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On June 9th more than 50 volunteers and a
team from iCare Thailand presented university
scholarships to 4 students at Wat Sa Kaeo
Orphanage, the nation’s largest orphanage.
It has been operating for more than 35 years
and cares for more than 1,600 orphaned or
abandoned children. iCare Thailand has been
partnering with Wat Sa Kaeo for the last 25
years to provide basic foodstuffs, educational
materials, and other needed supplies. We’ve
also been working to improve the grounds;
most recently by providing a playground for
the 220 kindergarten students to enjoy!

ในวันที่ 9 มิถุนายน ผู้มีจิตอาสากว่า 50 คน พร้อม
กับทีมจากไอแคร์ ประเทศไทย ได้มอบทุนการ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน 4 คน ที่สถาน
สงเคราะห์เด็กกำ�พร้าวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสถานเลี้ยง
เด็กกำ�พร้าแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สถานสงเคราะห์เด็กกำ�พร้าวัดสระแก้ว ดำ�เนินงาน
มากว่า 35 ปี โดยให้การดูแลเด็กมากกว่า 1,600
คน ซึ่งเป็นเด็กกำ�พร้า หรือไม่ก็ถูกทอดทิ้ง ไอแคร์
ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับวัดสระแก้วมา 25 ปีแล้ว ใน
การมอบปัจจัยอาหารเบื้องต้น อุปกรณ์การศึกษา และ
ปัจจัยจำ�เป็นอื่นๆ นอกจากนี้เราได้ทำ�การปรับปรุง
สถานที่ด้วย โดยที่ล่าสุดนี้ได้จัดทำ�สนามเด็กเล่น เพื่อ
ให้เด็กอนุบาล 220 คน ได้เล่นสนุก!

Four years ago the scholarship program
was developed to provide opportunities for
exceptionally bright students who didn’t have
the means to further their education. So far,
11 students have been provided with full
scholarships at leading universities throughout

สี่ปีที่แล้ว ได้มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อมอบ
โอกาสให้แก่นักเรียนที่เรียนเก่งเป็นพิเศษ ผู้ไม่มี
ลู่ทางที่จะศึกษาต่อได้ นับจนถึงบัดนี้ มีนักเรียน 11
คน ได้รับทุนจนสำ�เร็จการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยชั้น
นำ�ทั่วประเทศไทย ปีนี้จะมีนักเรียนอีก 4 คน ได้รับทุน
การศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสสู่โลกความเป็นไปได้ และ

Thailand. This year, an additional 4 students
received scholarships, opening up a world of
possibilities, providing the impetus needed to
help them over the last hurdle.

อนาคตที่สดใสสำ�หรับเขา โดยมอบแรงผลักดันที่
จำ�เป็น เพื่อช่วยเขาให้ฟันฝ่าอุปสรรคขั้นสุดท้าย

In addition, as an incentive to the rest of the
student body, those that had done well in their
studies were rewarded with 200 baht pocket
money, and the remainder received 50 baht.

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่นักเรียนส่วนที่เหลือ
นักเรียนที่เรียนดีได้รับรางวัลเงินติดกระเป๋าคนละ 200
บาท และส่วนที่เหลือคนละ 50 บาท สำ�หรับเด็กที่
ไม่มีเงินส่วนตัว นี่ก็เป็นแรงจูงใจใหญ่หลวง

A lively performance by Jonas Anderson,
renown Folk Singer, was greatly enjoyed by
all, and had the kids singing and dancing in
the aisle, bringing smiles to faces everywhere.

มีการแสดงที่มีชีวิตชีวาโดย โจนัส แอนเดอร์สัน นัก
ร้องลูกทุ่งชื่อดัง ซึ่งสนุกสนานกันโดยทั่วหน้า เด็กๆ
พากันร้องเพลงและเต้นรำ�ตามช่องทางเดิน นำ�มาซึ่ง
ความยิ้มแย้มแจ่มใส

The amazing day of fun was topped off by a
delicious and nutritious dinner, followed by ice
cream, definitely a day to remember! Thanks
to everyone who played a part in making the
scholarship program what it is, and giving the
children the hope that they need!

วันที่สนุกสุดๆ ตบท้ายด้วยอาหารมื้อเย็นแสนอร่อย
และมีคุณค่า ตามด้วยไอศครีม นี่เป็นวันที่น่าทรงจำ�
อย่างแน่นอน! ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนช่วยให้
โปรแกรมทุนการศึกษาเป็นไปได้ และมอบความหวังที่
จำ�เป็นแก่เด็กๆ!

