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สวัสดีชาวพูนพลังทุกๆ ทาน พบกันเชนเคยในชวงเวลาสงทายปเกาตอนรับปใหมคะ
ปนี้ เปน ปที่เราไดเห็นพลังของเด็กและเยาวชนอยางชัดเจน เมื่อหลายวัน
ก อ นมี ข าวนิ ต ยสารต า งประเทศฉบั บ หนึ่ ง คัด เลื อ กเด็ ก แห ง ป ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า จากเด็ ก อายุ 8-16 ป ที่ มี ค วามสามารถและสร า งความ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกให แ ก สั ง คม ผู เ ข า รอบมี ทั้ ง เด็ ก นั ก ออกแบบ นั ก
เคลื่อนไหว จิตอาสา นักประดิษฐ ฯลฯ และในที่สุดไดยกยอง กิตานจาลี ราว (Gitanjali Rao) เปน เด็กแห งป
เธอมี ความสนใจในเรื่อ งวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ตั้งแตยั งเด็ ก และกลั่ น กรองความสนใจนั้น ออกมาเป น
นวั ต กรรมแก ป ญ หาต า งๆ ในสั งคมอย า งเป น รู ป ธรรม เช น ประดิ ษ ฐ เครื่ อ งตรวจจั บ ปรอทในน้ ำดื่ ม ใช AI
แกปญ หาการกลั่นแกลงทางไซเบอร และอื่นๆ อีกมากมาย เธอฝากบอกคนรุนใหมทั่วโลกไวอยางนา สนใจวา

“อยาพยายามแกไขทุกปญหา แตใหโฟกัสไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ทำใหคุณรูสึก
ตื่นเตน” พูนพลังขอเปนสวนหนึ่งที่ชวยเสริมใหนองๆ คนพบ ประเด็นที่ทำใหรูสึกตื่นเตน ของแตละคนใหได
ชวงนีเ้ ราไดเห็นเด็กและเยาวชนไทยออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ คนรุนกอน
เห็นแลวก็พลอยตื่นเตน อยากสนับสนุนใหนองๆ กลาคิดกลาพูดกลาทำอยางสันติและมี
เหตุผล รวมทั้งตองไมลืมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางดวย
พูนพลังจึงเปดรับผลงานในหัวขอ “กลา” อยากรูวานองๆ รุนใหมไฟแรงจะกลา
ทำอะไรอยางไรกันบาง มูลนิธิกำลัง เปดรับผลงานเรียงความ และ ภาพประดิษฐ (จะ
เปนภาพวาด ภาพคอมพิวเตอรกราฟฟก ภาพประดิษฐฉีกปะ ตัดปะ หรือเทคนิคอื่นๆ
ก็ ไ ด ) จนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 (ดู ต ามตราประทั บ หน า ซองจดหมาย)
รายละเอียดดูในลิงคนี้ไดเลยคะ https://bit.ly/2W0uqFC
เมื่อไมนานมานี้ นองพาย นักเรียนทุนรุนปจจุบันรูสึกวาตัวเองใกลจะเรียนจบ
แล ว อยากให น อ งรุน ต อ ๆ ไปที่ ล ำบากมี โ อกาสรั บ ทุ น นี้ บ าง พายทำงานขายของ
ออนไลน ม านาน เกิ ด ป ง ไอเดี ย นำเรื่ อ งทุ น ไปประชาสั ม พั น ธ ท าง TikTok ซึ่ ง เป น
แพลตฟอรมที่พี่ๆ ไมเคยใช ปรากฏวาไดผลตอบรับดีเกินคาด ทั้งพายทั้งเจาหนาที่รับ
เรื่องจนเหนื่อย ตองมาตั้งหลักคุยกันวาปหนาเราจะตองวางระบบประชาสัมพันธและ
รับ เรื่อ งให พ ร อ มกว านี้ เรี ยกว าพายได ช ว ยเป ด โอกาสให น อ งๆ และช วยเป ดโลกให พี่ ๆ ไปพร อ มกั น เลยคะ
ขอบคุณจริงๆ
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เมื่อปที่แลว มูลนิธิพูนพลังรวมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน คัดเลือกผลงาน ปริศนา
หนาตางทะลุมิติ จากโรงเรียนบานสวนผึ้ง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ สงไปประกวดนิทานภาพสำหรับเด็กของ
OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS จั ง หวั ด โทะยามะ ประเทศญี่ ปุ น ผลงานดั ง กล า วผ า นเข า รอบ
คัดเลือก แมจะไมไดรับรางวัล แตก็ไดรบั เกียรติบัตรและของที่ระลึกจากผูจัดงานไปเรียบรอยแลว

นาเสียดายที่ปนี้ปญหาโรคระบาดทำใหการขนสงระหวางประเทศกำหนดเวลาไมไดแนนอนไประยะหนึ่ง ใน
ปนี้เราจึงไมไดสงผลงานไปประกวด แตไมตองห วงคะ ผลงานทั้งหมดในปนี้จะยกไปพิจารณาคัดเลือกรวมกับ
ผลงานนิทานในปหนา ติดตามไดทางเฟซบุค มูลนิธิ พูนพลัง และจดหมายขาวมูลนิธิพูนพลังนะคะ
การประกวด นิทานสานฝน หัวขอ ถุง/หอ ในโครงการสนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2563
มีผลงานสงเขารวมทั้งสิ้น 36 ชิ้น มีตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงประชาชนทั่วไป พู นพลังไดสง
มอบรางวัลเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว (ในภาพเปนการมอบเกียรติบัตรและรางวัลของโรงเรียนโคกนาดี จ.กาฬสินธุ)
หวังเปนอยางยิ่งวาความเห็นจากคณะกรรมการที่สงไปพรอมเกียรติบัตรจะเปนประโยชนในการพัฒนาฝมือของ
ทุกคน ติดตามผลการประกวดไดที่ https://bit.ly/2Iwv8aN คะ
สำหรับ 6 โรงเรียนที่รวบรวมผลงานสงมา มูลนิธิก็ไดจัดซื้อหนังสือสนุกๆ หลากหลายแนว สงไปเขาหองสมุด
ใหนองๆ เลือกอานกันตามแตจะชอบเลยคะ
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ชวงที่ผานมานองๆ นักเรียนทุนทำอะไรกันบาง มาติดตามกันนะคะ
ไม่ กีเดื อ นที ผ่านมาเกิ ด การระบาดของโรค covid-19 หนูอ ยู่บ า้ นไม่ได้ไปไหนเลยค่ ะ และเรี ย น
ออนไลน์เป็ นเวลาหลายเดือนมากเลยค่ะ ทีปิ ดเทอมถึงหนูจะมีอาการเบืออยู่บา้ งทีได้อยู่แต่บา้ น แต่
การหยุดยาวในครั งนีก็ ถือ ว่าเป็ นการให้หนูป รับ ตัวสําหรับโรงเรี ยนใหม่ หนูขอเล่า เรืองที หนูเปิ ด
เทอมในโรงเรียนใหม่นะคะ ทีโรงเรียนนีหนูได้ประสบการณ์ทีแปลกใหม่ หนูตอ้ งปรับตัวอย่างมากเลย
ค่ะ ต้องตืนเช้าไปโรงเรียนในระยะทาง 33 กม. กันเลยทีเดียว จากโรงเรียนเดิมทีการบ้านน้อย หนู
ย้ายโรงเรียนการบ้านเยอะขึนมากเลยค่ะ แต่มนั กลับทําให้หนูคิดได้ว่า การตืนนอนเช้าๆ ทําการบ้าน
เยอะๆ มันทําให้หนูมีระเบียบวินยั ในตัวเองมากเลยค่ะ หนูมนใจว่
ั าต่อไปหนูจะสนุกกับมันแน่นอน อีก
อย่างหนึงโรงเรียนนียังทําให้หนูได้พบเพือนทีดี คุณครูทีน่ารัก …
และถ้าพีๆ ได้อ่านทีหนูเขียนนะคะ หนูอยากขอบคุณที
สร้า งทุน นี ขึ นมา อี ก อย่ า งนึ ง ... พี ที เป็ นแอดมิ น เพจ
เฟซบุ๊คน่ารั กมากเลยค่ ะ ตอบทุก คําถาม ตอบเร็ ว มาก
เป็ นกันเองมาก ขอบคุณค่ะ
น.ส. ชนาภา สุวรรณทอง
ชั้น ม.4 โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม

สวัสดีครับ วันนีผมจะมาเล่าเรืองราวตอนปิ ดเทอมให้ฟัง ผมมีโอกาสไปฝึ กงานทีร้าน ส. การไฟฟ้ า
ในอําเภอวาปี ปทุม ตืนเต้นมากๆ เพราะไม่เคยทํางานกับร้านแบบนี วันแรกผมได้ไปติดตังแอร์บา้ น
แต่ยังทํางานไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่ แต่พอผ่านไปนานๆ ก็ชินครับ ทีร้านเลียงข้าวกลางวันด้วย พอ
เลิกงานก็จะได้เงิน 50-100 บาท พอทําอะไรเป็ นหลายอย่างแล้วก็ส บายมากครับ ไม่ว่าจะติดตัง
แอร์บา้ น ล้างแอร์บา้ นก็ท ําได้ครับ ผมดีใจมากเพราะจะได้มีวิชาติด ตัวด้วย ช่วงหลังบางวันก็จะได้
150-200 บาท อาจจะดูนอ้ ยแต่ผมก็ภมู ิใจเพราะเงินทีเราได้มานันมาจากนําพักนําแรงของเรา เงิน
บางส่วนผมก็ให้แม่บา้ ง ให้ป้ าบ้าง และนํามาใช้จ่ายในครอบครัว พอฝึ กงานจบก็พอมีเงิน เก็บบ้าง
ครับ ขอขอบคุณพีๆ ทีร้าน ส.การไฟฟ้ าด้วยครับทีสังสอนผมมาตลอด
สุด ท้า ยนีขอขอบคุณ ท่านผูใ้ หญ่ ใจดีและพี ๆ มูล นิธิ พ ูน พลัง
ทีอ่านเรืองราวช่วงปิ ดเทอมของผม ขอบคุณครับ
นายรุง่ โรจน์ งามเมืองปั กษ์ ชัน ม.6
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จ.มหาสารคาม
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นองขวัญ-ขวัญฤดี ฟาแดง เปนชาวจังหวัดแมฮอ งสอน สมัย ปวช. เรียนสาขาบัญชี แตเรียนไปแลวรูสึก
ไมชอบเทา ไหร กลับสนใจเรื่องหุน ยนตกลไกมากกวา ก็เลยสอบมาเรียนตอ ปวส. สาขาเมคคาทรอนิ กสและ
หุนยนตที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ตองจากบานมาไกลมาก
(พฤศจิกายน 2563)
สวัสดีพีๆ มูลนิ ธิพูนพลังทุกคนค่ะ เดือนนีทางวิทยาลัยมีกาํ หนดการปิ ดภาคเรี ยนที ในวันที และเปิ ด
ภาคเรี ยนที ในวัน ที ทุกคนในห้องต่างตื นเต้นกับการปิ ดเทอมเพราะจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัว
เพราะเพือนส่ วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ฉันตืนเต้นกับการทีจะได้กลับบ้านมาก ฉันมีความสุ ขทุกครังทีได้
กลับบ้าน กลับไปกินข้าวฝี มือแม่กบั ยายทีแสนอร่ อย ในเดือนนี เป็ นฤดูเกียวข้าวไร่ แต่ทีบ้านของฉันเกียวกัน
เสร็ จตังแต่ตน้ เดือนแล้ว เมื อสิ นสุ ดฤดู การเกี ยวข้าวไร่ ก็จะถึงฤดูก ารเก็บ พริ กกะเหรี ยงทีปลู กไว้ในไร่ ขา้ ว
พริ กกะเหรี ยงถือเป็ นรายได้หลักของแต่ละปี ของคนในชุมชน การไปเก็บพริ กเราต้องไปตังแต่เช้าเพราะช่วง
บ่ายอากาศจะร้อนทําให้เราแสบตัวได้ เมือถึงฤดูหนาวแน่นอนว่าจะมีทะเลหมอกทีหนาและสวยมากในตอน
เช้าพร้อมกับแสงแดดอุ่นๆ เมือวันหยุดปิ ดเทอมสิ นสุ ดลงฉันก็ ตอ้ งกลับมาทําหน้าที ฉันไม่รู้สึกตืนเต้นเลย
เพราะปิ ดแค่อาทิตย์เดียว แต่ก็สนุ กกับการปิ ดเทอมครังนี มาก เมือใกล้จะถึงสิ นเดื อนก็มีข่าวว่ามีคนติ ดโควิด
เข้ามาในเชียงใหม่และทําให้ในเชี ยงใหม่มีคนติดหลายคน และมีเด็กในเทคนิ คหลายคนทีอยู่ในกลุ่มเสี ยง
เพราะทํางานพิเศษบ้าง หออยู่แถวนันบ้าง เราทุกคนจึงต้องป้องกันตัวเองให้มากเป็ นพิเศษ แล้วพีๆ สบายดีกนั
ไหม อย่าทํางานหนักจนลืมดูแลตัวเองนะคะ อากาศหนาวเริ มมาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
นางสาวขวัญฤดี ฟ้าแดง

เมื่ อ เดื อนกุม ภาพั นธ พี่ ๆ ไดไปเยี่ ย มบ า นน อ งขวั ญ ขอบอกเลยวาอาหารฝ มื อแม กับ ยายอร อยจริ งๆ คะ
บรรยากาศก็ดีมากดวย บานของนองขวัญอยูที่บานเลโคะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน ที่นั่นเปนหมูบาน
OTOP ทองเที่ยว มีหลายบานเปดเปนโฮมสเตยใหคนที่มาเยือนไดสัมผัสวิถีชุมชน แถมมีแหลงทองเที่ยวแหงใหม
ที่เพิ่งเริ่มเปนที่รูจักคือดอยผาตั้งซึ่งจัดการดูแลโดยชุมชนเอง ใครมีโอกาสลองไปเที่ยวกันนะคะ
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สวนนองซูฮา-ซอลีฮาห บากา นักศึกษาชั้นป 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร จ.นราธิวาส มีท้งั โปรเจกตทั้งแลปใหทำอยูไมขาด ดูแลวนาสนุกมาก
(กั น ยายน 2563)
เรี ย นผู ใ้ หญ่ ใจดี ที เคารพและสวัส ดี พี ๆ จากมู ล นิ ธิ พู น พลังทุ ก ท่ า นค่ ะ
สําหรับเดือนกันยายนทังเดือนจนกระทังตอนนี หนู มุ่งแต่ทาํ มินิโปรเจค LED
cube ซึ งทํากันมานานพอสมควร กว่าจะได้ผล ต้องแก้วงจร สายขาดบ้าง สาย
หลุดบ้าง สายชนบ้าง แต่ก็แก้จนเสร็จ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่
หลอดไฟก็ติดและวิงตามทีเขียนโค้ดไว้ ถ้าภาพรวมโดยประมาณเสร็ จสิ นไป
แล้วประมาณ 95% ค่ะ
(ตุ ล าคม 2563)
เรี ยนผูใ้ หญ่ใจดีทีเคารพ และสวัสดีพี ๆ จากมูลนิธิพูนพลังทุกท่านนะคะ ก่อนอืน
หนูตอ้ งขออภัยด้วยทีส่ งรายงานช้ากว่าทีผ่านมา เนื องจากว่าเวลาเขียนรายงานชนกับ
การซ้อมแลปเพือสอบไฟนอล หนูจึงยังไม่ค่อยได้มีเวลาจะมาเขียนรายงาน แลปทีว่า
นันก็ คือ แลปการเขี ยนโปรแกรม Arduino และระบบเครื อข่ า ย cisco packet tracer
แลประบบเครื อ ข่ า ยนี ใช้เ วลานานมากเนื องจากหากไม่ รู้ค ํา สั ง ก็ ไ ม่ อ าจทํา ให้
เครื อข่ายนันเชื อมกันได้ ดังนันต้องใช้ความพยายามในการหาข้อมูล สู งมากกกกก
(และท้ายทีสุ ดหนูก็เจอคนทีสอนและบอกวิธีเชือมต่อ นันก็คือ อาจารย์จากประเทศ
อินเดีย ท่านสอนเป็ นภาษาอังกฤษ แต่สาํ เนียงอินเดีย จึงงงๆ หน่อยๆ แต่ก็เข้าใจจาก
แลปที ท่านสอน) สําหรับแลประบบเครื อข่ายที หนู ว่า
นันก็มีรูปแบบและหน้าตาประมาณรู ปข้างล่างนี เลยค่ะ
อ้อ !! หนู ลื ม เลย ช่ ว งนี ก็ อ ยู่ใ นช่ ว งสอบไฟนอล
นะคะ ตัว สุ ด ท้า ยหนู ส อบวัน ที 19/11/63 นี สํ า หรั บ
เดือนนีหนูขอลาเพียงเท่านีก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ
นางสาวซอลีฮาห บากา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
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วัน เวลาชางผา นไปรวดเร็วเหลือเกิ น อาสาสมั ครพู น พลั งพากัน ไปคายชวยสรางบานพั กกาสะลองที่
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2548 แปบเดียวผานไป 15 ปแลวนะคะ นองที่เคยพักอาศัยและ
ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนใกลๆ ตั้งแตยุคแรกก็โตเปนหนุมเปนสาวกันแลว
แสงสุข หนานศรี เปนชาวไทใหญ จบมัธยมปลายจากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
แล ว ไปศึก ษาตอ สาขาการบั ญ ชี ที่ ม หาวิท ยาลัย แมฟ าหลวง เพิ่ งจบการศึก ษาไปหมาดๆ
เมื่อเทอมที่แลวแสงสุขมาฝกงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งที่กรุงเทพฯ พอเรียนจบบริษัทก็
รับเขาทำงานตอทันที ไมตองเตะฝุนรองานอยางที่เด็กจบใหมหลายคนกลัว
อีกคนหนึ่งคือ รัชนี เฌอหมื่ อ เปนชาวลาหู เพิ่งจบมัธยมปลายจากโรงเรียนดอยสะเก็ด
วิ ท ยาคมเมื่ อ ป ที่ แ ล ว หลั ง จากนั้ น สอบเข า ศึ ก ษาต อ ประกาศนี ย บั ต รผู ช ว ยทั น ตแพทย
(หลั ก สู ต ร 1 ป ) ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ตอนนี้ มี ง านทำเรี ย บร อ ยแล ว เหมื อ นกั น
เห็นนองๆ เติบโตขึ้น มีวิชาความรูจนดูแลตัวเองได พี่ๆ ก็สบายใจและยินดีดวยจริงๆ คะ
สำหรับนองๆ ที่อาศัยอยูในบานกาสะลอง นอกจากไปเรียนหนังสือตามปกติแลว ในวันหยุดก็มีกิจกรรม
ใหทำอยูตลอด นองสวนใหญกินขาวเกงเลยตองฝกปลูกขาวใหเปนไว ชวงปลายปแนนอนวาตองชวยกันเกี่ยวขาว
ตีขาว เรียนรูใหครบทุกขั้นตอนอยางนอยในอนาคตก็พอเลี้ยงตัวเองได เสร็จจากขาว ตอไปก็จะทำแปลงเตรียม
ปลูกผักในชวงฤดูหนาว พยายามปลูกเองกินเอง ลดรายจายใหไดมากที่สุด

ส วนใครชอบศิลปะก็ มีงานตัด กระดาษสีเปน รูปต างๆ ตามจิ น ตนาการ
เพื่อนำไปประกอบเปนการด ขายเปนรายไดเขากองทุนมูลนิ ธิเกื้ อกูล นี่ยังไมนับ
งานประจำวันที่ตองจัดเวรกันทำความสะอาด ดูแลหมู ไก วัว และพืชผักตางๆ อีก
มากมาย จะไดพักผอนกันบางก็ในวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดของคริสตศาสนาคะ
6
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โครงการ“ประกวดสิ่งประดิษฐ คิดดิจิทัล” ที่ทีมอาสาสมัครมูลนิธิพูนพลังชวยกันดูแล จัดขึ้นเพื่อเปนอีกหนึ่ง
โอกาสใหเยาวชนที่สนใจดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม และการเขียนโปรแกรม มีโอกาสแสดงความคิดสรางสรรค
และพัฒนาสิ่งประดิษฐจนนำไปใชงานได ปนี้จัดเปนปที่สองแลวคะ แตละทีมที่เขารวมประกวดสามารถเลือกใช
บอรด ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 หรือ NodeMCU เปน ฮารด แวรห ลั ก โดยอุ ป กรณ ทั้ งหมดที่
เลือกใชตองอยูในงบประมาณ 600 บาท รอบประกวดแนวคิดในปนี้มีสงผลงานกันเขามา 9 ทีม มีทั้งทีมระดับ
ปวช. ปวส. มัธยม และประถมดวยนะคะ อาจเป นเพราะปนี้เปน ปที่โรค COVID-19 อยูในความสนใจมาก จึ ง
มีไอเดียสิ่งประดิษฐเกี่ยวกับการรับมือ 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¨éÒ»ÑËÒ
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง
บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code
สะดวก รวดเร็ว ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพากร
โดยอัตโนมัติ (บริจาคผานแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได)
ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิในการลดหยอนภาษี
*** อยาลืมทำเคร่อื งหมายในชองใหธนาคารเปดเผยขอมูลแกกรมสรรพากร ***
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
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บัญชี 197-0-54978-6

ËÃ×Í

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เลขที่บัญชี 007-1-30175-5

บริจาคโดยเช็ค

สั่งจาย มูลนิธิพูนพลัง สงมายังสํานักงาน
(ณ ป 2563 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนําไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได)
ทานที่ประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพื่อรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ
O ทุนการศึกษาตอเนื่อง 3,000 บาท
จํานวน ___ ทุน
O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทุน
O สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน จำนวน
บาท
O สนับสนุนการศึกษาชนเผา จำนวน
บาท
O อื่นๆ คือ
จำนวน
บาท
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

