
การด าเนินงานเพ่ือเยาวชนขาดโอกาส
รายงานรายไตรมาสที่ 1/2565

งานเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยท างานร่วมกับองค์กรภาคีทางด้าน
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส

งานเพ่ือการศกึษา
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสเป็นรายบุคคลด้วยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3 

งานเพ่ือการสรา้งการมีส่วนรว่ม 
ร่วมกับองค์กร/บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครเพื่อการขยายผลช่วยเหลือ
เด็กขาดโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านทุนทรัพย์และทุนมนุษย์



ใ

งานเพ่ือการศึกษา

ความคืบหน้าในโครงการทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” เพื่อ
ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให้ได้ณับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1- ม.6
และ ปวช.1 – ปวช. 3 รวมถึงการดูแลติดตามนักเรียนทุน มีดังนี้

ปี 2564 มีจ านวนนักเรียนทนุ
คงเหลือที่อยู่ในความดแูล

7,807 คน

ทุนการศึกษาทัง้หมด
ที่มอบให้ ปี 2564

74 ล้านบาท

ช่วยเหลือ
เด็กขาดโอกาส

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทนุ
คิดเป็น 82.7%

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

เรียนจบ ม.6/ ปวช. 3
(มีนาคม 2565)

1,625 คน

จ านวนนกัเรยีนทนุ
ในความดแูล ปี 2565
(ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565)

สายอาชีพ
1,275 คน

สายสามัญ
5,666 คน

นักเรียนทุนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนยุวพัฒน์ 
ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 จ านวน 847 คน 
จากจ านวนผู ้สบัคร 1,398 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนทุนสาย
สามัญ 741 คน และ สายอาชีพ 106 คน
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ช้ันเรียนอ่ืนๆ 
30 คน

นักเรียนทุนทีไ่ด้รับการ
โอนทนุการศกึษา เทอม 2/64 

จ านวน 7,666 คน
คิดเป็น 98.2% 

6,971 คน

นักเรียนทุนแยกตามชั้นเรียน 

ช้ันเรียนอ่ืนๆ

ปวช.3

ปวช.2

ปวช.1

ม.6

ม.5

ม.4

ม.3

ม.2

ม.1

30
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242 
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3

จากวนัทีไ่ดร้บั “โอกาส”
...จนถึงวันท่ีส าเร็จ
การศกึษา

ในเดือนมีนาคม 2565 นี ้ มีน้องๆ 
นักเรียนทุนที่สิ้นสุดการรับทุน  เรียน
จบการศึกษา ชั้น ม. 6 และ ปวช. 3
. . .จากการได ้ร ับ “ โอกาส” ทาง
การศึกษาและความช่วยเหลือของ
คนในสังคม ที ่ร ่วมสนับสนุนมอบ
“ท ุนการศ ึกษา ”  แล ะ  ร ่ วม เป ็น
อ า ส า ส ม ั ค ร  เ พ ื ่ อ  “ ด ู แ ล
ประคับประคอง”  น้องๆ มาจนถึง
วันแห่งความส าเร็จก้าวแรกตามที่ได้
ตั้งใจไว้

(อ่านเพิ่มเติม คลิก)

https://l.facebook.com/l.php?u=https://mailchi.mp/b4c0417d9ca6/yvbmetqfwd?fbclid%3DIwAR1Oqlfj0nCkXyWDezICpohz4RcOyK_MK0cdYlHqrHu__vPJyvEUH794ujM&h=AT0n2_kX39A4c0ylBnCYjgfALFIVXyBBhuJCUwbSyzNwFR3xa-kX0PpbFe3JyzGesff9uMKtu9iMSkRTlDwaJc9kK_lF35ss_TMIO2DDuiAKM-LGrlpiY4yiNDZc2f4R&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3uJNWSKEsD0A9PPnBuVfeG3E8CnB-Yw25oLV8SI_1g6BUIcBpCcT7EzlBVjrSO6C8m8R-zJtzxp9CZEAX7RV43lTc3mu6JLfSQ5xBO8D6y6q0KygSwLP9VbdBsrsKxuRrzFKfQNJe_9odtpAJnNocmHSmhGNZKRFdh6HFpV9qOzX1mEIA87c1d3eFZj_QjFI1nYwF64SlKLw
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สายอาชีพ จบชั้น ปวช. 3

587 คน
อัตราเรียนจบ

83%

แบ่งเป็น
สายสามัญ จบชั้น ม. 6

1,038 คน

นักเรียนทุนจบการศกึษา 
มีนาคม  2565

1,625 คน

รวมนักเรียนทนุ
ที่จบการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น

(ปี 2535 -2565)

9,132 คน
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งานเพือ่พฒันา
เยาวชนขาดโอกาส

นักเรียนได้รับประโยชน์
กว่า 37,000 คน

ภาพรวมโรงเรยีนและเครือ่งมอื
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

ความร่วมมือเพื่อการดูแลและพัฒนานักเรียนขาดโอกาส

• แกนน า “2S” Speak & Speed โดยพี่ๆ ชั้นมัธยมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ. บุรีรัมย์ และ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “รวมมิตรวิทยาร้อง เต้น เล่นเกมให้เก่งภาษาอังกฤษ” 
ให้กับน้องๆ ชั้น ป.4 – ป.6 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อฯ เพื่อช่วยน้องๆ ในการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียน” (Community Engagement) 

• กิจกรรม Workshop ออนไลน์ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนานักเรียน 
(PSIA) ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปเป็นภารกิจและการด าเนินการร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. /5 และ 8 เม.ย. 65 
มีโรงเรียนน าร่องเข้าร่วมกระบวนการ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ 
โรงเรียนแม่วินสามัคคี จ. เชียงใหม่ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี และโรงเรียน
นาภูพิยาคม จ. มหาสารคาม มีผู้บริหารและครูในโรงเรียน รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
เข้าร่วม 57 คน และ 47 คน โดยกิจกรรม workshop ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 

• มีจ านวนนักเรียนทุนชั้น ม. 1 – ม. 6 ในโรงเรียนเครือข่ายฯ  3,529 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ 
91.17% (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65) 

• ในปีการศึกษา เทอม 1/2565 คาดว่าจะมีจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นจากจ านวน
โรงเรียนที่ทดลองใช้งานระบบ Learn Education วิชา คณิต/ วิทย์ จ านวน 10 โรงเรียน และ วิชา
ภาษาอังกฤษ ระบบ Winner English จ านวน 12 โรงเรียน 

• ส ารวจโรงเรียนเพื่อสรุปรายชื่อส าหรับครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 9 ที่จะท า
การสอนในปีการศึกษา 2565

• สร้างเครือข่ายครูแนะแนวรุ่นใหม่ โดย a-chieve
 กิจกรรม “ห้องพักเรียนครูออนไลน”์ ครั้งที่ 2 ตอน เติมเครื่องมือออนไลน์ให้สอนง่ายและ
สนุกขึ ้น เมื่อวันที ่ 8 ม.ค. 65 มีครูแนะแนวรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน โดยในปี
การศึกษา 2565 จะเริ่มกิจกรรมในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม  2565

 พัฒนาแพลตฟอร์ม "แนะแนวฮับ" ระบบสนับสนุนการท างานของครูแนะแนวที่ครอบคลุม
รอบด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาการสอนและการดูแลจิตใจคุณครู โดยริเริ ่มจากครูใน
เครือข่ายทั้ง 4 รุ่น ก่อนพัฒนาไปสู่ครู่ทั่วประเทศในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองใช้
งานในเดือน กรกฎาคม 2565

88 โรงเรียน 
30 จังหวัด 

ความกา้วหนา้งานในโครงการ “ร้อยพลงัการศกึษา” เพื่อการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ มีดังนี้

(คลิกภาพเพ่ืออ่านต่อ)

Workshop PSIA 

https://www.tcfe.or.th/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3-2s-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89/?fbclid=IwAR3xe6cZLESD4NCb8jOkCaWEkZzT1morm1918Jl2f2zbiSzRrnDG20dkGD0
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การสร้างการมีส่วนร่วมผ่าน “งานอาสาสมัคร”

มีจ านวนจดหมายจากนักเรียน
ทุน 440 ฉบับ โดยอาสาผ ู ้ ให้
ก าลังใจสามารถตอบจดหมายได้ 
288 ฉบับ  

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
ถอดบทเรยีนพีเ่ลีย้งอาสา รุ่น 13

2 เม.ย.65: สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว
ส าหรับพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 13 จ านวน
12 คน ม ูลน ิธ ิฯ จ ัดกิจกรรมถอด
บทเรียนออนไลน์การท างานอาสาที่
ผ ่ านมา เพ ื ่อแลกเปล ี ่ ยน เร ียนร ู้
ป ร ะ ส บ ก า รณ ์ ท ี ่ ไ ด ้ ร ่ ว ม ด ู แ ล
ประคับประคองนักเรียนทุน ผ่านการ
พูดคุยทางโทรศัพท์ และเฟสบุ๊คกลุ่ม
ปิดนักเรียนทุน

อาสาให้ก าลงัใจ
ตอบจดหมายน้องๆ
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มีน้องๆ นักเรียน - นักศึกษาที ่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Student 
Volunteer จ านวน 12 คน มูลนิธิฯ ได้จัดปฐมนิเทศออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมและท า
ความเข้าใจในงานอาสา เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 โดยอาสาทั้งหมดจะปฏิบัติงานจากที่บ้าน
ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน 1 เม.ย. – 30 ม.ิย. 65

...การมาท างานอาสา ท าให้

เห็นความเหลื ่อมล ้าของสังคม

ชัดเจนมากขึ้น ท าให้เราอยากมี

ส่วนในการช่วยพัฒนาสังคม และ

ใส่ใจเรื ่องปัญหาสังคม ประเด็น

สังคมเพิ ่มมากขึ ้น  เพราะยังมี

เด็กๆ อีกหลายคนที่เสี่ยงจะหลุด

ออกจากระบบการศึกษา

คุณฟอร์จูน พี่เล้ียงอาสารุ่น 13

ความรู้สึกของน้องนักเรียนทุน
ที่ได้คุยกับพี่เลี้ยงอาสา
• ได้รับก าลังใจในการเรียนช่วงโควิด
• ได้ปรึกษา และ ระบายความรู้สึก
• พี่ ๆ คอยให้ก าลังใจ
• พี่ๆ ให้ความรู้ใหม่ ๆ ทุกครั้งทีไ่ด้
พูดคุย 

• รู้สึกสบายใจที่มีพี่คุยดว้ย
• พี่ๆ ใจดี สนุก เฮฮา
ฯลฯ

สิ่งที่พี่ๆ อาสาประทับใจ
• สิ ่งท ี ่พ ี ่แนะน  า น ้องได ้เก ็บ
ข้อความนั้นไว้อ่านเตือนใจ 

• ได้พัฒนาตัวเองเรื ่องทักษะ
การฟัง

• น้องๆ มีความรับผิดชอบและ                
มีเป้าหมายในการเรียน

ฯลฯ

Student Volunteer 
รุ่นที่ 9 อาสารุ่นเยาวชน
เร่ิมปฏิบัติงาน



• 18 ก.พ. 65: แกร็บ ประเทศไทย (Grab Thailand) มอบเงินบริจาคจ านวน 95,904 บาท จาก
แคมเปญ ‘ดับเบิ้ลความสุข’ ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 64  -31 ม.ค. 65

• 28 ก.พ. 65: ประกนัภยัไทยววิฒัน์ มอบทุนการศึกษา 700,000 บาท จากแคมเปญ “Caring is 
Giving ให้ด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31
ธ.ค. 64

• 16 มี.ค. 65: เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท จากกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของพนักงานในองค์กร “เปลี่ยนชัว่โมงการเรยีนรูข้องพนกังานเปน็เงนิบรจิาค” ในโครงการ 
“D project season 2: Digital learning” ที่เปิดโอกาสให้พนักงาน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้
สะสมชั่วโมงการอบรมเรียนรู้บน Digital Platform โดยนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานแล้ว จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ได้น าไปเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคมอบให้แก่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนขาดโอกาส มูลนิธิสันติสุข และ มูลนิธิยุวพัฒน์

• 22 มี.ค. 65: บรษิทั พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยการประสานงานของ บริษัท 
ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซ ิสเต็มส์ จ  ากัด (DCS) มอบทีวี Monitors 8 เครื ่อง รวมมูลค่า 
1,220,000 บาท เพื ่อน าไปใช ้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเร ียนดิจิท ัล Learn
Education ในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” โดยจะมอบให้กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ จ านวน  
7 โรงเรียน

สร้างความร่วมมือ

น ้าใจและความชว่ยเหลอืจากองคก์รต่างๆ

สถานันคุ้มครองเงินฝาก DPA จัด
กิจกรรม ฝากน ้าใจ แชร์ให้น้อง” 
ด้วยการแชร์ภาพยนตร์โฆษณาชุด
ใหม่ “ฝากไว้ก่อน” เพราะการแชร์
คลิปจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค* เพื่อ
มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาด
โอกาส ใน ม ูลน ิธ ิย ุวพัฒน์ โดย
กิจกรรมจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 
14 มีนาคม - 14 เมษายน 2565

*ยอดบริจาคสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
(เฉพาะการแชร์ใน Facebook เท่าน้ัน)

แชร์ = ช่วย
กิจกรรม “ฝากน า้ใจแชรใ์ห้นอ้ง”

องค์กรร่วมมอบ“โอกาส” และ “พัฒนา” เยาวชน สนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อทุนการศึกษาและอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนี้

(คลิกภาพเพ่ืออ่านเพ่ิมเติม)
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https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/grab-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98/?fbclid=IwAR3ggjCmvvhqdTgWsHwtQK8FwNQ34uU_ZjWiDx5FfRg_S_gP_waBXyC2TCs
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/kpmg-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84-csr/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1/
https://fb.watch/coSbtD0j8r/
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ระดมทุนเพ่ือโครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – มีนาคม 2565) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

2.6 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

13.7 ล้านบาท             

รวม 
16.3  ล้านบาท

น ้าใจจาก
สังคม
ท่ีเกิดขึน้



รายละเอยีดกจิกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

งานทนุการศกึษา

โอนทุนการศึกษานกัเรียนทุน เทอม 2/64 และ เทอม 1/65

ปฐุมนิเทศ ผู้ปกครอง + นักเรียนทุนใหม่ สายสามัญ และ สายอาชีพ 15/ 22/ 24

ส่งออกแบบส ารวจนกัเรียนทุน 

Workshop ครูนางฟ้าครั้งที่ 3/4 TBC TBC

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมชุมนุมนกัเรียนทุน 16 16

งานโครงการ “รอ้ยพลงัการศกึษา”

ติดตามการใช้งานระบบ ใน โครงการร้อยพลังการศึกษา เทอม 2/ 2564 และ เทอม 1/65

ครูผู้น าการเปล่ียนแปลง Teach for Thailand ส ารวจความต้องการโรงเรียนและสรุปรายช่ือโรงเรียนเบือ้งต้น

สร้างเครือข่ายครูแนะแนว รุ่น 1-4  ห้องพักครูออนไลน์ ครั้งที่ 1

ส่งออกแบบส ารวจข้อมลูสถานศึกษา 5

Workshop โครงการกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมในการดูแลและพฒันานกัเรียน (PSIA) ครั้งที่ 2 
Workshop PSIA ครั้งที่ 3

5/8
1/2

Community Engagement
• ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
• ถอดบทเรียนกิจกรรม เทอม 2/64 10

สรุปผลการท างานและถอดบทเรียน โครงการUOB Money 101 Teen Edition

งานอาสาสมคัร

• ถอดบทเรียนพี่เล้ียงอาสา รุ่นที 13
• ประกาศรบัสมคัรพี่เล้ียงอาสา รุ่นที่ 14 

2
18 18

Student Volunteer รุ่น 9 ปฏิบัติงาน 1 30

ปฏิทนิกจิกรรม
2565
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