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จากประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพูนพลังอาศัยกําลังจากอาสาสมัครและนําใจจากผูบ้ ริจาคในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส ให้สามารถพัฒนาตนเพือช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว โดยให้ความช่วยเหลือในหลายมิติ ทังทาง
ทุน ทรัพ ย์ ข้อมูล คํา แนะนํา รวมถึ ง กําลัง ใจจากเพื อนมนุ ษย์ด้วยกัน มูลนิธิ ได้น ําเทคโนโลยี ส ารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง รวมถึงกิจกรรมเพือกระตุน้ และสนับสนุนการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีของ
เยาวชน
จากการดําเนินงานมาตังแต่ปี พ.ศ.
มีนกั เรียนและนักศึกษาทีได้รบั ทุนจํานวนไม่นอ้ ย สามารถพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ นหลังสําเร็จการศึกษา โดยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ทีมันคง มูลนิธิ
พูนพลังขอขอบพระคุณผูบ้ ริจาคและอาสาสมัครทุกท่าน และขอให้กุศลกรรมดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ปลอดจากโรคภัย มีสขุ ภาพแข็งแรง และมีความสุขอย่างยังยืนสืบไป
(ภูมิพฒ
ั แสงอุดมเลิศ )
12 เมษายน 2564


โครงการสนับสน ุนสือเพือเยาวชน
จัดขึนเพือส่งเสริมการเข้าถึงสือการเรียนรู ้ โดยแลกเปลียนหนังสือ
และสือเพือเยาวชนกับโรงเรียน รวมทังส่งเสริมกิจกรรมการเขียน การวาด
ภาพ เพือขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะอย่างเป็ น
อิสระและสร้างสรรค์ ฝึ กการทํางานร่วมกับผูอ้ ืนตังแต่การวางแผน ลงมื อ
ทํา จนผลงานสําเร็จเสร็จสิน
ปี 2563 มูลนิธิ พูนพลังได้จัดประกวดนิทานภาพ 1 ครัง ประกวด
ภาพเขี ย นและเรี ย งความ 1 ครัง มี ผ ลงานส่ง เข้า ร่วม 129 ชิ น จาก 23
สถานศึก ษา/บุค คลทัวไป โดยมูลนิ ธิ นิธิ จัด ส่ง หนัง สือและสื อต่า งๆ เพื อ
แลกเปลียน ไปยังโรงเรียนดังกล่าว
ในปี นีมูลนิธิพนู พลังได้มอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้อเขียน ไปทังสิน 42,500 บาท จัดซือ
สือเพือมอบแก่นกั เรียนและโรงเรียนทังสินเป็ นเงิน 119,329.55 บาท

2

โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื อง
โครงการทุน การศึกษาต่ อเนือง มีจุดมุ่งหมายเพือช่วย
ลดภาระค่ าใช้จ่า ยด้า นการศึก ษา และเป็ น กํา ลังใจให้แก่
นักเรีย นขาดแคลนทีตังใจเรียนและมีความพยายามอย่าง
ต่อเนือง
ปี 2563 มูล นิ ธิ พูน พลัง สนับ สนุน ทุ น การศึก ษาทุน ละ
3,000 บาทต่อปี ให้แก่นักเรียนชันมัธยมศึกษา จนจบสูงสุด
ถึงระดับ ปวส. จํานวนรวม ทุน
ทุน การศึ ก ษาที ผู้ให้ทุ น แจ้ง ความประสงค์ส นั บ สนุ น
ต่อเนืองในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ทุน
รวมทั งสิ น
ทุ น เป็ น เงิ น สนั บ สนุ น
,
บาท ในจํา นวนนี เป็ น การสนั บ สนุ น จากกองทุ น C.A.N.
H.E.L.P. Thailand ประเทศญีปุ่ น 7 ทุน
ในปี 2563 น.ส. ประภาวรรณ ใจกล้า จ.นครพนม ศึก ษาจบระดับปริญ ญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ในปี 2563 ปั จจุบนั ทํางาน
เป็ นเจ้าหน้าทีประจําห้องปฏิบตั ิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
จํานวนนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนือง ปี การศึกษา 2563
แยกตามจังหวัดและชันเรียน
ป 2563
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โครงการท นุ การศึ ก ษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอ ดุ มศึ ก ษา
มูลนิธิพูนพลังจัดให้มีทุนการศึก ษาระดับ อาชีวศึกษาและอุดมศึก ษาขึน
เพือขยายโอกาสในการศึกษาต่อให้กบั นักเรียนขาดแคลนทีตังใจเรียน มีความ
ประพฤติดี ผลการเรีย นดี หรื อ มี ค วามสามารถพิ เศษในด้า นต่ า งๆ และมี
ความสามารถและความพยายามช่วยเหลือตนเองในระดับ หนึง โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนทุนให้แก่นกั ศึกษาสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ให้ทุนเป็ นค่าใช้จ่ายเพือการดํารงชีพ
ระหว่ างการศึ ก ษา และค่ าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการศึก ษา รวมไม่เกิ น ปี ละ
40,000 บาท ทุนนีเป็ นทุน การศึก ษาให้เปล่า โดยนักศึก ษาจะต้องรายงาน
ความเป็ นอยู่ ค่าใช้จ่าย และผลการเรียนต่อมูลนิธิทุกเดือน
ในปี 2563 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จํานวน 25 ทุน เป็ นนักเรียนจากภาคใต้ 4 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ราย
ภาคกลาง 4 ราย ภาคเหนือ 5 ราย ในปี นีมี นักเรียนทุ นสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี 1 ราย เข้าทํา งานในบริ ษั ท เอกชนในนิ ค มอุต สาหกรรมแห่ ง หนึ ง
นักเรียนทีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ราย และ ปวช. 3 รายศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ป 2563
ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

ชั้นป

ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

5

นาย ภาสกร รัตนิล

สุรนิ ทร

นาย แสงสุข หนานศรี

เชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

น.ส. นูรไอนีย ยะโกะ

นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร แพทยศาสตร

น.ส. พรรษชล ตราชู

สุรินทร

วิทยาลัยการอาชีพทาตูม

อิเล็กทรอนิกส

น.ส. สุจิน เลาเลิศ

สุรนิ ทร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาศาสตร (คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร

การบัญชี

จบการศึกษา

4
จบการศึกษา

4

4

ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

ชั้นป

น.ส. จันจิรา สายยศ

สุรินทร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

เลขานุการ

น.ส. เพชราภรณ พงษพนั ธุ

สุรินทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย

ศึกษาศาสตร(วิทยาศาสตรเคมี)

น.ส. สินาภรณ ซอนกลิ่น

สุรินทร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

การตลาด

น.ส. เมตตา คุมรักษ

นครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร

ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

4

น.ส. วิทิตา อุดรโสม

บุรีรัมย

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จบการศึกษา

นาย พรสวรรค โพธิ์พันธ

สุรินทร

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

ชางยนต

น.ส. ซอลีฮาห บากา

นราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส

3

น.ส. อาญีซะฮ มีนา

นราธิวาส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตตรัง

การบัญชี

3

นาย ณัฐกุล จินดา

แพร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ชางยนต

จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

ภาษาจีน

3

วิทยาลัยเทคนิคพิบลู มังสาหาร

ชางอิเล็กทรอนิกส

ปวช.2
ปวช.2

น.ส. ภรณฤทัย วงคราษฎร
น.ส. อรสา ใจตรง

ราชบุรี
อุบลราชธานี

จบการศึกษา

4
จบการศึกษา

ปวช.3

น.ส. สุจินนั ท เลาแกวหนู

กระบี่

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ชางกอสราง

นาย ธณัชวัจน หวังหิรัญกุล

สุรินทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล

นาย กลวัชร แซโงว

ชัยนาท

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ชางไฟฟากำลัง

ปวช.2

2

น.ส. วพัฒพร ดวงพิบูลย

ฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ

การบัญชี

ปวส.2

นาย ศศวรรษ พรรณวัลย
วณิช

นาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
พิษณุโลก

เทคนิคเภสัชกรรม

ปวส.2

น.ส. ขวัญฤดี ฟาแดง

แมฮองสอน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

เมคคาทรอนิกสและหุนยนต

ปวส.1

น.ส. ภัณฑิภา บุญอุดม

สุรินทร

วิทยาลัยการอาชีพสุรินทร

คอมพิวเตอร

ปวช.1

น.ส. กัลยารัตน เสาเวียง

ศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ไฟฟากำลัง

ปวช.1

น.ส. กชกร วัชรกุลธร

แมฮองสอน

วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง

การบัญชี

ปวส.1

5

โครงการสนับสน ุนการศึกษาชนเผ่า
 มูลนิธิพูนพลังรวมมือกับมูลนิธิไทย-ลาหู สนับสนุนให
ชนเผ าทางภาคเหนื อ โดยเฉพาะจั งหวั ด เชี ย งใหม
เชียงราย แมฮองสอน ตาก มีโอกาสไดรับการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพส ว นบุ ค คลและพั ฒ นาสั ง คม
ท องถิ่น ต อไปในอนาคต ผานการสนับ สนุน บ านพั ก
นักเรียน ‘กาสะลอง’ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
 ในป 2563 มีนักเรียนในบ านพักกาสะลองจำนวน 21 คน เปน ชนเผา มง ลีซู อาขา ไทใหญ ปกาเกอะญอ โดย
มูลนิธิไดประสานงานการสนับสนุนดังนี้
o ประสานงานคาตอบแทนเจาหนาที่บานพักกาสะลอง 2 คน เปนเงิน 97,200 บาท โดยไดรับการสนับสนุน
จากผูบริจาคชาวไทย
o ประสานงานคาใชจายในบานพักกาสะลอง 41,999 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูบริจาคชาวไทย
รวมเปนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 139,199 บาท

โครงการคิดดิจิทลั
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ดิ ส รั ป ชั่ น (Digital Disruption) หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงแบบฉั บพลั นทันใดและมีผลกระทบรุน แรงจากการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช การเตรียมเด็กไทยรุนใหมใหมีความเขาใจ
พื้นฐานดานดิจิทัลเปนงานจำเปนที่จะชวยใหประเทศไทยกาวทันและ
กาวล้ำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได
มูลนิธิพูนพลังเล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห การใหเหตุผลและการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน โครงการคิด
ดิจิทัลจึงเกิดขึ้น จากการริเริ่มและสนับสนุนเงินบริจาคของกลุมอาสาสมัคร
โดยทดลองจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐบน platform Arduino เปนปที่
2 ในป 2563-2564 มี กลุมนั กเรียนนักศึกษาสงผลงานเขารวมประกวด 9
โครงการ
ที ม ตั้ ง แต ระดั บประถมศึก ษา จนถึงปริญ ญาวิ ช าชีพ ชั้น สูง และในป ท่ี 3
ตรวจจับหน้ากากอัตโนมัติดว้ ย AI มูลนิธิพูนพลังจะไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยอาจจัดกิจกรรมใหกวางขึ้น
ครอบคลุมการพัฒนา software ดวย
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รายงานการเงิน ประจําปี 2563
ในรอบปี ทีผ่านมา มูลนิธิพูนพลังได้รบั เงินบริจาคทังสิน 113 รายการ จากผูบ้ ริจาค 96 ราย เป็ นจํานวน
เงินทังสิน 1,259,821.25 บาท เป็ นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 339,902.00 บาท (26.98
%) เงินบริจาคจากบุคคลทัวไป 919,919.25 บาท (73.02 %)
งบดุล ณ วันที
สินทรัพย์

ธันวาคม 2563 และ 2562
ปี 2563

ปี 2562

606,660.17

1,654,234.27

606,660.17

951,068.02

1,342,679.43

1,322,783.31

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,342,679.43 1,322,783.31

รวมสินทรัพย์

1,949,339.60 2,273,851.33

หนีสินและส่วนของมูลนิธิ
หนีสินหมุนเวียน
ค่าบริการด้านบัญชีคา้ งจ่าย

รวมหนีสินหมุนเวียน

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

200,000.00

200,000.00

1,742,339.60

2,066,851.33

ส่วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริมแรก
รายได้สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่วนของมูลนิธิ

1,949,339.60 2,273,851.33

รวมหนีสินและส่วนของมูลนิธิ

1,949,339.60 2,273,851.33
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รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2563
โครงการ
รายการ
สนับสนุนสิงแวดล้อมทางการศึกษา ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

รายรับ
4,500.00
4,500.00

รายจ่าย
4,500.00
4,500.00

19,000.00
19,000.00

19,000.00
19,000.00
613,000.00
22,200.00

เกษตรแบบยังยืน

ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

ทุนการศึกษาต่อเนือง

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

441,000.00

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

188,502.00

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

139,199.00

เงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

0.00
161,829.55
0.00
161,829.55

161,829.55

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้โครงการอืน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

458,720.25

11,783.00
45,872.03
833,569.72
0.00
891,224.75

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า

สือเพือเยาวชน

โครงการอืนๆ, ไม่ระบุโครงการ

สํานักงาน

เงินบริจาคเพืองานสํานักงาน-ให้โครงการอืน
ดอกเบียธนาคาร
ค่าดําเนินการโครงการ, ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

194,200.00
0.00
635,200.00

463,620.27
0.00
652,122.27

13,919.90
0.00
153,118.90

432,504.50
0.00
891,224.75
32,400.00
22,491.79
91,991.93
2,043,351.34
2,190,235.06

0.00
635,200.00
642,122.27
10,000.00
0.00
652,122.27
139,199.00
13,919.90
0.00
153,118.90

0.00
161,829.55

432,504.50
38,890.95
1,718,839.61
2,190,235.06

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคสํารองไว้เป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรทีสนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ว
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หนึงปีของบี ม
มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม หนูเริมฝึ กงานแล้วนะคะ ระยะเวลาฝึก 1 ปี หนูฝึกตําแหน่ง ADMIN REVENUE SALE
แผนก FINANCE ดูแล WAREHOUSE ต่างๆ เช่น จีน มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ฯลฯ แน่นอนค่ะ ภาษากลางทีใช้คอื ภาษาอังกฤษ โปรแกรมทีใช้ส่วนใหญ่คอื Excel หนูพยายาม
ตังใจแล้ว แต่กย็ งั ทําได้ไม่ดเี ท่าทีควร หนูทอ้ มากค่ะช่วงนี เหนือยมากค่ะพี ช่วงนีโควิดมาแรง โรงงานสัง
ปิ ด 2 วัน ดีนะทีหนูมี 7- 11 ไว้ ทีนีปิ ดก็ไปทํา 7-11 พอโรงงานให้กลับมาทําปกติ ก็มคี ําสังจากวิทยาลัย
ฯ ให้เด็กฝึ กงานหยุดอยู่บ้านเพือความปลอดภัย แต่หนูขอไม่หยุดเพราะภาระหนูเยอะ พีๆ ทีทํางาน
work form home กันหมด ทัง office มีแต่หนูกบั เพือนๆ อีก 3 คน นอกจากงานจะยากแล้ว ก็ยงั ไม่มี
พีๆคอยสอนด้วย เราคุยผ่านทางออนไลน์ ซึงไม่เข้าใจเท่ากับสอนตัวต่อตัว
ทีพีคสุ ดคือหนู ป่วยค่ะ ไข้ขนสู
ึ ง 39 องศา อาต้อ งพาไปโรงพยาบาลกลางดึก คุณหมอวินิจฉัยว่า
อาการเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ เลยเอานํามูกไปส่งตรวจ ปรากฏว่าไม่พบค่ะ เป็ นไข้ธรรมดา แต่แน่นอนทุก
คนในบ้านกลัวหมด เพระหนูทํางานเซเว่นด้วยเลยดูเสียง เลยกักตัวในห้อง 14 วัน ข้าวย่าจะเอามาส่ง
ป่ วยไปนอนลุ้นเกรดไปค่ะ กลัวเกรดออกมาไม่สวย เกรดออกมาได้เฉลีย 3.73 หนูภูมใิ จตัวเองมากๆ
แล้วค่า ทําดีทสุี ดแล้วค่า

มิถนุ ายน 2563
เผลอแป๊ บเดียวหนูฝึกงานมา 4 เดือนแล้ว
งานทุกอย่างเข้าทีเข้าทางแล้วค่ะ หนูจดั สรร
เวลากับงานทีมีอยู่ในแต่ละวันได้แล้ว ทําให้
หนู รู้สกึ ว่างานทีทําอยู่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร
มาก ถ้าเรารู้จกั วางแผนและทํางานให้บรรลุ
เป้ าหมายตามเวลาทีกํ าหนดไว้ เดือนนีหนู ทํางานทุกอย่างเสร็จก่อนกําหนด 1 สัปดาห์ และมีเวลาไป
ช่วยงานพีๆ คนอืนในแผนก มีเวลาให้ตวั เองได้ตรวจทานงานทีทํา ทบทวนสิงทีพีๆ เค้าสอน และทีสําคัญ
หนูเริมมีความสุขกับการทํางาน
เมือความเครียดของหนูหายไปก็มคี วามสุขมาแทนทีค่ะ เลิกฝึกงานไปทํางานต่อที 7-11 แบบไม่เครียด
ทําให้เลิกงานมาหนู นอนหลับง่ายขึน เช้าตืนมาก็สดชืนไปฝึกงานเร็วขึน จากเมือก่อนไป 7:55 น. ตอนนี
หนู มาไวขึนค่ะ มาก่ อน 7:30 น. ทุกวัน ได้มเี วลากินข้าวเช้าก่อนเข้าทํางาน ซึงปกติหนู ไม่เคยจะกิน
ข้าวเช้าเลยค่ะ
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ตุลาคม 2563
เดือนนีหนูมโี อกาสได้ลองส่งพอร์ตโฟลิโอ ชิงทุน
SPU 3D ชิง ทุ น การศึก ษา ,
บาท หนู แ ค่
อยากลองส่งเล่นๆ หนูเองยังไม่มคี วามคิดทีจะเรียน
ต่ อ ที นี จริง จัง เนื องจากต้ น ทุ น ชีว ิต หนู ไม่ น่ า จะ
เพียงพอ เพราะทีนีเป็ นมหาลัยเอกชน ค่าเทอมสูง
พอสมควร
แต่ แ ล้ ว หนู ก็ ทํ า ได้ น ะคะ หนู ไ ด้ ร ั บ คัด เลื อ กผ่ า นเข้ า รอบสอบสัม ภาษณ์ ตื นเต้ น มากๆค่ ะ
คณะกรรมการถามว่าเคยได้ทุนอะไรมาก่อนไหม หนูตอบว่าเคยได้ทุนของมูลนิธพิ ูนพลัง หนูได้เรียน
ต่อ ปวส. ก็เพราะทุนการศึกษานี ถามถึงความเป็ นอยู่ทางบ้าน หนูกต็ อบตามความเป็ นจริงว่า หนูตอ้ ง
ดินรนส่งตัวเองเรียน
% นอกจากทุนการศึกษาจากทางมูลนิธพิ ูนพลังแล้ว ก็ไม่มใี ครช่วยซัพพอร์ต
และแล้วหนูกผ็ ่านรอบสัมภาษณ์ ได้รบั พิจารณาเป็ นผู้สมควรได้รบั ทุนการศึกษา ใน คน จากผู้
ยืนสมัคร
กว่าคน หนู ดใี จมากๆค่ะ ทีครังหนึงหนูเคยทําได้ ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วหนูจะได้เรียนต่อ
ทีนีหรือไม่ มันก็ยงั เป็ นความภาคภูมใิ จของหนูตดิ ตัวหนูตลอดไป

กุมภาพันธ์ 2564
เดือนนีเป็ นเดือนสุดท้ายของการฝึ กงานแล้วค่า ใจหาย .... แป๊ บเดียวเองค่ะพี จบฝึกงานแล้ว สถานี
ต่อไปต้องหางานประจําทําแล้ว พีๆ ทีฝึกงานทุกคนน่ารักมากๆค่ะ เลียงส่งหนู เรากินเลียงกันทีแคนทีน
แบบครอบครัว
ต้องขอบคุณบริษทั นี นอกจากจะได้ประสบการณ์การทํางานด้านเอกสารบัญชีแล้ว หนู ยงั ได้มติ รภาพ
และครอบครัว มากกว่าประสบการณ์การทํางานคือประสบการณ์ชวี ติ ทีนีทําให้หนูโตเป็ นผูใ้ หญ่ขนมาก
ึ
มีความอดทน มีวนิ ยั ขึน
เบืองต้นหลังฝึกงานจบหนูวางแผนไว้ว่าจะทําเซเว่นฯไปก่อน ระหว่างรอวุฒิ ปวส. ได้วุฒแิ ล้ว
ค่อยหางานอย่างอืนทําทีมันคงและได้ค่าตอบแทนเพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทํางานเซเว่นเก็บเงินเป็ นค่ า
เทอมยาวๆ เลยค่า มีเวลา เดือนกว่าๆ ในการเก็บเงิน สําหรับจ่ายค่าเทอมเทอมแรกค่ะ
น.ส. วพัฒพร ด้วงพิบลู ย์ (บีม) สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง
บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code
สะดวก รวดเร็ว ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพากร
โดยอัตโนมัติ (บริจาคผานแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได)
ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิในการลดหยอนภาษี
*** อยาลืมทำเคร่อื งหมายในชองใหธนาคารเปดเผยขอมูลแกกรมสรรพากร ***
ตัวอยางวิธีบริจาคดวย QR Code
https://www.ktb.co.th/th/content/personal/krungthai-next/e-donation
ขอมูล e-Donation จากกรมสรรพากร
http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

บริจาคผานบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บัญชี 197-0-54978-6

ËÃ×Í

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เลขที่บัญชี 007-1-30175-5

บริจาคโดยเช็ค

สั่งจาย มูลนิธิพูนพลัง สงมายังสํานักงาน
(ณ ป 2564 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนําไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได)
ทานที่ประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพื่อรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ
O ทุนการศึกษาตอเนื่อง 3,000 บาท
จํานวน ___ ทุน
O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทุน
O สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน จำนวน
บาท
O สนับสนุนการศึกษาชนเผา จำนวน
บาท
O อื่นๆ คือ
จำนวน
บาท
สำนักงานมูลนิธิพูนพลัง โทร. 081-772-2358
47/217 หมู่บ้านสีวลี ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
e-mail: poonpalang@yahoo.com Facebook: มูลนิธิ พูนพลัง LINE ID: poonpalang

