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ทะเบียนจดัตัง้มลูนิธิเลขท่ี กท 1248 
 



 
 

 
 

 
     เป็นโครงการสนบัสนนุโครงการเกษตรในโรงเรียน เพื่อให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัของการพึง่ตนเองด้านอาหาร และได้
ปฏิบตัิงานทางการเกษตรเป็นความรู้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพตอ่ไป โดยมลูนิธิสนบัสนนุทนุด าเนินการจ านวน 
20,000 บาท แก่โรงเรียนท่ีเสนอโครงการได้เหมาะสม โดย
โรงเรียนจะต้องรายงานผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เป็นเวลา
อยา่งน้อย 2 ปี  
 

     ปีการศกึษา 2557 มีโครงการเร่ิมสนบัสนนุใหม ่1 โครงการ คือ 
 

 

โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด โครงกำร 
1. ตชด. บ้านนานกปีด ปากชม เลย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ผลิตและใช้ปุย๋, สารสกัดป้องกันแมลง, ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ฯลฯ 

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

 มลูนิธิพนูพลงัก าลงัก้าวเข้าสูข่วบปีท่ี 12 ของการท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ ผ่านการช่วยเหลือนกัเรียน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา มีการช่วยเหลือในรูปแบบตา่งๆ ท่ีหลากหลาย ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เน้น
ช่วยเหลือผู้ ท่ีขวนขวายพยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ว เป็นกลไกเล็กๆ ของสงัคมไทยท่ีท างานเพ่ือร่วมสร้างสงัคมท่ี
พึง่พาตนเองได้ ดงัรายละเอียดกิจกรรมโครงการตา่งๆ ในรายงานฉบบันี ้

ในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการมลูนิธิฯ มีการประชมุกนัอยา่งสม ่าเสมอประมาณ 2 เดือนตอ่ครัง้ มีการน า
ประสบการณ์ของแตล่ะกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีอาสาสมคัรมาช่วยท างานจดัการข้อมลู และติดตอ่สื่อสารกบั
เดก็ท่ีได้รับทนุอยา่งสม ่าเสมอ หลายคนเป็นนกัเรียนท่ีเคยได้รับทนุมาก่อน แม้เรียนจบและท างานแล้วก็ยงัวนเวียน
ช่วยงานของมลูนิธิตามก าลงัและความสามารถ 

ส าหรับกิจกรรมในปีตอ่ไป มลูนิธิจะพยายามเปิดโครงการน าร่องแนวคิดใหม่ๆ โดยจะได้น าเสนอเนือ้หา
โครงการ และอาจมีการระดมทนุเพิ่มเตมิในจดหมายขา่วฉบบัตอ่ไป  

คณะกรรมการมลูนิธิพนูพลงั ขอขอบคณุผู้บริจาคเงิน อาสาสมคัร และผู้ให้ความชว่ยเหลือด้านอ่ืนๆ ผ่าน
มลูนิธิ   เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั ขอบญุกิริยานีจ้งดลบนัดาลให้ทกุทา่นประสบความสขุ ความอิ่มใจในทานท่ี
มอบให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

    

         วิจารณ์  พานิช   
             7 เมษายน 2558 

โครงการเกษตรแบบยัง่ยนื 



 

มลูนิธิพนูพลงัร่วมสนบัสนนุการศกึษาชนเผา่ผา่นมลูนิธิไทย-ลาหู่ 
ท่ีด าเนินโครงการตา่งๆ เพื่อรณรงค์การท าความเข้าใจในการรักษา
สขุภาพและสนบัสนนุการศกึษาในชมุชนชนเผา่มาเป็นเวลานาน โดย
บ้านพกักาสะลองเป็นรูปแบบหนึง่ของบ้านพกันกัเรียน ใช้เงินลงทนุ
และคา่บริหารจดัการต ่า ประยกุต์วิถีชีวิตและภมูิปัญญาของท้องถ่ิน
ในการด ารงชีวิต ควบคูไ่ปกบัการเรียนในโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนในถ่ินทรุกนัดารมีโอกาสในการศกึษาเพิ่มมากขึน้  

 

บ้านกาสะลองเปิดด าเนินการท่ี ต.ป่าปอ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่  ตัง้แตปี่ 2548 โดยมลูนิธิพนูพลงั
ประสานงานงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพกั เป็นอาคารดนิดบิสองหลงั พร้อมทัง้สาธารณปูโภคอ่ืนๆ เช่น ระบบ
น า้บาดาล ระบบไฟฟา้ เป็นต้น 
 
 ปีการศกึษา 2557 บ้านกาสะลองมีนกัเรียนพกัอาศยัทัง้หมด 18 คน เป็นเผา่ ลาหู ่ ม้ง อาขา่ ลีซ ูและไทยใหญ่ 

ก าลงัศกึษาในระดบัประถมศกึษา 5 คน มธัยมต้น 9 คน และมธัยมปลาย 4 คน มีผู้ดแูล 3 คน เป็นอาสาสมคัร 
คนเมืองเชียงใหม ่1 คน และชนเผา่ปกาเกอะญอ 2 คน มลูนิธิพนูพลงัประสานงานความช่วยเหลือจาก C.A.N. 
H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นคา่ใช้จ่ายด้านอาหารและอ่ืนๆ ในหอพกัเป็นเงิน 100,000 บาท และ
สนบัสนนุเบีย้เลีย้งรายเดือน เจ้าหน้าท่ีดแูลบ้านพกักาสะลอง โดยประสานงานเงินบริจาค 108,000 บาท จากผู้
มีจิตศรัทธาชาวไทย  
 

 นกัเรียนในบ้านกาสะลองได้ลงมือท าการเกษตร 
ทัง้การท านา ปลกูผกั และอ่ืนๆ เป็นประจ า เพื่อฝึก
ทกัษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และท าให้เด็กๆ มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาต ิ ไม่ขาดจากรากเหง้า
วฒันธรรมดัง้เดมิของตน 

 
 นอกจากการเรียนในโรงเรียนตามปกต ิ มลูนิธิไทย-ลาหู่ได้จดักิจกรรมเสริมให้แก่นกัเรียน ทัง้กิจกรรมด้าน

วิชาการ เชน่ การสอนพิเศษภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น โดยจดัอาสาสมคัรมาสอนอยา่งตอ่เน่ือง และกิจกรรม
เสริมเพื่อพฒันาการด้านตา่งๆ เชน่ การเรียนเทควนัโดทกุวนัอาทิตย์ โดยได้รับความอนเุคราะห์ครูผู้ ฝึกจาก

สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย ช่วยให้เด็ก
ได้ออกก าลงัและฝึกระเบียบวินยัไปพร้อมกนั 
และกิจกรรมการร้อยลกูปัดจดัโดยอาสาสมคัร
ชาวญ่ีปุ่ น ซึง่นอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิแล้ว 
ยงัเป็นรายได้เสริมให้กบัเด็กๆ เป็นต้น  

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผา่ 

 



 

 
 

 
 

จดัขึน้เพื่อสง่เสริมการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ โดยแลกเปลี่ยนหนงัสือ
และสื่อเพ่ือเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทัง้สง่เสริมกิจกรรมการเขียน การวาด
ภาพ เพื่อขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะอยา่งเป็น
อิสระและสร้างสรรค์ 
     

 ปี 2557 มลูนิธิพนูพลงัได้จดัประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวด
ภาพเขียนและเรียงความ 1 ครัง้ มีผลงานสง่เข้าร่วม 109 ชิน้ จาก 15 
โรงเรียน มลูนิธิพนูพลงัมีความต้องการเน้นให้นกัเรียนได้แสดงออกมากกว่าการแข่งขนัเพ่ือชิงรางวลั คณะกรรมการ
จงึช่วยกนัให้ความเห็นส าหรับทกุผลงานท่ีสง่เข้าร่วมประกวด และได้สง่ความเห็นดงักลา่วไปให้เจ้าของผลงานทกุชิน้ 
เพื่อเป็นก าลงัใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต  

 

ในปีนีม้ลูนิธิพนูพลงัได้มอบรางวลัประกวดนิทานภาพ ภาพวาด 
และข้อเขียน ทัง้สิน้จ านวน 17,200 บาท จดัซือ้สื่อและอปุกรณ์ด้าน
ศิลปะตา่งๆเพื่อมอบแก่นกัเรียนและโรงเรียนอีกจ านวน 79,539.45 
บาท และจดัสง่หนงัสือและสื่ออ่ืนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนไปยงัโรงเรียน
ดงักลา่ว รวมทัง้จดัสง่นิทานท่ีได้รับคดัเลือก เข้าประกวดหนงัสือ
นิทานท ามือหอสมดุโอชิมะ จงัหวดัโทะยามะ ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 
3 ผลงาน ได้รับรางวลัชมเชย 2 ผลงาน  

 

การจดัซือ้หนงัสือและสื่อตา่งๆ สว่นหนึ่งด าเนินการระหวา่งงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาตใินแตล่ะครัง้ โดยมลูนิธิ
ประชาสมัพนัธ์รับอาสาสมคัรช่วยเลือกซือ้หนงัสือส าหรับเด็กในช่วงแตล่ะวยั เพื่อจดัสง่ไปยงัห้องสมดุโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  โดยมีอดีตนกัเรียนทนุ และอาสาสมคัรทัว่ไปเข้าร่วม  

 
 

  


โครงการแลกเปลี่ยนและสนบัสนนุสื่อเพ่ือเยาวชน 

นิทาน แสงของผีเสือ้น้อย 



 
 
ปี 2557 มลูนิธิพนูพลงัสนบัสนนุทนุการศกึษาทนุละ 2,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและ 

มธัยมศกึษาตอนต้น  รวม 120 ทนุ และทนุการศกึษาทนุละ 3,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ขึน้ไป รวม 122 ทนุ และทนุตอ่เน่ืองระดบัปริญญาตรี 1 ทนุ รวมทัง้สิน้ 243 ทนุ เป็นเงิน 605,000 บาท ในจ านวนนี ้
เป็นนกัเรียนการศกึษานอกโรงเรียน (เรียนพร้อมท างาน) 3 คน และประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 1 คน  
 

การตดิตอ่ของนกัเรียนในปีนี ้  มีจดหมายเข้ามาประมาณ 200 ฉบบั โทรศพัท์อีกเลก็น้อย มีการตดิตอ่ทาง 
facebook เพิ่มมากขึน้ เป็นการพดูคยุทัว่ไป สอบถามเก่ียวกบัทนุการศกึษา  และขอค าปรึกษาด้านตา่งๆ โดยมี
อาสาสมคัรช่วยด้านการสื่อสารและให้ค าแนะน า ได้แก่ น.ส. สกาว
เดือน วงค์จินา น.ส. ญาณา เจริญบลูย์วิวฒัน์ น.ส. พิชญา ขนัตยา
ภรณ์ นายพชร เดชอดุม ด.ญ.พรภสัสร เดชอดุม  

 

นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้สนบัสนนุทนุการศกึษาจากประเทศญ่ีปุ่ น
ยงัได้ไปเย่ียมนกัเรียนในโครงการ รับทราบปัญหาของครอบครัว 
และให้ก าลงัใจแก่นกัเรียนในการศกึษาเลา่เรียนเพ่ืออนาคต 

 

 
 
 

ปี 2557 ป6 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อ่ืนๆ รวม 

กทม.         2 2 1 1           6 

บรีุรัมย์ 1 4 4 4 2 1 4 1           21 

กาฬสนิธุ์   4 1 4   3 5 2 1 1 1    1 23 

มกุดาหาร   2 4 2 2   6 2       1   19 

มหาสารคาม 2 2 4 3 2 5 3 1 1       1 24 

นครพนม 1 3 5 1 6   3 1   1 1     22 

สระแก้ว 1 5 5 3 1 3 3 2 1         24 

ร้อยเอด็ 1 3 5 4 2 3 6             24 

สกลนคร 1 4 5 3 2 4 2   2         23 

ศรีสะเกษ   1 3 2 1 3 4 1     1     16 

สริุนทร์ 2 1 4 4 1 3   1 1         17 

ยโสธร 2 3 2 5 4 1 6 1           24 

รวม 11 32 42 35 25 28 43 13 6 2 3 1 2 243 

 

จ านวนนกัเรียนทนุการศกึษาตอ่เน่ือง ปีการศกึษา 2557 แยกตามจงัหวดัและชัน้เรียน 

โครงการทนุการศึกษาต่อเน่ือง  
 



      
 
 
 

มลูนิธิพนูพลงัจดัให้มีทนุการศกึษาส าหรับระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาขึน้ 
เพื่อขยายโอกาสในการศกึษาตอ่ให้กบันกัเรียนขาดแคลนท่ีตัง้ใจเรียน มีความประพฤตดิี ผลการเรียนดี หรือมี
ความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆ และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ในระดบัหนึง่ โดยมุง่เน้นสนบัสนนุ
ทนุให้แก่นกัศกึษาสายอาชีวศกึษา เน่ืองจากในปัจจบุนัผู้ ท่ีจบสายอาชีวศกึษามีต าแหนง่งานรองรับเป็นจ านวนมาก 

 

การสนบัสนนุตอ่นกัศกึษาแตล่ะราย ให้ทนุเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือการด ารงชีพระหวา่งการศกึษา และคา่ใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษา รวมไมเ่กินปีละ 40,000 บาท ทนุนีเ้ป็นทนุการศกึษาให้เปลา่ โดยนกัศกึษาจะต้องรายงาน
ความเป็นอยู ่คา่ใช้จ่าย และผลการเรียนตอ่มลูนิธิทกุเดือน 

 

ในปี 2557 มีนกัเรียนทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา ส าเร็จการศกึษาระดบั มหาวิทยาลยั 3 คน 
ได้แก่ 
 

นายวฒันพงศ์ เตรียมกรม จบการศกึษาสาขาศกึษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ปัจจบุนัรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ระยะเวลา 6 เดือน 
 

น.ส. ชตุิมา สายสดุ จบการศกึษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปัจจบุนัท างาน
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
 

น.ส. เจนทรามาศ พิมพ์น้อย จบการศกึษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม ปัจจบุนัท างาน
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 

 

ปีการศกึษา 2557 มลูนิธิสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา จ านวน 18 ทนุ รวม 573,366 
บาท โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากกองทนุสมุิเร 333,644 บาท มีนกัศกึษาท่ีได้รับการสนบัสนนุ ดงันี ้

 

ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาท่ีเรียน ชัน้ปี 

น.ส. วรรณี สาเม๊าะ นราธิวาส มหาวิทยาลยัทกัษิณ ศกึษาศาสตร์ (ชีววิทยา) 5 

น.ส. ซูรีนิง หะยีอาซา นราธิวาส มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา ศกึษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
ษา) 

5 

นาย ไวพจน์  ศิริวงค์ แม่ฮ่องสอน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ศรีราชา
(บางพระ) 

สตัวศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 4 

น.ส. จิตรลดา  สมสาย อทุยัธานี มหาวิทยาลยันเรศวร ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 4 

น.ส. นนัทิกานต์ ปัญญาเฉียบ แพร่ วิทยาลยัอาชีวศกึษา แพร่ ค้าปลีก ปวช3 

นาย อดชิาต ิดอนพนัเมือง มหาสารคาม ม.ราชมงคลอีสาน ขอนแก่น วิศวกรรมโยธา 3 

น.ส. อารีนา มะแซจะแหน ยะลา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 

สาธารณสขุศาสตร์ 3 

โครงการทนุการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  
 



ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาท่ีเรียน ชัน้ปี 

นาย ณฐัพนัธ์ ภาคภมูิ กาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 4 

น.ส. อาภสัรา  แก้วเกษร เชียงใหม ่ วิทยาลยัอาชีวศกึษา เชียงใหม่ การท่องเท่ียว ปวส2 

น.ส. ศิริวรรณ  บวัโชต ิ สโุขทยั วิทยาลยัอาชีวศกึษา สโุขทยั คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ปวส2 

นาย วชัราวฒุ ิ กิตติไพเราะ พะเยา วิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั อตุสาหกรรมไฟฟา้ ปวส1 

น.ส. ระพีพร  แพรชมภ ู แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) 4 

น.ส. จฑุามาศ  ค า้จนุ พะเยา มหาวิทยาลยัรามค าแหง นิตศิาสตร์ 2 

น.ส. อจัฉรา อดลุจิตร์ พทัลงุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ครุศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 1 

น.ส. เปมกิา กิตตศิกัดิ์

ยัง่ยืน 
เชียงราย มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง พยาบาลศาสตร์ 1 

น.ส. สมิตา ตะถาขดั เชียงใหม ่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม่ การโรงแรม ปวส1 

นาย ชินวฒัน์ อิฐพิบลูย์ผล พะเยา วิทยาลยัเทคนิคพะเยา คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ปวส1 

น.ส. เสาวลกัษณ์ จ าเมือง กาญจนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ปวส1 
 

 
 

 

จดัขึน้เพื่อประสานงานความช่วยเหลือในการปรับปรุงสิง่แวดล้อมทางการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน 
รวมทัง้เสริมสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ เก่ียวข้องผา่นกิจกรรมร่วมกนั  

 

ในปี 2557 ไม่มีโครงการท่ีอนมุตัิ แตมี่โครงการอยูร่ะหวา่งการประสานงานจ านวน 2 โครงการ คือ  
 

1. โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียน
บ้านเขาดนิ อ. คลองหาด จ. สระแก้ว  
    

   เน่ืองจากอาคารท่ีใช้งานในปัจจบุนัเป็นอาคาร
เอนกประสงค์ดดัแปลงใช้เป็นห้องสมดุ และยงัใช้เป็น
ห้องประชมุในหลายโอกาส โรงเรียนบ้านเขาดนิจงึ
จดัท าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมดุขึน้ใหม ่ โดย
ขอรับการสนบัสนนุจากมลูนิธิพนูพลงั และรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายเองสว่นหนึง่  

 

   2. โครงการก่อสร้างขยายอาคารเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านใหม่
สวรรค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานเอนกประสงค์ เป็นท่ีประชมุของชมุชนและใช้งานอ่ืนๆ ได้ 

โครงการสนบัสนนุสิ่งแวดลอ้มทางการศึกษา 



 
 

 
 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา มลูนิธิพนูพลงัได้รับเงินบริจาคทัง้สิน้ 80 รายการ จากผู้บริจาค 49 ราย เป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 1,920,812.18 บาท เป็นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P.  Thailand 1,244,658.60 บาท (64.80%) 
เงินบริจาคจากบคุคลทัว่ไป 676,153.58  บาท (35.20%)  

 
 

 

สินทรัพย์  ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร  1,999,972.85 1,703,421.13 

                         ภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย  0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,999,972.85 1,703,421.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน  248,433.68 242,079.10 

สลากออมสิน  1,000,000.00 1,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,248,433.68 1,242,079.10 

รวมสินทรัพย์  3,248,406.53 2,945,500.23 

     

หนีส้ินและส่วนของมูลนิธิ 

หนีส้ินหมุนเวียน    

 คา่บริการด้านบญัชีค้างจ่าย  3,000.00 3,000.00 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  3,000.00 3,000.00 

ส่วนของมูลนิธิ    

 ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  200,000.00 200,000.00 

 รายได้สงูกวา่รายจ่ายสะสม 3,045,406.53 2,742,500.23 

รวมส่วนของมูลนิธิ  3,245,406.53 2,942,500.23 

รวมหนีส้ินและส่วนของมูลนิธิ  3,248,406.53 2,945,500.23 

รายงานการเงิน ประจําปี 2557 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 



โครงการ  รายการ รายรับ  รายจ่าย

เกษตรแบบยั่งยืน เงินบริจาค 20,000.00 20,000.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 20,000.00 20,000.00

ก่อสร้าง เงินบริจาค 0.00 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00

ทุนการศกึษาต่อเน่ือง เงินบริจาค 647,100.03 605,000.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 22,410.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 19,690.03
รวม 647,100.03 647,100.03

ทุนการศกึษาอาชีวะ-อุดมศกึษา เงินบริจาค 408,644.00 573,366.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 5,500.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 170,222.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 578,866.00 578,866.00

สนับสนุนการศกึษาชนเผ่า เงินบริจาค 140,000.00 205,600.00

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 4,000.00

เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 60,414.48
ยกยอดมา - ยกยอดไป 9,185.52 0.00
รวม 209,600.00 209,600.00

ส่ือเพ่ือเยาวชน เงินบริจาค 6,500.00 96,739.45

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 650.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 90,889.45
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 97,389.45 97,389.45

โครงการอ่ืนๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบริจาค 314,553.55
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 31,455.36
เงินสมทบจากสํานกังาน-ให้โครงการอืน 321,525.93
ยกยอดมา - ยกยอดไป 194,767.58 156,339.85
รวม 509,321.13 509,321.13

สาํนักงาน เงินบริจาคเพ่ืองานสํานกังาน-โครงการอ่ืน 384,014.60

ดอกเบีย้ธนาคารและรางวลัสลากออมสนิ 34,785.45
คา่ดําเนินการโครงการ 64,015.36 122,692.60
คา่ดําเนินการสํานกังาน 29,293.28
ยกยอดมา - ยกยอดไป 2,538,547.13 2,869,376.66
รวม 3,021,362.54 3,021,362.54

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2557

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคเป็นคา่ดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรท่ีสนบัสนนุคา่ดําเนินการตา่งหากแล้ว



 
      

  หน่ึงปีของฝน 
… 

 เมษายน 2557  
 

ฝนขอขอบคณุและพ่ีๆทกุคนเป็นอยา่งสงูท่ีพิจารณาทนุนี้ 

ใหก้บัฝนไดส้านฝันตอ่ไป ฝนสญัญาคะ่ วา่ฝนจะตัง้ใจศึกษา 

เลา่เรียนและท าความฝันของตวัเองและทกุคนใหส้ าเร็จค่ะ 
 

ตอนนี้ฝนก าลงัท างานระหว่างปิดภาคเรียนอยู่ค่ะ เป็นงานขายของ

เกี่ยวกบังานเกษตร เดอืนนีเ้ป็นเดอืนแรกที่ฝนไดน้ าเงนิเขา้บญัชี 

อีกครัง้ ฝนรูส้ึกภมูใิจในความสามารถของตวัเองมากเลย 

เพราะสามารถน าเงนิมาสง่ตวัเองเรียนไดส้ว่นหนึง่ เมือ่ฝนรูส้ึก 

ทอ้ ฝนก็จะนกึถึงอนาคตท่ีรออยูข่า้งหนา้ มนัท าใหฝ้นมกี าลงัใจ 

ในการท างานตอ่ไดม้ากขึน้เลยคะ่ 

มิถนุายน 2557 
 

นอ้งฝนไดย้า้ยขา้วของเขา้มาพกัท่ีหอในราชภฏั

สรุาษฎรธ์านเีมื่อวนัท่ี 11 มถินุายน 2557  

ซ่ึงวนันัน้เป็นวนัท่ีนอ้งฝนหมดแรงมากเลยค่ะ 

แทบไมอ่ยากกา้วเทา้ออกจากบา้นเลย เพราะร ู้

วา่เราตอ้งท าในสิ่งท่ีตวัเองไมเ่คยท าดว้ยตวัเอง

มากอ่น วนันัน้ป้าไพและลงุเทพไดม้าสง่นอ้งฝน 

ดใีจมากเลยค่ะ อยา่งนอ้ยนอ้งฝนก็ยงัมีป้าไพ

และลงุเทพคอยชว่ยเหลืออยู่  กอ่นท่ีทา่นจะกลบั

บอกตรงๆ นะคะวา่มนัอ่อนลา้จริงๆ นอ้งฝน

รอ้งไหอ้อกมาอยา่งไมอ่ายเลยคะ่ พอมองดหูนา้

ป้าไพ ป้าไพก็รอ้งไหเ้หมอืนกนั ถึงแมบ้างครัง้

นอ้งฝนรูส้ึกว่าตวัเองไมม่ใีคร แตท่กุครัง้ท่ีนอ้ง

ฝนคิดอยา่งนัน้ ป้าไพจะเขา้มาแทนท่ีความคิด

นัน้ของนอ้งฝนตลอด  ชว่งท่ีนอ้งฝนอยูท่ี่นี ่ทาง

บา้นไมโ่ทรมาหานอ้งฝนเลย นอ้งฝนรูส้ึกว่า

เหมอืนถกูลืม และร ูส้ึกเควง้ควา้งมากคะ่ เหมือน

โดนท้ิงยงัไงไมร่ ูค้ะ่ แตท่กุวนันีน้อ้งฝนเร่ิมชินกบั

ความรูส้ึกนีแ้ลว้  นอ้งฝนพดูกบัตวัเองตลอดนะ

คะว่า เราตอ้งอยูใ่หไ้ดโ้ดยท่ีไมม่ใีครมาดแูล ชว่ง

นีน้อ้งฝนเร่ิมชินกบับรรยากาศและความรูส้ึก

แบบนีแ้ลว้ค่ะ 

พฤษภาคม 2557 
 

   เป็นยงัไงบา้งคะ ชว่งนีเ้ศรษฐกิจไมค่อ่ยดเีท่าไหร่เลย  

ตอนนีน้อ้งฝนสบายดคีะ่ หลงัจากท่ีรายการสานรกัคนเกง่ 

หัวใจแกร่งไดอ้อกอากาศไป มีคนใจบญุโอนเงนิมาใหด้ว้ยค่ะ 

ตอนนีก็้ไดป้ระมาณหนึง่หมืน่กว่าบาทค่ะ นอ้งฝนตัง้ใจวา่ 

จะเก็บเอาไวใ้ชเ้ฉพาะการศึกษาเทา่นัน้ จะไมถ่อนออกมา 

เด็ดขาด เดอืนหนา้นอ้งฝนก็จะไปอยูม่หาวิทยาลยัเต็มตวัแลว้ 

นะคะ สปัดาหห์นา้นอ้งฝนก็เตรียมตวัซ้ือขา้วของเขา้อยูห่อแลว้ 

คะ่ ซ่ึงเงนิท่ีซ้ือของเขา้หอพกันี ้นอ้งฝนเอามาจากเงนิท่ีท างาน 

นอ้งฝนมคีวามสขุทกุครั้งท่ีไดเ้ห็นเงนิท่ีตวัเองท ามากบัมอืดว้ย

น้าํพกัน ้าํแรงของตวัเอง มนัร ูส้ึกภาคภมูใิจท่ีตวัเองสามารถท า

อะไรไดโ้ดยท่ีไมต่อ้งใหใ้ครมาล าบากในเร่ืองท่ีสามารถชว่ยเหลือ

ตวัเองได ้

กนัยายน 2557 

 

   ชว่งนีน้อ้งฝนยุง่ๆสกันดินงึคะ่ เพราะเป็นชว่งของปีหนึง่ มกีิจกรรมเขา้มาไมข่าดสายเลย วนันีน้อ้งฝนเพิ่งกลบัจาก

ซอ้มขึน้สแตนดเ์ชียรม์าคะ่ ตอนซอ้มนีส่นกุมากๆ แตน่ัง่กนัจนเมือ่ยกน้ไปหมดเลยคะ่ อีกอยา่งก็ไดป้ระสบการณเ์ยอะ

เหมอืนกนั เพื่อนหลายคนวา่เหนือ่ยแลว้ไมไ่ดอ้ะไร แตน่อ้งฝนวา่การท ากิจกรรมแบบนี้ จากที่เคยเห็นพี่ๆ มหาวิทยาลยั

ทกัษณิไปฝึกสอนท่ีโรงเรียน เคา้ก็ตอ้งสอนกิจกรรมเหลา่นีด้ว้ย นอ้งฝนคิดวา่มนัเป็นสิ่งส าคญัตอ่ตวัเราเองและเด็กๆ 

ท่ีไปสอนดว้ยค่ะ อีกอยา่งชว่ยใหน้อ้งฝนคลายเครียดไปดว้ย 

 

   ส าหรบัวนันีน้อ้งฝนไดล้องไตดิตอ่เร่ืองทนุของมหาวิทยาลยัอีกครัง้ ไปปรึกษาเร่ืองงานพารท์ไทมค์ะ่ เขาบอกวา่ไม่

เกินเดือนนีจ้ะไดท้ างานแลว้ค่ะ อีกอยา่งก็คือ กิจกรรมของเอกภาษาองักฤษมไีปประเทศสิงคโปรด์ว้ยค่ะ ใจจริงอยากไป

มากเพราะเป็นครัง้หนึง่ในชวิีต แตค่งเป็นไปไมไ่ด ้นอ้งฝนจะรอเก็บเงนิสกักอ้น แลว้ถึงเวลานัน้จะออกไปทศันศึกษารอบ

โลกเลย พี่ๆคอยดนูะคะ อากาศทางฝัง่นัน้เป็นไงกนับา้ง งานพี่ๆ เยอะไหม อยา่ลืมดแูลตวัเองกนัดว้ยนะคะ คิดถึงคะ่

ตลอดนะคะ 

 



  ตลุาคม 2557 
 
 

 

        ชว่งนีท้างนัน้เป็นอยา่งไรบา้งคะ ทางนี้อากาศรอ้นสลบัฝน     

        อากาศไมค่อ่ยจะดีเทา่ไหร่เลยคะ่ เดือนกนัยายนท่ีผา่นมา  

       นอ้งฝนยุง่มากเลยคะ่ เนือ่งจากตดิการซอ้มสแตนเชยีรท์ัง้ 

      เดอืนเลย รวมทัง้เป็นเดอืนท่ีนอ้งฝนเร่ิมท างานหารายได ้

    ระหวา่งเรียนดว้ย ท าใหไ้มค่อ่ยมเีวลาเหมอืนเดอืนท่ีผา่นมา 

   ส าหรบัการแขง่ขนัสแตนดเ์ชียรใ์นครัง้นี ้ ปรากฏวา่คณะ  

  ครศุาสตรไ์ดท่ี้ 1 ไปครองอยา่งภาคภมูใิจมากเลยค่ะ นอ้งฝน     

 รอ้งไหเ้ลยเมือ่เคา้ประกาศรางวลั คุม้คา่มากส าหรบัการซอ้มมา 

 1 เดอืนเต็มคะ่ ในระหวา่งเดือนกนัยายนมกีารสมัภาษณท์นุ  

กยศ. เรียบรอ้ยแลว้เหมอืนกนัคะ่ ผลการสมัภาษณม์รีายชือ่นอ้ง   

  ฝนดว้ยเชน่กนัคะ่ เหลือแตใ่หผู้ป้กครองมาเซ็นตส์ญัญา แต ่

    ตอนนีย้งัไมม่ขีา่วท่ีแนน่อน ก็เลยตอ้งรอไปกอ่นคะ่  ส าหรบั 

     อาทิตยห์นา้นอ้งฝนก็ตอ้งเดนิทางไปกรงุเทพฯ แลว้นะคะ  

    เพื่อท่ีจะไปร่วมกิจกรรมของทางโครงการสานรกัคนเกง่หัวใจ 

      แกร่ง การเดนิทางในครัง้นีค้งเป็นประสบการณท่ี์ส าคญั 

       ส าหรบันอ้งฝนมากเลยทีเดยีวค่ะ เพราะนอ้งฝนยงัไมเ่คยไป 

         กรงุเทพฯ ดว้ยตวัเองเลยสกัครัง้ ประสบการณค์รั้งนีค้ง   

          สอนนอ้งฝนไดม้ากเลยทีเดยีว   

พฤศจิกายน 2557 
 

สวสัดีคะ่พี่ๆ ทางนีฝ้นเร่ิมตกแลว้ค่ะ จะไดเ้ร่ิมลอย 

กระทงกนัแลว้ พี่ๆไปลอยกระทงกบัใครคะ อยา่ลืมสง่ 

รปูมาอวดนอ้งฝนดว้ยนา้  
 

   ส าหรบัเดอืนตลุาคมนีก็้เป็นเดอืนแห่งการเรียนรู ้

นอกหอ้งเรียนของนอ้งฝนค่ะ  เพราะว่านอ้งฝนไดไ้ปเขา้ร่วม

โครงการของสานรกัคนเกง่หัวใจแกร่งอีกครั้งหนึง่ ครัง้นี ้

ทางพ่ีๆ สานรกัไปพานกัเรียนทนุไปเปิดโลกทศันท่ี์กรงุเทพฯ 

คะ่ วนัแรกท่ีเดินทางไปกรงุเทพฯ นอ้งฝนเดนิทางไปคนเดียว 

เป็นครัง้แรกท่ีเดนิทางไกลและไปคนเดยีวค่ะ แตด่ท่ีีมพีี่ๆ ทีมงาน

จากรายการมารบัท่ีสถาน ีนอ้งฝนเลยไมก่ลวัการเดนิทาง

เทา่ไหร่  
 

   กิจกรรมแรกเร่ิมของวนัแรก คือการฟังธรรมะจากพระมหา

สมปองค่ะ หลงัจากนัน้พี่ๆ ก็ไดพ้าไปขึน้รถไฟฟ้า BTS และ MRT

ตอ่ดว้ยลอ่งเรือชมแมน่ า้เจา้พระยา ระหวา่งการเดนิทางจะมี 

พี่ๆ ทีมงานอธิบายประวตัคิวามเป็นมาไปเร่ือยๆคะ่ จากนัน้ 

ก็ขึน้บกเดินทางตอ่ไปยงัวดัพระแกว้ เพื่อเขา้ไปชมสถานท่ี 

ตา่งๆ ท่ีพระเจา้อยูห่ัวประทบั ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกในชีวิต 

ท่ีไดม้โีอกาสเปิดประสบการณท่ี์ตวัเองไมเ่คยไดคิ้ดเลยค่ะ  

วา่จะไดเ้ห็น หลงัจากนัน้เดินทางไปทานเขา้เย็นและกลบั 

ท่ีพกัค่ะ  
 

   พอวนัท่ี 2 พี่ๆ ก็พาพวกเราไปจงัหวดัปทมุธาน ีเพื่อ 

ไปเท่ียวสวนสนกุดรีมเวิลดค์ะ่ นีก็่ครัง้แรกเหมอืนกนั 

ท่ีไดข้ึน้ไปเลน่เคร่ืองเลน่ท่ีหวาดเสียว  ^_^ 
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พี่ๆ สบายดีไหมคะ ทางนีน้อ้งฝนสบายดีคะ่ ชว่ง

นีเ้ป็นฤดขูองการสอบ Final นอ้งฝนพึ่งสอบเสร็จ

เมือ่วนัจนัทรท่ี์ผา่นมาเองค่ะ วนันีเ้กรดวิชา

ไวยากรณพ์ึ่งออกมาตวัเดียวเองคะ่ แตเ่ป็นตวั

บกุเบิกไดส้วยงามมากเพราะนอ้งฝนได ้A วิชานีค้ะ่  

ส าหรบัปิดเทอมนี ้ นอ้งฝนมโีครงการเดนิทางไป

ทศันะศึกษาในโครงการเรียนรูส้ ูอ่าเซียนในประเทศ

เวียดนามคะ่ ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัใหเ้งนิสมทบกลุม่

ละ 60,000 บาท (คา่ท่ีพกัและค่าเดินทาง) สว่น

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัจะตอ้งออกเอง การเดนิทางใน

ครัง้นีน้อ้งฝนไดไ้ปศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัคร ู อีกทัง้

เขา้เย่ียมชมในสถานท่ีส าคญั ของกรงุฮานอยอีก

ดว้ย ในระหว่างท่ีปิดเทอมนี ้ นอ้งฝนกลบับา้นไป

ท างานพิเศษกอ่นมหาลยัจะเปิดคะ่ ตอนนีก็้เหลือ

แคล่งทะเบียนเรียนในเทอม 2 และรอผลการเรียน

ในเทอม 1 คะ่  

 

น.ส. อจัฉรา อดลุจิตร์ (ฝน) ปัจจบุนัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 



 

         รว่มพนูพลงั 

 

รับข่าวสารจากพูนพลังทางอนิเตอร์เน็ต! 
สะดวก รวดเร็วทนัเหตกุารณ์  สีสนัสวยงาม ไมเ่กิดขยะ    

                               สมคัรรับข่าวสาร สง่ e-mail ไปท่ี poonpalang-subscribe@yahoogroups.com  

หรือติดตามความเคลื่อนไหวลา่สดุของพนูพลงัได้ที่   facebook : มลูนิธิ พนูพลงั 
      และ เวบ็ไซต์: www.poonpalang.org 
         และ  

ด้วยก าลงัแรงงาน 
- ช่วยงานส านกังาน (งานบญัชี, งานริเร่ิมโครงการ, งานระดมทนุ, งานประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ) 
-  ตอบจดหมายนกัเรียน 
-  ร่วมเป็นแรงงานคา่ย 
-  แสดงความคิดเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน 

 

-  ทนุการศกึษาตอ่เน่ือง  
   ทนุละ 2,500 บาท ตอ่ปี 

    บริจาคส าหรับ 1 ปี จ านวน    ทนุ 

    บริจาคส าหรับ 3 ปี จ านวน    ทนุ 
 

-  ทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา   
   และอดุมศกึษา 

   ทนุละ 5,000 บาท  จ านวน    ทนุ 
 

-  สนบัสนนุสื่อเพื่อเยาวชน 

   ทนุละ 500 บาท  จ านวน    ทนุ 
 

- (อ่ืนๆ).........................................  
  จ านวน                                บาท 
 
 
 

 
 
 

 
โดย 
     เช็คสัง่จ่าย มลูนิธิพนูพลงั 
     หรือ โอนเงินเข้าบญัชี  มลูนิธิพนูพลงั 
      -  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ 

         เลขท่ีบญัชี  197-0-54978-6 

       - ธนาคารกรุงไทย  
         สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ   

         เลขท่ีบญัชี   007-1-30175-5 
      แล้วแจ้งมายงัส านกังาน 
 

(**เงินบริจาคสามารถน าไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้**) 
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มลูนิธิพนูพลงั  
47/217 หมูบ้่านสวิลีตวิานนท์ ถ.สขุาประชาสรรค์ 3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120  
โทรศพัท์/โทรสาร : 0-2963-1483 
website: http://www.poonpalang.org    e-mail: poonpalang@yahoo.com 


