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     ปนี้ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว

หลายทาง เริ่มจากฝนแลงในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ทราบ

จากนองๆ วาหลายครอบครัว ต้องหวานข าวใหม  3-4 ครั้ ง 

โดยเฉพาะจังหวัดสุรนิทรไดรบัผลกระทบอยางหนักเนื่องจากน้ำใน 

อางเก็บน้ำที่ใชผลิตน้ำประปาแหงขอด มีขาวโรงพยาบาลสุรินทรออกมาตรการรับมือการมีน้ำไมพอใช นองชาว

สุรินทรบางคนบอกวาชวงกลางวันน้ำไมไหล บางคนถึงกับตองซื้อน้ำอาบกันเลยทเีดียว 
 

     แตเมื่อเกิดฝนตกหนักจากพายุโพดุล หลายจังหวัดก็ประสบภัย

น้ำทวม น้ำปาไหลหลาก ทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือ โรงเรียน

บานโพซอแจงมาวาน้ำปาไหลหลากเขาทวมหมูบาน โรงเรียน และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และมีดินถลมขวางถนนทำให

โรงเรียนถูกตัดขาดจากภายนอกหลายวัน โรงเรียนไดรับความ

เสียหายท้ังดานอาคารสถานที่ แปลงเกษตร ปศุสัตว และขาวสาร

อาหารแหงที่เก็บไว คงตองใชเวลาฟนฟูอีกระยะหนึ่ง  
 

เปนที่ทราบกันดีวาสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วเหลานี้เกิดจากภาวะโลกรอน มาชวยกันลดโลก

รอนคนละไมละมือเทาที่ทำไดนะคะ แมเราจะเปนเพียงพลเมืองตัวเล็กๆ ก็สามารถชวย

ประหยัดไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใช ลดการใชเชื้อเพลิงธรรมชาติ หันมาปน

จักรยานหรือเดินใหมากขึ้น ชวงนี้กิจกรรมลดการใชพลาสติกและโฟมมีมากขึ้นเรื่อยๆ มา

ชวยกันปฏิเสธไมรับของประเภทใชแลวทิ้ง เชน ถุงพลาสติก ชอน สอม หลอด ถาไม

จำเปนตองใช และอยาลืมชวยกันปลูกปาปลูกตนไมกันเยอะๆ นะคะ ตนไมนอกจากจะชวยลดโลกรอน ชวยยึด

ดิน ยังชวยเปนรมเงาใหกับพวกเราดวยคะ 
 

     นอกเหนือจากความพยายามที่กลาวมา ตอนน้ีมูลนิธิ พูนพลังดำเนินการ

ลงทะเบียนในระบบ e-donation ของกรมสรรพากรเรียบรอยแลว ผูสนับสนุน

โครงการตางๆ ของมูลนิธิสามารถบริจาคโดยใช QR Code ขอมูลการบริจาคของ

ทานจะถูกส งไปบันทึกในระบบของกรมสรรพากรโดย อัตโนมัติ  ไมต องใช

ใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีเงินได ชวยลดการใช

กระดาษไปในตัวดวย รายละเอียดอยูในหนาสุดทายของจดหมายขาวฉบับนี้คะ 

ภาพอ่างเก็บนาํหว้ยเสนง จาก tnnthailand.com 
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          พิธีรับมอบทุนการศึกษาตอเนื่องมูลนิธิพูนพลัง

ในปนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 โดยมี

คุณ Tomoko Ito คุณ Yasuhiro Matsumoto และ

คุณ  Shigeki Ban ตัวแทนผู ให ทุนและกรรมการ

ดำเนินการกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand มาเปนผูแทนมอบทุนในจังหวัด รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ 

มุกดาหาร และ นครพนม มอบทุนการศกึษาจำนวน 183 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 549,000 บาท สวน

ในจังหวัดที่ไมไดจัดพิธีมอบทุน มูลนิธิพูนพลังดำเนินการโอนทุนใหนักเรียนทางบัญชีธนาคาร 
 

     ระยะนี้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามักจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการโดย

นักศึกษาไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม ในปน้ีนองวิว สุภาวดี วงศกระโซ นักศึกษาระดับ 

ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ที่ไดรับทุนตอเนื่องมาหลายปและกำลังออกฝกงาน

ในชวงนี้ ไดแสดงความประสงคสละสิทธ์ิรับทุนของตนใหแกรุนนองท่ีมีความจำเปน มูลนิธิ

พูนพลังขอขอบคุณนองวิวแทนรุนนองมา ณ ที่นี้ดวยคะ  
 

 

 

ดวยความรวมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 และโรงเรียนดอนจาน

วิทยาคม ตัวแทนผูใหทุนจากประเทศญี่ปุนไดไปเย่ียมบานนองแจมใส-แจมใส เดชโกพรม และนองโดง-กฤษฎา 

มวงนาครอง ปจจุบันแจมใสเรียนชั้น ม.3 และสนใจศึกษาตอระดับ ปวช. ในปหนา สวนโดงกำลังเรียนชั้น ม.6  

มีความสามารถหลายดานจึงไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนโรงเรียน

ไปแขงขันรายการตางๆ อยูเสมอ และเคยแสดงความสามารถใน

การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษใหตัวแทนผูใหทุนรูสึกท่ึง

มาแลว พอและโดงกำลังชวยกันสรางบานใหม ตอนน้ีวางโครง

เสาและมุงหลังคาเสร็จเรียบรอย แตการกอสรางหยุดชะงักอยู

เนื่องจากพอและแมตองรับภาระคาใชจายในการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของพี่สาวโดง และโดงก็กำลังจะเขาศึกษาระดับปริญญาตรีอีกคนหนึ่ง ดีที่บานของโดงอยูติดกับ

โรงเรียน ไมตองเสียคาเดินทาง และโดงสามารถกลับมากินขาวเที่ยงที่บานทำใหประหยัดคาใชจายไปไดมาก

ทีเดียว โดงกำลังลังเลวาจะศึกษาตอดานวิศวกรรมเคมีหรือศึกษาศาสตร ซึ่งเปนสาขาท่ีสนใจและมีความถนัดทั้ง

สองดาน แตไมวาจะเลือกดานใดโดงและครอบครัวคงตองรีบวางแผนการเงินสำหรับปหนาแตเนิ่นๆ โดยเฉพาะ

หากโดงสนใจสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิพูนพลังก็จะตองเริ่มเตรียมตัวตั้งแตชวงปลายปนี ้
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  สวัสดีคะทานผูอุปการะทุน หนูชื่อ น.ส. มะลิวรรณ ภาคี ชื่อเลน 

 ออน ... ทานผูอุปการะสบายดีนะคะ สวนหนูและครอบครัวสบายดีคะ 

 ปจจุบันหนูกำลังศึกษาอยูชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 สาขา 

เอกคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารคะ ตอนอยูชั้น 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 หนูไดมีโอกาสไปแขงขันวิชาการที่จังหวัด 

ศรีสะเกษในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เก่ียวกับการใชโปรแกรม Adobe  

Photoshop ในการสรางโปสเตอร ไดรับรางวัลเหรียญทองกลับมาใหวิทยาลัยดวยคะ ^_^ หนูขอขอบพระคุณทาน

มากนะคะที่ใหทุนนี้แกหนู หนูจะนำเงนิที่ไดไปใชจายในการศึกษา เชน คาชุดนักศึกษาที่ตองซื้อใหม คาหนังสือและ

คาเดินทางไป-กลับวิทยาลัยคะ 

                                                           

 

 

     สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายฉัตรมงคล สันประเภท 
นั ก เรี ย น ชั้ น  ม .2 โร ง เรี ย น ด ง น้ อ ยวิ ท ย า  ก ร ะผ ม
ขอบพระคุณมูลนิธิพูนพลังเป็นอย่างมาก กระผมสัญญาว่า
จะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆ เพ่ือจะมีอนาคตที่ดีดังกระผม
ตั้งใจไว้ ปู่กับย่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจเรียน โตขึ้นจะ
ได้มีอาชีพเป็นคุณครูที่ ดี  และเลี้ยงดู ปู่กับย่าให้สบาย 
ขอบคุณครับ  
 

 

 

     สวสัดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดี ผมชอืด.ช. เจษฎา มามงั อาย ุ13 ปี ปัจจบุนักําลงัเรียน 

อยู่ชนั ม.1 โรงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ผมอาศัยอยู่กบัแม่และ 

ยาย พ่อกบัแม่หย่าร้างกนัตงัแต่ผมอยู่ ป.3 ปัจจุบนัยายของผมพิการเดินไม่ได้ แม่ผม 

จึงเป็นคนเดียวทีหาเงนิเลียงครอบครัว 

      ผมดีใจมากๆ เลยครับเมือคุณครูมาบอกว่าผมจะได้รับทุน การทีผมได้รับทุนก็ 

แสดงว่าผมได้ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ไปได้อีกแรงหนึง ผมสญัญาครับว่าผมจะตงัใจเรียน 

จะตังใจซ้อมกีฬาให้ได้เข้าทีมชาติ มีเงินเลียงครอบครัว แม่กับยายจะได้สบาย และ 

 สกัวนัเมอืมีโอกาสมีความพร้อม ผมก็จะให้โอกาสคนอืนๆ เหมือนกบัทที่านให้ผมครับ ขอบพระคณุมากๆ ครับ 
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ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารายใหมในปการศึกษา 

2562 จำนวน 6 ราย คือ  
 

 ชื่อ จังหวัด สถานศึกษา ระดับ สาขา 

น.ส. อรสา ใจตรง อุบลราชธาน ี วิทยาลัยเทคนิคพิบลูมังสาหาร ปวช. 1    ชางอิเล็กทรอนิกส 

น.ส สุจินันท เลาแกวหนู   กระบี ่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   ปวช. 1 ชางกอสราง 

นาย ธณัชวัจน หวังหิรัญกุล   สุรินทร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสริุนทร 
ป.ตรีป 1   

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล 

นาย กลวัชร แซโงว    ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ปวช. 1 ชางไฟฟากำลัง 

น.ส วพัฒพร ดวงพิบูลย ฉะเชิงเทรา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ 
ปวส. 1 การบัญช ี

นาย ศศวรรษ พรรณวัลยวณิช นาน 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 

พิษณุโลก 
ปวส. 1 เทคนิคเภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 2562 

        สวัสดีคะผูใหทุนและผูมีพระคุณทุกทาน เปนอยางไรกันบาง สบายดีหรือเปลาคะ สวนหนูก็สบายดีคะ 

ชวงนี้เปนชวงของการแขงกีฬาสี หนูก็ไดติดกีฬาฟุตซอลของสีของหนู ตอนแรกเขินๆ อายๆ ไมกลาเลน แตพอ

ซอมก็เลนไดเลยตัดสินใจเลนใหสี เมื่อวานเพิ่งแขงกับสีเหลืองชนะไป 2-0 หนูดีใจมาก ชวงนี้ก็เริ่มที่จะเรียน

หนักขึ้นเรื่อยๆ ไดกออิฐ เหลาไมทำชิ้นงาน ไดรูหลายๆ เรื่องที่ไมเคยรูเกี่ยวกับงานกอสราง คุณครูที่นี่ใจดีมาก

เลยคะ นิสัยใจคอของคุณครูใหมเหมือนครูโอด (ครูประจำชั้น ม.3) เกือบทุกคน ทำใหหนูคิดถึงครูโอดมากๆ 

ถาเปนไปไดอยากใหคุณครตูามไปสอนหนูทุกปและทกุระดับชั้น 555+ 

ตอนนี้ชีวิตหนูสดใสทุกวัน มีความสุขในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่อง 

เรียน เรื่องเพื่อน เรื่องอาจารย แตก็ยังมีขัดๆ ในเรื่องคาใชจาย ลุงกับปาก็ 

ไมคอยมีงานทำเทาไหร สินคาราคาสูงแตเงินที่ไดจากการทำงานมันนอย หนู 

พยายามหางานทำหลังเลิกเรียนแตสวนมากเขาจะไมคอยรับเด็ก หางานยาก  

สุดทายนี้เดี๋ยวหนูขอตัวไปทำชิ้นงานกอนนะคะ สวัสดีอีกครั้งคะ 
 

            นางสาวสจุินนัท์  เลาแก้วหนู 

นกัศกึษาสาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคกระบี 
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  สวนนองฝน (พรรษชล ตราชู) ตอนนี้เรียนชั้น ปวช. 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพทาตูม อีกแค

เทอมกวาๆ ก็จะจบ ปวช. แลวคะ  

 

พฤษภาคม 2562 

สวัสดีคะผูใหทุนและพี่ๆ ทุกคน 

 ตอนนี้หนูเปดเทอมมาได 2 สัปดาหแลวคะ บางวิชาก็หนักตั้งแตเปดเทอมวันแรกเลย คือวิชาไอซีและ

การประยุกตใชงานทดลองเขียนวงจรในคอมพิวเตอร วิชาไมโครคอนโทรลเลอรก็ไดลองเขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง

ไฟกะพริบลงบอรด Arduino UNO ยังยากและงงๆ อยูคะ แตจะตั้งใจและพยายามใหเขาใจเรื่องการใช

โปรแกรมคะ หนูไดซื้อโนตบุคไวเรียนแลวคะ ขอบคุณทุนจากมูลนิธิที่สนับสนุนนะคะ ชวงปดเทอมหนูไปอยูกับ

ปาคะ ชวยปาขายน้ำปน แรกๆ ก็ทำงานชาคะ พอนานๆ เริ่มชิน ปาก็เลยไมคอยไดชวยแลว ปาสอนทุกอยางเลย

คะ เรื่องตมไขมุก การตมน้ำตาล และอื่นๆ    เขาหนาฝนแลว  ดูแลสุขภาพดวยนะคะ พ่ีๆ ทุกคน  

 

 

สิงหาคม 2562 

สวัสดีคะผูใหทุนและพี่ๆ ทุกคน 

อีก 2 สัปดาหก็จะสอบปลายภาคแลวคะ บางวิชาก็ปดคอรสแลว บางวิชาก็ยัง งานเยอะมากเลยคะ ทั้ง

งานกลุม งานเดี่ยว ทั้งสอบหลังเรียน สอบตามใบงาน บางวันฝนตกหนักแตติดสอบก็ตองฝาฝนไปสอบ แตหนู

รอดแลวคะ วิชาในใบงานหนูสอบหมดแลว วิชาไมโครคอนโทรลเลอรก็เรียนแลวสอบตาม ใช LDR (อุปกรณวัด

แสง) DHT (อุปกรณวัดอุณหภูมิ) สนุกคะ ฝนตกบอยทำใหหนูเปนหวัด บางทีก็ปวดหัว แตถึงสภาพอากาศไม

เปนใจก็ตองไปเรียนคะ ป 3 แลวตองมีความรับผิดชอบในตัวเอง หนูบอกตัวเองวาสูๆ เพ่ือนบางคนแมแตวิชา

สำคัญก็ไมเขาเรียนเลยคะ 

      

  รักษาสุขภาพดวยนะคะพี่ๆ ♡  

   น.ส. พรรษชล ตราชู 

       วิทยาลัยการอาชีพทาตูม  
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 การประกวด “เขียนอยางท่ีคิด วาดอยางที่เห็น” ในหัวขอ 

¹éÓã¨ ภาคเรียนที่ 2/2561 มีภาพวาดและเรียงความสงเขารวม

ประกวดจำนวนทั้งสิ้น 213 ผลงาน กรรมการทำงานกันอยางเต็มท่ี 

ใหความเห็นสงกลับสูเจาของผลงานทุกๆ คนไวในเกียรติบัตรแลวนะ

คะ นอกจากนี้มูลนิธิยังไดประกาศผลทางเว็บไซต และจัดซื้อหนังสือและสื่อตางๆ ใหกับผูไดรบัรางวัลและ

หองสมุดทุกโรงเรยีนที่สงผลงานเขารวม เพ่ือรวมสงเสริมการปลูกฝง

นิสัยรักการอาน มูลนิธิพยายามอยางเต็มที่ในการเลือกเฟนหนังสือให

มีความหลากหลาย เพ่ือใหนองๆ ไดใชเพิ่มพูนความรู และกระตุนให

เกิดความคิดสรางสรรคตามความสนใจของแตละคน  

 และในภาคเรียนที่ 1/2562 พูนพลังก็ไดเปดรับสมัคร 

“นิทานสานฝน” เชนเคย มีนิทานทำมือในหัวขอ “หนาตาง” สงเขา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 102 ผลงาน จาก 10 โรงเรียนและสถานศึกษา 

ขณะนีค้ณะกรรมการกำลังอยูระหวางคดัเลือกผลงานสงไปประกวดที่ญี่ปุน และใหคะแนน/ความคิดเห็นกันอยาง

แข็งขันคะ 
 

 

 
 เมื่ อวันที่  11 กรกฎาคม 2562 ผู แทนจากกองทุน  C.A.N. 

H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุน ไดมอบของที่ ระลึกใหกับเจาของ

ผลงาน “เมนูเด็ดของเชฟมือใหม” ท่ีไดรับคัดเลือกสงเขาประกวดนิทาน

ทำมือ Oshima Handmade Picture Books 2018 ซึ่งจัดโดย OSHIMA 

MUSEUM of PICTURE BOOKS, Japan  ไดแก ด.ญ. อทิตยา ลุนลาน 

และ ด.ญ. ณัฐชานันท ราวงษ จากโรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม แมผลงานจะไมไดรับรางวัล แตก็

ผานรอบคัดเลือกผลงานไดเขารวมในงานจัดแสดง มีเพ่ือนตางชาติอานและแสดงความคิดเห็นไวดวยคะ 
 

 พูนพลังและ C.A.N. H.E.L.P. Thailand ขอเปนกำลังใจใหนองๆ ทุกคน

สรางสรรคผลงานสนุกๆ สงมาประกวดอีกนะคะ 

 

 ยอดเยียมมากเลยทีพยายามเพือเป็นจะเชฟใหไ้ด ้ประทบัใจมาก 
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     พูนพลังรวมสนับสนุนการศึกษาใหกับนองๆ ชนเผา

โดยรวมมือกับมูลนิธิเกื้อกูลมากวาสิบหาป รวมกอสราง

และสนับสนุนการดำเนินงานบานพักกาสะลอง ที่ใหนองๆ 

เขามาพักอาศยัเพ่ือไปศึกษาเลาเรียนไดสะดวก และฝกฝน

ทักษะตางๆ ท่ีจำเปนในการดำรงชีวิต ทักษะหนึ่งที่จำเปน

อยางย่ิงและชวยลดคาใชจายในบานกาสะลองไดดวย คือทักษะดานการเกษตร เชนเดียวกับทุกป ปนี้นองๆ ก็

รวมกันปลูกขาวตั้งแตข้ันตอนหวานกลา เตรียมแปลงนา ถอนกลา ดำนา และดูแลผืนนาไปจนกวาจะถึงเวลาเก็บ

เก่ียว ทำใหรูคุณคาของขาวที่รับประทานคนละหลายจานอยูทุกวัน   
 

      นอกจากชีวิตความเปนอยูปกติแลว นองๆ ท่ีนี่ยังมีโอกาส

เรียนเทควันโดกันดวยนะคะ เมื่อหลายปกอนพูนพลังมีโอกาส

เขาพบผูใหญในสมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย จนไดรับ

ความอนุเคราะหจากทางสมาคม สงคุณครูมาสอนใหถึงที่

บานพักสัปดาหละหน่ึงครั้ง พรอมบริจาคชุดและอุปกรณให 

กิจกรรมดำเนินตอเนื่องมาหลายป และเมื่อเดือนสิงหาคมที่

ผานมา นองๆ หลายคนเขาแขงขันลานนาเทควันโดแชมเปยนชิพในตัวจังหวัดเชียงใหม ความาไดถึง 2 เหรียญ

ทอง กับ 8 เหรียญเงิน นอกจากนี้ยังมีสกูปขาวการเรียนเทควันโดของนองๆ ออกทีวีดวย ติดตามไดจากลิงคนี้

เลยคะ http://bit.ly/2zFrP9g 
 

     ในปนี้มีนองๆ จากมูลนิธิเกื้อกูลจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาตอโดย

ไดรับทุนการศึกษาตอเนื่องจากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand โดยการประสานงาน

ของมูลนิธิพูนพลัง 2 คน คือ น.ส. อรทัย หม่ือแล ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ น.ส. รัชนี เฌอหมื่อ ศึกษาตอระดับ

ประกาศนียบัตร สาขาผูชวยทันตแพทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันรัชนีพักอาศัยอยู

กับผูสนับสนุนมูลนิธิพูนพลังทานหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม ยังจำไดวาเมื่อครั้งรัชนีมาอยูที่

บานกาสะลองใหมๆ เพ่ิงอยูชั้น ป.1 รัชนีบอกวาแมใหมาเรียนงาน จะตองขยันใหมาก 

เรียนรูงานใหทำเปนหลายๆ อยาง จะไดไมอดอยาก ทราบมาวาขณะที่รัชนีพักอาศัยอยูกับผูสนับสนุน ไดชวยทำ

ความสะอาด ทำอาหาร ทำสวน ฯลฯ ทำไดหลายอยางสมกับที่เคยพูดไวจริงๆ และอีกเพียงแคปเดียว เม่ือเรยีน

จบแลวรัชนีก็คงหางานทำไดไมยาก เพราะผูชวยทันตแพทยเปนอาชีพที่มีความตองการสูงมากอาชีพหนึ่งคะ 

รัชนเีมอื 12 ปีก่อน 
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ร่วมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง 

บริจาคผ่านระบบ e-Donation ด้วย QR Code  
สะดวก รวดเร็ว  ข้อมลูการบริจาคของท่านจะถูกส่งไปยังกรมสรรพกร  
โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิ  
ในการลดหย่อนภาษี 

รายละเอียดวิธีบริจาคด้วย QR Code 
http://edonation.rd.go.th/donate/455430.jpg 

บริจาคผ่านบัญชี 

     หรือ 

บริจาคโดยเช็ค   สั่งจ่าย  มูลนิธิพูนพลัง ส่งมายังสำนักงาน
(ณ ปี 2562 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้) 

ท่านท่ีประสงค์ระบุโครงการสนับสนุนเพ่ือรับรายงานอย่างละเอียด กรุณาแจ้งมายังมูลนิธิ 
O ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  3,000 บาท   จํานวน  ___ ทุน 
O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 
O สนับสนุนสือ่เพ่ือเยาวชน                 บาท 
O สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า               บาท 
O อ่ืนๆ คือ     จำนวน          บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ
เลขที่บัญชี  007-1-30175-5 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 
เลขที่บัญชี  197-0-54978-6 

สำนักงานมลูนิธิพูนพลัง 
47/217 หมูบ่้านสีวลี ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120 
โทร. 081-772-2358  e-mail: poonpalang@yahoo.com  LINE ID: poonpalang 




