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 สรางการมีสวนรวมผานการดำเนินงานในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม 

(Social Enterprise)ระดมทุนเพื่อสาธารณะประโยชนอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ

ขยายการมีสวนรวมของคนในสังคมและองคกร ดวยการสราง

เครือขายนักปนและนักปนอาสา

ยอดรวมปนที่ไดจากการบริจาคเงินเพื่อรับสินคา แบงปนมอบเปน

ทุนการศึกษาใหเเกเด็กๆที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน

ปลูกฝงเรื่องการปนสิ่งของ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ลดขยะ ลดการบริโภค
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ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤ÁáË‹§
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áÅÐÃÐ´Á·Ø¹¼‹Ò¹ Franchisee

ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
Reuse Reduce Recycle
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ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤ÁáË‹§¡ÒÃààº‹§»˜¹
รานปนกันสรางการมีสวนรวม ดวยการเปนสื่อกลางที่ทุกๆคนสามารถจะทำประโยชนเพื่อสังคม

ไดงายๆ ในหลากหลายรูปแบบตามศักยภาพของแตละบุคคลหรือองคกร เพื่อชวยกันสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการแบงปนอยางแทจริง

¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔ¨Ò¤
à§Ô¹à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹
à¾×èÍÃÑºÊÔ¹¤ŒÒáº‹§»˜¹ ¹Ñ¡»˜¹ÍÒÊÒÀÒ¤Õ/Í§¤�¡Ã¼ÙŒ»˜¹
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ปนสิ่งของเพื่อเปนสินคาในรานปนกัน

- รานปนกัน สาขาโรบินสัน ศรีสมาน
- รานปนกัน POP UP store
- อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร สีลม
- ตลาดเสรีมารเก็ต สาขาพาราไดซ พารค ศรีนครินทร
  และสาขาเดอะไนน พระรามเกา 

อนุเคราะหพื้นที่ในการเปดรานโดยไมคิด
คาเชาพื้นที่  ไดแก¼ÙŒ»˜¹

11,653 ÃÒÂ

»˜¹ÊÔè§¢Í§

»˜¹¾×é¹·Õè

¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÃ‹ÇÁáº‹§»˜¹ÊÔè§¢Í§

784,050 ªÔé¹
¨Ó¹Ç¹ÊÔè§¢Í§Ã‹ÇÁ»˜¹

ÁÙÅ¤‹Ò»ÃÐàÁÔ¹·Õè¨Ð¢ÒÂä´Œ 37,817,336 ºÒ·
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ÂÍ´Ã‹ÇÁ»˜¹·Ñé§ËÁ´
23,307,795 ºÒ·

ผูที่สนับสนุนกิจการรานปนกัน บริจาคเงิน

เพื่อรับสินคาแบงปนที่อยูภายในราน

¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹
à¾×èÍÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ
áº‹§»˜¹

ºÃÔ¨Ò¤à¾×èÍÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ

¨Ó¹Ç¹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹
à¾×èÍÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ

160,000 ÃÒÂ
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เพื่อสรางการมีสวนรวมของคนในองคกร 
ผานการจัดกิจกรรมระดมทุนหรือระดมสิ่งของ

Ã‹ÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ»˜¹¡Ñ¹

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐâÃ§àÃÕÂ¹      9  áË‹§
Í§¤�¡Ã·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹    17  Í§¤�¡Ã
Í¹Øà¤ÃÒÐË�¾×é¹·ÕèµÑé§¡Å‹Í§ÃÑº»˜¹   119   ¨Ø´

ÀÒ¤Õ
Í§¤�¡Ã

07



¹Ñ¡»˜¹ÍÒÊÒ 4,706 ¤¹

ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡»˜¹
ÍÒÊÒ

รวมปนแรง ปนสมอง ปนความสามารถ 

ในรูปแบบของอาสาสมัคร เพื่อชวยเหลือ

งานของรานปนกัน หรือกิจกรรมระดมทุน

และระดมสิ่งของ
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องคกรท่ีสนับสนุนคาใชจายท้ังหมดในการดำเนินการของรานปนกัน
อาทิ  คาจางพนักงาน  คาเชาราน  คาบริหารจัดการ ฯลฯ

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·¾ÃÕàÁÕÂÃ�

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤à¾×èÍà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹
20,225,755 ºÒ·

¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹

à¾×èÍà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹
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        “หนวยงานหรือผูประกอบการอื่นๆ รวมไปถึงระดับบุคคลเอง

  ก็สามารถมีสวนรวมในการสรางสังคมแหงการแบงปนและมีสวนชวยใน

การแกไขปญหาสังคมได ซึ่งในปจจุบันมีหลายแนวทางที่จะใหแตละองคกร

และแตละบุคคล สามารถลงมือ            ทำ หรือรวมเปนสวนหนึ่งของ

โมเดลนั้นๆ ไดไมจำเปนที่จะ                    ตองชวยเหลือดวยการใหทุน

ทรัพยเทานั้น แตสามารถทำ                       ไดในหลายรูปแบบ 

    อาทิ การแบงปนสิ่งของ                         การแบงปนพื้นที่ หรือ

  แบงปนความรูที่องคกรตน                     เองมี เหมือนที่วันนี้โรบินสัน

             แบงปนพื้นที่ใหกับ                  รานปนกัน...”

“ผมเช่ือวาทุกคนมีความอยากท่ีจะทำอะไรเพ่ือสังคมอยูแลว 

บางคนอาจจะมากบางคนอาจจะนอย  

ถาเรามีความอยากท่ีจะทำก็ตองลงมือทำเลย 

อยามัวแตคิดแตไมไดเร่ิม”

คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

แผนก Property & Lifestyle Mall 

หางสรรพสินคาโรบินสัน

ปนกันอาสาออกแบบรานปนกัน  

สาขา เดอะไนน พระรามเกา

รานปนกัน pop up store 1 และ 2

»˜¹¾×é¹·Õè

»˜¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

คุณพลวิทย เภตรา
Director, Creative & Design Service

Dxi Company Limited 

อนุเคราะหพื้นที่ 
รานปนกัน สาขาโรบินสัน ศรีสมาน
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“การทำงานอาสาไมไดนาเบื่ออยางที่คิด 
เพราะงานอาสาไมไดจำกัดแคทำอะไรบางอยางที่

เราจะชวยไดเทานั้น การทำงานอาสายังทำให
เราไดพบปะผูคนหลากหลาย 

ทำใหเราไดเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น”

“อยากใหหลายๆคนลองมาทำอาสากันดู 
จริงแลวมันไมยากเลยแคเปดใจลองชวยเหลือ
สังคมสักนิด จะรูวาวาจริงแลวมันสนุกมาก 

ไดเพื่อนใหมไดมุมมองชีวิตดีๆ 
จากคนอื่นมากมาย”

“อยากใหคนที่พอมีเวลาวาง 

สละเวลาสวนตัวของตัวเองมาชวยงานอาสา  

แลวจะทราบวาการแบงปน 

การเปนผูใหมีคามากจริงๆ คะ”

“อยากจะใหทุกคนลองมาทำงานอาสากันดู มีอะไรใหทำเยอะแยะเลย 
นอกจากจะไดทำบุญแลว ยังไดสรางประสบการณใหมๆ ถามาชวยกันเยอะๆ  
ก็จะยิ่งทำใหเด็กๆ มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้นดวย 

มาชวยกันเยอะๆนะคะ”

»˜¹ààÃ§»˜¹àÇÅÒ

¹ŒÍ§æ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¨Ò¡ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÔÅ»ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
¤³ÐÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§

»˜¹¡Ñ¹ÍÒÊÒã¹§Ò¹¤¹ä·Â¢ÍÁ×ÍË¹‹ÍÂ »‚ 2 
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ÊÃŒÒ§
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

¢Í§¤¹
ã¹ÊÑ§¤Áä·Â
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= =
สงนองเรียน 554 คน

ÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ระดมทุนการศึกษาจากยอดรวมปนของรานปนกันทุกสาขาและกิจกรรมปนกันที่จัดขึ้น

นำไปเปนทุนการศึกษา สรางโอกาสใหกับเด็กๆในมูลนิธิยุวพัฒนไดเรียนหนังสือตอ

*ทุนการศึกษาตอเนื่อง 6 ป ตั้งแตม.1-ม.6 ทุนละ 7,000 บาท/ป และตอเนื่อง 3 ป ตั้งแตปวช.1-3 ทุนละ 14,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิยุวพัฒนติดตามไดที่  www.yuvabudhanafoundation.org

ทุนการศึกษา 3,329 ทุน

ÃÐ´Á·Ø¹ä Œ́ 23,301,795 ºÒ·
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¨Ó¹Ç¹ÊÔè§¢Í§Ã‹ÇÁ»˜¹
784,050 ªÔé¹

การนำสิ่งของมาปนกัน ถือไดวาเปนการชวย

ลดขยะ ลดการบริโภค ยืดอายุการใชงานของ

สิ่งของ ใหกลับมามีประโยชนอีกครั้ง นับเปน

อีกหนึ่งชองทางในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม

ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
REUSE   REDUCED   RECYCLE
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สินคาที่อยูในรานปนกัน มีราคา

ต่ำกวาตามทองตลาด ทำใหราน

ปนกัน กลายเปนเเหลงของสินคา

ราคาประหยัดที่จะชวยเเบงเบา

ภาระคาครองชีพของคนในสังคม

ª‹ÇÂÅ´µŒ¹·Ø¹¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾

60.-
30.-

50.-
150.-

100.-

ÃŒÒ¹»̃¹¡Ñ¹

15



ปจจุบันรานปนกันมีเเฟรนไชส 2 แหง ไดแก

โคราชปนกัน โดยมูลนิธิชุมชนโคราช ระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในโคราช อาทิ ดานการศึกษา,

ดานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน ในป 2558 สามารถระดมทุนเพื่อสรางประโยชนไดถึง 563,825 บาท

เปดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่เดอะมอลล โคราช ชั้น 3 จ.นครราชสีมา

เปดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2557 ที่ตลาดเทสโก โลตัส พัทยา จ.ชลบุรี

เรยปนกัน โดยมูลนิธิพระมหาไถเพื่อพัฒนาคนพิการ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ

และชวยเหลือคนพิการในป 2558 สามารถระดมทุนเพื่อสรางประโยชนได 509,498 บาท

เพื่อขยายสังคมแหงการเเบงปน สรางการเปลี่ยนแปลงที่ดี ใหเกิดขึ้นในสังคมดวยการระดมทุนเพื่อประโยชนในดานตางๆ

ÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂÊÑ§¤ÁáË‹§¡ÒÃáº‹§»˜¹
áÅÐÃÐ´Á·Ø¹¼‹Ò¹ Franchisee
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¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹»˜¹¡Ñ¹

53 ¤¹
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒ¼ÅÔµ

32 áË‹§

ÊÃŒÒ§§Ò¹ รานปนกันไดสรางโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมที่สามารถเปนอาชีพหลักได

อาทิ พนักงานขาย, เจาหนาที่คลังสินคา รวมถึงการสรางงานแกผูรับจางผลิต

อาทิ ผูรับเหมากอสราง, ผูรับจางผลิตของที่ระลึก เปนตน

17



เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
เผยแพรขาวสารกิจกรรมและการดำเนินงาน

ของรานปนกัน อาทิ ขอมูลความโปรงใสเกี่ยวกับสิ่งของที่บริจาค 
รายรับและรายจาย รวมถึงการกระตุนใหคนในสังคมมารวมกันเเบงปน  ผานชองทางตางๆ ดังตอไปนี้

à¼Âàà¾Ã‹¢ŒÍÁ
ÙÅ

ÊÃŒÒ§¡ÒÃÃÑºÃÙŒ

http://www.pankansociety.com

Ê×èÍâ·Ã·ÑÈ¹�áÅÐÊÔè§¾ÔÁ¾�
¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÂØÇ¾Ñ²¹� »‚ÅÐ 2 ¤ÃÑé§

¡ÒÃ�´¢Íº¤Ø³¼ÙŒ»˜¹ÃÒÂà ×́Í¹

ENEWS ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ§Ò¹ÍÒÊÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»˜¹áÅÐÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã

https://www.facebook.com/pankansociety/

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¼‹Ò¹·Ò§Ë¹ŒÒÃŒÒ¹ ÍÒ·Ô ¡ÃÐ´Ò¹¢‹ÒÇÊÒÃ â»ÊàµÍÃ� »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
áÅÐ¼‹Ò¹¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ

Thanks

04

Facebook fanpage 
10,867 ÃÒÂ
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¢ÂÒÂÊÑ§¤ÁáË‹§¡ÒÃáº‹§»˜¹
»‚2559  ขยายเครือขายนักปน

สรางการมีสวนรวมอยางเขมเเข็งและยั่งยืน

เพิ่มพื้นที่การแบงปนและศักยภาพในการระดมสิ่งของ ดวยการขยายสาขา

รานปนกันเพิ่มขึ้นอีก 9 สาขา, วางแผนงานสำหรับพื้นที่ POP UP STORE 

อยางนอย 4 ครั้ง/ป

สรางการมีสวนรวมผานภาคีเครือขาย อาทิ ความรวมมือกับหอการคาไทย

ในจังหวัดตางๆ เพื่อขยายฐานนักปน ผานกิจกรรมปนกัน

สรางคลังสินคาใหเปนตนแบบของพ้ืนท่ี ท่ีมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

และสรางการมีสวนรวมในชุมชน รวมถึงเปนมิตรตอสิ่งเเวดลอม

05
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เงินบริจาครับจากหนารานปนกันและรับสินคาแบงปน 23,307,795   บาท

แบงเปนเงินบริจาค ดังน้ี

เงินบริจาครับเพ่ือเปนคาใชจายรานปนกัน 20,225,755   บาท

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ÃÑºÃÇÁ  43,533,550  ºÒ·

06 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
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à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ÃÑº¨Ò¡Ë¹ŒÒÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹áÅÐÃÑºÊÔ¹¤ŒÒáº‹§»˜¹

áËÅ‹§·ÕèÁÒ
รานปนกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน 20,244,318  บาท

กิจกรรมปนกัน 1,787,846  บาท

อ่ืนๆ (วัสดุเหลือใช) 1,275,631  บาท

รวม 23,307,795  บาท

หมายเหตุ
 - สาขาเดอะพาซิโอ มอลล ลาดกระบัง หมดสัญญาเชาในวันท่ี 30 กันยายน 2558
 - รานปนกัน POP UP Store เปดใหบริการในพ้ืนท่ี อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร สีลม
     ระหวางวันท่ี 25 พฤษภาคม - 24 กรกฏาคม 2558 และในพ้ืนท่ี ซีคอน บางแค
   ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2558
 - สาขาเทสโกโลตัส พระรามหน่ึง เปดดำเนินการ 1 สิงหาคม 2558, สาขา ปาลม
   ไอสแลนด เทพารักษ เปดดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 และสาขา โรบินสัน ศรีสมาน
   เปดดำเนินการ 11 พฤศจิกายน 2558 

23,307,795 ºÒ·
เดอะไนน พระรามเกา

5,518,875 บาท

เทสโกโลตัส พระรามหน่ึง
1,411,119 บาท

เดอะพาซิโอ มอลล ลาดกระบัง
632,652 บาท

POP Up Store
588,010 บาท

พาราไดซ พารค ศรีนครินทร
6,971,995 บาท

วัสดุเหลือใช
1,275,631  บาท

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว
4,592,865 บาท

ปาลม ไอสแลนด เทพารักษ
328,582 บาท

โรบินสัน ศรีสมาน
200,220 บาท

กิจกรรมปนกัน
1,787,846 บาท
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à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ÃÑºà¾×èÍà»š¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢Í§ÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾×èÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ
9,218,272 ºÒ·

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢Í§ÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹
เพ่ือเปนคาใชจายของรานปนกัน 7,967,742  บาท

เพ่ือเปนคาใชจายสำนักงานและคลังสินคา 9,218,272  บาท

เพ่ือกิจกรรมและการส่ือสาร 3,039,741  บาท

รวม 20,225,755  บาท

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾×èÍË¹ŒÒÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹
7,967,742 ºÒ·

เทสโกโลตัส พระรามหน่ึง
699,334 บาท

เดอะพาซิโอ มอลล ลาดกระบัง
541,169 บาท

POP Up Store
530,232 บาท

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว
3,434,547 บาท

ปาลม ไอสแลนด เทพารักษ
325,566 บาท

โรบินสัน ศรีสมาน
85,577 บาท

เดอะไนน พระรามเกา
1,183,351 บาท

พาราไดซ พารค ศรีนครินทร
1,167,966 บาท

คาใชจาย
คลังสินคา

3,988,363 บาท
คาใชจาย 
สำนักงาน

5,229,909 บาท

20,225,755 ºÒ·
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¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µÔ´µ‹Í»˜¹¡Ñ¹

ÊÒ¢Ò»˜¹¡Ñ¹

»̃¨ Ñ̈Â¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ
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เนื่องจากรานปนกันเปนรานที่รับบริจาคสิ่งของเพื่อนำมาเปนสินคาในราน การหมุนเวียนสินคาประกอบ

กับจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น ทำใหการบริจาคสิ่งของตองเปนไปอยางตอเนื่อง รานปนกันไดมีการวางแผนงาน

ในการระดมสิ่งของที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธขยายการรับรู การสรางความรวมมือ

ระหวางองคกร หางราน บริษัท  ฯลฯ 

โดยรานปนกันไดใหความสำคัญตอการดำเนินงานที่มีความชัดเจนและมีมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการที่เปนไปตามขั้นตอนสามารถตรวจสอบได เพื่อใหแนใจวายอด

รวมปนท่ีเกิดข้ึนไดนำไปเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§ã¹¡ÒÃÃÐ´ÁÊÔè§ºÍ§

¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÁÙÅ¹Ô¸ÔÂØÇ¾Ñ²¹�

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹

§Ò¹ºÃÔËÒÃ
ÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹

§Ò¹¾Ñ²¹Ò
áÅÐ¢ÂÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨

§Ò¹ºÃÔËÒÃ
¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�

§Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ §Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ §Ò¹Ê×èÍÊÒÃáÅÐ
¾Ñ²¹ÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
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ÊÒ¢ÒÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹ â´ÂÁÙÅ¹Ô Ô̧ÂØÇ¾Ñ²¹�

»˜¨¨ØºÑ¹à»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 6 ÊÒ¢Ò ä´Œá¡‹

POP UP STORE I áÅÐ II

ÊÒ¢Ò»ÒÅ�Á äÍÊ�áÅ¹ �́ ÁÍÅÅ� à·¾ÒÃÑ¡É�

ÊÒ¢ÒâÃºÔ¹ÊÑ¹ ÈÃÕÊÁÒ¹

ÊÒ¢Òà·Êâ¡ŒâÅµÑÊ ¾ÃÐÃÒÁË¹Öè§ÊÒ¢Ò¾ÒÃÒä´«� ¾ÒÃ�¤ ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã�

ÊÒ¢Òà«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«‹Ò ÅÒ´¾ÃŒÒÇ
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ÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹ àà¿Ã¹äªÊ�

»˜¨¨ØºÑ¹à»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ  2  àà¿Ã¹äªÊ� ä´Œá¡‹

â¤ÃÒª »˜¹¡Ñ¹ â´Â ÁÙÅ¹Ô Ô̧ªØÁª¹â¤ÃÒª
à´ÍÐÁÍÅÅ� â¤ÃÒª ªÑé¹ 3 

¨Ñ§ËÇÑ´ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

àÃÂ� »˜¹¡Ñ¹ â´Â ÁÙÅ¹Ô Ô̧¾ÃÐÁËÒä¶‹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤¹¾Ô¡ÒÃ
à·Êâ¡Œ âÅµÑÊ ¾Ñ·ÂÒ

¨Ñ§ËÇÑ´ ªÅºØÃÕ
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µÔ´µ‹Í»˜¹¡Ñ¹
เลขที่ 1 พรีเมียรคอรเปอรเรทปารค ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท 0-2301-1096, 08-1903-6639 โทรสาร 0-2301-1439

www.pankansociety.com facebook.com/pankansociety pankansocietyadminpankan@ybf.premier.co.th

มูลนิธิชุมชนโคราช 1818 อาคารหอการคาจังหวัดนครราชสีมา (ช้ันลอย)
ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
www.koratcf.or.th   facebook.com/koratpankan  
โทร. 093 545 8535

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือพัฒนาคนพิการ ตู ปณ.11  เมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี 20260 
www.mahatai.org   facebook.com/raypankan 
โทร.038-716247-9

â¤ÃÒª »˜¹¡Ñ¹ 
â´Â ÁÙÅ¹Ô¸ÔªØÁª¹â¤ÃÒª 

àÃÂ� »˜¹¡Ñ¹ 
â´Â ÁÙÅ¹Ô¸Ô¾ÃÐÁËÒä¶‹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤¹¾Ô¡ÒÃ
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