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จดัขึนเพือส่งเสริมการเขา้ถึงสือการเรียนรู ้โดยแลกเปลียนหนงัสือและ

สือเพือเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทงัส่งเสริมกิจกรรมการเขียน การวาดภาพ เพือ

ขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะอย่างเป็นอิสระและ

สรา้งสรรค ์ฝึกการทาํงานร่วมกับผูอ้ืนตังแต่การวางแผน ลงมือทาํ จนผลงาน

สาํเร็จเสรจ็สิน 
     

 ปี 2562 มูลนิธิพูนพลงัไดจ้ดัประกวดนิทานภาพ 1 ครงั ประกวดภาพเขียน

และเรียงความ 1  ครงั มีผลงานส่งเข้าร่วม 315 ชิ้น จาก 18 สถานศึกษา / 

บคุคลทวัไป   พนูพลงัมีความตอ้งการเนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกมากกว่าการ

แข่งขนัชิงรางวลั คณะกรรมการจึงช่วยกนัใหค้วามเห็นสาํหรบัทุกผลงานทีส่งเขา้ร่วมประกวด และจัดส่งความเห็น

ดังกล่าวไปให้เจ้าของผลงานทุกชิน เพือเป็นกําลังใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต  

นอกจากนยีงัไดค้ดัเลือกนิทานสง่ประกวด Oshima Picture book Contest ประเทศญีปุ่ น จาํนวน 1 ผลงาน  
 

ในปีนมีลูนิธิพนูพลงัไดม้อบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และขอ้เขียน ทงัสินจาํนวน 47,000 บาท จดัซือ

สือและอปุกรณด์า้นศิลปะต่างๆ เพือมอบแก่นักเรียนและโรงเรียนอีกจาํนวน 133,693.05 บาท  

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

     มลูนิธิพูนพลงัอาศยักาํลงัจากอาสาสมัครและนาํใจจากผูบ้ริจาคในการใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ดอ้ยโอกาส ใหส้ามารถพฒันาตนเพือช่วยเหลือตนเองไดใ้นระยะยาว โดยใหค้วามช่วยเหลือในหลายมิติ ทังทาง

ทุนทรัพย์ ข้อมูล คาํแนะนาํ รวมถึงกาํลังใจจากเพือนมนุษย์ด้วยกัน  ในปัจจุบัน มูลนิธิมีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเพือสนบัสนุนการเรียนรูเ้ทคโนโลยีของเยาวชน 
 

     จากการดาํเนินงานมาตงัแต่ปี พ.ศ.  มีนกัเรียนและนกัศึกษาทีไดร้บัทุนจาํนวนไม่นอ้ย สามารถพัฒนา

คณุภาพชีวิตของตนเองใหดี้ขึนหลงัสาํเร็จการศึกษา โดยสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดท้ีมนัคง มลูนิธิพูน

พลังขอขอบพระคุณผูบ้ริจาคและอาสาสมัครทุกท่าน และขอให้กุศลกรรมดลบันดาลใหท้่านและครอบครวั

ปลอดจากโรคภยั มีสขุภาพแข็งแรง และมีความสขุอย่างยงัยืนสืบไป 
    

 

   (ภมิูพฒั แสงอดุมเลิศ ) 
                    7 เมษายน 2563 

โครงการสนบัสนนุสือเพือเยาวชน 

2



 

มลูนิธิพนูพลงัร่วมสนับสนุนการศึกษา

ของเยาวชนชนเผ่าผ่านมลูนิธิเกือกูล  จาก

ปัญหาเด็กและเยาวชนในพืนทีห่างไกล

ขาดโอกาสทางการศึกษา และปัญหาการ

ย้ายถินตามงานของผู ้ปกครองทําให้เด็ก

ไม่ไดร้บัการศึกษาอย่างต่อเนือง มูลนิธิเกือกูลจึงมีแนวคิดเปิดบา้นพักกาสะลอง เป็นหอพักประเภทกึงสงเคราะห ์

โดยผูป้กครองนกัเรียนจะตอ้งรว่มรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนหนึง 

 บ้านพักกาสะลองเปิดดาํเนินการที ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ตังแต่ปี 2548 โดยมูลนิธิพูนพลัง

ประสานงานงบประมาณก่อสรา้งอาคารหอพกั พรอ้มทังสาธารณูปโภคอืนๆ เช่น ระบบนาํบาดาล ระบบไฟฟ้า 

เป็นตน้ มีโครงการเกษตรผสมผสาน เช่น เลียงววั หม ูไก่ ปลกูขา้ว ผกัสวนครวั ผลไม ้เพือใหเ้ด็กและเยาวชนใน

บา้นพักไดเ้รียนรูว้ิถีการเกษตรพึงตนเองบนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของทอ้งถิน และมีกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น 

การเรียนภาษาต่างประเทศจากอาสาสมัคร การเรียนเทควันโดจากครูอาสาสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย 

การประดิษฐ์การด์จากศิลปะกระดาษ การเรียนทาํขนมจากอาสาสมคัร ฯลฯ 

 ปีการศึกษา 2562 บา้นกาสะลองมีนักเรียนพักอาศัย 23 คน เป็นชนเผ่า ลีซู ม้ง ลาหู่ อาข่า และกะเหรียง มี

ผูด้แูล 3 คน เป็นอาสาสมคัร ชาวเมืองเชียงใหม่ 1 คน ชนเผ่ามง้ 1 คน และชนเผ่ากะเหรยีง 1 คน มลูนิธิพนูพลงั

ประสานงานความช่วยเหลือทนุการศึกษาจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญีปุ่ น เป็นเงิน 50,000 บาท 

และสนบัสนนุเบียเลียงรายเดือนเจา้หนา้ทีดแูลบา้นพกักาสะลอง 111,600 บาท จากผูมี้จิตศรทัธาชาวไทย  

 

 

     เป็นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในสถานศกึษาหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา เพือใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัของการพงึตนเองดา้นอาหาร และไดป้ฏิบติังานทางการเกษตรเป็นความรูใ้นการดาํรงชีวิตและประกอบ

อาชีพต่อไป โดยมูลนิธิสนับสนุนใหแ้ก่หน่วยงานทีเสนอโครงการไดเ้หมาะสม และหน่วยงานผูร้บัการสนับสนุน

จะตอ้งรายงานผลอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั เป็นเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี  

     ในปี 2562 ไม่มีโครงการสนบัสนุนใหม ่โดยมีโครงการต่อเนืองจากปี 2560 จาํนวน 1 โครงการ คือโครงการเลียง

วัวเนือเพือขยายพันธุ์ ดาํเนินการโดย

บ้านพักกาสะลอง มูลนิธิเกือกูล ซึง

เป็ น ส่ วน ห นึ งใน โค รงก ารเก ษ ต ร

ผสมผสานภายในบา้นพกั โดยในช่วง

ปลายปี 2562 มลีกูววัเกิดใหม่ 2 ตวั 

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผ่า 

โครงการเกษตรแบบยงัยืน 



 

 

จัดขึนเพือประสานงานความช่วยเหลือในการปรบัปรุง

สิงแวดลอ้มทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน   

เนืองจากประเทศไทยมีจาํนวนเด็กลดลง ทาํใหค้วาม

ขาดแคลนสิงแวดล้อมทางการศึกษาประเภทอาคาร

สถานทีลดลงเป็นอย่างมาก ในปี 2562 มลูนิธิพนูพลงัไม่มี

การสนับสนุนโครงการใหม่ แต่ยังคงติดตามโครงการในรูปแบบใหม่ 

คือโครงการฝึกทักษะทางวิชาชีพระยะสนัสาํหรบันักเรียนในโรงเรียน

ห่างไกล โรงเรียนบ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อย่าง

ต่อเนือง ทีมีการนาํนักเรียนระดับชัน ม.ปลาย ทีไดเ้รียนวิชาชีพใน

รา ย วิ ช า ม า แ ล้ว  ไป รับ ก า รอ บ รม เพิ ม เติ ม อ ย่ า ง เข้ม ข้ น ที

วิทยาลัยเทคนิคสารภี จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธิพูนพลังสนับสนุน

งบประมาณในการดาํเนินโครงการครงัแรก  

ปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมันของผู้ดาํเนินโครงการทาํให้ผู้บังคับบัญชาและกระทรวงศึกษาธิการเริมให้การ

ยอมรบัโครงการดงักลา่ว และจดัสรรงบประมาณดาํเนินโครงการใหส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนือง  
 

  

 

 

ในโลกยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) 

หรือการเป ลียนแป ลงแบบฉับพ ลัน ทัน ใดและมี

ผลกระทบรุนแรงจากการนาํเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาใช ้

การเตรียมเด็กไทยรุ่นใหม่ใหม้ีความเขา้ใจพืนฐานดา้นดิจิทลัเป็นงานจาํเป็นทีจะช่วยใหป้ระเทศไทยกา้วทนัและ

กา้วลาํเทคโนโลยทีีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได ้

มลูนิธิพูนพลงัเล็งเห็นความสาํคัญของการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การใหเ้หตผุลและการ

แกปั้ญหาอย่างเป็นขนัตอน โครงการคิดดิจิทลัจึงเกิดขึนจาก

การริเริมและสนบัสนุนเงินบริจาคของกลุ่มอาสาสมัคร โดย

ทดลองจัดกิจกรรมประกวดสิงประดิษฐ์บน platform 

Arduino ในปี  2562-2563 มีกลุ่ มนัก เรียน นักศึกษาส่ ง

ผลงานเขา้ร่วมประกวด 7 ทีม ซึงกลุ่มผูจ้ัดจะไดส้รุปผลเพือ

พฒันาโครงการต่อไป  

โครงการสนบัสนนุสิงแวดลอ้มทางการศึกษา 

โครงการคิดดิจิทลั  
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ปี 2562 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อนืๆ รวม 

กทม. และอืนๆ 0 1 4 2 1 6 0 2 3 3 1 0 23 

กาฬสินธุ ์ 6 14 15 7 2 2 3 1 1 0 0 2 53 

มกุดาหาร 5 8 12 9 1 1 1 0 1 1 2 0 41 

มหาสารคาม 6 13 12 4 3 1 1 3 0 0 0 0 43 

นครพนม 5 5 7 2 2 1 0 1 0 0 0 2 25 

รอ้ยเอ็ด 6 9 9 5 3 3 2 0 0 1 0 0 38 

รวม 28 50 59 29 12 14 7 7 5 5 3 2 223 

โครงการทนุการศึกษาต่อเนือง  

โครงการทุนการศึกษาต่อเนือง มีจุดมุ่งหมายเพือช่วย

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และเป็นกาํลังใจให้แก่

นกัเรียนทีตงัใจเรียนและมีความพยายาม 

ปี 2562 มูลนิธิพูนพลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 

3,000 บาทต่อปี แก่นักเรียนตงัแต่ชนัมัธยมศึกษาปีที 1 จน

จบสูงสุดถึงระดับ ปวส. รวม 221 ทุน ทุนการศึกษาทีผูใ้ห้

ทุนแจง้ความประสงค์สนับสนุนต่อเนืองระดับปริญญาตรี 

จํานวน 2 ทุน รวมทังสิน 223 ทุน รวมเป็นเงินสนับสนุน

ทงัสิน  710,500.00 บาท  

การติด ต่อของนัก เรียนในปีนี   มีจดหมายเข้ามา

ประมาณ 40 ฉบบั มีการติดต่อทาง facebook และ LINE  

ทนุการศึกษา 

จาํนวนนกัเรียนทนุการศึกษาต่อเนือง ปีการศกึษา 2562  

แยกตามจงัหวดัและชนัเรียน 

     น.ส. บษุราพร ไวแสน นกัเรียนทนุต่อเนืองทีไดร้บัทนุการศึกษาตงัแต่ปี พ.ศ. 2550 

จนจบระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร ์(ภาษาองักฤษ) จากมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนครในปี 2562 ปัจจุบนัประกอบอาชีพครู สอนวิชาภาษาองักฤษในสถานศึกษา

เอกชนใกลบ้า้น 

 

เพิมมากขึน เป็นการพดูคยุทวัไปและสอบถามเกียวกบั 
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มลูนิธิพูนพลงัจัดใหม้ีทุนการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาขึน เพือขยายโอกาสในการศึกษาต่อใหก้ับ

นักเรียนขาดแคลนทีตังใจเรียน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และมี

ความสามารถและความพยายามช่วยเหลือตนเองในระดับหนึง โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาสาย

อาชีวศกึษา     
 

การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ใหทุ้นเป็นค่าใชจ้่ายเพือการดาํรงชีพระหว่างการศึกษา และค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้งกับการศึกษา รวมไม่เกินปีละ 40,000 บาท ทุนนีเป็นทุนการศึกษาใหเ้ปล่า โดยนักศึกษาจะตอ้งรายงาน

ความเป็นอยู่ ค่าใชจ่้าย และผลการเรียนต่อมลูนิธิทกุเดือน 

 

ในปี 2562 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จาํนวนทังสิน 27 ทุน นักเรียนทุน

เป็นนกัเรียนจากภาคใต ้5 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 คน ภาคกลาง 5 คน ภาคเหนือ 5 คน รวม 802,361.00 

บาท ในปีนีมีนกัเรียนทุนสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี 2 คน และ ปวส. 1 คน  

 

รายชอืนกัศึกษาทีไดร้บัการสนบัสนนุทุนระดับอาชีวศกึษาและอดุมศึกษา ปีการศกึษา 2562 
 

ชื่อ จังหวัด สถานศกึษา สาขาท่ีเรยีน ชั้นป 

น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร พัทลุง มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี ศกึษาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) 
จบ

การศึกษา 

นาย ภาสกร รตันิล สุรนิทร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 5 

นาย ธนพัฒน สกุลไทย  สุรนิทร 
มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 
วิศวกรรมไฟฟา 

จบ

การศึกษา 

  นาย แสงสุข  หนานศรี เชียงใหม มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง การบัญชี 4 

นาย กำพล  สบืศร ี สุรนิทร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร ศึกษาศาสตร (นาฏศิลป) 2 

น.ส. นภาพร  ธิบุตร ลำปาง วิทยาลยัเทคนิคลำปาง ชางเมคคาทรอนิกส จบการศกึษา 

น.ส. นูรไอนีย  ยะโกะ นราธิวาส มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร แพทยศาสตร 3 

น.ส. พรรษชล  ตราช ู สุรินทร วิทยาลัยการอาชีพทาตูม อิเล็กทรอนิกส ปวช.3 

น.ส. สุจิน  เลาเลิศ สุรนิทร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ศึกษาศาสตร (คณิตศาสตร) 3 

โครงการทนุการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  
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ชื่อ จังหวัด สถานศึกษา สาขาที่เรยีน ชั้นป 

น.ส. จันจิรา  สายยศ สุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร เลขานุการ ปวช.3 

น.ส. เพชราภรณ  พงษพนัธุ สุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ศึกษาศาสตร(วิทยาศาสตรเคมี) 3 

น.ส.  สินาภรณ  ซอนกลิ่น สุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร การตลาด ปวช.2 

น.ส. นรีกานต  แซโยง พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟก สปาและความงาม ปวช.3 

   น.ส. เมตตา คุมรักษ  

(ตาลหลู  จามผอง) 
นครปฐม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
3 

   น.ส. วิทติา อุดรโสม บุรรีมัย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส.2 

นาย พรสวรรค โพธิพั์นธ สุรินทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ชางยนต ปวช.2 

น.ส. ซอลีฮาห บากา นราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร 

เทคโนโลยวิีศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 
2 

น.ส. อาญีซะฮ มีนา นราธิวาส 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร  

วิทยาเขตตรัง 
การบัญช ี 2 

นาย ณัฐกุล จินดา แพร วิทยาลยัการอาชีพสอง ชางยนต ปวส.2 

น.ส. ภรณฤทัย วงคราษฎร ราชบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ภาษาจีน 2 

น.ส. นัฐวรรณ สายจันทร กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนคิกาญจนบุร ี ชางไฟฟากำลัง ปวช.2 

น.ส. อรสา ใจตรง 
อุบลราช 

ธาน ี
วิทยาลัยเทคนิคพิบลูมังสาหาร ชางอิเลก็ทรอนิกส ปวช.1 

น.ส. สุจินนัท เลาแกวหนู   กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   ชางกอสราง ปวช.1 

นาย ธณชัวัจน หวังหิรัญกุล   สุรินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล 
1 

นาย กลวัชร แซโงว    ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนนิขาม ชางไฟฟากำลัง ปวช.1 

น.ส. วพัฒพร ดวงพิบูลย ฉะเชิงเทรา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ 
การบัญช ี ปวส.1 

นาย ศศวรรษ พรรณวัลย

วณิช 
นาน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร 

พิษณุโลก 
เทคนิคเภสัชกรรม ปวส.1 
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ในรอบปีทีผ่านมา มลูนิธิพนูพลงัไดร้บัเงินบริจาคทงัสิน 87 รายการ จากผูบ้รจิาค 55 ราย เป็นจาํนวนเงิน

ทงัสิน 1,188,003.96 บาท เป็นเงินบริจาคจากองคก์ร  C.A.N. H.E.L.P.  Thailand  461,284.94 บาท (38.83 %) 

เงินบริจาคจากบุคคลทวัไป 726,719.02 บาท (61.17 %)  

 

   

 

สินทรัพย ์  ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากออมทรพัยธ์นาคาร  951,068.02 1,654,234.27 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  951,068.02 1,654,234.27 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน    

เงินฝากธนาคาร ประจาํ 24 เดือน  1,322,783.31 1,303,234.79 

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน  1,322,783.31 1,303,234.79 

รวมสินทรัพย ์  2,273,851.33 2,957,469.06 

     

หนีสินและส่วนของมูลนิธิ 

หนีสินหมุนเวียน    

 ค่าบรกิารดา้นบญัชีคา้งจา่ย  7,000.00 7,000.00 

รวมหนีสินหมุนเวียน  7,000.00 7,000.00 

ส่วนของมูลนิธิ    

 ทนุจดทะเบียนเรมิแรก  200,000.00 200,000.00 

 รายไดส้งูกว่ารายจ่ายสะสม 2,066,851.33 2,750,469.06 

รวมส่วนของมูลนิธิ  2,273,851.33 2,950,469.06 

รวมหนีสินและส่วนของมูลนิธิ  2,273,851.33 2,957,469.06 

รายงานการเงิน ประจาํปี 2562 

งบดุล ณ วันท ี  ธันวาคม 2562 และ 2561 
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โครงการ  รายการ รายรบั  รายจ่าย

สนับสนุนสิงแวดล้อมทางการศกึษา เงินบรจิาค 5,000.00 0.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 0.00 500.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 4,500.00

รวม 5,000.00 5,000.00

เกษตรแบบยงัยนื เงินบรจิาค 5,000.00 0.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 0.00 500.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 14,500.00 19,000.00

รวม 19,500.00 19,500.00

ทุนการศึกษาต่อเนือง เงินบรจิาค 426,000.00 710,500.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 15,000.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 299,500.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 725,500.00 725,500.00

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา เงินบรจิาค 202,198.00 802,361.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 20,000.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 620,163.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 822,361.00 822,361.00

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า เงินบรจิาค 50,000.00 131,600.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 81,600.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 131,600.00 131,600.00

สอืเพอืเยาวชน เงินบรจิาค 1,000.00 180,693.05

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 179,693.05

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 180,693.05 180,693.05

โครงการอืนๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบรจิาค 422,519.02 4,182.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 42,251.90

เงินสมทบจากสาํนกังาน-ใหโ้ครงการอืน 804,870.93 1,180,956.05

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 1,227,389.95 1,227,389.95

สํานักงาน เงินบรจิาคเพืองานสาํนกังาน-โครงการอืน 76,286.94 804,870.93

ดอกเบียธนาคาร 25,478.23

คา่ดาํเนินการโครงการและค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 78,251.90 67,763.87

ยกยอดมา - ยกยอดไป 2,735,969.07 2,043,351.34

รวม 2,915,986.14 2,915,986.14

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2562

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบรจิาคเป็นคา่ดาํเนินการ ยกเวน้เงินบรจิาคจากองคก์รทีสนบัสนนุคา่ดาํเนินการตา่งหากแลว้
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หนึงปีของทิพย ์

เมษายน 2562 

                 ตอนนีหนูฝึกงานบรษิทั ZEN แบรนด ์เขยีง ค่ะ  

 เขยีงเป็นแบรนดเ์ปิดใหม่ วนัท ี  พฤษภาคม หนู 

 ต้องไปลงสาขาที Southern Terminal ช่วงการ  

เทรนก็จะมฝึีกทําอาหารเมนูแบรนด์เขียงทงัหมด 

การจดัรา้น การจดัการวตัถุดบิ หนูทาํในฝ่ายครวัค่ะ 

วนัแรกทหีนูเขา้ครวัประเดมิดว้ยมดีบาด วนัทสีอง   

โดนกระทะเล็กน้อย และอีก  วนัต่อมาโดนหม้อ

ดาด ตอนนันหนูกําลงัลวกเนือสตัวเ์มนูยํารวมมติรอยู ่แลว้ไฟครวัเป็นไฟทแีรง หนูไม่ระวงัเลยโดนเขา้ 

ตอนนนัรูส้กึปวดรอ้นมาก แต่หนูกท็นต่อลวกจนเสรจ็และทํายําจนเสรจ็ จนเชฟชมิเสรจ็ ตอนนันนําตา

เรมิคลอแล้วค่ะ เพอืนถามว่าไหวไหม หนูตอบว่าไหว แต่พอสกัพกั หนูหนัไปเกาะไหล่เพอืนร้องไห้

เลย มนัเจบ็มากกก เจบ็มากๆ แลว้หนูกเ็ดนิไปหาเชฟบอกว่ามอืโดนหมอ้ เชฟกเ็ลยใหร้บีเอามอืไปแช่

นําเยน็แลว้กห็ายาทา วนันนัหนูกเ็ลยไม่ไดท้าํอะไรเท่าไหร่ คอยดูเชฟทํา ดทีวีนันันเป็นวนัศุกร ์แลว้ก็

หยุด  วนั (ช่วงเทรนงานพวกหนูจะหยุดเสาร ์– อาทติย ์และวนัหยุดราชการ) กเ็ลยได้พกัมอืยาวๆ 

แต่หลงัจากนันมาก็ระวงัมากขนึไม่โดนหม้อดาดอีก อาทิตย์นีมเีมนูทหีนูทําออกมาแล้วเชฟบอกว่า

อร่อย นนัคอืขา้วผดัโบราณค่ะ (หนูกนิของตวัเองแลว้อร่อยจรงิๆ☺) ตอนนีหนูสนุกกบัการฝึกงาน

มากค่ะ มพีีๆ ทคีอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือดูแลและเสียสละเวลามาสอน ยอมตนืเช้ายอม

เดนิทางวนัละหลายๆ ชวัโมงเพอืเรา 

 

   สิงหาคม 2562 

     การฝึกงานของหนูใกลจ้บเขา้มาทุกทแีลว้ หนูไดเ้รยีนรูส้งิใหม่ๆ ไดล้องทําอะไรทไีม่เคยทาํมาก่อน ได้

พูดคุย ได้พบปัญหาและแก้ไขปัญหา ได้เป็นผูใ้หญ่มากขนึ 🐟 ไดรู้จ้กัผูค้นในหลายๆ ตําแหน่งหน้าท ี

🎓💲 หนูเคยพูดกบัเพอืนว่าตอนนเีรามหีน้าททีําอาหารใหลู้กคา้ เราตอ้งทาํหน้าทนีีใหด้ทีสีุด ถงึเราจะ

เป็นนักศกึษาฝึกงานกต็าม ในหลายๆ ครงัทหีนูเหนือยรูส้กึไม่พอใจในขณะทหีนูทําอาหาร แต่หนูก็ยงัคง

ทาํอาหารใหอ้อกมาดทีสีุด เพราะหนูคดิในทางกลบักนัว่าถ้าเรามาทานอาหาร เรากอ็ยากจะกนิอาหารทดีี

และอร่อย มวีนัทหีนูรูส้กึมคีวามสุขอกีครงั เป็นวนัทผีู้บรหิารมาเทสตอ์าหารเมนูกะเพราหมูสบั ซงึหนูได้

เป็นคนทาํ แลว้ผูบ้รหิารชมว่ารสชาตกิะเพราเขยีงต้องแบบนี หนูรูส้กึดแีละมคีวามสุขมากค่ะ  
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ธนัวาคม 2562 

 หนูใกล้เรยีนจบเขา้มาทุกทแีล้วค่ะ ยงิเขา้ใกลค้วามสําเรจ็นี ยงิทําให้เราต้องวางแผนอนาคตให้ดี

และรอบคอบมากทสีุด หนูจะเรยีนต่อ ปวส.การตลาด ระบบทวภิาคคี่ะ หนูเลอืกทจีะไม่สมคัรขอทุน

ต่อเพอืเปิดโอกาสให้กบัคนอนืบ้าง และเพอืสร้างความประหยดัในการใชเ้งนิให้มากขนึ หนูเป็นคน

ใชเ้งนิเก่งและเป็นทคีนทใีชเ้งนิไปกบัการกนิเยอะมาก โดยหนูจะไปทํางานช่วงปิดเทอมกบัน้าเพอื

นํามาใชจ่้ายในช่วงเทอมแรกของ ปวส. ซงึดหีน่อยทช่ีวงระยะเวลาในการเรยีนเทอมนีแค่ประมาณ 

-  เดอืน หนูวางแผนการใชเ้งนิเป็นตวัเลขทแีน่นอนว่าช่วงฝึกงาน  ปี หนูควรใชเ้งนิไม่เกนิกบีาท

ต่อเดอืน และควรเก็บเงนิให้ได้เท่าไหร่ การวางแผนเรอืงค่าใช้จ่ายหรอืเงนิเก็บทจีะได้รบัจากการ

ฝึกงานและการทาํงานนีเพอืเป็นแรงผลกัดนัใหห้นูพยายามใหม้ากทสีุดเพอืไปถงึความฝันทหีนูตงัไว ้

อยากมบี้านให้ครอบครวัอยู่ อยากให้ครอบครวัสบายขนึ และประสบความสําเรจ็ในหน้าทกีารงาน 

นนัคอืความฝันของหนูค่ะ  
 

 

น.ส. สินาภรณ ์ซ่อนกลิน (ทิพย)์ สาํเร็จการศึกษาระดบั ปวช.   

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัอาชีวศึกษาสรุินทร์ 

    มีนาคม 2563 

 นีกเ็ป็นเดอืนสุดทา้ยของหนูแลว้นะคะ หนูต้องขอบคุณมูลนิธพิูนพลงัเป็น

อย่างมากทใีหทุ้นสนับสนุนหนูเรอืยมา การไดร้บัโอกาสทางการศกึษาสรา้ง

โอกาสอกีหลายๆ เรอืงทตีามมาใหก้บัหนู ไม่ว่าจะเป็นการไดร้บัคดัเลอืกให้

เขา้ประกวดแข่งขนัต่างๆ ได้มโีอกาสไปศกึษาดูงานต่างประเทศ และอนืๆ 

อกีมากมาย หนูภูมใิจมากทผีลการเรยีนอยู่ในระดบัด ีตงัแต่เดก็จนโต ถงึหนู

จะเรยีนไดเ้กรดดีขนาดไหน จะไดท้ ี1 หรอืท ี2 กไ็ม่มขีองขวญั เพราะบ้าน

หนูไม่ไดม้เีหมอืนคนอนืๆ เขา หนูก็รูส้กึอจิฉาเพอืนบา้งในบางครงั แต่หนูก็

บอกตวัเองให้ตงัใจเรยีนใหด้ทีสีุด เพอืความสําเรจ็ในอนาคต เพอืครอบครวั 

และเพอืตวัเรา หนูพยายามทํากจิกรรมและการเรยีนให้ออกมาดคีวบคู่กนั

ไปเพราะหนูคดิว่าเราสามารถทาํใหด้ไีด้ทงัคู่ แมจ้ะตอ้งเหนือยมากหน่อย 

     และทา้ยทสีุด หนูขอขอบคุณมลูนิธพิูนพลงัททีาํใหห้นูมวีนันี ขอบคุณ    

  จรงิๆ ค่ะ 
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง 

 

บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code   
สะดวก รวดเร็ว  ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพากร  

โดยอัตโนมัติ ลดหยอนภาษีไดโดยไมตองใชใบเสร็จหลักฐานจากมูลนิธิ  

*** อยาลืมทำเครื่องหมายในชองใหธนาคารเปดเผยขอมูลแกกรมสรรพากร *** 
 

 

ขอมูล e-Donation จากกรมสรรพากร 

http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp 
 

 
 

บริจาคผานบัญชี 
 

      ËÃ×Í 
 

 

บรจิาคโดยเช็ค   สั่งจาย  มูลนิธิพนูพลัง สงมายังสำนักงาน 
 

ทานท่ีประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพ่ือรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ 

O ทุนการศึกษาตอเนื่อง  3,000 บาท   จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 

O สนับสนุนสื่อเพ่ือเยาวชน                 บาท 

O สนับสนุนการศึกษาชนเผา               บาท 

O อื่นๆ คือ     จำนวน                      บาท 

    

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เลขที่บัญชี  007-1-30175-5 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขที่บัญชี  197-0-54978-6 

 

สำนักงานมูลนิธิพูนพลัง 

47/217 หมู่บ้านสีวลี ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร. 081-772-2358  e-mail: poonpalang@yahoo.com  LINE ID: poonpalang 




