
 

 

 

แบบตอบรับ การรวมสนับสนุนมูลนิธิบานจริงใจ : Donation Form 

ขอมูลผูสนับสนุน : Sponsor Info.  

ชื่อ-สกุล : Full Name ………………………………………………………………………………...........................………..   โทร : Tel ………………………………………….. 
บริษัท-โรงเรียน-สมาคม-ชมรม : Company-School-Club-Association ……………………………………………………………..………………………………………... 
ที่อยู/Address …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………... 
อีเมล : E-mail ………………………………………………………………………………… เฟสบุค : Facebook ……………………………………………………………………….. 

 

             ขาพเจายินดีรวมบริจาค : I would like to donate. 
  เพ่ือการศึกษา/for education           โปรดระบุจํานวน/Amount ______________________ บาท/Baht 
  เพ่ืออาหารประจําวัน/for daily food   โปรดระบุจํานวน/Amount ______________________ บาท/Baht 
  เพ่ือกิจกรรมตางๆ/other activities     โปรดระบุจํานวน/Amount ______________________ บาท/Baht 
        ขาพเจายินดีสนับสนุนเด็ก : I would like to sponsor a child. 
  1,500 บาท/เดือน/1 คน (1,500 Baht/month/1 child) 
  9,000 บาท/6 เดือน/1 คน (9,000 Baht/6 month/1 child) 
  18,000 บาท/12 เดือน/1 คน (18,000 Baht/12 month/1 child) 
 
             ขาพเจาตองการเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารในโอกาสพิเศษ___________________ จํานวนเด็ก 90 คน : Sponsor a meal program for 90 children. 

ประกอบอาหารมาเอง : Cooking by yourself. 
  ใหแมครัวมูลนิธิจัดทํา 4,000-6,000 บาท : Foundation cooking is 4,000-6,000 Baht depend on your menu. 

โปรดระบุจํานวน/ Amount ______________________ บาท/Baht  
วันที่ : Date _______________________________ เวลา : Time ____________________________ 
 

             ขาพเจาใหวางกลองรับบริจาคในสถานประกอบการ : Put a donation box in our company. 
 
             ขาพเจาตองการทํากิจกรรมซีเอสอาร : I would like to do Corporate Social Responsibility (CSR) project. 
  ชื่อโครงการ : Name of CSR Project _______________________________________________________________________________ 
  วัตถุประสงค : Objective of CSR Project ___________________________________________________________________________ 
  วันที่ : Date ____________________ เวลา : Time ___________________ จํานวนผูเขารวม : quality ____________________________ 
 
             ขาพเจาตองการศึกษาดงูานมูลนิธ ิ: I would like to study Baanjingjai’s work. 
  วัตถุประสงค : Objective of _____________________________________________________________________________________ 
  วันที่ : Date ____________________ เวลา : Time ___________________ จํานวนผูเขารวม : quality ___________________________ 
 
             ขาพเจาตองการบริจาคขาวสาร อาหารแหง ของใชในชีวติประจําวัน อุปกรณการเรียน ฯลฯ :  
             I would like to give rice, dried food, foodstuff, the use of everyday life, stationary and etc. 
 

         ขาพเจาตองการบริจาคสิ่งของมือสองที่ยังใชงานได : I would like to give second hand. 

    ติดตอสอบถามขอมูลไดที่ : More info please contact. Tel. 083-615-9278, 084-614-4389, 086-366-5853 
    สามารถโอนเงินเขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : please transfer the money to our Bank of Ayudhya account ; เลขที่บัญช/ีAcc No.: 174-1-67339-0 

ชื่อบญัชี มูลนิธิบานจริงใจ /Acc Name :  Baan Jing Jai Foudation (Bank of Ayudhya)  และสงแบบตอบรับ พรอมหลักฐานการโอนเงินไปที ่/                    
Send in your Donation form with application fee transfer (pay-in) slip to E-mail : cbaanjingjai@yahoo.com  
 

มูลนิธบิานจริงใจ 121/1 หมู 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศพัท 083-615-9278, 084-614-4389, 086-366-5853  
Baanjingjai Foundation 121/1 Mo.4, Nongplalai, Banglamung, Chonburi 20150 

E-mail : cbaanjingjai@yahoo.com, sa.tangsongsak@gmail.com Web: www.baanjingjai.com 


