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ºÍ¡¡ÅèÒÇ    

สวัสดีชาวพูนพลังทุกๆ ทาน พบกันเชนเคยในชวงเวลาสงทายปเกาตอนรบัปใหมคะ 
 

   ปนี้เปนปที่เราไดเห็นพลังของเด็กและเยาวชนอยางชัดเจน เมื่อหลายวัน

กอนมีขาวนิตยสารตางประเทศฉบับหนึ่งคัดเลือกเด็กแหงปในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากเด็กอายุ  8-16 ปที่มีความสามารถและสรางความ

เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใหแกสังคม ผู เขารอบมีทั้ งเด็กนักออกแบบ นัก

เคลื่อนไหว จิตอาสา นักประดิษฐ ฯลฯ และในที่สุดไดยกยอง กิตานจาลี ราว (Gitanjali Rao) เปนเด็กแหงป 

เธอมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตยังเด็ก และกลั่นกรองความสนใจนั้นออกมาเปน

นวัตกรรมแกปญหาตางๆ ในสังคมอยางเปนรูปธรรม เชน ประดิษฐเครื่องตรวจจับปรอทในน้ำดื่ม ใช AI 

แกปญหาการกลั่นแกลงทางไซเบอร และอื่นๆ อีกมากมาย เธอฝากบอกคนรุนใหมทั่วโลกไวอยางนาสนใจวา 

“อยาพยายามแกไขทุกปญหา แตใหโฟกัสไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งท่ีทำใหคุณรูสึก

ตื่นเตน” พูนพลังขอเปนสวนหนึ่งที่ชวยเสริมใหนองๆ คนพบ ประเด็นท่ีทำใหรูสึกต่ืนเตน ของแตละคนใหได 
 

 

       ชวงนีเ้ราไดเห็นเด็กและเยาวชนไทยออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ คนรุนกอน

เห็นแลวก็พลอยตื่นเตน อยากสนับสนุนใหนองๆ กลาคิดกลาพูดกลาทำอยางสันติและมี

เหตุผล รวมท้ังตองไมลืมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางดวย  

    พูนพลังจึงเปดรับผลงานในหัวขอ “กลา” อยากรูวานองๆ รุนใหมไฟแรงจะกลา

ทำอะไรอยางไรกันบาง มูลนิธิกำลัง เปดรับผลงานเรียงความ และ ภาพประดิษฐ (จะ

เปนภาพวาด ภาพคอมพิวเตอรกราฟฟก ภาพประดิษฐฉีกปะ ตัดปะ หรือเทคนิคอ่ืนๆ 

ก็ได )  จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 (ดูตามตราประทับหน าซองจดหมาย)  

รายละเอียดดูในลิงคนี้ไดเลยคะ https://bit.ly/2W0uqFC 
 

 

เมื่อไมนานมานี้ นองพาย นักเรียนทุนรุนปจจุบันรูสึกวาตัวเองใกลจะเรียนจบ

แลว อยากใหนองรุนตอๆ ไปที่ลำบากมีโอกาสรับทุนนี้บาง พายทำงานขายของ

ออนไลนมานาน เกิดปงไอเดียนำเรื่องทุนไปประชาสัมพันธทาง TikTok ซึ่งเปน

แพลตฟอรมที่พี่ๆ ไมเคยใช ปรากฏวาไดผลตอบรับดีเกินคาด ทั้งพายทั้งเจาหนาที่รับ

เรื่องจนเหนื่อย ตองมาตั้งหลักคุยกันวาปหนาเราจะตองวางระบบประชาสัมพันธและ

รับเรื่องใหพรอมกวานี้ เรียกวาพายไดชวยเปดโอกาสใหนองๆ และชวยเปดโลกให พ่ีๆ ไปพรอมกันเลยคะ 

ขอบคุณจริงๆ 
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Ê×èÍà¾×èÍàÂÒÇª¹ 
 

     เมื่อปที่แลว มูลนิธิพูนพลังรวมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน คัดเลือกผลงาน ปริศนา

หนาตางทะลุมิติ จากโรงเรียนบานสวนผ้ึง อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ สงไปประกวดนิทานภาพสำหรับเด็กของ 

OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS จังหวัดโทะยามะ ประเทศญี่ปุน ผลงานดังกลาวผานเขารอบ

คัดเลือก แมจะไมไดรับรางวัล แตก็ไดรบัเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากผูจัดงานไปเรียบรอยแลว 
 

 

     นาเสียดายที่ปนี้ปญหาโรคระบาดทำใหการขนสงระหวางประเทศกำหนดเวลาไมไดแนนอนไประยะหนึ่ง ใน

ปนี้เราจึงไมไดสงผลงานไปประกวด แตไมตองหวงคะ ผลงานทั้งหมดในปนี้จะยกไปพิจารณาคัดเลือกรวมกับ

ผลงานนิทานในปหนา ติดตามไดทางเฟซบุค มูลนิธิ พูนพลัง และจดหมายขาวมูลนิธิพูนพลงันะคะ  

 

   การประกวด นิทานสานฝน หัวขอ ถุง/หอ  ในโครงการสนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2563 

มีผลงานสงเขารวมทั้งสิ้น 36 ชิ้น มีตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงประชาชนทั่วไป พูนพลังไดสง

มอบรางวัลเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว (ในภาพเปนการมอบเกียรติบัตรและรางวัลของโรงเรียนโคกนาดี จ.กาฬสินธุ) 

หวังเปนอยางย่ิงวาความเห็นจากคณะกรรมการที่สงไปพรอมเกียรติบัตรจะเปนประโยชนในการพัฒนาฝมือของ

ทุกคน ติดตามผลการประกวดไดที่ https://bit.ly/2Iwv8aN คะ 

     สำหรับ 6 โรงเรียนที่รวบรวมผลงานสงมา มูลนิธิก็ไดจัดซื้อหนังสือสนุกๆ หลากหลายแนว สงไปเขาหองสมุด

ใหนองๆ เลือกอานกันตามแตจะชอบเลยคะ 
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สวัสดีครับ วันนผีมจะมาเล่าเรืองราวตอนปิดเทอมใหฟั้ง ผมมีโอกาสไปฝึกงานทีรา้น ส. การไฟฟ้า
ในอาํเภอวาปีปทมุ ตืนเตน้มากๆ เพราะไม่เคยทาํงานกับรา้นแบบนี วันแรกผมไดไ้ปติดตงัแอร์บา้น
แต่ยังทาํงานไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่ แต่พอผ่านไปนานๆ ก็ชินครับ ทีรา้นเลียงขา้วกลางวันดว้ย พอ
เลิกงานก็จะไดเ้งิน 50-100 บาท พอทําอะไรเป็นหลายอย่างแลว้ก็สบายมากครับ ไม่ว่าจะติดตัง
แอร์บา้น ลา้งแอร์บา้นก็ทําไดค้รับ ผมดีใจมากเพราะจะไดม้ีวิชาติดตัวดว้ย ช่วงหลังบางวันก็จะได ้
150-200 บาท อาจจะดนูอ้ยแต่ผมก็ภมูิใจเพราะเงนิทีเราไดม้านนัมาจากนาํพักนาํแรงของเรา เงนิ
บางส่วนผมก็ใหแ้ม่บา้ง ใหป้้าบา้ง และนาํมาใชจ้่ายในครอบครัว พอฝึกงานจบก็พอมีเงินเก็บบ้าง
ครับ ขอขอบคณุพีๆ  ทีรา้น ส.การไฟฟ้าดว้ยครับทีสงัสอนผมมาตลอด 

  สดุทา้ยนีขอขอบคณุท่านผูใ้หญ่ใจดีและพีๆ มลูนิธิพูนพลัง   
ทีอ่านเรืองราวชว่งปิดเทอมของผม ขอบคณุครับ 
 

นายรุง่โรจน ์งามเมืองปักษ์   ชนั ม.6 

โรงเรียนหวัเรือพิทยาคม จ.มหาสารคาม 

 

และถา้พีๆ ไดอ้่านทีหนเูขียนนะคะ หนูอยากขอบคณุที
สร้างทุนนีขึนมา อีกอย่างนึง ... พีที เป็นแอดมินเพจ
เฟซบุ๊คน่ารักมากเลยค่ะ ตอบทกุคําถาม ตอบเร็วมาก 
เป็นกนัเองมาก ขอบคณุค่ะ   

  

   น.ส. ชนาภา สุวรรณทอง  

ชั้น ม.4 โรงเรยีนบรบือ จ.มหาสารคาม 

 

 

   ไม่กีเดือนทีผ่านมาเกิดการระบาดของโรค covid-19 หนูอยู่บา้นไม่ไดไ้ปไหนเลยค่ะ และเรียน
ออนไลนเ์ป็นเวลาหลายเดือนมากเลยค่ะ ทีปิดเทอมถึงหนจูะมีอาการเบืออยู่บา้งทีไดอ้ยู่แต่บา้น แต่
การหยดุยาวในครังนีก็ถือว่าเป็นการใหห้นปูรับตัวสําหรับโรงเรียนใหม่ หนขูอเล่าเรืองทีหนเูปิด
เทอมในโรงเรียนใหม่นะคะ ทีโรงเรียนนีหนไูดป้ระสบการณที์แปลกใหม่ หนตูอ้งปรับตวัอย่างมากเลย
ค่ะ ตอ้งตืนเชา้ไปโรงเรียนในระยะทาง 33 กม. กันเลยทีเดียว จากโรงเรียนเดิมทีการบา้นนอ้ย หนู
ยา้ยโรงเรียนการบา้นเยอะขนึมากเลยค่ะ แต่มนักลับทาํใหห้นคิูดไดว้่า การตืนนอนเชา้ๆ ทาํการบา้น
เยอะๆ มันทาํใหห้นมูีระเบียบวินยัในตวัเองมากเลยค่ะ หนมูนัใจว่าตอ่ไปหนจูะสนกุกับมันแน่นอน อีก
อย่างหนงึโรงเรียนนียังทาํใหห้นไูดพ้บเพือนทีดี คณุครทีูน่ารัก …    
 

 

·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÍà¹×èÍ§ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ 
  

     ชวงท่ีผานมานองๆ นักเรียนทุนทำอะไรกันบาง มาติดตามกันนะคะ 
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·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒáÅÐÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ  

 

นองขวัญ-ขวัญฤดี ฟาแดง เปนชาวจังหวัดแมฮองสอน สมัย ปวช. เรียนสาขาบัญชี แตเรียนไปแลวรูสึก

ไมชอบเทาไหร กลับสนใจเรื่องหุนยนตกลไกมากกวา ก็เลยสอบมาเรียนตอ ปวส. สาขาเมคคาทรอนิกสและ

หุนยนตท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ตองจากบานมาไกลมาก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เม่ือเดือนกุมภาพันธพ่ีๆ ไดไปเยี่ยมบานนองขวัญ ขอบอกเลยวาอาหารฝมือแมกับยายอรอยจริงๆ คะ 

บรรยากาศก็ดีมากดวย บานของนองขวัญอยูท่ีบานเลโคะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน ที่นั่นเปนหมูบาน 

OTOP ทองเที่ยว มีหลายบานเปดเปนโฮมสเตยใหคนท่ีมาเยือนไดสัมผัสวิถีชุมชน แถมมีแหลงทองเที่ยวแหงใหม

ที่เพ่ิงเริ่มเปนที่รูจักคือดอยผาตั้งซึ่งจัดการดูแลโดยชุมชนเอง ใครมีโอกาสลองไปเที่ยวกันนะคะ  

 

(พฤศจิกายน 2563)     
 

      สวสัดีพีๆ มูลนิธิพูนพลงัทุกคนค่ะ  เดือนนีทางวิทยาลยัมีกาํหนดการปิดภาคเรียนที  ในวนัที  และเปิด

ภาคเรียนที  ในวนัที   ทุกคนในห้องต่างตืนเตน้กับการปิดเทอมเพราะจะไดก้ลบับา้นไปหาครอบครัว 

เพราะเพือนส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดั ฉันตืนเตน้กับการทีจะไดก้ลบับา้นมาก  ฉันมีความสุขทุกครังทีได้

กลบับา้น กลบัไปกินขา้วฝีมือแม่กบัยายทีแสนอร่อย ในเดือนนีเป็นฤดูเกียวขา้วไร่แต่ทีบา้นของฉันเกียวกนั

เสร็จตงัแต่ตน้เดือนแล้ว เมือสินสุดฤดูการเกียวขา้วไร่ก็จะถึงฤดูการเก็บพริกกะเหรียงทีปลูกไวใ้นไร่ขา้ว  

พริกกะเหรียงถือเป็นรายไดห้ลกัของแต่ละปีของคนในชุมชน  การไปเก็บพริกเราตอ้งไปตงัแต่เชา้เพราะช่วง

บ่ายอากาศจะร้อนทาํให้เราแสบตวัได ้ เมือถึงฤดูหนาวแน่นอนว่าจะมีทะเลหมอกทีหนาและสวยมากในตอน

เช้าพร้อมกบัแสงแดดอุ่นๆ เมือวนัหยุดปิดเทอมสินสุดลงฉันก็ตอ้งกลบัมาทาํหน้าที ฉันไม่รู้สึกตืนเตน้เลย

เพราะปิดแค่อาทิตยเ์ดียว แต่ก็สนุกกบัการปิดเทอมครังนีมาก เมือใกลจ้ะถึงสินเดือนก็มีข่าวว่ามีคนติดโควิด 

 เขา้มาในเชียงใหม่และทาํให้ในเชียงใหม่มีคนติดหลายคน และมีเด็กในเทคนิคหลายคนทีอยู่ในกลุ่มเสียง

เพราะทาํงานพิเศษบา้ง หออยู่แถวนนับา้ง เราทุกคนจึงตอ้งป้องกนัตวัเองให้มากเป็นพิเศษ แลว้พีๆ  สบายดกีนั

ไหม อยา่ทาํงานหนกัจนลืมดูแลตวัเองนะคะ    อากาศหนาวเริมมาแลว้ดูแลสุขภาพกนัดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

           นางสาวขวญัฤดี ฟ้าแดง 
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สวนนองซูฮา-ซอลีฮาห บากา นักศึกษาชั้นป 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร จ.นราธิวาส มีทั้งโปรเจกตทั้งแลปใหทำอยูไมขาด ดูแลวนาสนุกมาก 
 

     

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

(ตุลาคม 2563)  

     เรียนผูใ้หญ่ใจดีทีเคารพ และสวสัดีพี ๆ จากมูลนิธิพูนพลงัทุกท่านนะคะ ก่อนอืน 

หนูตอ้งขออภยัดว้ยทีส่งรายงานช้ากว่าทีผา่นมา เนืองจากว่าเวลาเขียนรายงานชนกบั

การซ้อมแลปเพือสอบไฟนอล หนูจึงยงัไม่ค่อยไดมี้เวลาจะมาเขียนรายงาน แลปทีว่า

นันก็คือแลปการเขียนโปรแกรม Arduino และระบบเครือข่าย cisco packet tracer 

แลประบบเครือข่ายนีใช้เวลานานมากเนืองจากหากไม่ รู้ค ําสัง ก็ไม่อาจทําให้

เครือข่ายนันเชือมกันได ้ดังนนัต้องใช้ความพยายามในการหาขอ้มูลสูงมากกกกก 

(และทา้ยทีสุดหนูก็เจอคนทีสอนและบอกวิธีเชือมต่อ นันก็คือ อาจารยจ์ากประเทศ

อินเดีย ท่านสอนเป็นภาษาองักฤษ แต่สาํเนียงอินเดีย จึงงงๆ หน่อยๆ แต่ก็เขา้ใจจาก 

 

       

   (กันยายน 2563) 

      เรียนผูใ้หญ่ใจดีทีเคารพและสวสัดีพี ๆ จากมูลนิธิพูนพลังทุกท่านค่ะ 

สําหรับเดือนกนัยายนทงัเดือนจนกระทงัตอนนี หนูมุ่งแต่ทาํมินิโปรเจค LED 

cube ซึงทาํกนัมานานพอสมควร กว่าจะไดผ้ล ตอ้งแกว้งจร สายขาดบา้ง สาย

หลุดบา้ง สายชนบา้ง แต่ก็แกจ้นเสร็จ อาจจะยงัไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่

หลอดไฟก็ติดและวิงตามทีเขียนโคด้ไว ้ถา้ภาพรวมโดยประมาณเสร็จสินไป

แลว้ประมาณ 95% ค่ะ 

 

  

แลปทีท่านสอน) สําหรับแลประบบเครือข่ายทีหนูว่า

นนัก็มีรูปแบบและหนา้ตาประมาณรูปขา้งล่างนีเลยค่ะ  
 

     อ้อ!! หนูลืมเลย ช่วงนีก็อยู่ในช่วงสอบไฟนอล    

นะคะ ตัวสุดท้ายหนูสอบวันที 19/11/63 นี สําหรับ

เดือนนีหนูขอลาเพียงเท่านีก่อนนะคะ สวสัดีค่ะ 

 
       

นางสาวซอลีฮาห บากา      มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์       
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วันเวลาชางผานไปรวดเร็วเหลือเกิน อาสาสมัครพูนพลังพากันไปคายชวยสรางบานพักกาสะลองที่     

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2548 แปบเดียวผานไป 15 ปแลวนะคะ นองที่เคยพักอาศัยและ

ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนใกลๆ ตั้งแตยุคแรกก็โตเปนหนุมเปนสาวกันแลว  
 

แสงสุข หนานศรี เปนชาวไทใหญ จบมัธยมปลายจากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

แลวไปศึกษาตอสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เพ่ิงจบการศึกษาไปหมาดๆ   

เมื่อเทอมที่แลวแสงสุขมาฝกงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งที่กรุงเทพฯ พอเรียนจบบริษัทก็

รับเขาทำงานตอทันที ไมตองเตะฝุนรองานอยางที่เด็กจบใหมหลายคนกลัว 
 

 

   อีกคนหนึ่งคือ รัชนี เฌอหมื่อ เปนชาวลาหู เพ่ิงจบมัธยมปลายจากโรงเรียนดอยสะเก็ด

วิทยาคมเมื่อปที่แลว หลังจากนั้นสอบเขาศึกษาตอประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย 

(หลักสูตร 1 ป) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนนี้มีงานทำเรียบรอยแลวเหมือนกัน        

เห็นนองๆ เติบโตขึ้น มีวิชาความรูจนดูแลตัวเองได พี่ๆ ก็สบายใจและยินดีดวยจริงๆ คะ  
 

 

สำหรับนองๆ ที่อาศัยอยูในบานกาสะลอง นอกจากไปเรียนหนังสือตามปกตแิลว ในวันหยุดก็มีกิจกรรม

ใหทำอยูตลอด นองสวนใหญกินขาวเกงเลยตองฝกปลูกขาวใหเปนไว ชวงปลายปแนนอนวาตองชวยกันเกี่ยวขาว 

ตีขาว เรียนรูใหครบทกุขั้นตอนอยางนอยในอนาคตก็พอเลี้ยงตวัเองได เสร็จจากขาว ตอไปก็จะทำแปลงเตรียม

ปลูกผักในชวงฤดูหนาว พยายามปลูกเองกินเอง ลดรายจายใหไดมากที่สุด 

 

สวนใครชอบศิลปะก็มีงานตัดกระดาษสีเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ 

เพื่อนำไปประกอบเปนการด ขายเปนรายไดเขากองทุนมูลนิธิเก้ือกูล นี่ยังไมนับ

งานประจำวันที่ตองจัดเวรกันทำความสะอาด ดูแลหมู ไก วัว และพืชผักตางๆ อีก

มากมาย จะไดพักผอนกันบางก็ในวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดของคริสตศาสนาคะ 
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     โครงการ“ประกวดสิ่งประดิษฐ คิดดิจิทัล” ที่ทีมอาสาสมัครมูลนิธิพูนพลังชวยกันดูแล จัดข้ึนเพ่ือเปนอีกหนึ่ง

โอกาสใหเยาวชนที่สนใจดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม และการเขียนโปรแกรม มีโอกาสแสดงความคิดสรางสรรค

และพัฒนาสิ่งประดิษฐจนนำไปใชงานได ปนี้จัดเปนปที่สองแลวคะ แตละทีมที่เขารวมประกวดสามารถเลือกใช

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 หรือ NodeMCU เปนฮารดแวรหลัก โดยอุปกรณทั้งหมดที่

เลือกใชตองอยูในงบประมาณ 600 บาท รอบประกวดแนวคิดในปนี้มีสงผลงานกันเขามา  9 ทีม มีทั้งทีมระดับ 

ปวช. ปวส. มัธยม และประถมดวยนะคะ อาจเปนเพราะปนี้เปนปที่โรค COVID-19 อยูในความสนใจมาก จึง

มีไอเดียสิ่งประดิษฐเก่ียวกับการรับมือ COVID-19 หลายชิ้นทีเดียว  

 

     ขณะนี้พูนพลังไดจัดซื้ออุปกรณตามลิสตรายการของแตละทีมสงไปใหแลว ทุกทีมมีเวลาสรางสิ่งประดิษฐและ

สงผลงานเขามาประกวดรอบถัดไปภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ผลออกมาเปนอยางไร ทีมงานจะมาเลาใหฟง

ในโอกาสหนาคะ  
 

 

     ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2564 ทีมงานมูลนิธิพูนพลังทุกคน ขอมอบคำอวยพรใหทุกทานมีความสุขกาย สบายใจ 

พรอมรับสิ่งใหมๆ ที่กำลังจะเขามาในปใหมนี้ แลวพบกันใหมปหนานะคะ    
 

 
  ÀÒ¾¨Ò¡¼Å§Ò¹¹Ô·Ò¹  ¶Ø§à é̈Ò»ÑËÒ 
 

        ´.. ÍÃÔÊÃÒ à·ÕÂ¹·Í§ 

        ´.. ÃÑªªØ´Ò ¤ÕÃÕá¡éÇ 

        ´.. ¾ÑªÃÕÂÒ ÁÐÍÒ¨àÅÔÈ 
 

   ªÑé¹ ». 5 âÃ§àÃÕÂ¹Ë¹Í§áÇ§ºÖ§§ÒÁ  

             ¨.ÃéÍÂàÍç´ 



รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง

บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code  
สะดวก รวดเร็ว  ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพากร  

โดยอัตโนมัติ  (บริจาคผานแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได)  

ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิในการลดหยอนภาษี  

*** อยาลืมทำเครื่องหมายในชองใหธนาคารเปดเผยขอมูลแกกรมสรรพากร *** 

ตัวอยางวิธีบริจาคดวย QR Code 

https://www.ktb.co.th/th/content/personal/krungthai-next/e-donation 

ขอมูล e-Donation จากกรมสรรพากร 

http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp 

บริจาคผานบัญชี 

      ËÃ×Í 

บริจาคโดยเช็ค   สั่งจาย  มูลนิธิพูนพลัง สงมายังสํานักงาน

(ณ ป 2563 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนําไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได) 

ทานท่ีประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพ่ือรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ 

O ทุนการศึกษาตอเนื่อง  3,000 บาท   จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 

O สนับสนุนสื่อเพ่ือเยาวชน     จำนวน  บาท 

O สนับสนุนการศึกษาชนเผา   จำนวน  บาท 

O อื่นๆ คือ                    จำนวน  บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เลขที่บัญชี  007-1-30175-5 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขที่บัญชี  197-0-54978-6 

สำนักงานมูลนิธิพูนพลัง  โทร. 081-772-2358 

47/217 หมู่บ้านสีวลี ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 e-mail: poonpalang@yahoo.com  Facebook: มูลนิธิ พูนพลัง LINE ID: poonpalang 




