
 
 

 

©ºÑº·Õè 39  

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564 Í§¤ì¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³¡ØÈÅ ÅÓ Ñ́º·Õè 748 
 

ºÍ¡¡ÅèÒÇ    
    

   พบกับจดหมายขาวพูนพลังเชนเคยในเดือนสุดทายของปนะคะ ปนี้เปนอีกปหนึ่งที่โรคระบาดยังอยูกับเรา นอง

หลายคนสงขาวมาวาตองกักตัวเพราะคนใกลชิดติดโควิดบาง บางคนพลอยติดไปดวยแตก็รักษาตัวจนหายดีทุกคน

แลว อีกไมนานโควิด-19 คงจะมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเรานอยลง ดวยวิทยาการความกาวหนาในการผลิต

วัคซนีและยาที่ใชรักษาที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
 

   ในชวงเวลาอยางนี้พูนพลังก็ทำงานและประชุมทางออนไลนเปนหลักเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ แมไมไดออกไป

เยี่ยมเยียนพบปะกันจริงๆ แตก็ไดพบกันทางออนไลน ไดติดตามความเปนไปของนองๆ อยูเรื่อยๆ คะ 
 
 

     นองฝน อัจฉรา อดุลจิตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (สาขา

ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเมื่อป 2562 สงขาวมาวาตอนนี้ฝนของ

ฝนเปนจริงแลว ฝนไดบรรจุเปนขาราชการครู ปจจุบันสอนอยูที่โรงเรียนพระแสงวิทยา      

อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานีคะ 

 
 

   สวนนองทิพย สินาภรณ ซอนกลิ่น ใกลจะจบ ปวส. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแลว 

ทิพยสัมภาษณผานโครงการ ATP จะไดไปทำงานที่บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศ

ญี่ปุนตั้งแตปหนานี้ คงมีประสบการณใหมๆ นาตื่นเตนรออยูหลายอยางเลยนะคะ   

 

 

¤Ô´´Ô¨Ô·ÑÅ 
 

   การประกวดสิ่งประดิษฐ ¤Ô´ Ố¨Ô·ÑÅ ในปนี้เปนการประกวดป

ที่  3 แลวคะ ชวงโควิดนองสวนใหญ เรียนออนไลน อาจจะ

รวมกลุมทำงานดวยกันลำบากนิดหนึ่ง ปนี้จึงมีทีมสงผลงานเขา

ประกวดในรอบแนวคิดเพียง 5 ทีมเทานั้น แตก็เปนสิ่งประดิษฐที่

นาสนใจในหลากหลายมุมมองและวิธีการใชงาน คณะกรรมการไดสัมภาษณและจัดสงอุปกรณใหกับทุกทีมแลว รอ

ลุนกันตอนะคะวาในรอบสิ่งประดิษฐแตละทีมจะนำแนวคิดไปทำใหใชงานจริงไดอยางไรบาง ^_^   
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 การประกวด นิทานสานฝน หัวขอ ยา......ว  ในภาคเรียนที่ 1/2564 มีผลงานสงเขารวมประกวด

ทั้งสิ้น 36 ผลงาน จากนักเรียนนักศึกษาตั้งแตชั้นประถมศกึษาตอนปลายไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. 

โดยมีโรงเรียนตางๆ รวมสงผลงาน 5 โรงเรียน  

 คณะกรรมการรวมพิจารณาผลงานทั้งหมด และไดประกาศผลการประกวดแลว (ดูผลการประกวดทาง

อินเทอรเน็ตไดที่ http://www.poonpalang.org/downloads/2109-long-result.pdf ) โดยมูลนิธิไดจัดสงเงิน

รางวัล เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึกใหแกเจาของผลงานที่ไดรับรางวัล นอกจากนี้มูลนิธิยังไดมอบหนังสือจัดซื้อ

ใหมใหแกหองสมุดโรงเรียนดวยคะ 
 

 ในปนี้มูลนิธิพูนพลังรวมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน คัดเลือกผลงานเพ่ือทำการ

แปลและสงไปประกวดนิทานทำมือ Oshima Handmade Picture Books จัดโดย OSHIMA MUSEUM of 

PICTURE BOOKS จำนวน 3 ผลงาน ผลงาน “หมูบานสะพานยาว” โดย น.ส. โสภิตสุดา  ไชยปดถา ชั้น ม.5 

โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด ไดรับรางวัลชมเชยจากสถานีโทรทัศน NHK สาขาโทะยามะ 

และผลงาน “คายแสนสนุก” โดย น.ส. ภาวิดา วรรณโส และ น.ส.มิ่งกมล  ครุวรรณ ชั้น ม.5 โรงเรียนหนองพอก

วิทยาลัย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด ผานเขาถึงรอบสุดทายของการประกวด ทางหอสมุดยังไดจัดนิทรรศการแสดงผล

งานเขารอบทั้งหมดใหผูสนใจเขาชมเปนเวลา 3 สัปดาหคะ 
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  นองณัฐชยา พรมมา สงเรียงความในหัวขอ “กลา” เขารวมประกวดในโครงการสื่อเพ่ือเยาวชน ไดรับรางวัลชมเชย

จากพูนพลังไปในปการศกึษาที่ผานมา  เมื่อไมกี่วันมานี้นองสงจดหมายแจงขาวดีเขามาที่มลูนิธิคะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ขอแสดงความยินดีกับนองณัฐชยาดวยนะคะ พูนพลังดีใจที่ไดมีโอกาสเพ่ิมเติมเสริมความมั่นใจใหนองๆ ทุกคน 

และขอบคุณมากที่ติดตอบอกเลาแจงขาวกันเขามาคะ ^_^   

   ดิฉัน นางสาวณัฐชยา พรมมา จาก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

ขอขอบพระคุณมูลนิธพิูนพลงัเป็นอย่างยงิ

สําหรบัโอกาสและกิจกรรมดีๆ ทีเปิดให้

เ ข้ า ร่ ว ม  เ พื อ แ ส ด ง ฝี มื อ  ค ว า ม รู้  

ความสามารถ ดิฉันได้นําเกียรติบัตรที

ไดร้บั ไดร้บัรางวลัใสใ่นแฟ้มสะสมผลงาน เพอืยนืขอเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัในรอบท ี1 เกยีรตบิตัรของ

มูลนิธเิป็นส่วนหนึงททีําให้แฟ้มสะสมผลงานของดฉิันมคีวามโดดเด่นน่าสนใจ ดฉิันผ่านการคดัเลอืกเข้าสู่

การสอบสมัภาษณ์ และมสีทิธเิขา้ศกึษาต่อทคีณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ดฉิันขอขอบพระคุณ

ทีให้ดิฉันได้แสดงความสามารถ และอยากขอให้ดําเนินกิจกรรมดีๆ แบบนีไปเรอืยๆ เพอืเปิดโอกาสให้

นักเรยีนเพมิประสบการณ์ มผีลงานเป็นความภูมใิจ และสามารถนําไปใช้ในการสมคัรเขา้ศกึษาต่อในระดบั

มหาวทิยาลยั ขอบพระคุณค่ะ 

      

... ฉันกเ็ป็นเพยีงเดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ธรรมดาคนหนึงทไีม่กลา้แมแ้ต่จะบอกกบัใครว่า 

ความฝันของฉนัคอือะไร ไม่กลา้แมแ้ต่จะเป็นตวัของตวัเอง ไม่กลา้ต่อสูก้บัปัญหาดว้ย

ตนเอง ไม่กล้าทจีะเชอืมนัในความคดิและลงมอืทําเลยแม้แต่น้อย เพราะฉันคดิว่าการ

เป็นตวัของตวัเองของฉันนันยงัไม่ดพีอ ฉันเอาแต่เฝ้าพยายามทจีะเป็นแบบคนเก่งๆ 

เฝ้าพยายามทีจะเหมือนคนอืนๆ และเมือทําตามคนอืนได้ ฉันกลับไม่มีความ

ภาคภูมใิจเลยสกันิด เพราะฉันรู้ดว่ีาความเก่งนันไม่ใช่ความเก่งทมีาจากตวัฉันจรงิๆ 

ฉันจงึพยายามทจีะกลา้แสดงตวัตนของฉนัออกมา กลา้ทจีะคดิและลงมอืทําในสงิทฉีัน

เลอืก ถงึแมจ้ะมผีดิพลาดบา้ง ลม้เหลวบา้ง แต่การเตบิโตขนึในทุกวนัของฉันทาํให้ฉัน

เขม้แขง็ขนึมาเสมอ ... 
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 ปนี้เปนปแรกที่พูนพลังมอบทุนเพิ่มเติมในชวงเทอมปลายอีก 2,000 บาท ใหนองๆ ระดับ ม.ปลาย, ปวช. 

และ ปวส. ที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป เพ่ือชวยเหลือคาใชจายในการศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกนิด และหวังวาจะชวย

กระตุนใหพยายามตั้งใจเรียนใหมากขึ้นอีกหนอย นองๆ ที่รับทุนไปเลามาหลายคนวาไดนำไปใชตามความจำเปน

ของแตละคนอยางไรบางคะ 

 

   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ่
มนัไปวิทยาลยั,ค่าอาหารกลาง 

     สวสัดคี่ะ หนูชอื น.ส. ธดิารตัน์ พรคําเดช เรยีนอยู่ชนั ปวช.2 

วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง เทอม 2 นีหนูได้ออกฝึกงานค่ะ อยู่

รา้นป้าย งานไม่ค่อยหนักค่ะ แต่ก็ไม่ได้สบาย เป็นการฝึกออกหา

ประสบการณ์ไว ้หนูได้เรยีนการออกแบบป้ายกบัหวัหน้างานเยอะ

เลยค่ะ หนูตอ้งสูแ้ละตงัใจฝึกเรยีนงาน สูใ้หไ้ดม้ากทสีุดเพอืทจีะเอา

ไปประกอบอาชพีทหีนูฝันใฝ่ 
 

     สุดท้ายนี สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้ผู้ให้ทุนหนูสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง สงิศักดิสิทธทิงัหลายช่วยปกปักรกัษาคุ้มครองท่าน ให้

รอดพนัจากภยัอนัตรายทงัปวงค่ะ 
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·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒáÅÐ

ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ  

 

 

 

 

   ถึงแมจะจบชั้น ม.6 ไปตั้งแตป 2562 

เมื่ อ ไม น าน นี้ น อ งม อส  ฐานั น ด ร 

สมบูรณ ก็ยังแวะมาทักทายไตถามทุกข

สุขเหมือนเดิม มอสเลาวาปนี้ อ. เขวา- 

สินรินทร จ.สุรินทร มีฝนมากแตทิ้งชวง

คอนขางบอย ทำใหไมถึงกับน้ำทวม 

เพียงแคเก่ียวขาวคอนขางยาก 
 

   ไดทราบวานองที่ เรียนจบไปแลว    

มีงานทำ เลี้ยงตัวเองได  และอยูสุข

สบายดี ผูใหทุนและพี่ๆ ก็ดีใจคะ ^_^  
 

   ขอแสดงความยินดีกับนองตา วัฒนา แสงสุวรรณ 

ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา    

การบัญชี จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

   ตาเคยไดรับทุนพูนพลังตั้งแตเรียนชั้น ป.6 จนจบ 

ปวส. หลังจากนั้นเขาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชธาตุพนม พรอมกับเรียนปริญญาตรี    

ไปดวย ทั้ งเรียน ทำงาน และเก็บเงินสรางบาน 

พยายามดวยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง เปนตัวอยางที่

นาชื่นชมอยางย่ิงเลยคะ 
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   ชวงโควิดกับการเรียนออนไลนหลายคนคงรูสึกเบื่อ นองออม ขวัญจิต สองสกุล 

ตอนนี้เรียนชั้นปวช.1 สาขาการโรงแรม ตองเรียนออนไลนอยูที่บาน เลยหาทางออกที่

ทำใหทั้งหายเบื่อและสรางรายไดใหกับตัวเองดวย ยอดเย่ียมมากเลยคะ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (พฤศจกิายน 2564) 
 

สวสัดคี่ะ พีๆ  ทางมูลนิธทิุกคน พีๆ  เป็นยงัไงก้นบา้งคะ สบายดไีหมคะ ช่วงโควดิแบบนีพีๆ   เบอืกนับา้ง

ไหมคะ สําหรบัหนูแล้วการได้อยู่บ้านทงัวนัแบบนีมนัน่าเบอืมากๆ เลยค่ะ หนูก็เลยลองหากจิกรรมต่างๆ 

มาทาํ และกจิกรรมทหีนูทําเป็นประจํากค็อื การทาํขนม เพราะมนัเป็นความชอบของหนู หนูเป็นคนชอบทํา

ขนม อกีอย่างคอืการทําขนมสามารถขายได ้ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัหนูอกีดว้ย ช่วงทหีนูเรยีนออนไลน์นีหนู

กท็ําขนมขายทุกวนั อาจจะมหียุดบา้งบางวนัถ้ามธีุระจรงิๆ ถงึแมว้่าหนูจะเอาเวลามาทําขนมแต่หนูก็ไม่ได้

ทงิการเรยีน ยงัคงเขา้เรยีนตามปกต ิทาํงานตามทอีาจารยม์อบหมาย ถา้มเีวลาว่างกท็ํากบัขา้วช่วยทํางาน

บา้นต่างๆ มากมาย เดอืนนีอาจารยบ์อกว่าจะไดฉ้ีดวคัซนี หนูรูส้กึดใีจมากเพราะอยากฉีดมานานแลว้ หนู

รีบกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว พอถึงวนันัดหนูก็รบีนังรถลงไปเชียงใหม่เพอืไปฉีดวคัซีน 

หลงัจากไปฉีดมาแล้วกไ็ม่มอีาการใดๆ ร่างกายยงัคงปกตดิทีุกอย่าง แลว้ทางพีๆ  ไดฉี้ดวคัซีนกนัครบหรอื

ยงัคะ อาการเป็นยงัไงบา้ง ทหีนูบอกเดอืนทแีลว้ว่าเดอืนนีจะไดไ้ปเรยีน หนูกย็งัคงไม่ไดไ้ปเรยีนทวีทิยาลยั

เลยค่ะ ยงัเรยีนออนไลน์เหมอืนเดมิ สุดทา้ยนีหนูขอใหพ้ีๆ  ทุกคนสุขภาพแขง็แรงนะคะ 
      

     น.ส. ขวญัจติ สองสกุล 

     นกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบรหิารธุรกจิ 

   สมัยเรียน ม.ตน นองออมเคยมีประสบการณทำขนมสงเปนอาหาร

กลางวันโรงเรียนใหนักเรียนหลายรอยคนที่โรงเรียนบานเปยงหลวงมาแลว 

ชวงนี ้ขนมที ่ทำขายนอกจากจะมีคนมาซื ้อไปรับประทานที่บาน ยังมี

หนวยงานตางๆ มาสั่งไปเปนอาหารวางสำหรับการประชุมดวย เรียกวาได

ทำงานไปดวยเรียนไปดวยแทบจะเต็มตัวเลยนะคะ ใครสนใจตามไปชม

และอุดหนุนขนมนาก ินของนองออมไดท ี ่ เพจเฟซบุ ค KJ Sweets 

homemade คะ 
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   ดวยสถานการณการระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหมยังควบคุมไดไมดีนัก 

นองๆ ชนเผาที่พักอาศัยอยูที่บานกาสะลองจึงยังคงตองเรียนออนไลนกันอยางตอเนื่อง 

นองรุนโตอายุ 12-18 ปไดไปรับวัคซีนกันเรียบรอยแลว แตก็ยังตองระมัดระวังไมรับ

เชื้อมาแพรใหกับนองรุนเล็กอายุยังไมสามารถรับวัคซีนที่อาศัยอยูรวมกัน 
 

   ไมวาสถานการณภายนอกจะเปนอยางไร ในบานกาสะลองก็ยังทำกิจกรรมงานเกษตรเพ่ือการดำรงชีวิตเปนปกติ

เหมือนเชนทุกปคะ มีทั้งการปลูกขาว ปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เลี้ยงวัว ฯลฯ วาไปแลวก็เปนการคลายเครียดจาก

การนั่งเรียนหนาจอคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี และก็เปนการชวยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารใหกับบานพักดวย 

โดยเฉพาะในชวงโควิด-19 ระบาดจนตลาดหลายแหงในเชียงใหมตองปดทำการเปนเวลานานถึงสองสัปดาห หวังวา

สถานการณจะดีข้ึนจนนองๆ ไดกลับไปเรียนท่ีโรงเรียนในเร็ววันนะคะ   

 

 

 
 

      
 

  พูนพลังขอสงความสุข

ปใหมนี้แดทุกทาน ดวย

การ  ดและคำอวยพร

น าร ักๆ จากน องหมิว 

เบญจวรรณ ศรียางนอก 

จ.ม ุกดาหาร ขอใหทุก

ทานมีความสุขในปใหม

ที่จะมาถึงนี้นะคะ ^_^   
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง 

 

บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code   
สะดวก รวดเร็ว  ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพกร  

โดยอัตโนมัติ ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิ  

ในการลดหยอนภาษี 
 

รายละเอียดวิธีบริจาคดวย QR Code 

http://edonation.rd.go.th/donate/455430.jpg 

 

 

บริจาคผานบัญชี 
 

      ËÃ×Í 
 
 

บรจิาคโดยเช็ค   สั่งจาย  มูลนิธิพนูพลัง สงมายังสำนักงาน 

(ณ ป 2564 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนธิิยังสามารถนำไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได) 
 

ทานท่ีประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพ่ือรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ 

O ทุนการศึกษาตอเนื่อง  3,000 บาท   จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษา กองทุนรุนสูรุน             บาท  

O สนับสนุนสื่อเพ่ือเยาวชน                 บาท 

O สนับสนุนการศึกษาชนเผา               บาท 

O อื่นๆ คือ     จำนวน                      บาท 

    

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เลขที่บัญชี  007-1-30175-5 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขที่บัญชี  197-0-54978-6 

 

มูลนิธิพูนพลัง  http://www.poonpalang.org 

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

โทร. 081-772-2358  e-mail: poonpalang@yahoo.com  LINE ID: poonpalang 

ãËÁè 




