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จากประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพนู พลังกาลังก้ าวเข้ าสูข่ วบปี ที่ 12 ของการทางานเพื่อสาธารณประโยชน์ ผ่านการช่วยเหลือนักเรี ยน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ทังทางตรงและทางอ้
้
อม เน้ น
ช่วยเหลือผู้ที่ขวนขวายพยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ ว เป็ นกลไกเล็กๆ ของสังคมไทยที่ทางานเพื่อร่ วมสร้ างสังคมที่
พึง่ พาตนเองได้ ดังรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้
ในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีการประชุมกันอย่างสม่าเสมอประมาณ 2 เดือนต่อครัง้ มีการนา
ประสบการณ์ของแต่ละกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีอาสาสมัครมาช่วยทางานจัดการข้ อมูล และติดต่อสื่อสารกับ
เด็กที่ได้ รับทุนอย่างสม่าเสมอ หลายคนเป็ นนักเรี ยนที่เคยได้ รับทุนมาก่อน แม้ เรี ยนจบและทางานแล้ วก็ยงั วนเวียน
ช่วยงานของมูลนิธิตามกาลังและความสามารถ
สาหรับกิจกรรมในปี ตอ่ ไป มูลนิธิจะพยายามเปิ ดโครงการนาร่ องแนวคิดใหม่ๆ โดยจะได้ นาเสนอเนื ้อหา
โครงการ และอาจมีการระดมทุนเพิ่มเติมในจดหมายข่าวฉบับต่อไป
คณะกรรมการมูลนิธิพนู พลัง ขอขอบคุณผู้บริ จาคเงิน อาสาสมัคร และผู้ให้ ความช่วยเหลือด้ านอื่นๆ ผ่าน
มูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอบุญกิริยานี ้จงดลบันดาลให้ ทกุ ท่านประสบความสุข ความอิ่มใจในทานที่
มอบให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน

วิจารณ์ พานิช

7 เมษายน 2558


โครงการเกษตรแบบยัง่ ยืน
เป็ นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในโรงเรี ยน เพื่อให้
นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการพึง่ ตนเองด้ านอาหาร และได้
ปฏิบตั งิ านทางการเกษตรเป็ นความรู้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพต่อไป โดยมูลนิธิสนับสนุนทุนดาเนินการจานวน
20,000 บาท แก่โรงเรี ยนที่เสนอโครงการได้ เหมาะสม โดย
โรงเรี ยนจะต้ องรายงานผลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา
อย่างน้ อย 2 ปี
ปี การศึกษา 2557 มีโครงการเริ่มสนับสนุนใหม่ 1 โครงการ คือ
โรงเรียน
1. ตชด. บ้านนานกปีด

อำเภอ
ปากชม

จังหวัด
โครงกำร
เลย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ผลิตและใช้ปุ๋ย, สารสกัดป้องกันแมลง, ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ฯลฯ)
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โครงการสนับสน ุนการศึกษาชนเผ่า
มูลนิธิพนู พลังร่วมสนับสนุนการศึกษาชนเผ่าผ่านมูลนิธิไทย-ลาหู่
ที่ดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์การทาความเข้ าใจในการรักษา
สุขภาพและสนับสนุนการศึกษาในชุมชนชนเผ่ามาเป็ นเวลานาน โดย
บ้ านพักกาสะลองเป็ นรูปแบบหนึง่ ของบ้ านพักนักเรี ยน ใช้ เงินลงทุน
และค่าบริหารจัดการต่า ประยุกต์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
ในการดารงชีวิต ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนในโรงเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ ้น
บ้ านกาสะลองเปิ ดดาเนินการที่ ต.ป่ าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตังแต่
้ ปี 2548 โดยมูลนิธิพนู พลัง
ประสานงานงบประมาณก่อสร้ างอาคารหอพัก เป็ นอาคารดินดิบสองหลัง พร้ อมทังสาธารณู
้
ปโภคอื่นๆ เช่น ระบบ
น ้าบาดาล ระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น
 ปี การศึกษา 2557 บ้ านกาสะลองมีนกั เรี ยนพักอาศัยทังหมด
้
18 คน เป็ นเผ่า ลาหู่ ม้ ง อาข่า ลีซู และไทยใหญ่
กาลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 5 คน มัธยมต้ น 9 คน และมัธยมปลาย 4 คน มีผ้ ดู แู ล 3 คน เป็ นอาสาสมัคร
คนเมืองเชียงใหม่ 1 คน และชนเผ่าปกาเกอะญอ 2 คน มูลนิธิพนู พลังประสานงานความช่วยเหลือจาก C.A.N.
H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารและอื่นๆ ในหอพักเป็ นเงิน 100,000 บาท และ
สนับสนุนเบี ้ยเลี ้ยงรายเดือน เจ้ าหน้ าที่ดแู ลบ้ านพักกาสะลอง โดยประสานงานเงินบริจาค 108,000 บาท จากผู้
มีจิตศรัทธาชาวไทย
 นักเรี ยนในบ้ านกาสะลองได้ ลงมือทาการเกษตร
ทังการท
้
านา ปลูกผัก และอื่นๆ เป็ นประจา เพื่อฝึ ก
ทักษะการใช้ ชีวิตแบบพอเพียง และทาให้ เด็กๆ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ
ไม่ขาดจากรากเหง้ า
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของตน
 นอกจากการเรี ยนในโรงเรี ยนตามปกติ มูลนิธิไทย-ลาหู่ได้ จดั กิจกรรมเสริมให้ แก่นกั เรี ยน ทังกิ
้ จกรรมด้ าน
วิชาการ เช่น การสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปนุ่ โดยจัดอาสาสมัครมาสอนอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรม
เสริมเพื่อพัฒนาการด้ านต่างๆ เช่น การเรี ยนเทควันโดทุกวันอาทิตย์ โดยได้ รับความอนุเคราะห์ครูผ้ ฝู ึ กจาก
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ช่วยให้ เด็ก
ได้ ออกกาลังและฝึ กระเบียบวินยั ไปพร้ อมกัน
และกิจกรรมการร้ อยลูกปั ดจัดโดยอาสาสมัคร
ชาวญี่ปนุ่ ซึง่ นอกจากจะเป็ นการฝึ กสมาธิแล้ ว
ยังเป็ นรายได้ เสริมให้ กบั เด็กๆ เป็ นต้ น
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โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสน ุนสื่อเพื่อเยาวชน
จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริมการเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ โดยแลกเปลี่ยนหนังสือ
และสื่อเพื่อเยาวชนกับโรงเรี ยน รวมทังส่
้ งเสริมกิจกรรมการเขียน การวาด
ภาพ เพื่อขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้ านศิลปะอย่างเป็ น
อิสระและสร้ างสรรค์
ปี 2557 มูลนิธิพนู พลังได้ จดั ประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวด
ภาพเขียนและเรี ยงความ 1 ครัง้ มีผลงานส่งเข้ าร่วม 109 ชิ ้น จาก 15
โรงเรี ยน มูลนิธิพนู พลังมีความต้ องการเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกมากกว่าการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล คณะกรรมการ
จึงช่วยกันให้ ความเห็นสาหรับทุกผลงานที่สง่ เข้ าร่วมประกวด และได้ สง่ ความเห็นดังกล่าวไปให้ เจ้ าของผลงานทุกชิ ้น
เพื่อเป็ นกาลังใจและใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต
ในปี นี ้มูลนิธิพนู พลังได้ มอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด
และข้ อเขียน ทังสิ
้ ้นจานวน 17,200 บาท จัดซื ้อสื่อและอุปกรณ์ด้าน
ศิลปะต่างๆเพื่อมอบแก่นกั เรียนและโรงเรี ยนอีกจานวน 79,539.45
บาท และจัดส่งหนังสือและสื่ออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนไปยังโรงเรียน
ดังกล่าว รวมทังจั
้ ดส่งนิทานที่ได้ รับคัดเลือก เข้ าประกวดหนังสือ
นิทานทามือหอสมุดโอชิมะ จังหวัดโทะยามะ ประเทศญี่ปนุ่ จานวน
3 ผลงาน ได้ รับรางวัลชมเชย 2 ผลงาน
การจัดซื ้อหนังสือและสื่อต่างๆ ส่วนหนึ่งดาเนินการระหว่างงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในแต่ละครัง้ โดยมูลนิธิ
ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครช่วยเลือกซื ้อหนังสือสาหรับเด็กในช่วงแต่ละวัย เพื่อจัดส่งไปยังห้ องสมุดโรงเรี ยนที่เข้ า
ร่วมโครงการ โดยมีอดีตนักเรี ยนทุน และอาสาสมัครทัว่ ไปเข้ าร่วม
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โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ปี 2557 มูลนิธิพนู พลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาทต่อปี แก่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้ น รวม 120 ทุน และทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาทต่อปี แก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ขึ ้นไป รวม 122 ทุน และทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี 1 ทุน รวมทังสิ
้ ้น 243 ทุน เป็ นเงิน 605,000 บาท ในจานวนนี ้
เป็ นนักเรี ยนการศึกษานอกโรงเรี ยน (เรี ยนพร้ อมทางาน) 3 คน และประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 คน
การติดต่อของนักเรี ยนในปี นี ้ มีจดหมายเข้ ามาประมาณ 200 ฉบับ โทรศัพท์อีกเล็กน้ อย มีการติดต่อทาง
facebook เพิ่มมากขึ ้น เป็ นการพูดคุยทัว่ ไป สอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา และขอคาปรึกษาด้ านต่างๆ โดยมี
อาสาสมัครช่วยด้ านการสื่อสารและให้ คาแนะนา ได้ แก่ น.ส. สกาว
เดือน วงค์จินา น.ส. ญาณา เจริญบูลย์วิวฒ
ั น์ น.ส. พิชญา ขันตยา
ภรณ์ นายพชร เดชอุดม ด.ญ.พรภัสสร เดชอุดม
นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปนุ่
ยังได้ ไปเยี่ยมนักเรี ยนในโครงการ รับทราบปั ญหาของครอบครัว
และให้ กาลังใจแก่นกั เรี ยนในการศึกษาเล่าเรี ยนเพื่ออนาคต
จานวนนักเรี ยนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี การศึกษา 2557 แยกตามจังหวัดและชันเรี
้ ยน
ปี 2557
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1

24
22

1

24
24

2

23

1

สุรินทร์

2

1

4

4

1

3

ยโสธร

2

3

2

5

4

1

6

1

11 32

42

35 25

28

43

13

รวม

ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อื่นๆ รวม

2
4

ศรี สะเกษ

ปวช1

1

1

16

1

17
24

6

2

3

1

2

243
4

โครงการท นุ การศึ ก ษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอ ดุ มศึ ก ษา
มูลนิธิพนู พลังจัดให้ มีทนุ การศึกษาสาหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ ้น
เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อให้ กบั นักเรี ยนขาดแคลนที่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีความประพฤติดี ผลการเรี ยนดี หรื อมี
ความสามารถพิเศษในด้ านต่างๆ และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึง่ โดยมุง่ เน้ นสนับสนุน
ทุนให้ แก่นกั ศึกษาสายอาชีวศึกษา เนื่องจากในปัจจุบนั ผู้ที่จบสายอาชีวศึกษามีตาแหน่งงานรองรับเป็ นจานวนมาก
การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ให้ ทนุ เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพื่อการดารงชีพระหว่างการศึกษา และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา รวมไม่เกินปี ละ 40,000 บาท ทุนนี ้เป็ นทุนการศึกษาให้ เปล่า โดยนักศึกษาจะต้ องรายงาน
ความเป็ นอยู่ ค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยนต่อมูลนิธิทกุ เดือน
ในปี 2557 มีนกั เรี ยนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย 3 คน
ได้ แก่
นายวัฒนพงศ์ เตรี ยมกรม จบการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปั จจุบนั รับราชการเป็ นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ระยะเวลา 6 เดือน
น.ส. ชุติมา สายสุด จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปั จจุบนั ทางาน
ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่เขียนแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
น.ส. เจนทรามาศ พิมพ์น้อย จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปั จจุบนั ทางาน
ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่งานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปี การศึกษา 2557 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จานวน 18 ทุน รวม 573,366
บาท โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสุมิเร 333,644 บาท มีนกั ศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุน ดังนี ้
ชื่อ

จังหวัด

น.ส. วรรณี สาเม๊ าะ

นราธิวาส

น.ส. ซูรีนิง หะยีอาซา

นราธิวาส

นาย ไวพจน์ ศิริวงค์
น.ส. จิตรลดา สมสาย

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศึกษาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ )
แม่ฮ่องสอน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศรีราชา ษา)
สัตวศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง
(บางพระ)
อุทยั ธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

น.ส. นันทิกานต์ ปั ญญาเฉียบ แพร่

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา แพร่

นาย อดิชาติ ดอนพันเมือง มหาสารคาม ม.ราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
น.ส. อารีนา มะแซจะแหน ยะลา

มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
องครักษ์

ค้ าปลีก

ชันปี
้
5
5
4
4
ปวช3

วิศวกรรมโยธา

3

สาธารณสุขศาสตร์

3

5

ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

ชันปี
้

นาย ณัฐพันธ์ ภาคภูมิ

กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

น.ส. อาภัสรา แก้ วเกษร

เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่

การท่องเที่ยว

ปวส2

น.ส. ศิริวรรณ บัวโชติ

สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย

คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ

ปวส2

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

ปวส1

นาย วัชราวุฒิ กิตติไพเราะ พะเยา

4

น.ส. ระพีพร แพรชมภู

แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย)

4

น.ส. จุฑามาศ ค ้าจุน

พะเยา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นิตศิ าสตร์

2

น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์

พัทลุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

1

น.ส. เปมิกา กิตติศกั ดิ์
ยัน.ส.
ง่ ยืนสมิตา ตะถาขัด

เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

พยาบาลศาสตร์

1

เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การโรงแรม

ปวส1

นาย ชินวัฒน์ อิฐพิบลู ย์ผล พะเยา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ

ปวส1

น.ส. เสาวลักษณ์ จาเมือง กาญจนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ

ปวส1

โครงการสนับสน ุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
จัดขึ ้นเพื่อประสานงานความช่วยเหลือในการปรับปรุงสิง่ แวดล้ อมทางการศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชน
รวมทังเสริ
้ มสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้ องผ่านกิจกรรมร่วมกัน
ในปี 2557 ไม่มีโครงการที่อนุมตั ิ แต่มีโครงการอยูร่ ะหว่างการประสานงานจานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการก่ อสร้ างอาคารห้ องสมุด โรงเรียน
บ้ านเขาดิน อ. คลองหาด จ. สระแก้ ว
เนื่องจากอาคารที่ใช้ งานในปั จจุบนั เป็ นอาคาร
เอนกประสงค์ดดั แปลงใช้ เป็ นห้ องสมุด และยังใช้ เป็ น
ห้ องประชุมในหลายโอกาส โรงเรียนบ้ านเขาดินจึง
จัดทาโครงการก่อสร้ างอาคารห้ องสมุดขึ ้นใหม่ โดย
ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิพนู พลัง และรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายเองส่วนหนึง่
2. โครงการก่ อสร้ างขยายอาคารเรียน ศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ ฟ้าหลวง” บ้ านใหม่
สวรรค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ สามารถใช้ งานเอนกประสงค์ เป็ นที่ประชุมของชุมชนและใช้ งานอื่นๆ ได้
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รายงานการเงิน ประจําปี 2557
ในรอบปี ที่ผา่ นมา มูลนิธิพนู พลังได้ รับเงินบริจาคทังสิ
้ ้น 80 รายการ จากผู้บริจาค 49 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 1,920,812.18 บาท เป็ นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 1,244,658.60 บาท (64.80%)
เงินบริจาคจากบุคคลทัว่ ไป 676,153.58 บาท (35.20%)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
สินทรัพย์

ปี 2557

ปี 2556

1,999,972.85

1,703,421.13

0.00

0.00

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร
ภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,999,972.85 1,703,421.13

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน
สลากออมสิน

248,433.68

242,079.10

1,000,000.00

1,000,000.00

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

1,248,433.68 1,242,079.10

รวมสินทรั พย์

3,248,406.53 2,945,500.23

หนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าบริการด้ านบัญชีค้างจ่าย

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

200,000.00

200,000.00

3,045,406.53

2,742,500.23

ส่ วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
รายได้ สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่ วนของมูลนิธิ

3,245,406.53 2,942,500.23

รวมหนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ

3,248,406.53 2,945,500.23
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โครงการ
เกษตรแบบยั่งยืน

ก่ อสร้ าง

ทุนการศึกษาต่ อเนื่อง

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่ า

สื่อเพื่อเยาวชน

โครงการอื่นๆ, ไม่ ระบุโครงการ

สํานักงาน

รายรั บรายจ่ ายแยกตามโครงการ ปี 2557
รายการ
เงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้ โครงการอืน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาคเพื่องานสํานักงาน-โครงการอื่น
ดอกเบี ้ยธนาคารและรางวัลสลากออมสิน
ค่าดําเนินการโครงการ
ค่าดําเนินการสํานักงาน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

รายรับ
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
647,100.03
0.00
647,100.03
408,644.00
170,222.00
0.00
578,866.00
140,000.00
60,414.48
9,185.52
209,600.00
6,500.00
90,889.45
0.00
97,389.45
314,553.55

194,767.58
509,321.13
384,014.60
34,785.45
64,015.36
2,538,547.13
3,021,362.54

รายจ่าย
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
605,000.00
22,410.00
19,690.03
647,100.03
573,366.00
5,500.00
0.00
578,866.00
205,600.00
4,000.00
0.00
209,600.00
96,739.45
650.00
0.00
97,389.45
31,455.36
321,525.93
156,339.85
509,321.13

122,692.60
29,293.28
2,869,376.66
3,021,362.54

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริ จาคเป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้ นเงินบริ จาคจากองค์กรที่สนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ ว
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หนึ่งปี ของฝน
…
เมษายน 2557
ฝนขอขอบคุณผูใ้ ห้ทนุ และพี่ๆทุกคนเป็ นอย่างสูงที่พิจารณา
ทุนนีใ้ ห้กบั ฝนได้สานฝันต่อไป ฝนสัญญาค่ะ ว่าฝนจะตัง้ ใจศึกษา
เล่าเรียนและทาความฝันของตัวเองและทุกคนให้สาเร็จค่ะ
ตอนนี้ฝนกาลังทางานระหว่างปิ ดภาคเรียนอยู่ค่ะ เป็ นงานขายของ
เกี่ยวกับงานเกษตร เดือนนีเ้ ป็ นเดือนแรกที่ฝนได้นาเงินเข้าบัญชี
อีกครั้ง ฝนรูส้ กึ ภูมใิ จในความสามารถของตัวเองมากเลย
เพราะสามารถนาเงินมาส่งตัวเองเรียนได้สว่ นหนึง่ เมือ่ ฝนรูส้ กึ
ท้อ ฝนก็จะนึกถึงอนาคตที่รออยู่ขา้ งหน้า มันทาให้ฝนมีกาลังใจ
ในการทางานต่อได้มากขึน้ เลยค่ะ

พฤษภาคม 2557
เป็ นยังไงบ้างคะ ช่วงนีเ้ ศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย
ตอนนีน้ อ้ งฝนสบายดีค่ะ หลังจากที่รายการสานรักคนเก่ง
หัวใจแกร่งได้ออกอากาศไป มีคนใจบุญโอนเงินมาให้ดว้ ยค่ะ
ตอนนีก้ ็ได้ประมาณหนึง่ หมืน่ กว่าบาทค่ะ น้องฝนตัง้ ใจว่า
จะเก็บเอาไว้ใช้เฉพาะการศึกษาเท่านัน้ จะไม่ถอนออกมา
เด็ดขาด
เดือนหน้าน้องฝนก็จะไปอยูม่ หาวิทยาลัยเต็มตัวแล้วนะคะ
สัปดาห์หน้าน้องฝนก็เตรียมตัวซื้อข้าวของเข้าอยู่หอแล้ว
ซึ่งเงินที่ซื้อของเข้าหอพัก น้องฝนเอามาจากเงินที่ทางาน รูส้ กึ มี
ความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเงินที่ตวั เองทามากับมือด้วนา้ พักนา้ แรง
ของตัวเอง และภาคภูมใิ จที่ตวั เองสามารถทาอะไรโดยที่ไม่ตอ้ งให้
ใครมาลาบาก ในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

มิถ ุนายน 2557
น้องฝนได้ยา้ ยข้าวของเข้ามาพักที่หอในราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีเมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2557
ซึ่งวันนัน้ เป็ นวันทีน่ อ้ งฝนหมดแรงมากเลยค่ะ
แทบไม่อยากก้าวเท้าออกจากบ้านเลย เพราะรู้
ว่าเราต้องทาในสิง่ ที่ตวั เองไม่เคยทาด้วยตัวเอง
มาก่อน วันนัน้ ป้าไพและลุงเทพได้มาส่งน้องฝน
ดีใจมากเลยค่ะ อย่างน้อยน้องฝนก็ยงั มีป้าไพ
และลุงเทพคอยช่วยเหลืออยู่ ก่อนที่ท่านจะกลับ
บอกตรงๆ นะคะว่ามันอ่อนล้าจริงๆ น้องฝน
ร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเลยค่ะ พอมองดูหน้า
ป้าไพ ป้าไพก็รอ้ งไห้เหมือนกัน ถึงแม้บางครั้ง
น้องฝนรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มใี คร แต่ทกุ ครั้งที่นอ้ ง
ฝนคิดอย่างนัน้ ป้าไพจะเข้ามาแทนที่ความคิด
นัน้ ของน้องฝนตลอด ช่วงที่นอ้ งฝนอยู่ทนี่ ี่ ทาง
บ้านไม่โทรมาหาน้องฝนเลย น้องฝนรูส้ กึ ว่า
เหมือนถูกลืม และรูส้ กึ เคว้งคว้างมากค่ะ เหมือน
โดนทิ้งยังไงไม่รคู้ ะ่ แต่ทกุ วันนีน้ อ้ งฝนเริ่มชินกับ
ความรูส้ กึ นีแ้ ล้ว น้องฝนพูดกับตัวเองตลอดนะ
คะว่า เราต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มใี ครมาดูแล ช่วง
นีน้ อ้ งฝนเริ่มชินกับบรรยากาศและความรูส้ กึ
แบบนีแ้ ล้วค่ะ

กันยายน 2557
ช่วงนีน้ อ้ งฝนยุ่งๆสักนิดนึงค่ะ เพราะเป็ นช่วงของปี หนึง่ มีกิจกรรมเข้ามาไม่ขาดสายเลย วันนีน้ อ้ งฝนเพิง่ กลับจาก
ซ้อมขึน้ สแตนด์เชียร์มาค่ะ ตอนซ้อมนีส่ นุกมากๆ แต่นงั ่ กันจนเมือ่ ยก้นไปหมดเลยค่ะ อีกอย่างก็ได้ประสบการณ์เยอะ
เหมือนกัน เพื่อนหลายคนว่าเหนือ่ ยแล้วไม่ได้อะไร แต่นอ้ งฝนว่าการทากิจกรรมแบบนี้ จากที่เคยเห็นพี่ๆ มหาวิทยาลัย
ทักษิณไปฝึ กสอนที่โรงเรียน เค้าก็ตอ้ งสอนกิจกรรมเหล่านีด้ ว้ ย น้องฝนคิดว่ามันเป็ นสิง่ สาคัญต่อตัวเราเองและเด็กๆ
ที่ไปสอนด้วยค่ะ อีกอย่างช่วยให้นอ้ งฝนคลายเครียดไปด้วย
สาหรับวันนีน้ อ้ งฝนได้ลองไติดต่อเรื่องทุนของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ไปปรึกษาเรื่องงานพาร์ทไทม์ค่ะ เขาบอกว่าไม่
เกินเดือนนีจ้ ะได้ทางานแล้วค่ะ อีกอย่างก็คือ กิจกรรมของเอกภาษาอังกฤษมีไปประเทศสิงคโปร์ดว้ ยค่ะ ใจจริงอยากไป
มากเพราะเป็ นครั้งหนึง่ ในชีวิต แต่คงเป็ นไปไม่ได้ น้องฝนจะรอเก็บเงินสักก้อน แล้วถึงเวลานัน้ จะออกไปทัศนศึกษารอบ
โลกเลย พี่ๆคอยดูนะคะ อากาศทางฝัง่ นัน้ เป็ นไงกันบ้าง งานพีๆ
่ เยอะไหม อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ คิดถึงค่ะ
ตลอดนะคะ
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ต ุลาคม 2557
ช่วงนีท้ างนัน้ เป็ นอย่างไรบ้างคะ ทางนี้อากาศร้อนสลับฝน
อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยค่ะ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา
น้องฝนยุง่ มากเลยค่ะ เนือ่ งจากติดการซ้อมสแตนเชียร์ทงั้
เดือนเลย รวมทัง้ เป็ นเดือนที่นอ้ งฝนเริ่มทางานหารายได้
ระหว่างเรียนด้วย ทาให้ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเดือนทีผ่ า่ นมา
สาหรับการแข่งขันสแตนด์เชียร์ในครั้งนี้
ปรากฏว่าคณะ
ครุศาสตร์ได้ที่ 1 ไปครองอย่างภาคภูมใิ จมากเลยค่ะ น้องฝน
ร้องไห้เลยเมือ่ เค้าประกาศรางวัล คุม้ ค่ามากสาหรับการซ้อมมา
1 เดือนเต็มค่ะ ในระหว่างเดือนกันยายนมีการสัมภาษณ์ทนุ
กยศ. เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ ผลการสัมภาษณ์มรี ายชือ่ น้อง
ฝนด้วยเช่นกันค่ะ เหลือแต่ให้ผปู้ กครองมาเซ็นสัญญา แต่
พฤศจิกายน 2557
ตอนนีย้ งั ไม่มขี า่ วที่แน่นอนก็เลยต้องรอไปก่อนค่ะ อาทิตย์หน้า
สวัสดีค่ะพี่ๆ ทางนีฝ้ นเริ่มตกแล้วค่ะ จะได้เริ่มลอย
น้องฝนก็ตอ้ งเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรม
กระทงกันแล้ว พี่ๆไปลอยกระทงกับใครคะ อย่าลืมส่ง
ของโครงการสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง การเดินทางในครัง้ นี้
รูปมาอวดน้องฝนด้วยน้า
คงเป็ นประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับน้องฝนมากเลยทีเดียว
เพราะน้องฝนยังไม่เคยไปกรุงเทพฯ ด้วยตัวเองเลยสักครั้ง
สาหรับเดือนตุลาคมนีก้ ็เป็ นเดือนแห่งการเรียนรู้
ประสบการณ์ครั้งนีค้ งสอนน้องฝนได้มากเลยทีเดียว
นอกห้องเรียนของน้องฝนค่ะ เพราะว่าน้องฝนได้ไปเข้าร่วม
โครงการของสานรักคนเก่งหัวใจแกร่งอีกครั้งหนึง่ ครัง้ นี้
ทางพี่ๆ สานรักไปพานักเรียนทุนไปเปิ ดโลกทัศน์ทกี่ รุงเทพฯ
ค่ะ วันแรกทีเ่ ดินทางไปกรุงเทพฯ น้องฝนเดินทางไปคนเดียว
ธันวาคม 2557
เป็ นครั้งแรกทีเ่ ดินทางไกลและไปคนเดียวค่ะ แต่ดที ี่มพี ี่ๆ ทีมงาน
พี่ๆ สบายดีไหมคะ ทางนีน้ อ้ งฝนสบายดีค่ะ ช่วงนี้
จากรายการมารับที่สถานี น้องฝนเลยไม่กลัวการเดินทาง
เป็
นฤดูของการสอบ Final น้องฝนเพิ่งสอบเสร็จเมือ่
เท่าไหร่
วันจันทร์ที่ผา่ นมาเองค่ะ วันนีเ้ กรดวิชไวยากรณ์
กิจกรรมแรกเริ่มของวันแรก คือการฟั งธรรมะจากพระมหา
เพิง่ ออกมาตัวเดียวเอง แต่เป็ นตัวบุกเบิกได้สวยงาม
สมปองค่ะ หลังจากนัน้ พี่ๆ ก็ได้พาไปขึน้ รถไฟฟ้า BTS และ MRT
มาก เพราะน้องฝนได้ A วิชานีค้ ่ะ
ต่อด้วยล่องเรือชมแม่นา้ เจ้าพระยา ระหว่างการเดินทางจะมี
สาหรับปิ ดเทอมนี้ น้องฝนมีโครงการเดินทางไป
พี่ๆ ทีมงานอธิบายประวัตคิ วามเป็ นมาไปเรื่อยๆค่ะ จากนัน้
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนรูส้ อ่ ู าเซียนในประเทศ
ก็ขนึ้ บกเดินทางต่อไปยังวัดพระแก้ว เพื่อเข้าไปชมสถานที่
เวียดนามค่ะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยให้เงินสมทบกลุม่ ละ
ต่างๆ ที่พระเจ้าอยู่หัวประทับ ครั้งนีเ้ ป็ นครั้งแรกในชีวิต
60,000
บาท (ค่าที่พกั และค่าเดินทาง) ส่วนค่าใช้จ่าย
ที่ได้มโี อกาสเปิ ดประสบการณ์ที่ตวั เองไม่เคยได้คิดเลยค่ะ
ส่วนตัวจะต้องออกเอง การเดินทางในครั้งนีน้ อ้ งฝนจะได้
ว่าจะได้เห็น หลังจากนัน้ เดินทางไปทานเข้าเย็นและกลับ
ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยครู อีกทัง้ เข้าเยี่ยมชมในสถานที
ที่พกั ค่ะ
สาคัญ ของกรุงฮานอยอีกด้วย ในระหว่างที่ปิดเทอมนี้
พอวันที่ 2 พี่ๆ ก็พาพวกเราไปจังหวัดปทุมธานี เพื่อ
น้องฝนกลับบ้าน
ไปทางานพิเศษก่อนมหา’ลัยจะเปิ ดค่ะ
ไปเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์ค่ะ นีก่ ็ครั้งแรกเหมือนกัน
ตอนนีก้ ็เหลือแค่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2 และรอผลการ
ที่ได้ขนึ้ ไปเล่นเครื่องเล่นที่หวาดเสียว ^_^
เรียนในเทอม 1 ค่ะ

น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์ (ฝน) ปั จจุบนั ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
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รับข่ าวสารจากพูนพลังทางอินเตอร์ เน็ต!
สะดวก รวดเร็วทันเหตุการณ์ สีสนั สวยงาม ไม่เกิดขยะ
สมัครรับข่าวสาร ส่ง e-mail ไปที่ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com

หรื อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของพูนพลังได้ ที่ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง
และ เว็บไซต์: www.poonpalang.org
และ
ร่วมพูนพลัง
- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ทุนละ 2,500 บาท ต่อปี
บริจาคสาหรับ 1 ปี จานวน

ทุน

บริจาคสาหรับ 3 ปี จานวน

ทุน

- ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
ทุนละ 5,000 บาท จานวน

ทุน

- สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน
ทุนละ 500 บาท จานวน

ทุน

- (อื่นๆ).........................................
จานวน
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 งมายังสานักงาน
(**เงินบริจาคสามารถนาไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

ด้ วยกาลังแรงงาน
- ช่วยงานสานักงาน (งานบัญชี, งานริเริ่มโครงการ, งานระดมทุน, งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
- ตอบจดหมายนักเรี ยน
- ร่วมเป็ นแรงงานค่าย
- แสดงความคิดเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน
มูลนิธิพนู พลัง
47/217 หมูบ่ ้ านสิวลีตวิ านนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2963-1483
website: http://www.poonpalang.org e-mail: poonpalang@yahoo.com
เมษายน 2551

