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วตัถปุระสงค:์
มอบทนุการศกึษาเพอืชว่ยเหลอืเด็กนักเรยีนทขีาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาสทางการศกึษาถงึทสีดุ
มลูนธิทินุสรา้งฝันหวงัเป็นอยา่งยงิวา่เด็กนักเรยีนเหลา่นจีะเตบิโตและมอีาชพีการงานททํีาใหช้วีติของพวกเขาดขีนึ
เพอืไปสูอ่นาคตทเีขม้แข็งและเป็นพลงัใหส้งัคมดว้ย

ประวตัคิวามเป็นมาของมลูนธิ:ิ
คณุซเีวริด์ ลาสส์นั, นักธรุกจิชาวสวเีดน, ไดอ้ทุศิตนเพอืการกศุลในประเทศไทยมากวา่ 20 ปี
ทา่นสามารถอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัคณุซเีวริด์ ลาสส์นั และสาเหตทุเีขาใหก้ารสนับสนุนการศกึษาแกเ่ด็กๆ
ทดีอ้ยโอกาสในประเทศไทยไดใ้นบทความของหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต ์ตามลงิคข์า้งลา่งนี
https://www.bangkokpost.com/news/special-reports/1637862/the-swede-helping-to-lift-thai-children-out-of-poverty

ปี พ.ศ. 2541
คณุซเีวริด์ไดพ้บกบัคณุปีเตอร ์โรบนิสนั (ซงึบวชเป็นพระอยูใ่นขณะนัน) และไดรั้บทราบถงึความตอ้งการทางการ
ศกึษาของเด็กยากจน จงึไดข้อเขา้รว่มบรจิาคเงนิใหก้บัมลูนธิ ิSET นับเป็นจดุเรมิตน้ของการชว่ยเหลอืเด็ก

ปี พ.ศ. 2548
คณุซเีวริด์ไดบ้รจิาคเงนิเพอืกอ่สรา้งเรอืนนอนแหง่ใหม ่ขนาดหา้รอ้ยเตยีงนอน ใหก้บัเด็กผูห้ญงิของสถานเด็ก
กําพรา้วดัสระแกว้ หลงัจากไดพ้บกบัสถานกําพรา้แหง่นผีา่นทางเพอืนสนทิคอืคณุสรุยีแ์ละคณุชนกิา เหมะพรรณ์

ปี พ.ศ. 2550
คณุซเีวริด์ตดัสนิใจอทุศิตนใหก้บัการกศุล โดยจัดตงัมลูนธิขิองตวัเองทชีอืวา่ Sievert Larsson Scholarship Foundation
 (SLSF)  มลูนธินิมีจีดุมุง่หมายทจีะชว่ยเด็กเรยีนดทีไีมเ่พยีงแคย่ากจน แตม่คีวามมุง่มันทจีะใชโ้อกาสทางการศกึษา
ทไีดรั้บอยา่งดทีสีดุ
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ปี พ.ศ. 2553
คณุซเีวริด์ไดต้ดิตอ่มลูนธิทินุปัญญาในเชยีงใหมใ่หบ้รหิารและแจกจา่ยกองทนุการศกึษาของ SLSF ใหเ้ด็กในจังหวดั
ตา่งๆ ในภาคเหนอื ซงึในปัจจบุนักองทนุนชีว่ยเหลอืเด็กปีละ 350-400 ทนุทกุปี  SLSF คอ่ยๆ เพมิเงนิบรจิาค และ
กลายเป็นผูบ้รจิาคหลกัใหก้บัอกีหลายๆ องคก์รการกศุลในประเทศไทย เชน่ มลูนธิชิวีติใหม ่มลูนธิเิพอืสขุภาพและ
การเรยีนรูข้องกลุม่ชาตพัินธุ ์มหาวทิยาลยัสวนดสุติ มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย ซงึ ณ ขณะนน้ SLSF ไดช้ว่ย
เหลอืเด็กๆ ไปแลว้กวา่ 3,000 ชวีติ

ปี พ.ศ. 2560
SLSF ไดจ้ดทะเบยีนมลูนธิใิหมใ่นประเทศไทยชอื "มลูนธิทินุสรา้งฝัน" เพอืบรหิารกจิกรรมของ SLSF ในประเทศไทย
การกอ่ตงัมลูนธิทินุสรา้งฝันนจีะสามารถทําใหค้นไทยไดม้โีอกาสรว่มบรจิาคโดยตรง เพอืรว่มมอืกนัในการสรา้งฝันให ้
กบัเด็กๆ ใหม้อีนาคตทดีสีบืไป โดยทนุสรา้งฝันจะบรจิาคเงนิทไีดรั้บทงัหมดไปยังมลูนธิลิกู โดยไมม่กีารหกัคา่ใช ้
จา่ยใดๆ

มลูนธิใินอปุถัมภ:์
 1.  มลูนธิ ิSET

2.  มลูนธิศินูยช์วีติใหม ่(NLCF)
3.  มลูนธิ ิSLSF 
4.  มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย
5.  มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ทนุการศกึษา เอมอร ปทมุมา รําลกึ
6.  มลูนธิเิพอืสขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธุ ์(MAP)
7.  วทิยาลยัเทคโนโลยวีานชิบรหิารธรุกจิ
8.  สถาบนั Chalmers สวเีดน
9.  การรว่มมอืกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT)

1.  มลูนธิ ิSET : ทนุการศกึษาสําหรบันกัเรยีนผูย้ากไร้
มลูนธิ ิSET เป็นองคก์รพันธมติรทใีหญท่สีดุ กอ่ตงัขนึในปี พ.ศ. 2537 โดยพระภกิษุชาวองักฤษ  ชอื
พระปีเตอร ์ ปัญญาปทโีป  ตอ่มาในปี 2485 ทา่นไดส้กึออกมาทํางานอาสาสมัครเต็มตวักบัมลูนธิิ
และไดจ้ัดสรรทนุเพอืชว่ยเหลอืนักเรยีนนักศกึษามากกวา่ 2,185 คนในแตล่ะปี  จดุมุง่หมายหลกัของ
มลูนธิใินปี 2561 คอื มอบทนุการศกึษาระยะยาวและการสนับสนุนทางการเงนิอนื ๆ  แกเ่ยาวชนไทย
ทดีอ้ยโอกาสทางการศกึษาในโรงเรยีนรัฐบาล โรงเรยีนมัธยม วทิยาลยัอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลยั
ตงัแตปี่ 2537 มลูนธิไิดม้อบทนุการศกึษาเกอืบ 9,000 ทนุ  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกนักเรยีนทจีะได ้
รับทนุ ไมเ่พยีงแตข่าดแคลนเทา่นัน จะตอ้งเป็นเด็กเรยีนดอีกีดว้ย  มลูนธิไิดบ้รหิารงานอยา่งมปีระสทิธิ
ภาพมาก ในปี 2560 คา่ใชจ้า่ยการบรหิารจัดการเพยีว 3.6% ของเงริบรจิาคทไีดรั้บเทา่นัน

ทนุการศกึษาทไีดร้บัจาก SLSF / ทนุสรา้งฝนั และบรหิารโดย SET ในปี 2561:

2561 บาท %
มหาวทิยาลยั 330        20,000     6,600,000    34%
ปวส. 180        20,000     3,600,000    18%
ปวช. 380        10,000     3,800,000    19%
มัธยมปลาย 295        6,000       1,770,000    9%
ทนุสวสัดกิาร 1,000     3,500,000    18%

2,185     19,270,000  98%
คา่บรหิารจัดการทนุของ SET 310,000       2%
ยอดเงนิบรจิาคจากมลูนธิทินุสรา้งฝัน 19,580,000  100%

เว็บไซต์ http://www.thaistudentcharity.org/

จํานวนนักเรยีน
ทนุโดยเฉลยี 

(บาท)
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2.  มลูนธิศินุยช์วีติใหม ่(NLCF) : ผูห้ญงิทอียูใ่นสภาวะเสยีง
มลูนธิศินูยช์วีติใหมก่อ่ตงัขนึในปี 2530 เพอืชว่ยเหลอืเด็กผูห้ญงิในหมูช่นกลุม่นอ้ยทางภาคเหนอืของประเทศไทย
ทตีกเป็นเหยอือยูใ่นกลุม่เสยีงของการคา้มนุษย ์การลว่งละเมดิทางเพศ
มลูนธิศินูยช์วีติใหมใ่หค้วามชว่ยเหลอืโดยยนืมอืเขา้ไปชว่ยในกจิกรรมชว่ยเหลอืและสง่เสรมิตา่งๆ ในระดบัหมูบ่า้น

ทนุการศกึษาทไีดร้บัจาก SLSF / ทนุสรา้งฝนั และบรหิารโดย NLCF ในปี 2561:

2561 จํานวนนักเรยีน บาท %
มหาวทิยาลยั 190 20,474     3,890,000    78%
ปวส. 11 20,000     220,000       4%
ปวช. 6 15,000     90,000         2%
มัธยมปลาย 50 6,000       300,000       6%

257        4,500,000    90%
คา่บรหิารจัดการทนุของมลูนธิศินูยช์วีติใหม่ 500,000       10%
ยอดเงนิบรจิาคจากมลูนธิทินุสรา้งฝัน 5,000,000    100%

มลูนธิศินูยช์วีติใหมไ่ดรั้บเงนิจํานวนปีละ 500,000 บาท ในปี 2561 และ 2562 สําหรับแจกจา่ยเป็นทนุการศกึษา
ผูจ้ัดการของมลูนธิศินูยช์วีติใหมม่หีนา้ทรัีบผดิชอบในการบรหิาร ตรวจสอบ และประเมนิการใชเ้งนิกองทนุโดยรวม 
ซงึรวมถงึการคดัเลอืกผูส้มัครขอทนุ ประเมนินักเรยีนตามเกณฑก์ารใหท้นุของมลูนธิ ิประสานงานกบันักเรยีน
ครอบครัว หมูบ่า้น และสถาบนัศกึษา

เว็บไซต์ http://www.newlifecenterfoundation.org/

3.  มลูนธิทินุสรา้งฝนั โครงการภาคเหนอื (เดมิชอื SLSF) : ทนุการศกึษาสําหรบันกัเรยีนในพนืทภีาคเหนอื 
เจา้หนา้ทขีองมลูนธิสิรา้งฝันจะเป็นผูต้รวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มัครรับทนุโดยตรง เพอืใหม้ันใจวา่ทนุการศกึษานันๆ 
จะถกูมอบใหก้บันักเรยีนทขีาดแคลนแตม่คีวามตงัใจทจีะศกึษาจนจบ

กอ่นหนา้น ีSLSF และมลูนธิสิรา้งฝันไดรั้บความชว่ยเหลอืจากทมีของมลูนธิทินุปัญญาในจังหวดัเชยีงใหม่

โครงการนไีดเ้รมิขนึในปี 2553 และไดแ้จกทนุใหก้บัเด็กๆ ในพนืทภีาคเหนอืไปแลว้หลายแสนคน  ปัจจบุนัโครงการ
ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนจํานวน 350-400 คน ณ เวลาใดเวลาหนงึ  ทนุการศกึษาของโครงการนมีวีตัถุ
ประสงคใ์นการใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กนักเรยีนทเีรยีนดแีตย่ากไร ้

ทนุการศกึษาไดรั้บการสนับสนุนและบรหิารโดยตรงจาก มลูนธิมินุศกึษาสรา้งฝัน "CYF" ในปี 2561:
ปีการศกึษา 2561-2562 เทอม 1 จํานวนนักเรยี บาท %
มหาวทิยาลยั 129        10,000     1,290,000    47%
ระดบัอาชวีศกึษา ปีท ี2 72          8,000       576,000       21%
ระดบัอาชวีศกึษา ปีท ี1 89          5,000       445,000       16%
มัธยมปลาย 31          3,000       93,000         3%
มัธยมศกึษาตอนตน้ 3             2,500       7,500            0%
ผูช้ว่ยพยาบาล 3             20,000     60,000         2%

รวม 327        2,471,500    90%
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร พฤษภาคม 2561 - ตลุาคม 2561 266,514       10%
รวมเงนิบรจิาคเพอืทนุการศกึษาจากมลูนธิ ิCYF 2,738,014    100%

ทนุโดยเฉลยี 
(บาท)

เฉลยี (บาท)
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ปีการศกึษา 2561-2562 เทอม 2 จํานวนนักเรยี บาท %
มหาวทิยาลยั 128        10,000     1,280,000    50%
ระดบัอาชวีศกึษา ปีท ี2 73          8,000       584,000       23%
ระดบัอาชวีศกึษา ปีท ี1 85          5,000       425,000       17%
มัธยมปลาย 31          3,000       93,000         4%
มัธยมศกึษาตอนตน้ 3             2,500       7,500            0%
ผูช้ว่ยพยาบาล -         20,000     -                0%

รวม 320        2,389,500    94%
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร พฤศจกิายน 2018 - เมษายน 2019 163,639       6%
รวมเงนิบรจิาคเพอืทนุการศกึษาจากมลูนธิ ิCYF 2,553,139    100%

โปรแกรมภาคเหนอืของ CYF  มนัีกเรยีนตา่งกนัในหนงึปีการศกึษาเนอืงจากเหตผุลหลายประการ:
1. นักเรยีนเรยีนจบเทอมท ี1 - ประมาณเดอืนตลุาคม 2. นักเรยีนเรยีนในภาคเรยีนที 1
2. นักเรยีนเรยีนในภาคเรยีนท ี1 แตด่ร็อปในเทอมที 2 เป็นตน้ดงันันขอ้มลูจงึแตกตา่งกนั

4.  มลูนธิพิฒันาลาหูใ่นประเทศไทย
มลูนธิลิาหูใ่นประเทศไทย เป็นองคก์รอสิระทปีฏบิตังิานชว่ยเหลอืสงัคมครอบคลมุทวัทงัภาคเหนอืของประเทศไทย
งานของมลูนธินัินถกูแบง่แยกชดัเจนจากงานศาสนาของโบสถ ์ แตท่งันมีลูนธิไิดรั้บการสนับสนุนจากโบสถบ์พัตศิมา 
90 แหง่ในหมูบ่า้นตา่งๆ ในภาคเหนอืเพอืชว่ยเหลอืชนกลุม่นอ้ยลาหูท่อีาศยัอยูใ่นประเทศไทย

ทนุการศกึษาทไีดร้บัจาก SLSF / ทนุสรา้งฝนั และบรหิารโดย TLDF ในปี 2561:

2561 นักเรยีนกําพรา้ นักเรยีนทงัหมด บาท %
มหาวทิยาลยั 23 89 20,225     1,800,000    45%
วทิยาลยัอาชวีะ 20 79 14,430     1,140,000    29%
มัธยม 10 71 9,761       693,000       17%
ประถม 2 4 6,000       24,000         1%

55                      243        3,657,000    91%
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร TLDF 343,000       9%
รวมการบรจิาคเพอืทนุการศกึษาจากมลูนธิ ิSievert Larsson (CYF 4,000,000    100%

เว็บไซต์ http://www.tldf.org/

5.  โรงเรยีนการอาหารนานาชาตสิวนดสุติ : ทนุการศกึษาเอมอร ปทมุมา รําลกึ 
โรงเรยีนการอาหารนานาชาตสิวนดสุติตงัขนึในปีพ.ศ. 2546 ภายใตม้หาวทิยาลยัราชภัฎสวนดสุติ ซงึมชีอืเสยีงดา้น
คหกรรมศาสตร ์เนอืงจากการทรัีฐบาลไดเ้ล็งเห็นถงึความสําคญัและแนวโนม้การขยายตวัทางธรุกจิดา้นอาหาร เพอื
เป็นชอ่งทางในการสรา้งรายไดใ้หแ้กป่ระเทศ

ทนุการศกึษานจีัดตงัขนึเพอืรําลกึถงึคณุเอมอร ปทมุมา ภรรยาของคณุซเีวริด์ และไดม้อบทนุการศกึษาใหเ้ด็กๆ 
ในระดบัปรญิญาตรทีโีรงเรยีนการอาหารนานาชาตสิวนดสุติทกุสาขาทวัประเทศ เป็นจํานวน 60 ทนุทกุปี

Website http://www.chefschool.dusit.ac.th/

6.  มลูนธิ ิMAP : ทนุการศกึษาแกผู่อ้พยพชาวพมา่
มลูนธิเิพอืสขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธุ ์(MAP) คอืองคก์รพัฒนาเอกชน (NGO) ระดบัทอ้งถนิ ที
ทํางานเพอืสรา้งเสรมิศกัยภาพชมุชนแรงงานขา้มชาตจิากประเทศพมา่ ซงึอยูอ่าศยัและทํางานในประเทศไทย  
เป้าหมายของมลูนธิคิอื ชว่ยเหลอืใหป้ระชาชนจากประเทศพมา่มสีทิธอิยูอ่าศยัในบา้นเกดิเมอืงนอนของตนเอง และ
มสีทิธทิจีะอพยพอยา่งปลอดภัย รวมทงัชว่ยใหผู้อ้พยพทกุคนไดรั้บการปฎบิตัดิว้ยความเคารพ มอีสิรภาพ และไดรั้บ

ทนุโดยเฉลยี 
(บาท)

เฉลยี (บาท)
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การคุม้ครองตามหลกัสทิธมินุษยชน  มลูนธิ ิSLSF ยนืมอืเขา้ชว่ย MAP เป็นครังแรกในปี 2556 โดยไดส้นับสนุนทนุ
การศกึษาตอ่เนอืงสําหรับเด็กผูอ้พยพเป็นจํานวน 272 ทนุสําหรับลกูหลานของผูอ้พยพชาวพมา่ ซงึเป็นเรอืงยากที
พวกเขาจะไดรั้บการศกึษาในประเทศไทย

เว็บไซต์ http://www.mapfoundationcm.org/
ตดิตอ่ 053 328 134

63/30 ซ.4 ม.8 ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

7.  ทนุการศกึษา วานชิบรหิารธรุกจิ : ศกึษาบรหิารธรุกจิ
วทิยาลยัเทคโนโลยวีานชิบรหิารธรุกจิ ตงัอยูใ่นอําเภอบางใหญ ่จังหวดันนทบรุ ีโดยกอ่ตงัในปี 2538 โดยอาจารย์
สทุศัน ์จลุชาต ซงึขณะนันตํารงตําแหน่งผูช้ว้ยผูอํ้านวยการวทิยาเขตพณชิยการพระนคร สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
วทิยาลยันเีปิดสอนทงัในระดบัปวช. และ ปวส. ซงึประกอบดว้ยคณะการบญัช ีการตลาด คอมพวิเตอร ์และภาษา
ตา่งประเทศ (องักฤษและจนี)  มลูนธิทินุสรา้งฝันและ SLSF สนับสนุนวทิยาลยัดว้ยทนุการศกึษาจํานวน 10 ทนุตอ่เทอม 
ใหก้บันักศกึษาทตีงัใจเรยีนแตข่าดแคลนทนุทรัพย์

Website http://www.wanich.ac.th/

8.  สถาบนั Chalmers สวเีดน : ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท
มลูนธิฯิ ไดส้นับสนุนการศกึษาระดบัปรญิญาโททสีถาบนั Chalmers ในประเทศสวเีดนใหก้บันักเรยีนไทย 2-4 ทนุทกุปี
โดยทางสถาบนั Chalmers จะเป็นผูค้ดัเลอืกเด็กนักเรยีนทถีกูสง่ชอืมาจากสถาบนัชนันําทวัประเทศไทย  ทนุการ
ศกึษานไีดเ้รมิตน้ตงัแตปี่ 2555  เด็กนักเรยีนไทยสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในประเทศสวเีดนไดเ้ป็น
อยา่งด ีและเป็นทยีอมรับของอาจารยแ์ละเพอืนรว่มสถาบนัโดยรวม

Website
https://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/The-Sievert-Larsson-Scholarship.aspx

9.  การรว่มมอืกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) ทําหนา้ทผีลติไฟฟ้าเพอืใชภ้ายในประเทศ  EGAT ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอื
มลูนธิฯิ โดยเจา้หนา้ทขีอง EGAT ณ เขอืนสรินิธร ทําหนา้ทตีดิตอ่สองสถาบนัการศกึษาในจังหวดัอบุลราชธานี
ไดแ้กม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีและวทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธาน ีเพอืคดัเลอืกเด็กทจีะไดรั้บทนุการศกึษา
จากมลูนธิฯิ

ผูส้นบัสนุนหลกั:
มลูนธิ ิSLSF ซงึตงัอยูใ่นประเทศสวเีดน เป็น "องคก์รแม"่ และผูส้นับสนุนทางการเงนิของมลูนธิทินุสรา้งฝัน
กอ่นทจีะมกีารจัดตงัมลูนธิทินุสรา้งฝัน ทาง SLSF จะเป็นผูม้อบทนุการศกึษาโดยตรงใหแ้กผู่ข้อรับทนุ  

มลูนธิ ิSLSF เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง Ancoria Insurance Public Ltd. และมกีารลงทนุใน Ancoria Bank ซงึคณุซเีวริด์ 
เป็นผูก้อ่ตงัดว้ย  ทงัสององคก์รนตีงัอยูใ่นประเทศไซปรัส โดย Ancoria Insurance จะใหก้ารบรกิารหลกัๆ กบั
นักลงทนุชาวสวเีดนทตีอ้งการลงทนุในผลติภัณฑป์ระกนัภัย

แหลง่เงนิหลกัๆ ของมลูนธิ ิSLSF และมลูนธิทินุสรา้งฝัน จงึมาจากเงนิปันผลจาก Ancoria Insurance เพอืนําไปมอบ
เป็นทนุการศกึษาในแตล่ะปี

https://www.en.ancoria.com/
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กระบวนการประเมนิ:
คณุ Terry Weir ผูก้อ่ตงัสมาคมกฟิวงิแบค ไดพ้บกบัคณุซเีวริด์ ลาสส์นั หลายครังในปี 2557 และ 2562  และจากการ
พบปะพดูคยุทําใหไ้ดรั้บทราบถงึขอ้มลูของมลูนธิ ิSLSF และลา่สดุเกยีวกบัมลูนธิทินุสรา้งฝัน  เมอืเดอืนพฤษภาคม 2562
ทมีงานกฟิวงิแบคไดพ้บกบัคณุซเีวริด์ ลาสส์นัและคณะกรรมการมลูนธิ ิไดแ้ก ่คณุชนกิา เหมะพรรณ์ (รองประธาน), 
คณุอโณทยั คลา้มไพบลูย ์และคณุยทุธวรี ์เหมะพรรณ์ เพอืรับทราบขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบักจิกรรมของมลูนธิทินุสรา้งฝัน
และงบการเงนิประจําปี 2561 ของมลูนธิิ

นอกจากน ีสมาคมกฟิวงิแบคยังไดทํ้าการประเมนิมลูนธิใินอปุถมัภข์องมลูนธิทินุสรา้งฝันหลายองคก์ร เชน่ มลูนธิ ิSET, 
มลูนธิศินูยช์วีติใหม,่ และมลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย

ลา่สดุเมอืเดอืนเมษายน 2562 กฟิวงิแบคไดพ้บกบัเจา้หนา้ทเีพอืทําการประเมนิ "โครงการภาคเหนอื" ของมลูนธิิ
ทนุสรา้งฝัน และไดรั้บงบการเงนิของทงัมลูนธิ ิSLSF, มลูนธิทินุสรา้งฝัน และมลูนธิใินอปุถมัภ ์ตามทไีดร้ะบใุน
รายงานการประเมนิ

เงนิบรจิาคสําหรบัทนุการศกึษาจากมลูนธิ ิSLSF และทนุสรา้งฝนัในปี 2561 Scholarships THB

มลูนธิ ิSET 17,902,379  49%
มลูนธิทินุสรา้งฝัน โครงการภาคเหนอื 176 2,462,065    7%
มลูนธิศินูยช์วีติใหม ่(NLCF) 257 4,790,294    13%
มลูนธิเิพอืสขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธุ ์(MAP) 272 4,414,630    12%
มหาวทิยาลย้ราชภัฎสวนดสุติ โรงเรยีนการอาหารนานาชาติ 2,681,077    7%
มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย (TDLF) 243 3,827,647    10%
BEAM 304,203       1%
วานชิบรหิารธรุกจิ 10 134,082       0%
Ms Pantelitsa Stavrou 91,735         0%

958          36,608,112  

รายงานและความโปรง่ใส: 
มลูนธิทินุการศกึษาสรา้งฝัน ไดม้อบงบการเงนิประจําปี 2561 ใหแ้กท่มีงาน ซงึงบการเงนิดงักลา่วไดรั้บการ
สอบบญัชโีดย นายนฤทธ ิ กาญจนจลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 4970

หมายเหต:ุ
ปี 2018 เป็นปีคาบเกยีวทมีกีารมอบทนุการศกึษาบางสว่นผา่นทางมลูนธิิ SLSF และบางสว่นผา่นทางมลูนธิทินุสรา้งฝัน
ตงัแตปี่ 2562 เป็นตน้ไป การสนับสนุนทนุการศกึษาทงัหมดจะมาจากมลูนธิทินุสรา้งฝัน
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งบการเงนิ
ชอืองคก์ร มลูนธิทินุการศกึษาสรา้งฝนั

รายงานทางการเงนิทตีรวจสอบแลว้ประจาํปี

Income and Expenses มลูคา่ มลูคา่
2561 การบรจิาค เวลาของ 2561
บาท ตามสญัญา อาสาสมัคร Baht

รายได้
รายไดเ้งนิบรจิาค -               
รายไดเ้งนิบรจิาคจาก SLSF 8,662,375        8,662,375    

-               
รวมรายไดเ้งนิบรจิาค 8,662,375        8,662,375    

รายไดอ้นืๆ 2,272               2,272            
รวมรายไดท้งัหมด 8,664,647        8,664,647    

คา่ใชจ้า่ย
บรจิาคทนุการศกึษา
ทนุการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ 1,200,000        21% 1,200,000    21%
ทนุการศกึษาแกผู่อ้พยพชาวพมา่ MAP 1,256,750        22% 1,256,750    22%
ทนุการศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยวีานชิบรหิารธ 60,856             1% 60,856         1%

-               
ทนุการศกึษา CYF -               
ทนุการศกึษา โครงการภาคเหนอื 3,104,980        55% 3,104,981    55%

 5,622,586        93% 5,622,587    93%

คา่สอบบญัชี 5,000               1% 5,000            1%
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและคา่รับรอง 96,069             23% 96,069         23%
คา่เครอืงเขยีนแบบพมิพ์ 311,000           75% 311,001       75%
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 3,230               1% 3,230            1%
ภาษีเงนิได ้ 454                  0% 454              0%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 415,754           7% 415,755       7%

รวมคา่ใชจ้า่ย 6,038,340        70% 6,038,342    70%
กําไร(ขาดทนุ) 2,626,308        30% 2,626,306    30%

31 ธนัวาคม 2561
สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,944,909    

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,944,909    
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