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“To Thank You”
Dear Kindhearted Friends,

SOS Children's Villages Thailand, we thank you for your kind support. Over 43 years we

aim to aid children who lost their parents and family to grow up to a warm SOS family

with SOS Mothers looking after them with love and care. They also grow up with 

brothers and sisters in the SOS family house and surrounded by a supportive 

community, SOS Children’s Village. We believe that “family” is an important 

organization to complete each child.

From our previous operation in 2014, SOS Children's Villages Thailand won two awards; 

The winner of the Large Category of Thailand NGO Awards 2014, The Resource Alliance

and Rockefeller Foundation and short film "Motherhood" winner in Catholic Media 

Awards 2014, Catholic Social Communications of Thailand. These awards are for our 

organization, to children, SOS mother and all co-workers, who work hard for give a 

loving home and bright future for every child.

All of this would never happened without all your always kind support to SOS 

Children's Children's Villages Thailand and you are a part of these awards. Thank you 

very much.

Best regards,

(Chantira Somboonkerd)

Head of Fund Development & Communications

(Phahol Trangkineenard)

National Director,

SOS Children's Villages Thailand



“แทนคำขอบคุณ”
เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ   ใครขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง  ที่ให 

การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดวยดีเสมอมา  ตลอดระยะเวลา 43 ป ที่เรามุงมั่นตั้งใจใหความ 

ชวยเหลือเด็กไทยท่ีสูญเสียพอแม  ไรญาติมิตร ใหไดเติบโตข้ึนในครอบครัวทดแทนถาวร  เด็กๆ จะมี 

ครอบครัวที่อบอุน มีแมโสสะที่ใหการดูแลดวยความรัก มีพี่นองในบาน  อยูรวมกันในชุมชนหมูบานเด็กที่ 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  นั่นเพราะเราเชื่อมั่นวา “ครอบครัว” คือ ปจจัยพื้นฐานสำคัญในการหลอหลอมเด็ก 

คนหน่ึงใหเปนคนท่ีสมบูรณ     

จากการดำเนินงานเมื่อป 2557 ที่ผานมา  มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ไดรับเกียรติเขารวมงานมอบ 

รางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัล ไดแก รางวัลองคกรพัฒนาเอกชนยอดเย่ียมแหงประเทศไทย ประจำป 

2557 (Thailand NGO Awards 2014) และรางวัลส่ือมวลชนดีเดน ครั้งที่ 32 ประจำป 2557 

แกภาพยนตรสั้นเรื่อง "แม"  ซึ่งโลเกียรติคุณที่ไดรับในคร้ังนี้ถือเปนเกียรติประวัติแกมูลนิธิเด็กโสสะ 

แหงประเทศไทยฯ และขอมอบรางวัลในคร้ังนี้ใหกับเด็กๆ แม นา เจาหนาที่ เพื่อเปนกำลังใจแกผูปฏิบัติ 

งานทุกทาน เพื่อมอบครอบครัวที่อบอุนและอนาคตท่ีสดใสใหกับนองๆ ตอไป

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนที่มีสวนชวยผลักดัน โดยเฉพาะผูมีจิต 

เมตตาทุกทานที่เปน บุคคลสำคัญในการชวยสนับสนุนการเล้ียงดูนองๆ จนทำใหมูลนิธิฯ ไดรับโล 

อันทรงเกียรตินี้ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอแสดงความนับถือ

(จันทิรา สมบุญเกิด)

หัวหนาฝายพัฒนาทุนและการส่ือสาร

(นายพหล ตรังคิณีนาถ)

ผูอำนวยการบริหารหมูบานเด็กโสสะแหงประเทศไทย



การดำเนินการของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เขาสูปที่ 43 แลว

ตลอดการทำงานม่ีผานมา ทางมูลนิธิฯไดชวยเหลือเด็ก

ที่สูญเสีย บิดามารดา ขาดญาติมิตร ใหไดเติบโตขึ้นใน

ครอบครัวทดแทนถาวร จากการสนับสนุนของทานได

นำไปใชใหเกิดประโยชน สูงสุดในทุกภาคสวนของชีวิต

เด็กในครอบครัวโสสะ ดังนี้

ครอบครัว – ใหเด็กๆท่ีครั้งหนึ่งเคยสูญเสียครอบครัว

ขาดญาติมิตร จำนวน 703 คน ใหไดเติบโตขึ้นทาม

กลางความรัก ความอบอุนของครอบครัวโสสะอีกครั้ง 

แม – ใหเด็กๆไดรับการเล้ียงดูดวยความรักความอบอุน

จากแมโสสะ การเปนคุณแมโสสะนั้นเปนมากกวา

อาชีพ ซึ่งคุณแม จะไดรับคาตอบแทนและการฝกอบรม

อยางสม่ำเสมอ เพราะยิ่งไปกวานั้นคุณแมโสสะอุทิศตน

และเสียสละเพื่อดูแลเด็กๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

พี่นอง – ใหเด็กๆไดเติบโตข้ึนทามกลางสายสัมพันธ

ของพี่นองในบาน ปจจุบันมีเด็กและเยาวชนในการดูแล

ของครอบครัว โสสะ ชาย 403 คน หญิง 300 คน 

บาน – ไดมอบบานของครอบครัวใหเด็กๆไดเติบโต

ในบานหน่ึงหลังประกอบดวยแมโสสะท่ีเล้ียงดูลูก

ประมาณ 10 คน ในบาน ปจจุบันมีครอบครัวโสสะใน

บาน 61 หลัง ทั่วประเทศไทย

หมูบานเด็ก – ใหเด็กไดเติบโตขึ้นในชุมชนหมูบาน

เด็กโสสะที่ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ครอบครัวโสสะ จำนวน

12 ครอบครัว อาศัยอยูในหมูบานเด็กโสสะ ปจจุบันมี

หมูบานเด็กโสสะท้ังหมด 5 แหงทั่วประเทศไทย ไดแก

บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ สงขลา, หนองคาย,

เชียงราย และภูเก็ต

SOS Family: to give 703 children, who have

lost their parents, become again part of a

loving family and grow-up in the most natural

way possible

SOS Mother:  Children grow up with love

and care from SOS mother. She gives the

child a home in her heart. She accepts each

child unconditionally.  She has received the

compensation and also the trainings but more

than that she devotes her life 24 hours a day

to care her children in SOS family. 

Brothers and sisters: to give boys and girls

of different ages & background live together as

brothers and sisters. Presently, there are 403

boys and 300 girls in the caring of SOS families. 

House: to give children to grow up under

the roof of the family house each child is

protected and enjoys a sense of security and

belonging. There are around 10 children in a

SOS family house with a SOS mother’s care.

Presently, there are 61 SOS family houses all

over Thailand.

SOS Children’s Village: to give children to

grow up and around 12 SOS families live

together, forming a protective and supportive

village community. Presently, there are 5 

SOS Children’s Villages all over Thailand, 

Bangpoo Samutprakarn, Hatyai Songkla, 

Nongkhai, Chiang Rai and Phuket

 



การศึกษา – ไดใหการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ

ของเด็กแตละคน เริ่มตั้งแตอนุบาล ประถม มัธยมจน

ถึงปริญญาตรี จนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได 

วัยเด็กที่เปยมสุข – ไดมอบประสบการณนอกหอง

เรียนที่เปนประโยชนผานชั้นเรียนพิเศษ กิจกรรมดนตรี

ศิลปะ กีฬา และนันทนาการอ่ืนๆ เชนเดียวกับเด็กทั่วไป 

การไดเติบโตในประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น –

ใหเด็กๆไดรับการปลูกฝงในเรื่องวัฒนธรรมไทยอันดี

งามไมวาจะเปนศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีใน

วันสำคัญตางๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมทองถิ่นที่

เด็กอาศัยอยูและไดเติบโตขึ้น

สถิติลาสุด ธันวาคม 2557 

เด็กๆยังคงตองการการสนับสนุนจากทานอยางตอเน่ือง

เพื่อสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กในระยะยาวของครอบครัว

โสสะตั้งแต วัยเด็กเติบโตขึ้นสูวัยผูใหญ ที่สำคัญ คือ

การศึกษาที่เด็กๆจะไดรับจนออกไปประกอบอาชีพ

พึ่งพาตัวเองได เงินบริจาคอยางตอเนื่องของทานจะสง

ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตอคุณภาพชีวิตของเด็กหนึ่งคนที่จะ 

เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่เปนคนดีและมีคุณธรรมของ

สังคมตอไปในวันขางหนา

Education: to give children a childhood that

is time of learning and growing and having a

good education means having a future in life.

We help them to develop their individual

skills, interests and talents. 

Moment of happy childhood: To give

children enjoy their right to a happy childhood

and to healthy development through music,

arts, sport and edutainment activities. 

Childhood in cultural diversity: to give

children the opportunities to learn and live

according to their own culture and religion. 

Updated statistic by December 2014

With the support of our donors we take

responsibility for the long-term development;

loving family and education of each child

entrusted to us. – Your ongoing support has

still invested to children in our long term care

to let them become independent, responsible

and contributing members of society.



เติมรักใหเต็มดวง
(ดวยดินสอนี้)

รวมเปนสวนหนึ่งในการเติมเต็มชีวิตให
กับเด็กที่ขาดบิดา มารดา ไรญาติมิตร

ในครอบครัวโสสะใหไดเติบโต
และมีอนาคตท่ีสดใสอีกครั้ง

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

18 หมู 3 ซอยเทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Tel. 02-3801177    Fax. 02-7555576

Website: www.sosthailand.org

Facebook: www.facebook.com/SOSThailand

บาน
Home

ครอบครัว
Family

การไดเติบโตในประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
Childhood in

cutural diversity

พี่นอง
Brothers and Sisters

หมูบานเด็ก
Village

แม
Motherhood

การศึกษา
Education and

personal growth

วัยเด็กท่ีเปยมสุข
Moments of

happy childhood
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