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จดัขึนเพือส่งเสริมการเขา้ถึงสือการเรียนรู ้โดยแลกเปลียนหนังสือ

และสือเพือเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทงัส่งเสริมกิจกรรมการเขียน การวาด

ภาพ เพือขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางดา้นศิลปะอย่างเป็น

อิสระและสรา้งสรรค ์ฝึกการทาํงานร่วมกับผูอื้นตังแต่การวางแผน ลงมือ

ทาํ จนผลงานสาํเรจ็เสรจ็สิน 
     

      ปี 2563 มูลนิธิพูนพลงัไดจ้ัดประกวดนิทานภาพ 1 ครงั ประกวด

ภาพเขียนและเรียงความ 1  ครงั มีผลงานส่งเข้าร่วม 129 ชิน จาก 23 

สถานศึกษา/บุคคลทัวไป โดยมูลนิธินิธิจัดส่งหนังสือและสือต่างๆ เพือ

แลกเปลียน ไปยงัโรงเรียนดงักล่าว  
 

      ในปีนีมลูนิธิพนูพลงัไดม้อบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และขอ้เขียน ไปทังสิน 42,500 บาท จดัซือ

สือเพอืมอบแก่นกัเรียนและโรงเรียนทงัสินเป็นเงิน 119,329.55 บาท 
 

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

     มลูนิธิพูนพลงัอาศยักาํลงัจากอาสาสมัครและนาํใจจากผูบ้ริจาคในการใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ดอ้ยโอกาส ใหส้ามารถพฒันาตนเพือช่วยเหลือตนเองไดใ้นระยะยาว โดยใหค้วามช่วยเหลือในหลายมิติ ทังทาง

ทุนทรพัย์ ข้อมูล คาํแนะนาํ รวมถึงกาํลังใจจากเพือนมนุษย์ด้วยกัน  มูลนิธิได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง รวมถึงกิจกรรมเพือกระตุน้และสนับสนุนการเรียนรูเ้ทคโนโลยีของ

เยาวชน 
 

     จากการดาํเนินงานมาตงัแต่ปี พ.ศ.  มีนกัเรียนและนกัศึกษาทีไดร้บัทุนจาํนวนไม่นอ้ย สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองใหด้ีขึนหลังสาํเร็จการศึกษา โดยสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดท้ีมนัคง มูลนิธิ   

พนูพลงัขอขอบพระคุณผูบ้ริจาคและอาสาสมัครทุกท่าน และขอใหกุ้ศลกรรมดลบนัดาลใหท้่านและครอบครวั

ปลอดจากโรคภยั มีสขุภาพแข็งแรง และมีความสขุอย่างยงัยืนสืบไป   
  

 

   (ภมิูพฒั แสงอดุมเลิศ ) 
                    12 เมษายน 2564 

โครงการสนบัสนนุสือเพือเยาวชน 

2



ป 2563 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อ่ืนๆ รวม 

กทม. และอื่นๆ 0 0 3 3 1 1 0 1 1 3 1 14 

กาฬสินธุ 6 12 10 5 2 2 2 1 0 0 0 40 

มุกดาหาร 5 8 6 9 0 3 0 0 1 1 1 34 

มหาสารคาม 6 10 7 4 3 5 1 3 0 0 0 39 

นครพนม 5 2 4 2 2 2 0 1 0 0 0 18 

รอยเอด็ 6 8 3 5 3 4 2 0 0 1 0 32 

รวม 28 40 33 28 11 17 5 6 2 5 2 177 

โครงการทนุการศึกษาต่อเนือง  

โครงการทุนการศึกษาต่อเนือง มีจุดมุ่งหมายเพือช่วย

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และเป็นกาํลังใจให้แก่

นักเรียนขาดแคลนทีตังใจเรียนและมีความพยายามอย่าง

ต่อเนือง 

ปี 2563 มูลนิธิพูนพลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 

3,000 บาทต่อปีใหแ้ก่นักเรียนชันมัธยมศึกษา จนจบสงูสุด

ถึงระดบั ปวส. จาํนวนรวม  ทุน 

ทุนการศึกษาทีผู้ให้ทุนแจ้งความประสงค์สนับสนุน

ต่อเนืองในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 ทนุ 

รวมทังสิน  ทุน  เป็นเงินสนับสนุน  ,  

บาท ในจํานวนนีเป็นการสนับสนุนจากกองทุน C.A.N. 

H.E.L.P. Thailand ประเทศญีปุ่ น 7  ทุน 

จาํนวนนกัเรียนทนุการศึกษาต่อเนือง ปีการศึกษา 2563 

แยกตามจงัหวดัและชนัเรียน 

     ในปี 2563 น.ส. ประภาวรรณ ใจกลา้ จ.นครพนม ศึกษาจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

(อุตสาหการ) จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ในปี 2563 ปัจจุบนัทาํงาน

เป็นเจา้หนา้ทีประจาํหอ้งปฏิบตัิการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันครพนม
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มูลนิธิพูนพลังจัดให้มีทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึน 

เพือขยายโอกาสในการศึกษาต่อใหก้บันกัเรียนขาดแคลนทีตงัใจเรยีน มีความ

ประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และมี

ความสามารถและความพยายามช่วยเหลือตนเองในระดับหนึง โดยมุ่งเน้น

สนบัสนนุทนุใหแ้ก่นกัศกึษาสายอาชีวศึกษา     
 

การสนับสนุนต่อนกัศึกษาแต่ละราย ใหทุ้นเป็นค่าใชจ้่ายเพือการดาํรงชีพ

ระหว่างการศึกษา และค่าใชจ้่ายทีเกียวข้องกับการศึกษา รวมไม่เกินปีละ 

40,000 บาท ทุนนีเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า โดยนักศึกษาจะต้องรายงาน

ความเป็นอยู่ ค่าใชจ่้าย และผลการเรียนต่อมลูนิธิทุกเดือน 

 

        ในปี 2563 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา

จาํนวน 25 ทุน เป็นนกัเรียนจากภาคใต ้4 ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 ราย 

ภาคกลาง 4 ราย ภาคเหนือ 5 ราย ในปีนีมีนักเรียนทุนสาํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 1 ราย เข้าทํางานในบริษัทเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง 

นกัเรียนทีสาํเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. 2 ราย และ ปวช. 3 รายศกึษาต่อในระดบัทีสงูขึน 
 

รายช่ือนักศกึษาท่ีไดรับทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ป 2563 
 

 

ช่ือ จังหวัด สถานศึกษา สาขาที่เรยีน ช้ันป 

นาย ภาสกร รัตนิล สุรนิทร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 5 

นาย แสงสุข  หนานศรี เชียงใหม มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง การบัญชี จบการศกึษา 

น.ส. นูรไอนีย  ยะโกะ นราธิวาส มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร แพทยศาสตร 4 

น.ส. พรรษชล  ตราชู สุรินทร วิทยาลัยการอาชีพทาตูม อิเล็กทรอนิกส จบการศกึษา 

น.ส. สุจิน  เลาเลิศ สุรนิทร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ศึกษาศาสตร (คณิตศาสตร) 4 

โครงการทนุการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  
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ช่ือ จังหวัด สถานศึกษา สาขาที่เรยีน ช้ันป 

น.ส. จันจิรา  สายยศ สุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร เลขานุการ จบการศกึษา 

น.ส. เพชราภรณ  พงษพนัธุ สุรินทร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย ศึกษาศาสตร(วิทยาศาสตรเคมี) 4 

น.ส. สินาภรณ  ซอนกลิ่น สุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร การตลาด จบการศกึษา 

น.ส. เมตตา คุมรกัษ  นครปฐม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
4 

น.ส. วิทิตา อุดรโสม บุรีรัมย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย เทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศกึษา 

นาย พรสวรรค โพธิ์พันธ สุรินทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ชางยนต ปวช.3 

น.ส. ซอลีฮาห บากา นราธิวาส มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร 
เทคโนโลยวีิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 
3 

น.ส. อาญีซะฮ มนีา นราธิวาส 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

วิทยาเขตตรัง 
การบัญช ี 3 

นาย ณัฐกุล จินดา แพร วิทยาลัยการอาชีพสอง ชางยนต จบการศกึษา 

น.ส. ภรณฤทัย วงคราษฎร ราชบุร ี มหาวิทยาลยัราชภัฏจอมบงึ ภาษาจีน 3 

น.ส. อรสา ใจตรง อุบลราชธาน ี วิทยาลัยเทคนิคพิบลูมังสาหาร ชางอิเล็กทรอนิกส ปวช.2 

น.ส. สุจินนัท เลาแกวหนู   กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   ชางกอสราง ปวช.2 

นาย ธณชัวัจน หวังหิรัญกุล   สุรินทร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรนิทร 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล 
2 

นาย กลวชัร แซโงว    ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนนิขาม ชางไฟฟากำลัง ปวช.2 

น.ส. วพัฒพร ดวงพิบูลย ฉะเชิงเทรา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ 
การบัญช ี ปวส.2 

นาย ศศวรรษ พรรณวัลย

วณิช 
นาน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร 

พิษณุโลก 
เทคนิคเภสัชกรรม ปวส.2 

น.ส. ขวัญฤดี ฟาแดง แมฮองสอน วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม เมคคาทรอนิกสและหุนยนต ปวส.1 

น.ส. ภัณฑภิา บญุอุดม สุรินทร วิทยาลัยการอาชีพสริุนทร คอมพิวเตอร ปวช.1 

น.ส. กัลยารัตน เสาเวียง ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนคิศรสีะเกษ ไฟฟากำลัง ปวช.1 

น.ส. กชกร วัชรกุลธร แมฮองสอน วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง การบัญช ี ปวส.1 
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 มูลนิธิพูนพลังรวมมือกับมูลนิธิไทย-ลาหู สนับสนุนให

ชนเผาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย แมฮองสอน ตาก มีโอกาสไดรับการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลและพัฒนาสังคม

ทองถิ่นตอไปในอนาคต ผานการสนับสนุนบานพัก

นักเรียน ‘กาสะลอง’ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 

  ในป 2563 มีนักเรียนในบานพักกาสะลองจำนวน 21 คน เปนชนเผา มง ลีซู อาขา  ไทใหญ ปกาเกอะญอ โดย

มูลนิธิไดประสานงานการสนับสนุนดังนี ้

o ประสานงานคาตอบแทนเจาหนาที่บานพักกาสะลอง 2 คน เปนเงิน 97,200 บาท  โดยไดรับการสนับสนุน

จากผูบริจาคชาวไทย  

o ประสานงานคาใชจายในบานพักกาสะลอง 41,999 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูบริจาคชาวไทย 

รวมเปนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 139,199 บาท 

 

  

 

 

ในโลกยุคดิจิทั ล  ดิสรัปชั่ น  (Digital Disruption) หรือการ

เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดและมีผลกระทบรุนแรงจากการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช การเตรียมเด็กไทยรุนใหมใหมีความเขาใจ

พ้ืนฐานดานดิจิทัลเปนงานจำเปนที่จะชวยใหประเทศไทยกาวทันและ

กาวล้ำเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ได 
 

  มูลนิธิพูนพลังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถในการ

คิดวิเคราะห การใหเหตุผลและการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน โครงการคิด

ดิจิทัลจึงเกิดขึ้นจากการริเริ่มและสนับสนุนเงินบริจาคของกลุมอาสาสมัคร 

โดยทดลองจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐบน platform Arduino เปนปที่ 

2 ในป 2563-2564 มีกลุมนักเรียนนักศึกษาสงผลงานเขารวมประกวด 9 

ทีม ต้ังแตระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาวิชาชีพชั้นสูง และในปที่ 3 

มูลนิธิพูนพลังจะไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยอาจจัดกิจกรรมใหกวางข้ึน 

             ครอบคลุมการพัฒนา software ดวย 

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผ่า 

โครงการคิดดิจิทลั  

โครงการ 
ตรวจจบัหนา้กากอัตโนมติัดว้ย AI 
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ในรอบปีทีผ่านมา มูลนิธิพูนพลงัไดร้บัเงินบริจาคทังสิน 113 รายการ จากผูบ้ริจาค 96 ราย เป็นจาํนวน

เงินทงัสิน 1,259,821.25 บาท เป็นเงินบริจาคจากองคก์ร  C.A.N. H.E.L.P.  Thailand  339,902.00 บาท (26.98 

%) เงินบริจาคจากบคุคลทวัไป 919,919.25 บาท (73.02 %)  

 

   

 

สินทรัพย ์  ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากออมทรพัยธ์นาคาร  606,660.17 1,654,234.27 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  606,660.17 951,068.02 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน    

เงินฝากธนาคาร ประจาํ 24 เดือน  1,342,679.43 1,322,783.31 

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน  1,342,679.43 1,322,783.31 

รวมสินทรัพย ์  1,949,339.60 2,273,851.33 

     

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 1,742,339.60 2,066,851.33 

รวมส่วนของมูลนิธิ  1,949,339.60 2,273,851.33 

รวมหนีสินและส่วนของมูลนิธิ  1,949,339.60 2,273,851.33 

รายงานการเงิน ประจาํปี 2563 

งบดุล ณ วันท ี  ธันวาคม 2563 และ 2562 
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โครงการ  รายการ รายรบั  รายจ่าย

สนับสนุนสิงแวดล้อมทางการศกึษา ยกยอดมา - ยกยอดไป 4,500.00 4,500.00

รวม 4,500.00 4,500.00

เกษตรแบบยงัยนื ยกยอดมา - ยกยอดไป 19,000.00 19,000.00

รวม 19,000.00 19,000.00

ทุนการศึกษาต่อเนือง เงินบรจิาค 441,000.00 613,000.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 22,200.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 194,200.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 635,200.00 635,200.00

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา เงินบรจิาค 188,502.00 642,122.27

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 10,000.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 463,620.27

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 652,122.27 652,122.27

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า เงินบรจิาค 139,199.00 139,199.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 13,919.90

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 13,919.90

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 153,118.90 153,118.90

สอืเพอืเยาวชน เงินบรจิาค 0.00 161,829.55

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 161,829.55

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 161,829.55 161,829.55

โครงการอืนๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบรจิาค 458,720.25 11,783.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 45,872.03

เงินสมทบจากสาํนกังาน-ใหโ้ครงการอืน 432,504.50 833,569.72

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 891,224.75 891,224.75

สํานักงาน เงินบรจิาคเพืองานสาํนกังาน-ใหโ้ครงการอืน 32,400.00 432,504.50

ดอกเบียธนาคาร 22,491.79

คา่ดาํเนินการโครงการ, คา่ใชจ่้ายสาํนกังาน 91,991.93 38,890.95

ยกยอดมา - ยกยอดไป 2,043,351.34 1,718,839.61

รวม 2,190,235.06 2,190,235.06

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2563

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบรจิาคสาํรองไวเ้ป็นคา่ดาํเนินการ ยกเวน้เงินบรจิาคจากองคก์รทีสนบัสนนุคา่ดาํเนินการตา่งหากแลว้
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หนึงปีของบีม 

มีนาคม 2563 

     เดอืนมนีาคม หนูเรมิฝึกงานแลว้นะคะ ระยะเวลาฝึก 1 ปี หนูฝึกตําแหน่ง ADMIN REVENUE SALE 

แผนก FINANCE ดูแล WAREHOUSE ต่างๆ เช่น  จนี มาเลเซีย สงิค์โปร์ อนิโดนีเซีย สหรฐัอเมรกิา 

องักฤษ ฯลฯ แน่นอนค่ะ ภาษากลางทใีชค้อืภาษาองักฤษ โปรแกรมทใีชส้่วนใหญ่คอื Excel หนูพยายาม

ตงัใจแลว้ แต่กย็งัทาํไดไ้ม่ดเีท่าทคีวร หนูทอ้มากค่ะช่วงนี เหนือยมากค่ะพ ีช่วงนีโควดิมาแรง โรงงานสงั

ปิด 2 วนั ดนีะทหีนูม ี7- 11 ไว ้ทนีีปิดกไ็ปทํา 7-11 พอโรงงานใหก้ลบัมาทําปกต ิกม็คีําสงัจากวทิยาลยั 

ฯ ให้เดก็ฝึกงานหยุดอยู่บ้านเพอืความปลอดภยั  แต่หนูขอไม่หยุดเพราะภาระหนูเยอะ พีๆ  ททีํางาน 

work form home กนัหมด ทงั office มแีต่หนูกบัเพอืนๆ อกี 3 คน นอกจากงานจะยากแล้ว ก็ยงัไม่มี

พีๆ คอยสอนดว้ย เราคุยผ่านทางออนไลน์ ซงึไม่เขา้ใจเท่ากบัสอนตวัต่อตวั         

     ทีพคีสุดคือหนูป่วยค่ะ ไข้ขนึสูง 39 องศา อาต้องพาไปโรงพยาบาลกลางดึก คุณหมอวนิิจฉัยว่า 

อาการเขา้ข่ายไขห้วดัใหญ่ เลยเอานํามูกไปส่งตรวจ ปรากฏว่าไม่พบค่ะ เป็นไขธ้รรมดา แต่แน่นอนทุก

คนในบา้นกลวัหมด เพระหนูทํางานเซเว่นดว้ยเลยดูเสยีง เลยกกัตวัในหอ้ง 14 วนั ขา้วย่าจะเอามาส่ง 

ป่วยไปนอนลุ้นเกรดไปค่ะ กลวัเกรดออกมาไม่สวย เกรดออกมาได้เฉลยี 3.73 หนูภูมใิจตวัเองมากๆ 

แลว้ค่า ทาํดทีสีุดแลว้ค่า 

 

   มิถนุายน 2563 

   เผลอแป๊บเดยีวหนูฝึกงานมา 4 เดือนแล้ว 

งานทุกอย่างเขา้ทเีขา้ทางแล้วค่ะ หนูจดัสรร

เวลากบังานทมีอียู่ในแต่ละวนัได้แล้ว ทําให้

หนูรู้สกึว่างานททีําอยู่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร

มาก ถ้าเรารู้จกัวางแผนและทํางานให้บรรลุ  

 เป้าหมายตามเวลาทกีําหนดไว้ เดือนนีหนูทํางานทุกอย่างเสร็จก่อนกําหนด 1 สปัดาห์ และมีเวลาไป

ช่วยงานพีๆ  คนอนืในแผนก มเีวลาใหต้วัเองได้ตรวจทานงานททีํา ทบทวนสงิทพีีๆ  เคา้สอน และทสีําคญั

หนูเรมิมคีวามสุขกบัการทํางาน 

   เมอืความเครยีดของหนูหายไปกม็คีวามสุขมาแทนทคี่ะ เลกิฝึกงานไปทํางานต่อท ี7-11 แบบไม่เครยีด 

ทําให้เลกิงานมาหนูนอนหลบัง่ายขนึ เช้าตนืมาก็สดชนืไปฝึกงานเรว็ขนึ จากเมอืก่อนไป 7:55 น. ตอนนี

หนูมาไวขนึค่ะ มาก่อน 7:30 น. ทุกวนั ได้มเีวลากินข้าวเช้าก่อนเข้าทาํงาน ซึงปกติหนูไม่เคยจะกิน 

ขา้วเชา้เลยค่ะ 
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แต่แล้วหนูก็ทําได้นะคะ หนูได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์  ตืนเต้นมากๆค่ะ 

คณะกรรมการถามว่าเคยไดทุ้นอะไรมาก่อนไหม หนูตอบว่าเคยได้ทุนของมูลนิธพิูนพลงั หนูได้เรยีน

ต่อ ปวส. กเ็พราะทุนการศกึษานี ถามถงึความเป็นอยู่ทางบา้น หนูกต็อบตามความเป็นจรงิว่า หนูตอ้ง

ดนิรนสง่ตวัเองเรยีน  % นอกจากทุนการศกึษาจากทางมลูนิธพิูนพลงัแลว้ กไ็ม่มใีครช่วยซพัพอร์ต 

และแลว้หนูกผ็่านรอบสมัภาษณ์ ได้รบัพจิารณาเป็นผู้สมควรได้รบัทุนการศกึษา  ใน  คน จากผู้

ยนืสมคัร  กว่าคน หนูดใีจมากๆค่ะ ทคีรงัหนึงหนูเคยทําได ้ถงึแมว้่าสุดทา้ยแลว้หนูจะไดเ้รยีนต่อ

ทนีีหรอืไม่ มนักย็งัเป็นความภาคภูมใิจของหนูตดิตวัหนูตลอดไป 
 

น.ส. วพฒัพร ดว้งพิบลูย ์(บีม) สาํเร็จการศึกษาระดบั ปวส.   

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก สมทุรปราการ 

 

    กมุภาพนัธ ์2564 

เดือนนีเป็นเดอืนสุดท้ายของการฝึกงานแล้วค่า ใจหาย .... แป๊บเดยีวเองค่ะพ ีจบฝึกงานแล้ว สถานี

ต่อไปต้องหางานประจาํทาํแลว้  พีๆ  ทฝึีกงานทุกคนน่ารกัมากๆค่ะ เลยีงสง่หนู เรากนิเลยีงกนัทแีคนทนี 

แบบครอบครวั 

ต้องขอบคุณบรษิทันี นอกจากจะไดป้ระสบการณ์การทํางานด้านเอกสารบญัชแีลว้ หนูยงัไดม้ติรภาพ 

และครอบครวั มากกว่าประสบการณ์การทํางานคอืประสบการณ์ชวีติ ทนีีทําใหห้นูโตเป็นผูใ้หญ่ขนึมาก 

มคีวามอดทน มวีนิยัขนึ 

 เบอืงต้นหลงัฝึกงานจบหนูวางแผนไว้ว่าจะทําเซเว่นฯไปก่อน ระหว่างรอวุฒ ิปวส. ได้วุฒแิลว้

ค่อยหางานอย่างอนืทําทมีนัคงและได้ค่าตอบแทนเพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย ทํางานเซเว่นเก็บเงนิเป็นค่า

เทอมยาวๆ เลยค่า มเีวลา  เดอืนกว่าๆ ในการเกบ็เงนิ สําหรบัจ่ายค่าเทอมเทอมแรกค่ะ 

   ตุลาคม 2563 

     เดอืนนีหนูมโีอกาสไดล้องส่งพอรต์โฟลโิอ ชงิทุน 

SPU 3D  ชิงทุนการศึกษา ,  บาท หนูแค่

อยากลองส่งเล่นๆ หนูเองยงัไม่มคีวามคดิทจีะเรยีน

ต่อทีนีจริงจัง เนืองจากต้นทุนชีวิตหนู ไม่น่าจะ

เพยีงพอ เพราะทนีีเป็นมหาลยัเอกชน ค่าเทอมสูง

พอสมควร 
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง

บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code  
สะดวก รวดเร็ว  ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพากร  

โดยอัตโนมัติ  (บริจาคผานแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได)  

ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิในการลดหยอนภาษี  

*** อยาลืมทำเครื่องหมายในชองใหธนาคารเปดเผยขอมูลแกกรมสรรพากร *** 

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 

      ËÃ×Í 

บริจาคโดยเช็ค   สั่งจาย  มูลนิธิพูนพลัง สงมายังสํานักงาน

(ณ ป 2564 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนําไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได) 

ทานท่ีประสงคระบุโครงการสนับสนุนเพ่ือรับรายงานอยางละเอียด กรุณาแจงมายังมูลนิธิ 

O ทุนการศึกษาตอเนื่อง  3,000 บาท   จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 

O สนับสนุนสื่อเพ่ือเยาวชน     จำนวน  บาท 

O สนับสนุนการศึกษาชนเผา   จำนวน  บาท 

O อื่นๆ คือ                    จำนวน  บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เลขที่บัญชี  007-1-30175-5 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขที่บัญชี  197-0-54978-6 

สำนักงานมูลนิธิพูนพลัง  โทร. 081-772-2358 
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