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รายชื ่อคณะกรรมการ

 สวัสดีคะนองๆ เผลอแปบเดียวผานครึ่งปไปอีกแลวนะคะ ใครที่

ตั้งใจไววาปนี้จะทําอะไร จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไร....ลงมือทํารึยังคะ

เวลาเปนสิ่งมีคาจริงๆ เราทุกคนไดเวลาเทาๆ กัน คนละ 24 ชั่วโมง แตตางกัน

ตรงท่ีแตละคนใชเวลาใหเกิดประโยชนกับตัวเองและคนอ่ืนไดมากนอยไมเทากัน 

พี่อยากใหนองๆ   เห็นคุณคาของเวลาและใชมันใหเปนประโยชนมากที่สุดคะ

 พี่เองไดใชเวลาอานหนังสือเลมหนึ่ง หนังสือเลมนี้พูดถึงความสําเร็จ 

และพบวา จริงๆ แลวความสําเร็จไมไดเกิดขึ้นกับคนที่เรียนเกง แตมักจะ

เกิดขึ้นกับคนที่มีวิธีการคิดที่ดี มีเน้ือหาทอนหน่ึงกลาววา “บุคคลจํานวนมาก

ที่ประสบความสําเร็จไมใชคนที่มีความสามารถและสติปญญาที่โดดเดนกวา

คนอื่น ตรงกันขาม พวกเขากลับเปนเพียงคนธรรมดาๆ หลายตอหลายคน

รูสึกงงวาบรรดาคนที่สติปญญาไมถงึครึ่งของตน             ทั้งยังเปนนักศึกษาที่สอบได

อันดับทายสุดกลับประสบความสําเร็จในชีวิตอยางมาก...ท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะ

คนธรรมดาๆ       เหลานั้นมีความแนวแนกับเปาหมายของตนเอง       พวกเขาทํางาน

อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  และที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทาง”

 

 เพราะฉะนั้น เราคงตองใชเวลาที่มีสรางเปาหมายของตัวเองและใช

ความเพียรพยายามในการจะเดินไปใหถึงเปาหมายนะคะ อยาปลอยเวลาไปกับ

ความกลัวอุปสรรคและความยากลําบากที่จะเกิดขึ้นในวันขางหนา แตขอให

ใชเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองอยางสมําเสมอและทําทุกๆ วันใหเต็มที่ ถาไมมี

อุปสรรค ก็ไมมีความสําเร็จนะคะนองๆ

      พี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน  



นายวิเชียร พงศธร
นางสาววิสมัย เกตุทัต
นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน
นางสาววรรณา คลศรีชัย
นายสุรเดช บุณยวัฒน
นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย
นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
นางสาวทิพยชยา พงศธร
นางสาวโมนา ศิวรังสรรค

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ



ทางเลือก 
หลังเรียนจบ

อาหารเมืองเหนือ 
จากท้องถิ่น สู่ทั่วไทย ทั่วโลก
ทางเลือกหลังเรียนจบ
ภารกิจสุดแผ่นดิน 
เรียนรู้อาชีพรอบตัว

facebook.com/yuvabadhana
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4)

ยุวพัฒน์สาร
กรกฎาคม - กันยายน 2559



ข้าพเจ้าต้องการให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย
วัน/เดือน/ปี ..……………..………………..

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................  นามกุล................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อองค์กร สำาหรับการออกใบเสร็จรับเงิน ..........................................................................................................................
ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ....................  อาคาร ...................................................  ซอย ............................................................
ถนน .............................................แขวง .......................................... เขต ..........................................  จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์ ........................................... มือถือ ........................................ โทรสาร .............................................. 
อีเมล ...............................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด  …..….. / ............. /…...….…
     องค์กร      บุคคลทั่วไป                 อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์  รหัส ...................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินให้กับโครงการต่างๆ ดังนี้

     โครงการ ‘ ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี ’ ให้ปัญญาเป็นทุนชีวิตเพื่ออุปการะเยาวชนที่ขาดโอกาสจนจบชั้นมัธยม 6 หรือเทียบเท่า  

     โดยยินดีที่จะบริจาคเงิน

มูลนิธิยุวพัฒน์
YUVABADHANA FOUNDATION
กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำาดับท่ี 300
Yuvabadhana Foundation is listed as a Public  Charity No.300 by the  Ministry of Finance

 

      โครงการพัฒนาเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกจิตสำานึกในคุณธรรมของเยาวชน 
      เป็นจำานวนเงิน................................. บาท       
      โครงการพัฒนาคร ู ส่งเสริมการพัฒนาครูต้นแบบที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม 
      เป็นจำานวนเงิน ................................ บาท     
      ให้มูลนิธฯิ บริหารและจัดสรรตามความจำาเป็น  เป็นจำานวนเงิน.....................   บาท     
   

ด้วยวิธีการบริจาค (กรุณาเลือก 1 ข้อ)
      เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด) ธนาคาร …………………………………….............................................. 
      ตั้งแต่เดือน…………….…...…....... ปี……........... ถึง เดือน…………………...…..... ปี……...........
      หมายเลขบัตร .............................................................................. บัตรหมดอายุ ........... /...........  /..............................
      ชื่อ/นามสกุลผู้ถือบัตร (อังกฤษ) ...................................................................................................................................... 
      ลายเซ็นผู้ถือบัตร ................................................................................ วันที่ ...................................................................
      โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  “มูลนิธิยุวพัฒน์”  ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่บัญชี 095-2-15120-7
      วันที่โอน………………………………….... โอนจากสาขา ………………………………………......……………........................................
      เช็ค สั่งจ่าย “มูลนิธิยุวพัฒน์” ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY 
      เช็คธนาคาร................................................................ หมายเลขเช็ค................................................................................ 
      (กรุณาอีเมลหรือแฟกซ์แบบตอบรับการบริจาคและสำาเนาใบโอนเงินมาที่ ybf@ybf.premier.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2301-1439)

                                                                             ลงชื่อผู้บริจาค..................................................................................................

                           
                         www.yuvabadhanafoundation.org                   facebook.com/yuvabadhana

เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร 0-2301-1143, 0-2301-1093-5 อีเมล ybf@ybf.premier.co.th  
  (YBF 88 )

1,800 บาท/ทุกเดือน
10,000 บาท/ทุก 6 เดือน   
20,000 บาท/ทุกปี

           

1,200 บาท/ทุกเดือน
7,000 บาท/ทุก 6 เดือน   
14,000 บาท/ทุกปี

           

600 บาท/ทุกเดือน
3,500 บาท/ทุก 6 เดือน   
7,000 บาท/ทุกปี
................................... บาท เพื่อสมทบเป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนทั่วไป
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เรื่องโดย  พี่เปิ้ล
วาดภาพโดย  MOOK CHU 

        เพราะแบบนี้ ใครๆ ก็รัก

ดูคุณลุงคนนั้นซ ิ

     น่าสงสารจัง!!

หนูสงสารคุณลุง  
เราต้องมีเงินเยอะๆ ใช่ม้ัย  

จึงจะช่วยคุณลุงได้

คุณป้าคะ หนูขอซ้ือน้ำากับขนมปังค่ะ 
        หนูจะเอาไปให้คุณลุงที่นั่ง 
            อยู่ ใต้ต้นไม ้ ได้ซิจ๊ะหนู...

ตัวแค่น้ี
รู้จักนึกถึง
คนอื่น  

คุณลุงคะ...หนูกับพี่ๆ 
เอาน้ำากับขนมปัง
มาให้คุณลุงค่ะ ขอให้

จำาเริญๆ 
นะหนู

ขอบใจ
มากนะ

มีไม่เยอะ 
เราก็ช่วยท่านได้...

เราไปซื้อน้ำา 
กับขนมปัง มาให้

คุณลุงดีกว่า

งั้นก็ดีเลยซิคะ  
ไปกันเลยค่ะ!!!
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คนคิด...เพื่อสังคม

ภารกิจ “สุดแผนดิน” สุดแรงปนเพื่อนอง

6

 พี่โปง  ปวิณ สุวรรณชีพ มือกลองรัวๆ แหงวง moderndog  วันนี้พี่โปงวางไมกลอง สลัดคราบ

ศิลปนระดับตํานาน  จับจักรยานปนไปกับภารกิจ “สุดแผนดิน” ระยะทางกวา 2,300 กิโลเมตร จากเชียงราย 

ถึงสตูล เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อจักรยานใหนองๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ภารกิจนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

  การปนจักรยานสําหรับพีเ่ปนความทาทาย

ความสามารถ การปนจักรยานทําใหคนเห็นในสิ่ง

ที่เราทํา เปนการจุดประกายใหคนอ่ืนๆ ไดดวย

บางคร้ังเวลาปนก็จะมีคนบอกวาอยากทําแบบพี่

จังเลย อีกอยางที่สําคัญคือแทนที ่จะป นจาก

เหนือไปใต เสรจ็แลวก็นัง่ยิม้อย ูคนเดียว ไหนๆ 

ก็มีคนคอยติดตามดูเราเยอะ ลองคิดหาวิธีวา

จะยังไงใหคนเปนพันเปนหมื่นนั้นมามีสวนรวม

ในการทําประโยชน ใหคนอ่ืน พ่ีอยากใหการ

ปนจักรยานซ่ึงเปนส่ิงท่ีพ่ีรัก เปนประโยชนกับ

คนอื่นๆ ไดดวย มีคนอีกเยอะแยะ โดยเฉพาะ

นองๆ เด็กๆ ที่ตองการจักรยาน พี่เชื่อวาการที่

เขามีจักรยานสักคันจะชวยใหเขามีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นได  นองๆ บางคนบานอยูหางจากโรงเรียน 

4-5 กิโล อาจไมไกลมากนะแตใชเวลาเดินนาน 

ถาเขามีจักรยานๆ จะชวยใหชีวิตเขาดีขึ้นอีก ถา

การปนของเราทําใหชีวิตของใครดีข้ึน มันก็นาจะ

ดีกวาการมีความสุขอยูคนเดียว

การทําเพื่อสังคมคือการเริ่มตนจากตัวเราเอง

 พ่ีคิดวาคนๆ นึงไมจําเปนตองคิดทําอะไร

เพื่อคนอื่นตลอดเวลาก็ไดนะ แตเราตองคิดเริ่มที่

ตัวเรากอน แคเรารูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของตัวเอง ส่ิงน้ีจะทําใหเราเปนคนท่ีดีข้ึน เม่ือเรา

ดีมันก็จะสงผลใหคนรอบขางดีขึ้นดวย ซึ่งหาก

ทุกๆ คนทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด ทุกคนตาง

เปนคนดี สังคมซ่ึงเปนหนวยที่ใหญมนัก็จะดีตาม

เราเปนเด็ก เรามีหนาที่เรียนหนังสือ เปนเด็กดี

เราก็ทําตรงนั้นใหดีที่สุด ทําใหเต็มที่ เมื่อวันที่

เราพรอมที่จะทําเพื่อคนอื่น เราก็ลงมือทําเลย

พี่เช่ือวาถาตัวเรายังไมพรอมก็คงไมมีใครไดรับ

ประโยชนจากเรา 

พี่โปงบอกวา...อยากใหนองๆ เห็นความสําคัญ

ของ “โอกาส” และ “เวลา” 

 ในวันท่ีเราเปนเด็กเวลามีโอกาสเขามา

เรามักจะมองขาม เรามักมองเห็นความสนุก

เปนอันดับแรกเสมอ พ่ีอยากใหนองๆ ควาโอกาส

ที่เขามาในชีวิต เปดใจรับโอกาสน้ันและทําโอกาส

ที่มีใหดีที่สุด ทําหนาที่ของเราใหดี และขอให

ใชเวลาที่ทุกคนตางมีเทาๆ กันใหเปนประโยชน

มากที่สุดครับ 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จากพี่โปง ปวิณ สุวรรณชีพ

ภาพจาก facebook/Lifecyclingclub

ภารกิจ “สุดแผนดิน” เริ ่มตนจากความ

อยากที่จะทาทายตัวเองแตกลับจบลงดวยการ

ไดทําเพื่อนองๆ

 สุดแผนดินคือช่ือโครงการที่คิดขึน้มา

เริ่มจากพ่ีอยากปนจักรยานไกลๆ น่ังคิดวามี

เสนทางไหนที่ทาทายบาง มาจบลงที่เหนือสุด

ไปใตสุดคิดไปคิดมา...ปนคนเดียวก็ตอบสนอง

ความตองการของตัวเองคนเดียว ไหนๆ ก็มีคน

ติดตามดูเราเยอะ มีคนมา follow กิจกรรมที่

พี่ทํา คอยเชียร คอยใหกําลังใจ ถาเราจะเปลี่ยน

เสียงเชียรจากคนมากมายเหลาน้ันใหเปนประโยชน

เราจะทํายังไงไดบาง เลยเกิดเปนการปนเหนือสุด

ไปใตสุดเพื่อระดมทุนซื้อจักรยาน ทํากลองรับ

บริจาค เปดบัญชีเปนเรื่องเปนราว ใครอยาก

มาปน...มา!!! ใครอยากบริจาค...มา!!! ระหวางทาง

ที่ปนก็มีคนมารอบรจิาค จริงๆ ตอนแรกคิดวา

จะปนไปคนเดียว เพราะคงจะไมมี ใครบามาทํา

อะไรแบบนี้ กับเรา แตกลับกลายเปนวาปน

คนเดียวประมาณ 120 กิโลที ่เหลือมีเพื ่อน

รวมทางตลอด พ่ีไมคิดวาจะไดรับการตอบรับ

อยางดี เงินท่ีระดมทุนเพ่ือซ้ือจักรยานไดประมาณ

6 แสนบาท ตอนนี้กําลังอยูในระหวางสรุปวา

จะซ้ือจักรยานรุนไหน เพือ่ใหไดจํานวนคันมากท่ีสุด

และวิธีการจัดสงใหถึงมือนองๆ 3 จังหวัด

ชายแดนใตจะทํายังไง เพราะเปนพืน้ทีท่ี่อันตราย

  

มีวิธีการชวยเหลือสังคมในรูปแบบอ่ืนมากมาย

แตส่ิงน้ีคือการไดทําในส่ิงท่ีรักและไดมอบโอกาส

การมีชีวิตที่ดีใหคนอื่นไปพรอมๆ กัน
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มือเล็กๆ แครอทน้อยๆ

หนูเก็บแครอทมาฝาก
เก็บมาจากมือเล็กๆ สองมือหนู
ผักสดๆ ปลูกบนดอยปลูกบนภู
จากมือหนูส่งผู้คนพื้นแผ่นดิน

บ้านฉันบ้านเธอ

	 ผืนดินไม่ ว่าจะเป็นแห่งหนใดย่อมสร้างประโยชน์ ใ ห้ กับ 
ผู้อยู่อาศัย	 และไม่ว่าผืนดินนั้นจะห่างไกลเพียงใด	 นั่นไม่ใช่อุปสรรค 
ที่จะขว้างกั ้นพืชพันธุ ์ธัญญาหาร	 ต้นหญ้าใบไม้	 ไม่ให้เจริญงอกงาม 
ดั ่งเช่นเด็กๆ	 ที ่ไม่ว่าจะอยู ่	 ณ	 ที ่ใด	 ไกลแค่ไหน	 ลำาบากทุรกันดาร 
มากเพียงใด	 เด ็กๆ	 ก ็ย ังสามารถเติบโตและงดงาม 	เป็นเยาวชน 
เป็นผู้ใหญ่ที ่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความดีได้			หากเรียนรู ้ที ่จะ 
สร้างประโยชน์และมอบสิ่งดีๆ	ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ	
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 มิตรภาพระหวางเพื่อนซึ่งตางมอบนําใจใหแกกันเปนมิตรภาพ
ที ่ย ิ ่งใหญ เม ื ่อเราตองช วยเหลือกันแลว ไม ส ําค ัญวาแตละคน
จะทําหนาที่อะไร ขอเพียงทําหนาที่นั้นใหดีที่สุด ชวยกันทําใหภารกิจ
ประสบผลสําเร็จ และเมื่อความสําเร็จนั้นมาถึงเราจะแบงปนความสุข
กันคนละครึ่ง เพราะความสําเร็จนั้นมาจากการรวมไมรวมมือกันระหวาง
“เพื่อนเรา” 

ขอบคุณภาพจาก  คุณสราวุฒิ อินทรบ

เพื่อนเอ๋ย...ยามแดดร้อน
สาดส่อง

ใบตองต้องป้องแดด
คลายแผดเผา

ฉันคอยจับทางใบตอง
เป็นร่มเงา

ส่วนตัวเจ้าจับคันเบ็ด
เสร็จแบ่งกัน



 

จดหมายจากนองพรนภา สังขวงษา จ.สกลนคร 

ไดอานจดหมายจากนองแลวรูสึกภูมิใจมากนะคะ ที่นองพยายามจะชวย
แบงเบาภาระของครอบครัว เราอาจจะยังเด็กเกินไป ยังไมมีความสามารถ
มากพอที่จะทําอะไรไดมากไปกวาที่กําลังทํา แตพี่เชื่อวาหากเราทําในสิ่งที่
เราสามารถทําไดและทําอยางดีที่สุด สิ่งเล็กๆ นั้นจะเปนประโยชนสําหรับ
ทุกๆ คนคะ ขอใหนองพรนภารักษาความดีนี้และตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อ
วันหนึ่งที่นองโตขึ้น มีกําลังมากขึ้น นองจะไดเปนเสาหลักของครอบครัว ดูแล
สมาชิกทุกๆ คนใหมีความสุขไดคะ :D

จดหมายจากเพื่อน

จดหมายจากนองพรนภา สังขวงษา จ.สกลนคร

 มาพบกันอ ีกแล วนะคะ  พี ่ล ะดีใจมากๆๆๆๆ
เห็นจดหมายที่นองๆ เขียนสงมาถึงมูลนิธิฯ กองเบอเริ่มเลยคะ
และที่นายินดีไปกวานั้น คือจดหมายหลายฉบับเขียนมาจาก
นองๆ นักเรียนทุนยุวพัฒนนองใหมปายแดง ประจําป 2559
ขอตอนรับสูครอบครัวยุวพัฒนนะคะ...จดหมายสวนใหญ
นอกจากจะเขียนมาเลาเกี่ยวกับความเปนอยูแลว ยังเขียน
มาขอคําแนะนํา ขอคําปรึกษาเรื่องตางๆ ซึ่งพี่ๆ ทุกคนดีใจ
ที่นองๆ รูสึกวาเราเปนครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็เลาสูกันฟง
อะไรที่พี ่ๆ ชวยเหลือไดก็ยินดีนะคะ...เรามาอานจดหมาย
จากนองใหมปายแดงกันดีกวาคะ  :D

 

จดหมายจากนองโชติกา พุมประดิษฐ จ.นครปฐม

พี่ดีใจเชนกันนะคะที่ไดอานจดหมายฉบับแรกจากนองโมคะ
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดอานจดหมายเลาเรื่องสนุกๆ 
ฉบับตอๆๆๆ ไปจากนองโมอีก ชมรมจิตอาสาที ่น องโม
เขารวมคงมีกิจกรรมใหทําเยอะมาก ซึ่งเปนประสบการณที่ดี
ไดเรียนรูประสบการณใหมๆ   และการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
จะชวยใหนองโมเห็นประโยชนของการเปนผูใหและไดเห็น
ความสุขของผูรับคะ อยาลืมเลาประสบการณและชวนเพื่อน
คนอื่นๆ  ใหมารวมเปนพลังจิตอาสาดวยนะคะ :P
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จากนองใหมปายแดงกันดีกวาคะ  :D

จดหมายจากนองกนกวรรณ แกวเพ็ชร  จ. เพชรบุรี

พี่ดีใจดวยนะคะที่นองมีความสุขกับการเรียนและที่สําคัญคือ
นองกนกวรรณมีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน ตอจากนี้ก็ตองพยายาม
ที่จะทําเปาหมายใหสําเร็จนะคะ พี่เคยไดยินนองๆ ที่เรียน รด.
บอกวาการเรียน รด.ตองฝกหนัก เหนื่อย แตสิ่งที่ไดก็คุมคา เพราะ
นอกจากยศทหารที่จะไดรับแลว ยังไดฝกความอดทน และ
ความมีระเบียบวินัย ยังไงนองกนกวรรณก็อดทนฝาฟนกับความ
เหนื่อยยากไปใหไดนะคะ แลวอยาลืมเขียนจดหมายสงขาวมาบาง
วาที่ใครๆ บอกวาหนักคือแคไหนกันนะ 555

จดหมายจากนองธิดารัตน  ตนนาค   จ. เชียงใหม

ไมใชเพียงแคนองนะคะที่ดีใจกับการไดรับทุนการศึกษา พี่ๆ ที่มูลนิธิฯ 
ทุกคนก็ดีใจไมแพกันคะ ที่นองมาเปนสมาชิกใหมของครอบครัวยุวพัฒน 
ทุนการศึกษาท่ีนองทุกคนไดรับ มาจากผูใหญหลายๆ ทานท่ีเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาและอยากใหนองๆ ไดรับโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 
เพราะฉะนั้น เมื่อเราไดรับโอกาสนี้แลว ขอใหรักษาโอกาสนี้ไวใหดีนะคะ 
ตั้งใจเรียนหนังสือ คิดถึงอนาคตของตัวเองใหมากๆ และใชความพยายาม
เพื่อพาตัวเองไปสูเปาหมายคะ :p

บอกวาการเรียน รด.ตองฝกหนัก เหนื่อย แตสิ่งที่ไดก็คุมคา เพราะ
นอกจากยศทหารที่จะไดรับแลว ยังไดฝกความอดทน และ
ความมีระเบียบวินัย ยังไงนองกนกวรรณก็อดทนฝาฟนกับความ
เหนื่อยยากไปใหไดนะคะ แลวอยาลืมเขียนจดหมายสงขาวมาบาง
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ทำ�ม�ห�กินอยู่ถิ่นบ้�นเร�
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อาหารเมืองเหนือ 
จากทองถิ่น

สูทั่วไทย ทั่วโลก  
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  จากรานขายอาหารพืน้เมอืงในตลาดของคุณพอคณุแมทีจ่งัหวดั

เชียงใหม สูการสรางมูลคาสินคาที่ไดรับความนิยมจากกลุมลูกคา สราง

ความภูมิใจและความสุขใหพี่ทราย – ปยภรณ ธรรมปญญา เจาของ

อาหารพื้นเมือง ภายใตชื่อ “กิ๋นลํากิ๋นดี” และสมาชิกทุกคนในครอบครัว

มีรอยยิ้มกับความสําเร็จในธุรกิจบานเกิดของตัวเอง
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ลูกคาถามวา ไม มีสง ไปตางจังหวัดหรือ 
ถ  าปหนาไม ไดมาเชยีงใหมจะทํายังไง
 “หลังจากท่ีคลุกคลีอยูในครัวกับคุณแม
ไปชวยคุณแมขายของในตลาด วันนึงก็มีลูกคา
ถามวา ไมมีสงไปตางจังหวัดหรือ ถาปหนาไมได
มาเชียงใหมจะทํายังไง คําถามน้ีแหละท่ีทําใหคิด
ขึ้นมาไดวา จริงซิ...ทําไมเราไมมีบริการสงสินคา
ใหถึงมือลูกคาเลยละ จากวันนั้นก็เริ ่มศึกษา
หาขอมูล ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเยอะมาก ทั้งเรื่อง
บรรจุภัณฑ การถนอมอาหาร การขนสง การ
สรางแบรนดสินคา เขารวมอบรมหลายอยาง เพ่ือ
พัฒนาตัวเอง เพื่อหาความรูและแลกเปล่ียน
ประสบการณใหมๆ มองเห็นวิธีการมากข้ึน

ทําใหตอนนี้มีลูกคาทั้งในและตางประเทศคะ”  

เริ่มตนจากการพาตัวเองไปคลุกคลีอยูกับสิ่งท่ี่ี
ท่ีบานทําอยูแลว เพ่ือใหเราเห็นจุดออน จุดแข็ง
 หลังจากเรียนจบป.ตรีและผานการ
ฝกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ทําให
พ่ีทรายพบวาตัวเองไมเหมาะกับชีวิตเรงรีบในเมือง
จึงหันหลังใหกับความตั้งใจวาจะทํางานอยูท่ีน่ัน
และกลับมาสานฝนที่วาจะพัฒนาธุรกิจของ
ครอบครัวใหเติบโตขึ้น
 “แรกๆ ก็ยังไมรูจะเริ่มยังไง รูแควา
ที่บานทําไสอั่ว นําพริก หมูทอด ขายในตลาด
ก็เลยตัดสินใจวาตองเอาตัวเองไปอยูกับสิ่งท่ี
ท่ีบานทําอยู เพ่ือเราจะไดรูจุดออน จุดแข็ง และ
จะไดเอามาพัฒนาใหมันดีมากย่ิงข้ึน เม่ือเราเห็น
จุดออนของมันแลว เราก็พลิกใหมันเปนโอกาส
ท่ีจะไดพัฒนา อยางอาหารท่ีขายอยู เปนอาหาร
พื้นเมือง เราตองมาคิดวาจะทํายังไงใหอาหาร
พื้นเมืองมีมูลคาขึ้นมาได ใหคนนึกถึงเรา
เมื่ออยากทานอาหารเหนือ”
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ความสําเร็จไมไดอยูที่ยอดขายอยางเดียว แตตอง
อาศัยเวลา
 “ชวงแรกๆ ที่ทํา คุณพอคุณแมไมคอยเขาใจ
วามันคืออะไร ขายของกินทางอินเทอรเน็ตลูกคาไมตอง
มาซื้อเอง เราสงของไปให แลวจะขายไดหรือ จะยังไง
แบบไหน ก็มีทอแท บางคร้ังก็แอบคิดวาหรือไสอั่ว
นําพริกตองขายท่ีตลาดอยางเดียวนะ แตเราเชื่อวา
เราตองทําได มันตองพัฒนาไดและไปไดไกลกวานี้
เพราะเรามองเห็นคุณคาในของที่เรามี จาก 8 เดือน
ที่ทํามา ลมลุกคลุกคลานอยู 4 เดือน มาขายไดมากขึ้น
ชวงเดือนที่ 5”

การทํางานอยูที่บานของเราไมยาก แตเราตองหมั่น
หาโอกาสและสรางโอกาสใหตัวเองเสมอ
 “ตองพยายามหาคุณคา หาขอดีของส่ิงท่ี
เรามี ไมตองไปไขวควาหาสิ่งท่ีเราขาด คลุกคลีอยู
กับมัน ทําความรูจักกับมันใหมากๆ ตองพัฒนาตัวเอง
ขยันหาความรู  หมั่นพูดคุยกับคนที่คิดบวก คนที่เคย
ตอสู ฝาฟนมากอน เพ่ือใหเราไมหมดไฟ จะไดสนุก และ
อยากพัฒนาสินคาของเราใหดีข้ึน ตอนน้ีนึกขอบคุณ
คุณพอคุณแมที่สรางสิ่งดีๆ ไวให ทําใหทุกวันมีความสุข
ท่ีไดอยูกับครอบครัว ไดทานขาวพรอมกันทุกมื้อ
ไดแชรอะไรหลายๆ อยางดวยกัน และภูมิใจกับอาหาร
เมืองเหนือของเรา” 

 พี่ทรายเปนอีกหน่ึงตัวอยางของคนที่ประสบ
ความเร็จและมีความสุขกับการไดสรางงาน สรางรายได
ในบานเกิดของตัวเอง แมวาพ่ีทรายอาจจะมีตนทุน
ธุรกิจครอบครัวอยูแลว แตก็ใชวาการพัฒนาตอยอด
จะทําไดงายๆ ทุกอยางตองพิสูจนใจของตัวเองคะ
และเชื่อวาสิ่งท่ีเรามีอยูจะมากหรือนอยตางมีคุณคา
มากพอ  และสามารถที่จะพัฒนาใหเติบโตได

ขอบคุณพี่ทรายที่แบงปนเรื่องราวดีๆ 

จากการสรางอาชีพในบานเกิด
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา

Kiwtum: 

ความพยายามและความตั้งใจในวันนี้
คือปุยที่ดีที่สุดของอนาคตในวันขางหนา

เราจะไดสิ่งที่ตองการไดอยางไร
หากเราจะไมพยายามอะไรเลย

บางความฝน อาจตองใชความตั้งใจ
และความเหนื่อยในการตอสูหนอย

เพราะอยางนอย วันหนึ่งที่ไดมันมาครอบครอง

เราจะไดเห็นคุณคา
ในความพยายามของตัวเราเอง

17



ทางเลือก
หลังเรียนจบ 

เรื่องจากปก

18

 ชวงเวลาที่นองๆ กําลังจะจบปวช. / ม.6 เปรียบเหมือนโคง

สุดทายของการเรียนขั้นพื้นฐาน แตในขณะเดียวกันกลับเปนจุด

เริ่มตนเสนทางที่จะพานองๆ ไปสูการเรียนเพื่ออาชีพหรือการกาว

เขาสูโลกของการทํางาน...แลวเราจะเตรียมความพรอมอยางไร 

เพื่อใหเราเดินไปในเสนทางการเรียนตอหรือการทํางานอยาง

ไมหลงทาง        

ทางเลือก
หลังเรียนจบ 
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 สําหรับนองๆ สายอาชีพท่ีกําลังมองหากาวตอไปหลังจบ
ปวช. มีทางเลือกใหนองๆ เลือกวาสิ่งไหนที่เหมาะกับเราคะ

 เรียนตอในระดับ ปวส. หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง เปนระดับความรูที่สูงขึ้นจากการเรียนในระดับ

ปวช. การเรียนเนนความรูเฉพาะทาง เพิ่มทักษะ ความรู 

ความชํานาญพิเศษมากขึ้น วุฒิที่นองๆ จะไดรับหลังจบปวส. คือ

อนุปริญญาคะ วุฒิการศึกษานี้สามารถนําไปใชสมัครงาน หรือ

จะใชในการสมัครเรียนตอระดับปริญญาตรีอีก 2 ป เพื่อใหไดวุฒิ

ปริญญาก็ไดเชนกันคะ  

 เรียนตอในระดับปริญญาตรี สวนใหญใชเวลาเรียน

4 ป ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนตอระดับปวส. ตรงท่ีนองๆ จะตอง

เรียนวิชาพื้นฐาน เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ปรัชญา ฯลฯ

ในชั้นปแรก แลวจึงเริ่มเนนการเรียนวิชาเฉพาะทาง โดยการ

เรียนการสอนจะเนนความรูทางดานทฤษฎีมากกวาการลงมือ

ปฏิบัติ 

 กาวเขาสูโลกของการทํางาน วุฒิปวช. สามารถนําไป

สมัครเขาทํางานได เชน พนักงานบัญชี/การเงิน ชางเทคนิคหรือ

ชางแขนงตางๆ พนักงานขาย พนักงานตอนรับในโรงแรม

แคชเชียร พนักงานดูแลคลังสินคา เปนตน และหากอยากจะ

พัฒนาตัวเองใหมีความรูความชํานาญมากข้ึน สามารถเลือกเรียนตอ

ภายหลังไดเชนกันคะ  

จบปวช.อยากเรียนต่อปริญญาตรี...

 กอนอื่นนองๆ ตองคนหาความตองการของตัวเอง

ใหไดกอน วาเราอยากทําอาชีพอะไรและอาชีพเหลานั้นตองการ

ผูที่มีคุณสมบัติอยางไร สิ่งนี้จะชวยใหนองๆ ตัดสินใจเลือกคณะ

ไดเหมาะสมและตรงกับสิ่งที่นองๆ ตองการ

 ไมใชทุกคณะในมหาวิทยาลัยที่จะเปดรับสมัครผูที่
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ผูสมัครเรียน ตองระบุวา ผูที่จบการศึกษาชั้นม.6หรือเทียบเทา 

ซึ่งสวนใหญคณะที่เกี่ยวของกับความรูทางดานวิทยาศาสตร เชน 

แพทย สัตวแพทย พยาบาล สาธารณสุข เทคนิคการแพทย

จะรับเฉพาะผูที่จบม.6 (สายวิทย-คณิต) เทานั้นคะ 

ทางไหนดี
หลังจบปวช. 

 สําหรับนองๆ สายอาชีพท่ีกําลังมองหากาวตอไปหลังจบ
ปวช. มีทางเลือกใหนองๆ เลือกวาสิ่งไหนที่เหมาะกับเราคะ

เรียนตอในระดับ ปวส. 

วิชาชีพชั้นสูง เปนระดับความรูที่สูงขึ้นจากการเรียนในระดับ

ปวช. การเรียนเนนความรูเฉพาะทาง เพิ่มทักษะ ความรู 

ความชํานาญพิเศษมากขึ้น วุฒิที่นองๆ จะไดรับหลังจบปวส. คือ

อนุปริญญาคะ วุฒิการศึกษานี้สามารถนําไปใชสมัครงาน หรือ

จะใชในการสมัครเรียนตอระดับปริญญาตรีอีก 2 ป เพื่อใหไดวุฒิ

ปริญญาก็ไดเชนกันคะ  

เรียนตอในระดับปริญญาตรี

ทางไหนดี
หลังจบปวช. 
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 หากนองๆ วางแผนจะไมสอบดวยระบบ Admission ไมจําเปน

ตองสอบ O-NET ก็ไดนะคะ แต GAT PAT เปนการสอบที่สําคัญมาก

ไมวาจะเลือกสอบแบบรับตรงหรือ Admission ตองสอบ GAT PAT 

ดวยกันทั้งนั้น 

 ทราบแบบน้ีแลวนองๆ ปวช. ท่ีอยากจะสอบเรียนตอปริญญาตรี

ควรจะประเมินความเปนไปได วางแผนการเรียนเพิ่มเติม และจัดตาราง

เวลาในการอานหนังสือใหมากกวานองๆ สายสามัญนะคะ อยาเพิ่งหมด

กําลังใจไปกอน เพราะมีคนที่จบปวช.แลวสามารถสอบเขาเรียนในระดับ

ปริญญาตรี เพียงแตจะตองตั้งเปาหมายใหชัดเจน วาจะเดินทางนี้จริงๆ 

หาขอมูลใหเยอะๆ วาตองเตรียมตัวอยางไร และสําคัญที่สุดคือ มุงมั่น 

ตั้งใจ และพยายามคะ

 การสอบเขามหาวิทยาลัยมี 2 แบบ คือ รับตรง ซึ่งเปนการ

เปดสอบของมหาวิทยาลัยนั ้นๆ ใครอยากเรียนที ่ไหนก็ไปสอบที่

มหาวิทยาลัยนั้นเลย และ Admission ซึ่งเปนการสอบระบบกลาง 

นองๆ สามารถเลือกคณะและมหาวิทยาลัยได 4 อันดับคะ  

สัดสวนของคะแนนที่จะตองใชคือ

เตรยีมพร้อมรับตรง
 Admission

ไม่ยากเกินความสามารถ
แต่ต้องขยันกว่าที่เคยเป็น

1.    GPAX : เกรดเฉลี่ยสะสมในแตละเทอม 20%

2.    O-NET : การทดสอบเพื่อวัดความรูในวิชาพื้นฐาน 30%

3. GAT : การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป : ความสามารถในการอาน

เขียน คิดวิเคราะห การแกโจทย และความสามารถในการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษ  (GAT PAT 50%)

4. PAT : การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อดูวา

นองๆ มีแววจะเขาสูเสนทางอาชีพในคณะที่เลือกหรือไม แบงเปน

7 ประเภทวิชา (เลือกสอบเฉพาะบางประเภทวิชาได) 

  PAT 1 : คณิตศาสตร 

 สําหรับสอบเขาคณะบัญชี บริหาร การจัดการการโรงแรม 

  PAT 2 : วิทยาศาสตร 

 สําหรับสอบเขาคณะวิศวกรรมศาสตร

  PAT 3 : วิชาเฉพาะวิศวกรรมศาตร 

 สําหรับสอบเขาคณะวิศวกรรมศาสตร

  PAT 4 : สถาปตยกรรมศาสตร 

 สําหรับสอบเขาคณะสถาปตยกรรมศาสตร

  PAT 5 : วิชาเฉพาะครู 

 สําหรับสอบเขาคณะศึกษาศาสตร ครุศาสตร

  PAT 6 : ศิลปกรรมศาสตร 

  สําหรับสอบเขาคณะศิลปกรรมศาสตร

  PAT 7 : วิชาทางดานภาษาตางประเทศ

5.     V-NET : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(เปนการทดสอบสําหรับนองๆ สายอาชีพเทานั้น)

เเตตรรยียมมพพรร้ออมมรรับบตตรรงง
AAddmmiissss

ไม่ยากเกินความสามารถ

ศึกษาตลาดแรงงาน
เพื่อวางแผน

อาชีพในอนาคต
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อาชีพที่มีแนวโน้มน่าสนใจ  
 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพป 2558 – 2562 โดยกอง

วิจัยตลาดแรงงาน พบวา แนวโนมอาชีพในกลุมงานบริการ งานขาย

มีความตองการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เน่ืองจากการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีจะ

ดึงดูดใหการทองเที่ยวและการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมี

กลุมอาชีพทางดาน IT และโทรคมนาคม วิศวกร การบัญชี การเงินและ

การธนาคาร รวมทั้งการขนสงโลจิสติกส ที่มีแนวโนมเติบโตและขยายตัว

ในตลาดแรงงาน นาจะเปนขาวดีสําหรับนองๆ ที่สนใจหรือกําลังเรียน

สายอาชีพสาขาตางๆ เหลานี้  

เรียนไปทํางานไปกับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 สําหรับนองๆ ที่วางแผนเรียนตอในระดับปวส. ปจจุบัน

มีการเรียนในระบบทวิภาคี หรือที่อธิบายงายๆ วา เปนนักเรียนในสถาบัน

การศึกษาพรอมๆ กับเปนพนักงานของสถานประกอบการซึ่งกําลังเปน

ส่ิงท่ีนาจับตามองเพราะนอกจากจะไดทํางานมีเบ้ียเล้ียงแลว ระบบทวิภาคีนี้

จะทําใหนองๆ มีโอกาสฝกฝนพัฒนาทักษะของตนเอง ฝกตัวเองใหมี

คุณลักษณะที่ดีและเปนคุณสมบัติที่สถานประกอบการตองการ 

เชน มีความชํานาญในวิชาชีพ มีความอดทน ตรงตอเวลา และมีความเขาใจ

ระบบของการทํางาน ซึ่งสิ่งนี้จะมอบโอกาสในการพัฒนาฝมือของนองๆ 

มากกวาการฝกงาน  และเพิ่มโอกาสความกาวหนาทางวิชาชีพคะ 

อยากเข้าสู่ระบบทวิภาคี...

ศึกษาตลาดแรงงาน
เพื่อวางแผน

อาชีพในอนาคต
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ระบบของการทํางาน ซึ่งสิ่งนี้จะมอบโอกาสในการพัฒนาฝมือของนองๆ ระบบของการทํางาน ซึ่งสิ่งนี้จะมอบโอกาสในการพัฒนาฝมือของนองๆ 

มากกวาการฝกงาน  และเพิ่มโอกาสความกาวหนาทางวิชาชีพคะ มากกวาการฝกงาน  และเพิ่มโอกาสความกาวหนาทางวิชาชีพคะ 

อยากเข้าสู่ระบบทวิภาคี...

 เทคโนโลยี

 ขนส่ง

บัญชี

ค้าขาย

ใบรับรองการทํางาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รับสมัครนักเรียน

คัดเลือก/สัมภาษณ

ลงทะเบียนเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน/ผูปกครอง

เรียนไปดวยทํางานไปดวย

สงรายงานการเรียนและการทํางาน

สอบในวิชาที่เรียน

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

ผานเกณฑ

ทําสัญญาทํางาน/ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน

รวมกันวางแผนหลักสูตร

สถานประกอบการ สถานศึกษา



 มาถึงนองๆ    ม.ปลายกันบางนะคะ

โดยสวนใหญแลว นองๆ ที่เรียนสายสามัญจะ

เลือกเรียนตอในระดับปริญญาตรี แตใชวาจะ

มีทางเลือกแคปริญญาตรีนะคะ...ทราบรึเปลา

วาหลังจากจบม.6 แลว นองๆ มีตัวเลือกให

เรียนอีกเยอะเลยคะ อาจจะเปนอีกทางเลือก

ที่นาสนใจและเหมาะกับนองๆ เชนกัน

 ศึกษาตอดานพยาบาลและสาธารณสุข 

ไดแก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัย

พยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหาร

อากาศ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ วิทยาลัย

พยาบาลสภากาชาดไทย เปนตน  

 ศึกษาตอดานทหาร ตํารวจ ไดแก

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนจาอากาศ โรงเรียนจาทหารเรือ และ

โรงเรียนพลตํารวจ เปนตน

 ศึกษาตอสถาบันการพลศึกษา มีทั้งสิ้น 

17 แหงทั่วประเทศ

 ศึกษาตอดานอาชีวศึกษา

 ศึกษาตอดานอื่นๆ เชน สถาบันการบิน-

พลเรือน ศูนยฝกพาณิชยนาวี วิทยาลัยการชล-

ประทาน   สถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและ

การทองเท่ียว สถาบันอบรมไอทไีอ โรงเรียนนาวกิ-

วาณิชย โรงเรียนวิชาการโรงแรมแหงโรงแรม
โอเรียนเต็ล เปนตน

แนวโน้มอาชีพสําหรับน้องๆ สายสามัญ

 นักวิเคราะหขอมูล ในยุค digital 

องคกรตางๆ ลวนมีขอมูลมากมายมหาศาล

ฉะนั้นตลาดจึงตองการผูท่ีมีทักษะทางดานการ

วิเคราะหขอมูลและสามารถนําขอมูลเหลานั้น

มาใชใหเกิดประโยชนได

 นักจิตวิทยาบําบัด เน่ืองจากสภาพสังคม

มีการแขงขันมากขึ้น ความกดดันและความ

เครียดจึงเปนส่ิงที่จะเกิดขึ้นตามมา อาชีพ

นักจิตวิทยาบําบัดจึงมีความสําคัญตอการ

ชวยเหลือใหคําปรึกษากับผูที่กําลังเผชิญอยู

กับปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่เต็ม

ไปดวยการแขงขัน

 นักวิจัยทางวิทยาศาสตร แนวโนม

อุตสาหกรรมในอนาคตมีการใชเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา ตลาด

แรงงานจึงตองการผูที่มีความรู ความสามารถ

ทางดานชีววิทยา เคมี วิศวกรรม ฯลฯ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคต

ทางไหนดีหลังจบม.6

22

ทางไหนดีหลังจบม.6

23

  
มองใหกวาง

เพื่อมองอนาคต
ใหไกล

ขอมูลบางสวนจาก www.niets.or.th/th, http://lmi.doe.go.th,  http://www.mcot.net 

วาดภาพประกอบโดย พี่พลอยปภัส ผุสดีกุลไพศาล

 คงจะชวยใหนองๆ มองเห็นภาพกาวตอไปหลังจบปวช. / ม.6 นะคะ วาเรามี

ทางเลือกที่จะกาวไปทางไหนไดบาง ความสําคัญไมไดอยูที่อาชีพที่เราจะทํานั้นเปนที่

ตองการของตลาดหรือไมเพียงอยางเดียว แตอยูตรงที่นองๆ รูจักตัวตนและความ

ตองการที่แทจริงของตัวเองแลวหรือยังคะ...

 

นองๆ สามารถสืบคนขอมูลการรับตรง Admission 

และสัดสวนคะแนนไดที่ 

https://www.02dual.com/admission_news/1063/

 - กําหนดสอบ GAT PAT O-NET ป 2560 

http://www.enttrong.com/ - ขาวการรับตรง ป 2560 

https://www.facebook.com/GuidanceSchool/ 

- ขาวสารการสอบและแนะแนวการศึกษา

การสอบเขาเรียนตอในระดับปริญญาตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงในป 2561

ขอใหนองๆ ติดตามขาวสารเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบรูปแบบใหมคะ

   วิศวกรคอมพิวเตอร ทุกภาคสวนของธุรกิจตองการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวร

ฮารดแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น

 สัตวแพทย  ประเทศไทยยังตองการบุคลากรในสาขาสัตวแพทยอีกมาก  

เนื่องจากปจจุบันเริ่มมีการใหความสําคัญกับสวัสดิภาพของสัตวมากขึ้น รวมทั้งมีการ

พัฒนาการผลิตยาที่ใชในสัตว การสรางผลงานวิจัยตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองมีสัตวแพทย

เขามาทํางานโดยตรง

 วิศวกรรมและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ดวยสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม

สภาวะอากาศที่รอนขึ้น จึงจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตพลังงานสะอาด

หรือพลังงานทางเลือก

 อาชีพสายสุขภาพ สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงจําเปนที่จะตอง

มีบุคลากรทางดานการแพทยและการสาธารณสุข

 นักบริหาร เพื่อเตรียมความพรอมในการติดตอประสานงานขามชาติในยุคโลก

ไรพรมแดน รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรจากหลากหลายวัฒนธรรม

 นักการเงิน ในอนาคตรูปแบบบริการทางการเงินและการลงทุนจะมีความ

ซับซอน ตลาดจึงตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงินและการลงทุน

 ผูประกอบการ ในยุคปจจุบันที่มีการผลักดันใหเกิดธุรกิจ Startup หรือ

ธุรกิจที่สามารถเติบโตอยางรวดเร็ว ผูคนจึงหันมาใหความสนใจกับการเปนเจาของ

ธุรกิจมากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถขยายธุรกิจของตนเองไดในเวลาอันรวดเร็ว

 คงจะชวยใหนองๆ มองเห็นภาพกาวตอไปหลังจบปวช. / ม.6 นะคะ วาเรามี

ทางเลือกที่จะกาวไปทางไหนไดบาง ความสําคัญไมไดอยูที่อาชีพที่เราจะทํานั้นเปนที่

   วิศวกรคอมพิวเตอร   วิศวกรคอมพิวเตอร   วิศวกรคอมพิวเตอร

ฮารดแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น

 สัตวแพทย สัตวแพทย สัตวแพทย

เนื่องจากปจจุบันเริ่มมีการใหความสําคัญกับสวัสดิภาพของสัตวมากขึ้น รวมทั้งมีการ

พัฒนาการผลิตยาที่ใชในสัตว การสรางผลงานวิจัยตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองมีสัตวแพทย

เขามาทํางานโดยตรง

 วิศวกรรมและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สภาวะอากาศที่รอนขึ้น จึงจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตพลังงานสะอาด

หรือพลังงานทางเลือก

 อาชีพสายสุขภาพ อาชีพสายสุขภาพ อาชีพสายสุขภาพ

มีบุคลากรทางดานการแพทยและการสาธารณสุข

 นักบริหาร นักบริหาร นักบริหาร

ไรพรมแดน รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรจากหลากหลายวัฒนธรรม

 นักการเงิน นักการเงิน นักการเงิน

ซับซอน ตลาดจึงตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงินและการลงทุน

 ผูประกอบการ ผูประกอบการ ผูประกอบการ

ธุรกิจที่สามารถเติบโตอยางรวดเร็ว ผูคนจึงหันมาใหความสนใจกับการเปนเจาของ

ธุรกิจมากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถขยายธุรกิจของตนเองไดในเวลาอันรวดเร็ว



งานเล็กๆ สร้างรายได้

เหรียญโปรยทานลายแตงโม  	 เหรียญโปรยทานที่ใช้กันในงานพิธีต่างๆ	 

ปัจจุบันมีการดัดแปลงให้มีลักษณะรูปทรงแตกต่าง 

จากเหรียญโปรยทานแบบเดิม	 เช่น	 พับเป็น 

รูปทรงผลไม้		ดอกไม้	การ์ตูน		คัพเค้ก		ฯลฯ		ซึ่ง 

กำาลังเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า	 เพราะนอกจาก

จะเป็นความแปลกใหม่แล้ว	 ยังสามารถนำามา 

ดัดแปลงเป็นของที ่ระลึกหรือของชำาร่วยได้ 

สำาหรับเหรียญโปรยทานลายแตงโมน่ารักๆ	 นี้ 

มีวิธีการพับง่ายแสนง่ายค่ะ

อุปกรณ์		ริบบิ้นเบอร์	2	สีชมพูหรือสีแดง	4	เส้น 

	 ความยาวเส้นละ	20	นิ้ว	

	 สีเขียว	1	เส้น	ความยาว	15	นิ้ว

		 กรรไกร	ปากกาเคมีสีดำา	เหรียญบาท

วิธีขึ้นลาย

วิธีพับเพื่อขึ้นฐานลายแตงโม 

 	 เริ่มจากพับริบบิ้นสีชมพูหรือสีแดง 

ตามขั้นตอนที่	1-8	จนครบทั้ง	4	เส้น

1 3 4
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9 10 11

65

24
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25

 เมื่อขึ้นลายแตงโมเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ให้สอดเก็บ

ปลายริบบิ้นและตัดริบบิ้น

ส่วนที่เหลือออก 

 น้องๆ สามารถดัดแปลงให้เป็นสินค้าชนิดใหม่ เช่น พวงกุญแจ 

โดยไม่ต้องใส่เหรียญลงไปด้านในค่ะ   

ขายที่ไหน? ตลาด แหล่งชุมชน ฝากขายหน้าร้านขายของชำาละแวกบ้าน 

โดยแพ็คใส่ถุง  ๆ ละ 50-100 ชิ้น ติดประกาศรับทำาเหรียญโปรยทาน 

ที่หน้าบ้าน  หรือแชร์ลง  facebook  เท่านี้ก็สร้างรายได้ ได้แล้วค่ะ
 

    ต้นทุน   ริบบิ้นราคาม้วนละ 13 บาท

     1 ม้วนพับได้ 25 ชิ้น 

	 	 				 ราคา		 ขายชิ้นละ 3.50 – 4 บาท 

ขอขอบคุณ  

Ribbon Art by ลูกนำา้ ที่ร่วมแบ่งปันงานเล็กๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม
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ตกแต่งเมล็ดแตงโมด้วยปากกาเคมี

 ตกแต่งให้เป็นเปลือกแตงโม 

ด้วยริบบ ิ้นสีเขียว โดยการสอด 

ริบบิ้นสีเขียวไปตามทิศทางของ 

ปลายริบบ้ินจากด้านหน้าไปด้านหลัง 

ตัดปลายริบบิ้นที่เหลือออกแล้วเริ ่ม

สอดริบบิ้นในช่องใหม่    



งานของนักสัตวบาล
 หนาที่หลักของนักสัตวบาลคือ การจัดการฟารมและ
การสุขาภิบาลที่ถูกตอง เพื่อใหสัตวที่ เลี้ยงดูมีสุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต โดยเร่ิมจาก
การเลือกพื้นที่ เพื่ อตั้ งฟารม  การสร างโรง เรือนที่ เหมาะสม
การใชอุปกรณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดี การเลี้ยงดูสัตวไดถูกตอง
ตามขนาด อายุ และชนิดของสัตว  และการใชอาหารที่ดีและมีสูตร
อาหารที่เหมาะสมกับสัตวแตละชนิด

 เพาะเล้ียงสัตวตั้งแตการปรับปรุงพันธุสัตวใหไดตาม
วัตถุประสงค คิดคํานวณสูตรอาหารใหถูกตองตามโภชน-
ศาสตรของสตัว ปองกันไมใหสตัวปวย และดแูลจดัการฟารม
ทั่วไป

สายการเรียนทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ

¹Ñ¡ÊÑµÇºÒÅ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผูผลิตวัวเนื้อ
 ดูแลใหวัวเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี
โดยใหอาหารทีม่คีณุคาทางโภชนาการตามความ
ตองการของวัวในระยะตาง ๆ ดแูลเอาใจใสไมให
วัวติดโรค รวมทั้งทําความสะอาดโรงเรือนอยูเปนประจํา 
และดูแลการคลอดลูกของวัวและการพักฟนหลังคลอด 

ผูผลิตวัวนม
 เลีย้งววัดวยวิธธีรรมชาต ิไมใชสารเคมี
ในอาหาร  หลังจากรีดนมวัวแลวตองลาง
ทําความสะอาดถังนม อุปกรณรีดนม และฆาเชื้อ
เพื่อใชงานในวันถัดไป สวนฟารมตองมีระบบมาตรฐาน รักษา
ความสะอาด เพื่อปองกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับวัว เอาใจใสสุขอนามัย
ของวัว และตรวจสุขภาพวัวอยางสมํ่าเสมอ 

  ผูผลิตหมู
      ใหอาหารหมูที่มีคุณคาทางโภชนาการ
     โดยการใหอาหารหมูแตละชวงนั้นจะตอง
     มีความสอดคลองกับความตองการบริโภค
ของหมู นอกจากนี้ยังตองทําความสะอาดโรงเรือนอยูเปนประจํา
เพื่อลดการหมักหมมของเชื้อโรคตาง  ๆ ที่อาจจะนําโรคมาสูหมูได
และตองถายพยาธิและฉีดวัคซีนใหหมูตามกําหนด

  ผูผลิตไก
   ผลิตเนื้อไก และไข ในฟาร มเลี้ยง
                      จัดอาหารใหไกกินทุกวันอยางเพียงพอ
              ไกไขจําเปนตองไดรับสารอาหารที่มากพอเพ่ือ
ออกไขไดอยางสมบูรณ ดูแลความสะอาดของอุปกรณการเลี้ยง
และโรงเรือนเพื่อสุขอนามัยท่ีดี แยกไกที่ตายหรือติดโรค คอยสังเกต
สภาพของไกอยูเสมอ

เรียนรูอาชีพรอบตัว

อยากเปนนักสัตวบาล ตองเรียนอะไร

 นักสัตวบาลไมตองมีคุณสมบัติใดเปนพิเศษ สําคัญที่
ประสบการณการทํางาน ดังนั้นจึงควรมีประสบการณตรง
ที่ไดจากการทํางานในฟารมวัว ฟารมหมู ฟารมไก เปนตน 
ในสถาบันอุดมศึกษาจะมีการสอนสาขาวิชาสัตวบาลในคณะ
เกษตร หลังจากสําเร็จการศึกษาสามารถเปนนักสัตวบาลได
โดยตองหม่ันหาความรูอยางสมําเสมอ 

นักสัตวบาล อาชีพที่ไมงาย

นักสัตวบาล
เปนอาชีพที่ตองเอาใจใสสัตว

เปนอยางมาก เชน เมื่อ
สัตวคลอดลูก หรือเกิด

ความผิดปกติขึ้นกับสัตว
นักสัตวบาลจะตองอยูดูแลตลอดเวลา
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เปนอาชีพที่ตองเอาใจใสสัตว

เรียนรู
เทคโนโลยีใ หมๆ

สาขา
วิชาสัตวบาล

เรียนรูจาก

ประสบการณตรง

 ผูผลิตหมู
     ใหอาหารหมูที่มีคุณคาทางโภชนาการ
 ผูผลิตหมู
     ใหอาหารหมูที่มีคุณคาทางโภชนาการ
 ผูผลิตหมู

     โดยการใหอาหารหมูแตละชวงนั้นจะตอง
     มีความสอดคลองกับความตองการบริโภค

ทําความสะอาดถังนม อุปกรณรีดนม และฆาเชื้อ
เพื่อใชงานในวันถัดไป สวนฟารมตองมีระบบมาตรฐาน รักษา

  ผูผลิตไก
  
                      จัดอาหารใหไกกินทุกวันอยางเพียงพอ
              ไกไขจําเปนตองไดรับสารอาหารที่มากพอเพ่ือ



ประสบการณ ในการซอม เปนสิ่งจําเปน

 การซอมแซมเครื่องใชไฟฟาตองมีความรูและเทคนิค
เฉพาะดาน เชน สญัญาณอเิลก็ทรอนกิส ชิน้สวนอเิลก็ทรอนิกส
วงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟา เปนตน
ความรู เหลานี้แมจะไดจากการศึกษา
เลาเรียน แตประสบการณซึ่ งมาจาก
การฝ กฝนก็ มี ค ว ามสํ า คัญ ไมแพ กัน
เ พ่ือจะไดสามารถวิเคราะห เหตุท่ีเ สีย
และมีทักษะในการซอมแซมเครื่องใช
ไฟฟาไดอยางชํานาญ

“เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ 
อยูเสมอ”

เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องใชไฟฟา
 ในชีวิตประจําวันเราใชเครื่องใชไฟฟาหลายชนิด เชน โทรทัศน 
ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุน ไมโครเวฟ เปนตน 
หากเกิดชํารุดขึ้นมา ชีวิตคงไมสะดวกสบายนัก ผูที่คนหาสาเหตุและ
ซอมแซมเครื่องใชไฟฟาท่ีเสียใหสามารถใชการไดคือ ชางซอมเครื่องใชไฟฟา
ลูกคาจะนําเครื่องใชไฟฟาที่เสียมายังศูนยบริการดวยตนเอง แตหากเปน
เคร่ืองใชไฟฟาขนาดใหญ เชน เครื่องปรับอากาศหรือตูเย็น ชางจะเขาไป
ซอมแซมที่บานของลูกคา

อยากเปนชางซอมเครื่องใชไฟฟา
ตองเรียนอะไร

 ตองเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชาง
อิเล็กทรอนิกส ในสถาบันอาชีวศึกษาตาง ๆ หรือเรียน   
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ สวนใหญชางซอมเครื่องใชไฟฟา
จะทํางานอยูในศูนยบรกิารของบรษิทัเครือ่งใชไฟฟา บรษิทัผลิต
เครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา เปนตน

ชางซอมเครื่องใชไฟฟา อาชีพที่ไมงาย

 ชางซอมเครื่องใชไฟฟาเปนอาชีพท่ีมีความเส่ียง เพราะ
อาจประสบอุบตัเิหตเุล็กนอยหรอืรุนแรง  อยางเชนโดนไฟดดูได 
จึงตองทํางานอยางระมัดระวัง ชางซอมเครื่องใชไฟฟาจะตอง
พบปะพูดคุยกับลูกคาอยูเสมอ จึงตองมีความสุภาพออนนอม 
แมจะพบลูกคาที่หงุดหงิดก็ตาม

 วิ เ ค ราะห ส า เหตุ ของ เครื่ อ ง ใช ไฟฟ าที่ ชํ า รุ ด
แลวซอมแซมใหใชการได ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช
และการบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาที่ถูกตอง

 สายการเรียนทางดานการออกแบบและวศิวกรรม
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 ปจจุบันไดมีการพัฒนา
เครื่องใช ไฟฟ าหลายประเภท
ใหควบคุมการทํางานดวยระบบ
ดิจิทัล เชน หมอหุงขาวไฟฟา 
ไมโครเวฟ เตาแมเหลก็ไฟฟา เปนตน 
ช างซ อมเครื่องใช ไฟฟาจะตองเรียนรู  เทคโนโลยีใหม  ๆ
ของเครื่องใชไฟฟาอยู เสมอ เพื่อที่จะสามารถใหการบริการ
แกลูกคาได นอกจากน้ียังตองศึกษานวัตกรรมของเครื่องใช
ไฟฟาท่ีพัฒนาอยู ตลอด เชน เครื่องฟอกอากาศไรไสกรอง
สมารตทีวีที่เชื่อมตอโลกออนไลนผานทีวีโดยตรง เปนตน

สูอาชีพ
เสนท

าง

และมีทักษะในการซอมแซมเครื่องใช

แมจะพบลูกคาที่หงุดหงิดก็ตาม

ใชเวลาซอม
1 วันครับ

สาขาชาง

อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

ชางซอม
เครื่องใช

ไฟฟา
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 ชางทําผมเกง  ๆ นอกจากจะ
เชี่ยวชาญเรื่องการตัดผมแลว ยังเปน
นักออกแบบทรงผมดวย ชางทําผม
สวนใหญจะทํางานอยูในรานตัดผม
หรือรานเสรมิสวย นอกจากนีย้งัทาํงาน
อยางอ่ืนดวย เชน เลือกทรงผมใหแก
นักแสดงโดยดูจากบทบาทที่ ไดรับ
ในละคร ฟงเพลง

แลวเลือกทรงผมที่เหมาะสมใหแก 
นักรอง และเปนครูสอนทําผม
ในโรงเรียนเสริมสวย เปนตน

 ออกแบบทรงผมท่ีเหมาะสมใหแกลูกคา ทําทรงผม
ดวยวิธีการตางๆ เชน ยอมสี ดัด หรือตัดผม และใหบริการ
เกี ่ยวกับการดูแลและบํารุงผม

นักออกแบบที่สรางสรรคทรงผม
  ชางทําผมจะแนะนําทรงผมท่ีเหมาะสม โดยเริ่ม
จากการดูปริมาณผมและสภาพเสนผมของลูกคากอน
แลวจึงทําผมตามท่ีลูกคาตองการ เชน ยอม ดัด หรือ

  ตัด นอกจากนี้ยังจัดแตงทรงผมที่เหมาะสมกับเสื้อผา
  ของลูกคาในโอกาสพิเศษตาง  ๆ เชน งานแตงงาน
งานรับปริญญา เปนตน โดยตกแตงผมดวยเครื่องประดับหรือวิกผม เพื่อทรง
ที่ดูโดดเดน รวมทั้งดูแลผมใหสุขภาพดีดวยการทําสปาผม ทําทรีตเมนตผม
หรืออบไอนํา และแนะนําวิธีดูแลเสนผมใหแกลูกคา

ชางทําผมทํางานหลากหลาย

สายการเรียนทางดานแฟชั่นและความงาม

ชางตัดผม
ที่ดูแลผมของผูชาย
 สมัยกอนสวนใหญผูหญิงจะตัดผม
ที่ร านเสริมสวยหรือที่ เรียกว า ซาลอน
สวนผูชายจะตัดผมที่รานตัดผมผูชายหรือ
ที่เรียกวา บารเบอร ซึ่งเปนสถานท่ีจัดแตงทรงและตัดผมเหมือนกับ
ร านเสริมสวย แต ต างกันที่มีบริการโกนหนวด ป จจุบันผู ชาย
หันมาใสใจดูแลทรงผมของตนเองมากขึ้น จึงมีผู ชายท่ีใช บริการ
รานเสริมสวยมากกวาในอดีต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ทรงนี้เหมาะกับ
แนวเพลงของคุณนะครับ

นักแสดงโดยดูจากบทบาทที่ ไดรับ
ในละคร ฟงเพลง

แลวเลือกทรงผมที่เหมาะสมใหแก 
เกลาผม

ใหดูเปนสาวหวาน
ตามบทละคร

  ชางทําผมจะแนะนําทรงผมท่ีเหมาะสม โดยเริ่ม
จากการดูปริมาณผมและสภาพเสนผมของลูกคากอน
แลวจึงทําผมตามท่ีลูกคาตองการ เชน ยอม ดัด หรือ

  ตัด นอกจากนี้ยังจัดแตงทรงผมที่เหมาะสมกับเสื้อผา
  ของลูกคาในโอกาสพิเศษตาง

นําเสนอทรงผม
ที่เหมาะสมใหแกลูกคา
 ลูกคาหลายคนขอใหออกแบบ
ทรงผมเหมือนทรงผมดารานักแสดง
แตทรงผมนั้นอาจไมเหมาะกับทุกคน
ดังนั้น ชางทําผมจะตองคนหาสไตลท่ี
เหมาะสมกับลูกคาเพ่ือออกแบบทรงผม
ใหดูดีที่สุด โดยตองพิจารณาท้ังสภาพ
เสนผม ความหนาของผม สผีวิ โครงหนา
เปนตน  ชางทําผมจึงตองมีทักษะโนมนาวใจ
เพ่ือใหลูกคาเลือกทรงผมใหเขากับ
ตนเอง

อยากเปนชางทําผม 
ตองเรียนอะไร

 ตองเรียนหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับการทําผม
ท่ีโรงเรียนเสริมสวย เชน
การซอยผม การเกลาผม
การใชปตตาเลี่ยน เปนตน
การเปนชางทําผมจะตองมี
ประกาศนียบัตรจากภาครัฐหรือจากเอกชน เพื่อการันตีฝมือ
การทําผมไมวาจะเปนดัด ยืด ทําสี เกลา และซอย ลวนมี
เทคนิควิธีการที่ตางกันออกไป หลังจากเรียนจบควรจะฝกฝน
ฝมือโดยการเปนผูชวยในรานเสริมสวยกอน หากมีประสบการณ
เพียงพอและมีเงินทุนก็อาจเปดรานของตนเอง

ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุคส จํากัด ที่อนุญาตใหเผยแพรขอมูล
จากหนังสือ ‘สารานุกรมภาพการตูน อาชีพรอบโลก’  

เขียนโดย Eun-Ju Cho และ Soo-Jung Yoo

ศึกษาทรงผมแบบใหม ๆ ชางทําผม อาชีพที่ไมงาย

 การทําผมตองใชอุปกรณที่มีความรอนสูง เชน เคร่ือง
เปาผม เครื่องมวนผม รวมท้ังอุปกรณ มีคมจึงมี โอกาส
ท่ีจะไดรบับาดเจ็บทัง้ชางทําผมเองและลกูคา  ดงันัน้ ชางทาํผม
จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ นอกจากน้ี นํายายอมผมหรือนํายา
ดัดผมอาจทําใหผิวหนังแสบรอนได จึงตองสวมถุงมือทํางาน
ทุกครั้ง และชางทําผมยังตองยืนทํางานตลอดวัน จึงอาจทําให
ปวดขาได

 ชางทําผมเปนอาชีพท่ีไดคาตอบแทนตามความสามารถ
ดังน้ันจึงตองพัฒนาฝมือตนเองใหดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะลูกคาจะ
ทําผมกับชางที่ตนเองไว ใจในฝมือ นอกจากการตัดผมแลว
  ชางทําผมจะตองรูวิธีการสระ การซอยผม การ
  ใชปตตาเลี่ยน การเซตผม การรักษาเสนผม
   การดัด ยอม และยืดผม และท่ีสําคัญ
   ไมแพเรื่องของฝมือคือ ชางทําผมควรจะ
   มีบุคลิกภาพ การแตงตัว และการพูดจา
   ที่ดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ

“บุคลิกภาพและการพูดจาท่ีดี 
จะทําใหลูกคาประทับใจ”

รานเสริมสวยก็มีชางทําเล็บ
 รานเสริมสวยมักจะมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการทําผมดวย
เชน การทําเล็บ โดยชางทําเล็บจะตัดแตงเล็บมือและเล็บเทาใหสะอาด
ตกแตงใหสวยงามดวยการตอเล็บใหมีความยาวตามท่ีลูกคาตองการ
รวมท้ังเพนตเล็บเปนรูปภาพหรือสีสันตาง ๆ  ตามท่ีลูกคาเลือกแบบไว
ชางทําเล็บจะตองเปนคนท่ีมีความประณีต ละเอียด รักศิลปะ รูเทคนิค  
การผสมสี และการไลโทนสี 

สูอาชีพ
เสนท

าง

 ชางทาํผมตองตดัผมตามแบบท่ีลกูคาเลอืกทรงมา แตถา
ลูกคายังไม มีทรงผมในใจ ชางทําผมก็จะชวยออกแบบ
ทรงผมที่เขากับหนาตาและบุคลิกของลูกคา ดังนั้น ชางทําผม
จึงตองศึกษาแบบผมใหม  ๆ เทคนิคการตัด รวมทั้งสีผม
เพือ่เปนแนวทางในการออกแบบทรงผม ปจจุบนัอทิธพิลแฟชัน่
ของตางประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลีเขามาในประเทศไทย 
จึงทําใหทรงผมในไทยเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

  ชางทําผมจะตองรูวิธีการสระ การซอยผม การ
  ใชปตตาเลี่ยน การเซตผม การรักษาเสนผม
   การดัด ยอม และยืดผม และท่ีสําคัญ
   ไมแพเรื่องของฝมือคือ ชางทําผมควรจะ
   มีบุคลิกภาพ การแตงตัว และการพูดจา
   ที่ดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ

อยากเปนชางทําผม อยากเปนชางทําผม 

วิธีการทํําผม

วิธีการทํําผม

วิธีการทํําผม

โรงเรียนเสริมสวย

ผูชวย

ในรานเสริมสวย 

ใบประกาศนียบัตร

เปดรานของตนเอง

นํ้ายายอมผม

นํ้ายาดัดผม
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“อุปกรณเกี่ยวกับการบินหรือเครื่องบินมีเยอะมากครับ เราไมเคยรูจัก
มากอน แตการไดเรียนสายชางยนต  ทําใหเราทําความรูจัก

กับอุปกรณตางๆ ไดงายขึ้น และเขาใจกระบวนการทํางานของมันไดไมยาก” 

การทํางาน
คือ การเรียนรู
และการปรับตัว

คนนี้ใชเลย
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      พ่ีทรงกลด นวมนารี อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน สายอาชีพ ป 2546
      ที่วันนี้มีความสุขกับการไดคลุกฝุนอยูกับงานวางแผนบริการภาคพื้น

   ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  งานที่ทาทายและไดพัฒนาตัวเองทุกๆ วัน
 

      ที่มาที่ไปของการไดมาทํางานวางแผนบริการภาคพื้นคืออะไรคะ?

พี่จบ ปวช. ปวส. ชางยนตมา เลือกเรียนสายอาชีพเพราะรูสึกวาพี่ไมเกงวิชาการ
พี่สนุกกับการไดลงมือปฏิบัติมากกวา หลังจากจบปวส.ก็ตัดสินใจเรียนตอป.ตรีอีก 2 ป
จากนั ้นก็มาสมัครงานในโรงงาน ในบริษัทตางๆ รวมทั ้งบริษัทที ่กําลังทําอยู นี ้ 
ในตําแหนงชาง เพราะชางยนตทํางานสายชางไดหลายอยาง จนในที่สุดก็ไดขยับขยาย
ตัวเองมาสูการเปนพนักงานวางแผนบริการภาคพื้นนี่ละครับ  

งานวางแผนบริการภาคพื้นตองทําอะไรบางคะ?

หลังจากที ่เปนชางซอมบํารุงอยู  2 ป พี ่รู สึกวาอยากพัฒนาตัวเอง พอดีเขา
เปดสอบตําแหนงพนักงานวางแผนบริการภาคพื้น ทําหนาที่ดูแลทุกๆ อยางเพื่อให
ผูโดยสารและเครื่องบินทุกลําที่เราดูแลขึ้นบินและลงจอดอยางปลอดภัย พี่อยูในสวน
ของรถ pushback tractors ซึ่งจะคอยดันเครื่องบินขณะเครื่องกําลังจะบินขึ้น
ก็ตองวางแผนบริหารจัดการคนที่จะเขาปฏิบัติงาน  ตองดูแลรถ   pushback tractors
และอุปกรณอื่นๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานทันที       เพราะแตละวันมีเครื่องบินขึ้นลง
เปนรอยๆ ลํา ตองทํางานแขงกับเวลาและตองพรอมที่จะแกปญหาเฉพาะหนา
ที่เกิดขึ้นอยูตลอดครับ 

ไดนําความรูดานชางยนตมาปรับใชในงานที่ทําอยูอยางไรบางคะ?

พี่ไมมีความรูเรื่องอุปกรณการบินหรือเครื่องบินเลย แตประสบการณการเรียนสายชาง
ชวยใหเราเขาใจมันงายขึ้นและเรียนรูไดเร็วขึ้น ตลอด 4 ปที่ทํางานหนาที่นี้ เรียกวา
เรียนรูจากประสบการณจริง บวกกับความรูพ้ืนฐานท่ีมี ทําใหวันน้ียังรูสึกสนุกและทาทาย
กับงานของตัวเองในทุกๆ วันครับ

พี่ทรงกลดยังฝากทิ้งทายไวดวยวา ขอใหนองๆ อยาหยุดที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง
และใหเชื่อเสมอวาอุปสรรคทุกอยางจะผานพนไปไดจากความพยายาม

  ขอบคุณพี่ทรงกลดที่ไดรวมแบงปนประสบการณคะ     
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โครงการดีๆ
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Game

	 ใครเหงาหงอยมาทางนี้เล้ยยยย...	 ใครที่กำาลังคิดไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าอนาคตอยากจะทำา	 อยากจะเป็นอะไร	 เบรค 

ทุกอย่างพับเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อน	ฉบับนี้พี่บุ๋มท้าทายให้น้องๆ	มาเล่น	“ปริศนาค้นหาอนาคต”	รับรองว่าใครที่ยังลังเล	หลังจาก

เล่นเกมนี้แล้วอาจจะช่วยให้เห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ค่ะ	

ร่วมสนุกแล้วอย่าลืมส่งคำาตอบมาให้พี่บุ๋มดูบ้างนะคะ		พี่บุ๋มมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะ	

น้องๆ	จะส่งมาที่	มูลนิธิยุวพัฒน์	เลขที่	1	ซ.พรีเมียร์	2	ถ.ศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250	 

หรือ	inbox	หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ	facebook/yuvabadhana	ก็ได้นะคะ		ภายใน 20 พฤศจิกายนนี้ค่ะ

Step 1 
สิ่งที่ฉันสนใจคือ................................

ฉันชำานาญในเรื่อง.............................

บุคลิกของฉันคือ...............................

Step 2
อาชีพอะไรที่ฉันอยากเป็น

............................................................ 

ถ้าไม่ได้เป็น	ตัวเลือกอื่นคืออาชีพอะไร

............................................................

Step 3
ฉันจะต้องทำาอย่างไรบ้างเพื่อไปให้ถึง 

อาชีพในฝัน........................................ 

...........................................................
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ตอบครบทั้ง	4	step	แล้ว	สิ่งที่ฉันค้น

พบคือ.................................................

...........................................................

Step 4
แผนการของฉันต่อจากนี้คือ

........................................................

........................................................

น้องๆ ท่ี่ร่่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว

น้องญาดา	สระทองจวง

น้องณัฐธิดา	เนตรวงศ์

น้องณัฐิดา	แก้วเนตร

น้องเบญญทิพย์	เกลี้ยกล่อม

น้องพิมพิกา	จันทะแจ่ม

น้องมณีศุกานจ์	ณัฐขจรกุล

น้องสุภัสสร	ทิพย์อุบล	

น้องหนุ่มเครือ	(V59154)

น้องอัจฉรา	นันทพานิช

เกมรวมสนุก

สําหรับนองๆ ที่สงความคิดเห็นมาภายใน  20 พฤศจิกายนนี้     รอรับของรางวัลไดเลยจา!!!

 ฉบับนี้ชวนนองๆ มารวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น
กับสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นดีกวา ไหนๆ นองๆ ก็เปนวัยรุน
ยุคใหมจะน่ิงเฉยกับปญหาของโลกกลมๆ ใบนี้ไดอยางไร ในเมื่อ
พลังของวัยรุนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไดใชไหมคะ... 
  ลองอานความจริงท่ีกําลังเกิดข้ึนแลวแสดงความคิดเห็น
สงที่มูลนิธิยุวพัฒน ผาน 2 ชองทางคือ Inbox หรือ โพสต
ไวที่หนาเพจ Facebook.com/yuvabadhana อยาลืมแจง
ช ื ่อ-นามสกุล รหัสนักเร ียนทุน นะคะ หรือจะสงมาที่
มูลนิธิยุวพัฒน เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ก็ไดเชนกันคะ 

ã¤Ãà»ç¹ÇÑÂÃØè¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 Â¡Á×Í¢Öé¹!!!!

?

• ประชากร ทั่วโลก
กว่า 795 ล้านคน กําลัง
ขาดแคลนอาหาร

• ทวีปเอเชียเป็นทวีป
ที่มีคนหิวโหยมากที่สุดในโลก

• ในแต่ละปี มีเด็กอายุต่ํากว่า
5 ป ีกว่า 3 ล้านคน ต้องเสียชีวิต
จากการขาดโภชนาการที่ดี

• 1 ใน 4 ของเด็กท่ัวโลก กําลัง
ประสบกับปัญหาร่างกายแคระแกร็น

 ทวีปเอเชียเป็นทวีป

...

นองๆ  รูสึกอยางไรกับความจริงนี้
................................................................
................................................................
................................................................
...............................................................
นองๆ คิดวาสถานการณที่กําลังเกิดขึ้น ใครมี
หนาที่ตองแกไข
................................................................
................................................................
................................................................
...............................................................

นองๆ สามารถเป นส วนหนึ ่ ง ในการแก ไข
หร ือปองกันปญหานี ้ไดอยางไรบาง
...............................................................
...............................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

?

นองๆ  รูสึกอยางไรกับความจริงนี้
................................................................
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ขาวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

สินคาสําหรับเทศกาลปใหม 
มูลนิธิยุวพัฒน รานปนกัน และมูลนิธิเพื่อคนไทย ขอเชิญชวนทุกคนรวมสงความสุขปใหม 

ดวยสินคาที่ระลึกจากมูลนิธิฯ โดยสามารถดาวนโหลดใบสั่งซื้อไดที่

http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=news/detail/421#.V9ksolt97Z4 

 เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 รานปนกันและ

มูลนิธิยุวพัฒน รวมออกรานในงานจําหนายสินคาเพ่ือการกุศล

ซ่ึงจัดข้ึนท่ีธนาคารไทยพาณิชยสํานักงานใหญ (SCB Park) งานนี้

นอกจากพ่ีๆ เจาหนาท่ีธนาคารไทยพาณิชยจะไดจับจายซ้ือสินคา

ถูกใจจากรานปนกันแลว ยังไดรวมกันนําส่ิงของสภาพดี

ที่ไมไดใชมาบริจาค เพื่อจําหนายเปนทุนการศึกษาใหกับนองๆ 

นักเรียนทุนยุวพัฒนดวยคะ  

งานจําหนายสินคาเพื่อการกุศล
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	 วันที่	 30	สิงหาคม	2559	 มูลนิธยุิวพัฒน์ 

ได้ร่วมออกบทูกิจกรรม	ในงาน		20,000	ชัว่โมง	ทำาดี		ทำาได้ 

งานน้ีได้รับแรงใจจากพ่ีๆ อาสาของธนาคารกสิกรไทย 

สำานักงานใหญ่ ร่วมกันเขียนโปสการ์ดส่งกำาลังใจ

และข้อคิดดีๆ	 สำาหรับการดำาเนินชีวิตให้กับน้องๆ	

นักเรียนทุนยุวพัฒน์	จำานวน	280	ฉบับ	เรียกได้ว่า 

กิจกรรมตอบจดหมายและเขียนโปสการ์ดถึงน้องๆ 

นักเรียนทุนเป็นที่ถูกใจพี่ๆ	 อาสา	 ที่รักการอ่าน 

และตอบจดหมาย	 เพราะแม้ว่าพี ่ๆ	 กับน้องๆ	

นักเรียนทุนจะไม่ได้พบเจอหน้ากัน	แต่กำาลังใจที่ส่ง 

ผ่านจดหมายหรือโปสการ์ด สามารถส่ือถึงความ

ปรารถนาดีจากพี่ๆ	 ถึงน้องๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 เป็น

กิจกรรมจิตอาสาง่ายๆ แต่มีความสุขทั้งผู้ให้และ

ผู้รับค่ะ

20,000	ชั่วโมง	ทำาดี		ทำาได ้

Citi Global Community Day

	 เมื่อวันที่	 11	 มิถุนายน	 	 2559	 พี่ๆ	 อาสาสมัครจากธนาคาร	 Citibank 

ได้ร่วมทำากิจกรรม	 Citi	 Global	 Community	 Day	 เพื่อร่วมกันส่งความรัก 

ความหวังดี	และกำาลังใจให้น้องๆ	นักเรียนทุนยุวพัฒน์	 ด้วยการตอบจดหมายถึงน้องๆ 

นักเรียนทุน	 จำานวน	 185	 ฉบับ	 และแสดงฝีมือวาดภาพบนการ์ดอวยพร	 จำานวน	

85	ใบ	บรรยากาศนอกจากจะเต็มไปด้วยความสุขแล้ว	ยังได้เห็นความตั้งใจของพี่ๆ 

อาสาที่อยากร่วมกันส่งความรักถึงน้องๆ	นักเรียนทุนอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ
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คุณกมลรัตน จิระพงศวัฒนา
คุณกัญจหทัย เนียมลาภเนื่อง
คุณกัญธลีวัลย ชวยบุญ
คุณกําธร  อุทรักษ
คุณกิตติชัย   อุดมวัจนศักดิ์
คุณกิตติพงศ โกฎิวิเชียร
คุณกิตติวิวัฒ  สงคพัฒ
คุณกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
คุณกิติศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท
คุณขนิษฐา  สาตราภัย
คุณคมกริช  นบสุวรรณ
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจริยา คูนลินทิพย
คุณจันทรจิรา ใจกลา
คุณจันทรทิพย  อิทธิรัตนชัย
คุณจามรรัตน  หอวิจิตร
คุณจารุวรรณ จํารัสพันธุ
คุณจารุวรรณ พุมเกษ
คุณจิตรวัฒน มหัตชวโรจน
คุณจินดารัตน  ศรีไกร
คุณจิระพันธ เณรรัตน
คุณจิรานุช  วัฒนกลู
คุณจีรภา บัวซอน
คุณจีรารักษ  ชัยประภา
คุณจุฑารัตน เชื้อบุญจันทร
คุณจุมพล แกวสกุล
คุณเจี้ยน  หยูโก
คุณฉวีวรรณ เชาวดี
คุณชญานวัต ปุตระเศรณี
คุณชมพู  สมหนู
คุณชโลธร   อยูทิ่ม
คุณชวลิยา  อนุกูลประชา
คุณชะอี๊ด ศักดา
คุณชัยพฤกษ บุญญฤทธิ์
คุณชิงดวง  กปลกาญจน
คุณชิดชนก คัณทักษ
คุณชิตพงศ ทะนะแสง
คุณชุติมา กิจมงคลธรรม
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชีพ  เอื้อการณ
คุณเชาว อรัญวัฒน
คุณโชคชัย ธรรมยุติการ
คุณฐิติพร  สุขเทศ
คุณฐิติมา  วรรัฒน
คุณณธกร  เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณรงค  จันทรมาศ
คุณณัฏฐา ลําเลิศกุล
คุณณัฐชยา  จันทรพัฒนะ
คุณณัฐพล  คิดงาม
คุณณัฐรี มีสิงห
คุณดาวเรือง โตเล็ก
คุณดํารงค  ทองไพจิตร
คุณดิชามา  ตันประดิฐ
คุณเดช  ตุลยธัญ
คุณเดชชิต  พิชยพาณิชย

คุณตฤณ  ณ อัมพร
คุณเถกิง ออศิริชัยเวทย
คุณทรงเกียรติ  เตชะสิริไพบูลย
คุณทรงยศ สาลักษณ
คุณทศพร พิทันโชติ
คุณทัศณาวรรณ   พงศกลํา
คุณทิพยทิมา แซเลา
คุณทิพยภาวรรณ  จารเมือง
คุณธนศักดิ์ ฮุนตระกูล
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธนิต ทองโสภา
คุณธเนสน  สานิกาญจน
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธานินทร ทิมทอง
คุณธิดา ทับโพธิ์
คุณธิดารัตน คมขํา
คุณธิติพัทธ เจียมรุจีกุล
คุณธีรยุทธ พันธมีเชาวน
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ
คุณนภาวดี  ทรัพยปติ
คุณนฤชา  รัตนศิลา
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนวพรรษ ทวนชัยภูมิ
คุณนันทพล  ปานฑผลิน
คุณนันทพันธ  สัจจธรรมวดี
คุณนารีรัตน  โพธิ์ไพรทอง
คุณนาวิน  อินทรสมบัติ
คุณนําฝน  แกวกุลธรรม
คุณนิชาภา สรอยระยา
คุณนิภา คุณทรัพยทวี
คุณนิศาชล  สุวรรณทา
คุณบัณฑิต คุณวุฒิ
คุณบุญมา มะกลําทอง
คุณบุญสม เนื่องพลี
คุณบุรินทร กันตะบุตร
คุณบุษราคัม ชันซื่อ
คุณเบญ  ศรีเจริญชัย
คุณปฐมพล  ทั่งกรณ
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประเสริฐ  ศรบุญทอง
คุณปริยวดี  ประจวบเหมาะ
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปณณธร ศิลปอุดม
คุณปทมา  เขียนภักดี
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปยกานต  พงษพิสุทธินันท
คุณปยดา  สุขสมัย
คุณปยนิตย  ขวัญพูลศรี
คุณปยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปุณยนุช  ศิริกุลวสุ
คุณเปยมสุข ยับมันบริบูรณ
คุณโปเลียน รัตนไชย
คุณผองศรี มูลผลารักษ
คุณพงษศักดิ์ ศิริพันธ
คุณพจนีย  พิรุณธนาไพศาล
คุณพรทิพย บุญนิตย
คุณพรนภา  เชื้อทอง

คุณพรรณพัชร ชลานนทนิวัฒน
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ
คุณพรศิริ  โรจนเมธา
คุณพฤฒา มณีทรัพย
คุณพัชรินทร  เกียรติเฟองฟู
คุณพัชรินทร กิจวรวิเชียร
คุณพัชรี  ศรีโคตร
คุณพัชรี  หอวิจิตร
คุณพัชรี พันธเลิศ
คุณพันธวดี นาคอวม
คุณพิชญาดา วิกรมคุณาพร
คุณพิบูลย สุตันติวรกุล
คุณพิมพภัทรา  เมธีสุทธิวงศ
คุณพีรดา เสนีวงศ ณ อยุธยา
คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
คุณไพลินทร ยิ่งเจริญสมสุข
คุณภรณี ภูรีสิทธิ์
คุณภรินทร ตันติพุกนนท
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภาณุพันธุ บุลยเลิศ
คุณภาณุวัฒน  กฤษณาชูวงศ
คุณภาณุวัฒน แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิริกูล
คุณภาวนา  ชีรัง
คุณภูดิส  ธนเดชวัฒนศรี
คุณมงคล หงษนาค
คุณมณีรัตน ปนแกว
คุณมลฤดี พูลสวัสดิ์
คุณมาริสา  จงคงคาวุฒิ
คุณมาลัย วงษสะอาด
คุณมิ่งขวัญ  ทรัพยเหลือหลาย
คุณแมเซี่ยมใน ศรีวิภาสถิตย
คุณโมนา ศิวรังสรรค
คุณไมตรี  ประสารอธิคม
คุณยาวาเฮ แวโดยี
คุณยุวดี  ตปนียางกูร
คุณรพีพรรณ ติรยั่งยืน
คุณรสิตา  คงแคลว
คุณระติกร กองพัฒนพาณิชย
คุณรุงนภา สุขวัฒนานุกิจ
คุณเรวดี ชัยสุขสันต
คุณฤชิตา เกษร
คุณลักษมณ  เตชะสิริวิชัย
คุณวณี บุญกวาง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรดิษฐ อัครมิ่งมงคล
คุณวรรณพร  โอภาสสถาวร
คุณวรรณวิภา เลิศวรวณิช
คุณวรรณา  คลศรีชัย
คุณวรรณา โกศล
คุณวรรษา เลิศวรสิริกุล
คุณวรัทยา โอบนิธิอนันต
คุณวลีรักษ พัฒนเลิศกุล
คุณวไลรัตน ผองจิตต
คุณวสุพล เหลามณีกุล
คุณวันชนะ มวงยิ้ม
คุณวันวิสา พุกแกว
คุณวันวิสาข สิริโยธิน
คุณวัลลภินทร เตพละกุล
คุณวาสนา  ไพศาลอัคนี
คุณวิจิตรา  เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิชาญ  ศรีโคตร

คุณวิเชียร  พงศธร
คุณวิทยณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิ้มธโนปจัย
คุณวิภาส  จิรภาส
คุณวิมลทิพย  พงศธร
คุณวิรุวรรณ  ตาดรม
คุณวิโรชา เกิดอํา
คุณวิไล ทวีทองคํา
คุณศรัณย อังกูรวรัญู
คุณศรายุทธ  ศรีหาเพศ
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศศิพร มวงคํา
คุณศันสนีย  มันจันดา
คุณศิริยุพา  ศรีสุวรรณ
คุณศุภรัตน  ผาติพงศโกศล
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณโศรดา นาคะเสถียร
คุณสกาวทิพย กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสถาพร จิรฐาชฎายุ
คุณสนอง วิริยะอาภาพงศ
คุณสมเกียรติ  วิวรรธนพันธุ
คุณสมชาย  คชาภรณกุล
คุณสมชาย  โรจนอัศวเสถียร
คุณสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
คุณสมพร สมประสพสุข
คุณสมศักดิ์  ฉันทาวรานุรักษ
คุณสรชัย  ตันตโยทัย
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสาริษฐ ไตรโรจน
คุณสาโรจน สุวรรณธาราเรือง
คุณสาวิตรี  ศรีจันทร
คุณสุขสันต โตเจริญวิวัฒน
คุณสุขุมาล หงษสกุล
คุณสุจิตรา คําปลิว
คุณสุดชฎา แจมจันทร
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิสา บุษยานนท
คุณสุทิเนื่อง สาจันทร
คุณสุธรรม แกวสม
คุณสุธาริน  คูณผล
คุณสุนีย วรดิษฐกิตติกุล
คุณสุพน ปอมถาวร
คุณสุพัตรา  ใจคง
คุณสุพิชชา  ใตคีรี
คุณสุภาพร  แกวฉีด
คุณสุภาพร  บุญยืน
คุณสุภาพร ตั้งวัฒนาพรชัย
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ
คุณสุรัชนิศ  อุดมศักดิ์
คุณสุริยา  ใตคีรี
คุณสุริยา  สาตราภัย
คุณสุริยา ไสยเกตุ
คุณสุรียรัตน จําปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณแสงจันทร หมั่นทองหลาง
คุณโสภาพิมพ สิมะกุลธร
คุณหทัยรัตน  โกษียาภรณ

คุณหทัยรัตน  ไพฑูรย
คุณอดิศักดิ์ สุดสาว
คุณอนงคพร  มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชา ปริตรคุปต
คุณอภิชาติ จีระพันธ
คุณอภิชาติ ศาลิคุปต
คุณอภิญรญา  บุญมูสึก
คุณอภิวันท บากบั่น
คุณอรปวีย  สีทอง
คุณอรพร  ฤทธิ์จันทร
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรพิน ฉัตรศิริกุล
คุณอรสา  ศรีตรัยรักษ
คุณอรุณี  อรรคบุตร
คุณอัครเดช ทองภูสวรรค
คุณอัจฉรา  ตันติเฉลิม
คุณอัจรี  สังขวรรณะ
คุณอัศวเมศ  วงศสุย
คุณอารีรัตน วงษวิลาส
คุณอํานวย  พัสดร
คุณอิทธิพล  บุญเกิด
คุณอิสรีย  ทัตศักดินนท
คุณเอก กิตติกุลสุธา
คุณเอกชัย  ใจงาม
คุณเอมอร  วงษาพาน
คุณเอื้ออารี  ออฤดี
คุณ Apiwat Prompinit
คุณ Ratsameekhae Thavon
คุณ Witchayanan  
Mr.Paul Tsien Chang
Ms.Pope Win Win
Mr.Saw khin naing
บริษัท ND โมบาย (เล็ก)
บริษัท NXP เซมิคอนดัคเตอร 
         ไทยแลนด จํากัด
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดาตาโปรคอมพิวเตอร
        ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท ธัชสุมาพร จํากัด
บริษัท บี.กริม จอยน  เว็นเจอร 
         โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท พรีเมียร แคนนิง่ อินดัสตร้ี จํากัด
บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด
         (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร โบรคเคอรเรจ จํากัด
บริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด
         (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร รีสอรทส แอนด 
         โฮเทลส จํากัด
บริษัท พรีเมียร แอล เอ็ม เอส จํากัด
บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด
บริษัท มาสเตอรพีซ 
         ออรกาไนเซอร จํากัด
บริษัท รายาเฮอริเทจ จํากัด
บริษัท เลทเทอร่ิง จํากดั (สํานักงานใหญ)
บริษัท อินฟนิท กรีน จาํกัด 
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
        ในพระบรมราชูปถัมภ
สถาบัน  Preptitude by Kru Jane
 

ชวนน้องๆ  

“มารู้จักตัวเองกันเถอะ”

ทั้งด้านบุคลิกภาพ 

การเรียนต่อ 

และอาชีพที่เหมาะสม  

ผ่านแบบทดสอบออนไลน์

เพียงเข้าไปที่ 

 www.yuvabadhanafoundation.org  

เลือกเมนู มุมมัธยม เท่านี้น้องๆ 

จะพบกับแบบทดสอบ 

ที่จะช่วยให้น้องๆ รู้จักตัวเองมากขึ้น   

39



ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด พ่ีอ่ิมท้องน้องอ่ิมด้วย 
เกิดข้ึนจากความต้ังใจดีของเครือข่าย 
ร้านอาหารที่ต้องการใช้ธุกิจของ 
ตนเองเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม 
โดยนำารายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย 
อาหารในเมนูท่ีร่วมโครงการไปช่วยเหลือ 
เร่ืองโภชนาการของเด็กๆ             ท่ีขาดแคลน 
ในประเทศไทย


