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• ปีการศ ึกษา 2562 นักเร ียนท ี ่ ได ้ร ับการโอน
ทุนการศึกษาแล้วจ านวน 8,258 คน (96.7%) 
จากจ านวนนักเรียนทุนทั้งหมด 8,541 คน คิด
เป็นเงินทุนการศึกษา 38.6 ล้านบาท

โครงการ ทุนการศึกษา
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

งานเพ่ือการศกึษา
เยาวชนขาดโอกาส

นักเรียนทุนทั้งหมด

8,541 คน 

ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1- 6 หรือเทียบเท่า

1,803

615

498

2,604

1,311

1,710

กลาง

ตะวนัตก

ตะวนัออก

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ใต้

เหนอื

จ านวนคนภาค
6,820 

1,545 

176 

6,637 

1,490 131 

สายสามญั สายอาชพี ทุนอืน่ๆ

นักเรียนทุนทั้งหมด โอนทุนได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จ านวน
นักเรียนทุนแบ่ง
ตามภูมิภาค

จ านวนคน
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การดูแลนักเรียนทุน
• มีจ านวนนักเรียนที่ได้รับการติดตาม พูดคุย ให้

ค าแนะน าแล้ว 71% ของนักเรียนทุนทั้งหมด

52%                  โทรพูดคุย ให้ค าแนะน า 4,434 คน

19% เยี่ยมติดตามนักเรียน 1,600 คน

29%          อยู่ระหว่างการติดตาม 2,507 คน

• การดูแลโดยพี่เลี ้ยงอาสาผ่านทางสื่อออนไลน์ 
ใน Facebook กลุ ่มปิดนักเร ียนทุน และผ่าน
ทางการพูดคุยทางโทรศัพท์

อาชีพนี้ไม่
เกินฝัน

10 วิธีเพิ่มความ
เชื่อมั่นในตนเอง

แบบทดสอบ
วัดความลาด
ทางอารมณ์

“ทุนการศึกษาช่วย
ส่งเสริมให้หนูได้ท า
ตามความฝันตัวเอง 
ให้หนูได้ก้าวหน้าและ
ทันเพื่อน ให้หนูได้มี
โอกาสมองโลกท ี่
กว้างขึ ้น จากที ่หนู
ค ิดว ่ าหน ูคง ไม ่มี
โอกาสอย่างเพื ่อน
คนอื่นๆ ”

น้องพลอยพรรณ 
นักเรียนทุนจ.แมฮ่่องสอน
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งานเพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

โครงการร้อยพลังการศึกษา

จ านวนโรงเรยีนทีใ่ชเ้ครื่องมอื
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 1. Learn Education

44 รร.

6. ทุนการศกึษา
77 รร.

7. โรงเรยีนคณุธรรม
58 รร.

3. Winner English
33 รร.

2. Teach for Thailand
34 รร.

4. หลักสตูร
ครูแนะแนวรุ่นใหม ่

26 รร.

5. วัยรุ่นอุน่ใจ
7 รร.

ความค ืบหน ้าของการใช ้ เคร ื ่องม ือใน
โครงการฯ
• เทอม 2/2562 มีจ  านวนโรงเร ียนใน

เครือข่ายเพิ่มขึ ้นจากเดิม 82 เป็น 84
โรงเรียน 

รวม 

84 โรงเรียน 30 จังหวัด
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• 30-31 สิงหาคม 2562: ร้อยพลังการศึกษา
ร่วมกับ Learn Education จัดอบรมร้อยพลัง
เพื่อนครูคณิต  ณ โรงแรมมันตราวารี ขอนแก่น 
โดยมีคุณครูจากเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 11
คน เข้าอบรมเทคนิคการสอนแบบผสมผสาน 
Blended Learning Solution และร่วมกันแชร์
เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริงใน
ห้องเรียน

ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้จัดอบรมร้อยพลัง
เพื่อนครูคณิต รวมทั้งสิ้น 4 คร้ัง และมีครูคณิตใน
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมทัง้หมด
75 คน
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(ม.ค.

สร้างการมีส่วนรว่ม

งานอาสาสมัคร

• 7 กันยายน 2562:  จัดกิจกรรม 
Midterm Review พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8
เพื่อประเมินผลหว่างการท างานอาสาใน
การดูแลน้องๆ นักเรียนทุนผ่านออนไลน์ 
(เฟสบุ๊คกลุ่มปิดนักเรียนทุน) และ ผ่าน
ทางโทรศัพท์

• สิงหาคม 2562: มอบประกาศนียบัตร
ส าหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ได้ใช้
เวลาว่างร่วมเป็นอาสาสมัครเพื ่อดูแล
น้องๆ เพื่อนๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ใน
โครงการ Student Volunteer รุ่น 1-3 
ระหว ่างเด ือน เมษายน – ม ิถ ุนายน 
2562 โดย Student Volunteer รุ่นที่ 4 
ที่จะปฏิบัติงานต่อไปได้เปิดรับสมัครและมี
ผ ู ้ผ ่านการคัดเล ือกจ  านวน  13 คน 
ปฐมนิเทศในวันที่ 3 ตุลาคม 2562

งานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม

จ านวนอาสาสมคัร
(ม.ค. – ก.ย.62)

พี่เลี้ยงอาสา

25 คน

อาสาผู้ให้ก าลังใจ 
(Pen Pal)

61 คน

Student Volunteer

9 คน

รวม 4,837 คน

รวม 95 คน

แบ่งเป็น

โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง 
ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจนักเรียนทุน
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สร้างความร่วมมอื

องค์กรร่วมสนับสนุน

น ้าใจจากคนในสังคมและองค์กรต่างๆร่วมสนับสนุน
และสมทบทุนการศึกษา ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

• สมทบทุนการศึกษา โดย
 YOUTH TONIC มอบเงินรายได้จากการ

จ าหนา่ยเสื้อยดืเพื่อน้องในแคมเปญ Youth
for Young

 บรษิทั ทพีารท์เนอร์ จ ากดั มอบเงินรายได้
ส่วนหนึ่งจากการจ าหนา่ยกระเป๋าเดนิทาง
ในแคมเปญ “Get & Give ช้อปปันน ้าใจ”

 Math Masterclass มอบเงินจากค่าสมคัร
ติวเตอร์ออนไลน์ ในช่วงระยะเวลา 1 ส.ค. -
15 ก.ย. 62

 นักเรยีนชั้น ม.6 โรงเรยีนสตรสีริเิกศ จ.ศรสีะ
เกษ ระดมทุนจากการเปิดหมวกร้องเพลง
เล่นดนตรีในโครงการ Give for live

 บรษิทั อควา ฟาวเดอร์ กรุป๊ จ ากดั มอบเงิน
ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง
“DEMOCRACY RUN 24 Km. Virtual
Run”

 บรษิทั ยนูคิ ไทม์ แมชชนี มอบเงินรายได้
ทั้งหมดจากการจัดงานประมูลนาฬิกา รุน่
ลิมิตเต็ด จ านวน 5 เรือน

• บรษิทั Line ประเทศไทย จ ากดั มอบ MacBook
จ านวน 43 เครื่องและจอคอมพิวเตอร์ 4 จอ
ให้กับโรงเรยีนในเครือข่ายรอ้ยพลังการศึกษา
และให้กับร้านปันกนัน าไปจ าหนา่ยเพื่อเปลี่ยนเป็น
ทุนการศึกษา
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• องค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรมส าหรับเยาวชน

 19 กรกฎาคม และ 20 สิงหาคม 2562: กิจกรรมดีๆ CSR
Project จาก สวนน า้รามายณะ จ.ชลบุรี มอบบัตรเข้าใช้บริการ
เคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ในสวนน ้าพร้อมบัตรรับประทาน
อาหาร จ านวน 80 ใบ ให้กับมูลนิธิยวุพัฒน์เพื่อส่งต่อความสขุ
ให้กับน้องๆ นักเรียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี โรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร และ
โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ จ.ชลบุรี

 13 กันยายน 2562 บรษัิท บีอซีี-เทโร เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ มอบ
บัตรเข้าชม “วอล์คกิง้ วิธ ไดโนซอร์ส – ดิ อารีน่า สเป็คแท็คคูลา”
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี โดยมี นักเรียนทุนจาก 3
โรงเรียน โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนทีปังกรวทิยาพัฒน์
(วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมถ์ และโรงเรียนศรีบุณยานนท์
รวม 67 คน ได้ไปชมการแสดง

รงเรียนเกาะจนัทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
รงเรียนเกาะจนัทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี

รงเรียนเกาะจนัทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
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• เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

 25 กรกฎาคม 2562: Teddy’s Theatre กลุ่มนักศึกษา
จากประเทศไต้หว ัน โดยการสนับสนุนจาก Youth 
Development Administration หน่วยงานภายใต้
กระทรวงศึกษา ประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาศึกษาดู
งานและเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับปัญหาของเยาวชนขาด
โอกาสและการด าเนินงานด้านพัฒนาเยาวชนของ
มูลนิธิฯ เพื ่อเป็นข้อมูลในการน าไปช่วยแกไขปัญหา
สังคมต่อไป

 19 กันยายน 2562: คณะผู้บริหารจากบริษัท FedEx 
อเมริกาและแคนาดา เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานด้าน
การด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อเยาวชนที่ขาดโอกาส 
และได้ร่วมบริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท สมทบเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดโอกาสด้วย

• กองทุนพี่ให้น้อง... น ้าใจจากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้อง

3-4 สิงหาคม 25652: รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนและ
อาสายวุพัฒน์ ร่วมออกบูธในกิจกรรม “ถนนปัน
กัน ครั้งที่ 8” ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เพื่อน า
เงินรายได้จากการจ าหน่าย ของร่วมปันจากรุ่น
พี่อดีตนักเรียนทุน สมทบในกองทุนพี่ให้น้อง
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป 
สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 38,000 บาท โดย
ระหว่าง มกราคม - กันยายน 2562 รุ่นพี่อดีต
นักเรียนทุนบริจาคเงินสมทบกองทุนพี่ให้น้อง
รวมทั้งสิ้น  87,055 บาท 

รวมกองทนุ
พี่ให้น้อง

(ม.ค. – ก.ย. 62)

87,055 บาท 
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ระดมทุนเพ่ือโครงการทนุการศกึษา 
(มกราคม – กันยายน 2562) 

52.3 ล้านบาท

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

4.4 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

47.9 ล้านบาท             

น ้าใจจากสังคมทีเ่กิดขึน้
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กิจกรรมยวุพัฒน์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โอนทุนการศึกษา เทอม 2/2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ
รร. เครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

15

ร่วมกิจกรรม Good Society Expo 2019 โซนการศึกษา เซ็นทรัลเวิลด์ 10-13

โครงการร้อยพลังการศึกษา
• ปฐมนิเทศ ครู Teach for Thailand
• ติดตามการขยายเคร่ืองมือของภาคีร้อยพลังฯ
• ประชุมภาคีร้อยพลังฯ

11

29 8

กิจกรรม Pen Pal Day คร้ังที่ 6 ในงาน GSE 11-12

“Student volunteer” รุ่นที่ 4 ปฏิบัติงาน 3-28

รับสมัครพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9 1 6

ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8 9

ประชุมนิเทศอาสา โครงการโรงเรียนคุณธรรม 13-15

ปฏิทินกิจกรรม
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เงินบริจาครับและแหล่งทีม่า
(มกราคม – กันยายน 2562)

รายงานการเงิน

ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

บุคลลทั่วไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

องค์กรทั่วไป

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

ร้านอาหารและภัตตาคาร

รวม

228.8
ล้านบาท

72.1

51.4

47.7

24.4

23.1

8.5

0.8

0.8



54%23%

23%
0%

รายละเอียด ล้านบาท

• ด้านการ สรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนสื่อเพ่ือความยุติธรรมในสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

21.2
6.0
3.2

2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือขา่ยจิตอาสา 1.1
3. เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 0.8
4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 0.1

• ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็

1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.8
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 0.8

• ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพืน้ที่
ห่างไกล

8.0

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดทา้ย 0.4
3. โครงการคนล าสนธิไม่ทอดทิง้กัน 0.3

• ช่วยเหลือการเรียนรู้และการศึกษา

1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 6.5
2. โครงการ Saturday School 0.6
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มนอ้ยผู้ด้อยโอกาส 0.5

รวม 52.4

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 52.1

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 0.8

3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 0.5

4. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 0.2

รวม 53.6

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

12

228.8
ล้านบาท

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

53.6 ล้านบาท

ดอกเบ้ียรับ
0.01 ล้านบาท

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนนิงานของมูลนิธิฯ

122.7 ล้านบาท

สนับสนุนการ
ท างานเพือ่สงัคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ      

52.4 ล้านบาท

เงินบริจาคแบ่งตามวตัถุประสงค์
(มกราคม – กันยายน 2562)
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เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์

195.8 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

8.8 ล้านบาท

96%

4%

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 195.8 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 8.8 4%

รวม 204.6 100%

(มกราคม – กันยายน 2562)
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รายละเอียด ล้านบาท

• สรา้งการมสีว่นร่ว่มเพือ่สว่นรวม
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 43.0
2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 16.6
3. ร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์

- กองทุนธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

7.2
4.0
3.8

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 5.8

4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 3.0

• ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็
1. เพ่ือโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 2.5
2. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 1.0
3. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.2

• สนับสนนุชว่ยเหลือเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่

ห่างไกล
7.5

• สนับสนนุการเรยีนรูแ้ลการศกึษา

1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 6.5

2. โครงการ Saturday School 0.6

รวม 103.7

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศกึษา) 60.0

2. งานทุนการศึกษา 27.9

3. งานดูแลนักเรียนทุน 4.0

4.  ยุวพัฒน์สาส์น & ฯลฯ 0.2

รวม 92.1

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

92.1 ล้านบาท

47%53%
195.8
ล้านบาท

สนับสนุนการท างานเพื่อ
สังคมร่วมกับภาคีต่างๆ 

103.7 ล้านบาท

(มกราคม – กันยายน 2562)
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เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  
(มกราคม – กันยายน 2562)

รายละเอยีด ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ 5.9

2 ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ 0.7

3. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 0.4

4 ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.3

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.2

6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.4

7. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.3

8.ค่าสาธารณูปโภค 0.1

9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.1

10.ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ 0.1

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.3

รวม 8.8

8.8
ล้านบาท
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รายละเอียด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562) 43.6

รับบริจาค 228.8

บริจาคออก 204.6

คงเหลือ 30 กันยายน 2562 24.2

สถานะทางการเงนิ

ยอดคงเหลือ


