
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา เปนองคกรสาธารณกุศลลำดับท่ี 255 ตามประกาศกระทรวงการ
คลัง ทุกการบริจาคผานมูลนิธิ สามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจำปตามท่ีกฎหมายกำหนดไว

กรุณาเลือกประเภท และจำนวนทุนการศึกษาที่ตองการบริจาค

สวนที่ 2: รายละเอียดการบริจาคทุนการศึกษา

• ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ทุนการศึกษาตอเนื่อง 3 ป (ม.1-ม.3) 6,000 บาท/คน

 1 คน 2 คน 3 คน .....….... คน

จำนวน ……………………………................................................ บาท

ชำระเต็มจำนวน 6,000 บาท/คน
แบงชำระผานบัตรเครดิต 1,000 บาท/คน X 6 เดือน

ทุนการศึกษา 1 ป (ม.ตน) 2,000 บาท/คน

ชำระเต็มจำนวน 2,000 บาท/คน
แบงชำระผานบัตรเครดิต 500 บาท/คน X 4 เดือน

 1 คน 2 คน 3 คน .....….... คน

ทุนการศึกษา 1 ป 5,000 บาท/คน

ชำระเต็มจำนวน 5,000 บาท/คน
แบงชำระผานบัตรเครดิต 1,000 บาท/คน X 5 เดือน

 1 คน 2 คน 3 คน .....….... คน

• ทุนการศึกษาพิเศษ (โปรดระบุ)
ทุนการศึกษาเด็กพิการทุนการศึกษาเรียนดีชั้นมัธยมปลาย/อาชีวศึกษา

ทุนการศึกษาเด็กกำพราใน 3 จังหวัดภาคใต

ยังไมพรอมอุปการะเด็กนักเรียน แตยินดีบริจาคสมทบโครงการทุนการศึกษา EDF

ขาพเจาไดจัดสงยอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น …………………………….....… บาท
ผาน ชองทางการบริจาค ในสวนที่ 3 ดานขวามือ

ขาพเจายินดีบริจาคทุนการศึกษาแกเด็กยากจนผานมูลนิธิ EDF วันที่........../........./...........

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................................................วันเกิด........../.........../...............

ที่อยู (หมูบาน/อาคาร/อพารตเมนท).........................................................................................

.....................................................ชั้น...............หอง....................เลขที่................หมู.................

ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................ตำบล/แขวง................................

อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..................

อีเมล............................................................โทรศัพท...............................................................

โทรศัพทมือถือ...................................................โทรสาร..........................................................

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
“มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา”

โอนจากสาขา....................................วันที่โอน........./........./............

สวนที่ 3: ชองทางการบริจาค

ธ.ไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธ.กรุงเทพ สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 070-2-45369-0
ธ.กรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 เลขที่บัญชี 980-7-59891-5
ธ.ทหารไทย สาขา ม.เกษตร เลขที่บัญชี 069-2-41110-1

เช็คสั่งจาย
“มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา” พรอมขีดครอม

เคานเตอรเซอรวิส

403008022302

แจงยอดการบริจาคและหมายเลขโทรศัพท
พรอมย่ืนเอกสารใหพนักงานสแกนบารโคด
ในรานท่ีมีสัญลักษณ “เคานเตอรเซอรวิส”

เทสโก โลตัส และเทสโก โลตัส เอ็กซเพรส

403008022302

แจงยอดการบริจาคพรอม
ย่ืนเอกสารใหพนักงานหนา
เคานเตอรสแกนบารโคด

***กรุณาแนบใบนำฝาก/หลักฐานการโอนเงินผานธนาคาร หรือใบเสร็จท่ีออก
โดยเคานเตอรเซอรวิส/เทสโก โลตัส และเทสโก โลตัส เอ็กซเพรสมาพรอมกับใบ
ตอบรับการบริจาคน้ี และสงกลับมาท่ีมูลนิธิทางไปรษณีย โดยไมตองติดแสตมป 
หรือทางโทรสาร 02-940-5266 หรือทางอีเมล public@edfthai.org

.....................................................................................................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

ชื่อเจาของบัตร ................................................................................

ธนาคารผูออกบัตร.............................วันหมดอายุ......./......../.........

บัตรเครดิต

      Visa       Master Card       JCB       SCB
กรุณากรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก

(พรอมเลข 3 หลัก บนแถบลายมือช่ือหลังบัตร ยกเวนบริจาคเปนรายเดือน)

***ในกรณีท่ีขาพเจาบริจาคเปนรายเดือน ขาพเจายินดีใหเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต
ของขาพเจาตามที่ระบุไวขางตน หรือจนกวาขาพเจาจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง***

โอกาสเพียงเล็กนอยที่คุณแบงปนในวันนี้ อาจสรางความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ ในชีวิตเด็กคนหนึ่งตลอดไป

สวนที่ 1: ขอมูลสวนตัวผูบริจาค
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