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มูลนิธิพูนพลังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห การใหเหตุผลและ

การแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานการ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีของประเทศไทย โครงการคิดดิจิทัลจึงจัดใหมกิีจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐบน platform 

Arduino เปนปท่ี 3 ในป 2564-2565 

  ในปนี้มีมีกลุมนักเรียนนักศึกษาสงแนวคิดเขารวมประกวด 5 ทีม 

ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสง

สิ่งประดิษฐเขาประกวด 3 ทีม มูลนิธิใชงบประมาณจัดซื้ออุปกรณและ

มอบรางวัลรวม 11,744.50 บาท 

 นอกจากพิจารณามอบรางวัลและเกียรติบัตร คณะกรรมการยังได

ใหความคิดเห็นตอแนวคิดและสิ่งประดิษฐท่ีสงเขาประกวดทุกรายการ 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดในอนาคต

จากประธานมูลนิธิ 

     มลูนิธิพูนพลงัอาศยักาํลงัจากอาสาสมัครและนาํใจจากผูบ้ริจาคในการใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ดอ้ยโอกาส ใหส้ามารถพฒันาตนเพือชว่ยเหลือตนเองไดใ้นระยะยาว โดยใหค้วามช่วยเหลือในหลายมิติ ทังทาง

ทุนทรพัย ์ขอ้มูล คาํแนะนาํ รวมถึงกาํลังใจจากเพือนมนุษยด์ว้ยกัน  นอกจากการใหค้วามช่วยเหลือดังกล่าว 

มูลนิธิยังไดจ้ัดกิจกรรมอืน ๆ เพือส่งเสริมการพัฒนาทักษะตามความสนใจ เช่น การประกวดนิทาน ภาพวาด 

และสิงประดิษฐ ์

     จากการดาํเนินงานมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 มีนักเรียนและนกัศึกษาทีไดร้บัทุนจาํนวนไม่นอ้ย สามารถพัฒนา

คณุภาพชีวิตของตนเองใหดี้ขึนหลงัสาํเร็จการศึกษา โดยสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดท้ีมนัคง รุ่นพีทุน

มลูนิธิบางคนยังกลบัมาช่วยงานมลูนิธิในบางโอกาสดว้ย มลูนิธิพนูพลงัขอขอบพระคณุผูบ้รจิาคและอาสาสมคัร

ทุกท่าน และขอใหกุ้ศลกรรมดลบนัดาลใหท้่านและครอบครวัปลอดจากโรคภยั มีสุขภาพแข็งแรง มีฐานะมันคง 

และมีความสขุอย่างยงัยืนสืบไป 

 (ภมูิพฒั แสงอดุมเลิศ ) 
          11 เมษายน 2565 

โครงการคิดดิจิทลั 

สงิประดิษฐ ์: ตูฆ้า่เชือโรคดว้ยหลอด UVC 
ทีมก็ดีนะ วิทยาลยัเทคนิคยะลา 
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ป 2564 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อื่นๆ รวม 

กทม. และอื่นๆ 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 1 2 11 

กาฬสินธุ 2 0 6 7 11 3 2 3 2 0 0 0 36 

มุกดาหาร 2 0 5 6 5 9 1 3 0 0 1 1 33 

มหาสารคาม 0 0 4 7 6 4 2 4 2 4 0 0 33 

นครพนม 0 0 5 0 4 2 2 1 0 1 0 0 15 

รอยเอ็ด 1 0 6 6 3 5 2 4 2 0 0 0 29 

รวม 5 0 26 27 32 25 9 16 6 6 2 3 157 

โครงการทนุการศึกษาต่อเนือง  

โครงการทุนการศึกษาตอเนื่อง มีจุดมุงหมายเพื่อชวยลดภาระคาใชจายดานการศึกษา และเปนกำลังใจใหแก

นักเรียนขาดแคลนที่ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอยางตอเนื่อง 

ป 2564 มูลนิธิพูนพลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาทตอปใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

และอื่นๆ จํานวน 60 ทุน 

สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทตอป ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับสูงกวาจนถึง

ระดับ ปวส. ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 จำนวน 96 ทุน 

และมทีุนการศึกษาที่ผูใหทุนแจงความประสงคสนับสนุนตอเนื่องในระดับปริญญาตร ีจำนวน 1 ทุน 

รวมทั้งสิ้น 157 ทุน เปนเงินสนับสนุนรวม 690,000 บาท ในจำนวนนี้เปนการสนับสนุนจากกองทุน C.A.N. 

H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน 61 ทุน 

จำนวนนักเรียนทุนการศึกษาตอเนื่อง ปการศึกษา 2564 

แยกตามจังหวัดและชั้นเรียน 

   สวสัดคี่ะพีๆ  ชาวพูนพลงั ... ตังแต่ปีใหม่มาหนูยงัไม่ได้ไปเรยีนทีโรงเรยีน

เลยค่ะเนืองจากสถานการณ์โควดิระบาดในปัจจุบนั ... 

   ...ว ันนีห นูมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบค่ะ หนูติดคณะครุศาสตร์ สาขา

คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร หนูรูส้กึดใีจและอุ่นใจมากๆ เลยค่ะ 

ไม่ต้องเครยีดไม่ต้องกดดนัเรอืงหาทเีรยีนแลว้ พ่อกบัแม่ก็ยนิดทีหีนูจะไดเ้รยีน

ทนีีเพราะไม่ไกลจากบา้น ท่านเป็นห่วงค่ะ ... หนูขอขอบพระคุณมากๆ นะคะที

มอบทุนนีใหแ้ก่หนูและเดก็ๆ อกีหลายคน ... อย่าลมืดแูลสุขภาพดว้ยนะคะ 

น.ส. ศภุรดา เหลืองชารี  
ชนั ม.6 โรงเรียนร่มเกลา้ 

จ.สกลนคร 
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มูลนิธิพูนพลังจัดใหมีทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ้น เพ่ือขยายโอกาสในการศึกษาตอใหกับ

นักเรียนขาดแคลนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษในดานตางๆ และมี

ความสามารถและความพยายามชวยเหลือตนเองในระดับหนึ่ง โดยมุงเนนสนับสนุนทุนใหแกนักศึกษาสายอาชีวศึกษา     

การสนับสนุนตอนักศึกษาแตละราย ใหทุนเปนคาใชจายเพ่ือการดำรงชีพระหวางการศึกษา และคาใชจายที่

เก่ียวของกับการศึกษา รวมไมเกินปละ 40,000 บาท ทุนนี้เปนทุนการศึกษาใหเปลา โดยนักศึกษาจะตองรายงานความ

เปนอยูและคาใชจายตอมูลนิธิทุกเดือน และรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา

        ในป 2564 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจํานวน 24 ทุน เปนนักเรียนจากภาคใต 

4 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ราย ภาคกลาง 5 ราย ภาคเหนือ 6 ราย รวมการสนับสนุนทั้งสิ้น 585,155 บาท ใน

ปนี้มีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ราย สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ราย และ ปวช. 1 ราย ใน

จำนวนน้ีเขาทำงานในหนวยงานราชการ 1 ราย เขาทำงานบริษัทเอกชนและศึกษาตอภาคพิเศษ  1 ราย เขาทำงาน

บริษัทเอกชน 2 ราย ทำงานอิสระ (รอสอบบรรจุครู) 1 ราย และศึกษาตอ 1 ราย 

   กองทุนรุนสูรุน จัดตั้งข้ึนโดยแยกบัญชีตางหากจากโครงการอ่ืน เปนกองทุนสนับสนุน

ทุนการศึกษาในลักษณะใชคืน มีลักษณะเฉพาะคือจะใหการสนับสนุนรายใหมเมื่อมีจำนวน

เงินในกองทุนเพียงพอเทาน้ัน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารุนพี่รวมสงตอโอกาสสูรุนนองตอไป

อยางยั่งยืน

   ในป 2564 คณะกรรมการอนุมัติทุนตั้งตนกองทุนจากเงินสะสมเพื่อการดำเนินการในสำนักงานและอื่นๆ ของมูลนิธิ

จำนวน 80,000 บาท สำหรับสนับสนุนนักศึกษาท่ีเคยไดรับทุนพูนพลังในระดับ ปวส. เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

ตอเนื่อง  1 ราย เนื่องจากนักศึกษาวางแผนที่จะศึกษาตอโดยทำงานประจำในระหวางเรียน แตมีภาระทางการเงินและ

ปจจัยอื่นๆ ที่อาจทำใหการศึกษาตอสะดุดหยุดลงกลางคัน มูลนิธิจึงสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อใหนักศึกษาสามารถ

ศึกษาตอไดอยางม่ันใจ ไมตองกังวลถึงความผันผวนของการจางงานหรือสถานการณแวดลอมอื่นๆ เมื่อศกึษาจบแลวจึง

คอยทยอยใชคืนเขากองทุน 

   ลักษณะการสนับสนุนทุนและหนาที่ของนักศึกษาเปนไปในลักษณะเดียวกับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศกึษา คือสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการดำรงชีพระหวางการศึกษาและคาใชจายที่เก่ียวของกับการศึกษา รวมไมเกินป

ละ 40,000 บาท โดยนักศึกษาจะตองรายงานความเปนอยูและคาใชจายตอมูลนิธิทุกเดือน และรายงานผลการเรียนทุก

ภาคการศึกษา

โครงการทนุการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 

กองทนุร ุน่ส ูร่ ุน่
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รายช่ือนักศกึษาท่ีไดรับทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ป 2564 

ชื่อ จังหวัด สถานศึกษา สาขาที่เรียน ชั้นป 

นาย ภาสกร รัตนิล สุรินทร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จบการศกึษา 

น.ส. นูรไอนีย  ยะโกะ นราธิวาส มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร แพทยศาสตร 5 

น.ส. สุจิน  เลาเลิศ สุรินทร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ศึกษาศาสตร (คณิตศาสตร) 5 

น.ส. เพชราภรณ  พงษพนัธุ สุรินทร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย วิทยาศาสตร (เคมี) จบการศกึษา

น.ส. เมตตา คุมรักษ นครปฐม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
จบการศกึษา

นาย พรสวรรค โพธ์ิพันธ สุรินทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ชางยนต จบการศกึษา

น.ส. ซอลีฮาห บากา นราธิวาส มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร เทคโนโลยวีิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

4 

น.ส. อาญีซะฮ มีนา นราธิวาส มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

วิทยาเขตตรัง 

การบัญช ี 4 

น.ส. ภรณฤทัย วงคราษฎร ราชบุร ี มหาวิทยาลยัราชภัฏจอมบงึ ภาษาจีน 4 

น.ส. อรสา ใจตรง อุบลราชธาน ี วิทยาลัยเทคนิคพิบลูมังสาหาร ชางอิเล็กทรอนิกส ปวช.3 

น.ส. สุจินนัท เลาแกวหนู   กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   ชางกอสราง ปวช.3 

นาย ธณชัวัจน หวังหิรัญกุล   สุรินทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล

3 

นาย กลวชัร แซโงว   ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชางไฟฟากำลัง ปวช.3 

น.ส. วพัฒพร ดวงพิบูลย ฉะเชิงเทรา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ 
การบัญช ี

จบการศกึษาระดับ ปวส. 

รับทุนจากกองทนุรุนสูรุน

นาย ศศวรรษ พรรณวัลยวณชิ นาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร 

พิษณุโลก

เทคนิคเภสัชกรรม จบการศกึษา

น.ส. ขวัญฤดี ฟาแดง แมฮองสอน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เมคคาทรอนิกสและหุนยนต ปวส.2 

น.ส. ภัณฑิภา บุญอุดม สุรินทร วิทยาลัยการอาชีพสุรินทร คอมพิวเตอร ปวช.2 

น.ส. กัลยารัตน เสาเวียง ศรีสะเกษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธาน ี
ไฟฟา ปวช.2 

น.ส. กชกร วัชรกุลธร แมฮองสอน

อน
วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง การบัญชี ปวส.2 

น.ส. ขวัญจิต สองสกุล เชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ 

การโรงแรม ปวช.1 

น.ส. สุนสิา น้ำใจมั่น แพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร  การบัญช ี ปวส.2 

นายรณพร เอมเจริญ เชียงราย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวิทยา

เขตศรีราชา 

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล

เรอื

1 

น.ส. วิภารัตน มีเกาะกลาง ชลบุร ี
สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สภากาชาดไทย
พยาบาลศาสตร 1 

น.ส. อาทิตยา ไชยเมืองพล กาฬสินธุ มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

1 
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จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมการเขาถึงสื่อการเรียนรู โดยแลกเปลี่ยน

หนังสือและสื่อเพ่ือเยาวชนกับโรงเรียน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการ

เขียน การวาด/ประดิษฐภาพ เพื่อขยายโอกาสและรูปแบบการ

แสดงออกทางดานศิลปะอยางเปนอิสระและสรางสรรค ฝกการทำงาน

รวมกับผูอื่นตั้งแตการวางแผน ลงมือทำ จนผลงานสำเร็จเสร็จสิ้น 

      ป 2564 มูลนิธิพูนพลังไดจัดประกวดนิทานภาพ 1 ครั้งในหัวขอ ยาว และประกวดภาพประดิษฐและ

เรียงความ 1  ครั้ง หัวขอ แตกตาง มีผลงานสงเขารวม 131 ชิ้น จาก 17 สถานศึกษา/บุคคลทั่วไป โดยมูลนิธิจัดสง

หนังสือและสื่อตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนไปยังโรงเรียนที่สงผลงาน  

      ในปนี้มูลนิธิพูนพลังไดมอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และขอเขียน ไปทั้งส้ิน 53,000.00 บาท จัดซื้อ

หนังสือเพ่ือมอบแกนักเรียนและโรงเรียนทั้งสิ้นเปนเงิน 75,165.77 บาท 

นอกจากนี้มูลนิธิพูนพลังรวมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุน คัดเลือกผลงานสงประกวด

นิทานทำมือ Oshima Handmade Picture Books 2021 จัดโดย OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS 

จำนวน 3 ผลงาน 

    ผลงาน หมูบานสะพานยาว โดย น.ส. โสภิตสุดา 

ไชยปดถา ชั้น ม.5 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนอง-

พอก จ.รอยเอ็ด ไดรับรางวัลชมเชยจากสถานีโทรทัศน 

NHK สาขาโทะยามะ  

    ผลงาน คายแสนสนุก โดย น.ส. ภาวิดา วรรณโส และ น.ส.มิ่งกมล  

ครุวรรณ ชั้น ม.5 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด 

ผานเขารอบสุดทายของการประกวด  

   ทั้งสองผลงานไดรับการจัดวางไวในนิทรรศการแสดงผลงานนิทาน  

ทำมือ ณ หอสมุด OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS ในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2564 ใหผูสนใจไดเขาชมเปนเวลา 3 สัปดาห 

โครงการสนบัสนนุสือเพือเยาวชน 
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   มูลนิธิพูนพลังรวมมือกับมูลนิธิเก้ือกูล สนับสนุนใหชนเผาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

แมฮองสอน ตาก มีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลและพัฒนาสังคมทองถิ่นตอไปในอนาคต ผาน

การสนับสนุนบานพักนักเรียน ‘กาสะลอง’ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

   ในป 2564 มีนักเรียนในบานพักกาสะลองจำนวน 22 คน เปนชนเผา มง ปกาเกอะญอ และลาหู โดยมูลนิธิได

ประสานงานการสนับสนุนรวมท้ังสิ้น 70,000 บาท ดังน้ี 

 ประสานงานคาตอบแทนเจาหนาท่ีบานพักกาสะลอง 2 คน เปนเงิน

60,000 บาท  โดยไดรบัการสนับสนุนจากผูบริจาคชาวไทย

 ประสานงานคาใชจายในบานพักกาสะลอง 10,000 บาท โดยไดรับ

การสนับสนุนจากกลุมผูบริจาคชาวไทย

สนับสนุนอาคารเรียน หองสมุด หอพัก โรงฝกงาน และสิ่งจำเปนตางๆ 

ใหแกโรงเรียนและหนวยงานสนับสนุนการศึกษา เพ่ือบรรเทาการขาดแคลน

อาคารและสาธารณูปโภค 

  ในป 2564 กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand สนับสนุนงบประมาณ133,600 บาท  เพ่ือกอสรางตอเติมอาคาร 

2 ชั้นในบานพักกาสะลอง มูลนิธิเก้ือกูล เพื่อใชเปนหองพักนักเรียนและหองประชุม บรรเทาความแออัดของหองพัก

นักเรียน และเพ่ิมพื้นที่ทำกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 

   เปนโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในสถานศึกษาหรือหนวยงานที่

เก่ียวของกับการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสำคัญของการพ่ึงตนเอง

ดานอาหาร และไดปฏิบัติงานทางการเกษตรเปนความรูในการดำรงชีวิต

และประกอบอาชีพตอไป โดยมูลนิธิสนับสนุนใหแกหนวยงานที่เสนอโครงการไดเหมาะสม       

   ในป 2564 กองทุน C.A.N. H.E.L.P.  Thailand สนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท สำหรับโครงการเกษตร

ผสมผสาน เลี้ยงวัวเน้ือ หมู ไกพ้ืนเมือง ปลูกผักตามฤดูกาล ในบานพักกาสะลอง มูลนิธิเก้ือกูล ทำใหนักเรียนในบานพัก

มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตตามวัย และมีทักษะดานการเกษตรเพ่ือการพึ่งตนเอง  

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผ่า 

โครงการสนบัสนนุสิงแวดลอ้มทางการศึกษา 

โครงการเกษตรแบบยงัยนื 
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ในรอบปที่ผานมา มูลนิธิพูนพลังไดรับเงินบริจาคทั้งสิ้น 124 รายการ จากผูบริจาค 96 ราย เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 2,697,693.62 บาท เปนเงินบริจาคจากองคกร  C.A.N. H.E.L.P.  Thailand  516,420.00 บาท (19.14 %) 

เงินบริจาคจากบุคคลท่ัวไป 2,181,273.62 บาท (80.86 %)  

สินทรัพย ์ ปี 2564 ปี 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและเงนิฝากออมทรพัยธ์นาคาร 1,590,213.17 606,660.17 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  1,590,213.17 606,660.17 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

เงินฝากธนาคาร ประจาํ 24 เดือน 1,352,153.20 1,342,679.43 

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน  1,352,153.20 1,342,679.43 

รวมสินทรัพย ์  2,942,366.37 1,949,339.60 

หนีสินและส่วนของมูลนิธิ 

หนีสินหมุนเวียน 

ค่าบรกิารดา้นบญัชีคา้งจา่ย 7,000.00 7,000.00 

รวมหนีสินหมุนเวียน 7,000.00 7,000.00 

รวมหนีสิน 7,000.00 7,000.00 

ส่วนของมูลนิธิ 

ทนุจดทะเบียนเรมิแรก 200,000.00 200,000.00 

รายไดส้งูกว่ารายจา่ยสะสม 2,735,366.37 1,742,339.60 

รวมส่วนของมูลนิธิ  2,935,366.37 1,949,339.60 

รวมหนีสินและส่วนของมูลนิธิ  2,942,366.37 1,949,339.60 

รายงานการเงิน ประจำป 2564 

งบดุล ณ วันท ี  ธันวาคม 2564 และ 2563 
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โครงการ  รายการ รายรบั  รายจ่าย

สนับสนุนสิงแวดล้อม เงินบรจิาค 133,600.00 133,600.00

ทางการศกึษา คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 4,500.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 4,500.00 0.00

รวม 4,500.00 0.00

เกษตรแบบยงัยนื เงินบรจิาค 40,000.00 40,000.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 4,000.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 19,000.00 15,000.00

รวม 19,000.00 15,000.00

ทุนการศึกษาต่อเนือง เงินบรจิาค 437,000.00 690,000.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 17,800.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 270,800.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 707,800.00 707,800.00

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา เงินบรจิาค 335,500.00 585,155.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 30,300.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 279,955.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 615,455.00 615,455.00

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า เงินบรจิาค 113,600.00 70,000.00

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 11,360.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 32,240.00

รวม 113,600.00 113,600.00

สอืเพอืเยาวชน เงินบรจิาค 500.00 128,165.77

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 50.00

เงินสมทบจากเงินบรจิาคไม่ระบโุครงการ 127,715.77

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 128,215.77 128,215.77

โครงการอืนๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบรจิาค 1,586,173.62 33,744.50

คา่ดาํเนินการหกัจากเงินบรจิาค 158,617.36

เงินสมทบจากสาํนกังาน-ใหโ้ครงการอืน 0.00 678,470.77

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 715,340.99

รวม 1,586,173.62 1,586,173.62

สํานักงาน เงินบรจิาคเพืองานสาํนกังาน-ใหโ้ครงการอืน 51,320.00 0.00

ดอกเบียธนาคาร-ภาษี 12,161.07 61.50

คา่ดาํเนินการโครงการ, คา่ใชจ่้ายสาํนกังาน 226,627.36 36,101.15

ยกยอดมา - ยกยอดไป 1,718,839.61 1,972,785.39

รวม 2,008,948.04 2,008,948.04

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2564

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบรจิาคสาํรองไวเ้ป็นคา่ดาํเนินการ ยกเวน้เงินบรจิาคจากองคก์รทีสนบัสนนุคา่ดาํเนินการตา่งหากแลว้
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หนึงปีของกอ้ง 

พฤษภาคม 2564

สวสัดคีรบัพีๆ  

   เดอืนนีไม่มอีะไรให้เล่าเลยครบั เพราะด้วยพษิโควดิเลยไปไหนไม่ไดต้ลอดเดอืนเลยครบั และแล้ววนั

ประกาศผล (เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) ก็มาถึง ผมลงไว้ 4 อันดับคือ 1) วิศวกรรมเครืองกลเรอื 

พาณิชยนาว ีม.เกษตรศาสตร์ศรรีาชา 2) วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ ม.เกษตรศาสตร์ศรรีาชา 3) 

วิศวกรรมอุตสาหการ ม.ราชมงคลพระนครเหนือ 4) วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคลพระนครเหนือ ผล

ประกาศวนัท ี26 พฤษภาคม กต็ดิลําดบัท ี1 ตามคาดครบั 

   ทา้ยเดอืนนีผมตดัสนิใจมาอยู่กบัเพอืนทเีชยีงราย เนืองจากเป็นเพอืนคนเดยีวทไีป กทม. ดว้ยกนั ในวนั

ข้างหน้าผมต้องพงึพาเขาและเขาก็ต้องพงึผมด้วย สุดท้ายนีก็ขอบคุณพีๆ  ทใีห้กําลงัใจครบั ผมได้เข้า

ศกึษาแลว้ผมจะตงัใจเรยีนทสีุด ช่วงนีผมกข็อปรบัพนืฐานไปก่อนครบั 

 สิงหาคม 2564 

   สาํหรบัเดอืนสงิหาคมกเ็รมิสอบกลางภาคเรยีนแลว้ครบั ผมไดส้อบ

กลางภาค 2 ตวัคอืแมท1 (คณิตศาสตร์) และฟิสกิส์1 และสอบนอก

ตาราง เช่น วิชาเขียนแบบและอังกฤษ คะแนนสอบก็ถือว่าอยู่ใน

ระดบัดคีรบั และผมได้มโีอกาสไปดูงานทรุ่ีนพทีํางานพาร์ทไทม์ คอื

การเช็คอุณหภูมิสินค้าในเรือ ทํา 1 กะ (กลางคืน) เราจะต้องเช็ค

อุณหภูมสินิคา้ในเรอืทงัหมด 3 รอบ ทุก 4 ชวัโมง คอื 2 ทุ่ม เทยีงคนื 

และต ี4 สงิทตี้องทําในแต่ละรอบคอืตอ้งปีนขนึไปบนเรอืครบั เรอืทผีมไปดูงานมทีงัหมด 5 ระวาง (ช่องใส่

สนิคา้) ระวาง 1 ช่องคอืใหญ่มากๆ เกอืบเท่าหอของผม และความสูงจากบนเรอืลงไปทอ้งเรอืในช่องระวาง

ประมาณตกึ 5 ชนัไดค้รบั เราต้องปีนบนัไดลงิลงไปวดัอุณหภูมสินิค้าในแต่ละระวาง เมอืวดัเสรจ็แลว้กไ็ป

วดัอุณหภูมขิ้างเรอื ก็เป็นอันเสร็จสนิ เมอืทําเสร็จก็พกัผ่อนได้ตามสบายรอเวลารอบต่อไปครบั จะได้รบั

ค่าแรงกะละ 600 บาท ผมไปเรยีนรูง้านอยู่ 2 วนั เสาร-์อาทติยต์อนกลางคนื พอตอนเช้ากส็ลบเลยครบั  

ลมืบอกไปว่าเวลาททีาํในแต่ละรอบไม่เกนิ 30 นาท ีแต่สงิทเีหนือยสาํหรบังานนีคอืมนัร้อนและสูงครบั  

ตอนนีกไ็ดม้กีารจบัสายรหสัออนไลน์  ผมจบัไดพ้รีหสัเป็นเจา้ของอู่เรอืนํามนัครบั พีๆ  ในสาขาใส่ใจดแูล 

รุ่นน้องดมีากครบั บางคนกช่็วยตวิก่อนสอบตลอด เพอืนในตอนนีกด็คีรบั โดยรวมดมีากๆ ครบัสงัคมนี 
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  สําหรบัการเลอืกตงัสมาชิกสภาผู้แทนนิสติของวทิยาเขตศรรีาชา ผมได้รบัการโหวตเป็นลําดบั 4 

จงึไดผ้่านเขา้มาทํางานในสภา ตอนแรกผมไดร้บัการเสนอชอืใหเ้ป็นรองประธานสภาลําดบัท ี3 แต่ผม

คดิว่ายงัไม่ถงึเวลา ผมจงึทาํงานในฝ่ายคณะกรรมาธกิารองคก์รกจิกรรมนิสติครบั  

  ในเทอมนีผมมเีรยีนว่ายนําและเรมิเรยีนในสระในเดอืนธนัวาคม ผมเป็นคนว่ายนําไมเ่ป็นเลยถูกจดั

ในกลุ่มนี ซงึการเรยีนจะง่ายกว่ากลุ่มคนว่ายนําเป็น ผมเรยีนได ้1 สปัดาห ์จากนนักไ็ม่ไดเ้รยีนอกีเลย 

เนืองจากรุ่นพใีนคณะมคีนตดิโควดิจงึได้งดการเรยีนการสอนแบบออนไซต์ หลงัจากนันมกีารจดังาน

ของดศีรรีาชา มรีา้นขายของมาตงัขายแบบปิดถนนรอบมอเลยครบั มคีนมางานเยอะมาก ตวัผมกไ็ป

เดนิเทยีวแต่โควดิกแ็อบกลวั 

  เรอืงสุดทา้ยคอืผมมคีวามจําเป็นมากๆ ทตีอ้งซอื IPad เนืองจากในการเรยีนออนไลน์ผมต้องเรยีน

ผ่านโทรศพัท์ แต่ละวนัผมต้องเรยีนขนัตํา 6 ชวัโมง และอาจารย์ชอบให้ทํางานในคาบ ผมต้องยมื

เพอืนในหลายๆ ครงั ผมจงึตดัสนิใจนําเงนิ กยศ. ทเีพงิออกเดอืนนีไปซอืครบั 

 

 มกราคม 2565 

  ในเดอืนนีผมกําลงัมาฝึกว่ายนําโดยสอบบทแรกคอืการลอยตวั วนัไหนถ้าตอน

เยน็ว่างๆ ผมกบัเพอืนๆ กน็ัดกนัไปซ้อมทสีระในมอ ตอนนีถอืว่าลอยตวัได้แล้ว 

ว่ายนํากพ็อได ้ไม่จมนําแน่ครบั 

  ผมอยากใหโ้ควดิหายสกัท ีอยากไปเรยีนในมอแลว้ครบั เรยีนออนไลน์ไม่ค่อย

รูเ้รอืงเลย ยงิวชิาทมีกีารลงมอืเช่น computer programming ยงิยากมากครบั 

   ธนัวาคม 2564 

     สวสัดพีีๆ  ครบั เดอืนนีกเ็ป็นเดอืนสุดทา้ยของปีแลว้นะครบั สําหรบั

ผมเป็นปีทีอะไรก็เปลยีนไปเกอืบทุกอย่างหรือทุกอย่างเลยก็ว่าได้ ทงั 

ทเีรยีนใหม่ ทอียู่ใหม่ สงัคมใหม่ๆ เพอืนใหม่ เพอืนมธัยมของผมยงัอยู่

แค่เชยีงรายเชียงใหม่ แต่จะให้ผมตามเพอืนก็ไม่ได้เพราะทุกคนล้วนมี

ความฝันครบั  

นาย รณพร เอมเจริญ (กอ้ง) จบการศึกษาชนั ม.6  

โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอปุถัมภ ์อ.บา้นดา้ย จ.เชียงราย 

เขา้ศึกษาชนัปีที 1 สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครืองกลเรือ  

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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รวมสนับสนุนการศึกษากับพูนพลัง

บริจาคผานระบบ e-Donation ดวย QR Code  
สะดวก รวดเร็ว  ขอมูลการบริจาคของทานจะถูกสงไปยังกรมสรรพกร 

โดยอัตโนมัติ ไมตองใชใบเสร็จหลักฐานการบริจาคจากมูลนิธิ  

ในการลดหยอนภาษี 

รายละเอียดวิธีบริจาคดวย QR Code 

http://edonation.rd.go.th/donate/455430.jpg 

บริจาคผานบัญชี 

      ËÃ×Í 

บรจิาคโดยเช็ค   สั่งจาย  มูลนิธิพนูพลัง สงมายังสำนักงาน

(ณ ป 2565 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนธิิยังสามารถนำไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได) 

ทานท่ีประสงคระบุโครงการสนับสนุน  กรุณาแจงมายังมูลนิธิ 

O ทุนการศึกษาตอเนื่อง  3,000 บาท             จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 5,000 บาท  จํานวน  ___ ทุน 

O ทุนการศึกษา กองทุนรุนสูรุน  จำนวน  บาท 

O สนับสนุนสื่อเพ่ือเยาวชน    จำนวน  บาท 

O สนับสนุนการศึกษาชนเผา  จำนวน  บาท 

O คิดดิจิทัล   จำนวน  บาท 

O อื่นๆ คือ          จำนวน  บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เลขที่บัญชี  007-1-30175-5 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 

เลขที่บัญชี  197-0-54978-6 

มูลนิธิพูนพลัง  http://www.poonpalang.org  โทร. 081-772-2358   

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

e-mail : poonpalang@yahoo.com            poonpalang            มูลนธิิ พูนพลัง

ãËÁè 




