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จากประธานมูลนิธิ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ ว มูลนิธิพนู พลังยังคงดําเนินงานด้ วย
พลัง อาสาสมัค รเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การศึก ษา โดยเน้ น ช่ ว ยผู้ที่ ข วนขวาย
พยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ วถึงระดับหนึ่ง จากการดําเนินงานกว่าสิบปี ที่ผ่านมา นอกจากอาสาสมัครทัว่ ไป
ที่ให้ ความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังมีนกั เรี ยนนักศึกษาหลายคนที่เคยได้ รับความช่วยเหลือ กลับเข้ ามาเป็ น
พลังช่วยรุ่นน้ องต่อไปดังตัวอย่างที่ได้ แนะนําในรายงานประจําปี ฉบับนี ้
พูนพลังหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า กลไกเล็กๆ ของมูลนิธิจะเป็ นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้ าง
ความเข้ าใจซึง่ กันและกันในสังคมไทย ขอขอบคุณผู้ร่วมบริ จาค และผู้ให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ขอกุศลที่
ได้ บําเพ็ญร่วมกันในครัง้ นี ้จงดลบันดาลให้ ทกุ ท่านประสบความสงบสุขสืบไป
(วิจารณ์ พานิช )
20 เมษายน 2561


โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสน ุนสื่อเพื่อเยาวชน
จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ โดยแลกเปลี่ยนหนังสือและสื่อเพื่อเยาวชนกับโรงเรี ยน รวมทัง้
ส่งเสริ มกิจกรรมการเขียน การวาดภาพ เพื่อขยายโอกาสและรู ปแบบการแสดงออกทางด้ านศิลปะอย่างเป็ นอิสระ
และสร้ างสรรค์ ฝึ กการทํางานร่วมกับผู้อื่นตังแต่
้ การวางแผน ลงมือทํา จนผลงานสําเร็ จเสร็ จสิ ้น
ปี 2560 มูลนิธิพนู พลังได้ จดั ประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวดภาพเขียนและ
เรี ยงความ 1 ครัง้ มีผลงานส่งเข้ าร่ วม 83 ชิน้ จาก 9 สถานศึกษา มูลนิธิพูนพลังมี
ความต้ องการเน้ นให้ นั ก เรี ย นได้ แสดงออกมากกว่ า การแข่ ง ขั น ชิ ง รางวั ล
คณะกรรมการจึงช่วยกันให้ ความเห็นสําหรับทุกผลงานที่ส่งเข้ าร่ วมประกวด และ
จัด ส่ง ความเห็ น ดังกล่า วไปให้ เจ้ า ของผลงานทุก ชิ น้ เพื่ อ เป็ น กํ าลังใจและใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต นอกจากนี ้ยังได้ คดั เลือกนิทานส่งประกวด
Oshima Picture book Contest ประเทศญี่ปนุ่ จํานวน 1 ผลงาน ได้ รับรางวัลชมเชย
จากหนังสือพิมพ์ไมนิจิ
ในปี นี ้มูลนิธิพนู พลังได้ มอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้ อเขียน ทังสิ
้ ้นจํานวน 45,000 บาท จัดซื ้อ
สื่อและอุปกรณ์ด้านศิลปะต่างๆเพื่อมอบแก่นกั เรี ยนและโรงเรี ยนอีกจํานวน 105,109.86 บาท
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โครงการสนับสน ุนการศึกษาชนเผ่า
มูลนิธิพนู พลังร่ วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนชนเผ่าต่างๆ ผ่านมูลนิธิเกื ้อกูล ที่ดําเนินโครงการสนับสนุน
การศึกษาในชุมชนชนเผ่าอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
 บ้ านพักกาสะลองเปิ ดดําเนินการที่ ต.ป่ าป้อง อ.ดอยสะเก็ ด จ.เชี ยงใหม่ ตัง้ แต่ปี 2548 โดยมูลนิธิพูนพลัง
ประสานงานงบประมาณก่อสร้ างอาคารหอพัก พร้ อมทังสาธารณู
้
ปโภคอื่นๆ เช่น ระบบนํ ้าบาดาล ระบบไฟฟ้า
เป็ นต้ น มีโครงการเกษตรรู ปแบบต่างๆ เช่น เลี ้ยงหมู เลี ้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ เพื่อให้ เด็กและ
เยาวชนในบ้ านพักได้ เรี ยนรู้วิถีการเกษตรพึง่ ตนเองบนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
 ปี การศึกษา 2560 บ้ านกาสะลองมีนักเรี ยนพักอาศัยทัง้ หมด 20 คน เป็ นชนเผ่า ลีซู ม้ ง ลาหู่ อาข่า จีน และ
กะเหรี่ ยง กํ าลังศึกษาในระดับอนุบาล 1 คน ประถมศึกษา 11 คน มัธยมต้ น 3 คน และมัธยมปลาย 5 คน มี
ผู้ดแู ล 2 คน เป็ นอาสาสมัคร ชาวเมืองเชียงใหม่ 1 คน และชนเผ่ากะเหรี่ ยง 1 คน มูลนิธิพูนพลังประสานงาน
ความช่วยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารและอื่นๆ ในหอพักเป็ น
เงิน 60,000 บาท และสนับสนุนเบี ้ยเลี ้ยงรายเดือนเจ้ าหน้ าที่ดแู ลบ้ านพักกาสะลอง 111,600 บาท จากผู้มีจิต
ศรัทธาชาวไทย

โครงการเกษตรแบบยัง่ ยืน
เป็ นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการพึง่ ตนเองด้ านอาหาร และได้ ปฏิบตั งิ านทางการเกษตรเป็ นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพต่อไป โดยมูลนิธิสนับสนุนให้ แก่หน่วยงานที่เสนอโครงการได้ เหมาะสม และโรงเรี ยนจะต้ องรายงานผลอย่าง
น้ อยปี ละ 2ครัง้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 ปี
มูลนิธิเกื ้อกูลดําเนินโครงการเกษตรผสมผสานมาเป็ นเวลานาน มีความ
ต้ องการเพิ่ ม โครงการเลี ย้ งวัว เนื อ้ เนื่ องจากมี พื น้ ที่ ว่างและมี บุค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการเลี ้ยงวัว มูลนิธิพูนพลังจึงประสานงานขอรับ
ความช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น
C.A.N. H.E.L.P. Thailand
ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ไ ด้ รั บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น
80,000 บาท เพื่ อ ใช้ ในการ
ก่ อ สร้ างคอกวั ว และจั ด ซื อ้
พันธุ์ววั
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โครงการสนับสน ุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
จัดขึ ้นเพื่ อประสานงานความช่วยเหลือในการปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาให้ แก่ เด็กและเยาวชน
รวมทังเสริ
้ มสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้ องผ่านกิจกรรมร่วมกัน
ในปี 2560 มูลนิธิพนู พลังประสานงานการสนับสนุนโครงการ ดังนี ้
 โครงการก่อสร้ างห้ องนํ ้าห้ องส้ วม หอพักนักเรี ยนชาย โรงเรี ยนบ้ านโพซอ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน โดย
น.ส. ณรัญญา กนกสัมพันธ์ พร นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็ นผู้ริเริ่ ม
และรวบรวมเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรี ยง 13,302 บาท มูลนิธิ
พูน พลังรวบรวมเงิน ทุน สนับ สนุน โครงการจากผู้บ ริ จาคชาวไทย 80,500 บาท และองค์ ก ร C.A.N. H.E.L.P.
Thailand 100,000 บาท รวมเงินสนับสนุนทังสิ
้ ้น 193,802 บาท
การก่อสร้ างเริ่ มในเดือนมกราคม และสิ ้นสุดในเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ ทงระบบอาสาสมั
ั้
คร ให้
นักเรี ยนมัธยมทํางานเป็ นรายได้ ระหว่างเรี ยน และจ้ างช่างผสมผสานกัน ใช้ งบประมาณทัง้ สิ ้น 216,015 บาท
(โรงเรี ยนรับผิดชอบงบประมาณบางส่วน)
เรียน ประธานมูลนิธิพนู พลัง
ตามที่ มูล นิ ธิ พ ูน พลัง ได้ให้ค วามอนุเคราะห์บ ริ จ าคเงิน ในการสร้า งห้อ งนํ้า ให้แ ก่ นัก เรี ย นพั ก นอน
โรงเรียนบ้านโพซอ ผมเด็กชายชนะชัย นักเรียนชัน้ ม.1 ผมอยู่ในหมู่บา้ นคิดถึงซึ่งไกลจากโรงเรียน ผมจึง
ต้องมาพักนอน ที่โรงเรียนแห่งนี้มีนกั เรียนที่มาพักนอนเป็ นจํานวนมาก ทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ได้
รับความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องห้องนํา้ ห้องส้วมเป็ นปั ญหาสําคัญของหอพักนักเรียนชาย ด้วยห้องนํา้
ห้องส้วมที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ผ่านการใช้งานมานานหลายปี และไม่เพียงพอต่อการใช้
งานของนัก เรี ย น ในแต่ ล ะวั น พวกเราต้อ งอดทนรอใช้ห ้อ งนํ้า ห้อ งส้ว ม จนกระทั ง่ มูล นิ ธิ พ ูน พลั ง ให้
งบประมาณในการสร้างห้องนํา้ ห้องส้วมแห่งใหม่ พวกเราจึงมีหอ้ งนํา้ ห้องส้วมเพียงพอต่อการใช้งานและ
มีชวี ิตความเป็ นอยู่ที่ดขี นึ้
ผมจึงขอขอบพระคุณทางมูลนิธิเป็ นอย่างยิ่ง และซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ครัง้ นี้
ขอแสดงความนับถือ
เด็กชายชนะชัย ไม่มชี อื่ สกุล
นักเรียนชัน้ ม.1 โรงเรียนบ้านโพซอ
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โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ปี 2560 มูลนิธิพูนพลังสนับสนุนทุนการศึกษา
ทุ น ละ 3,000 บาทต่ อ ปี แก่ นั ก เรี ย นตั ง้ แต่ ชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จนจบสูงสุดถึงระดับ ปวส. รวม
263 ทุน ทุนการศึกษาที่ผ้ ใู ห้ ทุนแจ้ งความประสงค์
สนับสนุนต่อเนื่องระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 ทุน
รวมทัง้ สิ น้ 265 ทุ น รวมเป็ น เงิ น สนับ สนุ น ทัง้ สิ น้
859,000 บาท
การติดต่อของนักเรี ยนในปี นี ้ มี จดหมายเข้ า
มาประมาณ 100 ฉบับ มีการติดต่อทาง facebook
และ LINE เพิ่ ม มากขึน้ เป็ น การพูด คุย ทั่วไปและ
สอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา
น.ส. ทิวาพร เปลรินทร์ สาขาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมกุ ดาหาร

จํานวนนักเรี ยนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี การศึกษา 2560 แยกตามจังหวัดและชันเรี
้ ยน
ปี 2560
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0

2

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

7

บุรีรัมย์

0

0

0

1

1

2

2

1

0

1

0

1

0

9

กาฬสินธุ์

8

17

11

4

3

0

1

2

0

0

1

1

3

51

มุกดาหาร

3

15

10

2

1

1

1

1

1

2

0

0

0

37

มหาสารคาม

8

17

7

7

1

3

1

1

0

1

0

0

0

46

นครพนม

0

8

5

6

1

2

1

1

2

0

0

0

2

28

สระแก้ ว

0

0

1

1

3

1

2

0

3

0

0

1

0

12

ร้ อยเอ็ด

4

12

10

5

3

3

4

0

0

0

0

1

0

42

สกลนคร

0

0

0

0

1

4

1

1

1

1

0

1

0

10

ศรี สะเกษ

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

1

1

0

7

สุรินทร์

0

0

0

1

1

2

3

0

2

0

1

2

0

12

ยโสธร

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

4

23

69

46

28

18

21

19

7

9

7

4

8

4 265

รวม

5

โครงการท นุ การศึ ก ษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอ ดุ มศึ ก ษา
มูลนิธิพนู พลังจัดให้ มีทุนการศึกษาสําหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ ้น
เพื่ อขยายโอกาสในการศึกษาต่อให้ กับนักเรี ยนขาดแคลนที่ ตงใจเรี
ั ้ ยน มี ความประพฤติดี ผลการเรี ยนดี หรื อมี
ความสามารถพิเศษในด้ านต่างๆ และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึ่ง โดยมุ่งเน้ นสนับสนุน
ทุนให้ แก่นกั ศึกษาสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ให้ ทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อการดํารงชีพระหว่างการศึกษา และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา รวมไม่เกินปี ละ 40,000 บาท ทุนนี ้เป็ นทุนการศึกษาให้ เปล่า โดยนักศึกษาจะต้ องรายงาน
ความเป็ นอยู่ ค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยนต่อมูลนิธิทกุ เดือน
้ ้น 25 ทุน รวม 486,478
ในปี 2560 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จํานวนทังสิ
บาท มีนกั เรี ยนทุนสําเร็ จการศึกษาระดับปวส. จํานวน 3 คน
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2560
ชื่อ

น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์

จังหวัด

พัทลุง

สถานศึกษา

สาขา

ชันปี
้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

4
4

น.ส. เปมิกา กิตติศกั ดิย์ งั่ ยืน

เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

พยาบาลศาสตร์

นาย พัฒนกิจ สมานมิตร

สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ช่างยนต์

ปวช3

วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ

การบัญชี

จบการศึกษา
ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ช่างโยธา

ปวช3

นครพนม

วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

การบัญชี

จบการศึกษา
ปวส.

นาย ภาสกร รัตนิล

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ดนตรี
ศึกษา)

3

นาย ยงยศ จารัตน์

สุรินทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

พณิชยการบัญชี

จบการศึกษา
ปวส.

การบัญชี

จบการศึกษา
ปวส.

น.ส. ศิริพร บุญขาว

ศรี สะเกษ

น.ส. วิภาดา คงทน

สุรินทร์

นาย วัฒนา แสงสุวรรณ์

น.ส. อําพร มณฑาธนกุล
น.ส. ณรัญญา กนกสัมพันธ์พร

น.ส. ปภาวี สุขสุเดช

ตาก

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิงห์บรุ ี

แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรี ยง
ราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

การบัญชี

ปวช3
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ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรี ยน

ชันปี
้

นาย แสงสุข หนานศรี

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

การบัญชี

2

นาย กําพล สืบศรี

สุรินทร์

ศึกษาศาสตร์ (นาฏศิลป์ )

1

น.ส. บุญศรี ปากกาสีทอง

เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นาย นันทกฤติ มณฑาธนกุล
น.ส. นภาพร ธิบตุ ร
น.ส. นูรไอนีย์ ยะโกะ

ตาก
ลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การบัญชี

ปวส.2

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์ บรุ ี

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ปวส.1

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

ช่างเมคคาทรอนิกส์

ปวส.1

นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์

แพทยศาสตร์

1
ปวช1

น.ส. พรรษชล ตราชู

สุรินทร์

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

อิเล็กทรอนิกส์

น.ส. สุจิน เลาเลิศ

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

น.ส. จันจิรา สายยศ

สุรินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เลขานุการ

น.ส. เพชราภรณ์ พงษ์ พนั ธุ์

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์
เคมี)

ด.ญ. สินาภรณ์ ซ่อนกลิน่

สุรินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

การตลาด

น.ส. กรรณิกา เชิดศรี

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป)

น.ส. นรี กานต์ แซ่โย่ง

พะเยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิก

สปาและความงาม

น.ส. ตาลหลู่ จ่ามผอง

นครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

1
ปวช1
1
ปวช1
1
ปวช1
1

นักเรียนทุนรุน่ แรก...
นายยาการี ยา ลาเต๊ ะ นักเรี ยนทุนอาชีวศึกษาและ
อุด มศึก ษารุ่ น แรก (พ.ศ. 2545-2549) จบการศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาการบัญ ชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปั จจุบนั ทํางานที่ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สมรสกับ นางตอยี
มะห์ ซึ่งเป็ นนักเรี ยนทุนเช่นเดียวกัน ทัง้ สองสร้ างบ้ านอยู่ที่
อําเภอกะพ้ อ จังหวัดปั ตตานี ปั จจุบนั มีบตุ ร 2 คน
ยาการี ยายังคงติดต่อกับมูลนิธิอย่างสมํ่าเสมอ และ
ให้ ความช่วยเหลือในการให้ ที่พกั นําเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิไปเยี่ยมบ้ าน และช่วยสื่อสารกับนักเรี ยนและครอบครัวที่พูด
ภาษายาวีเป็ นหลักอย่างกระตือรื อร้ นทุกครัง้ .....
7

รายงานการเงิน ประจําปี 2560
ในรอบปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพนู พลังได้ รับเงินบริจาคทังสิ
้ ้น 78 รายการ จากผู้บริจาค 62 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 1,887,520.75 บาท เป็ นเงินบริ จาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 925,797.69 บาท (49.05%)
เงินบริ จาคจากบุคคลทัว่ ไป 961,723.06 บาท (50.95%)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สินทรัพย์

ปี 2560

ปี 2559

2,213,492.93

2,433,204.73

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

2,213,492.93 2,433,204.73

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน

1,281,469.01

1,259,429.00

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

1,281,469.01 1,259,429.00

รวมสินทรั พย์

3,494,961.94 3,692,633.73

หนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าบริ การด้ านบัญชีค้างจ่าย

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

7,000.00

4,000.00

7,000.00

4,000.00

200,000.00

200,000.00

3,287,961.94

3,488,633.73

ส่ วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
รายได้ สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่ วนของมูลนิธิ

3,487,961.94 3,688,633.73

รวมหนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ

3,494,961.94 3,692,633.73
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โครงการ
เกษตรแบบยั่งยืน

ก่ อสร้ าง

ทุนการศึกษาต่ อเนื่อง

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่ า

สื่อเพื่อเยาวชน

โครงการอื่นๆ, ไม่ ระบุโครงการ

สํานักงาน

รายรั บรายจ่ ายแยกตามโครงการ ปี 2560
รายการ

รายรับ

เงินบริจาค
85,000.00
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริ จาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
18,000.00
รวม
103,000.00
เงินบริจาค
40,000.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
60,000.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป
0.00
รวม
100,000.00
เงินบริจาค
565,714.02
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
309,661.98
ยกยอดมา - ยกยอดไป
0.00
รวม
875,376.00
เงินบริจาค
436,839.00
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
201,898.50
ยกยอดมา - ยกยอดไป
4,947.50
รวม
643,685.00
เงินบริจาค
120,000.00
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
100,200.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป
0.00
รวม
220,200.00
เงินบริจาค
39,985.30
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
114,123.56
ยกยอดมา - ยกยอดไป
0.00
รวม
154,108.86
เงินบริจาค
516,200.00
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้ โครงการอืน
210,386.92
ยกยอดมา - ยกยอดไป
110,917.12
รวม
837,504.04
เงินบริ จาคเพื่องานสํานักงาน-โครงการอื่น
83,782.43
32,829.78
ดอกเบี ้ยธนาคาร
ค่าดําเนินการโครงการและค่าใช้ จ่ายสํานักง 101,995.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป
3,354,769.12
รวม
3,573,376.33

รายจ่าย
80,000.00
8,500.00
14,500.00
103,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
859,000.00
16,376.00
0.00
875,376.00
623,185.00
20,500.00
0.00
643,685.00
219,200.00
1,000.00
0.00
220,200.00
150,109.86
3,999.00
0.00
154,108.86
0.00
51,620.00
785,884.04
0.00
837,504.04
210,386.92
89,527.46
3,273,461.95
3,573,376.33

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริ จาคเป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้ นเงินบริ จาคจากองค์กรที่สนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ ว
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หนึ่งปีของหลิว
น.ส. ตาลหลู่ จ่ามผอง นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มิถ ุนายน
เมื่อสัปดาห์ก่อน ทางมหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการชี้แจงกฎระเบียบ และมีร่นุ พี่ที่
ประสบความสําเร็ จมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้แก่ร่นุ น้องๆ หนูมีโอกาสได้
พบเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันในระดับ ปวช. ด้วยค่ะ
สัปดาห์ต่อมามีการเข้าค่ายทหาร ณ ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร บรรยากาศก็คล้าย
ทํางานเสริ มช่วง
กับค่ายลูกเสือ เพียงแต่วฒ
ุ ิภาวะเพิ่ มขึ้น ทหารผูด้ แู ลจึ งค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ
เพื่อให้ผเู้ ข้าค่ายฝึ กฝนความมีวินยั แต่หนูคิดว่าสิ่งที่หนูทาํ เพียงแค่ 2 วันนีไ้ ม่อาจเทียบเท่าพี่ทหารที่ตอ้ ง
อาศัยความอดทนอดกลัน้ อย่างสูง
แม้ว่ากิจกรรมจะมีค่อนข้างมากแต่หนูก็ตอ้ งทําหน้าที่ตามปกติ ด้วยการทํางานเสริมช่วงวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ ซึ่งหนูคดิ ว่า คน 1คน สามารถเป็ นอะไรได้มากกว่า 1 อย่าง ด้วยบทบาททีเ่ ราสวม หนูเป็ นได้ทงั้
ลูก นักศึกษา ช่าง และแม่คา้ และหนูจะพยายามทําหน้าที่เหล่านัน้ ให้เต็มที่นะคะ

สิงหาคม
หลังจากผ่านพ้นช่วงการทบทวนบทเรียนและสอบกลางภาคเรียนมาได้เพียง1สัปดาห์ ชีวิตก็กลับ
สูส่ ภาวะปกติ เรียน-ทํางานเช่นเดิมค่ะ สําหรับวิชาความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ประจําวิชากําหนดให้
ออกแบบเก้าอี้สาํ หรับเด็กรูปสัตว์ หนูเลือกทําเก้าอี้ชา้ งจากกระดาษลังเป็ นการประหยัดต้นทุน ที่ถกู
กําหนดไม่ให้เกิน 300.- และนีย่ งั เป็ นงานจริงชิน้ แรกของหนู ช่วงนีง้ านส่วนใหญ่ตอ้ งเริ่มทําเป็ นชิน้ จริง
ไม่ใช่เพียงการออกแบบในกระดาษเหมือนช่วงแรกของการเรียนค่ะ
หนูตอ้ งขอโทษนะคะทีไ่ ม่ได้ชแี้ จงรายละเอียดทุนที่
มูลนิธิมอบให้ว่าจะเก็บไว้เป็ นค่าเทอม ส่วนค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือนนัน้ หนูได้มาจากการทํางานช่วงเสาร์อาทิตย์ ตกเดือนละประมาณ 3000 .- ค่ะ ส่วนใหญ่
ใช้ในการเดินทางไป-กลับวันละ 60.- บางวันหนูก็
หิ้วกล่องข้าวไปทานที่มอ เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ย
บ้าง และเพื่อนๆ ก็ดเู หมือนจะชอบฝี มือของ
แม่หนูซะด้วยค่ะ ^^
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ต ุลาคม
เมือ่ ต้นเดือนตุลาคมมีเจ้าหน้าที่จากคุรสุ ภาโทร.มาแจ้งกําหนดการเข้ารับรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หนูดีใจและตื่นเต้นเป็ นอย่าง
ยิ่งเลยค่ะ เมื่อถึงวันที่ 6 หนูและแม่รีบออกเดินทางกันแต่
เช้า ช่วงเช้าจะเป็ นการซักซ้อมและทําความเข้าใจการเข้า
ร่วมพิธี ณ คุรสุ ภา ก่อนจะเดินทางไปยังศาลาดุสิตดาลัย
ในเวลาบ่าย 2 เพื่อซักซ้อมในสถานที่จริง จนเมื่อถึงเวลา
ที่ทกุ คนรอคอย 17.00 น. สมเด็จพระเทพเสด็จมาถึงยัง
ที่ประทับ ทรงฉลองพระองค์สีมว่ งอ่อน ทัง้ ห้องเงียบสงบ
ความรูส้ ึกตื่นเต้นยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงคิวตัวเอง การรับ
รางวัลพระราชทานผ่านไปได้ดว้ ยดี พร้อมกับความทรง
จําและความรูส้ ึกทีอ่ ธิบายได้ยาก ทัง้ ดีใจและตืน่ เต้น เป็ น
เกียรติอย่างสูงสุดที่มโี อกาสได้รบั พระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์ทา่ นค่ะ
ตอนนีต้ ะไคร้ที่แม่ปลูกเริ่มเก็บเกีย่ วได้แล้ว ส่วนนาข้าวก็โตวันโตคืนออกรวงเขียวๆมาเต็ม
ท้องนาเลยค่ะ ส่วนอีกฝัง่ หนึง่ กําลังโตยังไม่ออกรวง บรรยากาศยามเช้าในหน้าหนาว เย็น
สบายมากเลยค่ะ

มกราคม
ตอนนีท้ ี่บา้ นน้อยกลางทุง่ ของหนูเริ่มมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ แล้วค่ะ หลายวันก่อนเจ้าของทีด่ นิ ได้เริ่ม
ดําเนินการขุดดินจากคันนามาถมเพื่อทําถนนตัดผ่านระยะชิดขอบบ้าน หากโครงการเสร็จคงจะรูส้ ึก
แปลกกับสิ่งใหม่ที่กาํ ลังจะเกิดขึน้ หลังจากอยู่อย่างสงบมายาวนาน และหากพี่มีโอกาสแวะมาอีกครั้ง
คงแปลกตาขึน้ เยอะเลยนะคะ
หลังจากสอบกลางภาค ช่วงทีง่ านเบาบาง หนูก็ได้มโี อกาส
รับงานจากอาจารย์ที่ วิ ทยาลัยช่า งทองหลวง คื อ การทํา
อุป กรณ์โ ชว์เครื่ อ งประดับ เช่น แท่น ใส่สร้อ ย ต่างหู และ
แหวน เป็ นงานเรียบๆ ละมุนด้วยสีของเนือ้ ไม้สนซึ่งได้จาก
เศษไม้ที่รวบรวมอยู่หลังช็อปและไม่มีใ ครใช้แล้วค่ะ ด้วย
ความรูส้ ึกเสียดายไม้สวยๆ ชิน้ เล็กชิน้ น้อย ทัง้ ไม้สน ไม้ยาง
ไม้สกั แดง หนูจึงอยากนํามาทําชัน้ วางเล็กๆ ด้วยรูปแบบ
ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน หนูรสู้ ึกว่าการทํางานไม้ทาํ ให้หนูมคี วามสุขได้อย่างหนึง่ เลยล่ะค่ะ
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รับข่ าวสารจากพูนพลังทางอินเทอร์ เน็ต!
สะดวก รวดเร็ วทันเหตุการณ์ สีสนั สวยงาม ไม่เกิดขยะ
สมัครรับข่าวสาร ส่ง e-mail ไปที่ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com

หรื อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของพูนพลังได้ ที่ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง
และ เว็บไซต์: www.poonpalang.org
ร่วมพูนพลัง
- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ทุนละ 3,000 บาท ต่อปี
บริจาคสําหรับ 1 ปี จํานวน

ทุน

บริ จาคสําหรับ 3 ปี จํานวน

ทุน

- ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
ทุนละ 5,000 บาท จํานวน

ทุน

- สนับสนุนสือ่ เพื่อเยาวชน
ทุนละ 500 บาท จํานวน

ทุน

- (อื่นๆ).........................................
จํานวน
บาท

โดย
เช็คสัง่ จ่าย มูลนิธิพนู พลัง
หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บญ
ั ชี 197-0-54978-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที่บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสํานักงาน
(**เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

ด้ วยกําลังแรงงาน
- ช่วยงานสํานักงาน (งานบัญชี, งานริเริ่มโครงการ, งานระดมทุน, งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
- ร่วมติดต่อสือ่ สารและดูแลนักเรี ยน
- ร่วมเป็ นแรงงานค่าย
- แสดงความคิดเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน
มูลนิธิพนู พลัง
47/217 หมูบ่ ้ านสิวลีตวิ านนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2963-1483
website: http://www.poonpalang.org
e-mail: poonpalang@yahoo.com
LINE ID: poonpalang
เมษายน 2551

