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งานเพ่ือการศึกษา

ความคืบหน้าในโครงการ ทุนการศกึษา “สง่นอ้งเรยีน สรา้งเดก็ดี”
เพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ม.1- 6 หรือเทียบเท่า ร่วมถึงการดูแลติดตามนักเรียนทุน มีดังนี้

มีจ านวนนักเรียนทุน
ที่อยู่ในความดูแล

8,966 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้
(ม.ค. – มี.ค. 2564)

15.2 ล้านบาท

ช่วยเหลือเดก็ขาดโอกาส
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน

คิดเป็น 78.9%

รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่
จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

มีนักเรียนทุน
ที่จะจบ ม.6/ ปวช. 3

642 คน

การโอนทนุการศกึษาและการตดิตามดแูลนกัเรียนทนุ

• ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ติดตาม
โครงการฯ โดยได้จัดกิจกรรมถอด
บทเรียนออนไลน์ในวันที่ 3 และ 10
เม.ย. 64 ร่วมกับคุณครูแกนน า
จ านวน 12 ท่าน จาก 11 โรงเรียน  
เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่
เ ก ิ ด ข ึ ้ น  เ ป ้ า ห ม า ย  ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของครู/นักเรียน ร่วม
ถึงอุปสรรค์ และปัญหาการต่างๆ   
โดยในปีการศึกษา 2564 คาดว่าจะ
ขยายโรงเรียนที่เข้าร่วมชุมนุ รุ่น 2 
เพิ่มอีก 11 โรงเรียน 

สายสามญั

สายอาชพี

ทุนพเิศษ

7,283 

1,624 

59 

จ านวนนกัเรยีนทนุแยกตามชัน้เรยีน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

รุ่นที่ 1 

12 โรงเรียน

ชุมนมุนกัเรียนทนุยุวพฒัน์
YBF Club

• มีจ านวนนักเรียนทุนที ่ได้ร ับการโอนทุนการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 เทอม 2 จ านวน 8,857 คน คิดเป็น 98.8%

จ านวนนักเรียนทนุ

334 คน

จ านวนนักเรียนทุนคงเหลือในปีการศึกษาใหม่ 2564 = 8,303 คน จ านวน (คน)



จากวันที่ได้ไปต่อ...
จนถึงวันที่ส าเร็จการศึกษา

ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ มีนักเรียนทุนทีจ่บการศกึษา ชั้น 
ม. 6 และ ปวช. 3 จ านวน 642 คน เงินทุนการศึกษาในวัน
นั้นท าให้เด็กๆ ได้ไปต่อ จนมาถึงวันแห่งความภาคภูมิใจนี้

“ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทุนการศึกษา
หนูมาตลอด 6 ปี ภูมิใจในตัวเองที่ท าได้ 
ต่อจากนีห้นจูะท าใหด้ทีีส่ดุ จะเปน็คนด ีจะ
ตั้งใจเรียนให้จบ” 

ศุจิตรา นักเรียนทุนสายสามัญ จ.ยโสธร

“ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้หนูได้มีโอกาสได้รับ
ทุนการศึกษานี้   ขอบคุณที่ให้หนูเข้ามาอยู่ใน
ครอบครัวยุวพัฒน์ หนสูัญญาว่าในอนาคตหนูจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีค่ะ”

จิดาภา นักเรียนทุนสายสามัญ จ. ตาก

“ตอนนี้หนูส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แล้ว เงนิทนุในสว่นนีห้นใูชจ้า่ยในการศกึษาทัง้หมด 
ซึ่งช่วยหนูให้ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมได้
ส าเร็จ ตอนนี้หนูประสบความส าเร็จมาครึ่งทาง 
หนูสอบติดมหาวิทยาลัย 2 แห่งขอขอบพระคุณ
จากใจจริงค่ะ”

สุชาวดี นักเรียนทุนสายสามัญ จ. ชัยนาท
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งานเพื่อพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

ความก้าวหน้างานในโครงการ 
“ร้อยพลังการศึกษา” เพื่อการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

นักเรียนได้รับประโยชน์
กว่า 38,000 คน

ภาพรวมโรงเรียนและเครือ่งมอื
ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564)

• การด าเนินงานสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ใน โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
และชุมชนเพื่อบูรณาการกาเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะ
อาชีพCommunity Engagement

 ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 
2/2563 โดยการลงพื้นทีแ่ละถอดบทเรียนออนไลน์ 

 แผนงานขยายการเข ้าร ่วมโครงการฯ ในปี
การศึกษา 2564 เพิ่ม 4 โรงเรียน โดยมูลนิธิฯ ได้
ลงพื ้นที ่ส ารวจโรงเรียน หน่วยงานและสถาน
ประกอบการท้องถิ่นเพื่อประเมินความเป็นไปได้และ
ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

• มีจ านวนนักเรียนทุนในโรงเรียนเครือขา่ยทั้งหมด 
3,715 คน คิดเป็นอัตรคงอยู่ 95.28%

• ขยายเครื่องมือหอ้งเรียนดิจิทัลอังกฤษ Winner 
English ในปีการศึกษา 2564 เทอม 1 จ านวน 3
โรงเรียน

• มีคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายสมัครเขา้ร่วมอบรมครู
แนะแนว โดย a-chieve จ านวน 61 คน โดยจะ
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที ่12 เม.ย. 6485 โรงเรียน 

30 จังหวัด 

จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ปี 2563 จ านวน 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนแม่วินสามคัคี จ. เชียงใหม่
2. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์
3. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ. กาญจนบรุี
4. โรงเรียนบ้านเวยีงฝาง จ. เชียงใหม่

ปี 2564 จ านวน 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร จ. กาญจนบุรี
2. โรงเรียนบ้านปรือคัน จ. ศรีสะเกษ
3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ. ล าปาง
4. โรงเรียนพนมทวนอุปถัมภ์ จ. กาญจนบุรี

ส่ ว น ห นึ่ ง
จ า ก ก า ร ล ง พื้ น ที่
ส า ร ว จ ชุ ม ช น  

“ฝึกท ำเกษตรยงัไงให้เหมือน
ได้เล่นของเล่น”

ไร่เยาวรตัน์ (เพาะเห็ด)
จ.ล าปาง

ศิษย์เก่ำห้ำงฉัตร 
นักธุรกิจข้ำวแต๋นน ำ้แตงโม”

ข้าวแต๋นณภคั
จ.ล าปาง

“จากต้นละ 100 
สู่ ต้นละ 1,000

สวนมะม่วงคุณลุงสมัย”
สวนมะม่วงผูใ้หญ่สมยั

จ. ศรีสะเกษ

“ออกแบบลวดลำยได้ไม่
สิน้สุดบนผ้ำไหมมัดหมี่ ”
กลุ่มทอผา้ปรือคนัตะวนัออก 

จ.ศรีสะเกษ
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การมีส่วนร่วมใน “งานอาสาสมัคร”

ชวนเยาวชนร่วมสมัครเป็น 
Student Volunteer อาสา
ร่วมดูแลนักเร ียนทุนผ่าน
ทางโทรศัพท์และการเขียน
จดหมาย  โดยม ีก  าหนด
ปฏิบัติงานระหว่าง วันที่  27
เมษายน – 30 กรกฏาคม 
2564 

พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 11
เริ่มปฏิบัติงาน!

6 ก.พ. 64: ปฐมนิเทศออนไลน์พี่เลี ้ยงอาสา 
รุ ่น 11 จ านวน 13 คน ซึ ่งจะปฏิบัติงานดูแล
นักเรียนทุนผ่านเฟสบุ๊คกลุ่มปิดนักเรียนทุนและ
การพูดคุยทางโทรศัพท์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
โดยมีเนื ้อหาสาระ ชวนน้องๆ คุย/คิด อาทิ 
ทักษะการเรียน เป้าหมายในชีวิต การรับมือและ
การจัดการกับสภาวะอารมณ์ ฯลฯ

มูลน ิธ ิย ุวพ ัฒน ์  และ  UNICEF ร ่วมลงนามความร ่วมม ือ MOU งาน
อาสาสมัคร โดยจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบิติงานเพื่อช่วยเหลือเยาวชน
ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ทั้งนี้อาสาจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อสิ้นสุด
การปฏิบัติงานดังนี้
1. พี่เลี้ยงอาสา ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน
2. Student Volunteer มีจ านวนชั่วโมงอาสา 60 ชั่วโมงขึ้นไป
3. Pen pal อาสาตอบจดหมาย ตอบจดหมายครบ 240 ฉบับขึ้นไป

เปิดรับสมคัร 
Student Volunteer รุ่น 7 X

ความรว่มมอืในงานอาสาสมคัรเ
พื่อชว่ยเหลอืเยาวชนขาดโอกาส
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น ้าใจจากคนในสงัคมและองค์กรต่างๆ ร่วมระดมทุนและมอบสิ่งของเพื่อการศึกษา
แก่เด็กขาดโอกาส

องค์กรร่วมสนับสนุนการระดมทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของ ดังนี้

• บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันส่งก าลังใจและเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสด้วยการบริจาคสั่งซื้อของใช้จ าเป็นในแคมเปญ 
“ของใช้นี้พี่ให้น้อง” ผ่านเว็บไซต์ “คนไทยใจบุญ” ส่งตรงให้กับน้องๆ นักเรียนทุน
ยุวพัฒน์ใน 3 โรงเรียน  ดังนี้    1. โรงเรียนวัดตะคร ้าเอน จ.กาญจนบุรี 2. โรงเรียน
บ้านตะโก จ.บุรีรัมย์ 3. โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง จ.ตรัง ระหว่างวันที่  15 มกราคม 
– 31 มีนาคม 2564

• บริษัทจาโดห์ เลิร์นนิ่ง จ ากัด ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในแคมเปญ “Play with
Purpose” จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสอนภาษา Jadoh ซื้อแพ็กเกจในราคา
ใดก็ได้ Jadoh จะบริจาครายได้ 50% เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน 
มูลนิธิยุวพัฒน์  ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 30 เมษายน 2564

• กลุ่มอัยการธรรมดา (อัยการผู้ช่วยรุ่น 58 และ 59) มอบเงินรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจ าหน่ายกระเป๋าว่าความรุ ่น อัยการ
แผ่นดิน จ านวน 56,106 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาด
โอกาส

• ธนาคารกสิกรไทย มอบชุดอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระเป๋าใส่ดินสอ 
สมุดโน๊ต ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ จ านวน 2,000 ชุด ให้กับ
มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์

• บริษัท สวีท ซัมเมอร์ จ ากัด มอบสมุดแพลนเนอร์ 2,226 เล่ม ให้
น้องๆ นักเรียนทุนได้ใช้เพื่อการเรียนหนังสือ

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ จ ากัด Odini ชวนนักลงทุนร่วมส่งน้องเรียนในแคมเปญ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน”  โดยสมัครลงทุน
ผ่าน Odini 0.20% ของยอดเงินที่ลูกค้าทุกท่านร่วมลงทุนจะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 30
เมษายน 2564

• บรษิทั ลาซาดา้ จ ากดั ร่วมสนับสนุนช่องทางการบริจาคออนไลนใ์นโครงการ Lazada For Good ให้ทุกใจได้ท าดี  โดยการเปิดบัญชีให้กับองค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไรและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ระดมทุนบนแพลตฟอร์มของลาซาด้าโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นักช้อปออนไลน์สามารถบริจาทุนการศึกษาใหักับเด็กๆที่
ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้แล้ววันนี้ผ่านแอพพลิเคชัjน Lazada และ https://pages.lazada.co.th/wow/i/th/THCampaign/lazadaforgood
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น ้าใจจากสังคมทีเ่กิดขึน้

ระดมทุนเพ่ือโครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

5.2 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

15.3 ล้านบาท             

รวม 
20.5 ล้านบาท
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รายละเอยีดกจิกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทนุ เทอม 2/63 และ เทอม 1/64

ชุมนุมนักเรียนทนุ
• ถอดบทเรียนออนไลน์ ครูแกนน า
• ปฐมนิเทศออนไลน์ โรงเรียนที่เข้าร่วมชุมนมุ ปี 2564
• ค่ายพัฒนาศักยภาพครูและนกัเรียนแกนน า

3/10
7-8

18-19

ติดตามการใช้งานระบบ ใน โครงการร้อยพลังการศึกษา เทอม 1/ 2563

การคัดเลือกโรงเรียน ส าหรับ เครื่องมือ Winner English และ Learn Education

เปิดรับสมัครครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง Teach for Thailand รุ่นท่ 8

ประการศรายชื่อครูแนะแนวรุ่น 4 12

พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 12
• ปฐมนิเทศ
• เริ่มปฏิบัติงาน

12
13

Student Volunteer รุ่น 7 ปฐมนิเทศและเริ่มปฏิบัติงาน 27

รับสมัคร Pen Pal Day รุ่น 7 7-30

ปฏิทินกิจกรรม

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
7



(มกราคม – มีนาคม 2564)

รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
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รวม

60.9
ล้านบาท

(มกราคม – มีนาคม 2564)

เงินบริจาครับ
และแหล่งท่ีมา

9

ร้านอาหารและภัตตาคาร

องคก์รทัว่ไป

กองทนุเพือ่โครงการสาธารณประโยชน์

บุคลลทัว่ไป

ร้านปันกนั

บริษัทจดทะเบียน กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์

1.1

4.0

7.0

10.4

15.3

23.0

แหล่งที่มา ล้านบาท



24%

38%

38%
0%

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

23.5 ล้านบาท      
สนับสนุนงานที่เปน็ platform 
เพื่อการขยายผลและงานเพือ่
สังคมร่วมกับภาคีตา่งๆ 

14.4 ล้านบาท          

รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล

1. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.1

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

3.6
0.9

2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม “Socialgiver” 0.07

3. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 0.7

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.03
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.08

3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อยผูด้อ้ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ่
การศึกษา”        

- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ 

3.0
3.4

0.2

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิ
ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”

0.1

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย 
- ชีวามิตร
- เยือนเย็น                          

0.7
0.06

3. โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในทารกแรกเกดิ 0.5

รวม 14.4

เพื่อสนบัสนนุงานทีเ่ป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสงัคมอื่นๆ 
ร่วมกับภาคีต่างๆ

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนินงานของมลูนธิฯิ

23 ล้านบาท

60.9
ล้านบาท

เงินบรจิาครบัแบง่ตามวตัถปุระสงค์

(มกราคม – มีนาคม 2564)

10

ดอกเบี้ยรับ
491 บาท

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 20.5

2. งานโรงเรียนคุณธรรม 2.6

3. งานโครงการ ร้อยพลังการศึกษา 0.4

4. งานพัฒนาเยาวชน 0.09

รวม 23.5



รายละเอียด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 51.8 94%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 3.1 6%

รวม 54.9 100%

เพื่อสาธารณประโยชน์
51.8 ล้านบาท     

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
3.1 ล้านบาท          

94%

6%

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน
(มกราคม – มีนาคม 2564)
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47% 53%
รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบง่ปนั “โครงการร้านปันกนั” 11.1
2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 1.4

งานสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมสุีข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 0.7

2. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์
– กองทุนธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนส่ือเพื่อความยุติธรรมของสังคม

2.7
0.1
1.1

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของส่ิงแวดล้อมและมนษุย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 0.9

4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม Socialgiver 0.5
5. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 1.1

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปว่ยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ”์ 1.0

2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.5

3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.7

4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส       2.6

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1.โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในเดก็แรกเกดิ 0.5

รวม 25.0

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โครงการร้อยพลังการศึกษา) 11.1

2. งานทุนการศึกษา 11.5

3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม 0.1

4. กิจกรรมพฒันาและดูแลเยาวชน 2.9

รวม 26.8

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนงานที่เป็น Platform เพื่อการ
ขยายผลและการท างานเพื ่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 25 ล้านบาท

เงินบรจิาคออกเพ่ือาธารณประโยชน์
(มกราคม – มีนาคม 2564)

เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื ่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ 
ร่วมกับภาคีต่างๆ1

51.8
ล้านบาท

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
26.8 ล้านบาท
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เงินเดือนและสวัสดิการ

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็ปไซต์

ค่ารักษาความสะอาด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.3

0.2

0.08

0.1

0.05

0.05

0.1

0.04

0.02

0.05

0.01

0.08

(มกราคม – มีนาคม 2564)

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  

ล้านบาท

รายละเอียด

รวม

3.1
ล้านบาท
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รายละเอยีด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2564) 81.5

รับบริจาค 60.9

บริจาคออก 54.9

คงเหลอื 31 มีนาคม 2564 87.5

สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ
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