ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท

รายการรับเงินบริจาคผ่านบัตรเครดิต

ชื่อ .........................................................................................................
ที่อยู่ .......................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................
E-mail ………………………………………………………………….........................

โครงการอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท มูลนิธิเด็ก

รายละเอียดการบริจาค

ผู้อุปการะใหม่ ต้องการข้อมูลเด็ก และรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
		
ไม่ตอ้ งการข้อมูลเด็ก และรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
ผู้อุปการะเก่า อุปการะเด็กคนเดิม ต่อจากปีที่แล้ว
		
อุปการะเด็กคนใหม่ ตามที่โครงการเสนอมา
อุปการะทุนการศึกษาในระดับชั้น
		
ประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
			 จ�ำนวน..................ทุน จ�ำนวนเงิน..........................................บาท
		
มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
			 จ�ำนวน..................ทุน จ�ำนวนเงิน..........................................บาท
		
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
			 จ�ำนวน..................ทุน จ�ำนวนเงิน..........................................บาท
ร่วมสมทบทุนการศึกษาโครงการ จ�ำนวนเงิน........................................บาท

ช่องทางบริจาคผ่านพรอมต์เพย์ - PromptPay
โดยเข้าไปที่ App ธนาคาร
แล้วกด สแกนจ่าย เท่านั้น
เพื่อบริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิเด็ก
FOUNDATION FOR CHILDREN
0-9940-00177-80-1
**ใช้ ได้กับ App ทุกธนาคาร**

บริจาคผ่านทาง
• เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเด็ก
• ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิเด็ก สั่งจ่าย ปณ.กระทุ่มล้ม ๗๓๒๒๐
• โอนเงิน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม มูลนิธิเด็ก
วันที่โอน............................................ในบัญชีต่อไปนี้

ติดต่อบริจาคและส่งหลักฐานการโอนเงิน
มายังมูลนิธิเด็ก ผ่านทาง

LINE ID : @ffcthailand

เมื่อโอนเงินบริจาคผ่าน “พรอมต์เพย์ - PromptPay” แล้ว
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (กดแชร์สลิป) มายัง มูลนิธเิ ด็ก ผ่านทาง LINE ID : @ffcthailand หรือโทรแจ้งที่ 02-814-1481
หรือมือถือ 097-213-0647 063-150-0060 เพือ่ มูลนิธเิ ด็กจะได้จดั ส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงไทย

สาขา
เพชรเกษม ซอย 114
พุทธมณฑลสาย 4
หนองแขม
เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย)

เลขที่บัญชี
115-2-14733-0
261-2-84481-2
236-0-30989-8
732-1-25298-1

การบริจาคโดย โอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง ส�ำเนาการโอนเงิน พร้อม
ชือ่ -ทีอ่ ยู่ กลับมายัง มูลนิธเิ ด็ก ทางโทรสาร 02-814-0369 หรือ โทรแจ้งที่
02-814-1481 ถึง 7 เพือ่ มูลนิธเิ ด็กจะได้จดั ส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว

โครงการอุปการะเด็ก
และทุนการศึกษา
เพื่อเด็กยากไร้ ในชนบท

ชื่อ (ตามบัตร)........................................................................................
ที่อยู่ (ตามบัตร).......................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................
E-mail ………………………………………………………………….........................
ประเภทการหักบัญชีบัตรเครดิต
แบบตัดบัญชีครั้งเดียว (ตามใบรายการผ่านบัตรเครดิตนี้)
แบบตัดบัญชีเป็นรายเดือนโดย
ตัดบัญชีทุก ๆ วันที่.......เดือน...................ปี............เป็นจ�ำนวน...............เดือน
หรืออื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................................................
จาก
วีซ่าการ์ดธนาคาร...............................................................................
มาสเตอร์การ์ดธนาคาร.............................................................................
เลขที่
บัตรหมดอายุ...................................................................................................
โปรดเรียกเก็บเงินจ�ำนวน......................................................บาท
ตัวหนังสือ (...........................................................)

ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๒

มูลนิธิเด็ก เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 02-814-1481 ถึง 7

• รถประจ�ำทางสาย ๘๔ ก (ธรรมดา), ปอ.๕๓๙, ปอ.๕๔๗ และ ปอ.๑๗๐
• รถตู้ จากข้างพาต้า-ปิ่นเกล้า ถึง พุทธมณฑลสาย ๔
• รถสองแถว จากปากทางพุทธมณฑลสาย ๔ ถึง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะกรรมการมูลนิธิเด็ก

ลายเซ็นตามบัญชีบัตร.............................................................
วันที่................/............................/.......................

เพื่อบริจาคเข้า บัญชีออมทรัพย์ของ มูลนิธิเด็ก เท่านั้น
กรุณาส่งใบ “รายการรับเงินบริจาคผ่านบัตรเครดิต” นี้ กลับมายังมูลนิธเิ ด็ก
เลขที่ ๙๕/๒๔ หมู่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ (ซอยเกียรติร่วมมิตร)
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
02-814-1481 02-814-0369
E-mail Address : children@ffc.or.th
Homepage : www.ffc.or.th

ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
ประธานกรรมการ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
รองประธานกรรมการ นพ.วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการและผู้จัดการ รศ.ดร.ประกอบ คุปรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร นายโสภณ สุภาพงษ์
กรรมการ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ
นายสกุล บุณยทัต นายสิทธิชัย สุวรรณกุล นายสิน พงษ์หาญยุทธ
กรรมการและเลขานุการ นายพิภพ ธงไชย
เลขาธิการ : นายพิภพ ธงไชย

มูลนิธิเด็ก มีความยินดีและขอเชิญชวนผู้ ใหญ่ ใจดี
ร่วมเป็นผู้ ให้ โอกาสทางการศึกษา ให้ โอกาสเด็กและ
เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างสังคมดีร่วมกัน
เลขที่ ๙๕/๒๔ หมู่ ๖ ซ.กระทุม่ ล้ม ๑๘ (ซอยเกียรติรว่ มมิตร)
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุม่ ล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
02-814-1481 02-814-0369
มือถือ 097-213-0647 063-150-0060
E-mail Address : children@ffc.or.th Homepage : www.ffc.or.th

โอกาส....เป็นสิ่งมีคุณค่าส�ำหรับผู้ที่ล�ำบาก
และขาดแคลน

เพียงเพราะเป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ
จึงยากต่อการเข้าถึงการศึกษา

โอกาสที่เกิดขึ้น...ได้มาจากผู้ ให้ ในสังคม

แม้ขาดเสาหลักครอบครัว แต่ชวี ติ ก็กา้ วเดินต่อไป
ตามความฝันกับโอกาสที่ได้รับ

ในภาวะวิกฤติของครอบครัว การสูญเสียเสาหลักบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ การแตกแยก หย่าร้าง
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดโดยไม่คาดฝัน
ที่ท�ำให้ครอบครัวพบความยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวิต ย่อม
ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กที่รู้สึก
หวั่นไหวและวิตกกังวลว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป
เด็กหลายคนอาจล้มเลิกการเรียนกลางคัน เพราะขาด
การสนับสนุน ขาดแรงจูงใจ จนต้องมุง่ เข้าสูก่ ารประกอบอาชีพ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัว แต่ถ้าเด็กเหล่านั้นได้รับโอกาส และ
มีความหมั่นเพียรพยายาม ตั้งใจที่จะเลือกการศึกษาเป็นการ
พัฒนาชีวิต เด็กก็สามารถจะประสบกับความส�ำเร็จได้ ด้วย
ก�ำลังใจของครอบครัวและโอกาสที่ได้รับ

อรทัย เป็นเด็กไร้สัญชาติ เกือบหมดความหวังที่จะได้รับ
โอกาสทางการศึกษา เพราะไม่มหี ลักฐานทีจ่ ะขอรับทุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐได้ อีกทัง้ การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีคา่ ใช้จา่ ยสูง แต่แล้ว
อรทัยก็ได้รับโอกาสจากโครงการฯ ให้ได้เดินตามฝันที่ตั้งใจไว้
อรทัยเห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ เธอจึงใช้เงินอย่าง
ประหยัด และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีการศึกษาที่ดี เพื่อสร้าง
ฐานชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัว

ครอบครัวสีหาวงษ์ มีพนี่ อ้ งทัง้ หมด ๓ คน ซึง่ อยูใ่ นวัยเรียน
บิดาประสบอุบตั เิ หตุ กลายเป็นผูป้ ว่ ยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
มารดามีรายได้เล็กน้อยจากการปลูกผักขาย เด็กทัง้ ๓ คนได้รบั การ
สนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการฯ และรูส้ กึ ขอบคุณส�ำหรับ
โอกาสที่ได้รับ

กันต์ฤทัย ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ เนื่องจาก
บิดาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ต่อมามารดาป่วยเป็นโรคไต
ไม่สามารถท�ำงานได้ มีเพียงตากับยาย ลุงและป้า ท�ำงานรับจ้าง
ช่วยเหลือดูแลกันต์ฤทัย น้องชาย และมารดา
หลังจากมารดาหายป่วยพอท�ำงานได้ จึงกลับไปท�ำงาน
หารายได้ส่งมาช่วยตากับยายอีกทางหนึ่ง แม้จะขาดบิดา แต่
กันต์ฤทัยได้ก�ำลังใจจากครอบครัว เธอบอกว่า

โครงการอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพือ่ เด็กยากไร้
ในชนบท มูลนิธเิ ด็ก มีเป้าหมายในการให้โอกาสเด็กได้รบั การ
พัฒนาและเรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพผ่านการมอบทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็น
เด็กชนชาติใด
ด้วยมองว่าเด็กควรได้รับสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษา
อย่างเสมอภาคกัน ดังนั้นนอกจากเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน
ที่โครงการฯ สนับสนุนทุนการศึกษา เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็น
เด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการโอกาสในการศึกษา เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพตามความฝันที่ตั้งใจไว้

“ดิฉันรู้สึกประทับใจมูลนิธิเด็กที่ให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และยากจน รวมถึงเด็กไร้สัญชาติ
โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไร”

ปัจจุบันอรทัยส�ำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อรทัย (อายุ ๒๓ ปี)
สมุทรสาคร

ขอขอบคุณผู้ ใหญ่ ใจดีที่มอบทุนการศึกษา
“ดิฉน
ั รูส้ กึ ดีใจและซาบซึง้ ทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา ปัจจุบน
ั
ดิฉน
ั อาศัยอยูก่ บั บิดามารดาซึง่ มีสขุ ภาพไม่แข็งแรง บิดาเป็นไตวาย
เรือ้ รังระยะสุดท้าย ส่วนมารดาเป็นมะเร็งเต้านม มีเพียงบิดา
ที่ท�ำงานหารายได้เป็นหลัก
ปัจจุบันดิฉันก�ำลังเรียนสายวิทย์-คณิต ห้องเรียน
เตรียมแพทย์ ขอขอบคุณผูใ้ หญ่ใจดีทมี่ อบทุนการศึกษาให้
ดิฉันจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีค่ะ”

ไอย์รดา (อายุ ๑๖ ปี)
ล�ำพูน

“ทุนการศึกษาท�ำให้ดิฉันและน้องๆ ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อ และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ดิฉันสัญญาว่า
จะตั้งใจเรียน และท�ำความฝันให้เป็นจริงค่ะ”

อิศริยา (อายุ ๑๘ ปี)
ราชบุรี

เด็กไทยทีย่ ากจน ควรมีทนุ เพือ่ การศึกษาเล่าเรียน
จนถึงระดับมัธยมปลาย โดยรัฐควรจะเป็นคนออกค่าใช้จา่ ย
ให้ทงั้ หมด เหมือนกับหลายประเทศทีเ่ จริญแล้ว
เพราะนีเ่ ป็นการสร้างอนาคตให้เด็กไทย ทีอ่ ยูใ่ นชนบท
ทีจ่ ะได้รบั “การศึกษาฟรี” ในช่วงเป็นเด็กและเยาวชน
ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสกับเด็กเหล่านี้ สังคมจะมีอนาคต
ทีด่ ไี ด้อย่างไร
“เด็ก คือ อนาคตของชาติ”
พิภพ ธงไชย
เลขาธิการมูลนิธเิ ด็ก

“มีอะไรเราจะช่วยเหลือกัน ปรึกษากัน ปลอบใจกัน
เวลาสุขก็สขุ ด้วยกัน ทุกข์กท
็ กุ ข์ไปด้วยกัน มีเรือ่ งเดือดร้อน
ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาจนผ่านพ้นไปได้”

ความรักในครอบครัวเป็นพลังที่ท�ำให้เธอตั้งใจเรียนและ
เรียนได้ดี เธอตั้งใจจะเรียนให้สูงที่สุด เพื่อจะได้ดูแลครอบครัว
ปัจจุบันเธอก�ำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันต์ฤทัย (อายุ ๑๙ ปี)
มหาสารคาม

โครงการอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท มูลนิธิเด็ก
มีความยินดีและขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ร่วมเป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษา
ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างสังคมดีร่วมกัน
มูลนิธิเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ล�ำดับที่ ๕๕
ผู้บริจาคสามารถน�ำจ�ำนวนเงินที่บริจาคให้ มูลนิธิเด็ก ไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจ�ำปีตามที่กฎหมายก�ำหนด

