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ท่่านผู้้�หญิิงสุุมาลีี จาติิกวนิช 

อดีีตทีี่�ปรึึกษากิตติมศัักดิี�

และอดีีตปรึะธานกรึรึมการึ

รศ.ดร.วรากรณ์์ สุามโกเศศ

ปรึะธานกรึรึมการึ

ศ. พิิเศษ ดร.ยุุวัฒน์ วุฒิเมธีี

รึองปรึะธานกรึรึมการึ

พิลี.ติ.ท่.หญิิง พิจนี สุุนท่รเกตุิ

กรึรึมการึ

คุุณ์ธัีญิญิา ศิริเวทิ่น

กรึรึมการึ

คุุณ์ทิ่พิวิภา สุุวรรณ์รัฐ

กรึรึมการึ

ดร.คุุณ์หญิิงกษมา วรวรรณ์ ณ์ อยุุธียุา

กรึรึมการึ

ร.ติ.อ.นิรุธี รักษาเสุรี

กรึรึมการึ

คุุณ์สุุรนันท์่ ศุภวรรณ์กิจ

กรึรึมการึ

คุุณ์ปราโมช พิสุุวัติ

กรึรึมการึและเหรัึญญิก

คุุณ์นาฏวิภา จินดาพิร

กรึรึมการึและเลขาธิการึ

คุุณ์สิุริพิร กันติิรัตินาวงศ์

กรึรึมการึและเลขานุการึ

 ในขณ์ะที่� มูลนิธิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ื่�อเดีก็และเยาวชน ในพื่รึะรึาชปูภััมภ์ัสมเด็ีจพื่รึะเที่พื่รึตันรึาชสดุีาฯ สยามบรึมรึาชกมุารีึ 
ได้ีจัดีเตรึียมรึายงานปรึะจำาปีฉบับนี� เป็นช่วงทีี่�สถานการึณ์์ COVID-19 ไดี้รึะบาดีไปในหลายปรึะเที่ศัทัี่�วโลก เป็น
เหตุให้มีผูู้้คนเจ็บป่วยจากการึติดีเช่�อ เสียชีวิต จนรัึฐบาลต้องสั�งหยุดีกิจกรึรึมที่างเศัรึษฐกิจกรึะที่บต่อภัาคธุรึกิจเป็น 
วงกว้าง หลายกิจการึจำาเป็นต้องเลิกจ้างบุคลากรึ 
 ผู้ลกรึะที่บดัีงกล่าวเกิดีกับเด็ีกและเยาวชนด้ีอยโอกาสโดียตรึงจากการึทีี่�พ่ื่อแม่และหัวหน้าครึอบครัึวตกงาน ขาดีรึายได้ี 
ยิ�งเป็นการึซีำ�าเติมเด็ีก ๆ ให้อยู่ในภัาวะ “ขาดีแคลน” มากไปกว่าเดิีม ทัี่�งเงินทุี่นสำาหรัึบการึเรีึยน เงินทุี่นเพ่ื่�อใช้จ่ายจาก
อาการึเจ็บป่วยเร่ึ�อรัึง ค่าอาหารึเพ่ื่�อการึดีำารึงชีวิตปรึะจำาวัน 
 ตลอดี 45 ปี ของการึดีำาเนินงาน มูลนิธิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ื่�อเด็ีกและเยาวชนฯ มุ่งมั�นทีี่�จะเห็นเยาวชนด้ีอยโอกาสดีำารึงชีวิตอยา่งมีความสุข 
และเติบโตเป็นผูู้้ใหญ่ทีี่�มีคุณ์ภัาพื่ในอนาคต โดียที่ำางานใน 2 ด้ีานหลัก ก็ค่อ ด้ีานการึให้ความช่วยเหล่อ และ ด้ีานการึพัื่ฒนา 
 ด้ีานการึให้ความช่วยเหล่อ มีการึที่ำางานผู้่านโครึงการึต่าง ๆ ไดี้แก่ โครึงการึกองบุญกู้วิกฤติ ช่วยน้อง ๆ ทีี่�เป็น 
โรึคเร่ึ�อรัึงให้ได้ีรัึบการึรัึกษาอย่างต่อเน่�อง โครึงการึอาหารึเช้าเพ่ื่�อน้อง เพ่ื่�อให้เด็ีกด้ีอยโอกาสอีกนับหม่�นชีวิตได้ีมีอาหารึที่าน 
ในทุี่กม่�อเช้าของวัน โครึงการึต่อบุญวันเกิดี ช่วยให้น้อง ๆ เรีึยนหนังส่อได้ีอย่างเต็มทีี่� โดียทีี่�ไม่ต้องหยุดีเรีึยนกลางคัน 
จากทีี่�ปรึะสบปัญหาที่างการึเงิน 
 ด้ีานการึพัื่ฒนา ด้ีวยการึเข้าไปสร้ึางโอกาส สร้ึางงานให้กับเด็ีกด้ีอยโอกาส และชุมชน ได้ีแก่ โครึงการึคลังอาหารึใน
ชุมชน การึอบรึมความรู้ึด้ีานการึเงิน เป็นต้น
 ก้าวต่อจากนี� มูลนิธิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ื่�อเดีก็และเยาวชนฯ ยงัคงมุ่งมั�น และไมห่ยดุียั�งในการึที่ำางานเพ่ื่�อยกรึะดีบัคุณ์ภัาพื่ชวิีต 
เติมเต็มการึศึักษา และสร้ึางรึอยยิ�มให้แก่เด็ีกและเยาวชนเหล่านี�ตลอดีไป

ร.ศ.ดร.วรากรณ์์ สุามโกเศศ
ประธีานกรรมการ

ม้ลีนิธิี ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ิ�อเด็กแลีะเยุาวชน

สารจากประธานกรรมการ
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เชียงใหม
พะเยา

มุกดาหาร

อำนาจเจริญ
ยโสธร

อุบลราชธานี

บุรีรัมย

ชัยภูมิ

กรุงเทพมหานคร

สมทุรปราการ

ขอนแกน

หนองคาย
บึงกาฬ

ตาก

แมฮองสอน

สระแกว
ฉะเชิงเทรา

นราธิวาส

เพชรบูรณ

ลพบุรี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

โครงการ ซี.ซี.เอฟ.
37 โครงการ ใน 35 จังหวัด 

เด็กในอุปการะ 56,141

เด็กหญิง 

เด็กชาย

29,845

26,296

0-5 ป

2,604

6-12 ป

28,688

13-18 ป

21,443

19-24 ป

3,406

492,152
เกิดอาสาสมัครในชุมชน

ผูไดรับประโยชน
จากโครงการพิเศษ

4,13011,947
สมาชิกในครอบครัวเด็ก

218,608 201,326
คนในชุมชนไดประโยชน

ผูไดรับประโยชนหนวย : คน
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ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน  158,575,700.00

โครงการอาหารเชาในโรงเรียน  201,390.00

เกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน  1,915,157.00

โครงการกองบุญ  5,523,901.80

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน  81,281,749.18

ของขวัญเด็ก  6,670,954.64

โครงการพิเศษ  9,337,660.00

รายจายจากการบริจาคสิ่งของ  7,491,714.81

รวมคาใชจายโครงการ  270,998,227.43

คาใชจายในการบริหารและระดมทุน  73,477,636.68

รายได 

381,276,940.91
คาใชจาย 

344,475,864.11

รายได

คาใชจาย

เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก  280,101,756.55

เงินอุปการะตางประเทศและของขวัญเด็ก  8,693,704.08

โครงการพิเศษ  38,121,915.05

รายรับอื่นๆ  45,327,478.65

รายรับจากการบริจาคสิ่งของ  9,032,086.58

รวม  381,276,940.91

การดำาเนินการและรายงานทางการเงิน
ข้้อุม้ล

หมายุเหตุิ : ข้้อมููลน้ี้�เป็็นี้การควบรวมูตััวเลข้จาก งบการเงินี้ท้ี่�ผ่่านี้การรับรอง
  โดย บริษััที่ เอ เอ็มู ซ้ี อินี้เตัอร์เนี้ชัั่�นี้แนี้ล คอนี้ซัีลติั�ง จำากัด และ บริษััที่ ด้ ไอ เอ ออดิที่ จำากัด



สนับสนุนพันธุผัก  844 ครอบครัว  169,400 บาท
สนับสนุนพันธุปลา  422 ครอบครัว  126,600 บาท
สนับสนุนกอนเชื้อเห็ด  170 ครอบครัว  136,000 บาท

สนับสนุนพันธุขาวนาป  939 ครอบครัว  704,250 บาท
สนับสนุนพันธุขาวนาปรัง  96 ครอบครัว  72,000 บาท
สนับสนุนพันธุถั่วลิสง (พืชหลังนา) 62 ครอบครัว  31,000 บาท
สนับสนุนพันธุขาวโพด  21 ครอบครัว  10,500 บาท

งบประมาณ 432,000 บาท 

งบประมาณ 817,750 บาท

06  ตั�งแต่ปลายปี 2562 คนไที่ยต้องเผู้ชิญกับวิกฤติหนักถึง 2 เหตุการึณ์์  
นั�นค่ออุที่กภััยครัึ�งใหญ่ในภัาคอีสานสร้ึางความเสียหายอย่างหนัก ความเด่ีอดีร้ึอน 
ทีี่�ยังไม่จางหาย โรึครึะบาดีโควิดี-19 ก็เข้ามากรึะหนำ�า นับเป็นโรึครึะบาดีครัึ�งยิ�งใหญ่ 
ทีี่�หาครัึ�งใดีเหม่อนไม่ได้ี ก่อให้เกิดีวิกฤตการึณ์์รึอบดี้าน และกรึะที่บทีุ่กภัาคส่วน  
โดียเฉพื่าะผูู้้มีรึายได้ีน้อย
 แต่ด้ีวยนำ�าใจจากทีุ่กท่ี่านเดี็กและเยาวชนในครึอบครึัว ซีี.ซีี.เอฟ. จึงได้ีรัึบการึ 
ช่วยเหล่อให้ก้าวผู่้านสถานการึณ์์ทีี่�ยากลำาบากนี�
 สถานการึณ์์นำ�าท่ี่วมหนักในภัาคอีสานตั�งแต่ช่วงเด่ีอนสิงหาคม 2562 ทีี่� 
กินเวลานานนับเด่ีอน มูลนิธิ ซีีซีี.เอฟ. เพ่ื่�อเดี็กและเยาวชนฯ ไดี้จัดีที่ำาโครึงการึเพ่ื่�อ
ช่วยเหล่อผูู้้ทีี่�ปรึะสบภััยในจังหวัดียโสธรึ อุบลรึาชธานี อำานาจเจริึญ และมุกดีาหารึ 
จำานวน 1,486 ครึอบครัึว ภัายใต้งบปรึะมาณ์ 1,249,750 บาที่

อุุทกภััย - โควิิด-19 
ส่งนำ�าใจ ก้าวิผ่่านทุกวิิกฤติิ

ภูัริึวัฒน์ จันที่กลัดี 
หร่ึอ น้องมีน เล่าว่า ทีี่�บ้าน
นำ�าท่ี่วม แต่โชคดีีทีี่�ได้ีรัึบ 
พัื่นธ์ุพ่ื่ชจาก  ซีี.ซีี.เอฟ. ก่อน
ไปโรึงเรีึยนผู้มต้องต่�นแต่
เช้าเพ่ื่�อมาช่วยแม่รึดีนำ�าผัู้ก 
ทุี่กวัน ตอนนี�สามารึถเก็บ
ผัู้กบุ้งมาที่ำาอาหารึได้ีแล้ว 
ถั�วฝัักยาวที่ี�ผู้มและแม่
ปลูกกำาลังโตครัึบ ขอบคุณ์ 
ทีี่�มอบเมล็ดีผัู้กต่าง ๆ  
หลายอย่างให้กับครึอบครัึว
ของผู้ม
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 สำาหรัึบการึแพื่ร่ึของโควิดี-19 อย่างรึวดีเร็ึว ภัารึกิจทีี่�จำาเป็นในช่วงแรึกค่อการึจัดีหาอุปกรึณ์์สุขอนามัยทีี่�จำาเป็น ได้ีแก่ 
หน้ากากอนามัยและเจลล้างม่อทีี่�ขาดีแคลนอย่างหนัก พื่ร้ึอมกับการึส่งเสริึมความรู้ึด้ีานสุขอนามัยทีี่�ถูกต้อง มูลนิธิฯ จึง
ได้ีร่ึวมกับหน่วยงานภัาครัึฐและเอกชน เช่น บริึษัที่ เจอเนสส์ โกลบอล (ปรึะเที่ศัไที่ย)  ธนาคารึเอชเอสบีซีี ปรึะเที่ศัไที่ย 
และผูู้้บริึจาค ในการึจัดีหาอุปกรึณ์์ป้องกันสุขภัาพื่เพ่ื่�อส่งต่อให้เยาวชน 

จิรึายุ เเซ่ีย่าง อาศััยอยู่กับตายาย ส่วนพ่ื่อแม่มีอาชีพื่รัึบจ้างเก็บเมล็ดีกาแฟ แต่ในช่วง 
การึแพื่ร่ึรึะบาดีของเช่�อไวรัึสโควิดี-19ที่ำาให้พ่ื่อแม่ไม่มีงานที่ำานับเป็นความโชคดีีทีี่�ได้ีรัึบ
โครึงการึคลังอาหารึจาก ซีี.ซีี.เอฟ. ได้ีรัึบไก่พัื่นธ์ุไข่ 5 ตัว เม่�อนำามาเลี�ยง เพีื่ยงไม่ถึงสัปดีาห์
ไก่ก็ออกไข่ ช่วยลดีภัารึะค่าใช้จ่ายและบรึรึเที่าภัาวะขาดีแคลนอาหารึในช่วงสถานการึณ์์
โรึครึะบาดีโควิดี-19
 “ผู้มขอบคุณ์ ซีี.ซีี.เอฟ. ทีี่�ช่วยให้ผู้มมีอาหารึไว้กินในยามทีี่�พ่ื่อแม่ลำาบาก ไม่มีรึายได้ี
เน่�องจากโรึคโควิดี-19”

นัฐวุฒิ วังแก้ว หร่ึอ น้องป๋อ เล่าว่า พัื่นธ์ุผัู้กทีี่�ได้ีรัึบตอนปรึะสบปัญหานำ�าท่ี่วมตอนนี� 
สามารึถเก็บมาที่ำาอาหารึและนำาไปขายทีี่�ตลาดีในหมู่บ้าน 2 ครัึ�งแล้วครัึบ ขอบคุณ์ทีี่� 
ได้ีมอบเมล็ดีพัื่นธ์ุพ่ื่ชผัู้กสวนครัึวให้กับครึอบครัึว ที่ำาให้ผู้มได้ีใช้เวลาว่างให้เกิดีปรึะโยชน์ 
และสร้ึางรึายได้ีอีกด้ีวย

● มอบเจลล้างม่อ 6,220 ชิ�น แก่เด็ีก 2,736 คน มอบหน้ากากอนามัย 7,100 ชิ�น ให้
แก่เด็ีก 2,550 คน ตลอดีจนมอบถุงส่งเสริึมสุขภัาวะทีี่�ดีี ได้ีแก่ สบู่ หน้ากากอนามัย 
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● สนับสนุนให้เด็ีกและผูู้้ปกครึอง ที่ำาหน้ากากอนามัยใช้เองในพ่ื่�นทีี่�การึที่ำางานของ ซีี.ซีี.เอฟ. 
จำานวน 231 คน

● อบรึมให้ความรู้ึเร่ึ�องสุขบัญญัติ 10 ปรึะการึ และสาธิตวิธีการึล้างม่อทีี่�ถูกสุขลักษณ์ะ 
ให้กับเด็ีกนักเรีึยนในโรึงเรีึยนจำานวน 1,770 คน จาก 32 โรึงเรีึยน 

● สร้ึางความรู้ึความเข้าใจ และป้องกันโรึคโควิดี-19 ในพ่ื่�นทีี่�การึดีำาเนินงานของ ซีี.ซีี.เอฟ.
● ดีำาเนินงานโครึงการึคลังอาหารึในครัึวเร่ึอน พ่ื่�นทีี่�ภัาคอีสานและภัาคเหน่อ ให้กับ

ครึอบครัึวเด็ีกจำานวน 4,558 ครึอบครัึว จาก 22 สำานักงานโครึงการึฯ ทัี่�วปรึะเที่ศั 
จัดีอบรึมให้ความรู้ึเศัรึษฐกิจพื่อเพีื่ยง การึปลูกพ่ื่ช เลี�ยงสัตว์ และสนับสนุนปัจจัย 
การึผู้ลิต เห็ดี ปลา ไก่ ผัู้ก เพ่ื่�อสร้ึางความมั�นคงที่างอาหารึแก่ครัึวเร่ึอน

● โครึงการึยุวเกษตรึในโรึงเรีึยนในพ่ื่�นทีี่�จังหวัดีชัยภูัมิ เพ่ื่�อให้ความรู้ึและมอบพัื่นธ์ุพ่ื่ช 
พัื่นธ์ุสัตว์ แก่เด็ีก 50 ครึอบครัึว 

 มูลนิธิฯ ยังตรึะหนักดีีว่า แม้ว่าสถานการึณ์์โควิดี-19 จะคลี�คลายลงได้ี แต่การึใช้ชีวิต
ของคนในสังคมจะไม่เหม่อนเดิีมอีกต่อไป ปีงบปรึะมาณ์ 2563/64 (FY 21) จึงเตรีึยมแผู้น
ยุที่ธศัาสตร์ึ 3 ปี ไว้รึองรัึบ เช่น โครึงการึเสริึมภูัมิรู้ึสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เน้นการึสร้ึาง
ความรู้ึความเข้าใจและการึป้องกันตนเองให้ปลอดีภััยจากโรึคโควดิี-19 โครึงการึคลงัอาหารึใน
ครัึวเร่ึอน เพ่ื่�อสร้ึางแหล่งอาหารึในครัึวเร่ึอนลดีค่าใช้จ่ายและมีอาหารึกินอย่างต่อเน่�อง
 รึวมทัี่�งโครึงการึเกษตรึม่�อนี�เพ่ื่�อน้อง เป็นโครึงการึใหม่ทีี่�เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ึวม
ในการึที่ำาเกษตรึกรึรึม “ร่ึวมกัน” ทัี่�งการึปลูกพ่ื่ชและเลี�ยงสัตว์ ในพ่ื่�นทีี่�แปลงใหญ่ เพ่ื่�อสร้ึาง 
ความมั�นคงที่างอาหารึของคนในชุมชน 
 นี�ค่อพัื่นธกิจของมูลนิธิฯ ทีี่�พื่ร้ึอมมอบโอกาส ความสุข และรึอยยิ�มให้แก่สังคมไที่ยต่อไป

แม้วิ่าสถานการณ์์
โควิิด-19 จะคล่�คลายลง
แติ่การใช้้ช้่วิิติข้อุงคน
ในสังคมจะไม่เหม้อุนเดิม
อุ่กติ่อุไป



โอกาส

ทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา ใหเด็ก

และเยาวชน จำนวน 55,802 คน
เพื่อใหพวกเขาเรียนหนังสือไดจริง สำหรับเด็ก
ที่ขาดแคลนแลว นโยบายเรียนฟรีจากรัฐ
เพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอสงเขาไปโรงเรียน

โอกาส

กองบุญกูวิกฤติ ชวยเด็กเจ็บปวย 

72 คน ไปถึงมือหมอ และไดรับการรักษา
อยางตอเนื่อง 
ซอมแซมบานเด็ก 85 ราย 

สรางและซอมแซมหองน้ำ 57 ราย

พัฒนาทักษะดานการเงินและอาชีพ
เยาวชนในโรงเรียน จัดอบรมทักษะอาชีพ 
ทักษะการเปนผูประกอบการ และทักษะทางการเงิน
ในรูปแบบ “โครงงาน (Project-based Learning)” 
ดำเนินการให 8 จังหวัด เปนกาวแรกสูผูประกอบการ
รุนเยาวชน

ทางการศึกษา

โอกาส

โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก แกปญหา
คุณแมวัยใสตั้งแตตนน้ำ ดวยการอบรมผูปกครอง

จำนวน 420 คน เพื่อสรางพื้นที่สื่อสาร
เรื่องเพศในครอบครัว พอแมจะไดเปนที่ปรึกษาและ
เปนที่พึ่งใหลูก ๆ ไดกอนทุกอยางจะสายเกินแก

คลังอาหารในครัวเรือน ใหความรู 
พรอมสนับสนุนพันธุพืช พันธุสัตวให

ครอบครัวเด็กจำนวน 4,558 คน 
สรางแปลงเกษตรในรั้วบาน เพื่อเปนแหลง
อาหารของครอบครัว

รูเทาทันโรคเรื้อรัง NCDs 
สรางเยาวชนสุขภาพดีดวยกิจกรรม
อบรมเด็กและผูปกครอง 

787คน ใหรูเทาทันโรคจาก
ความเสื่อมของรางกาย หรือ NCDs 
เพื่อนำไปสูการปรับเปลี่ยน ลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรครายตาง ๆ 

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมเยาวชน 158 คน 
ใหเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การทำเกษตรผสมผสาน 
และปลูกฝงวินัยการเงิน ทดลอง
ทำจริงเพื่อสรางพื้นฐานการใชชีวิต
บนหลักการพึ่งตัวเอง

ดวยการสนับสนุนจากทานเด็กและเยาวชน
ในครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. จึงไดรับโอกาสมากมาย

เด็ก ๆ เป็นอุย่างไรในปีท่�ผ่่านมา
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ร้้เท่าทันโรค NCDs เพื้้�อุการเติิบัโติท่�มั�นคง

ทุนการศึึกษาจากท่าน ส่งน้อุงไปโรงเร่ยนได้ทุกวิัน

รายงานผ่ล

ปัญหา  ปัจจุบันปรึะชากรึไที่ยเสียชีวิตจากโรึค NCDs (Non-communicable diseases) หร่ึอกลุ่มโรึค 
ไม่ติดีต่อเร่ึ�อรัึง อันเกิดีจากพื่ฤติกรึรึมการึใช้ชีวิตผิู้ดี ทัี่�งการึสูบบุหรีึ� ด่ี�มสุรึา รัึบปรึะที่านอาหารึหวาน มัน เค็มจัดี  
ขาดีการึออกกำาลังกาย จนเสี�ยงกับการึเป็นโรึคเร่ึ�อรัึง เช่น เบาหวาน หัวใจ มะเร็ึง ข้อมูลจากองค์การึอนามัยโลก
รึะบุว่า คนไที่ยป่วยเป็นโรึค NCDs ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 300,000 คน หร่ึอ คิดีเป็นร้ึอยละ 73 ของการึ 
เสียชีวิตของปรึะชากรึไที่ย และมีแนวโน้มสูงขึ�นอย่างต่อเน่�อง 
 มูลนิธิฯ จึงที่ำากิจกรึรึม “ร้�เท่่าทั่นโรคุ NCDs สุำาหรับเด็กแลีะผู้้�ปกคุรอง” เพ่ื่�อให้ความรู้ึเด็ีกและผูู้้ปกครึองได้ี
ตรึะหนักถึงอันตรึายของโรึค NCDs นำาไปสู่การึปรึับเปลี�ยนพื่ฤติกรึรึมเสี�ยง และส่งเสริึมการึออกกำาลังกาย โดียไดี้
เริึ�มดีำาเนินการึทีี่�จังหวัดียโสธรึและศัรีึสะเกษ มีเด็ีกและผูู้้ปกครึองเข้ารัึบการึอบรึม จำานวน 787 คน

รูปแบบการโอนเงินแบงตามกลุมการศึกษา 

55,802 คน
เด็กที่ยังไมถึงเกณฑเรียนหรือเด็กพิเศษ 

368 คน
เด็กในระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 

 32,582 คน
เด็กมัธยมศึกษาตอนตนและกศน.ระดับ 1 - 3 

12,835 คน
เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ระดับ 4 - 6 
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 

10,017 คน

และประถมศึกษา 

 ปี 2563 นับเป็นปีทีี่�แสนสาหัสของผูู้้คนทัี่�วโลกรึวมถึงคนไที่ยทีี่�ต้องเผู้ชิญกับสถานการึณ์์รึะบาดีของ 
โควิดี - 19 แต่ด้ีวยความมีนำ�าใจของท่ี่านทีี่�ไม่ที่อดีทิี่�งเด็ีก ๆ  แม้ในช่วงเวลาทีี่�ทุี่กคนต่างยากลำาบาก มูลนิธิ ซีี.ซีี.เอฟ. 
เพ่ื่�อเด็ีกและเยาวชนฯ จึงยังเดิีนหน้ามอบโอกาส เติมหวัง และสร้ึางความสุขให้เด็ีกและเยาวชนได้ีอย่างต่อเน่�อง
 ขณ์ะเดีียวกัน เพ่ื่�อให้การึที่ำางานพัื่ฒนาเด็ีกมีความครึอบคลุมรึอบด้ีานและเท่ี่าทัี่นต่อสถานการึณ์์ต่าง ๆ  
มูลนิธิฯ จึงได้ีขยายการึดีำาเนินกิจกรึรึมใหม่ ๆ ให้ครึอบคลุมยิ�งขึ�น เช่น โรึค NCDs (Non-communicable  
diseases) หร่ึอกลุ่มโรึคไม่ติดีต่อเร่ึ�อรัึง ทัี่�งหมดีนี� เพ่ื่�อนำาไปสู่การึพื่ัฒนาเดี็กและเยาวชนให้เติบโตในสังคมไดี้
อย่างมั�นคง

น้้องแค้้มป์์ (เส้ื้�อม่วงด้้าน้หลััง) 
อยู่่่กัับน้้องเจมส์ื้ 

(น้้องชายู่)

 ในปีงบปรึะมาณ์ 2562/63 มูลนิธิฯ ได้ีสนับสนุนงบปรึะมาณ์ เพ่ื่�อ
เป็นทุี่นด้ีานการึศึักษาให้แก่เด็ีกแต่ละวัย ในรูึปแบบการึโอนเงินเข้าบัญชี
ในอัตรึาแตกต่างกันออกไปแบ่งตามกลุ่มการึศึักษา
 ครึอบครึัวของ น�องแคุ�มป์ นักเรีึยนชั�น ป.2 จังหวัดีน่าน อยู่กัน
อยา่งขัดีสน สมาชกิในครึอบครึวั 5 คน มีแม่คนเดีียวต้องหาเลี�ยงทุี่กคน 

ความเป็นอยู่แร้ึนแค้น ชุดีนักเรีึยนทีี่�ใส่ก็อาศััยคนมา 
บริึจาค ใหญบ้่างเล็กบ้าง เม่�อได้ีเข้าร่ึวมโครึงการึ

น้องได้ีทุี่นการึศึักษาทุี่กปีแม่จึงซ่ี�อชุดีนักเรีึยน 
รึองเท้ี่านักเรีึยน ชุดีพื่ละ และอุปกรึณ์์ 
การึเรีึยนใหม่ให้น้อง 
   “ถ้�าไมมี่ทุ่นการศกึษาจาก ซีี.ซีี.เอฟ. 
แม่ไม่ร้�จะหาเงินได�จากที่�ไหนมาซ่ี�อ 
ชุดนักเรียุนให�ล้ีก ๆ ถ้�าได�รับต่ิอเน่�อง

ทุ่ก ๆ ปี ก็จะสุ่งให� น�องแคุ�มป์ ได�เรียุน
ในระดบัที่�สุ้งติามที่�เขาอยุากเรียุน ขอบคุุณ์

ม้ลีนิธิีฯ ที่�มาช่วยุ ท่ำาให�แม่แลีะเด็ก ๆ มี 
กำาลัีงใจมากขึ�น”
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    จากแบบที่ดีสอบก่อนการึอบรึมผูู้้ปกครึอง ซึี�งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ึในเร่ึ�องของอาหารึทีี่�
ปลอดีภััย และปัจจัยเสี�ยงทีี่�ที่ำาให้เกิดีโรึค NCDs และหลังการึอบรึมได้ีที่ำาแบบที่ดีสอบ พื่บว่า ผูู้้เข้าอบรึมมีความรู้ึใน
เร่ึ�องหลักโภัชนาการึ อาหารึทีี่�ที่ำาให้เกิดีโรึค และปัจจัยเสี�ยงทีี่�ที่ำาให้เกิดีอันตรึาย เช่น การึสูบบุหรีึ� การึด่ี�มแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น
 หลังอบรึมได้ีคัดีเล่อกแกนนำาหมู่บ้านละ 2 คน เป็นแกนนำาผูู้้ปกครึอง ในการึขับเคล่�อนกิจกรึรึมในหมู่บ้านอย่าง
ต่อเน่�อง ป้องกันโรึค NCDs เช่น การึเยี�ยมบ้าน การึจัดีกิจกรึรึมออกกำาลังกายในชุมชน

ผ่ลการดำาเนินการ

  การึแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั�งย่น ค่อ การึสอนให้คนรู้ึจักการึพึื่�งตัวเอง มูลนิธิฯ จึง 
จัดีที่ำาโครึงการึเยาวชนเศัรึษฐกิจพื่อเพีื่ยง ให้มีความรู้ึหลักปรัึชญาของเศัรึษฐกิจพื่อเพีื่ยง การึที่ำาการึเกษตรึแบบ 
ผู้สมผู้สาน วินัยการึเงิน เพ่ื่�อให้พื่วกเขาเป็นต้นแบบการึใช้ชีวิตแบบพึื่�งตัวเอง 

    จัดีที่ำาโครึงการึใน 4 จังหวัดี แม่ฮ่องสอน เชียงรึาย เพื่ชรึบูรึณ์์ และหนองบัวลำาภูั  
มีเยาวชนเข้าร่ึวม 158 คน ซึี�งได้ีรัึบการึอบรึมให้ความรู้ึเร่ึ�องหลักปรัึชญาของเศัรึษฐกิจพื่อเพีื่ยง วินัยที่างการึเงิน  
การึจัดีที่ำาบัญชีครัึวเร่ึอน การึที่ำาเกษตรึผู้สมผู้สาน พื่ร้ึอมได้ีรัึบพัื่นธ์ุพ่ื่ช พัื่นธ์ุสัตว์ ไปดีำาเนินการึทีี่�บ้าน เช่น การึเลี�ยง
หมู ไก่พ่ื่�นเม่อง ไม้ผู้ล พ่ื่ชผัู้กสวนครัึว 
 จังหวัดแม่ฮ่่องสุอน เยาวชนเข้าร่ึวมโครึงการึ 28 คน อบรึมทีี่�ศูันย์เรีึยนรู้ึเกษตรึบ้านทุ่ี่ง อ.แม่ลาน้อย 
 จังหวัดเชียุงรายุ เยาวชนเข้าร่ึวมโครึงการึ 25 คน อบรึมทีี่�ศูันย์การึเรีึยนรู้ึนาโต่ อ.แม่ฟ้าหลวง 
 จังหวัดเพิชรบ้รณ์์ เยาวชนเข้าร่ึวมโครึงการึ 60 คน อบรึมทีี่�ศูันย์เรีึยนรู้ึเศัรึษฐกิจพื่อเพีื่ยงบ้านริึมสีม่วง 
 จังหวัดหนองบัวลีำาภ้ เยาวชนเข้าร่ึวมโครึงการึ 45 คน อบรึมทีี่�ศูันย์เรีึยนรู้ึเศัรึษฐกิจพื่อเพีื่ยงบ้านนากล้าข้าว 
อ.โนนสัง 

แนวิทางแก้ไข้

ผ่ลการดำาเนินการ

เยาวิช้นติ้นแบับัเศึรษฐกิจพื้อุเพื้่ยง

สร้างภั้มิคุ้มกันเร้�อุงเพื้ศึในครอุบัครัวิ
ปัญหา  ปัญหาคุณ์แม่วัยใสมีแนวโน้มสูงขึ�น ข้อมูลจากจังหวัดีศัรีึสะเกษปี 2558-2562 พื่บว่า วัยรุ่ึนหญิง

อายุ 15 – 19 ปี คลอดีบุตรึจำานวน 2,315 คน จากข้อมูลศูันย์พึื่�งได้ีเพ่ื่�อช่วยเหล่อผูู้้หญิงตั�งครึรึภั์ไม่พื่ร้ึอมของ 
โรึงพื่ยาบาลศัรีึสะเกษ พื่บว่า มีกลุ่มวัยรุ่ึนหญิงอายุตำ�ากว่า 20 ปี มารัึบบริึการึ 92 คน บางส่วนต้องยุติการึตั�งครึรึภ์ั เพื่รึาะ 
ขาดีความเข้าใจในเร่ึ�องความสัมพัื่นธ์รึะหว่างเพื่ศัที่ี�ถูกต้อง ขาดีที่ี�ปรึึกษา ทัี่ศันคติเร่ึ�องเพื่ศัที่ี�ไม่เปิดีกว้างของคน 
ในครึอบครัึวที่ำาให้เด็ีกขาดีโอกาสปลูกฝัังเจตคติในเร่ึ�องเพื่ศัทีี่�ถูกต้อง
 มูลนิธิฯ ตรึะหนักถึงความสำาคัญดัีงกล่าว จึงได้ีจัดีกิจกรึรึมอบรึมให้ความรู้ึผูู้้ปกครึองเร่ึ�องสุขภัาวะที่างเพื่ศัและ
การึส่�อสารึเร่ึ�องเพื่ศัแก่ผูู้้ปกครึองจำานวน 420 คน รึะหว่างเด่ีอนมกรึาคม - กุมภัาพัื่นธ์ 2563 ทีี่�จังหวัดีศัรีึสะเกษ เพ่ื่�อ
ให้ผูู้้ปกครึองมีความรู้ึความเข้าใจในเร่ึ�องสุขภัาวะที่างเพื่ศัและมีการึส่�อสารึกับเด็ีกทีี่�ถูกต้องเหมาะสม 

เน้�อุหาในการอุบัรม  ● ทัี่กษะความไว้วางใจในการึส่�อสารึเร่ึ�องเพื่ศั 
 ● สำารึวจชุมชน ที่บที่วนสถานการึณ์์เยาวชนในชุมชนของตนและตรึะหนักถึงปัญหาที่ี�แวดีล้อมเยาวชน ซึี�ง 
พ่ื่อแม่อาจรู้ึไม่เท่ี่าทัี่นโดียเฉพื่าะสถานการึณ์์เร่ึ�องเพื่ศั
 ● สำารึวจวิธีการึส่�อสารึของตนเองกับบุตรึหลานและคนในครึอบครัึว ตรึะหนักถึงผู้ลกรึะที่บของการึส่�อสารึใน
เชิงลบหร่ึอการึตำาหนิ
 ● ฝึักการึส่�อสารึในเชิงบวกทีี่�ที่ำาให้ผูู้้ฟังรู้ึสึกถึงการึแสดีงความห่วงใย
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คลังอุาหารในครัวิเร้อุน
ปัญหา  ครึอบครัึวเด็ีกจำานวนไม่น้อยขาดีแคลนอย่างหนัก กรึะทัี่�งข้าวสารึกรึอกหม้อยังไม่มีครึบทุี่กม่�อ เพ่ื่�อ 

ให้เด็ีกและครึอบครัึวมีแหล่งอาหารึไว้บริึโภัค และให้เกิดีกิจกรึรึมร่ึวมกันรึะหว่างคนในครึอบครัึว สร้ึางอาหารึและเกิดี
การึแลกเปลี�ยนผู้ลผู้ลิตกันรึะหว่างเพ่ื่�อนบ้าน มูลนิธิฯ ได้ีจัดีกิจกรึรึมคลังอาหารึ ให้ความรู้ึ พื่ร้ึอมสนับสนุนพัื่นธ์ุพ่ื่ช  
พัื่นธ์ุสัตว์ให้ครึอบครัึวเด็ีกจำานวน 4,558 คน ใน 20 จังหวัดี สร้ึางแปลงเกษตรึในบ้าน

 ● เด็ีกและครึอบครัึวทีี่�เข้าร่ึวมการึฝึักอบรึม มีทัี่กษะในการึเกษตรึเพิื่�มขึ�น 
 ● นำาผู้ลผู้ลิตทีี่�ได้ีปรึะกอบเป็นอาหารึในครึอบครัึว และเป็นอาหารึทีี่�ปลอดีภััย
 ● ค่าใช้จ่ายในการึซ่ี�ออาหารึในครึอบครึัวลดีลง และมีส่วนทีี่�เหล่อกินนำาไปขายเพ่ื่�อสรึ้างรึายไดี้ในครึอบครึัว
หร่ึอแบ่งปันเพ่ื่�อนบ้าน
 ● เกิดีกลุ่มกิจกรึรึมการึผู้ลิตของผูู้้ปกครึองเด็ีก ซีี.ซีี.เอฟ. ในเขตบริึการึ
 ด.ช.วีรัช นันวิลัียุ จังหวัดีเพื่ชรึบูรึณ์์ ได้ีรัึบไก่พัื่นธ์ุไข่ 3 ตัว และก้อนเช่�อเห็ดีนางฟ้า 50 ก้อน แม่และน้องช่วยกัน 
ดูีแลผู้ลผู้ลิต ซ่ี�อก้อนเช่�อเห็ดีและไก่มาเพิื่�ม ปัจจุบันไม่เพีื่ยงแต่มีแหล่งอาหารึสำาหรัึบครึอบครัึว แต่ยงัมีรึายได้ีเสริึมอีกด้ีวย 

ผ่ลการดำาเนินการ

พื้ัฒนาทักษะด้านการเงิน และอุาช้่พื้เยาวิช้นในโรงเร่ยน
 เพ่ื่�อให้เยาวชนมีที่างเล่อกในอนาคต มูลนิธิฯ จัดีโครึงการึพัื่ฒนาทัี่กษะอาชีพื่ ทัี่กษะการึเป็นผูู้้ปรึะกอบการึ และ
ทัี่กษะที่างการึเงินในรูึปแบบ “โครึงงาน (Project-based Learning)” ให้เยาวชนจัดีที่ำาแผู้นธุรึกิจ หร่ึอจัดีตั�งบริึษัที่
จำาลองฝึักการึที่ำาธุรึกิจ วางพ่ื่�นฐานการึเป็นผูู้้ปรึะกอบการึให้แก่พื่วกเขา โดียดีำาเนินการึใน 7 จังหวัดี 
 จังหวัดพิะเยุา จำานวน 2 โรึงเรีึยน ค่อ โรึงเรีึยนบ้านปางถำ�า อำาเภัอเชียงคำา จัดีที่ำาแผู้นธุรึกิจการึที่ำายาหม่อง 
ปัจจุบันน้องเริึ�มมีการึผู้ลิต และจำาหน่ายแล้ว โรึงเรีึยนบ้านธาตุขิงแกง อ.จุน จัดีที่ำาแผู้นธุรึกิจการึแกะสลักจากเคร่ึ�อง 
CNC น้อง ๆ ได้ีรัึบเคร่ึ�อง และเริึ�มฝึักทัี่กษะฝีัม่อ เพ่ื่�อทีี่�จะรัึบงาน ให้มีรึายได้ี
 จังหวัดหนองคุายุ โรึงเรีึยนบ้านเม่องบาง อำาเภัอเม่อง จัดีอบรึมที่ักษะอาชีพื่และสรึ้างวินัยการึเงินให้นักเรีึยน 
เด็ีก ๆ สนใจที่ำาธุรึกิจต่าง ๆ เช่น ชานมไข่มุก ขนมดีอกจอก
 จังหวัดอุดรธีานี จัดีอบรึมให้ความรู้ึทัี่กษะอาชีพื่และสร้ึางวินัยการึเงิน โรึงเรีึยนบ้านสร้ึางก่อ และโรึงเรีึยนบ้านถิ�น
 จังหวัดสุกลีนคุร โรึงเรีึยนบ้านนาโพื่ธิ� อบรึมให้ความรู้ึนักเรีึยนการึเขียนแผู้นธุรึกิจ 
 จังหวัดอุบลีราชธีานี โรึงเรีึยนบ้านป่าก้าวเสนอแผู้นธุรึกิจการึที่ำาขนมที่องม้วน การึที่ำาเฉาก๊วย การึที่ำานำ�าปั�น 
การึที่ำาลูกชิ�นปิ�งและการึที่ำาชานมไข่มุก โรึงเรีึยนเอ่อดีใหญ่พิื่ที่ยา เสนอแผู้นธุรึกิจการึที่ำาขนมปังกรึอบ และการึที่ำา
ขนมที่องม้วน
 จังหวัดนคุรพินม จำานวน 3 โรึงเรีึยน โรึงเรีึยนบ้านวังตามัว โรึงเรีึยนบ้านคำาสว่าง และโรึงเรีึยนบ้านหนองปลาดุีก 
อบรึมการึเขียนแผู้นธุรึกิจ
 จังหวัดมุกดาหาร จำานวน 2 โรึงเรีึยน ค่อ โรึงเรีึยนป่าไร่ึป่าชาดี อำาเภัอดีอนตาล จังหวัดีมุกดีาหารึ จัดีที่ำา 
แผู้นธุรึกิจการึที่ำาข้าวเกรีึยบฟักที่อง โรึงเรีึยนบ้านโนนสวาที่ จัดีที่ำาแผู้นธุรึกิจการึที่ำานำ�าสมุนไพื่รึพื่ร้ึอมด่ี�ม 
 จังหวัดบึงกาฬ โรึงเรีึยนพื่รึะบาที่นาสงิห์พิื่ที่ยาคม จัดีที่ำาแผู้นธรุึกิจการึที่ำาผู้้ามัดียอ้ม และการึแปรึรึปูผู้ลิตภััณ์ฑ์์
จากผู้้าขาวม้า
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น�องใบเติยุ อายุ 8 ปี ป่วยด้ีวยโรึคไม่มีรูึที่วารึ ต้องใส่
ผู้้าอ้อมตลอดีเวลา และเดิีนไม่ได้ี เพื่รึาะมีขาเพีื่ยงข้างเดีียว 
น้องอาศััยอยู่กับย่าและย่าที่วดีทีี่�อายุมากแล้ว หมดีกำาลัง 
ทีี่�จะพื่าน้องไปหาหมอ แต่ด้ีวยการึสนับสนุนจากทุี่กท่ี่าน  
น�องใบเติยุ ได้ีรัึบความช่วยเหล่อให้เดิีนที่างไปพื่บแพื่ที่ย์ทีี่� 
โรึงพื่ยาบาลในกรุึงเที่พื่ฯ ปีละ 1 ครัึ�ง เพ่ื่�อตรึวจร่ึางกายกับ
แพื่ที่ย์เฉพื่าะที่างหลังจากผู่้าตัดีใส่ท่ี่อ และยังได้ีรัึบรึถเข็น 
คันใหม่ทีี่�เหมาะสำาหรัึบเดิีนที่างไปโรึงเรีึยน ได้ีผู้้าอ้อมสำาเร็ึจรูึป 
ข้าวสารึอาหารึแห้ง รึวมถึงอาหารึเสริึม ช่วยให้น้องมีสุขภัาพื่
แข็งแรึงและสามารึถใช้ชีวิตปรึะจำาวันดีีขึ�น

กอุงบัุญก้้วิิกฤติิเพื้้�อุช้่วิิติเด็ก
ปัญหา  เพ่ื่�อช่วยเหล่อเด็ีกทีี่�ที่นทุี่กข์กับอาการึเจ็บป่วยได้ีรัึบการึรัึกษา หร่ึออย่างน้อยให้สามารึถใช้ชีวิต

ได้ีใกล้เคียงคนปกติ มูลนิธิฯ ได้ีจัดีโครึงการึกองบุญกู้วิกฤติเพ่ื่�อชีวิตเด็ีกมาแล้ว 12 ปี เพ่ื่�อช่วยเหล่อเด็ีกเจ็บป่วย
หร่ึอเด็ีกทีี่�มีชีวิตยากลำาบากเข้าขั�นวิกฤติ โดียในปีทีี่�ผู่้านมา ได้ีช่วยเหล่อเด็ีกผู่้านโครึงการึฯ จำานวน 342 รึายใน  
30 จังหวัดี

 ● เด็ีกทีี่�มีชีวิตยากลำาบากจำานวน 342 คน ไดี้รัึบการึสงเครึาะห์ของใช้จำาเป็น เช่น ข้าวสารึอาหารึแห้ง  
อาหารึเสริึม เคร่ึ�องครัึว มุ้ง ผู้้าห่ม ชุดีนักเรีึยน 
 ● เด็ีกทีี่�เจ็บป่วยจำานวน 72 คน ได้ีรัึบการึรัึกษาอย่างต่อเน่�อง ไปโรึงพื่ยาบาลอย่างสมำ�าเสมอ 
 ● เด็ีกทีี่�อยูต่ามลำาพัื่งและเด็ีกทีี่�อยูกั่บผูู้้สูงอายจุำานวน 139 คน ไดีรั้ึบการึซ่ีอมแซีมทีี่�พัื่กอาศััยทีี่�ที่รุึดีโที่รึมอยา่ง
มาก และได้ีรัึบสงเครึาะห์ของใช้จำาเป็น 
 ● สนับสนุนพัื่นธ์ุพ่ื่ชพัื่นธ์ุสัตว์ เช่น วัว เห็ดี ให้แก่ครึอบครึัวเด็ีก เพ่ื่�อปรึะกอบอาชีพื่เลี�ยงตัวและเป็นแหล่ง
อาหารึในครึอบครัึว 
 ● ซ่ีอมแซีมบ้านและห้องนำ�าให้เด็ีก 142 คน โดียมีสมาชิกครึอบครัึว ญาติ เพ่ื่�อนบ้าน องค์การึบริึหารึ 
ส่วนตำาบล มาช่วยซ่ีอม

ผ่ลการดำาเนินงาน
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ผ่้้อุุปการะผ่้้อุุปการะ

เยาวชนเป็นอนาคตสำาคัญของชาติ การึพัื่ฒนาศัักยภัาพื่ของเยาวชนคนรุ่ึนใหม่ทัี่�งด้ีาน
ความสามารึถในการึเรีึยนรู้ึและคุณ์ธรึรึม จะช่วยสร้ึางความเจริึญทัี่�งในด้ีานเศัรึษฐกิจและสังคมของปรึะเที่ศั
 คุุณ์วรรณ์สุกิา เช่�อชาติิไชยุ ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุการติลีาด บรษัิท่เอเชียุซีอฟท่ ์คุอรป์อเรชั�น จำากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า เอเชียซีอฟท์ี่ให้ความสำาคัญในความรัึบผิู้ดีชอบต่อสังคมเสมอมา และ
ด้ีวยลักษณ์ะของธุรึกิจทีี่�มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นเด็ีกและเยาวชน จึงพื่ยายามทีี่� 
จะสร้ึางสรึรึค์กิจกรึรึมเพ่ื่�อสังคมในรูึปแบบต่าง ๆ เพ่ื่�อช่วยดูีแลและพัื่ฒนา
พื่วกเขา รึวมไปถึงการึให้โอกาสที่างการึศัึกษาด้ีวย โดียเฉพื่าะอย่างยิ�งการึ
ดูีแลการึศึักษาเด็ีก ๆ ในช่วงทีี่�ได้ีรัึบผู้ลกรึะที่บจากวิกฤติโควิดี-19
 “การึบริึจาคนี�เป็นหนึ�งในโครึงการึ Asiasoft Sharing ด้ีวยบริึษัที่เล็งเห็น
ว่า จากการึแพื่รึร่ึะบาดีของโควดิี-19 ที่ำาใหห้ลายครึอบครึวัขาดีรึายไดี ้กรึะที่บ
ต่อการึศึักษาของเยาวชน จำาเป็นต้องได้ีรัึบการึช่วยเหล่อ”
 ขณ์ะเดีียวกัน ภัายใต้วกิฤติโควิดี ธุรึกิจออนไลน์ได้ีรึบัผู้ลในเชิงบวกจากวิถชีวีติ 
new normal ยิ�งที่ำาให้เอเชียซีอฟท์ี่ตรึะหนักดีีถึงบที่บาที่ในการึมอบสิ�งดีี ๆ 
กลับค่นสู่สังคม เช่น โครึงการึ Asiasoft Sharing เพ่ื่�อช่วยเหล่อเดี็กและ
เยาวชนในช่วงสถานการึณ์์โควิดี-19 โดียโครึงการึนี�มี 2 กิจกรึรึมย่อย ได้ีแก่ 
การึบริึจาคเงินช่วยเหล่อที่างการึศึักษาผู่้านมูลนิธิ ซีี.ซีี.เอฟ.และโครึงการึอบรึม 

The Digital Work by TeC powered by ASIASOFT สนับสนุนการึสอบอบรึมหลักสูตรึด้ีานดิีจิทัี่ล มาร์ึเก็ตติ�ง 
เสริึมทัี่กษะนักศึักษาจบใหม่ ให้พื่ร้ึอมเข้าสู่ตลาดีแรึงงานไที่ยในยุคดิีจิทัี่ล 
 ในอนาคต เอเชียซีอฟท์ี่ยังต้องการึที่ำาโครึงการึทีี่�เกี�ยวกับเด็ีกและเยาวชน มุ่งเน้นในด้ีานการึศึักษาเป็นหลัก 
เพื่รึาะมองว่าการึศัึกษาเป็นสิ�งสำาคัญ จะช่วยสรึ้างและต่อยอดีโอกาสที่ี�ดีีในอนาคตของน้อง ๆ รึวมถึงยังช่วย
พัื่ฒนาปรึะเที่ศัเรึาด้ีวย

การแพื้ร่ระบัาดข้อุง
โควิิด-19 ทำาให้
หลายครอุบัครัวิข้าดรายได้ 
กระทบัติ่อุการศึึกษาข้อุง
เยาวิช้น จำาเป็นติ้อุงได้รับั
การช้่วิยเหล้อุ

เยาวิช้น
อุนาคติข้อุงช้าติิ

จากใจผ่้้อุุปการะ



 ข�าพิเจ�ายิุนดีบริจาคุเงินช่วยุเหล่ีอเด็ก

  3,000 บาที่  2,000 บาที่ 

  1,000 บาที่ 

  (กรุึณ์ารึะบุ) ............................................ บาที่

 บัติรเคุรดิติธีนาคุาร ........................................

  วีซ่ีา มาสเตอร์ึการ์ึดี

หมายเลขบัตรึ

วันหมดีอายุบัตรึ ......................................................

ช่�อสมาชกิบตัรึ ...........................................................

ลายมอ่ช่�อตามบตัรึ .....................................................

โปรดกรอกรายุลีะเอียุดผู้้�สุนับสุนุน
(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................

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

ทีี่�อยู ่............................................................................

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

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

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

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

วันเกิดี ............. / ............. / ..................... 

โที่รึศััพื่ท์ี่ ..........................................................................

Email ..............................................................................

Facebook ....................................................................

ID Line ...........................................................................

ข�าพิเจ�ายิุนดีช่วยุเหล่ีอเด็กด�อยุโอกาสุ 
กับม้ลีนิธิี ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ิ�อเด็กแลีะเยุาวชน

 

 02-747-2600, 089-029-2093 @thaiccf

 ccfthai@ccfthai.or.th www.ccfthai.or.th 

 thaiccf ccf.thailand 

ติิดต่ิอเราได�ที่�

โอนี้ง่ายๆ เพ้ียงเปิ็ด Mobile Application ข้องธนี้าคาร
ต่ัางๆท้ี่�ท่ี่านี้ใช้ั่งานี้อยูเ่พ่ี�อสแกนี้ QR cord

หร่อสแกนี้บริจาคผ่่านี้ออนี้ไลน์ี้

การึทีี่�ครึอบครัึวปลูกฝัังมาตลอดีว่า “ให้รู้ึจักเอ่�อเฟ้�อเผู่้�อแผู่้” และแนวคิดีนี� 
คุุณ์หมอสุ�ม-สุมสุมร มังคุลีะวิรัช สุ้ติินรีแพิท่ย์ุ โรงพิยุาบาลียุันฮี่ ได้ีถ่ายที่อดีไปยัง 
ลูก ๆ ให้รู้ึจักทีี่�จะเป็น “ผูู้้ให้” กับคนทีี่�ต้องการึความช่วยเหล่อมาตลอดีช่วง 13 ปี 
ทีี่�ผู่้านมา 
 “สิ�งทีี่�ที่ำาให้จำาได้ีแม่นว่าเป็นผูู้้อุปการึะเด็ีกด้ีอยโอกาสมานานแค่ไหนแล้ว จำาได้ี
เลยว่าเท่ี่ากับอายุของลูกสาวคนโตทีี่�มีอายุ 13 ปีแล้ว” 
 คุณ์หมอสม้มีแนวคดิีทีี่�อยากจะอปุการึะเดีก็ด้ีอยโอกาสตั�งแต่เริึ�มแต่งงาน จนถงึวันทีี่� 

ตั�งครึรึภ์ัลูกสาวคนโต ได้ีเห็นเร่ึ�องรึาวต่าง ๆ สังคม
รึอบตัว จึงคิดีว่าคงต้องที่ำาอะไรึสักอย่างเพ่ื่�อสอนให้
ลูกได้ีเห็นคุณ์ค่าของการึให้มากกว่าด้ีานวัตถุ
 “น้องโมนิก้า ได้ีตุ๊กตามากว่าร้ึอยตัวจากพีื่� ๆ ทีี่�
เอ็นดูี เลยเริึ�มต้นจากตรึงนี�ก่อนด้ีวยการึสอนให้ลงม่อ 
เริึ�มจากนำาสิ�งของทีี่�มีอยูนี่�ไปให้กับเด็ีก ๆ  คนอ่�น โดีย
มีการึซ่ี�อกรึะเป๋ามาแล้วจัดีแพ็ื่คสิ�งของหลายอย่าง
ใส่ไว้ในนั�น เช่น ยาสีฟัน แปรึงสีฟัน ซ่ี�อชุดีนักเรีึยน 
รึองเท้ี่า ก่อนจะนำาไปมอบให้กบัเด็ีกแต่ละคน พื่ร้ึอม
กับบอกลูกด้ีวยว่า บนโลกนี� มีคนทีี่�ด้ีอยกว่าหนูนะ” 
 “สอนด้ีวยการึลงม่อที่ำา” เป็นวิธีทีี่�ครึอบครัึว
เรึาที่ำาอย่างนี�เป็นปรึะจำา ตั�งแต่ลูกสาวคนแรึก 
จนมาถึงลูกคนทีี่�สอง เจสสิก้า จนตอนนี�ลูกสาว

อายุ 13 เริึ�มเข้าอกเข้าใจคนอ่�น หลายปีก่อนพื่าไปดูีโรึงเรีึยนเด็ีกดีอยจังหวัดีน่าน 
บอกลูกว่าสิ�งทีี่�เห็น ค่อสิ�งทีี่�เขามีเท่ี่านี� ลูกเเละเพ่ื่�อนของลูกที่ำาตัวได้ีดีีมาก ปี
ใหม่ไปที่ำาบุญทีี่�โรึงเรีึยนเด็ีกพิื่การึ เขาเตรึียมตุ๊กตาไปให้เพ่ื่�อน ถามว่าที่ำาไมไม่ให้  
ล่มเหรึอ เขาบอกว่า ถ้าเด็ีกพิื่การึเห็น จะคิดีอย่างไรึ
 การึอุปการึะเดีก็ การึใหโ้อกาสไดีเ้รีึยนในโรึงเรีึยนที่ำาใหเ้ด็ีกเหล่านี�ได้ีมีอนาคตที่ี�ดีีขึ�น 
เพื่รึาะการึศึักษาการึมีความรู้ึเป็นสิ�งทีี่�ไม่มีใครึเเย่งชิงไปจากเขาได้ี
 คุณ์หมอส้ม เช่�อในคอนเซ็ีปต์วัคซีีนชีวิต และทุี่นการึศึักษาทีี่�มอบให้กับ 
เด็ีกด้ีอยโอกาสผู่้านที่างมูลนิธิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ื่�อเด็ีกและเยาวชน จะเป็นการึมอบ “โอกาส” 
ให้เด็ีก ๆ มีภูัมิคุ้มกันในตัวเองและสามารึถไปได้ีไกลอย่างทีี่�ต้องการึได้ี

มอุบัการศึึกษา
สร้างวิัคซี่นช้่วิิติ
เด็กด้อุยโอุกาส

ลงทุนด้านการศึึกษา
เป็นสิ�งท่�ไม่สามารถ
ม่ใครมาแย่งจากเราไปได้ 
ถ้าม่โอุกาสอุยากจะ
แบั่งปันให้กับัผ่้้อุ้�น
เท่าท่�เราจะทำาได้

E-Donation บรึจิาครัึบได้ี
ทุี่กธนาคารึ ยอดีบริึจาค
แจ้งไปยังกรึมสรึรึพื่ากรึ
โดียตรึง เพ่ื่�อใช้ลดีหยอ่น
เงินภัาษี

 โอนเงินเข�าบัญิชีออมท่รัพิย์ุ
 ในนาม ม้ลีนิธิี ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ิ�อเด็กแลีะเยุาวชน
  ธ.กรุึงเที่พื่ สาขาที่องหล่อ
  เลขทีี่�บัญชี 206-0-06709-3
  ธ.กรุึงศัรีึอยุธยา สาขาสุขุมวิที่35
  เลขทีี่�บัญชี 116-1-02597-6
  ธ.ไที่ยพื่าณิ์ชย์ สาขาลุมพิื่นี
  เลขทีี่�บัญชี 023-2-36703-2

2712

(กัรุุณาแน้บสื้ำาเน้าใบโอน้เงิน้พรุ้อมกัับ
แบบตอบรัุบกัารุบริุจาค้เงิน้ ส่ื้งกัลัับ
มาท่ี่�ม่ลันิ้ธิิฯ หรุ้อโที่รุสื้ารุหมายู่เลัข  
0 2747 2620 หรุ้อ Line@thaiccf)
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การึได้ีรัึบโอกาสตั�งแต่อายุ 8 ปี บ่มเพื่าะให้ นายุสุมยุศ ธ้ีปท่องดี อายุ 27 ปี เรีึยนถึงรึะดัีบ
ปริึญญาตรีึ สาขาเกษตรึศัาสตร์ึ คณ์ะครุึศัาสตร์ึ มหาวิที่ยาลัยเชียงใหม่ แล้วสอบเข้ารัึบข้ารึาชการึ
ครูึ สอนวิชาเกษตรึ โรึงเรีึยนห้องสอนศึักษา อ.เม่อง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ีในทีี่�สุดี 
 วันนี� อดีีตเด็ีก ซีี.ซีี.เอฟ.ทีี่�ได้ีเข้าร่ึวม โครึงการึพัื่ฒนาเด็ีก ซีี.ซีี.เอฟ.จังหวัดีแม่ฮ่องสอน พื่ร้ึอม
แล้วทีี่�จะส่งต่อความรู้ึถึงนักเรีึยน และเด็ีกด้ีอยโอกาสอีกหลายคน

ส่งติ่อุควิามร้้ สานติ่อุควิามด่

คนเก่ง บัริการด้วิยหัวิใจ 
จากเด็ีกชนบที่คนหนึ�งทีี่�ได้ีรัึบรัึบความเมตตาจากท่ี่าน
ผูู้้อุปการึะ ที่ำาให้ นางสุาวจันท่ร์จิรา จอกนาคุ สามารึถ
พัื่ฒนาตัวเองและเติบโตเป็นผูู้้ใหญ่ทีี่�มีคุณ์ภัาพื่ในวันนี� 
 นางสาวจันที่ร์ึจิรึา จอกนาค หร่ึอ “น้องออย” อายุ 25 ปี 
จากอำานาจเจรึิญ เข้าร่ึวมเป็นส่วนหนึ�งในการึดีูแลของ

โครึงการึซีี.ซีี.เอฟ. ตั�งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2561 
จนสำาเร็ึจการึเรีึยนในรึะดัีบปริึญญาตรีึ สาขา
สาธารึณ์สุขศัาสตร์ึ จากวิที่ยาลัยแพื่ที่ยศัาสตร์ึ
และการึสาธารึณ์สุข มหาวิที่ยาลัยอุบลรึาชธานี 
โดียที่ำางานเป็นเจ้าหน้าทีี่�ลูกค้าสัมพัื่นธ์ อยูที่ี่�

โรึงพื่ยาบาลจุฬารัึตน์ 304 อินเตอร์ึ ต.กรึอก
สมบูรึณ์์ อ.ศัรีึมหาโพื่ธิ จ.ปรึาจีนบุรีึ

ผ่มกราบัข้อุบัพื้ระคุณ์
ผ่้้อุุปการะทุกท่านและม้ลนิธิ 
ซี่.ซี่.เอุฟ. ท่�ม่ส่วินช้่วิยให้
ได้เร่ยนจนสามารถจบัการ
ศึึกษาในระดับัปริญญาติร ่
ควิามร้้สึกซีาบัซีึ�งน่�
ไม่สามารถบัรรยายอุอุกมา
เป็นคำาได้ทั�งหมด แติ่จะ
ข้อุแบั่งโอุกาสท่�ด่น่�ให้ผ่้้อุ้�น
ติลอุดไป

หน้ข้อุข้อุบัพื้ระคุณ์ทาง
โครงการ ซี่.ซี่.เอุฟ. 
ท่�ม่ควิามเมติติา 
สนับัสนุน และ
มอุบัโอุกาสให้
ติั�งแติ่อุด่ติ จนถึง
ปัจจุบััน ทำาให้
ได้ม่โอุกาสเข้้าศึึกษา
ในระดับัอุุดมศึึกษา 
ติามท่�ติั�งใจไวิ้

คนเก่ง คนด่ ซี่.ซี่.เอุฟ.

ร้้สึกภัาคภั้มิใจ และไม่เคยอุายท่�จะบัอุกใคร ๆ วิ่า เคย
เป็นเด็กใน ม้ลนิธิ ซี่.ซี่.เอุฟ. ข้อุข้อุบัพื้ระคุณ์ท่านผ่้้ใหญ่
ใจด่ทุกท่านท่�ทำาให้ม่อุนาคติด่ ๆ ให้ควิามรักควิาม
เมติติาในวิันข้้างหน้าหากม่โอุกาส จะเป็นผ่้้ให้โอุกาสด่ ๆ 
เหม้อุนท่�เคยได้รับัมา

ควิามภัาคภั้มิใจ
บันเส้นทาง 
‘คร้ค้นถิ�น’

22 ปี พิื่สูจน์ให้เห็นแล้วว่า หากมีความตั�งใจ และไดี้รัึบการึ 
สนับสนุนทีี่�ดีีจะนำาพื่าชีวิตไปสู่เป้าหมายอย่างทีี่�ตั�งใจได้ี
 หลังจากสำาเร็ึจการึศึักษาชั�นมัธยมศึักษาปีทีี่� 6 จากโรึงเรีึยน
อมก๋อยวิที่ยาคม ได้ีมีโอกาสเข้าศึักษาในสาขาวิชาภัาษาอังกฤษ 
คณ์ะครุึศัาสตรึ ์มหาวทิี่ยาลัยรึาชภััฏหมู่บา้นจอมบงึ จังหวัดีรึาชบรีุึ 
โดียทีี่�วันนี�ได้ีรัึบโอกาสอีกครัึ�งในการึได้ีรัึบเล่อกเป็นนักศึักษา
ทุี่นโครึงการึผู้ลิตครูึเพ่ื่�อพัื่ฒนาท้ี่องถิ�น (ครูึค่นถิ�น) ซึี�งในอนาคต 
นางสาวกมลพัื่นธ์ จะเป็นอีกกำาลังสำาคัญในการึพัื่ฒนาคนรุ่ึนใหม่
ในพ่ื่�นทีี่�บ้านเกิดีให้มีคุณ์ภัาพื่มากขึ�น 

การึใช้ชีวิตในพ่ื่�นทีี่� อมก๋อย จังหวัดี
เชียงใหม่ ห่างไกลจากโอกาสดีี ๆ  เม่�อ
เทีี่ยบกับเด็ีกวัยเดีียวกันในพ่ื่�นทีี่�อ่�น  
วันนี� นางสุาวกมลีพัินธ์ี ป่้เงิน อายุ  
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ม้ลนิธิ ซี่.ซี่.เอุฟ.เพื้้�อุเด็กและเยาวิช้น 

ข้อุบัคุณ์ท่�ได้ช้่วิยเหล้อุในด้าน
การศึึกษาสร้างอุนาคติให้กับั
ครอุบัครัวิท่�ข้าดแคลน 

ช้าวิบั้านทุกคน

ข้อุบัคุณ์ท่านผ่้้อุุปการะและม้ลนิธิ ซี่.ซี่.เอุฟ. 
ท่�ให้ควิามช้่วิยเหล้อุผ่มให้ได้รับัสิ�งด่ ๆ 
ในช้่วิิติ จากเด็กด้อุยโอุกาสใน
หลาย ๆ ด้าน วิันน่�ผ่มได้ม่งานทำา
ท่�มั�นคง และได้ช้่วิยเหล้อุผ่้้อุ้�น 
โดยผ่มม่ควิามติั�งใจท่�จะ
มอุบัโอุกาสด่ ๆ น่�
ให้กับัน้อุงในโครงการ
ซี่.ซี่.เอุฟ.เช้่นเด่ยวิกัน
ครับั

ข้อุข้อุบัพื้ระคุณ์ ผ่้้อุุปการะและม้ลนิธิฯ ท่�ได้ให้โอุกาสด่ ๆ และทำาให้ม่วิันน่� 
หน้คิดเสมอุวิ่าการให้ไม่ม่ท่�สิ�นสุด และถ้าม่โอุกาสก็จะเป็นผ่้้ให้เหม้อุน
อุย่างท่� ม้ลนิธิ ซี่.ซี่.เอุฟ. ให้โอุกาสแก่เด็กยากจนคนน่� 

 14 ปี ทีี่�ได้ีอยู่ในครึอบครัึว ซีี.ซีี.เอฟ. ที่ำาให้ 
ร.ติ.อ.ธีีรยุุท่ธี จันท่ะโสุม มีเส้นที่างชีวิตทีี่�ดีีตั�งแต่เร่ึ�อง
การึศึักษาจนถึงหน้าทีี่�การึงานทีี่�มั�นคง ปัจจุบัน ที่ำางาน
ในตำาแหน่งพื่นักงานสอบสวน สถานีตำารึวจภูัธรึตำาบล
หนองสูงใต้ อำาเภัอหนองสูง จังหวัดีมุกดีาหารึ 
 นับเป็นเร่ึ�องทีี่�มาไกลกว่าทีี่�คิดีเอาไว้มาก ภัายหลัง
จากเรีึยนจบรึะดีับมัธยมต้นและมัธยมปลาย โรึงเรีึยน 
คำาสร้ึอยพิื่ที่ยาสรึรึค์ จ.มุกดีาหารึ ต่อด้ีวย รึะดัีบปริึญญาตรีึ 
จากมหาวทิี่ยาลัยสุโขทัี่ยธรึรึมาธริึาช และ รึะดีบัปริึญญาโที่ 
จากมหาวิที่ยาลัยรึามคำาแหงคณ์ะนิติศัาสตร์ึ

 ตลอดี 5 ปีของการึที่ำาหน้าทีี่�ผูู้้ใหญ่บ้านคอยดูีแล
คนในชุมชนมากถึง 500 ครัึวเร่ึอนเป็นความตั�งใจทีี่�ยิ�งใหญ่
ของ วายุุรี เงินม้ลี ผูู้้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำาบลริึมกก อำาเภัอเม่อง 
จังหวัดีเชียงรึาย ทีี่�อยากเห็นคนในชุมชนมีคุณ์ภัาพื่ชวิีตทีี่�ดีีขึ�น 
 แต่ถึงอย่างนั�น หมู่บ้านแห่งนี�ก็ยังมีหลายอย่างให้เร่ึง
พัื่ฒนา โดียเฉพื่าะการึขาดีนำ�าด่ี�มนำ�าใช้ ซึี�งทีี่�ผู่้านมาคนใน
หมู่บ้านขาดีนำ�ามากถงึ 3-4 วัน ที่ำาให้ต้องผัู้นนำ�าจากตา่งหมู่บ้าน 
มาใช้ ปัจจุบันมีการึขุดีเจาะบ่อนำ�าธรึรึมชาติไว้ใช้บ้างแล้ว
แต่ก็ยังไม่เพีื่ยงพื่อกับความต้องการึ ต้องเร่ึงเพิื่�มจำานวน
บ่อนำ�าให้มากขึ�น
 การึได้ีที่ำางานเพ่ื่�อชาวบ้านและชุมชนเป็นความภัาคภูัมิใจ 

ทีี่� ผูู้้ใหญ่บ้านวายรีุึ บอกว่าอิ�มใจทุี่กครัึ�งทีี่�ได้ีรัึบรึอยยิ�ม 
และเสียงปรึบม่อภัายหลังได้ีที่ำากิจกรึรึมร่ึวมกัน ซึี�งหาก

มองยอ้นกลับไปคงไม่มีวันนี�หากไม่ได้ีรัึบทุี่นมูลนิธิ  
ซีี.ซีี.เอฟ. เพ่ื่�อเด็ีกและเยาวชนฯ ในช่วงปี 2518 -2527 
ที่ำาให้ได้ีเข้าเรีึยนชั�นปรึะถมศึักษาปีทีี่� 1 ถึงมัธยมปีทีี่� 3  
ทีี่�โรึงเรีึยนคริึสเตียนไพื่ศัาลศัาสตร์ึ

การึเปน็ผูู้้รัึบโอกาสในวันนั�นสู่บที่บาที่ “ผูู้้ให้” ด้ีวยการึที่ำาหน้าทีี่�บริึการึ
ที่างการึแพื่ที่ย์ด้ีวยหัวใจกับคนไข้ทีี่�เข้ารัึบการึรัึกษาใน หน่วยงานงานการึ
พื่ยาบาลห้องผู่้าตัดี แผู้นก ห้องผู่้าตัดีโรึงพื่ยาบาลรึามาธิบดีี
 นางสุาวบุญิธิีดา พินาโสุภา อดีีตเด็ีก ซีี.ซีี.เอฟ.จังหวัดีเชียงใหม่ อายุ 
23 ปี ได้ีรัึบการึอุปการึะเม่�อ อายุ 8 ปี มีความมุ่งมั�นตั�งใจในการึเรีึยน
หนังส่อและปรึะสบสำาเร็ึจการึศึักษารึะดัีบปริึญญาตรีึคณ์ะพื่ยาบาลศัาสตร์ึ 
มหาวิที่ยาลัยรึาชภััฏสวนสุนันที่า 

การให้ไม่ม่วิันสิ�นสุด

หัวิใจนักพื้ัฒนา เพื้้�อุชุ้มช้นยั�งย้น จากเด็กด้อุยโอุกาส
ส้่งานรับัใช้้ประช้าช้น



1. กิจกรรมอุบัรมให้ควิามร้้เร้�อุงสุข้บััญญัติิ 10 ประการ ในพื้้�นท่�เข้ติบัริการบ้ัานคำาสร้างบ่ัอุ ได้แก่ 
โรงเร่ยนบัา้นคำาสร้างบ่ัอุ, โรงเร่ยนบัา้นดงบัังพื้ฒันา, โรงเร่ยนบัา้นดอุนด้,่ โรงเร่ยนช้มุช้นบัา้นนำ�าปล่ก 
จังหวิัดอุำานาจเจริญ  

2. กิจกรรมทาส่รั�วิโรงเร่ยนและทำาควิามสะอุาด อุาสาทำาดเ่พื้้�อุสงัคมท่�โรงเร่ยนบัา้นโคกกระแช้ข่้เหลก็นอุ้ย, 
บั้านนาแวิง และ ชุ้มช้นบั้านนาสวิรรค์ จังหวิัดบัึงกาฬ 

3. กิจกรรมจิติอุาสาทำาควิามด่เพื้้�อุสังคม ทำาควิามสะอุาดชุ้มช้น รณ์รงค์ปล้กผั่กสวินครัวิ แปลงผั่ก
ชุ้มช้น เพื้้�อุสร้างควิามมั�งคงทางอุาหาร จังหวิัดเช้่ยงราย

4. อุบัรมใหค้วิามร้เ้ร้�อุงสขุ้บััญญตัิ ิ10 ประการ ร้ว้ิธิป่อุ้งกนัไมใ่หเ้ช้้�อุโรคเข้้าส่้รา่งกาย โรงเร่ยนบัา้นโพื้นบัก 
เข้ติบัริการบั้านโพื้นบัก จังหวิัดนครพื้นม 

5. ลงพื้้�นท่�เย่�ยมบั้านเด็กกอุงบุัญฯ พื้ร้อุมส่งมอุบัข้อุงเป็นทุนในการประกอุบัอุาช่้พื้ให้กับัครอุบัครัวิ
เด็ก ในจังหวิัดหนอุงบััวิลำาภั้

6. กิจกรรมเกษติรม้�อุน่�เพื้้�อุน้อุงในชุ้มช้น การเติร่ยมแปลงปล้กผ่ัก ล้อุมรั�วิ และติ่อุระบับันำ�า โดยม่
ผ่้้นำาชุ้มช้น ผ่้้ปกครอุงเด็ก และเด็กนักเร่ยนในโรงเร่ยนบั้านปง จังหวิัดแพื้ร่

7. เร่ยนร้้นอุกห้อุงเร่ยน กับัเกษติรแปลงน่�เพื้้�อุน้อุง ๆ ในชุ้มช้น จังหวิัดเลย  
8. กิจกรรมอุบัรมให้ควิามร้้สุข้บััญญัติ ิ10 ประการและการลา้งมอุ้ โรงเร่ยนบัา้นโนนบัก และโรงเร่ยน

บั้านป่าก้าวิ เพื้้�อุเร่ยนร้้วิิธ่การป้อุงโรคไวิรัสโควิิด จังหวิัดอุุบัลราช้ธาน่ 

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.



1. โครงการอุาหารเช้้าเพื้้�อุน้อุงในโรงเร่ยน สนับัสนุนงบัประมาณ์โดย มล้นิธิ
ป้าทอุงคำา ร่วิมกับั บัริษัท เอุ็มเค เรสโติรอุงติ์ กรุ�ป จำากัด (มหาช้น)

2. มอุบัหนังส้อุ สนับัสนุนโดย ม้ลนิธิสุทธิรัติน์ อุย้่วิิทยา หนังส้อุด่เพื้้�อุน้อุง
3. พื้ัฒนาคุณ์ภัาพื้การเร่ยนการสอุนเพื้้�อุน้อุงผ่้้ยากไร้ ปีท่� 3 สนับัสนุนโดย 

บัริษัท ไอุยรา แพื้ลนเน็ติ จำากัด
4. ธนาคารยโ้อุบ่ั มอุบัเคร้�อุงอุปุโภัคบัริโภัคเพื้้�อุการยงัช่้พื้ ในพื้้�นท่�โครงการ

เด็ก ซี่.ซี่.เอุฟ. จังหวิัดแม่ฮ่่อุงสอุน
5. มอุบัหน้ากากอุนามัย ม้ลนิธิสุทธิรัติน์ อุย้่วิิทยา จังหวิัดสระแก้วิ
6. ส่งมอุบัชุ้ดส่งเสริมสุข้ภัาวิะท่�ด่ เพื้้�อุสนับัสนุนเด็กและเยาวิช้นในพื้้�นท่�

ดำาเนินงานโครงการฯ หน่วิยงาน Commercial Banking ธนาคาร
ย้โอุบั่ จำากัด (มหาช้น) สำานักงานใหญ่

7. บัริษัท ไทยซีัมซีุงฯ มอุบัเคร้�อุงซีักผ่้า ให้กับัเด็กหอุพื้ักนอุนในโรงเร่ยน
 โรงเร่ยนบั้านอุ้ติุม ติ.นาเก่ยน อุ.อุมก๋อุย จ.เช้่ยงใหม่
 โรงเร่ยนสบัเมยวิิทยาคม ติ.แม่คะติวิน อุ.สบัเมย จ.แม่ฮ่่อุงสอุน
 โรงเร่ยนเฉลิมรัช้วิิทยาคม ติ.กอุงกอุย อุ.สบัเมย จ.แม่ฮ่่อุงสอุน
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