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จากประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพูนพลังดําเนินงานด้ วยพลังอาสาสมัครมากว่าสิบปี แล้ ว ทุกคนต่างร่ วมแรงร่ วมใจทํางานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ผ่านการช่วยเหลือนักเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา มีการช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเน้ นช่วยเหลือผู้ที่ขวนขวายพยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ ว เป็ นกลไกเล็กๆ ของสังคมไทยที่ทํางาน
เพื่อร่วมสร้ างสังคมที่พงึ่ พาตนเองได้ ดังรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้
จากประสบการณ์ การทํางานที่ ผ่านมา พูนพลังพบว่าความขาดแคลนมักมาควบคู่กับปั ญ หาอื่นอีก
มากมาย หลายกรณี คําปรึ ก ษาและกํ า ลังใจอย่างต่อเนื่ องเป็ น สิ่งมี ค่า ยิ่งกว่าสิ่งใดสําหรับ ทัง้ ผู้ให้ และผู้รับ
เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันที่สําคัญยิ่ง
ขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มบริ จ าค และผู้ ให้
ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านต่ า งๆ ผ่ า นมู ล นิ ธิ
โดยเฉพาะอาสาสมัค รผู้ดูแ ลนัก เรี ย นทุน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั ง้ 8 ท่ า น ขอทุ ก ท่ า นจงมี
ความสุขโดยถ้ วนหน้ ากัน เทอญ

อาสาสมัครผูดูแลนักเรียนทุน
คุณเพชรดา เดชอุดม คุณพัชรี วัฒนาศิริธนวงษ
คุณสุธาสินี วโรธรรม คุณวิลัสณา พูนพัฒนพิบูลย
คุณอุษา Stutz
คุณนิศารัตน S. Pellerin
คุณสกาวเดือน วงคจินา คุณญาณา เจริญบูลยวิวฒ
ั น

(วิจารณ์ พานิช )
3 เมษายน 2560

โครงการเกษตรแบบยัง่ ยืน
เป็ นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในสถานศึกษา เพื่อให้ นักเรี ยน
เห็นความสําคัญของการพึ่งตนเองด้ านอาหาร และได้ ปฏิบตั ิงานทางการ
เกษตรเป็ น ความรู้ ในการดํ า รงชี วิตและประกอบอาชี พ ต่อไป โดยมูลนิ ธิ
สนับสนุนให้ แก่หน่วยงานที่เสนอโครงการได้ เหมาะสม และโรงเรี ยนจะต้ อง
รายงานผลอย่างน้ อยปี ละ 2ครัง้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 ปี
ปี การศึกษา 2559 มีโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง 1 โครงการ คือ
หนวยงาน
1. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แมฟา หลวง"
บานใหมสวรรค

อําเภอ
จอมทอง

จังหวัด
เชียงใหม

โครงการ
ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลา

โครงการสนับสน ุนการศึกษาชนเผ่า
มูลนิธิพนู พลังร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนชนเผ่าต่างๆ ผ่านมูลนิธิเกื ้อกูล (แยกจากมูลนิธิไทย-ลาหู่ เมื่อ
เดือนมิถนุ ายน 2558) ที่ดําเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาในชุมชนชนเผ่าอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
• บ้ านพักกาสะลองเปิ ดดําเนินการที่ ต.ป่ าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั ้งแต่ปี 2548 โดยมูลนิธิพนู พลัง
ประสานงานงบประมาณก่อสร้ างอาคารหอพัก เป็ นอาคารดินดิบสองหลัง พร้ อมทั ้งสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น
ระบบนํ ้าบาดาล ระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น ในพื ้นที่มีสระนํ ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีโครงการเกษตรรู ปแบบต่างๆ เช่น
เลี ้ยงหมู เลี ้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนในบ้ านพักได้ เรี ยนรู้วิถีการเกษตร
พึง่ ตนเองบนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
• ปี การศึกษา 2559 บ้ านกาสะลองมีนกั เรี ยนพักอาศัยทั ้งหมด 16 คน เป็ นชนเผ่า ลีซู ม้ ง ลาหู่ อาข่า และ
กะเหรี่ ยง กําลังศึกษาในระดับอนุบาล 1 คน ประถมศึกษา 7 คน มัธยมต้ น 3 คน และมัธยมปลาย 5 คน มี
ผู้ดแู ล 3 คน เป็ นอาสาสมัคร ชาวเมืองเชียงใหม่ 2 คน และชนเผ่าม้ ง 1 คน มูลนิธิพนู พลังประสานงานความ
ช่วยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารและอื่นๆ ในหอพักเป็ นเงิน
48,000 บาท และสนับสนุนเบี ้ยเลี ้ยงรายเดือนเจ้ าหน้ าที่ดแู ลบ้ านพักกาสะลอง 110,400 บาท จากผู้มีจิต
ศรัทธาชาวไทย

• ปี การศึกษา 2559 นายแสงสุข หนานศรี สอบเข้ าศึกษาต่อได้ ในระดับปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี สํานักวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มูลนิธิเกื ้อกูลยังจัดให้ นกั เรี ยนมีโอกาสทํากิจกรรมเสริ มทักษะและ
• นอกจากการเรี ยนในโรงเรี ยนตามปกติ
พัฒนาการ เช่น การทําขนม สร้ างสรรค์งานศิลปะ เรี ยนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปนุ่ เล่นกีฬา และเรี ยนเทควันโด
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยได้ รับความอนุเคราะห์จดั กิจกรรมจากอาสาสมัครทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นักเรี ยนส่วนหนึ่งเข้ าร่วมแข่งขัน ลานนาเทควันโดแชมเปี ย้ นชิพ 2017 ได้ รับ 3
เหรี ยญทอง 2 เหรี ยญเงิน และ 8 เหรี ยญทองแดง

โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสน ุนสื่อเพื่อเยาวชน

จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ โดยแลกเปลี่ยนหนังสือและสื่อเพื่อเยาวชนกับโรงเรี ยน รวมทัง้
ส่งเสริมกิจกรรมการเขียน การวาดภาพ เพื่อขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้ านศิลปะอย่างเป็ นอิสระ
และสร้ างสรรค์ ฝึ กการทํางานร่วมกับผู้อื่นตังแต่
้ การวางแผน ลงมือทํา จนผลงานสําเร็ จเสร็ จสิ ้น
ปี 2559 มูลนิธิพนู พลังได้ จดั ประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวดภาพเขียน
และเรี ยงความ 1 ครัง้ มีผลงานส่งเข้ าร่วม 53 ชิ ้น จาก 15 โรงเรี ยน มูลนิธิพนู พลัง
มีความต้ องการเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกมากกว่าการแข่งขันชิงรางวัล
คณะกรรมการจึงช่วยกันให้ ความเห็นสําหรับทุกผลงานที่ส่งเข้ าร่ วมประกวด และ
จัดส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ เจ้ าของผลงานทุกชิ ้น เพื่อเป็ นกําลังใจและใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต
นอกจากนี ้ยังได้ คดั เลือกนิทานส่ง
ประกวด be 9th picture book contest ประเทศญี่ปนุ่ จํานวน 1 ผลงาน (ไม่ได้
รับรางวัล)
ในปี นี ้มูลนิธิพนู พลังได้ มอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้ อเขียน ทังสิ
้ ้นจํานวน 29,000 บาท จัดซื ้อ
สื่อและอุปกรณ์ด้านศิลปะต่างๆเพื่อมอบแก่นกั เรี ยนและโรงเรี ยนอีกจํานวน 131,383.55 บาท

โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ปี 2559 มูลนิธิพนู พลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ
3,000 บาทต่อปี แก่นกั เรี ยนตั ้งแต่ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 6
จนจบสูงสุดถึงระดับ ปวส. รวม 247 ทุน ทุนการศึกษาที่
ผู้ให้ ทนุ แจ้ งความประสงค์สนับสนุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ทุน รวมทั ้งสิ ้น 249 ทุน รวมเป็ นเงิน
สนับสนุนทังสิ
้ ้น 808,128 บาท ในจํานวนนี ้เป็ นนักเรี ยนการศึกษานอกโรงเรี ยน (เรี ยนพร้ อมทํางาน) 2 คน และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรการดูแลผู้สงู อายุและเด็ก 1 คน
การติดต่อของนักเรี ยนในปี นี ้ มีจดหมายเข้ ามาประมาณ 120
ฉบับ มีการติดต่อทาง facebook และ LINE เพิ่มมากขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นการพูดคุยทัว่ ไปและสอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา
นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปนุ่ ยัง
ได้ ไปเยี่ยมบ้ านนักเรี ยนในโครงการ รับทราบปั ญหาของครอบครัว
และให้ กําลังใจแก่นกั เรี ยนในการศึกษาเล่าเรี ยนเพื่ออนาคต
จํานวนนักเรี ยนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี การศึกษา 2559 แยกตามจังหวัดและชันเรี
้ ยน
ปี 2559
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มหาสารคาม

รวม

โครงการท นุ การศึ ก ษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอ ดุ มศึ ก ษา
มูลนิธิพนู พลังจัดให้ มีทนุ การศึกษาสําหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ ้น
เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อให้ กบั นักเรี ยนขาดแคลนที่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีความประพฤติดี ผลการเรี ยนดี หรื อมี
ความสามารถพิเศษในด้ านต่างๆ และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึง่ โดยมุง่ เน้ นสนับสนุน
ทุนให้ แก่นกั ศึกษาสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ให้ ทนุ เป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อการดํารงชีพระหว่างการศึกษา และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา รวมไม่เกินปี ละ 40,000 บาท ทุนนี ้เป็ นทุนการศึกษาให้ เปล่า โดยนักศึกษาจะต้ องรายงาน
ความเป็ นอยู่ ค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยนต่อมูลนิธิทกุ เดือน
ในปี 2559 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จํานวนทั ้งสิ ้น 20 ทุน รวม 486,478
บาท มีนกั เรี ยนทุนสําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 คน และระดับ ปวส. 3 คน
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2559
ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรี ยน

อุทยั ธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

นาย อดิชาติ ดอนพันเมือง

มหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ช่างก่อสร้ าง

น.ส. อารี นา มะแซจะแหน

ยะลา

น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์
น.ส. เปมิกา กิตติศกั ดิ์ยงั่ ยืน

น.ส. จิตรลดา สมสาย

พัทลุง
เชียงราย

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
พยาบาลศาสตร์

นาย ชินวัฒน์ อิฐพิบลู ย์ผล

พะเยา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

น.ส. เสาวลักษณ์ จําเมือง

กาญจนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

นาย พัฒนกิจ สมานมิตร
น.ส. ศิริพร บุญขาว

สุรินทร์
ศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ

ช่างยนต์
การบัญชี

น.ส. ดวงฤทัย กนกโอฬารกิจ

เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การบัญชี

น.ส. วิภาดา คงทน
นาย วัฒนา แสงสุวรรณ์
นาย ภาสกร รัตนิล

สุรินทร์
นครพนม
สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ช่างโยธา
การบัญชี
ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ดนตรีศกึ ษา)

สาธารณสุขศาสตร์

ชั ้นปี
จบการ
ศึกษา
จบการ
ศึกษา
จบการ
ศึกษา
3
3
จบการ
ศึกษา
จบการ
ศึกษา
ปวช2
ปวส2
จบการ
ศึกษา
ปวช2
ปวส2
2

ชื่อ

จังหวัด

นาย ยงยศ จารัตน์

สุรินทร์

น.ส. อําพร มณฑาธนกุล
น.ส. ณรัญญา กนกสัมพันธ์พร
น.ส. ปภาวี สุขสุเดช
นาย ณัฐกานต์ ศิลางาม
นาย แสงสุข หนานศรี
นาย กําพล สืบศรี

ตาก
แม่ฮ่องสอน
ราชบุรี
สุรินทร์
เชียงใหม่
สุรินทร์

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิงห์บรุ ี
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โรงเรี ยนสนมวิทยาคาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาที่เรี ยน

ชั ้นปี

วิศวกรรมไฟฟ้า

2

พณิชยการบัญชี

ปวส2

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
ศึกษาศาสตร์ (นาฏศิลป์ )

ปวส2
ปวช2
ปวช1
1
1

โครงการสนับสน ุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
จั ด ขึ น้ เพื่ อ ประสานงานความช่ ว ยเหลื อ ในการ
ปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชน
รวมทั ง้ เสริ ม สร้ างความเข้ า ใจและความสัม พั น ธ์ อัน ดี
ระหว่างผู้เกี่ยวข้ องผ่านกิจกรรมร่วมกัน
ในปี 2559 มูลนิธิพนู พลังประสานงานโครงการเพื่อ
ดําเนินการในปี 2560 ดังนี ้
 โครงการก่อสร้ างห้ องนํ ้าห้ องส้ วม หอพักนักเรี ยนชาย
โรงเรี ยนบ้ านโพซอ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน งบประมาณ 238,000 บาท โดย น.ส. ณรัญญา กนก
สัมพันธ์พร นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็ นผู้ริเริ่ ม และรวบรวมเงิน
สนับสนุนจากศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรี ยง 13,302 บาท มูลนิธิ
พูนพลังรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการจากผู้
บริ จาคชาวไทย 80,500 บาท และองค์กร C.A.N.
H.E.L.P. Thailand 100,000 บาท รวมเงิน
สนับสนุนทั ้งสิ ้น 193,802 บาท โดยทางโรงเรี ยน
สามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนที่เหลือโดยใช้
วัสดุกอ่ สร้ างที่มีอยูแ่ ล้ ว

รายงานการเงิน ประจําปี 2559
ในรอบปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพนู พลังได้ รับเงินบริจาคทั ้งสิ ้น 93 รายการ จากผู้บริ จาค 66 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 1,932,364.75 บาท เป็ นเงินบริ จาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 910,178.70 บาท (47.10%)
เงินบริ จาคจากบุคคลทัว่ ไป 1,022,186.05 บาท (52.90%)
งบดุล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558
สิน ทรั พ ย์

ปี 2559

ปี 2558

2,433,204.73

2,091,824.08

สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

รวมสิน ทรั พ ย์ ห มุน เวีย น

2,433,204.73 2,091,824.08

สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน
สลากออมสิน

1,259,429.00

254,955.06

-

1,000,000.00

รวมสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวียน

1,259,429.00 1,254,955.06

รวมสิน ทรั พ ย์

3,692,633.73 3,346,779.14

หนีส้ ิน และส่ วนของมูล นิธ ิ
หนีส้ ิน หมุน เวียน
ค่าบริ การด้ านบัญชีค้างจ่าย

รวมหนีส้ ิน หมุน เวีย น

4,000.00

3,000.00

4,000.00

3,000.00

200,000.00

200,000.00

3,488,633.73

3,143,779.14

ส่ วนของมูล นิธ ิ
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก
รายได้ สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่ ว นของมูล นิธ ิ

3,688,633.73 3,343,779.14

รวมหนีส้ ิน และส่ วนของมูล นิธ ิ

3,692,633.73 3,346,779.14

โครงการ
เกษตรแบบยั่งยืน

ก่ อ สร้ าง

ทุน การศึก ษาต่ อ เนื่อ ง

ทุน การศึก ษาอาชีวะ-อุด มศึก ษา

สนับ สนุน การศึก ษาชนเผ่ า

สื่อ เพื่อ เยาวชน

โครงการอื่น ๆ , ไม่ ร ะบุโ ครงการ

สํานัก งาน

รายรั บ รายจ่ ายแยกตามโครงการ ปี 2559
รายการ
เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริ จาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริ จาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

รายรับ
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00

เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริ จาค
เงินสมทบจากเงินบริ จาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

644,925.05

เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริ จาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริ จาค
เงินสมทบจากเงินบริ จาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

505,074.00

เงินบริ จาค
เงินสมทบจากเงินบริ จาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริ จาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้ โครงการอื่น
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริ จาคเพื่องานสํานักงาน-โครงการอื่น
ดอกเบี ้ยธนาคารและรางวัลสลากออมสิน
ค่าดําเนินการโครงการ
ค่าดําเนินการสํานักงาน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

193,495.46
0.00
838,420.51

0.00
505,074.00
49,000.00
120,700.00
0.00
169,700.00
19,950.00
140,433.55
0.00
160,383.55
556,875.00

64,358.63
621,233.63
136,540.70
126,091.32
101,728.51
3,079,420.53
3,443,781.05

รายจ่าย
0.00
2,000.00
18,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
808,128.00
30,292.51
0.00
838,420.51
486,478.00
13,648.50
4,947.50
505,074.00
169,600.00
100.00
0.00
169,700.00
160,383.55
0.00
160,383.55
55,687.50
454,629.01
110,917.12
621,233.63

47,702.70
41,309.23
3,354,769.12
3,443,781.05

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริ จาคเป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้ นเงินบริ จาคจากองค์กรที่สนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ ว

หนึ่งปีของนัท
น.ส. ปาณิสรา อย่างวรโชติ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ก ุมภาพันธ์
สําหรับเดือนนีเ้ รียนอย่างเดียวเลย เรียนจริงๆ จังๆ ตัง้ แต่จนั ทร์ถึงอาทิตย์
ทุกวันเลยค่ะ ถื อเป็ นตารางเรียนใหม่ที่ตอ้ งใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้าง
เยอะเพราะเนื่อ งจากตารางเรี ย นเปลี่ ย นแปลงทุกๆอาทิ ตย์ และก็ เปลี่ย น
ห้องเรียนทุกอาทิตย์ดว้ ย สอบทุกวัน 55555 ไม่คอ่ ยได้นอนเลยค่ะ ร่างกาย
ก็เลยไม่แข็งแรง หนูพยายามจัดเวลาหาเวลาพักผ่อนแต่ก็หาไม่เจอจริงๆ หนู
จะตั้ง ใจเรี ย นและดูแ ลตัว เองให้ดี ค่ ะ เกื อ บลื ม ไปเลย เทอมนี้ ห นูไ ด้เ รี ย น
ภาษาจีนด้วย สนุกมากมายค่ะ แม้จะค่อนข้างยากก็ตาม เข้าคลาสจีนเมื่อไร
เหมือนเราไปเรียนร้องเพลงโอเปร่าเลยค่ะ อาจารย์จะให้ไล่เสียงทุกคลาส
เสียง 1 เสียง 2 เสียง 3 และเสียง 4 จากที่คิดไว้ว่า จีนต้องยากแน่ๆ ต้อง
เป็ นแบบนัน้ แบบนี้ แต่พอมาเรียนแล้วเหมือนมาเรียนร้องเพลงเลยค่ะ หนูเลยชอบมาก ทั้งสนุก และได้
ความรู้ แถมยังนําไปใช้ได้จริงๆอีกด้วยค่ะ
พฤษภาคม
หลังจากสอบเสร็จหนูก็มโี อกาสกลับไปร่วมทํากิจกรรมอาสากับที่โบสถ์และได้กลับบ้าน ไปสอน
น้องๆ ที่บา้ นด้วยค่ะ เป็ นประสบการณ์ที่ดแี ละสนุกมากๆ ด้วยค่ะ ได้กลับไปหาความทรงจําและสร้าง
เรื่องราวความทรงจําดีๆ :)
หนูอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาส
แก่หนู และพี่ๆน้องๆ คนอื่นอีกมากมาย บางคน
เก่งแต่ไม่มโี อกาส บางคนมีโอกาสแต่ไม่ทาํ มัน
ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูเสมอมา แม้หนู
อาจจะไม่ได้เก่ง แต่หนูจะทําอย่างเต็มที่คะ่ :)
ขอพระเจ้าปกป้องคุม้ ครองทุกคนค่ะ
（♥￫ｏ￩♥）

กันยายน
เดือ นนี้ห นูก็ ไ ด้ไ ปขึ้น วอร์ด อย่ า งจริ ง จัง แล้ว ค่ะ ต้อ งรับ ผิด ชอบชีวิ ต คนแล้ว จริ ง ๆ ซึ่ ง
ยอมรับเลยว่าตอนแรกก็แอบมีกลัวๆบ้าง รวมทั้งตัวเราเองด้วยที่ตอ้ งให้การพยาบาล
คนไข้ เพราะทุกๆ คนเข้ามาหาเราพร้อมกับความเจ็บป่ วย ฉะนัน้ จงตัง้ ใจทําทุกอย่างให้ดี
เราจะผิดพลาดไม่ได้ เพราะชีวิตคนไข้ไม่มีโอกาสที่สอง นัน่ คือชีวิตจริงๆ ไม่ใช่เหมือนตอน
เราทําในห้อง Lab ที่สามารถผิดพลาด และแก้ตวั ได้ ฉะนัน้ หนูจึงตัง้ ใจมากๆ กับทุกสิ่ง ซึ่ง
วอร์ดแรกที่ได้ไปเจอก็คือวอร์ดเด็กนัน่ เอง ทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรูว้ ่า กว่าเราจะเติบโต
ได้เท่านี้ กว่าเราจะมีทกุ วันนีไ้ ด้ เราโชคดีมากแค่ไหน

มกราคม
สวัสดีปีใหม่คะ่ : ) ทุกคน
สําหรับเทศกาลสิ้นปี และปี ใหม่ เป็ นช่วงที่หลายคนต้องรอคอยแน่เลย หนูก็ดว้ ย เพราะเป็ นช่วง
หยุดยาวที่เราแต่ละคนจะได้กลับไปอยู่กบั ครอบครัวกัน :) แต่น่าเสียดายนิดหน่อยค่ะ เพราะหนู
กําลังขึน้ ฝึ กพอดีเลย 555 ไม่ได้กลับก็ไม่เป็ นไรค่ะ ยังมีคนไข้อีกมากมายรอคอยเราอยู่บนวอร์ด
มีคนไข้หลายคนที่ตอ้ งฉลองปี ใหม่ที่โรงพยาบาลเพราะอาการป่ วย หนูเองก็ ได้ฉลองกับคนไข้
เหล่านัน้ แม้จะอยู่ที่โรงพยาบาล แต่หนูรสู้ ึกดีนะคะ เพราะเราได้ชว่ ยผูค้ น ได้ชว่ ยดูแล และอยู่ขา้ งๆ
เขาเหล่านั้น รูส้ ึกดีมากเลยค่ะเวลาที่ คนไข้ยิ้มให้ หรืออาจจะร้องไห้เพราะรูส้ ึกดีกับการให้การ
พยาบาลและดูแลเขา ได้เห็ นบางคนกลับบ้านไปพร้อมครอบครัว บางคนหายจากอาการปวด แม้
อาจจะไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นที่ปิดเทอมและได้กลับไปอยู่กบั ครอบครัว แต่หนูคิดว่ามันเป็ นอะไรที่
คุม้ มากมาย
หลังจากลงวอร์ดแล้วก็มีคนไข้หลายคนร้องไห้ ไม่อยากให้เรากลับ... หลายคนอวยพรให้
เรา... หลายคนที่เป็ นรุ่นพ่อ รุ่นแม่ หรือยาย ยกมือไหว้เรา ... หลายคนเอาสิ่งของให้ แสดงความ
ขอบคุณ รูส้ ึกตืน้ ตันและดีใจมากเลยค่ะที่ได้เลือกมาทําในสิ่งนี้ วิชาชีพนี้ ได้ชว่ ยเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
รูส้ ึกดีมากๆๆๆ เลย ไม่สามารถบรรยายออกมาได้จริงๆ แต่หนูคิดว่ารอยยิ้ม และการหายจาก
การป่ วยของคนไข้เหล่านี้ เป็ นของขวัญปี ใหม่ที่ดีที่สดุ ในปี นีข้ องหนูเลยค่ะ หนูจะไม่ลืมความรูส้ ึกนี้
แม้วันที่หนูจบไปแล้ว หนูจะยังเป็ นแบบที่เป็ นอย่างนี้ ดูแลทุกคนด้วยใจรัก ดูแลเหมือนเขาเหล่านัน้
เป็ นญาติ เป็ นคนสนิทชิดใกล้ของเรา หนูจะเป็ นแบบที่หนูเป็ นอยู่ตอนนี้ และตลอดไปค่ะ
สุด ท้า ยนี้ ขออํา นาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ท กุ คนนับ ถื อ ดลบั น ดาลให้พี่ ๆ ทุก คนมี ค วามสุข
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ และสมดังปรารถนาทุกประการนะคะ

รั บข่ าวสารจากพูนพลังทางอินเตอร์ เน็ต!
สะดวก รวดเร็ วทันเหตุการณ์ สีสนั สวยงาม ไม่เกิดขยะ
สมัครรับข่าวสาร ส่ง e-mail ไปที่ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com

หรื อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของพูนพลังได้ ที่ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง
และ เว็บไซต์: www.poonpalang.org
ร่วมพูนพลัง
- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ทุนละ 3,000 บาท ต่อปี
บริจาคสําหรับ 1 ปี จํานวน

ทุน

บริจาคสําหรับ 3 ปี จํานวน

ทุน

- ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
ทุนละ 5,000 บาท จํานวน

ทุน

- สนับสนุนสือ่ เพื่อเยาวชน
ทุนละ 500 บาท จํานวน

ทุน

- (อื่นๆ).........................................
จํานวน
บาท

โดย
เช็คสัง่ จ่าย มูลนิธิพนู พลัง
หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บญ
ั ชี 197-0-54978-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที่บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสํานักงาน
(**เงินบริ จาคสามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

ด้ วยกําลังแรงงาน
- ช่วยงานสํานักงาน (งานบัญชี, งานริเริ่มโครงการ, งานระดมทุน, งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
- ร่วมติดต่อสือ่ สารและดูแลนักเรี ยน
- ร่วมเป็ นแรงงานค่าย
- แสดงความคิดเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน
มูลนิธิพนู พลัง
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โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2963-1483
website: http://www.poonpalang.org e-mail: poonpalang@yahoo.com
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