลังก็สู้
เต็มที่ค่ะ 

-  น้องหลิว-เมตตา คุ้มรักษ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มีความสามารถด้านการออกแบบจึงเลือกเรียน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลวิคอยส่งภาพช้ินงานต่างๆ มาให้พ่ีๆ ชม
อยู่เสมอ ช่วงน้ีก็มีผลงานเขา้ประกวด ADDA DESIGN CONTEST 
ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ ADDA @FRIENDS WITH ADVENTURE ซึ่งผ่าน
เข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้ว เราอาจจะได้สวมรองเท้าฝีมือการออกแบบ
ของน้องหลิวเชียวนะคะ มาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะ (น้องหลวิยืนลําดับที่สามจากซ้ายมือ) 

- ส่วนน้องๆ โรงเรียนหนองแวงบึงงามหลายคนมีความสามารถด้านภาษาไทย แว่วข่าวจากคุณครูสุรัชนีว่า 
ว่ามีน้องได้รับประทานรางวัลลําดับที่ 1 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จาก
การประกวดงานเขียนเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ และทีมที่มาแข่งอีซซีีครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติที่เซ็นทรัล
พลาซาบางนาก็ทําผลงานดีเย่ียม รุ่นประถมศึกษาตอนต้นได้ลําดับที่ 2  รุ่นประถมศกึษาตอนปลายได้ลําดับที่ 3 
และรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ลําดับที่ 4  

- คุณครูสุรัชนีเป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้นํา
ทาง” จากมูลนิธิพูนพลังในปีการศึกษา 2560 และในปีน้ีได้ต้ัง 
“กองทุนครูผู้นําทาง” ที่โรงเรียนหนองแวงบึงงาม มีการสมทบ
กองทุนเพ่ิมเติมและนําดอกผลมาเป็นทุนการศึกษา มอบให้กับ
นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 6 คน 
เป็นการให้ต่อๆ กันไปไมม่ีทีส่ิ้นสุดจริงๆ คะ่ 

 

- เมื่อวันก่อนได้รับโทรศัพท์จากน้องตาล-นฤมล ไชยนาน 
อดีตนักเรียนทุน ที่ได้รับทนุตลอดช่วงมัธยมจนจบปริญญาตรี  
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ตาลได้บรรจุที่ต่างจังหวัด เป็นครูไกลบ้านอยู่พักหน่ึง 
ตอนน้ีย้ายกลับไปสอนที่บ้านเกิดในจังหวัดนครพนมแลว้ และ
ตาลยังส่งของเล่นเด็กมาให้พูนพลังนําไปแจกด้วยค่ะ ดีใจมากที่น้องๆ ทีเ่รียนจบไปแลว้ยังแวะเวียนมาทักทายกัน
อยู่เร่ือยๆ และขอบคุณในน้ําใจที่มีให้เด็กๆ รุน่ต่อไปนะคะ  
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นิทานสานฝน 
 

 การประกวด นิทานสานฝัน หัวข้อ เมนูลับ/เมนูเด็ด  ในภาคเรียนที่ 1/2561 มีผลงานส่งเข้า
ร่วมประกวดทั้งสิ้น 42 ผลงาน จากนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
มีโรงเรียนต่างๆ ร่วมส่งผลงาน 8 โรงเรียน  

 คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลงานทั้งหมด และได้
ประกาศผลการประกวดแล้ว (ดูผลการประกวดทางอินเทอร์เน็ต
ได้ที่ http://www.poonpalang.org/downloads/1810-food-
result.pdf ) โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล 
เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึกจากมูลนิธิ นอกจากน้ีมูลนิธิยังได้
มอบหนังสือบริจาคสําหรับเด็กและเยาวชน และหนังสือจัดซื้อ
ใหม่ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนด้วยค่ะ 

 

ในปีน้ีมูลนิธิพูนพลังร่วมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกผลงานเพ่ือทํา
การแปลและสง่ไปประกวดนิทานสําหรับเด็ก โดยในปีน้ีเลือกส่งไปที่งานประกวดนิทานทํามือ Oshima 
Handmade Picture Books จัดโดย OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS จํานวน 1 ผลงาน  
 

               เมนูเด็ดของเชฟมือใหม่ 
  

     ด.ญ. อทิตยา ลุนลาน         
        ด.ญ. ณัฐชานันท์ ราวงษ์  
 

              ช้ัน ม.2  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
       อ.เมือง  จ.นครพนม 
 
 

 
ถึงแม้จะพลาดรางวัล แต่ทาง OSHIMA MUSEUM of 

PICTURE BOOKS ก็ได้จัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด
ทั้งหมดในบริเวณหอสมุดไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน – 8 ตุลาคม ที่
ผ่านมา  และจะส่งของที่ระลึกมาให้เจ้าของผลงานด้วยค่ะ 
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ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับมัธยมศึกษา 
 

 น้องๆ ฝากข้อความและบอกเล่าความฝันกันมามากมาย ขอนําบางตัวอย่างมาแบ่งปันกันอ่านนะคะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
  

             
 

 
 
 

โตขึ้นหนูอยากเป็นนักร้องเหมือนพ่ีป๊อบป้ี ปรัชญา

ลักษณ์ พ่ีป๊อบป้ีเป็นไอดอลของหน ูหนจูะฝึกฝนใหเ้ป็น

เหมอืนพ่ีป๊อบป้ี การเป็นนกัรอ้งชว่ยหาเงนิใหพ้่อแม ่และ

เป็นการฝึกว่าเรามคีวามสามารถไดม้ากขึน้อีกไหม ถา้มี

เราก็จะไดแ้สดงออกใหค้นทั้งประเทศไทยไดยิ้นเสียงเรา 

และมคีวามสขุกบัเราอีกดว้ย 
 

( น.ส. ลดัดาวลัย์ ดวงคํา  ชัน้ ม.3  
โรงเรียนนาขา่วิทยาคม จ. มหาสารคาม ) 

หนขูอขอบคณุพ่ีๆ มลูนธิิพนูพลงั 

ท่ีใหท้นุการศึกษา ใหห้นไูดเ้รียนตอ่ 

 

( ด.ญ. ปภาดา หมัน่คณู  ชัน้ ม.1 
 โรงเรียนบ้านหนองไผด้่ามขวาน จ. มหาสารคาม ) 

สวสัดคีะ่ 

หนชูือ่ศศิประภา กาํลงัศึกษาอยู่ ปวส.1 บญัช ี

หนอูาย ุ20 ปีค่ะ จบปวช. ก็หยดุเรียนไป 1 ปี

เพราะต้องออกมาหาเงินก่อน  ปีนี้ ถึ ง ได ้

กลบัมาเรียนตอ่คะ่ หนมูีความฝันว่าอยากเปิด

รา้นขายเคร่ืองสาํอาง หนชูอบการเสริมสวย 

อยากมีรา้นเป็นของตัวเอง หนูไดร้ับทนุมา

เร่ือยๆ หนขูอขอบพระคณุผูใ้หญ่ใจดีมากค่ะท่ี

มอบทนุการศึกษาและโอกาสทางการเรียนรู้

ให้ อี ก ค รั้ ง ค่ ะ  ห นู จ ะตั้ ง ใจ เรี ย น ให้ ส ุ ด

ความสามารถ ตวัหนงัสืออาจจะไม่สวยนะคะ 

ขอขอบพระคณุคะ่ 

( น.ส. ศศปิระภา ศรีบญุ  ชัน้ ปวส.1 
วิทยาลยัเทคโนโลยีพทุธรักษา  จ. สกลนคร ) 
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

 

น้องซูฮา-ซอลฮีา บากา นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ิงจะเริ่มชีวิตนักศึกษามาได้ 4 เดือน อยู่ในช่วงปรับตัวกับชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ๆ  ค่ะ  

 (กรกฎาคม 2561) 
หนูเขา้มาอยู่หอได้ 2 วนัแล้วค่ะ ยงัทําใจไม่ได้กบัการต้องออกมาอยู่

ไกลจากครอบครวั แต่เพื่ออนาคตแลว้หนูจะอดทนและผา่นมนัไปใหไ้ดค้่ะ ก่อน
จะเขา้มาอยู่หอ อย่างทีห่นูไดบ้อกไปแลว้ว่าขา้วของเครื่องใชต่้างๆ ตอ้งเริม่ซื้อ
ใหม่ ต้องออกค่าใชจ้่ายเยอะมากๆ หนูขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดทีุกๆ ท่านเลยนะ
คะทีใ่หโ้อกาสหนู หนูขอขอบคุณอยา่งสดุซึง้เลยคะ่ ☺ ❤ 

 

(พฤศจิกายน 2561) 
       เดอืนตุลาคมเป็นเดอืนแหง่การอ่านหนงัสอืและสอบมดิเทอม ซึง่ผลคะแนนสอบกอ็อกแลว้ หนูผ่านทุก
วชิาค่ะ มหีน่ึงวชิาหนูไดท้อปของสาขาดว้ย คอืวชิาคณิตศาสตร ์เตม็ 30 คะแนน หนูได ้21.47 คะแนน หนู
ภูมใิจในตวัเองมากเลยค่ะ ไม่นึกว่าตวัเองจะไดท้อป ยิง่เป็นวชิาเลขวชิาคํานวณ หนูยิง่ภูมใิจ ^_^ คนแรกที่
หนูอยากเล่าใหฟั้งกค็อื “แม”่ วนัทีป่ระกาศผลสอบหนูรบีโทร.รายงานใหแ้มรู่ท้นัทเีลย แมห่วัเราะแลว้บอกว่า 
“แม่รูอ้ยู่แลว้ว่าลูกแม่ทําได ้ลูกแม่ขยนั แมเ่ชื่อว่าลูกแม่ทําได”้ หนูน่ีน้ําตาซมึเลย ยิง่แม่หนูบอกแบบน้ีหนูยิง่
ไมอ่ยากทาํใหแ้มผ่ดิหวงั ❤ 
 เดือนนีเ้ป็นเดือนท่ีเงินกู้ออก หนจูะเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นและเวลาท่ีหนไูมพ่อใช้จริงๆ แตไ่มท่นัไรก็   
     ต้องใช้แล้ว ตัง้แตเ่งินกู้ออกหนไูมเ่คยขอเงินแมส่กัครัง้เพราะไมอ่ยากรบกวนท่านคะ่ 

(สิงหาคม  2561) 
เดอืนแรกของการมาเรยีนน้ีกิจกรรมจะหนักพอๆ กบั

เรยีนเลยค่ะ รบัน้องเกอืบทุกวนัเลยกว็่าได ้การรบัน้องของพี่ๆ 
ไม่หนักนะคะ แต่สาํหรบัคนทีไ่ม่เคยเจออะไรแบบน้ี สาํหรบัหนู
ถอืว่าหนกั นอกจากเรยีนหนกัรบัน้องหนกัแลว้ ยงัมกีจิกรรมอื่น
ที่หนักอีก เช่น กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการ
ประกวดดาวเดือนของคณะ  รุ่นพี่ได้คดัเลือกหนูเข้าร่วมการ 

ประกวดดว้ย ตอนแรกๆ หนูกง็ง พีเ่ขาเลอืกผดิหรอืเปล่า หนูไม่ไดห้น้าตาดหีรอืสวยอะไรขนาดนัน้ หนูเลย
ตดัสนิใจจะไม่เขา้รว่ม แต่พีเ่ขาไม่อนุญาต หนูเลยตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมดาวเดอืนของคณะ ซึง่กผ็่านไปดว้ยดี
คะ่ หนูไดร้องดาว ไมอ่ยากเชื่อดว้ยซํ้าวา่ตวัเองได ้       คะแนนนบัจากการโหวตของผูช้มในหอ้งคนืนัน้คะ่ 
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ส่วนน้องกอล์ฟ-ยงยศ จารัตน์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผ่านทั้งการเรียนและกิจกรรมมามากมาย แต่ก็ยังสามารถรักษาผลการเรียนเฉลี่ย
ไว้ที่ระดับ 3.57 จนได้รับทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม และเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่นไป
เมื่อช่วงกลางปีอย่างที่รายงานไปในจดหมายข่าวฉบับที่แลว้ ตอนน้ีกอล์ฟเข้าสู่ช่วงทํา project จบ แต่ก็ยังขยัน
หาเวลาไปช่วยที่บ้านเก่ียวข้าวเหมือนทุกปี 
      
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกีย่วได ้4 วนัแลว้ เพราะทางบา้นไมม่เีงนิจา้งรถเกีย่วจงึตอ้งเกีย่วมอื ม ีตา ยาย น้า และผม 4 คน อกีสกั
ประมาณ 4-5 วนักเ็กีย่วเสรจ็แลว้ละครบั   

      ( ตุลาคม 2561) 

          สวสัดคีรบั  ท่านผูใ้หทุ้นการศกึษาและพี่ๆ ทุกคน เดอืนน้ีเป็น
เดอืนทีส่นุกมากครบั เน่ืองจากอาจารยป์ระจําวชิาเครื่องทําความเยน็ 
ไดแ้บ่งกลุ่มในหอ้งกลุ่มละ 3 คน ใหเ้ดนิสํารวจหอ้งเรยีนแต่ละหอ้งว่า
เครื่องปรบัอากาศมกีารใชง้านนานหรอืยงั และเครื่องเสยีหรอืไม่ แลว้
ใหน้กัศกึษาแต่ละกลุ่มซ่อมและลา้งเครือ่งปรบัอากาศตวัทีเ่สยี เป็นการ
ทํางานที่ผมชอบมากๆ  เลยครับ  เพราะได้ลงมือศึกษาเองและ
ปฏบิตังิานจรงิ และความรูน้ี้สามารถนําไปปฏบิตัใินการทาํงานจรงิได ้
 

 ในเดือนน้ีผมยงัไม่ได้กลบับ้านเลยครบั  อยากกลบับ้านไป
ชว่ยตากบัยายปลกูมนัและหว่านปุ๋ ยขา้ว เพราะเวลาทีผ่มโทรไปทีบ่า้น   
ตากบัยายมกัจะบ่นบอกวา่ปวดขา   ปวดหลงัอยูต่ลอดจงึอยากกลบัไป
ชว่ยงานตากบัยายบา้ง……………………… 
  

(พฤศจิกายน 2561) 

       ในชว่งเดอืนน้ีกเ็ริม่เขา้ฤดหูนาวแลว้ครบั  เดอืนน้ี
ผมสอบ Final และต่อด้วยการสอบหัวข้อ  Project   
“ ปัม๊น้ําสัง่งานผ่านโทรศพัท์มอืถอืเพื่อการเกษตร” ซึ่ง
ตอน น้ีหัวข้อผ่ านแล้วครับ   อาจารย์อนุญ าตให้
ดํ า เนิ น ก ารส ร้า งชิ้ น งาน ต่ อ ได้   ใน ช่ ว ง น้ี ท าง
มหาวทิยาลยัปิดเทอมระยะสัน้ตัง้แต่วนัที ่1-18 ตวัผม
เองกก็ลบับา้นมาช่วยตากบัยายเกี่ยวขา้วครบั ตอนน้ี 
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บานกาสะลอง 
 

พูนพลังมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านกาสะลองในความดูแลของมูลนิธิเก้ือกูล
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หน้าฝนปีน้ีแปลงผักงามกว่าปีก่อนมากทีเดียว  
น่ีเป็นผลพวงจากการเริ่มโครงการเลี้ยงวัวเน้ือที่ได้เร่ิมมาต้ังแต่ปลายปีที่แล้ว 
ตอนน้ีที่บ้านกาสะลองจึงมีปุ๋ยขี้วัวให้ใช้ได้ฟรีตลอดเวลา เด็กๆ จึงได้กินผักสด
อร่อยปลอดสารพิษ ที่ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแล มีทั้งผักบุ้ง ผักกาด มะเขือเทศ 
ถั่วฝักยาว พริก ข้าวโพด รวมท้ังผลไม้อย่างมะม่วง มะละกอ เสาวรส หม่อน 
ฯลฯ เด็กๆ ได้ฝึกปฏิบัติ และทางบ้านพักก็ได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักผลไม้ไป
เยอะเลยค่ะ 

     ส่วนแม่วัวและลูกวัวตัวผอมๆ ที่ซื้อมาจากชาวบ้านในหมู่บ้าน 
เลี้ยงมาได้เกือบปีตอนน้ีทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาก หญ้าก็เก่ียว
จากบริเวณใกล้ๆ ฟางได้จากนาที่เด็กๆ ช่วยกันปลูกข้าว และมีกาก
เต้าหู้จากโรงงานแถวน้ันเป็นอาหารเสริม เรียกได้ว่าทําการเกษตร
ครบวงจร ทุกอย่างใช้ประโยชน์ได้ไม่มีอะไรเป็นขยะ เด็กๆ ได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตอย่างน้ีที่บ้านพักควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือที่โรงเรียน 
จะได้มีทักษะหลากหลายให้เลือกใช้ชีวิตในอนาคต     

 เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีเกษตรธรรมชาติผ่านการใช้ชีวิต แต่ก็มีโอกาสฝึกปรือทักษะด้านภาษาด้วยนะคะ 
ทราบมาว่าในช่วงหลายปีน้ีมีกลุ่มอาสาสมัครจากประเทศสิงคโปร์มาทํากิจกรรมทุกปี ส่วนปีน้ีพิเศษหน่อย มีพ่ีๆ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นอีกกลุ่มหน่ึงที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่ีด้วย เด็กโตท่ี
อยู่มานานมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารบ่อยๆ สามารถพูดคุยแนะนําสิ่งต่างๆ ให้กับผู้มาเยือนได้คล่องแคล่ว
ทีเดียว ว่าไปแล้วน้องต่าย-ปรีชา จูเปาะ ที่เคยใช้ชีวิตช่วงมัธยมที่น่ี ก็ได้แรงบันดาลใจจากการมีโอกาสสัมผัสกับ
พ่ีๆ ชาวญี่ปุ่น เลือกศึกษาต่อด้านยานยนต์ในระดับ ปวส. และต้ังใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเสริมไปด้วย จนตอนนี้ได้ไป
ทํางานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะ !! 
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สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
 

โครงการฝกทักษะวิชาชีพระยะสั้นงานจักรยานยนต  โรงเรียนบานโพซอ  
สําหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างโรงเรียนบ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากความ

ขาดแคลนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซ่ึงเมื่อปีที่แล้วพูนพลังได้สนับสนุนห้องนํ้าและห้องอาบนํ้า สําหรับหอพัก
นักเรียนชายไปแล้ว ความห่างไกลยังทําให้เด็กๆ ขาดแคลนโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ แม้
ผู้อํานวยการและอาจารย์ผู้สอนต่างเห็นตรงกันว่าเด็กๆ ควรมีโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะงานช่าง ที่จะเป็น
ความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพได้ทั้งในและนอกชุมชน แต่ระยะทางเป็นอุปสรรคในการเชิญอาจารย์จาก
ภายนอกมาให้ความรู้  

ในปีน้ีอาจารย์อัฐพล นาฝั้น ครูผู้สอนรายวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้จัดทําโครงการฝึกทักษะวิชาชีพระยะ
สั้นงานจักรยานยนต์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ จากวิทยาลัยเทคนิคสารภี 
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่านักเรียนต้องเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัย มูลนิธิพูนพลังจึงสนับสนุนค่า
เดินทางและค่าอาหาร สําหรับอาจารย์ 1 ท่านและนักเรียน 9 คน ดําเนินโครงการในช่วงวันที่ 13-18 สิงหาคม ที่
ผ่านมา น้องๆ เล่ามาให้อ่านว่าได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไรบ้าง พูนพลังขอนําบางส่วนมาฝากกันนะคะ 

  
     ในการอบรมคร้ังน้ีผมไดค้วามรู้และประสบการณ์หลาย
อยา่ง เช่น การถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์ลก็ช่วงบน สานซ่ีลวด
ลอ้ ต่อวงจรไฟฟ้า การใชป้ระแจ การเช่ือมเหล็ก ซ่ึงมีตาราง
เรียนสองแบบ คือเรียนทฤษฎี มีการชมคลิปวิดีโอการถอด
ประกอบช้ินส่วน ปรับตั้งวาลว์ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และโซ่
ราวล้ินเป็นตน้ จากนั้นอาจารยก์็บรรยายเล็กนอ้ยเก่ียวกบัการ
ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ใหถู้กตอ้ง 
 

      ส่วนการเรียนปฏิบติัก็จะนาํส่วนท่ีชมคลิปวิดีโอมาปฏิบติั
จริงจงั ฝึกถอดประกอบหลายคร้ังจนวนัสุดทา้ยก็มีการสอบ
การถอดประกอบ และมีส่วนท่ีพิเศษคือการเช่ือมเหลก็ แต่ละ
วนัหลงัอบรมรถจักรยานยนต์เสร็จก็จะเรียนเสริมเร่ืองการ
เช่ือมเหล็ก มีการปฏิบัติเช่ือมเก้าอ้ีคนละ 1 ตวั การเช่ือมมี
หลายแบบ อาจารยไ์ดส้อนวธีิต่างๆ ใหเ้ช่ือมติดและแขง็แรง 
 

     ผมจะนําความรู้ท่ีได้ไปบริการช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคม 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นครับ 
 

นายสุรพนัธ์ บุญรัตน์ไพร ชั้น ม.5 

     ตั้งแต่ผมไดเ้รียนวนัแรกผมรู้สึกชอบในดา้นช่างยนตม์าก
ข้ึน ได้สานซ่ีล้อจักรยานยนต์ ถอดฝักสูบ เส้ือสูบ เปล่ียน
อะไหล่ ฯลฯ ผมรู้สึกสนุกกบัการเรียนรู้น้ีมากครับ ... แต่ละ
วนัเราจะเรียนถึงบ่ายสองโมงคร่ึง แล้วเรียนช่างเช่ือมต่อ
จนถึงห้าโมงเยน็ทุกวนั ครูท่ีอบรมสอนดีและใจดีดว้ย สรุป
ความรู้ท่ีผมไดม้านั้นไดท้ั้งช่างยนตแ์ละช่างเช่ือมครับ ความรู้
ท่ีปฏิบติัมา 5 วนัผมคิดวา่จะเอามาเป็นอาชีพผมเองครับ ... 
 

     ผมได้รู้จักกับเพ่ือนเทคนิคสารภีและได้เห็นสาวเทคนิค
สวยๆ น่ารักกนัทุกคน ไดเ้ล่นฟุตบอลกบัเพ่ือนต่างถ่ินสนุก
เฮฮาดีครับ อีกอยา่งหน่ึง ผอ.เทคนิคสารภีใจดีมากใหท่ี้นอนท่ี
พกัสะดวกดีครับ 

     นายทวพิล อาํนวยชยัชาญศรี ชั้น ม.5 



  

  

  

 
 
  
 
 
 
 

      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 ๒๕๖๒ 
 

ภาพจากผลงานนิทาน รา้น OK เมนเูด็ด  
 

           ด.ช. สิริภทัร สิงโต 

           ด.ญ. ปนดัดา สรอ้ยสงูเนนิ 

           ด.ช. ธนพฒัน ์ดนิดาํ 

           ด.ช. อรรถพร ฉํา่ผล     
 

     ชัน้ ป.6 โรงเรียนบา้นไทรทอง 

      อ. วงัสมบรูณ ์ จ. สระแกว้ 

  
                             47/217  หมู่บา้นสิวลีติวานนท ์ถนนสุขาประชาสรรค ์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120  
                                      โทรศพัท ์02-963-1483 / 081-772-2358       e-mail: poonpalang@yahoo.com 

 

      กรุณาสง่ 
 

 
 

                    
 
                       (ส่ิงตีพิมพ)์ 
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