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วตัถปุระสงคข์ององคก์ร

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง เป็นมลูนธิทิี�ใหค้วามชว่ยเหลอืทนุการศกึษาเพื�อชว่ยนักเรยีนที�ขดัสนแตม่ผีลการ

เรยีนดไีดม้โีอกาสศกึษาตอ่ในระดับที�สงูขึOน ปัจจบุนัมนัีกเรยีนกวา่ 100 คนที�มโีอกาสรับทนุการศกึษาอยา่งตอ่

เนื�องจากมลูนธิฯิ ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาตั Oงแตม่ลูนธิฯิ ไดรั้บจัดตั OงขึOนในปี พ.ศ.2533 มนัีกเรยีน

และนักศกึษาสําเร็จ การศกึษาในระดับตา่งๆ โดยทนุการศกึษาจากมลูนธิฯิ กวา่ 300 คน การดําเนนิงานของ

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง กจิกรรมและโครงการตา่งๆ ของมลูนธิฯิ ดําเนนิงานโดยอาสาสมคัรซึ�งเป็นอดตี

นักเรยีนทนุที�ไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่จนจบชั Oนปรญิญาตรจีากเพสตารอสซี� ประเทศองักฤษและนักเรยีนที�

สําเร็จการศกึษาในประเทศดว้ยทนุการศกึษาจากมลูนธิฯิ ดว้ยการดําเนนิงานโดยอาสาสมคัรทําใหร้ายไดต้า่งๆ 

ที�มลูนธิฯิ หาไดนั้Oนถกูนําไปเป็นทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนที�สมคัรขอรับทนุทั Oงหมด

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง กอ่ตั OงขึOนโดยอดตีนักเรยีนที�ไดรั้บคัดเลอืกจากเพสตารอสซี� ประเทศองักฤษใหเ้ขา้

รับการศกึษาจนจบระดับปรญิญาตร ีในประเทศองักฤษและไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์

เมื�อ18 มกราคม พ.ศ.2533 ผูบ้รจิาคมสีทิธใินการขอรับการลดหยอ่นภาษีเงนิไดจ้ากการบรจิาคใหก้บัมลูนธิฯิ 

ลําดับที� 637

กระบวนการประเมนิ

นายมนู  เพ็ญสวา่งวัฒน ์อาสาสมคัรของสมาคมกฟิวิ�ง แบค ไดเ้ขา้พบคณุไชยนัต ์ทพิยโ์อสถ รองประธาน

คณะกรรมการมลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง ณ ที�ทํางานบรเิวณเขตกอ่สรา้งอาคารรัฐสภาแหง่ใหม ่สี�แยกเกยีก

กาย คณุไชยนัต ์ทพิยโ์อสถ เป็นอดตีนักเรยีนทนุที�ไดรั้บการคัดเลอืกจากเพสตาลอสซี� ที�เขา้รับการศกึษา

ในประเทศองักฤษ ตั Oงแตม่ธัยมตน้ จนจบการศกึษาในระดับปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมกอ่สรา้งในปี พ.ศ. 2506

และเป็นหนึ�งในผูร้ว่มกอ่ตั Oงมลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องในประเทศไทย บทบาทและการทํางานใหก้บัมลูนธิฯิ

เป็นไปโดยลักษณะของอาสาสมคัร ซึ�งไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนใดๆ จากมลูนธิฯิ

ประวตัคิวามเป็นมา

มสิเตอร ์โจฮนั เฮนรกิ เพสตาลอสซี%

- พ.ศ.2289 ถงึ พ.ศ.2370 เจเอช เพสตาลอสซี� ผูป้ฏริปูการศกึษาชาวสวสิ ทา่นมคีวามเชื�อวา่ทกุๆ คน สมควร

ที�จะไดรั้บการศกึษาโดยไมคํ่านงึถงึสถานะทางสงัคม และดว้ยความเชื�อดังกลา่วทา่นไดจั้ดตั Oงโรงเรยีนหลาย
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แหง่ใหก้บัเด็กที�ตกเป็นผลพวงของสงครามนโปเลยีน  ทา่นเจเอช เพสตาลอสซี� มคีวามเชื�อวา่การเรยีนดว้ย

การปฏบิตัแิละลงมอืทําสําหรับคนๆ หนึ�งดว้ย สมอง หัวใจ และ สองมอื มปีระสทิธภิาพมากกวา่การเรยีนรู ้

ดว้ยวธิกีารทอ่งจํา

- พ.ศ.2487 มสิเตอร ์วอรเ์ตอร ์โรเบริต ์คอรตีO เขยีนบทความซึ�งลงตพีมิพใ์นนติยสารวัฒนธรรม (ดยี)ู เพื�อเป็น

การสรา้งโลกอนัใหมใ่หก้บัเด็กไดอ้าศยัอยูอ่นัเป็นผลสบืเนื�องจากผลกระทบที�เกดิจากสงครามโลกครัOงที� 2

- พ.ศ.2488 บทความของมสิเตอร ์วอรเ์ตอร ์โรเบริต ์คอรตีO ดังกลา่วไดก้อ่ใหเ้กดิกระแสตอบสนองซึ�งสง่ผล

ใหเ้กดิการจัดตั Oงสมาคมหมูบ่า้นของเด็ก ในหมูบ่า้นโทรเจน ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

- พ.ศ.2489 หมูบ่า้นเด็กเพสตาลอสซี�แหง่แรกไดรั้บการจัดตั Oงในหมูบ่า้น โทรเจน สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละไดรั้บ

การขนานนามวา่ ไคนเดอรด์อรฟ์ เพลตาลอสซี� โดยเริ�มใหก้ารอปุถัมภเ์ด็กกําพรา้จํานวน 12 คนที�บดิา มารดา

สญูหาย หรอืเสยีชวีติลงในระหวา่งสงครามโลกครัOงที�สองในทวปียโุรป  หมูบ่า้นเด็กไคนเดอรด์อรฟ์

เพสตาลอสซี� ไดดํ้าเนนิการขยายโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้พยพและเด็กยากจนที�อาศยัอยูใ่นประเทศ

ที�กําลังพัฒนา ตลอดรวมทั Oงการจัดตั Oงหน่วยงานสาขาเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืไปยงัประเทศเป้าหมายใน

ภายหลัง

- พ.ศ.2493 บา้นเด็กไคนเ์ดอรด์อรฟ์ เพสตาลอสซี�ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมลูนธิเิด็ก เพสตาลอสซี� (พซีเีอฟ)

ในประเทศองักฤษ

- พ.ศ.2501 หมูบ่า้นเพสตาลอสซี�นานาชาต ิประเทศองักฤษ องคก์ารกศุลเพื�อการศกึษากอ่ตั OงขึOนเป็นแหง่ที�

สองหลังจาก หมูบ่า้นเพสตาลอสซี�ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดไ์ดจั้ดตั OงขึOน  หมูบ่า้นเพสตาลอสซี�นานาชาต ิ

ประเทศองักฤษ ใหก้ารดแูลเด็ก 40 คน อายรุะหวา่ง 10 ถงึ 18 ปี จาก 15 ประเทศในทวปียโุรป ซึ�งรวมทั Oง

เด็กที�ไดรั้บการดแูละ ณ เพสตาลอสซี�นานาชาต ิประเทศองักฤษ เขา้รับการศกึษา ณ โรงเรยีนประจําทอ้งถิ�น

ในโรงเรยีน ฮาสติOง และ เซนตล์โีอนารด์ ออน ซ ี ในปีถัดไป หมูบ่า้นเด็กไดเ้ปลี�ยนเป้าหมายไปยงัการเปิด

โอกาสดา้นการศกึษาใหก้บัเยาวชนอายรุะหวา่ง 16 ถงึ 19 ปี ที�มผีลการเรยีนดแีตข่าดทนุทรัพยใ์นการศกึษา

- พ.ศ.2506 หมูบ่า้นเพสตาลอสซี�นานาชาต ิประเทศองักฤษ ไดดํ้าเนนิการขยายพืOนที�ในการใหก้ารศกึษาแก่

เด็กใหค้รอบคลมุไปภมูภิาคอื�นๆ ของโลก โครงการแรกไดค้ัดเลอืกเด็กจํานวน 22 คน จะประเทศธเิบต

ซึ�งอยูท่างตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี 

- พ.ศ.2509 นักเรยีนไทย 12 คนไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ขา้รับการศกึษา ณ ประเทศองักฤษ โดยหมูบ่า้นเพสตา-

ลอสซี� นานาชาต ิประเทศองักฤษ รว่มกบั นักเรยีนจากประเทศจอรแ์ดน และ อนิเดยี

- พ.ศ.2511 ถงึ พ.ศ.2533 นักเรยีนจากประเทศ ไนจเีรยี เวยีตนาม เนปาล และแซมเบยี ไดรั้บการคัดเลอืกเพื�อ

เขา้รับการศกึษาในประเทศประเทศองักฤษเพิ�มเตมิ

- 18 มกราคม พ.ศ. 2533 มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง (มลูนธิไิทยเพสตาลอสซี�) ไดถ้กูจัดตั OงขึOนโดยกลุม่ของ

ศษิยเ์กา่ที�ไดรั้บการคัดเลอืกและสําเร็จการศกึษาจากประเทศองักฤษ เพื�อสบืสานเจตนารมณ์ของเพสตาลอส

ซี�ในประเทศไทย

- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เพสตาลอสซี� เวลิด ์(เพสตาลอสซี� โอเวอรซ์ ีชลิเดิOล ทรัสต)์ ไดรั้บการจัดตั Oงเพื�อ

ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาตั Oงแตร่ะดับมธัยมศกึษาใหก้บัเด็กที�ยากไรใ้นประเทศที�ยากจนในทวปี

เอเซยี และทวปีอาฟรกิา และเพื�อเป็นองคก์รประสานงานพันธมติรเพสตาลอสซี�ในตา่งประเทศผา่นเครอื

ขา่ยที�มอียูท่ั�วโลกตามรายชื�อดังตอ่ไปนีO

พ.ศ. 2533 มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง (มลูนธิไิทยเพสตาลอสซี�)

พ.ศ. 2536 มลูนธิเิด็กเพสตาลอสซี�ประเทศธเิบต

พ.ศ.2538 เพสตาลอสซี� โอเวอรซ์สี ์ชลิเดิOลน ์ทรัสต์

พ.ศ.2538 เพสตาลอสซี� นักเรยีนอนิเดยี ทรัสต์
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พ.ศ. 2541 มลูนธิเิพสตาลอสซี�เวยีตนาม

พ.ศ.2542 สมาคมพาฮดั ประเทศเนปาล

พ.ศ.2543 เพสตาลอสซี� ของเด็กแซมเบยี ทรัสต์

พ.ศ.2550 เพสตาลอสซี� โอเวอรซ์สี ์ชลิเดิOลน ์ทรัสตป์ระเทศ ไอรแ์ลนด์

พ.ศ.2551 เพลตาลอสซี� ทรัสตข์องเด็ก ประเทศ มาลาวี

พ.ศ.2552 มลูนธิเิด็กเพสตาลอสซี� โอเวอรซ์สี ์ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

ศษิยเ์กา่ที�เขา้รับการศกึษากบัหมูบ่า้นเพสตาลอสซี� นานาชาต ิประเทศองักฤษ จะจัดกจิกรรมเพื�อพบปะ

สงัสรรคเ์ป็นประจําทกุปี ดว้ยการหมนุเวยีนประเทศที�จะเป็นเจา้ภาพในแตล่ะปี มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง (มลูนธิไิทยเพสตาลอสซี�) จะไดรั้บการเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุในประเทศไทย

ในทกุๆ สี�ปี

รายละเอยีดโครงการและกจิกรรม

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื%อง (มลูนธิไิทยเพสตาลอสซี%)

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�อง (มลูนธิไิทยเพสตาลอสซี�) เป็นมลูนธิทิี�มุง่เนน้ไปยงัการจัดหาทนุการศกึษาใหก้บั

นักเรยีนที�ขดัสนแตม่ผีลการเรยีนที�ดตีั Oงแตช่ั Oนมธัยมศกึษาปีที� 1 ขึOนไปใหไ้ดรั้บโอกาสในการศกึษาตอ่ในระดับ

ที�สงูขึOนตามศกัยภาพของตนเองในประเทศไทย

นักเรยีนผูส้นใจที�จะไดรั้บการสนับสนุนทนุการศกึษาจากมลูนธิฯิ จําตอ้งกรอกใบสมคัรผา่นโรงเรยีนที�ตนเอง

สงักดัอยูแ่ละตอ้งไดรั้บการรับรองผลการเรยีนจากครใูหญ ่หรอืผูอํ้านวยการของโรงเรยีนนัOนๆ

แตเ่ดมิ องคก์รเพสตาลอสซี� เวลิด์จะสนับสนุนทนุการศกึษาใหก้บัมลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องรอ้ยละ 50 เป็นประ

จําทกุปี แตต่ั Oงปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา องคก์รเพสตาลอสซี� เวลิด์ไดล้ดจํานวนเงนิสนับสนุนดังกลา่วรอ้ยละ 10

จากที�เคยสนับสนุนทกุๆ ปี อนัเป็นผลสบืเนื�องจากวกิฤตเิศรษฐกจิในทวปียโุรป และตั Oงแตปี่ พ.ศ. 2566 มลูนธิิ

การศกึษาตอ่เนื�องจําตอ้งจัดหาทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนรอ้ยละรอ้ย เป็นตน้ไป

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องมกีารจัดสรรทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนไปตามภมูภิาคของประเทศไทย โดยมอีาสา
สมคัรซึ�งเป็นตัวแทนของมลูนธิฯิ ที�อาศยัอยูใ่นแตล่ะภมูภิาคของประเทศชว่ยในการคัดกรองนักเรยีนผูส้มคัร
ขอรับทนุ 

สดัสว่นในการใหท้นุการศกึษาใหแ้กนั่กเรยีนในแตล่ะภมูภิาคของมลูนธิฯิ ในปี พ.ศ.2558 เป็นไปตามภาพดังนีO
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ระดับการศกึษาของนักเรยีนทั Oง 89 คนที�ไดรั้บการการสนับสนุนทนุการศกึษาตอ่เนื�องจากมลูนธิฯิ เป็นดังนีO

จากจํานวนนักเรยีนและนักศกึษา 89 คนที�ไดท้นุนีO มนัีกเรยีน 54 คนไดรั้บทนุการศกึษาตอ่เนื�องจากมลูนธิฯิ

และ 35 คนไดรั้บทนุสนับสนุนการศกึษาตอ่เนื�องจาก องคก์รเพสตาลอสซี� เวลิด์

จํานวนทนุการศกึษาที�มลูนธิฯิ ใหก้ารสนับสนุนตอ่นักเรยีนแตล่ะคนเป็นตามรายละเอยีดดังนีO:

ตั Oงแตม่ลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องไดก้อ่ตั OงขึOน มลูนธิฯิ ไดใ้หท้นุการศกึษาอยา่งตอ่เนื�องใหก้บันักเรยีนและ

นักศกึษาไทย กวา่ 300 คนและแตล่ะคนสําเร็จการศกึษาในระดับการศกึษาตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนีO

เมื�อแรกเริ�ม มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องไดม้อบทนุการศกึษาจํานวน 20 ทนุใหก้บันักเรยีนในระดับมธัยมในปี

พ.ศ.2534  จํานวนนักเรยีนที�ไดรั้บทนุสงูสดุที�ไดรั้บทนุการศกึษาอยูท่ี� 110 คนในปี พ.ศ. 2546 และจํานวน

นักเรยีนที�ไดรั้บทนุการศกึษานอ้ยที�สดุ 50 คนในปี พ.ศ.2551 สบืเนื�องจากวกิฤตเิศรษฐกจิ ในปีถัดมาจํานวน

ทนุที�ใหก้บันักเรยีนเพิ�มขึOนเป็น 75 ทนุ ทั OงนีOมลูนธิฯิ มเีป้าหมายที�จะรักษาจํานวนทนุการศกึษาใหอ้ยูใ่นระดับ
75 ถงึ 100 ทนุ โดยตั Oงเป้าหมายที�จะใหท้นุการศกึษาตอ่เนื�องที� 100 ทนุการศกึษาตอ่ปี

จํานวนนักเรียน ระดับการศกึษา ชัOนปี
3 มหาวิทยาลัย 5
2 มหาวิทยาลัย 4
1 มหาวิทยาลัย 3
8 มหาวิทยาลัย 2
15 มหาวิทยาลัย 1
1 ประกาศนยีบัตรวชิาชพี 1
10 มัธยมปลาย 12
4 มัธยมปลาย 11
11 มัธยมปลาย 10
14 มัธยมตน้ 9
15 มัธยมตน้ 8
5 มัธยมตน้ 7
89

จํานวนนักเรียน ระดับการศกึษา จํานวนนักเรียน ระดับการศกึษา
16 อุดมศกึษา 13 อุดมศกึษา
38 มัธยมศกึษา 22 มัธยมศกึษา

ทุนจากมูลนิธิการศกึษาตอ่เนื�อง ทุนจากองคก์รเพสตาลอสซี� เวิลด์

บาท บาท บาท

มัธยมตน้ - ปลาย 4,000.00              4,000.00                8,000.00            

ปรญิญาตรี 8,000.00              7,000.00                15,000.00         

ระดับการศกึษา ภาคเรียนที�หนึ�ง ภาคเรียนที�สอง ตอ่ปี

ระดับการศกึษา จํานวนนักเรียน ความสาํเร็จ
มัธยมตน้ -ปลาย 146 จบการศกึษา

ประกาศนยีบัตรวชิาชพี 20 จบการศกึษา
ปรญิญาตรี 57 จบการศกึษา

อยู่ในระหวา่งรับทนุ 88 ยังรับทนุตอ่เนื�อง

จํานวนนักเรียนภายใตทุ้นการศกึษาของมูลนิธิการศกึษา
ตอ่เนื�อง ตั Oงแตปี่ พ.ศ. 2533

Page 4 of 6



กจิกรรมระดมทนุ

มลูนธิกิารศกึษตอ่เนื�องมกีารจัดกจิกรรมจับฉลากเพื�อการกศุลเป็นประจําทกุปี เพื�อเป็นการระดมทนุสมทบ

เป็นทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนโดยคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึOนจากการจัดกจิกรรมดังกลา่วอาสาสมคัรของมลูนธิฯิ

จะเป็นผูรั้บผดิชอบทั Oงหมด ในปี พ.ศ. 2558 ที�ผา่นมาเป็นการจัดกจิกรรมจับฉลากการกศุลครั Oงที� 15 ของ

มลูนธิฯิ ซึ�งจัดที�วัดประสาท จังหวัดนนทบรุ ีโดยสามารถระดมทนุไดจํ้านวน 384,780 บาท คดิเป็นรอ้ยละ

96 ของเป้าหมายที�วางไวท้ี� 400,000 บาท ทั OงนีO ผูบ้รหิารมลูนธิฯิ และศษิยเ์กา่จาก หมูบ่า้นเพสตาลอสซี�

นานาชาต ิประเทศองักฤษ ไดส้มทบทนุเพิ�มเตมิเพื�อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�ตั Oงไว ้

โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษา

ในปี พ.ศ. 2554 มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องไดร้เิริ�มโครงการระดมทนุขึOนมาใหมด่ว้ยการสนับสนุนใหศ้ษิยเ์กา่

ที�เคยไดรั้บทนุการศกึษาจากมลูนธิฯิ ไดม้สีว่นรว่มในการใหก้ารสนับสนุนทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนใหม่

ทั OงนีOโครงการดังกลา่วประสพผลสําเร็จในระดับหนึ�ง มศีษิยเ์กา่ไดใ้หก้ารสนับสนุนทนุการศกึษาแกนั่กเรยีน

เป็นรายบคุคลมากกวา่หนึ�งทนุการศกึษา

โครงการกจิกรรมเขา้ขา่ยฤดรูอ้นนกัเรยีนทนุ

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องมกีารจัดกจิกรรมเขา้ขา่ยฤดรูอ้นเป็นประจําทกุปี โดยมวีัตถปุระสงคท์ี�จะสรา้งเครอื

ขา่ยใหก้บันักเรยีนผูไ้ดท้นุการศกึษาจากมลูนธิ ิ ในแตล่ะกจิกรรมที�จัดขึOนในโครงการนีO จะมุง่เนน้ไปยงั

กจิกรรมการทํางานเป็นทมี และยนือยูบ่นหลักการของเพสตาลอสซี� "สตปัิญญา หัวใจ และสองมอื"

และในแตก่จิกรรมตามโครงการจะกํากบัและดแูลโดยศษิยเ์กา่และนักเรยีนรุน่พี�ที�ไดรั้บทนุของมลูนธิฯิthan one student.

คณุคา่และความโปรง่ใส

คณุไชยยนัต ์ทพิยโ์ยสถ ทา่นรองประธานคณะกรรมการมลูนธิฯิ ไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบ

บญัชแีลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตนายชยัศริ ิเรอืงฤทธิdชยั ใบอนุญาตเลขที� 4526 จากบรษัิทไพรซว์อรเ์ตอร์

เฮา้ส ์คปูเปอร ์เอบเีอเอส ณ วันที� 15 กรกฏาคม พ.ศ.2558 พรอ้มกบัรายงานการประชมุคณะกรรมการของ

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องประจําไตรมาสที� 4 ปี พ.ศ.2558 ตลอดรวมทั Oงเอกสารขอ้มลูตา่งๆ ของมลูนธิฯิ ให ้

กบัตัวแทนสมาคมกฟิวิ�ง แบค ในวันที�เขา้พบ

จากรายงานการเงนิจากผลการดําเนนิงานของมลูนธิฯิ ในปี พ.ศ.2557 สมาคมกฟิวิ�ง แบค ไดท้ราบวา่นอก

เหนอืไปจากการจัดซืOอของรางวัลเพื�อใชเ้ป็นรางวัลจับฉลากในการจัดกจิกรรมระดมทนุในแตล่ะปี

มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื�องมคีา่ใชจ้า่ยในดา้นการบรหิารจัดการเพยีงเล็กนอ้ย ในขณะที�คา่ใชจ้า่ยเกอืบทั Oงหมด
เป็นทนุการศกึษาและคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมเขา้คา่ยฤดรูอ้น สําหรับคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารจัดการ

อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ เป็นผูรั้บผดิชอบ
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ภาคการเงนิ

องคก์ร มลูนธิกิารศกึษาตอ่เนื%อง
สกลุเงนิบาทไทย

บาท รวม

สอบบญัชแีลว้

พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 950,395            950,395           

เงนิลงทนุระยะสั Oน 1,256,138         1,256,138        

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�นๆ 325                    15,325              

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 2,206,858         2,221,858        

รายรบัและรายจา่ย รวม

รายรบั สอบบญัชแีลว้

พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557

เงนิชว่ยเหลอืจาก เพสตาลอสซี� ตา่งประเทศ 581,052            581,052           

คา่บรกิารดา้นการบัญชี 15,000       15,000              

คา่เบีOยประชมุคณะกรรมการมลูนธิฯิ 660,000    660,000           

เงนิบรจิาคอื�นๆ 304,740            304,740           

เงนิระดมทนุและรายไดจ้ากการขายของชาํรว่ย 16,883              16,883              

Total income 902,675            15,000.0    660,000    1,577,675        

คา่ใชจ้า่ย

ดา้นการดําเนนิงาน

เงนิบรจิาคเพื�อทนุการศกึษา 842,500            93% 842,500           53%

คา่ใชจ้่ายกจิกรรมระดมทนุ 45,400              5% 45,400              3%

คา่ใชจ้่ายกจิกรรมเขา้คา่ยฤดรูอ้น 170,830            19% 170,830           11%

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ 200                    0% 200                   0%

รวม คา่ใชจ้่าย 1,058,930         117% 1,058,930        67%

หักมลูคา่ของบรจิาคและเวลาของอาสาสมัคร 15,000       660,000 675,000           

สว่นเกนิ (ตดิลบ) สทุธิ 156,255-            -17% 156,255-           -17%

มูลคา่ของ

ที%ไดร้บั
บรจิาค

มูลคา่

เวลาของ

อาสาสมคัร

มูลคา่ของ

รบับรจิาค

มูลคา่

เวลาของ

อาสาสมคัร
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