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     เป็นโครงการสนบัสนนุโครงการเกษตรในโรงเรียน เพ่ือให้นกัเรียนเห็น
ความสําคญัของการพึง่ตนเองด้านอาหาร และได้ปฏิบตังิานทางการ
เกษตรเป็นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพตอ่ไป โดยมลูนิธิ
สนบัสนนุทนุดําเนินการจํานวน 20,000 บาท แก่หนว่ยงานท่ีเสนอ
โครงการได้เหมาะสม และโรงเรียนจะต้องรายงานผลอยา่งน้อยปีละ 2ครัง้ 
เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี  
 

     ปีการศกึษา 2558 มีโครงการเร่ิมสนบัสนนุใหม ่1 โครงการ คือ 
 

 

หน่วยงาน อําเภอ จังหวัด โครงการ 
1. ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" 
บ้านใหม่สวรรค์ 

จอมทอง เชียงใหม่ ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลา 

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

 มลูนิธิพนูพลงัเป็นมลูนิธิเลก็ๆ ดําเนินการโดยพลงัอาสาสมคัรท่ีเข้ามาช่วยกนัทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ผา่นการช่วยเหลือนกัเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา มีการชว่ยเหลือในรูปแบบตา่งๆ โดยเน้นช่วยเหลือผู้
ท่ีขวนขวายพยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ว เป็นกลไกเลก็ๆ ของสงัคมไทยท่ีทํางานเพ่ือร่วมสร้างสงัคมท่ีพึง่พาตนเอง
ได้ ดงัรายละเอียดกิจกรรมโครงการตา่งๆ ในรายงานฉบบันี ้
 

พนูพลงัไม่เน้นเปา้หมายการทํางานเชิงปริมาณ แตเ่น้นทํางานอยา่งประหยดัและมีคณุภาพ ในรอบปีท่ีผา่น
มา คณะกรรมการมลูนิธิฯ มีการประชมุกนัอยา่งสม่ําเสมอประมาณ 2 เดือนตอ่ครัง้ มีอาสาสมคัรมาช่วยทํางานจดัการ
ข้อมลู และตดิตอ่ส่ือสารกบัเดก็ท่ีได้รับทนุอยา่งสม่ําเสมอ หลายคนเป็นนกัเรียนท่ีเคยได้รับทนุมาก่อน แม้เรียนจบแล้ว
ก็ยงัวนเวียนช่วยสนบัสนนุงานของมลูนิธิอยา่งกระตือรือร้น ในขณะท่ีปฏิบตังิานตามอาชีพของตน เป็นเสาหลกัให้แก่ 
ครอบครัวและชมุชนไปพร้อมกนั 

 

การช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นทานอนัประเสริฐ คณะกรรมการมลูนิธิพนูพลงั ขอขอบคณุผู้
บริจาคเงิน อาสาสมคัร และผู้ให้ความชว่ยเหลือด้านอ่ืนๆ ผา่นมลูนิธิ  ขอทกุทา่นจงมีปีตติอ่ทานนี ้และมีความสขุโดย
ถ้วนหน้ากนั เทอญ 

    

         

 (วิจารณ์  พานิช ) 
              3 เมษายน 2559 

โครงการเกษตรแบบยัง่ยนื 



 

 
มลูนิธิพนูพลงัร่วมสนบัสนนุการศกึษาของเยาวชนชนเผา่

ตา่งๆ ผา่นมลูนิธิเกือ้กลู (แยกจากมลูนิธิไทย-ลาหู ่ เม่ือเดือน
มิถนุายน 2558) ท่ีดําเนินโครงการสนบัสนนุการศกึษาใน
ชมุชนชนเผา่อยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานาน  

 บ้านพกักาสะลองเปิดดําเนินการท่ี ต.ป่าปอ้ง อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม ่  ตัง้แตปี่ 2548 โดยมลูนิธิพนูพลงั
ประสานงานงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพกั เป็น
อาคารดนิดบิสองหลงั พร้อมทัง้สาธารณปูโภคอ่ืนๆ เชน่ ระบบนํา้บาดาล ระบบไฟฟา้ เป็นต้น ในพืน้ท่ีมีสระนํา้
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีโครงการเกษตรรูปแบบตา่งๆ เช่น เลีย้งหม ู เลีย้งปลา ปลกูผกัสวนครัว ปลกูผลไม้ เพ่ือให้
เดก็และเยาวชนในบ้านพกัได้เรียนรู้วิถีการเกษตรพึง่ตนเองบนวิถีชีวิตและภมูิปัญญาของท้องถ่ิน  

 
 
 
 
 
 

   
 ปีการศกึษา 2558 บ้านกาสะลองมีนกัเรียนพกัอาศยัทัง้หมด 19 คน เป็นชนเผา่ ลีซ ู ม้ง ลาหู ่อาขา่ ไทยใหญ่ 

และกะเหร่ียง กําลงัศกึษาในระดบัอนบุาล 1 คน ประถมศกึษา 6 คน มธัยมต้น 7 คน และมธัยมปลาย 5 คน มี
ผู้ดแูล 3 คน เป็นอาสาสมคัร ชาวเมืองเชียงใหม ่ 1 คน และชนเผา่ปกาเกอะญอ 2 คน มลูนิธิพนูพลงั
ประสานงานความช่วยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นคา่ใช้จ่ายด้านอาหารและอ่ืนๆ 

ในหอพกัเป็นเงิน 80,000 บาท และสนบัสนนุเบีย้เลีย้ง
รายเดือนเจ้าหน้าท่ีดแูลบ้านพกักาสะลอง 108,800 บาท 
จากผู้ มีจิตศรัทธาชาวไทย  

 
 นอกจากการเรียนในโรงเรียนตามปกต ิ นกัเรียนยงัมี

โอกาสทํากิจกรรมเสริมทกัษะและพฒันาการ เชน่ การ
ทําขนม สร้างสรรค์งานศลิปะ เรียนภาษาองักฤษ 
ภาษาญ่ีปุ่ น เลน่กีฬา และเรียนเทควนัโด อยา่งตอ่เน่ือง

ทกุสปัดาห์ โดยได้รับความอนเุคราะห์จดักิจกรรมจากอาสาสมคัรทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผา่ 



 

 
 

 
 

จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมการเข้าถงึส่ือการเรียนรู้ โดยแลกเปล่ียนหนงัสือ
และส่ือเพ่ือเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทัง้สง่เสริมกิจกรรมการเขียน การวาด
ภาพ เพ่ือขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้านศลิปะอยา่งเป็น
อิสระและสร้างสรรค์ ฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนตัง้แตก่ารวางแผน ลงมือทํา 
จนผลงานสําเร็จเสร็จสิน้ 

     

 ปี 2558 มลูนิธิพนูพลงัได้จดัประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวดภาพเขียน
และเรียงความ 1 ครัง้ มีผลงานสง่เข้าร่วม 90 ชิน้ จาก 13 โรงเรียน มลูนิธิพนู
พลงัมีความต้องการเน้นให้นกัเรียนได้แสดงออกมากกวา่การแขง่ขนัชิงรางวลั 
คณะกรรมการจงึชว่ยกนัให้ความเห็นสําหรับทกุผลงานท่ีสง่เข้าร่วมประกวด 
และได้สง่ความเห็นดงักลา่วไปให้เจ้าของผลงานทกุชิน้ เพ่ือเป็นกําลงัใจและใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต  และได้คดัเลือกนิทานสง่ประกวด
หนงัสือนิทานทํามือหอสมดุโอชิมะ จงัหวดัโทะยามะ ประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 3 
ผลงาน มีผลงานผา่นรอบคดัเลือกจํานวน 2 ผลงาน  

 

ในปีนีม้ลูนิธิพนูพลงัได้มอบรางวลัประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้อเขียน ทัง้สิน้จํานวน 32,000 บาท จดัซือ้
ส่ือและอปุกรณ์ด้านศลิปะตา่งๆเพ่ือมอบแก่นกัเรียนและโรงเรียนอีกจํานวน 78,334.70 บาท นอกจากนีก้องทนุ 
C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุ่ น ได้สนบัสนนุงบประมาณจดัซือ้ชัน้หนงัสือเพิ่มเตมิให้แก่โรงเรียนบ้านไทร
ทอง และโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จ.สระแก้ว โรงเรียนละ 13,000 บาท 

 

 
 

  


โครงการแลกเปล่ียนและสนบัสนนุส่ือเพ่ือเยาวชน 

ผลงานนิทาน 
อาสาสมคัรร่วมเลือกหนงัสือห้องสมดุ 

ชัน้หนงัสือใหม ่



 
 

ปี 2558 มลูนิธิพนูพลงัสนบัสนนุทนุการศกึษาทนุละ 2,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและ 
มธัยมศกึษาตอนต้น  รวม 134 ทนุ และทนุการศกึษาทนุละ 3,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ขึน้ไป รวม 95 ทนุ และทนุตอ่เน่ืองระดบัปริญญาตรี 1 ทนุ รวมทัง้สิน้ 230 ทนุ เป็นเงิน 558,000 บาท ในจํานวนนี ้
เป็นนกัเรียนการศกึษานอกโรงเรียน (เรียนพร้อมทํางาน) 2 คน  
 

การตดิตอ่ของนกัเรียนในปีนี ้  มีจดหมายเข้ามาประมาณ 160 ฉบบั มี
การตดิตอ่ทาง facebook และ LINE เพิ่มมากขึน้ เป็นการพดูคยุทัว่ไปและ
สอบถามเก่ียวกบัทนุการศกึษา โดยมีอาสาสมคัรช่วยด้านการสื่อสารและให้
คําแนะนํา ได้แก่ น.ส. ญาณา เจริญบลูย์วิวฒัน์  น.ส. สกาวเดือน วงค์จินา 
น.ส. พิชญา ขนัตยาภรณ์ นายพชร เดชอดุม ด.ญ.พรภสัสร เดชอดุม  

 

นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้สนบัสนนุทนุการศกึษาจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นยงัได้ไปเย่ียมบ้านนกัเรียนในโครงการ รับทราบปัญหาของ
ครอบครัว และให้กําลงัใจแก่นกัเรียนในการศกึษาเลา่เรียนเพ่ือ
อนาคต 

 

 
 
 

ปี 2558 ป6 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อ่ืนๆ รวม 

กทม.      1  1 1 3 1 1  2        1 11 

บรีุรัมย์ 1 3 4 2 2 1 1           14 

กาฬสนิธุ์  7 4 4 1  2 4 1 1 1    25 

มกุดาหาร  7 2 3 4 1  2 2  2       23 

มหาสารคาม 3 7 2 3 2 2 5       24 

นครพนม 6 6 3 4 1  5  1     26 

สระแก้ว 1 1 4 5 4 2 1  1  1     20 

ร้อยเอด็ 7 5 3 5 3 2 3             28 

สกลนคร 1 3 5 1 2 2  2 1  1       18 

ศรีสะเกษ   1 3 2 1 3  1   1    12 

สริุนทร์ 2 1 4 3  2 1  1      2 16 

ยโสธร 2 3 2 1 3 1 1           13 

รวม 31 31 31 41 23 22 24 7 10 4 1 2 3 230 

จํานวนนกัเรียนทนุการศกึษาตอ่เน่ือง ปีการศกึษา 2558 แยกตามจงัหวดัและชัน้เรียน 

โครงการทนุการศึกษาต่อเน่ือง 



      
 
 
 

มลูนิธิพนูพลงัจดัให้มีทนุการศกึษาสําหรับระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาขึน้ 
เพ่ือขยายโอกาสในการศกึษาตอ่ให้กบันกัเรียนขาดแคลนท่ีตัง้ใจเรียน มีความประพฤตดีิ ผลการเรียนดี หรือมี
ความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆ และมีความสามารถในการชว่ยเหลือตนเองได้ในระดบัหนึง่ โดยมุง่เน้นสนบัสนนุ
ทนุให้แก่นกัศกึษาสายอาชีวศกึษา ท่ีจะสามารถทํางานช่วยเหลือตวัเองได้โดยเร็ว 

 

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

 

ในปีการศกึษา 2558 มลูนิธิสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา จํานวนทัง้สิน้ 16 ทนุ รวม 
592,583 บาท โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากกองทนุสมุิเร ประเทศญ่ีปุ่ น 331,040 บาท และมีนกัเรียนทนุสําเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี 4 คน ระดบั ปวส. 2 คน และระดบั ปวช. 1 คน 

 

รายช่ือนกัศกึษาท่ีได้รับการสนบัสนนุทนุระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2558 
 

ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาท่ีเรียน ชัน้ปี 
น.ส. จิตรลดา  สมสาย อทุยัธานี มหาวิทยาลยันเรศวร ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 5 

นาย อดิชาติ ดอนพนัเมือง มหาสารคาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

วิศวกรรมโยธา 4 

น.ส. อารีนา มะแซจะแหน ยะลา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 

สาธารณสขุศาสตร์ 4 

นาย ณฐัพนัธ์ ภาคภมิู กาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 4 
น.ส. อจัฉรา อดลุจิตร์ พทัลงุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ศกึษาศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 2 
น.ส. เปมิกา กิตติศกัด์ิยัง่ยืน เชียงราย มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง พยาบาลศาสตร์ 2 
นาย ชินวฒัน์ อิฐพิบลูย์ผล พะเยา วิทยาลยัเทคนิคพะเยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส2 
น.ส. เสาวลกัษณ์ จําเมือง กาญจนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส2 
นาย พฒันกิจ สมานมิตร สริุนทร์ วิทยาลยัเทคนิคสริุนทร์ ช่างยนต์ ปวช1 
น.ส. ศิริพร  บญุขาว ศรีสะเกษ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ การบญัชี ปวส1 
น.ส. ดวงฤทยั กนกโอฬารกิจ เชียงใหม่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม่ การบญัชี ปวส2 
น.ส. วิภาดา คงทน สริุนทร์ วิทยาลยัเทคนิคสริุนทร์ ช่างโยธา ปวช1 
นาย วฒันา แสงสวุรรณ์ นครพนม วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม การบญัชี ปวส1 
นาย ภาสกร รัตนิล สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ ครุศาสตร์บณัฑิต (ดนตรีศกึษา) 1 

นาย ยงยศ จารัตน์ สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสริุนทร์ 

วิศวกรรมไฟฟา้ 1 

น.ส. อําพร มณฑาธนกลุ ตาก วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
สงิห์บรีุ 

พาณิชยการบญัชี ปวส1 

โครงการทนุการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 



 
 

 

จดัขึน้เพ่ือประสานงานความช่วยเหลือในการปรับปรุงสิง่แวดล้อมทางการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน 
รวมทัง้เสริมสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ เก่ียวข้องผา่นกิจกรรมร่วมกนั  

 

ในปี 2558 มลูนิธิพนูพลงัประสานงานโครงการตา่งๆ ดงันี ้ 
 

1. โครงการก่อสร้างขยายอาคารเรียน ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟ่า้หลวง” บ้านใหมส่วรรค์ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม ่โดยประสานงานงบประมาณ 80,000 บาทจากกองทนุ C.A.N. H.E.L.P. Thailand 
ประเทศญ่ีปุ่ น ดําเนินการก่อสร้างโดยนกัเรียนนกัศกึษาในศนูย์การเรียนรู้ฯ และชาวบ้านใหมส่วรรค์ เพ่ือให้
สามารถใช้งานเอนกประสงค์ เป็นท่ีประชมุของชมุชนและใช้งานอ่ืนๆ ได้ 

 
 

2. โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมดุ โรงเรียนบ้านเขาดนิ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยประสานงาน
งบประมาณ 500,000 บาท จากกองทนุ C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุ่ น ร่วมกบัการระดมทนุ
โดยทางโรงเรียน 385,682 บาท รวมงบประมาณการก่อสร้างทัง้สิน้ 885,682 บาท ดําเนินการก่อสร้างโดย
ชาวบ้านเขาดนิ บคุลากรและนกัเรียนโรงเรียนบ้านเขาดนิ นอกจากนีม้ลูนิธิยงัได้รวบรวมอาสาสมคัรชาว
ไทยและญ่ีปุ่ นร่วมเป็นแรงงานก่อสร้างในชว่งวนัท่ี 26 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2558 มีการจดักิจกรรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัโรงเรียนและชมุชน  

  

โครงการสนบัสนนุส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา 



 
 

 
 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา มลูนิธิพนูพลงัได้รับเงินบริจาคทัง้สิน้ 76 รายการ จากผู้บริจาค 50 ราย เป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 2,281,390.74 บาท เป็นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P.  Thailand 1,282,038.00 บาท (56.20%) 
เงินบริจาคจากบคุคลทัว่ไป 999,352.74  บาท (43.80%)  

 
 

 

สินทรัพย์  ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร  2,091,824.08 1,999,972.85 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,091,824.08 1,999,972.85 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน  254,955.06 248,433.68 

สลากออมสนิ  1,000,000.00 1,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,254,955.06 1,248,433.68 

รวมสินทรัพย์  3,346,779.14 3,248,406.53 

     

หนีสิ้นและส่วนของมูลนิธิ 

หนีส้ินหมุนเวียน    

 คา่บริการด้านบญัชีค้างจ่าย  3,000.00 3,000.00 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  3,000.00 3,000.00 

ส่วนของมูลนิธิ    

 ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  200,000.00 200,000.00 

 รายได้สงูกวา่รายจ่ายสะสม 3,143,779.14 3,045,406.53 

รวมส่วนของมูลนิธิ  3,343,779.14 3,245,406.53 

รวมหนีส้ินและส่วนของมูลนิธิ  3,346,779.14 3,248,406.53 

รายงานการเงิน ประจําปี 2558 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 



โครงการ  รายการ รายรับ  รายจ่าย

เกษตรแบบยั่งยืน เงินบริจาค 6,161.30 20,000.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 616.13
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 14,454.83 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 20,616.13 20,616.13

ก่อสร้าง เงินบริจาค 580,000.00 580,000.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 580,000.00 580,000.00

ทุนการศกึษาต่อเน่ือง เงินบริจาค 541,400.04 558,000.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 23,740.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 20,649.93
ยกยอดมา - ยกยอดไป 19,690.03 0.00
รวม 581,740.00 581,740.00

ทุนการศกึษาอาชีวะ-อุดมศกึษา เงินบริจาค 347,040.00 592,583.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 7,000.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 252,543.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 599,583.00 599,583.00

สนับสนุนการศกึษาชนเผ่า เงินบริจาค 80,000.00 196,800.00

เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 116,800.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 196,800.00 196,800.00

ส่ือเพ่ือเยาวชน เงินบริจาค 38,998.00 136,334.70

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 1,299.80
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 98,636.50
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 137,634.50 137,634.50

โครงการอ่ืนๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบริจาค 456,781.15
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 45,678.12
เงินสมทบจากสํานกังาน-ให้โครงการอืน 503,084.26
ยกยอดมา - ยกยอดไป 156,339.85 64,358.63
รวม 613,121.00 613,121.00

สาํนักงาน เงินบริจาคเพ่ืองานสํานกังาน-โครงการอ่ืน 231,010.25

ดอกเบีย้ธนาคารและรางวลัสลากออมสนิ 35,383.16
คา่ดําเนินการโครงการ 78,334.05 87,549.45
คา่ดําเนินการสํานกังาน 47,134.14
ยกยอดมา - ยกยอดไป 2,869,376.66 3,079,420.53
รวม 3,214,104.12 3,214,104.12

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2558

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคเป็นคา่ดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรท่ีสนบัสนนุคา่ดําเนินการตา่งหากแล้ว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่ึงปีของอุม้ 

พฤษภาคม 

สวสัดีค่ะผู้ให้ทนุและพ่ีๆ ทกุคน ในเดือนพฤษภาคมนีน้ะคะเป็นช่วงของ

การเปิดเทอม ได้พบเจอกบัโลกท่ีเปิดกว้างมากขึน้ ได้พบผู้คนมากมาย และได้

พบเจอกบัเพ่ือนใหม่ด้วยคะ่ ชว่งนีเ้ป็นชว่งของการปรับตวัให้เข้ากบัเพ่ือนใหม่ 

ตอนนีเ้ร่ิมรู้จกัเพ่ือนเยอะขึน้ และได้ทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆ ทําให้เราได้รู้จกั

กนัมากขึน้คะ่  

การเรียนสาขาการบญัชี เป็นสิ่งท่ีท้าทายมากคะ่ อาจารย์บอกวา่ หากเรา

ไม่มีความละเอียดรอบคอบ ขยนั อดทน ซ่ือสตัย์ เราก็จะเป็นนกับญัชีท่ีดีและเก่ง

ไม่ได้ เม่ือเราเป็นนกับญัชีแล้วก็เหมือนก้าวขาเข้าคกุแล้วข้างหนึง่ หากเราไมมี่

ความละเอียดรอบคอบ ขยนั อดทน และซ่ือสตัย์เราอาจจะได้เข้าคกุโดยไม่รู้ตวั 

อาวธุในการเรียนบญัชีมีดงันีค้่ะ ปากกาแดง/นํา้เงิน ดินสอ ยางลบ ปากกาลบ

คําผดิ และสดุท้ายท่ีสําคญัมากและขาดไม่ได้เลย คือ ไม้บรรทดัคะ่  

ลาํบากในวนันี ้

จะได้สบายในวนัหน้า 

หากเรากลดักระดมุเมด็แรกผิด  เม็ดตอ่ไปก็ยอ่มผิด 

 

มิถุนายน 

ช่วงนีก้ารบ้านเยอะมากๆ เลย แอบเครียดนิดๆ แตอุ่้มก็สู้และพยายามทําให้ดีท่ีสดุคะ่ อุ้มมีเร่ืองเลา่ดีๆ จากอาจารย์ท่ี

สอนวิชาบญัชีมาเลา่ให้ฟังด้วยคะ่ ซึง่เป็นสิ่งท่ีทําให้อุ้มรู้สกึมีกําลงัใจในตอนท่ีท้อในบางครัง้ อาจารย์บอกวา่ “ในเวลาท่ีเรามี

เร่ืองทกุข์ใจ เราอย่าเก็บมนัมาคดิมาก เพราะมนัจะทําให้เราจมปลกัอยูก่บัท่ี เราควรทําในสิ่งท่ีสําคญัก่อนและไม่เกินความ 

สามารถของเรา ถ้าหากเรามวัแตจ่มปลกัอยูก่บัปัญหาเก่าๆ ท่ีเราแก้ไม่ได้ ถ้าหากมีปัญหาเข้ามาอีกเราจะแก้มนัได้ยงัไง ลอง

ปลอ่ยมนัไปบ้าง อยูก่บัปัจจบุนัให้ดีท่ีสดุ แล้วเวลาจะช่วยเยียวยาปัญหาด้วยตวัของมนัเอง”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ตุลาคม 

สวสัดีคะ่ผู้ให้ทนุและพ่ีๆ ทกุคน เข้าสู่

ช่วงหน้าหนาวแล้ว เตรียมเสือ้กนัหนาวกนัหรือ

ยงัคะ อากาศเย็นอาจทําให้เป็นหวดัได้ อยา่ลืม

ดแูลสขุภาพตวัเองด้วยนะคะ  ช่วงเวลาท่ีท้อง

ทุง่นาสีเขียวขจีหอมกลิน่ไอดิน กําลงัเปลี่ยน 

เป็นทุง่นาสีเหลืองทอง มีหมอกลงยามเช้า มี

ชาวนากําลงัเก่ียวข้าว มีพระอาทิตย์กําลงัจะลบั

ขอบฟา้ มีสายลมเย็นๆ พดัผ่านพร้อมกบักลิ่น

ไอดินและกลิ่นหอมของต้นข้าว เป็นช่วงเวลาท่ี

ทําให้รู้สกึผอ่นคลายมากๆ เลยคะ่ ในวนัหยดุ

เสาร์และอาทิตย์ อุ้มก็ได้กลบับ้านไปช่วยพอ่กบั

แม่เก่ียวข้าวด้วยคะ่ เหน่ือยมากคะ่ แต่นัน่ก็คือ

สิง่ท่ีทําให้อุ้มได้รู้วา่พอ่กบัแม่เหน่ือยมากกวา่

อุ้มหลายเทา่ แตพ่วกทา่นไม่เคยบน่เลย พวก

ทา่นสอนให้รู้จกัความลําบาก สอนให้รู้จกั

อดทน สอนให้รู้จกัพยายาม สอนให้รู้จกัทําทกุ

อย่างได้ด้วยตนเอง และพวกท่านพดูเสมอวา่ 

“ลําบากในวนันีจ้ะได้สบายในวนัหน้า” 

 

สิงหาคม 

ตอนนีเ้รียนมาจนถึงสปัดาห์ท่ี 16 แล้วคะ่ เป็น

ช่วงเวลาท่ีต้องเตรียมพร้อมสอบ อีกแค่สองสปัดาห์ก็จะปิด

เทอมหนึง่แล้ว ถ้าอุ้มยงัไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนสอบ การ

สอบก็เป็นเร่ืองท่ีนา่กลวัมากสําหรับอุ้ม เพาะไม่รู้วา่จะสอบ

ผา่นไหม กามัว่จะถกูหรือเปลา่ แตถ้่าหากเรามีความพร้อม 

มีการเตรียมตวั อา่นหนงัสือ ฝึกทําแบบฝึกหดั เราก็จะทํา

ข้อสอบได้ อยา่งน้อยก็มากกวา่คร่ึงเลย แล้วการเตรียม

ความพร้อมก่อนสอบ มนัทําให้อุ้มมีความมัน่ใจในตวัเอง 

ถงึแม้วา่จะได้พกัผอ่นน้อยแตก็่คุ้มมากกบัการนัง่อา่น

หนงัสือ และฝึกทําแบบฝึกหดัตอนคืนก่อนวนัสอบ เพราะ

ความจําของแตล่ะคนไม่เหมือนกนั อุ้มชอบอา่นหนงัสือคืน

ก่อนวนัสอบ มนัทําให้อุ้มจําได้ดี ก่อนเข้าห้องสอบก็ทํา

จิตใจให้พร้อมท่ีจะสู้คะ่ และอีกอย่างท่ีอุ้มไม่เคยลมืเลย คือ 

“สติ” เป็นคําสอนของตา ก่อนไปโรงเรียนทกุวนัตาจะบอก

ตลอดวา่ “ตัง้ใจเรียน ตัง้สติให้ดี มีสตติลอดเวลา” ความมี

สติทําให้อุ้มผา่นจดุท่ีน่ากลวัของการสอบมาได้คะ่  น่ีแหละ

คะ่คือการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของอุ้ม 

นางสาวศิริพร บญุขาว ปัจจบุนักําลงัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ปีท่ี 1 

สาขาการบญัชี วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ 



 

         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**) 

 เมษายน 2551 
 
 

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 


