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รหัส

รายการของขวัญ

** กรุณาแม็กเอกสารแทนการทากาว เพื่อปองกันขอมูลขาดหาย เนื่องจากการเปดเอกสาร **

 420 โครงการ ‘มื้อเชาเพื่อนองทองอิ่ม’
 421 โครงการ ‘สงนองจบ ป.ตรี’









































รหัส
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
327
329
330
331
332
333
334
335
336
337
340
342
343
344
345
424
462
425
426
428
429
430
489
490
491
22

รายการของขวัญ
ราคา (บาท)
ขาวสาร 30 กก.
1,100
ขาวเหนียว 30 กก.
1,100
เมล็ดพันธุขาวเจา 50 กก.
1,600
เมล็ดพันธุขาวเหนียว 50 กก.
1,435
ลูกหมู 1 ตัว
1,875
แมวัว 1 ตัว
15,700
พันธุลูกกบ 1,000 ตัว
2,300
โรงเรือนเพาะเห็ด 1 โรงเรือน
6,500
กอนเชื้อเห็ดคละชนิด 200 กอน
2,150
บอเลี้ยงปลาดุกสำเร็จรูป 2 บอ
1,300
พันธุปลาดุก 500 ตัว
1,560
อุปกรณการเกษตร
1,250
ปุยชีวภาพ 100 กก.
1,100
เมล็ดพันธุพืชคละชนิด 3 กก.
950
ผาหม 4 ผืน มุง 2 หลัง
1,125
ชุดแปรงสีฟนและยาสีฟน
580
เครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับโรงเรียน
25,000
- รวมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม
990
16,000
ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก 1,100 ลิตร
550
- รวมสมทบทุนจัดซือ้ ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก
21,500
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ 2,000 ลิตร
900
- รวมสมทบทุนจัดซือ้ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ
2,800
ตูยาสามัญประจำโรงเรียนพรอมยา
2,100
ชุดโตะเกาอี้
ชุดอุปกรณกีฬา
3,150
หนังสือสำหรับหองสมุดโรงเรียน
1,500
จักรยาน 1 คัน
2,400
เครื่องนอนสำหรับเด็กเล็ก 5 คน/ชุด
1,625
ชุดเสื้อและกางเกงวอรมกันหนาว
500
12,500
ซอมแซมหองน้ำโรงเรียน
650
- รวมสมทบทุนซอมแซมหองน้ำโรงเรียน
2,000
กองทุนอุปกรณชวยเหลือเด็กทุพพลภาพ
3,200
กองทุนสนับสนุนวิชาชีพ
1,500
สื่อการเรียนการสอน
1,100
ชุดนักเรียนและรองเทานักเรียน
550
กระเปานักเรียนและชุดเครื่องเขียน
1,875
ไกพันธุไขพรอมอาหาร
2,750
กองทุน 'โรงสีขาวของชุมชน'
1,550
กองทุน 'น้ำเพื่อการเกษตร'
800
โครงการ ‘บรรเทาทุกขฉุกเฉิน’

จำนวน
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ตัว
...................ตัว
...................ชุด
...................โรง
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
..............เครื่อง
..............หนวย
....................ถัง
..............หนวย
....................ถัง
..............หนวย
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................คัน
...................ชุด
...................ชุด
..................งาน
..............หนวย
..............หนวย
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
...................ชุด
..............หนวย
..............หนวย
..............หนวย

รวมเปนเงิน
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

ราคา (บาท)

จำนวน

รวมเปนเงิน

2,000
2,500

...................ทุน
...................ทุน

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

* มูลนิธิฯ จะจัดสรรของขวัญที่ทานมอบใหไปชวยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร
ที่มีความจำเปนเรงดวนตามความเหมาะสม ซึ่งอาจไมใชเด็กในความอุปการะของทาน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss) ...........................................................................................................
ที่อยู .................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............
วันเดือนปเกิด ......../......../........ เบอรมือถือ ............................. อีเมล ..................................................................

ตองการอุปการะเด็กเพิม่ (กรุณาระบุ)  1 คน  2 คน  3 คน  .....คน
การบริจาคเงินสำหรับการอุปการะเด็กของขาพเจา



600 บาท ตอคน/ทุกเดือน
 1,800 บาท ตอคน/ทุก 3 เดือน
3,600 บาท ตอคน/ทุก 6 เดือน  7,200 บาท ตอคน/ทุกป
กรณีอุปการะเด็กมากกวา 1 คน (อัตราคาอุปการะเด็ก 600 บาท ตอคน ตอเดือน)
กรุณาระบุ ........................................ บาทตอ ............ คน ตอ ................ เดือน

ในกรณีที่ขาพเจาบริจาคเงิน
อยางตอเนื่องผานบัตรเครดิต
ขาพเจายินดีใหเรียกเก็บเงิน
จากบัญชีบัตรเครดิตอยางตอ
เนื่องตามที่ขาพเจาระบุไว
ขางตน จนกวาขาพเจาจะ
แจงยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ไมเลือกของขวัญจากรายการ (code 308)

แตยนิ ดีบริจาค .................................................... บาท เพือ่ รวมบรรเทาความทุกขยากของเด็ก และครอบครัวยากไร
พรอมกันนี้ไดนำสงเงินบริจาครวมทั้งสิ้น จำนวน ........................................................... บาท โดยทาง:

เรียกเก็บเงินจากบัญชีบตั รเครดิต

 VISA.......................................  MASTERCARD.......................................
หมายเลขบัตร

 DINERS  AMEX

บัตรหมดอายุ .............../................
763
ชื่อเจาของบัตร .........................................
ลายมือชื่อผูถือบัตร ................................................................ เบอรโทร.ที่ติดตอสะดวก ..............................................
เรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ที่ทานไดหักเปนประจำกับมูลนิธิฯ)
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
 ธ.กรุงเทพ  ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย  ธ.ไทยพาณิชย  ธ.กรุงศรีอยุธยา เปนองคกรสาธารณกุศล ลำดับที่ 59
ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เช็ค
สั่งจาย มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินได
ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย สั่งจาย ปท.พระโขนง
ประจำปตามทีก่ ฎหมายกำหนดไว
โอนเงิน เขาบัญชีออมทรัพยมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
(World Vision Foundation of Thailand)





ธนาคาร
กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย

สาขา
ทองหลอ
เอกมัย
เอกมัย
เอกมัย

เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
206-0-43600-9  ทหารไทย
เอกมัย
152-2-00300-1
053-1-10632-2  กรุงศรีอยุธยา สุขุมวิท 63 361-1-02033-3
059-2-40974-7  ยูโอบี
ทองหลอ
801-107-026-4
078-2-00965-5 โอนจากสาขา ................................................... วันที่โอน ............../...............

ขอขอบคุณ * เมื่อโอนเงินแลว กรุณาสงสำเนาใบโอนเงินพรอมแบบตอบรับบริจาคมายังมูลนิธิฯ ทางโทรสาร 0-2711-4100 ถึง 2 หรืออีเมล info@worldvisin.or.th
เพื่อใหมูลนิธิฯ สามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาค และจัดสรรเงินบริจาคตามวัตถุประสงคใหทานได

