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ทะเบียนจดัตัง้มลูนิธิเลขท่ี กท 1248 



 
 

 

 

 

     เป็นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน
เห็นความสําคญัของการพึ่งตนเองด้านอาหาร และได้ปฏิบตัิงานทางการ
เกษตรเป็นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพต่อไป โดยมูลนิธิ
สนบัสนนุให้แก่หน่วยงานท่ีเสนอโครงการได้เหมาะสม และโรงเรียนจะต้อง
รายงานผลอยา่งน้อยปีละ 2ครัง้ เป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี  
 

     ปีการศกึษา 2559 มีโครงการท่ีดําเนินการตอ่เน่ือง 1 โครงการ คือ 
 

 

หนวยงาน อําเภอ จังหวัด โครงการ 
1. ศูนยการเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา"แมฟาหลวง" 
บานใหมสวรรค 

จอมทอง เชียงใหม ปลูกผักสวนครวัและเลี้ยงปลา 
  

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

 มูลนิธิพูนพลงัดําเนินงานด้วยพลงัอาสาสมคัรมากว่าสิบปีแล้ว ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจทํางานเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ผา่นการช่วยเหลือนกัเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา มีการช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเน้นช่วยเหลือผู้ ท่ีขวนขวายพยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ว เป็นกลไกเล็กๆ ของสงัคมไทยท่ีทํางาน
เพ่ือร่วมสร้างสงัคมท่ีพึง่พาตนเองได้ ดงัรายละเอียดกิจกรรมโครงการตา่งๆ ในรายงานฉบบันี ้

จากประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมา พูนพลงัพบว่าความขาดแคลนมักมาควบคู่กับปัญหาอ่ืนอีก
มากมาย หลายกรณีคําปรึกษาและกําลังใจอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดสําหรับทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ      
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัท่ีสําคญัยิ่ง 

 

     ขอขอบคุณ ผู้ ร่วมบ ริจาค  และผู้ ให้  

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ผ่านมูลนิ ธิ  
โดยเฉพาะอาสาสมัครผู้ ดูแลนักเรียนทุน
อย่างต่อเน่ืองทัง้ 8 ท่าน ขอทุกท่านจงมี
ความสขุโดยถ้วนหน้ากนั เทอญ 

    

         
        (วิจารณ์  พานิช ) 

                    3 เมษายน 2560 

โครงการเกษตรแบบยัง่ยนื 

อาสาสมัครผูดูแลนักเรียนทุน 
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มลูนิธิพนูพลงัร่วมสนบัสนนุการศกึษาของเยาวชนชนเผา่ตา่งๆ ผ่านมลูนิธิเกือ้กลู (แยกจากมลูนิธิไทย-ลาหู่ เม่ือ
เดือนมิถนุายน 2558) ท่ีดําเนินโครงการสนบัสนนุการศกึษาในชมุชนชนเผ่าอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน  

• บ้านพกักาสะลองเปิดดําเนินการท่ี ต.ป่าปอ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่  ตัง้แตปี่ 2548 โดยมลูนิธิพนูพลงั
ประสานงานงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพกั เป็นอาคารดินดิบสองหลงั พร้อมทัง้สาธารณปูโภคอ่ืนๆ เชน่ 
ระบบนํา้บาดาล ระบบไฟฟา้ เป็นต้น ในพืน้ท่ีมีสระนํา้ขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีโครงการเกษตรรูปแบบตา่งๆ เช่น 
เลีย้งหม ู เลีย้งปลา ปลกูผกัสวนครัว ปลกูผลไม้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในบ้านพกัได้เรียนรู้วิถีการเกษตร
พึง่ตนเองบนวิถีชีวิตและภมูิปัญญาของท้องถ่ิน  

   
• ปีการศกึษา 2559 บ้านกาสะลองมีนกัเรียนพกัอาศยัทัง้หมด 16 คน เป็นชนเผา่ ลีซ ู ม้ง ลาหู่ อาขา่ และ

กะเหร่ียง กําลงัศกึษาในระดบัอนบุาล 1 คน ประถมศกึษา 7 คน มธัยมต้น 3 คน และมธัยมปลาย 5 คน มี
ผู้ดแูล 3 คน เป็นอาสาสมคัร ชาวเมืองเชียงใหม ่ 2 คน และชนเผา่ม้ง 1 คน มลูนิธิพนูพลงัประสานงานความ
ช่วยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและอ่ืนๆ ในหอพกัเป็นเงิน 

48,000 บาท และสนบัสนนุเบีย้เลีย้งรายเดือนเจ้าหน้าท่ีดแูลบ้านพกักาสะลอง 110,400 บาท จากผู้ มีจิต
ศรัทธาชาวไทย  

 

 

• ปีการศกึษา 2559 นายแสงสขุ หนานศรี สอบเข้าศกึษาตอ่ได้ในระดบัปริญญาตรีสาขาการบญัชี สํานกัวชิาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัแม่ฟา้หลวง  

• นอกจากการเรียนในโรงเรียนตามปกติ มลูนิธิเกือ้กลูยงัจดัให้นกัเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมเสริมทกัษะและ
พฒันาการ เชน่ การทําขนม สร้างสรรค์งานศิลปะ เรียนภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น เลน่กีฬา และเรียนเทควนัโด 

อยา่งตอ่เน่ืองทกุสปัดาห์ โดยได้รับความอนเุคราะห์จดักิจกรรมจากอาสาสมคัรทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2560 นกัเรียนสว่นหนึ่งเข้าร่วมแขง่ขนั ลานนาเทควนัโดแชมเปีย้นชิพ 2017 ได้รับ 3 

เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง 

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผา่ 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมการเข้าถงึส่ือการเรียนรู้ โดยแลกเปล่ียนหนงัสือและสื่อเพ่ือเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทัง้
สง่เสริมกิจกรรมการเขียน การวาดภาพ เพ่ือขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะอย่างเป็นอสิระ
และสร้างสรรค์ ฝึกการทํางานร่วมกบัผู้อื่นตัง้แตก่ารวางแผน ลงมือทํา จนผลงานสาํเร็จเสร็จสิน้ 

     

 ปี 2559 มลูนิธิพนูพลงัได้จดัประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวดภาพเขียน
และเรียงความ 1 ครัง้ มีผลงานสง่เข้าร่วม 53 ชิน้ จาก 15 โรงเรียน มลูนิธิพนูพลงั
มีความต้องการเน้นให้นกัเรียนได้แสดงออกมากกว่าการแขง่ขนัชิงรางวลั 
คณะกรรมการจงึช่วยกนัให้ความเห็นสําหรับทกุผลงานท่ีส่งเข้าร่วมประกวด และ
จดัสง่ความเห็นดงักลา่วไปให้เจ้าของผลงานทกุชิน้ เพ่ือเป็นกําลงัใจและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต  นอกจากนีย้งัได้คดัเลือกนิทานสง่
ประกวด be 9th picture book contest  ประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 1 ผลงาน (ไม่ได้
รับรางวลั) 

 

ในปีนีม้ลูนิธิพนูพลงัได้มอบรางวลัประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้อเขียน ทัง้สิน้จํานวน 29,000 บาท จดัซือ้
ส่ือและอปุกรณ์ด้านศิลปะตา่งๆเพ่ือมอบแก่นกัเรียนและโรงเรียนอีกจํานวน 131,383.55 บาท  

 

 

โครงการแลกเปล่ียนและสนบัสนนุส่ือเพ่ือเยาวชน 



 
 

ปี 2559 มลูนิธิพนูพลงัสนบัสนนุทนุการศกึษาทนุละ 
3,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
จนจบสงูสดุถงึระดบั ปวส. รวม 247 ทนุ ทนุการศกึษาท่ี
ผู้ ให้ทนุแจ้งความประสงค์สนบัสนนุตอ่เน่ืองระดบัปริญญาตรี จํานวน 2 ทนุ รวมทัง้สิน้ 249 ทนุ รวมเป็นเงิน
สนบัสนนุทัง้สิน้  808,128 บาท ในจํานวนนีเ้ป็นนกัเรียนการศกึษานอกโรงเรียน (เรียนพร้อมทํางาน) 2 คน และ
นกัศกึษาประกาศนียบตัรการดแูลผู้สงูอายแุละเด็ก 1 คน 

 

การติดต่อของนกัเรียนในปีนี ้  มีจดหมายเข้ามาประมาณ 120 
ฉบบั มีการติดตอ่ทาง facebook และ LINE เพิ่มมากขึน้อย่าง
รวดเร็ว เป็นการพดูคยุทัว่ไปและสอบถามเก่ียวกบัทนุการศกึษา  

 

นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้สนบัสนนุทนุการศกึษาจากประเทศญ่ีปุ่ นยงั
ได้ไปเย่ียมบ้านนกัเรียนในโครงการ รับทราบปัญหาของครอบครัว 
และให้กําลงัใจแก่นกัเรียนในการศกึษาเล่าเรียนเพ่ืออนาคต 

 
 
 
 
 
 

ปี 2559 ป6 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อ่ืนๆ รวม 

กทม. 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 9 

บรีุรัมย์ 0 0 1 3 3 2 2 1 1 0 1 0 0 14 

กาฬสินธุ์ 11 11 4 4 0 1 0 1 0 1 1 0 2 36 

มกุดาหาร 7 11 2 3 2 1 2 2 2 2 0 0 0 34 

มหาสารคาม 11 6 7 2 3 1 1   1 0 0 0 1 33 

นครพนม 8 7 6 3 2 1 5 2 0 1 0 0 1 36 

สระแก้ว 0 1 1 3 2 2   3 0 0 1 0 0 13 

ร้อยเอด็ 6 10 5 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 32 

สกลนคร 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 12 

ศรีสะเกษ 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 8 

สริุนทร์ 0 0 2 1 2 3 0 1 0 2 2 0 0 13 

ยโสธร 0 0 2 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 9 

รวม 43 47 31 28 25 18 16 11 7 9 8 0 6 249 
 

จํานวนนกัเรียนทนุการศกึษาต่อเน่ือง ปีการศกึษา 2559 แยกตามจงัหวดัและชัน้เรียน 

โครงการทนุการศึกษาต่อเน่ือง 



      
 
 
 

มลูนิธิพนูพลงัจดัให้มีทนุการศกึษาสําหรับระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาขึน้ 
เพ่ือขยายโอกาสในการศกึษาตอ่ให้กบันกัเรียนขาดแคลนท่ีตัง้ใจเรียน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือมี
ความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆ และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ในระดบัหนึง่ โดยมุง่เน้นสนบัสนนุ
ทนุให้แก่นกัศกึษาสายอาชีวศกึษา  

 

การสนบัสนนุต่อนกัศกึษาแตล่ะราย ให้ทนุเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือการดํารงชีพระหวา่งการศกึษา และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษา รวมไมเ่กินปีละ 40,000 บาท ทนุนีเ้ป็นทนุการศกึษาให้เปลา่ โดยนกัศกึษาจะต้องรายงาน
ความเป็นอยู ่ค่าใช้จ่าย และผลการเรียนตอ่มลูนิธิทกุเดือน 

 

ในปี 2559 มลูนิธิสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา จํานวนทัง้สิน้ 20 ทนุ รวม 486,478 
บาท มีนกัเรียนทนุสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 3 คน และระดบั ปวส. 3 คน  

 

รายช่ือนกัศกึษาท่ีได้รับการสนบัสนนุทนุระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559 
 

ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาท่ีเรียน ชัน้ปี 

น.ส. จิตรลดา  สมสาย อทุยัธานี มหาวิทยาลยันเรศวร ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 
จบการ 
ศกึษา 

นาย อดิชาติ ดอนพนัเมือง มหาสารคาม วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ช่างก่อสร้าง 
จบการ 
ศกึษา 

น.ส. อารีนา มะแซจะแหน ยะลา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ 
สาธารณสขุศาสตร์ 

จบการ 
ศกึษา 

น.ส. อจัฉรา อดลุจิตร์ พทัลงุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ศกึษาศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 3 
น.ส. เปมิกา กิตติศกัดิ์ยัง่ยืน เชียงราย มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พยาบาลศาสตร์ 3 

นาย ชินวฒัน์ อิฐพบิลูย์ผล พะเยา วิทยาลยัเทคนิคพะเยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จบการ 
ศกึษา 

น.ส. เสาวลกัษณ์ จําเมือง กาญจนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จบการ 
ศกึษา 

นาย พฒันกิจ สมานมิตร สริุนทร์ วิทยาลยัเทคนิคสริุนทร์ ช่างยนต์ ปวช2 
น.ส. ศิริพร  บญุขาว  ศรีสะเกษ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ การบญัชี ปวส2 

น.ส. ดวงฤทยั กนกโอฬารกิจ เชียงใหม่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม ่ การบญัชี 
จบการ 
ศกึษา 

น.ส. วิภาดา คงทน สริุนทร์ วิทยาลยัเทคนิคสริุนทร์ ช่างโยธา ปวช2 
นาย วฒันา แสงสวุรรณ์ นครพนม วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม การบญัชี ปวส2 
นาย ภาสกร รัตนิล สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ ครุศาสตร์บณัฑิต (ดนตรีศกึษา) 2 

โครงการทนุการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 



ช่ือ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาท่ีเรียน ชัน้ปี 

นาย ยงยศ จารัตน์ สริุนทร์ 
มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสริุนทร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

น.ส. อาํพร มณฑาธนกลุ ตาก 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

สิงห์บรีุ 
พณิชยการบญัชี ปวส2 

น.ส. ณรัญญา  กนกสมัพนัธ์พร แม่ฮ่องสอน วิทยาลยัการอาชีพแม่สะเรียง การบญัชี ปวส2 
น.ส. ปภาว ี สขุสเุดช ราชบรีุ วิทยาลยัเทคนิคราชบรีุ การบญัชี ปวช2 
นาย ณฐักานต์  ศิลางาม สริุนทร์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร การบญัชี ปวช1 
นาย แสงสขุ  หนานศรี เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง การบญัชี 1 
นาย กําพล  สืบศรี สริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ศกึษาศาสตร์ (นาฏศิลป์) 1 

 
 

 

 

 
จัดขึ น้ เพ่ื อประสานงานความช่วยเหลือในการ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
รวมทัง้เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งผู้ เก่ียวข้องผ่านกิจกรรมร่วมกนั  

 

         ในปี 2559 มลูนิธิพนูพลงัประสานงานโครงการเพ่ือ
ดําเนินการในปี 2560 ดงันี ้ 

 

 โครงการก่อสร้างห้องนํา้ห้องส้วม หอพกันกัเรียนชาย 
โรงเรียนบ้านโพซอ อ.แมส่ะเรียง    จ.แมฮ่่องสอน งบประมาณ 238,000 บาท โดย น.ส. ณรัญญา กนก
สมัพนัธ์พร นกัศกึษาในโครงการทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาเป็นผู้ ริเร่ิม และรวบรวมเงิน

สนบัสนนุจากศิษย์เก่า นกัศกึษาและบคุลากร
วิทยาลยัการอาชีพแมส่ะเรียง 13,302 บาท มลูนิธิ
พนูพลงัรวบรวมเงินทนุสนบัสนนุโครงการจากผู้
บริจาคชาวไทย 80,500 บาท และองค์กร C.A.N. 
H.E.L.P. Thailand 100,000 บาท รวมเงิน
สนบัสนนุทัง้สิน้ 193,802 บาท โดยทางโรงเรียน
สามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเหลือโดยใช้
วสัดกุอ่สร้างท่ีมีอยูแ่ล้ว 

โครงการสนบัสนนุส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา 



 
 

 
 

 

ในรอบปีท่ีผ่านมา มลูนิธิพนูพลงัได้รับเงินบริจาคทัง้สิน้ 93 รายการ จากผู้บริจาค 66 ราย เป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 1,932,364.75  บาท เป็นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P.  Thailand 910,178.70 บาท (47.10%) 
เงินบริจาคจากบคุคลทัว่ไป 1,022,186.05 บาท (52.90%)  

 
   

 

สินทรัพย์  ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร  2,433,204.73 2,091,824.08 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,433,204.73 2,091,824.08 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน  1,259,429.00 254,955.06 

สลากออมสิน  - 1,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,259,429.00 1,254,955.06 

รวมสินทรัพย์  3,692,633.73 3,346,779.14 
     

หนีส้ ินและส่วนของมูลนิธ ิ 

หนีส้ ินหมุนเวียน     

 คา่บริการด้านบญัชีค้างจา่ย  4,000.00 3,000.00 

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน  4,000.00 3,000.00 

ส่วนของมูลนิธ ิ    

 ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  200,000.00 200,000.00 

 รายได้สงูกวา่รายจา่ยสะสม 3,488,633.73 3,143,779.14 

รวมส่วนของมูลนิธ ิ  3,688,633.73 3,343,779.14 

รวมหนีส้ ินและส่วนของมูลนิธ ิ  3,692,633.73 3,346,779.14 

รายงานการเงิน ประจําปี 2559 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 



โครงการ  รายการ รายรับ  รายจ่าย

เกษตรแบบยั่งยืน เงินบริจาค 20,000.00 0.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 2,000.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 18,000.00
รวม 20,000.00 20,000.00

ก่อสร้าง เงินบริจาค 0.00 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00

ทุนการศกึษาต่อเนื่อง เงินบริจาค 644,925.05 808,128.00

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 30,292.51
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 193,495.46
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 838,420.51 838,420.51

ทุนการศกึษาอาชีวะ-อุดมศกึษา เงินบริจาค 505,074.00 486,478.00

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 13,648.50
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 4,947.50
รวม 505,074.00 505,074.00

สนับสนุนการศกึษาชนเผ่า เงินบริจาค 49,000.00 169,600.00

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 100.00

เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 120,700.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 169,700.00 169,700.00

สื่อเพ ื่อเยาวชน เงินบริจาค 19,950.00 160,383.55

เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 140,433.55

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 160,383.55 160,383.55

โครงการอื่นๆ , ไม่ระบุโครงการ เงินบริจาค 556,875.00

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 55,687.50

เงินสมทบจากสํานกังาน-ให้โครงการอ่ืน 454,629.01
ยกยอดมา - ยกยอดไป 64,358.63 110,917.12
รวม 621,233.63 621,233.63

สาํนักงาน เงินบริจาคเพ่ืองานสํานกังาน-โครงการอ่ืน 136,540.70

ดอกเบีย้ธนาคารและรางวลัสลากออมสนิ 126,091.32

คา่ดําเนินการโครงการ 101,728.51 47,702.70

คา่ดําเนินการสํานกังาน 41,309.23
ยกยอดมา - ยกยอดไป 3,079,420.53 3,354,769.12
รวม 3,443,781.05 3,443,781.05

รายรับรายจ่ายแยกตามโครงการ  ปี 2559

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคเป็นค่าดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรท่ีสนบัสนนุค่าดําเนินการต่างหากแล้ว



 

 

  

 กมุภาพนัธ ์

สาํหรบัเดอืนนีเ้รียนอย่างเดยีวเลย  เรียนจริงๆ จงัๆ ตัง้แตจ่นัทรถึ์งอาทิตย ์
ทกุวันเลยค่ะ ถือเป็นตารางเรียนใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการปรับตัวค่อนขา้ง

เยอะเพราะเนื่องจากตารางเรียนเปลี่ยนแปลงทกุๆอาทิตย์ และก็เปลี่ยน

หอ้งเรียนทกุอาทิตยด์ว้ย สอบทกุวนั 55555 ไมค่อ่ยไดน้อนเลยคะ่ ร่างกาย

ก็เลยไมแ่ข็งแรง หนพูยายามจดัเวลาหาเวลาพกัผอ่นแตก็่หาไมเ่จอจริงๆ หนู

จะตั้งใจเรียนและดแูลตัวเองให้ดีค่ะ เกือบลืมไปเลย เทอมนี้หนูไดเ้รียน

ภาษาจีนดว้ย สนกุมากมายค่ะ แมจ้ะค่อนขา้งยากก็ตาม เขา้คลาสจีนเมื่อไร

เหมือนเราไปเรียนรอ้งเพลงโอเปร่าเลยค่ะ อาจารย์จะใหไ้ล่เสียงทกุคลาส 

เสียง 1 เสียง 2 เสียง 3 และเสียง 4   จากท่ีคิดไวว่้า จีนตอ้งยากแน่ๆ  ตอ้ง

เป็นแบบนัน้แบบนี ้แต่พอมาเรียนแลว้เหมือนมาเรียนรอ้งเพลงเลยค่ะ  หนเูลยชอบมาก ทั้งสนกุ และได ้

ความรู ้แถมยงันาํไปใชไ้ดจ้ริงๆอีกดว้ยคะ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่ึงปีของนทั 

น.ส. ปาณิสรา อย่างวรโชต ินกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

   

 

พฤษภาคม 

หลงัจากสอบเสร็จหนก็ูมโีอกาสกลบัไปร่วมทาํกจิกรรมอาสากบัท่ีโบสถแ์ละไดก้ลบับา้น    ไปสอน    
นอ้งๆ ท่ีบา้นดว้ยคะ่ เป็นประสบการณท่ี์ดแีละสนกุมากๆ ดว้ยคะ่ ไดก้ลบัไปหาความทรงจาํและสรา้ง

เร่ืองราวความทรงจาํดีๆ   :) 

     หนอูยากจะขอบคณุพ่ีๆทกุคนท่ีใหโ้อกาส   

แกห่น ูและพ่ีๆนอ้งๆ คนอ่ืนอีกมากมาย บางคน

เกง่แตไ่มม่โีอกาส บางคนมโีอกาสแตไ่มท่าํมนั 

ขอบคณุนะคะท่ีใหโ้อกาสหนเูสมอมา แมห้น ู  

อาจจะไมไ่ดเ้กง่ แตห่นจูะทาํอย่างเต็มท่ีคะ่ :)    

ขอพระเจา้ปกป้องคุม้ครองทกุคนคะ่                                    

（♥￫ｏ￩♥） 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กนัยายน 

เดือนนี้หนก็ูไดไ้ปขึ้นวอร์ดอย่างจริงจังแลว้ค่ะ ตอ้งรับผิดชอบชีวิตคนแลว้จริงๆ ซ่ึง

ยอมรับเลยว่าตอนแรกก็แอบมีกลัวๆบา้ง รวมทั้งตวัเราเองดว้ยท่ีตอ้งใหก้ารพยาบาล

คนไข ้เพราะทกุๆ คนเขา้มาหาเราพรอ้มกบัความเจ็บป่วย ฉะนัน้จงตัง้ใจทาํทกุอย่างใหด้ี 

เราจะผิดพลาดไม่ได ้เพราะชีวิตคนไขไ้ม่มีโอกาสท่ีสอง นัน่คือชีวิตจริงๆ ไม่ใชเ่หมือนตอน

เราทาํในหอ้ง Lab ท่ีสามารถผิดพลาด และแกต้วัได ้ฉะนัน้หนจึูงตัง้ใจมากๆ กบัทกุสิ่ง ซ่ึง

วอรด์แรกท่ีไดไ้ปเจอก็คือวอรด์เด็กนัน่เอง ทาํใหเ้ราไดม้ีโอกาสเรียนรูว่้า กว่าเราจะเติบโต

ไดเ้ท่านี ้ กว่าเราจะมทีกุวนันีไ้ด ้เราโชคดมีากแคไ่หน   

 

มกราคม            

สวสัดปีีใหมค่ะ่ : )  ทกุคน  

สาํหรับเทศกาลสิ้นปีและปีใหม่ เป็นช่วงท่ีหลายคนตอ้งรอคอยแน่เลย หนก็ูดว้ย เพราะเป็นช่วง

หยดุยาวท่ีเราแต่ละคนจะไดก้ลับไปอยู่กบัครอบครัวกนั :)  แต่น่าเสียดายนดิหนอ่ยค่ะ เพราะหนู

กาํลงัขึน้ฝึกพอดีเลย 555 ไม่ไดก้ลับก็ไม่เป็นไรค่ะ ยังมีคนไขอี้กมากมายรอคอยเราอยู่บนวอรด์ 

มีคนไขห้ลายคนท่ีตอ้งฉลองปีใหม่ท่ีโรงพยาบาลเพราะอาการป่วย หนเูองก็ไดฉ้ลองกับคนไข ้

เหล่านัน้ แมจ้ะอยู่ท่ีโรงพยาบาล แตห่นรู ูส้ึกดีนะคะ เพราะเราไดช้ว่ยผูค้น ไดช้ว่ยดแูล และอยู่ขา้งๆ 

เขาเหล่านั้น ร ูส้ึกดีมากเลยค่ะเวลาท่ีคนไขย้ิ้มให ้หรืออาจจะรอ้งไหเ้พราะร ูส้ึกดีกับการใหก้าร

พยาบาลและดแูลเขา ไดเ้ห็นบางคนกลบับา้นไปพรอ้มครอบครัว บางคนหายจากอาการปวด แม้

อาจจะไม่ไดห้ยดุเหมือนคนอ่ืนท่ีปิดเทอมและไดก้ลบัไปอยู่กบัครอบครวั แตห่นคิูดว่ามนัเป็นอะไรท่ี

คุม้มากมาย  

 หลงัจากลงวอรด์แลว้ก็มีคนไขห้ลายคนรอ้งไห ้ไม่อยากใหเ้รากลบั... หลายคนอวยพรให้

เรา... หลายคนท่ีเป็นร ุ่นพ่อ ร ุ่นแม่ หรือยาย ยกมือไหวเ้รา ... หลายคนเอาสิ่งของให ้แสดงความ

ขอบคณุ ร ูส้ึกตืน้ตนัและดใีจมากเลยคะ่ท่ีไดเ้ลือกมาทาํในสิ่งนี ้วิชาชพีนี ้ไดช้ว่ยเพ่ือนมนษุยด์ว้ยกนั 

ร ูส้ึกดีมากๆๆๆ เลย ไม่สามารถบรรยายออกมาไดจ้ริงๆ แต่หนคิูดว่ารอยย้ิม และการหายจาก

การป่วยของคนไขเ้หล่านี ้เป็นของขวัญปีใหมท่ี่ดีท่ีสดุในปีนีข้องหนเูลยค่ะ หนจูะไมล่ืมความรูส้ึกนี ้

แมว้ันท่ีหนจูบไปแลว้ หนจูะยงัเป็นแบบท่ีเป็นอย่างนี ้ดแูลทกุคนดว้ยใจรกั ดแูลเหมือนเขาเหล่านัน้

เป็นญาต ิเป็นคนสนทิชดิใกลข้องเรา หนจูะเป็นแบบท่ีหนเูป็นอยู่ตอนนี ้และตลอดไปคะ่  

 สดุทา้ยนี้ ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีทกุคนนับถือ ดลบันดาลใหพ่ี้ๆ ทกุคนมีความสขุ 

สขุภาพร่างกายแข็งแรง ไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บ และสมดงัปรารถนาทกุประการนะคะ  

 



 

         รว่มพนูพลงั 

 

รับข่าวสารจากพูนพลังทางอนิเตอร์เน็ต! 

สะดวก รวดเร็วทนัเหตกุารณ์  สีสนัสวยงาม ไมเ่กิดขยะ    

                               สมคัรรับขา่วสาร สง่ e-mail ไปท่ี poonpalang-subscribe@yahoogroups.com  

หรือติดตามความเคลื่อนไหวลา่สดุของพนูพลงัได้ท่ี   facebook : มลูนิธิ พนูพลงั 

      และ เวบ็ไซต์: www.poonpalang.org 

           

ด้วยกําลงัแรงงาน 

- ช่วยงานสํานกังาน (งานบญัชี, งานริเร่ิมโครงการ, งานระดมทนุ, งานประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ) 
-  ร่วมตดิตอ่ส่ือสารและดแูลนกัเรียน 

-  ร่วมเป็นแรงงานคา่ย 

-  แสดงความคดิเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน 

 

-  ทนุการศกึษาตอ่เน่ือง  

   ทนุละ 3,000 บาท ตอ่ปี 

    บริจาคสําหรับ 1 ปี จํานวน    ทนุ 

    บริจาคสําหรับ 3 ปี จํานวน    ทนุ 
 

-  ทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา   
   และอดุมศกึษา 

   ทนุละ 5,000 บาท  จํานวน    ทนุ 
 

-  สนบัสนนุส่ือเพ่ือเยาวชน 

   ทนุละ 500 บาท  จํานวน    ทนุ 
 

- (อ่ืนๆ).........................................  
  จํานวน                                บาท 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

     เช็คสัง่จา่ย มลูนิธิพนูพลงั 

     หรือ โอนเงินเข้าบญัชี  มลูนิธิพนูพลงั 

      -  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ 

         เลขท่ีบญัชี  197-0-54978-6 

       - ธนาคารกรุงไทย  
         สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ   

         เลขท่ีบญัชี   007-1-30175-5 

      แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 
 

(**เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้**) 

 เมษายน 2551 

 

 

มลูนิธิพนูพลงั  
47/217 หมูบ้่านสวิลีตวิานนท์ ถ.สขุาประชาสรรค์ 3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120  

โทรศพัท์/โทรสาร : 0-2963-1483 

website: http://www.poonpalang.org    e-mail: poonpalang@yahoo.com 
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