
  ขอขอบคุณผูส้นบัสนุน โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยัและ
โรงพมิพป์ระชุมทอง ส าหรบัการจดัคอนเสริต์ “Band on Disney” ใน
วนัที ่2 ธนัวาคม 2017 ขอบคุณกองยุวยาตราทุกกอง และครสิตจกัร
ต่างๆ ทีช่่วยประชาสมัพนัธแ์ละจ าหน่ายบตัรชมคอนเสริต์ ท าใหก้าร
ระดมทุนครัง้นี้สามารถระดมทุนได ้93,981 บาท ซึง่จะสนบัสนุนเดก็
สมาชกิของเราทีม่คีวามจ ากดัทางดา้นการเงนิใหม้โีอกาสเขา้รว่ม
โครงการแลกเปลีย่นฯ (IEP) 2018 ไปประเทศมาเลเซยี  
 โครงการกล่องออมสนิยวุยาตรา 2017 จะสิน้สดุในวนัที ่1 
กุมภาพนัธ ์2018 ขอความชว่ยเหลอืจากกปัตนักองทีจ่ะรวบรวมกล่อง
ออมสนิจากเจา้หน้าที ่ผูช้่วยฯ และสมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการ และโอน
เงนิเขา้บญัชตีามรายละเอยีดซึง่ไดแ้จง้ใหก้บัท่านแลว้ ภายในวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ ์2018   

ถงึพีน้่องทีร่กัในพระครสิต ์
ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัการทรงน า

และการช่วยเหลอืของพระองคใ์นทุกกจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้ตลอดปี 2017 ขา้พเจา้เชื่อว่าทัง้
เจา้หน้าทีแ่ละเดก็สมาชกิของเราไดร้บั
ประโยชน์มากมายจากกจิกรรมระดบักองและ
ระดบัประเทศ ขอใหส้ิง่เหล่านี้จะย ้าเตอืนเราถงึพระพรทีพ่ระเจา้ได้
ประทานใหเ้ราอย่างเหลอืลน้และใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะขอบคุณพระเจา้
ส าหรบัทุกสิง่ ปีทีแ่ลว้ไม่ทราบวา่เป้าหมายทีท่่านตัง้ไวไ้ดป้ระสบ
ผลส าเรจ็บา้งหรอืยงั  

ขอบคุณเจา้หน้าทีทุ่กท่านทีไ่ดร้ว่มกนัรบัใชม้าโดยตลอด 
ขา้พเจา้เชื่อว่าสิง่ทีเ่ราลงทุนไปนัน้จะไม่สญูเปล่าเลย ขอพระเจา้อวย
พรใหเ้ดก็สมาชกิของเราสมัผสัถงึความรกัและความหว่งใยทีเ่รามต่ีอ
พวกเขานัน้มากพอทีจ่ะสง่เสรมิและฝึกฝนใหเ้ป็นคนทีม่ลีกัษณะนิสยั
ของการเชื่อฟัง ย าเกรง มวีนิยั และเคารพตนเอง 

มบีทความหนึ่งทีก่ล่าวถงึโรคซมึเศรา้ในวยัรุ่นมเีพิม่มาก
ขึน้นบัตัง้แต่ปีที ่iPhone เริม่วางจ าหน่าย สมยัก่อนเราแทบจะไม่
ทราบว่าใครท าอะไรทีไ่หน หรอืเมื่ออยู่กบักลุ่มเพื่อนกท็ าตวัตาม
สบายได ้ไมห่่วงสวยหว่งหล่อ หรอืเมื่อถูกรงัแกทีโ่รงเรยีนพวกเขาก็
ไม่ไดต้ามไปรงัแกต่อทีบ่า้น ซึง่ตรงกนัขา้มกบัสมยันี้ทีข่อ้มลูขา่วสาร
ทัง้หลายอยู่ใกลต้วัมาก เพยีงแคเ่ปิดโทรศพัทม์อืถอืกจ็ะเหน็รปูภาพ 
ขอ้ความ และคลปิต่างๆ จงึเป็นเหตุท าใหอ้ตัราการซมึเศรา้ในวยัรุ่น
เพิม่ขึน้ 50% และการฆา่ตวัตายในวยัรุ่นกม็เีพิม่มากขึน้ดว้ย วยัรุ่น
สว่นใหญ่เกดิความรูส้กึ กงัวล เสยีใจ สิน้หวงั ไรป้ระโยชน์ โดดเดีย่ว 
การเป็นวยัรุ่นในยุคนี้จงึพบกบัความทา้ทายอย่างยิง่ อนัตรายทีแ่ฝง
มากบัเทคโนโลยเีป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งช่วยใหเ้ดก็สมาชกิของเราตระหนกั
รูเ้พื่อพวกเขาจะสามารถเผชญิหน้าและผ่านพน้ไปดว้ยด ี

การพฒันาเดก็สมาชกิของเรากเ็ป็นเหมอืนกบัการพฒันา
ประเทศชาต ิเพราะพวกเขาคอือนาคตของเรา ดงันัน้อย่าใหเ้ราทอ้
ใจเมื่อตอ้งต่อสูก้บัปัญหาและอุปสรรค พระเจา้ไดช้่วยกูเ้ราในอดตี
อย่างไรพระองคจ์ะทรงน าเราในปัจจบุนัและอนาคตดว้ย ดงัทีอ่คัร
ทตูเปาโลไดเ้ขยีนไวใ้น 2 โครนิธ ์1:10 “พระองคท์รงช่วยเราให้
พ้นจากมรณภยัมาแลว้ และพระองคจ์ะทรงช่วยเราอีก เราหวงั
ในพระองคว์า่พระองคจ์ะทรงช่วยเราต่อไปอีก” ขอพระเจา้เสรมิ
ก าลงัเราทุกคนในการรบัใชพ้ระองคส์ าหรบัปีใหม่ทีจ่ะมาถงึนี้  
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 อบรมเจา้หน้าท่ีขัน้พืน้ฐาน (BOTC) 2018/1 
วนัที:่ 15-17 มนีาคม 2018 
สถานที:่ ส านกังานยุวยาตราประเทศไทย จ.ปทมุธาน ี
ค่าลงทะเบยีน: 1,500 บาท  
ผูท้ีส่ามารถเขา้รว่ม: ศษิยาภบิาล ผูน้ าและเจา้หน้าทีค่รสิตจกัร คร ูผูท้ี่
ตอ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัพนัธกจิยวุยาตรามากขึน้ ส าหรบัผูท้ีส่นใจจะเขา้
ร่วมอบรมสามารถตดิต่อส านกังานผ่านทาง e-mail ดา้นล่างนี้ 
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน: 22 กมุภาพนัธ ์2018 
 รีทรีตเจ้าหน้าท่ี (AOR) 2018 
วนัที:่ 20-23 มนีาคม 2018 
สถานที:่ อญัมณี เขาใหญ่ รสีอรท์ จงัหวดันครราชสมีา 
ค่าลงทะเบยีน: 2,800 บาท ภายในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2018 และ 
3,200 บาท ระหว่างวนัที ่7-27 กุมภาพนัธ ์2018 
ตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิของกจิกรรมทัง้หมดน้ี สามารถตดิต่อไดท้ี่
กปัตนักอง 
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 ขอแสดงความยนิดกีบัครอบครวั อ.ธรีศกัดิ ์เลื่อยกระโทก 
(ผูช้่วยเจา้หน้าทีก่องที ่2 ชลบุร)ี ทีไ่ดล้กูสาวคนแรก ด.ญ.โฮซนันา 
เลื่อยกระโทก เกดิเมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2017 น ้าหนกัตวัแรกเกดิ
3,900 กรมั ขอพระเจา้อวยพระพรน้องแสนดแีละคุณแมใ่หม้สีขุภาพ
แขง็แรง 
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เขียน โดย  จนิตนา  ต้นงูเห ลอืม  ( กัปตันกอ งท่ี 3  นค รรา ชสีมา ) 
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 เมื่อ วันท่ี 2 ธันวาคม 2017 ท่ีผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปร่วมคอ นเสร์ิต “Band on Disney” ท่ีหอ ธรรมโรงเรียนกรุงเทพครสิ-

เตียนวิทยาลัย ซึ่ง แสดงโดยยุวยาตรากองท่ี 1 กัวลาลัมเปอร ์

จุดประสงค์ของคอ นเสร์ิตครั้งน้ีก็เพื่อ ช่วยระดม ทุนสนับสนุนเด็ก

สมาชกิของเราท่ีมีความจ ากัดในเรื่อ งก ารเงินให้มีโอ กาสเข้าร่วม

โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและทัศนศึกษา (IEP) 2018 ไป

ประเทศมาเลเซีย คอ นเสร์ิตน้ีเป็นงานท่ีจัดข้ึนอย่างยิง่ใหญอ่ีกงาน

หน่ึง ขอ งยุวยาตราประเทศไทยกว็่าได้  

 ขอ บคุณพระเจ้า

ส าหรับเด็กสมาชิกท่ี

เคยเข้าร่วมโ ครงการ

แลกเปล่ียนฯ จากกองท่ี 

1 และกองท่ี 3 นครราชสีมา ไดมี้ส่วนร่วมในคอนเสร์ิตโ ดยแสดงร าอ วยพรออ่ นหวาน และสมาชกิ

จากกอ งท่ี 2 ชลบุรี แ สดง มวยไทย ก ารร่วมง านครั้ง

น้ีข้าพเจ้ารู้สึกขอ บคุณพระเจ้ามากเพราะในช่วงเวลา

ฝึกซอ้ มข้าพเจ้าสังเกตว่านักแสดงข องเราให้ความ

ร่วมมือ ดว้ยใจยนิดี พวกเขาตั้งใจผึกซอ้ มเป็นอ ย่างดี 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีข้าพเจ้าก็ได้

เห็นถึงก ารเสียสละ การทุมเทของสมาชิกกอ งท่ี 1 

กัวลาลัมเปอร์ ท่ีมีหัวใจอ ยากจะช่วยยุวยาตรา

ประเทศไทย จึงเป็นแรงก ระตุ้นให้เรากระตือ รือร้นท่ี

อ ยากมีส่วนร่วมในงานครั้งน้ีและรวมไปถงึง านอ ื่นๆ ด้วยเช่นกัน  

และอกีอ ย่างก็คือท าให้เด็กสมาชกิของเรามีความภูมิใจในความ

เป็นไทย เรามีวัฒนธรรมท่ีสวยงามท่ีสามารถอ วดเพื่อ นยุวยา

ตราจากต่างประเทศ รวมไปถงึสมาชิกยุวยาตราในประเทศไทย

โด ยผ่านการแสดงในครั้งน้ี ขอ บคุณพระเจ้าท่ีทรงจัดเตรียม

ทั้งสิ้นให้กับเรา ข้าพเจ้าได้รับรู้ถงึก ารให้อ ย่างจริงใจผ่านงานครั้ง

น้ีจากทุกคนทั้งผู้จัดและผู้ชม ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าการให้ครั้งน้ีเป็นพระ

พรไปถึงทกุคนท่ีมีส่วนร่วม  

 เพราะพระเจ้ารักเราดังนั้นเราจึงสามารถรักคนอื่นได้

ด้วยความรักขอ งพระเจ้าด้วยเช่นกัน ขอ บคุณพระเจ้าท่ีท าให้เรา

เป็นภาชนะท่ีใช้การได้ของพระอ งค์ ขอ ให้ทุกสิง่ท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ี

ถว ายเกียรติแด่พระเจ้า 

การเสยีสละ การทมุเทของสมาชกิ
กองที ่1 กวัลาลัมเปอร ์ทีม่หีวัใจ
อยากจะชว่ยยวุยาตราประเทศไทย 
จงึเปน็แรงกระตุน้ใหเ้รากระตอืรอืรน้ที่

อยากมสีว่นรว่มในงานครัง้นี้ 

หากทา่นตอ้งการทีจ่ะสนบัสนุนพนัธกจิ สามารถโอนเงนิเขา้บญัชมีูลนธิยิวุยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:่ 101-774371-5  
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