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     พบกับจดหมายขาวพูนพลังในชวงฤดูฝนอีก 

เชนเคย ปนี้ฝนฟาตกหนาแนนเพราะอิทธิพลจาก

ปรากฏการณลานีญาที่เพ่ิมกำลังแรง หลายพ้ืนท่ีเริ่ม

ประสบภัยน้ำปาไหลหลากหรือน้ำทวมขัง อยาลืม

ตรวจสอบขอมูลพยากรณอากาศและขาวสารท่ี

เก่ียวของ และเตรียมตัวพรอมรับมือไวเสมอนะคะ 

      ชวงน้ีสถานการณโควิด-19 ดูจะผอนคลายลง 

พูนพลั งจึ งไดออกไปเยี่ ย ม เยียน โรงเรียน ท่ี เคย

สนับสนุนโครงการตางๆ แตทุนการศึกษาก็ยังใชวิธี

โอนผานบัญชีธนาคาร ติดตามรายละเอียดไดใน

จดหมายขาวฉบับน้ีคะ 

     หากยอนไปเมื่อ 20-30 ปกอน สภาพโรงเรียนใน

ชนบทยังขาดแคลนสิ่งแวดลอมทางการศึกษาเปนอยาง

มาก หลายโรงเรียนนักเรียนน่ังเรียนในเพิงมุงหญา 

ก้ันหองดวยกระดานไม ครูตองสลับกันพูดเพื่อไมให

เสียงตีกัน ยามลมพัดก็พาฝุนพาฝนเขามา บางโรงเรียน

อาคารเกาทรุดเอียงจนนาหวาดเสียววาจะลม แมแจง

ไปยังตนสังกัดหลายปแลวแตก็ยังไมไดรับงบประมาณ

อาคารใหม ตองใหนักเรียนนั่งเรียนในอาคารที่ไมรูวา

จะพังลงมาเมื่อไหรเพราะหองเรียนมีไมเพียงพอ

  มูลนิธิพูนพลังไดประสานงานงบประมาณชวยเหลือจากหนวยงานเครือขาย เพื่อสนับสนุนโครงการจัดสราง

สิ่งแวดลอมทางการศึกษามาแลวหลายโครงการ แมในชวงหลังจะไมไดมีการจัดวางงบประมาณประจำสำหรับ

โครงการนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเด็กวัยเรยีนลดลงอยางตอเนื่อง ทำใหจำนวนนักเรียนในแตละโรงเรียนมี

แนวโนมลดลง ความขาดแคลนจึงลดนอยลงไปดวย  

สำหรับผลงานนิทานหัวขอ ÂÒÇ.... ท่ีไดรับ

การคัดเลือกไปประกวดที่ญี่ปุนเมื่อปที่แลว พูน

พลังรายงานผลไวในจดหมายขาวฉบับที่แลว

(ไดรับรางวัลชมเชย 1 ผลงาน) ขณะนี้ทาง

ญี่ปุนไดจัดสงเกียรติบัตรและของที่ระลึกมาถึง

ที่สำนักงานแลว เดี๋ยวเจาหนาที่จะทำการแปล

แลวจัดสงตอไปใหเจาของผลงานคะ 
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     เมื่อวันที่ 28-31 มิถุนายน ที่ผานมา พูนพลังไดนำเจาหนาที่กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน 

ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนโครงการนี้มาเปนเวลานาน โดยจัดใหมีคายอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุนและอ่ืนๆ 

มาชวยงานกอสรางและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันไปในตัว ไปติดตามโครงการที่เคย

ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดสระแกวมาคะ ท่ีจังหวัดสระแกว กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand สนับสนุนการ

สรางอาคารไปทั้งหมด 6 หลังใน 6 โรงเรียน ทุกโรงเรียนยังบำรุงรักษาและใชงานอาคารอยางดีแมเวลาจะผานมา

นานแลว  

กิจกรรมตางๆ จัดบริเวณหองพักครูและลาสุดตอเติมกันสาดย่ืนออกมาจากตัวอาคารเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีใชสอย วันท่ี 

พูนพลังไปเย่ียมมีกิจกรรมเรียนรูวิธีรับมือไฟไหม ไดเห็นเด็กๆ ระดับชั้นประถมปลายนั่งอยูในพื้นที่ใตอาคารและกัน

สาด ฟงบรรยาย ดูการสาธิต และรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงทุกคนก็ชวยกันจัดโตะเกาอี้

เปลี่ยนพ้ืนที่ใหเปนโรงอาหาร เรียกวาใชประโยชนจากอาคารไดหลากหลายมากคะ  

   หนึ่งใน 6 โรงเรียนนั้นคือโรงเรียนบานหนองเสม็ด อำเภอโคกสูง ไดรับการ

สนับสนุนอาคารเรียน 2 ชั้น 4 หองเรียนเมื่อป 2545 เดิมมีเฉพาะ 4 หองเรียน 

ชั้นบน ชั้นลางเปนพื้นซีเมนตโลง ทางโรงเรียนคอยๆ ปรับปรุงตอเติมเวทีสำหรับ 

      

   ทานผูอำนวยการกาญจนายังกรุณาเลาใหฟงวา ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผานมา โรงเรียนบานหนอง

เสม็ดเปนโรงเรียนแหงแรกในอำเภอท่ีตอบรับเปนศูนยแยกกักตัวชุมชน โดยบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนชวยกัน

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูและรับคำแนะนำดานสาธารณสุขจากเจาหนาที่เฉพาะทางในพื้นที่ เปดรับผูปวยเขา

มาพักในอาคารตางๆ ของโรงเรยีน รวมทั้งอาคารเรียนหลังน้ีดวย  

   ในฐานะหนวยงานประสานงาน พูนพลังขอขอบคุณกองทุน C.A.N. 

H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน ที่กรุณาสนับสนุนงบประมาณกอสราง

อาคาร และนำอาสาสมัครชวยงานกอสรางมาพักอาศัยในบริเวณโรงเรียนเปน

เวลาเกือบ 3 สัปดาห และขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบานหนองเสม็ดเปนอยาง

ยิ่งท่ีดูแลรักษาและใชงานอาคารใหเกิดประโยชนแกเด็กๆ และชุมชนอยาง

เต็มท่ี รวมทั้งตอนรับคณะที่เขาไปเยี่ยมอยางอบอุนท้ังท่ีไมไดแจงลวงหนาคะ   

2



©ºÑº·Õè 40  

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2565 Í§¤ì¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³¡ØÈÅ ÅÓ´Ñº·Õè 748

·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÍà¹×èÍ§

         ตั้งแตเปดเทอมปการศึกษา 2565 แทบทุกโรงเรียนดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไซตกันแลว แต

ดวยสถานการณที่ยังไมแนนอน หลายโรงเรียนเปลี่ยนกลับไปเรียนออนไลนเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 เปน

ชวงๆ  ในปนี้พูนพลังจึงยังมอบทุนการศึกษาตอเนื่องดวยการโอนเขาบัญชีธนาคารของนองๆ ทุกคน มาถึงตอนนี้

พอจะมีความหวังแลววาปหนาคงไดไปพบนองๆ ในพิธีมอบทุนสักที ระหวางนี้ก็อานจดหมายคลายความคิดถึง

กันไปกอนนะคะ 

 

 

 

 

 หนูจะตั้งใจเรียนใหไดเกรดของ ม.1 ไมตํ่ากวา 3.80  
 หนูจะเชื่อฟงคําส่ังสอนของครูอาจารย และพอแมปูยาตายาย 
 และหนูจะชวยทํางานบานในทุกๆ วัน และจะมาเปนจิตอาสา 
 ของหองสมุด 

 ด.ญ. ธนัชพร พรรคพล (ขม)  ชั้น ม.1 จังหวัดรอยเอ็ด 

¹ÒÂ¹¾ÃÑµ¹ ¹Ñ¹·Ð¤ÕÃÕ (ÁÍÊ)  ªÑé¹ »Çª.1 ÊÒ¢ÒªèÒ§¡èÍÊÃéÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á 
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พูนพลังสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนองๆ อยางตอเนื่อง แตก็สงเสริมใหนองๆ โดยเฉพาะคนที่โตแลว 

ไดพยายามทำงานหารายไดเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวควบคูกันไปดวย นายินดีจริงๆ ที่เดี๋ยวน้ีมีสถาน

ประกอบการจำนวนมากรับนองๆ ที่ยังศึกษาอยูเขาทำงานพารทไทมกันเปนปกติแลวคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ¾Õèæ ÁÙÅ¹Ô¸Ô¾Ù¹¾ÅÑ§ ÊºÒÂ´ÕÁÑéÂ¤Ð ÊèÇ¹Ë¹ÙÊºÒÂ´Õ¤èÐ ªèÇ§»Ố à·ÍÁ

·Õè¼èÒ¹ÁÒË¹Ùä´éä»·Ó§Ò¹·ÕèÃéÒ¹ÍÒËÒÃ¤èÐ ä´éáºè§àºÒÀÒÃÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇàÂÍÐ

ÁÒ¡æ àÅÂ¤èÐ â´Âà©¾ÒÐ¤èÒãªé¨èÒÂªèÇ§·Õèà»Ô´à·ÍÁ Ë¹ÙäÁèµéÍ§ãªéµÑ§¤ìáÁèã¹

¡ÒÃ¨èÒÂ¤èÒáºº½Ö¡ËÑ´ ¤èÒà·ÍÁ ¤èÒ¤ÃÙµèÒ§ªÒµÔ áÅÐ¤èÒªØ´¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤èÒ

ÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÊÔè§·ÕèË¹ÙµÑé§ã¨¨Ð·Óã¹»Õ¹Õé¤×Í Ë¹Ù¨ÐµÑé§ã¨ÍèÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

áÅÐµÑé§ã¨ÊÍº NETSAT ãËéä´é¤Ðá¹¹àÂÍÐæ à¾×èÍ·Õè¨Ðä´éÂ×è¹à¢éÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 ÃÍº¾ÍÃìµ¤èÐ Ë¹Ù¨ÐµÑé§ã¨àÃÕÂ¹ µÑé§ã¨ÍèÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ·Óà¡Ã´ãËé´Õ¢Öé¹ à»éÒËÁÒÂã¹¡ÒÃà¢éÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤×Í

¤³ÐÊÑµÇá¾·Âì¤èÐ áÅéÇ¡çÍÂÒ¡·Ó Ø̧Ã¡Ô¨ÊèÇ¹µÑÇ ÍÂÒ¡ÁÕµÑ§¤ìãªéã¹Í¹Ò¤µ Ë¹ÙÍÂÒ¡·ÓãËé¤ÃÍº¤ÃÑÇ

ÊºÒÂ äÁèµéÍ§ÅÓºÒ¡ ÊØ´·éÒÂ¹ÕéË¹Ù¢ÍÍÒÃÒ¸¹Ò¤Ø³¾ÃÐÈÃÕÃÑµ¹µÃÑÂáÅÐÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒÂ ¨§´Å

ºÑ¹´ÒÅãËé¾Õèæ ·Ò§ÁÙÅ¹Ô¸Ô·Ø¡·èÒ¹ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ »ÃÒÈ¨Ò¡âÃ¤ÀÑÂä¢éà¨çº¤èÐ  

 ¹.Ê.Ç¹Ô´Ò ¾Ç§¨Ó»Õ (á¾Ã)   ªÑé¹ Á.5  ¨. ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ 

  ÊÇÑÊ´Õ¾Õèæ áÅÐ¼ÙéãËé·Ø¹¹Ð¤Ð Ë¹Ù ¹.Ê.¡ØÅÊÔ·¸Ôì ÀÙÂÒ´ÒÇ ËÃ×Í¹éÍ§¹éÓ µÍ¹¹Õé

Ë¹ÙàÃÕÂ¹ÍÂÙèªÑé¹ »Çª.3 Ë¹Ù¨ÐàÃÕÂ¹ãËé¨º¶Ö§ »ÇÊ. áµè¡çÁÕ¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹

·ÕèäÁè¾Í¤èÐ Ë¹Ù¨Ö§ä é́ËÒÃÒÂä´éàÊÃÔÁã¹àÇÅÒ·ÕèàÅÔ¡àÃÕÂ¹áÅéÇ¢Í§·Ø¡æ ÇÑ¹ ÁÒ

·Ó§Ò¹àÊÃÔÁ·ÕèÃéÒ¹ÍÒËÒÃ à¢éÒ§Ò¹ 6 âÁ§àÂç¹àÅÔ¡§Ò¹à·ÕèÂ§¤×¹ã¹·Ø¡æ ÇÑ¹

à¾×èÍ·Õè¨Ð¹ÓÃÒÂä´éàËÅèÒ¹ÕéÁÒãªéã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐãËé¼Ùé»¡¤ÃÍ§ áÅÐ·Ø¹¹Õé¡çà»ç¹

ÊèÇ¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§Ë¹Ù Ë¹Ù¢Í¢Íº¤Ø³¼ÙéãËé·Ø¹áÅÐ¼Ùé·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

·Ø¡·èÒ¹´éÇÂ¹Ð¤Ð Ë¹Ù¢ÍÊÑÒÇèÒË¹Ù¨ÐãªéãËéà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ìÁÒ¡·ÕèÊØ´ Ë¹Ù¨Ð

à»ç¹à´ç¡´Õ¢Í§¼Ùé»¡¤ÃÍ§¢Í§¤ÃÙ áÅÐà»ç¹¤¹´Õ¢Í§ÊÑ§¤Á¤èÐ 

 ¹.Ê. ¡ØÅÊÔ·¸Ôì ÀÙÂÒ´ÒÇ  (¹éÓ) ªÑé¹ »Çª.3 ÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¸ØÃ¡Ô¨ ¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Øì 
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·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒáÅÐÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

ทุ น การศึ กษ าระดั บ อาชี วศึ กษ าและอุ ด มศึ กษ า 

ปการศึกษา 2565 เปดรับสมัครไปในชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 

มีใบสมัครสงเขามาถึง 232 ราย มากท่ีสุดนับจากเปดรับสมัครมา 

และกรรมการก็พิจารณาอนุมัติทุนใหมากท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมา

เชนเดยีวกัน  

จากใบสมัครทั้งหมดมีใบสมัครเพื่อศึกษาในระดับปริญญา

ตรีมากถึงประมาณ 84% ทุนที่อนุมัติจึงมีระดับปริญญาตรี     

มากตามไปดวย ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการอนุมัติทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารายใหม

ในปการศึกษา 2565 จำนวน 12 ราย ตามรายชื่อดานลางนี้คะ  

ช่ือ จังหวัด ระดับ สาขา สถานศกึษา 

น.ส. กุลธิดา ไมหอม ลำปาง ปรญิญาตรี พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

น.ส. ณัฐธิดา นอยอาย ปทุมธานี ปรญิญาตรี พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

น.ส. เก็จมณี สิงหคำ ราชบุร ี ปรญิญาตรี พยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการณุย 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

น.ส. เมยาวี ตรีเกษรมาศ สุพรรณบุร ี ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

น.ส. ฐิติมา ฐิตินันทวรังกูล ลำพูน ปรญิญาตรี ครุศาสตร (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 

น.ส. ธัญญพัทธ สมวงษ ระยอง ปวส. เทคโนโลยีเคร่ืองมือวัดและ

ควบคุม 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

นาย วีระพงษ สุขสุวรรณ สตูล ปวช. ไฟฟากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

น.ส. ปาริชาติ โอมณ ี สตูล ปรญิญาตรี ศึกษาศาสตร (ศิลปศาสตร) มหาวิทยาลยัทักษิณ 

นาย อับดาร เอียดวาร ี สงขลา ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

น.ส. นูรฟะฮ อาโกะ ยะลา ปรญิญาตรี พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธาน ี

น.ส. นุชนาถ - ตาก ปรญิญาตรี มนุษยศาสตร 

(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

น.ส. วรัทญา เอมสวัสดิ ์ นครราชสมีา ปรญิญาตรี พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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à´×Í¹¡èÍ¹ÊÍº   ¡Ã¡®Ò¤Á 2565 

   ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ¾Õèæ ¼Ùé·ÕèÁÕ¾ÃÐ¤Ø³¡ÑºË¹Ù à»ç¹ÍÂèÒ§äÃ¡Ñ¹ºéÒ§¤Ð ½¹µ¡ºéÒ§äËÁ¤Ð ·Ò§¹Õé·Ø¡àÂç¹½¹µ¡

µÅÍ´àÅÂ¤èÐ µ¡¡ÅÒ§¤×¹ÍÒ¡ÒÈË¹ÒÇÁÒ¡¤èÐ ¹Í¹ËÅÑºÊºÒÂ¡Ñ¹àÅÂ·Õà´ÕÂÇ áµèµÃ§¡Ñ¹¢éÒÁ¡ÑºË¹ÙàÅÂ

§Ò¹àÂÍÐÁÒ¡æ àÅÂ¤èÐ ·Ø¡¤×¹¤×Í¤×¹áËè§¡ÒÃÍèÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ·º·Ç¹º·àÃÕÂ¹ ·Ó§Ò¹¡ÅØèÁ ¨´ÊÃØ» ¶ÒÁ

ÇèÒàË¹×èÍÂäËÁ µÍºä´éàÅÂàµçÁ»Ò¡ÇèÒàË¹×èÍÂÁÒ¡¤èÐ áµè´éÇÂã¨ÃÑ¡ºÇ¡¡Ñº¾Ñ¡ÊÑ¡Ë¹èÍÂ¡çÅØ¡¢Öé¹ÁÒä é́¤èÐ 

àÇÅÒË¹Ù¾Ñ¡¡ç¨Ð Ù́Ë¹Ñ§ äÁè¡ç¹Í¹·Ñé§ÇÑ¹àÅÂ¤èÐ ¾ÍÊÁÍ§»ÅÍ´â»Ãè§¡çàÃÔèÁÅØÂµèÍàÅÂ Ë¹Ù¤ØÂ¡Ñº¤Ø³áÁè·Ø¡

¤×¹ ¤Ø³áÁè¨ÐºÍ¡àÊÁÍÇèÒÍÂèÒ§à¾Ôè§ÂÍÁá¾é ãËé¤Ô´µÍ¹·ÕèàÃÒä´éãº»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ Ë¹Ù´Õã¨ÃéÍÂà·èÒáµè¤Ø³

áÁè¨Ð´Õã¨à»ç¹ÅéÒ¹à·èÒ à¾ÃÒÐÊÔè§¹Õé·ÓãËéË¹ÙÊÙéàµçÁÃéÍÂ¤èÐ 

   ÍÒ·ÔµÂì·Õè¼èÒ¹ÁÒ¾Õè½¹ÁÒËÒË¹Ù´éÇÂ ¾Õè½¹¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡¨ÃÔ§æ ¤èÐ ¡Ñ¹àÍ§ÊØ´æ 

¢Í§àµçÁäÁéàµçÁÁ×ÍàÅÂ ÁÕ·Ñé§àÊ×éÍ¼éÒ ¡Ò§à¡§ áÅéÇÊÔè§·ÕèË¹Ùµ×è¹àµé¹·ÕèÊØ´¡ç¹èÒ¨Ð

à»ç¹µØê¡µÒ¹éÍ§ÍØè¹ã¨¤èÐ ¾Õè½¹ºÍ¡ÇèÒàÍÒäÇé¡Í´àÇÅÒàË§Òæ Ë¹Ù¡çÍÂÒ¡¨Ð

¢Íº¤Ø³·Ø¹¹Õé·Õè·ÓãËéË¹Ùä´éà¨Í¾Õè·Õè´Õ ÁÔµÃÀÒ¾·ÕèÊÇÂ§ÒÁ¤èÐ 

¹Ò§ÊÒÇ¹ÙÃ¿ÐÎì ÍÒâ¡êÐ 

 ¹ÔÊÔµÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ 

   นองนูรฟะฮ (นูรฟะฮ อาโกะ) เปนชาวจังหวัดยะลา สมัครทุนการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเขาศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร คณะเจาหนาที่

และอาสาสมัครพูนพลังไปเยี่ยมท่ีบานของนองปลายเม่ือเดือนเมษายนในชวงกอนวัน

ฮารีรายอซึ่งเปนเทศกาลเฉลิมฉลองหลังการถือศีลอดของชาวมุสลิม ไดเห็นการ

เตรียมจัดซุมประตูไมไผหนามัสยิดของแตละชุมชนสวยงามมากคะ  

   ในการไปเยี่ยมครั้งนี้ นอกจากจะมีอาจารยมูฮัมหมัดพาอูซี เจะซู ผูอำนวยการ

โรงเรียนบานลูโบะบูโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และอดีตนักเรียนทุนอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษารุน 1 นายยาการียา ลาเตะ ครูอาสา กศน. อำเภอบาเจาะ 

จ.นราธิวาส คอยชวยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารเหมือนเชน

ทุกครั้งที่พูนพลังไปเยือนสามจังหวัดชายแดนใต ยังมีคุณครูฝน 

อัจฉรา อดุลจิตร อดีตนักเรียนทุนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารุน 13 

ที่เพ่ิงบรรจุเปนขาราชการครู ตอนนี้สอนอยูที่โรงเรียนพระแสงวิทยา 

อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี ไปพบปะกับนองดวย นอกจากเปนรุนพ่ี

ทุน พี่ฝนยังเปนรุนพี่สถาบันของนองนูรฟะฮ เลยมีคำแนะนำดีๆ ให

รุนนองเยอะแยะเลยคะ 
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Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ê×èÍà¾×èÍàÂÒÇª¹ 

 

การประกวด “นิทานสานฝน” หัวขอ ËÁØ¹ / Ç¹ 

ภาคเรียนที่ 1/2565 มีนิทานสงเขารวมประกวด 26 เรื่อง 

ดูจำนวนแลวอาจจะนอยกวาครั้งกอนๆ แตคุณภาพคับแกว

ทีเดียว กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน

คั ด เลื อ กน ำส งป ระกวดต อที่  Oshima International 

Handmade Picture Book Contest ที่ญี่ ปุ นถึ ง 4 เรื่อ ง 

จัดสงไปเรียบรอยแลวคะ     ส ว น ก า รป ระ ก ว ด ท่ี เมื อ ง ไท ย  ข ณ ะ น้ี

คณะกรรมการกำลังพิจารณาและใหความเห็น 

มีกำหนดประกาศผลในชวงสิ้นเดือนกันยายนน้ี 

อดใจรออีกนิดนะคะ

แตกตาง คอืมุมมองจากภายนอกที่แตละคน
จะมองเห็น ทุกความแตกตางสามารถ
เช่ือมโยงเขาหากันได ถาเราเปลีย่นความ
แตกตางใหลงตัวในแบบฉบับของเราได 

ด.ช. อัฒพรรณ วิศวจินดา  ช้ัน ป.4 
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม  

ม.เทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุรี 

การประกวดภาพประดษิฐ/เรียงความ หัวขอ áµ¡µèÒ§ ภาคเรียนที่ 2/2564 มีผลงานสงเขารวมประกวด

ถึง 148 ชิ้น ขอนำตัวอยางผลงานท่ีนาสนใจมาใหชมกันคะ 
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง

บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code  
สะดวก รวดเร็ว  ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพกร 

โดยอัตโนมัติ ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิ  

ในการลดหยอนภาษี 

รายละเอียดวิธีบริจาคดวย QR Code 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/

newsbanner/2022/03/e-donation_edit02.03.65-01.pdf 

บริจาคผานบัญชี 

      ËÃ×Í 

บรจิาคโดยเช็ค   สั่งจาย  มูลนิธิพนูพลัง สงมายังสำนักงาน

(ณ ป 2565 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนธิิยังสามารถนำไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได) 

ทานท่ีประสงคระบุโครงการสนับสนุน  กรุณาแจงมายังมูลนิธิ 

O ทุนการศึกษาตอเนื่อง  3,000 บาท             จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษา กองทุนรุนสูรุน  จำนวน  บาท 

O สนับสนุนสื่อเพ่ือเยาวชน    จำนวน  บาท 

O สนับสนุนการศึกษาชนเผา  จำนวน  บาท 

O คิดดิจิทัล   จำนวน  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  โทร. 081-772-2358   

47/217 หมู่บ้านสิวลี ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

e-mail : poonpalang@yahoo.com            poonpalang            มูลนิธิ พูนพลัง

ãËÁè 




