


แคมเปญ The Big Give  ร่วมส่งน้องอาชีวะ ได้เรียนต่อ
จนจบชั้น ปวช. 3 สำเร็จแล้ว! 

คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่

ข้อมูล
จากการสํารวจ

ค่าใช้จ่าย
ของนักเรียนทุน

สายอาชีพ ปี 2563

แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยากลําบากในขณะนี้ ยังคงมีน้องๆ ขาดโอกาสอีกหลายคนที่ต้องการทุนทรัพย์
เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการเรียนจบ ทุกท่านยังคงสามารถร่วมบริจาคเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ได้ที่

มูลนิธิยุวพัฒน์ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์

095-2-15120-7

โอนผ่านพร้อมเพย์
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

0-9930-00187-07-5
บริจาคผ่านปันบุญ

OR CODE
(e-donation)

(บริจาคผ่าน e-Donation)
จะไม่ได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิฯ

ติ๊กเลือกยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาค
ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี

สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาค  และชื่อผู้ลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี ที่ชําระเงินด้วย QR Code เท่านั้น  

ต้องการใบเสร็จ กรุณาส่งชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์มือถือ และสลิปโอนเงินบริจาคมาที่ ybf@ybf.premier.co.th 
หรือ Line ID @BOS9702T สอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจบริจาครายเดือน โทร. 02 3011022 / 02 3011437

DONATION

ยอดเงินบริจาคสะสม
(17 พ.ค. – 12 ส.ค. 64)

มอบเป็นทุนการศึกษา

ได้ 254 ทุน

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อภาคเรียน
ที่วิทยาลัยเรียกเก็บ

ค่าเดินทาง
เฉลี่ยต่อภาคเรียน

ค่าอาหารกลางวัน
และค่าขนม

เฉลี่ยต่อภาคเรียน
2,390

บาท
1,575

บาท
5,160

บาท

3,557,803
บาท

เงินบริจาคท่ีได้รับท้ังหมด มูลนิธิยุวพัฒน์จะนำไปจัดสรรเป็นทุนให้น้องสายอาชีพ ทุนละ 14,000 บาท
ต่อคน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าเดินทาง และค่าอาหาร สำหรับปีการศึกษา 2564

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อภาคเรียนของนักเรียนทุนสายอาชีพ9,125 บาท

การให้อาชีพ



“ตั้งแต่อนุบาลย่าจะสอนให้ 
ดำนา เกี่ยวข้าว 
ปลูกพืชผัก นานาพันธุ์ 
ครอบครัวของหนู 
เป็นเกษตรกร 
มีรายได้หลักจากการเกษตร 
ทำไร่ ทำสวน และทำนา
ปลูกข้าวทำให้รู้สึกผูกพันกับ
การเกษตรและอยากเรียน
สาขานี้ตั้งแต่ยังเด็ก... 
หนูใฝ่ฝันว่าเรียนจบแล้วจะ
มาเป็นเกษตรกร 
อยากนำความรู้ที่เรียนมา
พัฒนาจากพื้นที่ไร่ 
ปลูกผักไร้สารพิษหรือการ
ทำเกษตรผสมผสาน 

“หนูเลือกเรียนสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเพราะ
ว่าหนูอยากเรียนเกี่ยวกับ 
โปรแกรมที่สามารถนำมา
ต่อยอดในอาชีพ 
หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 
ทุกท่าน ถ้าไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ ก็คงไม่มีหนู 
ในวันนี้” 

“ผมเลือกเรียนสายอาชีพ
เพราะจบแล้วหางาน
ทำง่าย สามารถฝึกงาน
และหารายได้ระหว่าง
เรียนด้วย ผมอยากนำวิชา
ความรู้ที่เรียนมาไปใช้
ตอนผมทำงานโรงงาน
ครับ” 

น.ส. วิมลรัตน์ 
นักเรียนทุนสายอาชีพ ชั้น ปวช. 3 
สาขาเกษตรศาสตร์

นายสมชาย 
นักเรียนทุนสายอาชีพ 
ชั้น ปวช. 3  
สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายประสงค์ศักดิ์ 
อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ   
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 



ความก้าวหน้าในงานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

 ปี ร่วมร้อยพลัง สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
พัฒนาเยาวชนจากความร่วมมือทั้งโรงเรียนและองค์กรในชุมชน
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์

4
“เด็กที่มาที่นี่คือเด็กรอบนอก แค่มาเรียนก็โอเคแล้ว แต่เราสร้างโอกาสให้เขา 
นอกจากได้เรียนรู้คณิต วิทย์ อังกฤษ แล้ว การที่เด็กมีจำนวนชั่วโมงเรียน
ที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ความคล่อง ความไม่กลัวคอมก็มากขึ้น” 

จากวันแรกที่ครูไม่คล่อง
คอมฯ ไม่พอ 
เมื่อเด็กได้ประโยชน์ 
โรงเรียนก็พร้อมเดินหน้า



      เกรดคณิตดีขึ้นค่ะ 
หนูเป็นคนอ่อนเลขมาก ไม่ชอบคิดเลข 
จากที่ได้ 2.5 ก็ได้ 3.5 ได้  4 
ทำให้หนูเปลี่ยนความคิด 
จากที่เกลียดการคิดเลขที่สุดในโลก 
แต่ก็รู้สึกว่า ถ้าเราตั้งใจกับมันจริงๆ 

    ต้องขอบคุณ ผอ. 
ที่นำโครงการมาช่วงปี 2560 
เรามีครูสอนภาษาอังกฤษเกษียณ 
เลยขาดครูแล้วก็มีครูทีชฟอร์ไทยแลนด์
เข้ามาเป็นบุคลากรที่สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ได้ดี 
ครูเข้ากับนักเรียน 
ช่วยพูดคุยกับนักเรียนได้ 
จากเด็กที่มีปัญหาทางบ้าน 

เสียงจากห้องเรียน
ร้อยพลังการศึกษา

เงินบริจาคสามารถนําไป
ลดหย่อนภาษีได้

www.tcfe.or.th   
tcfe@ktf.premier.co.th

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 02 3011117 หรือ 
Line ID @TCFE

ร่วมร้อยพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาบริจาคสนับสนุนโครงการฯ ได้ที่

ถอดบทเรียนการจัดการของผู้นำ
และวิธีปูทางสู่ความยั่งยืน

น.ส. เกวลิน 
นักเรียนชั้น ม.4 ในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระบบเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น 

ครูทิพวัลย์ จงไพศาลสถิตย์  
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูพี่เลี้ยง
ผู้ดูแลครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง ทีชฟอร์ไทยแลนด์

โครงการร้อยพลังการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน สนับสนุนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ 
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

https://www.facebook.com/
ThailandCollaboration
ForEducation/



น้ำใจจากความร่วมมือ คือพลังสำคัญ
ในสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กขาดโอกาส

เราทุกคน
ช่วยเรื่องการศึกษาไทย
ให้ดีขึ้นได้!

ส่วนหนึ่งของ แคมเปญ และ กิจกรรม
โดยองค์กรภาคธุรกิจ กลุ่มบุคคล 

ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อเด็กขาดโอกาส 
ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

องค์กรสนใจสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส 
ติดต่อได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์
line@ID:  BOS59702T 
ybf@ybf.premier.co.th
โทร. , 02 301 1061, 
02 301 1437, 02 301 1022

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเด็กขาดโอกาส

ทุกความช่วยเหลือคือโอกาสทางการศึกษา

สแกนอ่านเพิ่มเติม
“องค์กรร่วมสนับสนุน”





ช่องทางบริจาค

มูลนิธิยุวพัฒน์
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร 
บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์ 
ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 
095-2-15120-7 

บริจาคผ่านปันบุญ 
QR Code (e-Donation) 
สแกน QR Code 
ผ่าน Mobile Banking 
(ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี 
จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชําระเงิน
ด้วย QR Codeเท่านั้น)

บริจาคผ่าน 
“Lazada For Good” 
ให้ทุกใจได้ทําดี 
โดยเลือกคูปอง บริจาค 100, 500, 
1,000 บาท ในแอปพลิเคชัน Lazada 
(ค้นหา : มูลนิธิยุวพัฒน์) 
เงินบริจาค 100% มอบเป็นทุน
การศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาส 
ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ 

บริจาคผ่าน 
“พวงหรีดสานบุญ” 
By Carenation 
สั่งซื้อพวงหรีดสานบุญ 
by Carenation และเลือก
บริจาคให้ มูลนิธิยุวพัฒน์ 
โดยเงิน 10% – 40% จากการ
ซื้อพวงหรีดที่ท่านเลือก
จะนํามาสมทบเป็นทุนการศึกษา 
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” 
(มีใบเสร็จรับเงินที่สามารถ
นําไปลดหย่อนภาษีได้)

บริจาคผ่าน “K+ market” 
ใน Mobile Banking 
(KBANK) เลือกบริจาคออนไลน์ 
(ค้นหา มูลนิธิยุวพัฒน์) 
บริจาคได้ตั้งแต่ 
100 - 14,000 บาท 
สามารถใช้แต้มในบัตรบริจาค
ได้ 1,000 คะแนน = 100 บาท 
(หมายเหตุ : กดเลือกต้องการ
ใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไปยื่น
ลดหย่อนภาษีได้)

DONATION

องค์กรที่สนใจร่วมกิจกรรม
หรือ บริจาคทุนการศึกษา

“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”
สอบถามรายละเอียดได้ที่

e-mail : ybf@ybf.premier.co.th
หรือ Line ID : @BOS9702T


