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ºÍ¡¡ÅèÒÇ
พบกับจดหมายขาวพูนพลังเชนเคยในเดือนสุดทายของปนะคะ ปนี้เปนอีกปหนึ่งที่โรคระบาดยังอยูกับเรา นอง
หลายคนสงขาวมาวาตองกักตัวเพราะคนใกลชิดติดโควิดบาง บางคนพลอยติดไปดวยแตก็รักษาตัวจนหายดีทุกคน
แลว อี กไมนานโควิด-19 คงจะมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเรานอยลง ดวยวิทยาการความกาวหนาในการผลิต
วัคซีนและยาที่ใชรักษาที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว
ในชวงเวลาอยางนี้พูนพลังก็ทำงานและประชุมทางออนไลนเปนหลักเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ แมไมไดออกไป
เยี่ยมเยียนพบปะกันจริงๆ แตก็ไดพบกันทางออนไลน ไดติดตามความเปนไปของนองๆ อยูเรื่อยๆ คะ
น อ งฝน อั จ ฉรา อดุ ล จิ ต ร จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค รุศ าสตร บั ณ ฑิ ต (สาขา
ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเมื่อป 2562 สงขาวมาวาตอนนี้ฝนของ
ฝนเป น จริ งแล ว ฝนได บ รรจุ เป น ข า ราชการครู ป จ จุบั นสอนอยูที่ โรงเรีย นพระแสงวิทยา
อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานีคะ
สวนนองทิพย สินาภรณ ซอนกลิ่น ใกลจะจบ ปวส. จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแลว
ทิพยสัมภาษณผานโครงการ ATP จะไดไปทำงานที่บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศ
ญี่ปุนตั้งแตปหนานี้ คงมีประสบการณใหมๆ นาตื่นเตนรออยูหลายอยางเลยนะคะ

¤Ô´´Ô¨Ô·ÑÅ
การประกวดสิ่งประดิษฐ ¤Ô´´Ô¨Ô·ÑÅ ในปนี้เปนการประกวดป
ที่ 3 แล ว ค ะ ช ว งโควิ ด น อ งส ว นใหญ เรี ย นออนไลน อาจจะ
รวมกลุมทำงานดวยกันลำบากนิดหนึ่ง ปนี้จึงมีทีมสงผลงานเขา
ประกวดในรอบแนวคิดเพียง 5 ทีมเทานั้น แตก็เปนสิ่งประดิษฐที่
นาสนใจในหลากหลายมุมมองและวิธีการใชงาน คณะกรรมการไดสัมภาษณและจัดสงอุปกรณใหกับทุกทีมแลว รอ
ลุนกันตอนะคะวาในรอบสิ่งประดิษฐแตละทีมจะนำแนวคิดไปทำใหใชงานจริงไดอยางไรบาง ^_^
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Ê×èÍà¾×èÍàÂÒÇª¹ : ¹Ô·Ò¹ÊÒ¹½Ñ¹
การประกวด นิทานสานฝน หัวขอ ยา......ว ในภาคเรียนที่ 1/2564 มีผลงานสงเขารวมประกวด
ทั้งสิ้น 36 ผลงาน จากนักเรียนนักศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
โดยมีโรงเรียนตางๆ รวมสงผลงาน 5 โรงเรียน
คณะกรรมการรวมพิ จารณาผลงานทั้งหมด 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 คัดเลือกผลงานเพื่อทำการ
แปลและส ง ไปประกวดนิ ท านทำมื อ Oshima Handmade Picture Books จั ด โดย 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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... ฉันก็เป็ นเพียงเด็กผูห้ ญิงตัวเล็กๆ ธรรมดาคนหนึงทีไม่กล้าแม้แต่จะบอกกับใครว่า
ความฝันของฉันคืออะไร ไม่กล้าแม้แต่จะเป็ นตัวของตัวเอง ไม่กล้าต่อสูก้ บั ปั ญหาด้วย
ตนเอง ไม่กล้าทีจะเชือมันในความคิดและลงมือทําเลยแม้แต่น้อย เพราะฉันคิดว่าการ
เป็ นตัวของตัวเองของฉันนันยังไม่ดพี อ ฉันเอาแต่เฝ้ าพยายามทีจะเป็ นแบบคนเก่งๆ
เฝ้ า พยายามทีจะเหมือ นคนอืนๆ และเมือทํ า ตามคนอืนได้ ฉั น กลับ ไม่ มีค วาม
ภาคภูมใิ จเลยสักนิด เพราะฉันรู้ดวี ่าความเก่งนันไม่ใช่ความเก่งทีมาจากตัวฉันจริงๆ
ฉันจึงพยายามทีจะกล้าแสดงตัวตนของฉันออกมา กล้าทีจะคิดและลงมือทําในสิงทีฉัน
เลือก ถึงแม้จะมีผดิ พลาดบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่การเติบโตขึนในทุกวันของฉันทําให้ฉัน
เข้มแข็งขึนมาเสมอ ...
นองณัฐชยา พรมมา สงเรียงความในหัวขอ “กลา” เขารวมประกวดในโครงการสื่อเพื่อเยาวชน ไดรับรางวัลชมเชย
จากพูนพลังไปในปการศึกษาที่ผานมา เมื่อไมกี่วันมานี้นองสงจดหมายแจงขาวดีเขามาที่มลู นิธิคะ

ดิ ฉั น นางสาวณั ฐ ชยา พรมมา จาก
โรงเรีย นเตรีย มอุ ด มศึ ก ษา ภาคเหนื อ
ขอขอบพระคุณมูลนิธพิ ูนพลังเป็ นอย่างยิง
สําหรับโอกาสและกิจกรรมดีๆ ทีเปิ ด ให้
เ ข้ า ร่ ว ม เ พื อ แ ส ด ง ฝี มื อ ค ว า ม รู้
ความสามารถ ดิฉั น ได้นํ า เกีย รติบัต รที
ได้รบั รางวัลใส่ในแฟ้ มสะสมผลงาน เพือยืนขอเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในรอบที 1 เกียรติบตั รของ
มูลนิธเิ ป็ นส่วนหนึงทีทําให้แฟ้ มสะสมผลงานของดิฉันมีความโดดเด่นน่ าสนใจ ดิฉันผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
การสอบสัมภาษณ์ และมีสทิ ธิเข้าศึกษาต่อทีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอขอบพระคุณ
ทีให้ดิฉันได้แสดงความสามารถ และอยากขอให้ดําเนินกิจกรรมดีๆ แบบนีไปเรือยๆ เพือเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนเพิมประสบการณ์ มีผลงานเป็ นความภูมใิ จ และสามารถนําไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย ขอบพระคุณค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับนองณัฐชยาดวยนะคะ พูนพลังดีใจที่ไดมีโอกาสเพิ่มเติมเสริมความมั่นใจใหนองๆ ทุกคน
และขอบคุณมากที่ติดตอบอกเลาแจงขาวกันเขามาคะ ^_^
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ปนี้เปนปแรกที่พูนพลังมอบทุนเพิ่มเติมในชวงเทอมปลายอีก 2,000 บาท ใหนองๆ ระดับ ม.ปลาย, ปวช.
และ ปวส. ที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้น ไป เพื่ อชวยเหลือคาใชจายในการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกนิด และหวังวาจะชว ย
กระตุนใหพยายามตั้งใจเรียนใหมากขึ้นอีกหนอย นองๆ ที่รับทุนไปเลามาหลายคนวาไดนำไปใชตามความจำเปน
ของแตละคนอยางไรบางคะ

จ่

มันไปวิทยาลัย,ค่าอาหารกลาง

สวัสดีค่ะ หนู ชอื น.ส. ธิดารัตน์ พรคําเดช เรียนอยู่ชนั ปวช.2
วิท ยาลัยการอาชีพ โพนทอง เทอม 2 นี หนู ไ ด้ออกฝึ ก งานค่ะ อยู่
ร้านป้ าย งานไม่ค่อยหนักค่ะ แต่ก็ไม่ได้สบาย เป็ นการฝึ ก ออกหา
ประสบการณ์ไว้ หนูได้เรียนการออกแบบป้ ายกับหัวหน้างานเยอะ
เลยค่ะ หนูตอ้ งสูแ้ ละตังใจฝึกเรียนงาน สูใ้ ห้ได้มากทีสุดเพือทีจะเอา
ไปประกอบอาชีพทีหนูฝันใฝ่
สุ ด ท้ายนี สวัส ดีปี ใหม่ค่ ะ ขอให้ผู้ให้ทุ น หนู สุ ข ภาพร่างกาย
แข็งแรง สิงศัก ดิสิท ธิทังหลายช่ว ยปกปั ก รัก ษาคุ้มครองท่าน ให้
รอดพันจากภัยอันตรายทังปวงค่ะ
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ถึงแมจะจบชั้น ม.6 ไปตั้งแตป 2562
เมื่ อ ไม น าน นี้ น อ งม อ ส ฐานั น ด ร
สมบูรณ ก็ยังแวะมาทักทายไตถามทุกข
สุขเหมือนเดิม มอสเลาวาปนี้ อ. เขวาสินรินทร จ.สุรินทร มีฝนมากแตทิ้งชวง
ค อ นข า งบ อ ย ทำให ไม ถึ งกั บ น้ ำท ว ม
เพียงแคเกี่ยวขาวคอนขางยาก
ได ท ราบว า น อ งที่ เรี ย นจบไปแล ว
มี ง านทำ เลี้ ย งตั ว เองได และอยู สุ ข
สบายดี ผูใหทุนและพี่ๆ ก็ดีใจคะ ^_^

ขอแสดงความยินดีกับนองตา วัฒนา แสงสุวรรณ
ในโอกาสจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
การบัญชี จากมหาวิทยาลัยนครพนม
ตาเคยไดรับทุนพูนพลังตั้งแตเรียนชั้น ป.6 จนจบ
ปวส. หลังจากนั้นเขาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุ พ ราชธาตุ พ นม พร อ มกั บ เรีย นปริญ ญาตรี
ว ย ทั้ ง เรี ย น ทำงาน และเก็ บ เงิน สร า งบ า น
·Øไปด
¹
¡ÒÃÈÖ
¡ÉÒÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒáÅÐ
พยายามดวยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง เปนตัวอยางที่
ÍØน´าชืÁÈÖ
¡ÉÒางยิ่งเลยคะ
่นชมอย
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ชวงโควิดกับ การเรียนออนไลนหลายคนคงรูสึกเบื่อ นองออม ขวัญ จิต สองสกุล
ตอนนี้เรียนชั้นปวช.1 สาขาการโรงแรม ตองเรียนออนไลนอยูที่บาน เลยหาทางออกที่
ทำใหทั้งหายเบื่อและสรางรายไดใหกับตัวเองดวย ยอดเยี่ยมมากเลยคะ

(พฤศจิกายน 2564)
สวัสดีค่ะ พีๆ ทางมูลนิธทิ ุกคน พีๆ เป็ นยังไงก้นบ้างคะ สบายดีไหมคะ ช่วงโควิดแบบนีพีๆ เบือกันบ้าง
ไหมคะ สําหรับหนูแล้วการได้อยู่บ้านทังวันแบบนีมันน่ าเบือมากๆ เลยค่ะ หนูก็เลยลองหากิจกรรมต่างๆ
มาทํา และกิจกรรมทีหนูทําเป็ นประจําก็คอื การทําขนม เพราะมันเป็ นความชอบของหนู หนูเป็ นคนชอบทํา
ขนม อีกอย่างคือการทําขนมสามารถขายได้ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั หนูอกี ด้วย ช่วงทีหนูเรียนออนไลน์นีหนู
ก็ทําขนมขายทุกวัน อาจจะมีหยุดบ้างบางวันถ้ามีธุระจริงๆ ถึงแม้ว่าหนูจะเอาเวลามาทําขนมแต่หนูก็ไม่ได้
ทิงการเรียน ยังคงเข้าเรียนตามปกติ ทํางานตามทีอาจารย์มอบหมาย ถ้ามีเวลาว่างก็ทํากับข้าวช่วยทํางาน
บ้านต่างๆ มากมาย เดือนนีอาจารย์บอกว่าจะได้ฉีดวัคซีน หนูรสู้ กึ ดีใจมากเพราะอยากฉีดมานานแล้ว หนู
รีบกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว พอถึงวันนัดหนู ก็รบี นังรถลงไปเชียงใหม่เพือไปฉีดวัค ซีน
หลังจากไปฉีดมาแล้วก็ไม่มอี าการใดๆ ร่างกายยังคงปกติดที ุกอย่าง แล้วทางพีๆ ได้ฉีดวัคซีนกันครบหรือ
ยังคะ อาการเป็ นยังไงบ้าง ทีหนูบอกเดือนทีแล้วว่าเดือนนีจะได้ไปเรียน หนูกย็ งั คงไม่ได้ไปเรียนทีวิทยาลัย
เลยค่ะ ยังเรียนออนไลน์เหมือนเดิม สุดท้ายนีหนูขอให้พๆี ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ
น.ส. ขวัญจิต สองสกุล
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
สมัย เรียน ม.ตน นอ งออมเคยมีป ระสบการณทำขนมสงเปนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใหนักเรียนหลายรอยคนที่โรงเรียนบานเปยงหลวงมาแลว
ช ว งนี้ข นมที่ทำขายนอกจากจะมีคนมาซื้ อ ไปรับ ประทานที่ บ าน ยังมี
หนวยงานตางๆ มาสั่งไปเปนอาหารวางสำหรับการประชุมดวย เรียกวาได
ทำงานไปดวยเรียนไปดวยแทบจะเต็มตัวเลยนะคะ ใครสนใจตามไปชม
และอุ ด หนุ น ขนมน า กิ น ของน อ งออมได ท ี ่ เ พจเฟซบุ  ค KJ Sweets
homemade คะ
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ดวยสถานการณการระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหมยังควบคุมไดไมดีนัก
นองๆ ชนเผาที่พักอาศัยอยูที่บานกาสะลองจึงยังคงตองเรียนออนไลนกันอยางตอเนื่อง
นองรุนโตอายุ 12-18 ปไดไปรับวัคซีนกันเรียบรอยแลว แตก็ยังตองระมัดระวังไมรับ
เชื้อมาแพรใหกับนองรุนเล็กอายุยังไมสามารถรับวัคซีนที่อาศัยอยูรวมกัน
ไมวาสถานการณภายนอกจะเปนอยางไร ในบานกาสะลองก็ยังทำกิจกรรมงานเกษตรเพื่อการดำรงชีวิตเปนปกติ
เหมือนเชนทุกปคะ มีทั้งการปลูกขาว ปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เลี้ยงวัว ฯลฯ วาไปแลวก็เปนการคลายเครียดจาก
การนั่งเรียนหนาจอคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี และก็เปนการชวยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารใหกับบานพักดวย
โดยเฉพาะในชวงโควิด-19 ระบาดจนตลาดหลายแหงในเชียงใหมตองปดทำการเปนเวลานานถึงสองสัปดาห หวังวา
สถานการณจะดีขึ้นจนนองๆ ไดกลับไปเรียนที่โรงเรียนในเร็ววันนะคะ

พูนพลังขอสงความสุข
ปใหมนี้แดทุกทาน ดวย
การ ด และคำอวยพร
น า รั ก ๆ จากน อ งหมิ ว
เบญจวรรณ ศรียางนอก
จ.มุ ก ดาหาร ขอให ทุ ก
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
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บัญชี 197-0-54978-6

ËÃ×Í

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เลขที่บัญชี 007-1-30175-5

บริจาคโดยเช็ค

สั่งจาย มูลนิธิพน
ู พลัง สงมายังสำนักงาน
(ณ ป 2564 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนำไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได)
ทานที่ประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพื่อรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ
O ทุนการศึกษาตอเนื่อง 3,000 บาท
จํานวน ___ ทุน
O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทุน
O ทุนการศึกษา กองทุนรุนสูรุน
บาท
ãËÁè
O สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน
บาท
O สนับสนุนการศึกษาชนเผา
บาท
O อื่นๆ คือ จำนวน
บาท
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

