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จากประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพูนพลังอาศัยกําลังจากอาสาสมัครและนําใจจากผูบ้ ริจาคในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส ให้สามารถพัฒนาตนเพือช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว โดยให้ความช่วยเหลือในหลายมิติ ทังทาง
ทุนทรัพย์ ข้อมูล คําแนะนํา รวมถึงกําลังใจจากเพือนมนุษย์ดว้ ยกัน นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมอืน ๆ เพือส่งเสริมการพัฒนาทักษะตามความสนใจ เช่น การประกวดนิทาน ภาพวาด
และสิงประดิษฐ์
จากการดําเนินงานมาตังแต่ปี พ.ศ. 2545 มีนักเรียนและนักศึกษาทีได้รบั ทุนจํานวนไม่นอ้ ย สามารถพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึนหลังสําเร็จการศึกษา โดยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ทีมันคง รุ่นพีทุน
มูลนิธิบางคนยังกลับมาช่วยงานมูลนิธิในบางโอกาสด้วย มูลนิธิพนู พลังขอขอบพระคุณผูบ้ ริจาคและอาสาสมัคร
ทุกท่าน และขอให้กุศลกรรมดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวปลอดจากโรคภัย มีสุขภาพแข็งแรง มีฐานะมันคง
และมีความสุขอย่างยังยืนสืบไป
(ภูมิพฒ
ั แสงอุดมเลิศ )
11 เมษายน 2565



โครงการคิดดิจิทลั
มูลนิธิ พูนพลังเล็งเห็น ความสำคัญ ของการพั ฒนา
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห การให เหตุผ ลและ
การแกปญ หาอยางเปนขั้นตอน ซึ่งจะเปนพื้นฐานการ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีของประเทศไทย โครงการคิดดิจิทัลจึงจัดใหมกี ิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐบน platform
Arduino เปนปที่ 3 ในป 2564-2565
ในปนี้มีมีกลุมนักเรียนนักศึกษาสงแนวคิดเขารวมประกวด 5 ทีม
ตั้งแต ระดั บ มัธยมศึก ษาจนถึงประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พชั้ นสูง และส ง
สิ่งประดิษฐเขาประกวด 3 ทีม มูลนิธิใชงบประมาณจัดซื้ออุปกรณและ
มอบรางวัลรวม 11,744.50 บาท
นอกจากพิจารณามอบรางวัลและเกียรติบัตร คณะกรรมการยังได
สิงประดิษฐ์ : ตูฆ้ า่ เชือโรคด้วยหลอด UVC ใหความคิดเห็นตอแนวคิดและสิ่งประดิษฐที่สงเขาประกวดทุกรายการ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดในอนาคต
ทีมก็ดีนะ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
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โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื อง
โครงการทุนการศึกษาตอเนื่อง มีจุดมุงหมายเพื่อชวยลดภาระคาใชจายดานการศึกษา และเปนกำลังใจใหแก
นักเรียนขาดแคลนที่ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอยางตอเนื่อง
ป 2564 มูลนิธิพูน พลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาทตอปใหแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต น
และอื่นๆ จํานวน 60 ทุน
สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทตอป ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับสูงกวาจนถึง
ระดับ ปวส. ที่มผี ลการเรียนเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 จำนวน 96 ทุน
และมีทุนการศึกษาที่ผูใหทุนแจงความประสงคสนับสนุนตอเนื่องในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
รวมทั้งสิ้น 157 ทุ น เป นเงินสนับสนุ นรวม 690,000 บาท ในจำนวนนี้เป น การสนั บสนุน จากกองทุ น C.A.N.
H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน 61 ทุน
จำนวนนักเรียนทุนการศึกษาตอเนื่อง ปการศึกษา 2564
แยกตามจังหวัดและชั้นเรียน
ป 2564
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สวัส ดีค่ะพีๆ ชาวพูนพลัง ... ตังแต่ ปีใหม่มาหนู ยงั ไม่ได้ไปเรียนทีโรงเรีย น
เลยค่ะเนืองจากสถานการณ์โควิดระบาดในปัจจุบนั ...
...วัน นี หนู มี ข่ า วดี จ ะมาแจ้ ง ให้ ท ราบค่ ะ หนู ติ ด คณะครุ ศ าสตร์ สาขา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนูรูส้ กึ ดีใจและอุ่นใจมากๆ เลยค่ะ
ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเรืองหาทีเรียนแล้ว พ่อกับแม่ก็ยนิ ดีทหนู
ี จะได้เรียน
ทีนีเพราะไม่ไกลจากบ้าน ท่านเป็ นห่วงค่ะ ... หนูขอขอบพระคุณมากๆ นะคะที
มอบทุนนีให้แก่หนูและเด็กๆ อีกหลายคน ... อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

น.ส. ศุภรดา เหลืองชารี
ชัน ม.6 โรงเรียนร่มเกล้า
จ.สกลนคร
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โครงการท ุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอ ุดมศึกษา
มูลนิธิพูน พลั งจัด ใหมี ทุ นการศึก ษาระดับ อาชีว ศึกษาและอุดมศึกษาขึ้น เพื่อขยายโอกาสในการศึก ษาตอ ใหกั บ
นั กเรียนขาดแคลนที่ ตั้ งใจเรีย น มี ความประพฤติดี ผลการเรีย นดี หรือ มี ความสามารถพิ เศษในด านต างๆ และมี
ความสามารถและความพยายามชวยเหลือตนเองในระดับหนึ่ง โดยมุงเนนสนับสนุนทุนใหแกนักศึกษาสายอาชีวศึกษา
การสนับ สนุ น ตอนั ก ศึกษาแตล ะราย ให ทุ น เป น ค า ใช จา ยเพื่ อ การดำรงชี พ ระหวา งการศึกษา และคา ใช จายที่
เกี่ยวของกับการศึกษา 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
ปนี้มีนักเรียนทุน สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี 3 ราย สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ราย และ ปวช. 1 ราย ใน
จำนวนนี้เขาทำงานในหนวยงานราชการ 1 ราย เขาทำงานบริษัทเอกชนและศึกษาตอภาคพิเศษ 1 ราย เข าทำงาน
บริษัทเอกชน 2 ราย ทำงานอิสระ (รอสอบบรรจุครู) 1 ราย และศึกษาตอ 1 ราย

กองท ุนรนุ่ สูร่ นุ่
กองทุนรุนสูรุน จัดตั้งขึ้นโดยแยกบัญชีตางหากจากโครงการอื่น เปนกองทุนสนับสนุน
ทุนการศึกษาในลักษณะใชคืน มีลักษณะเฉพาะคือจะใหการสนับสนุนรายใหมเมื่อมีจำนวน
เงินในกองทุนเพี ยงพอเทา นั้น เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารุนพี่รวมสงตอโอกาสสูรุนนองตอไป
อยางยั่งยืน
ในป 2564 คณะกรรมการอนุมัติทุนตั้งตนกองทุนจากเงินสะสมเพื่อการดำเนินการในสำนักงานและอื่นๆ ของมูลนิธิ
จำนวน 80,000 บาท สำหรับสนับสนุนนักศึกษาที่เคยไดรับทุ นพูนพลังในระดับ ปวส. เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตอเนื่อง 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาวางแผนที่จะศึกษาตอโดยทำงานประจำในระหวางเรียน แตมีภาระทางการเงินและ
ปจจัยอื่นๆ ที่อาจทำใหการศึกษาตอสะดุดหยุดลงกลางคัน มูลนิธิจึงสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษาตอไดอยางมั่นใจ ไมตองกังวลถึงความผันผวนของการจางงานหรือสถานการณแวดลอมอื่นๆ เมื่อศึกษาจบแลวจึง
คอยทยอยใชคืนเขากองทุน
ลักษณะการสนับสนุนทุนและหนาที่ของนักศึกษาเปนไปในลักษณะเดียวกับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา คือสนับสนุนคาใชจายเพื่อการดำรงชีพระหวางการศึกษาและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการศึกษา รวมไมเกินป
ละ 40,000 บาท โดยนักศึกษาจะตองรายงานความเปนอยูและคาใชจายตอมูลนิธิทุกเดือน และรายงานผลการเรียนทุก
ภาคการศึกษา
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รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ป 2564
ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

ชั้นป

นาย ภาสกร รัตนิล
น.ส. นูรไอนีย ยะโกะ
น.ส. สุจิน เลาเลิศ

สุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร แพทยศาสตร
สุรินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศึกษาศาสตร (คณิตศาสตร)

น.ส. เพชราภรณ พงษพนั ธุ

สุรินทร

น.ส. เมตตา คุมรักษ
นาย พรสวรรค โพธิ์พันธ
น.ส. ซอลีฮาห บากา
น.ส. อาญีซะฮ มีนา
น.ส. ภรณฤทัย วงคราษฎร
น.ส. อรสา ใจตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นครปฐม
รัตนโกสินทร
สุรินทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

วิทยาศาสตร (เคมี)
ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ชางยนต
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิการบั
เล็กทรอนิ
นราธิวาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ญชี กส
วิทยาเขตตรั
ราชบุรี มหาวิ
ทยาลัยงราชภัฏจอมบึง
ภาษาจีน
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบล
ู มังสาหาร
ชางอิเล็กทรอนิกส

น.ส. สุจินนั ท เลาแกวหนู

กระบี่

นาย ธณัชวัจน หวังหิรัญกุล
นาย กลวัชร แซโงว

สุรินทร
ชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีวิทสาน
ยาเขตสุพรเนิ
ินทร
ยาลัวิยทการอาชี
นขาม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
นาย ศศวรรษ พรรณวัลยวณิช นาน
ณุโลก
แมฮองสอน พิ
น.ส. ขวัญฤดี ฟาแดง
วิทษยาลั
ยเทคนิคเชียงใหม
สุรินทร วิทยาลัยการอาชีพสุรินทร
น.ส. ภัณฑิภา บุญอุดม
น.ส. วพัฒพร ดวงพิบูลย

ฉะเชิงเทรา

น.ส. กัลยารัตน เสาเวียง

ศรีสะเกษ

น.ส. กชกร วัชรกุลธร
น.ส. ขวัญจิต สองสกุล
น.ส. สุนสิ า น้ำใจมั่น
นายรณพร เอมเจริญ

แมฮองสอน

น.ส. วิภารัตน มีเกาะกลาง
น.ส. อาทิตยา ไชยเมืองพล

จบการศึกษา
จบการศึกษา

4
4
4
ปวช.3
ปวช.3
3
ปวช.3

จบการศึกษาระดับ ปวส.
รับทุนจากกองทุนรุนสูรนุ

เทคนิคเภสัชกรรม
เมคคาทรอนิกสและหุนยนต
คอมพิวเตอร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาค
ไฟฟา
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง
อน
เชียงใหม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริ
ารธุยรอาชี
กิจ วศึกษาแพร
แพร
วิทหยาลั
เชียงราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตศรี
าชา
สถาบันรการพยาบาลศรี
สวรินทิรา
ชลบุรี
สภากาชาดไทย
กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

5
5
จบการศึกษา

ชางกอสราง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
ชางไฟฟากำลัง
การบัญชี

จบการศึกษา

การบัญชี
การโรงแรม
การบัญชี
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล
เรือ
พยาบาลศาสตร
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

จบการศึกษา

ปวส.2
ปวช.2
ปวช.2
ปวส.2
ปวช.1
ปวส.2
1
1
1
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โครงการสนับสน ุนสือเพือเยาวชน
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส งเสริ มการเข า ถึ งสื่ อ การเรี ย นรู โดยแลกเปลี่ ย น
หนังสื อ และสื่อเพื่ อ เยาวชนกั บ โรงเรีย น รวมทั้ งส งเสริม กิ จกรรมการ
เขี ย น การวาด/ประดิ ษ ฐ ภ าพ เพื่ อ ขยายโอกาสและรู ป แบบการ
แสดงออกทางดานศิลปะอยางเปนอิสระและสรางสรรค ฝกการทำงาน
รวมกับผูอื่นตั้งแตการวางแผน ลงมือทำ จนผลงานสำเร็จเสร็จสิ้น
ป 2564 มู ล นิ ธิ พู น พลั ง ได จั ด ประกวดนิ ท านภาพ 1 ครั้ งในหั ว ข อ ยาว และประกวดภาพประดิ ษ ฐ แ ละ
เรียงความ 1 ครั้ง หัวขอ แตกตาง มีผลงานสงเขารวม 131 ชิ้น จาก 17 สถานศึกษา/บุคคลทั่วไป โดยมูลนิธิจัดสง
หนังสือและสื่อตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนไปยังโรงเรียนที่สง ผลงาน
ในปนี้มูลนิธิพูนพลังไดมอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และขอเขียน ไปทั้งสิ้น 53,000.00 บาท จัดซื้อ
หนังสือเพื่อมอบแกนักเรียนและโรงเรียนทั้งสิ้นเปนเงิน 75,165.77 บาท
นอกจากนี้มูลนิธิพูนพลังรวมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน คัดเลือกผลงานสงประกวด
นิทานทำมือ Oshima Handmade Picture Books 2021 จัดโดย OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS
จำนวน 3 ผลงาน
ผลงาน หมู บ า นสะพานยาว โดย น.ส. โสภิ ต สุ ด า
ไชยปดถา ชั้น ม.5 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด ไดรับรางวัลชมเชยจากสถานีโทรทัศ น
NHK สาขาโทะยามะ

ผลงาน คายแสนสนุก โดย น.ส. ภาวิดา วรรณโส และ น.ส.มิ่งกมล
ครุวรรณ ชั้น ม.5 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
ผานเขารอบสุดทายของการประกวด
ทั้ งสองผลงานไดรับการจัดวางไวในนิ ทรรศการแสดงผลงานนิทาน
ทำมือ ณ หอสมุด OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS ในชว ง
เดือนพฤศจิกายน 2564 ใหผูสนใจไดเขาชมเปนเวลา 3 สัปดาห
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โครงการสนับสนุนการศึกษาชนเผ่า
มูล นิ ธิ พู น พลั งร ว มมื อ กับ มู ล นิ ธิเกื้ อกูล สนับ สนุ นให ช นเผา ทางภาคเหนื อ โดยเฉพาะจั งหวั ดเชี ยงใหม เชี ยงราย
แมฮองสอน ตาก มีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลและพัฒนาสังคมทองถิ่นตอไปในอนาคต ผาน
การสนับสนุนบานพักนักเรียน ‘กาสะลอง’ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ในป 2564 มีนั ก เรีย นในบา นพั กกาสะลองจำนวน 22 คน เป น ชนเผา มง ปกาเกอะญอ และลาหู โดยมู ลนิ ธิ ได
ประสานงานการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ดังนี้
 ประสานงานคาตอบแทนเจาหนาที่บานพักกาสะลอง 2 คน เปนเงิน
60,000 บาท โดยไดรบั การสนับสนุนจากผูบริจาคชาวไทย
 ประสานงานคาใชจายในบานพักกาสะลอง 10,000 บาท โดยไดรับ
การสนับสนุนจากกลุมผูบริจาคชาวไทย

โครงการสนับสน ุนสิงแวดล้อมทางการศึกษา
สนับสนุนอาคารเรียน หองสมุด หอพัก โรงฝกงาน และสิ่งจำเปนตางๆ
ใหแกโรงเรียนและหนวยงานสนับสนุนการศึกษา เพื่อบรรเทาการขาดแคลน
อาคารและสาธารณูปโภค
ในป 2564 กองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand สนับสนุนงบประมาณ133,600 บาท เพื่อกอสรางตอเติมอาคาร
2 ชั้นในบานพักกาสะลอง มูลนิธิเกื้อกูล เพื่ อใชเป นห องพักนักเรียนและหองประชุม บรรเทาความแออัดของหองพัก
นักเรียน และเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมไดอยางเหมาะสม

โครงการเกษตรแบบยังยืน
เปนโครงการสนับ สนุ นโครงการเกษตรในสถานศึกษาหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเห็นความสำคัญ ของการพึ่งตนเอง
ดานอาหาร และไดปฏิบัติงานทางการเกษตรเป นความรู ในการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพตอไป โดยมูลนิธิสนับสนุนใหแกหนวยงานที่เสนอโครงการไดเหมาะสม
ในป 2564 กองทุ น C.A.N. H.E.L.P. Thailand สนั บ สนุ น งบประมาณ 40,000 บาท สำหรั บ โครงการเกษตร
ผสมผสาน เลี้ยงวัวเนื้อ หมู ไกพื้นเมือง ปลูกผักตามฤดูกาล ในบานพักกาสะลอง มูลนิธิเกื้อกูล ทำใหนักเรียนในบานพัก
มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตตามวัย และมีทักษะดานการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง
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รายงานการเงิน ประจำป 2564
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 %)
เงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป 2,181,273.62 บาท (80.86 %)
งบดุล ณ วันที
สินทรัพย์

ธันวาคม 2564 และ 2563
ปี 2564

ปี 2563

1,590,213.17

606,660.17

1,590,213.17

606,660.17

1,352,153.20

1,342,679.43

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,352,153.20 1,342,679.43

รวมสินทรัพย์

2,942,366.37 1,949,339.60

หนีสินและส่วนของมูลนิธิ
หนีสินหมุนเวียน
ค่าบริการด้านบัญชีคา้ งจ่าย

7,000.00

7,000.00

รวมหนีสินหมุนเวียน

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

200,000.00

200,000.00

2,735,366.37

1,742,339.60

รวมหนีสิน
ส่วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริมแรก
รายได้สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่วนของมูลนิธิ

2,935,366.37 1,949,339.60

รวมหนีสินและส่วนของมูลนิธิ

2,942,366.37 1,949,339.60

8

โครงการ
สนับสนุนสิงแวดล้อม
ทางการศึกษา

เกษตรแบบยังยืน

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ ปี 2564
รายการ
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

รายรับ
133,600.00
4,500.00
4,500.00
40,000.00
19,000.00
19,000.00

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

437,000.00

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

335,500.00

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

500.00

ทุนการศึกษาต่อเนือง

สือเพือเยาวชน

โครงการอืนๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้โครงการอืน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาคเพืองานสํานักงาน-ให้โครงการอืน
สํานักงาน
ดอกเบียธนาคาร-ภาษี
ค่าดําเนินการโครงการ, ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

270,800.00
0.00
707,800.00

279,955.00
0.00
615,455.00
113,600.00
0.00
113,600.00

127,715.77
0.00
128,215.77
1,586,173.62
0.00
0.00
1,586,173.62
51,320.00
12,161.07
226,627.36
1,718,839.61
2,008,948.04

รายจ่าย
133,600.00
4,500.00
0.00
0.00
40,000.00
4,000.00
15,000.00
15,000.00
690,000.00
17,800.00
0.00
707,800.00
585,155.00
30,300.00
0.00
615,455.00
70,000.00
11,360.00
32,240.00
113,600.00
128,165.77
50.00
0.00
128,215.77
33,744.50
158,617.36
678,470.77
715,340.99
1,586,173.62
0.00
61.50
36,101.15
1,972,785.39
2,008,948.04

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคสํารองไว้เป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรทีสนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ว
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หนึงปีของก้อง
พฤษภาคม 2564
สวัสดีครับพีๆ
เดือนนีไม่มอี ะไรให้เล่าเลยครับ เพราะด้วยพิษโควิดเลยไปไหนไม่ได้ตลอดเดือนเลยครับ และแล้ววัน
ประกาศผล (เข้าศึก ษาต่ อระดับปริญญาตรี) ก็มาถึง ผมลงไว้ 4 อันดับคือ 1) วิศ วกรรมเครืองกลเรือ
พาณิชยนาวี ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา 2) วิศ วกรรมอุต สาหการและระบบ ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา 3)
วิศ วกรรมอุต สาหการ ม.ราชมงคลพระนครเหนือ 4) วิศ วกรรมไฟฟ้ า ม.ราชมงคลพระนครเหนือ ผล
ประกาศวันที 26 พฤษภาคม ก็ตดิ ลําดับที 1 ตามคาดครับ
ท้ายเดือนนีผมตัดสินใจมาอยู่กบั เพือนทีเชียงราย เนืองจากเป็ นเพือนคนเดียวทีไป กทม. ด้วยกัน ในวัน
ข้างหน้ าผมต้องพึงพาเขาและเขาก็ต้องพึงผมด้วย สุดท้ายนีก็ขอบคุณพีๆ ทีให้กําลังใจครับ ผมได้เข้า
ศึกษาแล้วผมจะตังใจเรียนทีสุด ช่วงนีผมก็ขอปรับพืนฐานไปก่อนครับ

สิ งหาคม 2564
สําหรับเดือนสิงหาคมก็เริมสอบกลางภาคเรียนแล้วครับ ผมได้สอบ
กลางภาค 2 ตัวคือแมท1 (คณิตศาสตร์) และฟิ สกิ ส์1 และสอบนอก
ตาราง เช่น วิชาเขีย นแบบและอัง กฤษ คะแนนสอบก็ถือ ว่ า อยู่ ใ น
ระดับดีครับ และผมได้มโี อกาสไปดูงานทีรุ่นพีทํางานพาร์ทไทม์ คือ
การเช็ค อุณ หภูมิส ินค้าในเรือ ทํา 1 กะ (กลางคืน) เราจะต้อ งเช็ค
อุณหภูมสิ นิ ค้าในเรือทังหมด 3 รอบ ทุก 4 ชัวโมง คือ 2 ทุ่ม เทียงคืน
และตี 4 สิงทีต้องทําในแต่ละรอบคือต้องปี นขึนไปบนเรือครับ เรือทีผมไปดูงานมีทงหมด
ั
5 ระวาง (ช่องใส่
สินค้า) ระวาง 1 ช่องคือใหญ่มากๆ เกือบเท่าหอของผม และความสูงจากบนเรือลงไปท้องเรือในช่องระวาง
ประมาณตึก 5 ชันได้ครับ เราต้องปี นบันไดลิงลงไปวัดอุณหภูมสิ นิ ค้าในแต่ละระวาง เมือวัดเสร็จแล้วก็ไป
วัดอุ ณหภู มขิ ้างเรือ ก็เป็ นอันเสร็จสิน เมือทําเสร็จก็พกั ผ่อนได้ตามสบายรอเวลารอบต่อไปครับ จะได้รบั
ค่าแรงกะละ 600 บาท ผมไปเรียนรูง้ านอยู่ 2 วัน เสาร์-อาทิตย์ตอนกลางคืน พอตอนเช้าก็สลบเลยครับ
ลืมบอกไปว่าเวลาทีทําในแต่ละรอบไม่เกิน 30 นาที แต่สงที
ิ เหนือยสําหรับงานนีคือมันร้อนและสูงครับ
ตอนนีก็ได้มกี ารจับสายรหัสออนไลน์ ผมจับได้พรหั
ี สเป็ นเจ้าของอู่เรือนํามันครับ พีๆ ในสาขาใส่ใจดูแล
รุ่นน้องดีมากครับ บางคนก็ช่วยติวก่อนสอบตลอด เพือนในตอนนีก็ดคี รับ โดยรวมดีมากๆ ครับสังคมนี
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ธันวาคม 2564
สวัสดีพๆี ครับ เดือนนีก็เป็ นเดือนสุดท้ายของปี แล้วนะครับ สําหรับ
ผมเป็ นปี ทีอะไรก็เปลียนไปเกือบทุกอย่างหรือทุกอย่างเลยก็ว่าได้ ทัง
ทีเรียนใหม่ ทีอยู่ใหม่ สังคมใหม่ๆ เพือนใหม่ เพือนมัธยมของผมยังอยู่
แค่เชียงรายเชียงใหม่ แต่จะให้ผมตามเพือนก็ไม่ได้เพราะทุกคนล้วนมี
ความฝันครับ
สําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนนิสติ ของวิทยาเขตศรีราชา ผมได้รบั การโหวตเป็ นลําดับ 4
จึงได้ผ่านเข้ามาทํางานในสภา ตอนแรกผมได้รบั การเสนอชือให้เป็ นรองประธานสภาลําดับที 3 แต่ผม
คิดว่ายังไม่ถงึ เวลา ผมจึงทํางานในฝ่ ายคณะกรรมาธิการองค์กรกิจกรรมนิสติ ครับ
ในเทอมนีผมมีเรียนว่ายนําและเริมเรียนในสระในเดือนธันวาคม ผมเป็ นคนว่ายนําไม่เป็ นเลยถูกจัด
ในกลุ่มนี ซึงการเรียนจะง่ายกว่ากลุ่มคนว่ายนํ าเป็ น ผมเรียนได้ 1 สัปดาห์ จากนันก็ไม่ได้เรียนอีกเลย
เนืองจากรุ่นพีในคณะมีคนติดโควิดจึงได้งดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ หลังจากนันมีการจัดงาน
ของดีศรีราชา มีรา้ นขายของมาตังขายแบบปิ ดถนนรอบมอเลยครับ มีคนมางานเยอะมาก ตัวผมก็ไป
เดินเทียวแต่โควิดก็แอบกลัว
เรืองสุดท้ายคือผมมีความจําเป็ นมากๆ ทีต้องซือ IPad เนืองจากในการเรียนออนไลน์ผมต้องเรียน
ผ่านโทรศัพท์ แต่ละวันผมต้องเรียนขันตํา 6 ชัวโมง และอาจารย์ชอบให้ทํางานในคาบ ผมต้องยืม
เพือนในหลายๆ ครัง ผมจึงตัดสินใจนําเงิน กยศ. ทีเพิงออกเดือนนีไปซือครับ

มกราคม 2565
ในเดือนนีผมกําลังมาฝึกว่ายนําโดยสอบบทแรกคือการลอยตัว วันไหนถ้าตอน
เย็นว่างๆ ผมกับเพือนๆ ก็นัดกันไปซ้อมทีสระในมอ ตอนนีถือว่าลอยตัวได้แล้ว
ว่ายนําก็พอได้ ไม่จมนําแน่ครับ
ผมอยากให้โควิดหายสักที อยากไปเรียนในมอแล้วครับ เรียนออนไลน์ไม่ค่อย
รูเ้ รืองเลย ยิงวิชาทีมีการลงมือเช่น computer programming ยิงยากมากครับ
นาย รณพร เอมเจริญ (ก้อง) จบการศึกษาชัน ม.6
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อ.บ้านด้าย จ.เชียงราย
เข้าศึกษาชันปี ที 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
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บัญชี 197-0-54978-6

ËÃ×Í

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เลขที่บัญชี 007-1-30175-5

บริจาคโดยเช็ค

สั่งจาย มูลนิธิพน
ู พลัง สงมายังสำนักงาน
(ณ ป 2565 ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากมูลนิธิยังสามารถนำไปใชเปนหลักฐานในการลดหยอนภาษีได)
ทานที่ประสงคระบุโครงการสนับสนุน กรุณาแจงมายังมูลนิธิ
O ทุนการศึกษาตอเนื่อง 3,000 บาท
O ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 5,000 บาท
O ทุนการศึกษา กองทุนรุนสูรุน
จำนวน
ãËÁè
O สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน
จำนวน
O สนับสนุนการศึกษาชนเผา
จำนวน
O คิดดิจิทัล
จำนวน
O อื่นๆ คือ
จำนวน

จํานวน ___ ทุน
จํานวน ___ ทุน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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
มูลนิธิ พูนพลัง

