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สารจากนายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
Message from President of YWCA of Bangkok
YWCA กรุงเทพฯ ประสบความสำ�เร็จราบรื่นและ
เรียบร้อยดีทุกประการ ขอบพระคุณพระเจ้าสำ�หรับการหนุนนำ�
ในการกระทำ�พันธกิจทุกอย่าง ในปี 2013 ที่ผ่านมา ดิฉัน คณะ
กรรมการ และคณะอนุกรรมการ YWCA กรุงเทพฯ รวมทั้งคณะ
ภริยาทูตานุทูต สมาชิกสมาคม และบรรดาผู้มีจิตอาสา และเจ้า
หน้าที่สมาคมรู้สึกถึงพระคุณความรักและพระพรอันอุดมที่หลั่งลง
มาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราเสมอ
ในปีที่แล้ว 2013 เราได้ไปหลายพื้นที่กันดารที่ต้องการ
สาธารณูปโภค เช่น โรงกรองน้ำ�  ห้องน้ำ�  ห้องสุขา สนามเด็กเล่น
อาคารเอนกประสงค์สำ�หรับนักเรียน
และอีกมากมายหลาย
โครงการ
รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆประมาณ
เกือบ 500 ทุน และการนำ�นักเรียนที่ห่างไกลความเจริญมา
ทัศนศึกษา หลายโรงเรียน
สมาคมได้นำ�เงินขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ
มูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อผู้
ประสบสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งเรายังได้มอบให้เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำ�ประเทศไทย
YWCA กรุงเทพฯ และคณะภริยาทูตได้ช่วยกันจัดงาน
ออกร้านประจำ�ปี คืองาน 60th YWCA International Bazaar
2013 มีสถานทูตมาร่วมถึง 38 ประเทศ และร้านค้ารวมทั้งหมด
ถึง 286 ร้าน แม้จะมีปัญหาทางด้านการเมือง แต่เราก็มุ่งมั่นจัด
งาน แม้จะไม่ราบรื่นเท่าที่หวัง แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ ซึ่งเรา
หวังว่าจะมีรายได้มาจัดสรรให้โครงการต่างๆได้อีกมากมายในปี
2014 นี้
ทุกสิ่งที่เราดำ�เนินพันธกิจนั้น
เราทำ�เพื่อเป็นการ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
และทำ�ตามพระประสงค์
ของพระเจ้ า ที่ ต้ อ งการให้ เ ราช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบความทุ ก ข์
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่เล็กน้อยที่สุด ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ
15:11 พูดไว้ว่า เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะ
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อ
พี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน ในพระ
ธรรมกิจการ 20:35 การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับ
พวกเราทุกคนต้องยึดมั่นทำ�งานเพื่อช่วยคนที่มีกำ�ลังน้อย ตามพระ
วาทะของพระเยซูเจ้า YWCAยึดถือพระวาทะของพระเยซูเจ้าใน
การทำ�งานทุกอย่างเพื่อให้งานนั้นได้สำ�เร็จลุล่วง
และเป็นการ
ถวายพระเจ้า เพื่อเป็นที่พอพระทัยพระองค์ และการทำ�งานต่างๆ
ของเรา เราทำ�อย่างเต็มที่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
และเป็นพระเจ้าแห่งความรัก รักที่มอบให้มวลมนุษย์ทั้งโลก
      ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าอยู่กับท่านตลอดไป

YWCA has made progress and accomplished most
of our missions during the year 2013.  We are so thankful for
gracious blessings which God has showered on our organization.  The directors, staff and I, the members of YWCA, as
well as the spouses of Ambassadors from many countries
appreciated and realized the grace of our mighty God who
provides us strength and inspiration to complete these heavy
tasks.
In 2013 we traveled extensively to many different
parts of Thailand, to places where infrastructure and facilities
are still very poor and inadequate, such as the lack of clean
water and of toilets, bathrooms, class-rooms, multi-purpose
buildings for school activities, and canteens.   We met old
people without eyeglasses, children without money for school,
flood victims without food.  All these are problems that YWCA
Bangkok tried to help solve as best as we can.  We also
gave scholarships to more than 500 poor children.   There
were altogether 40 projects all around Thailand that we helped.  
Outside Thailand we also managed to help The Philippines
when they were struck by the massive typhoon.
Last year, with the great help of the spouses of
Ambassadors from 38 countries, we organized the 60th YWCA
International Bazaar 2013.   There were almost 300 booths
selling different products from all over the world.  It would have
been a great success if the political unrest had not caused
some minor problems.  However, we were still pleased with
the outcome.
The YWCA of Bangkok presented proceeds from
the Bazaar 2012 to the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Foundation for  Needy Children Project and the Chai Pattana
Foundation.  The proceeds also went to the Rajaprachanukroh
Foundation to help victims of natural disasters.  We also provided funds for other foundations that help women, children
and special needs people, such as a school for the blind.
In all our missions we follow the words of the Bible
because we want to make sure that whatever we do, we do
to please and to glorify our God who wants us to help those
who suffer or are in need of help.
As the Bible says “There will be some people who
are poor and in need and so I command you to be generous
to them”.  It shows the love and care God has for his people.  
Therefore, YWCA Bangkok makes sure that we follow Jesus
command and we carry out our mission with love and care.
May God bless you.

ลานทิพย์ ทวาทศิน
นายกสมาคม ฯ

Lantip Dvadasin
President
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Message from General Secretary of YWCA of Bangkok

ไม่ขาด

“พระเจ้าจะทรงนำ�เจ้าอยู่เป็นนิตย์
ให้เจ้าอิ่มด้วยของดี กระทำ�ให้กระดูกของเจ้าแข็ง
ให้เจ้าเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำ�รด เหมือนน้ำ�พุที่น้ำ�ของมัน

สิ่งสลักหักพังโบราณของเจ้าจะได้รับการเสริมขึ้นใหม่
เจ้าจะได้ซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุในอดีตให้
เป็นขึ้นใหม่
เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ซ่อมกำ�แพงที่พัง
ผู้ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัยอยู่” (พระธรรมอิส
ยาห์ 58.11-12)
ขอบพระคุณพระเจ้า ปี 2556  มีวิกฤตปัญหาหลายอย่าง
เกิดขึ้น แต่โดยพระคุณของพระเจ้า เราผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้มาได้
และเชื่อมั่นว่าในปี 2557 พระเจ้าจะทรงนำ�พาเราต่อไป
ข้อคิดจากพระธรรมอิสยาห์ 58.11-12
1. “พระเจ้าจะทรงนำ�เราไปเป็นนิตย์” พระเจ้าทรง
สัญญาว่าจะอยู่กับเราในทุกแห่งหนที่เราอยู่และที่เราไป
จะทรง
นำ�พาเราตลอดไปเป็นนิตย์ และพระองค์ทรงสามารถทำ�เช่นนั้นได้
เราจึงฝากทุกสิ่งทุกเรื่องราวทุกปัญหาไว้กับพระองค์ พระองค์จะทรง
นำ�เราไปถึงจุดหมายปลายทางและไปถีงความสำ�เร็จ
2. “พระเจ้าจะทรงให้เราอิ่มด้วยของดี จะทรงให้เราเป็น
เหมือนน้ำ�พุ เป็นสวนที่ไม่ขาดน้ำ�”
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความดี ในพระองค์จึงมีสิ่งอุดมสมบูรณ์
มากมายเพียงพอที่จะประทานแก่เราแต่ละคน เราจะเป็นเหมือน
น้ำ�พุที่มีน้ำ�อยู่เสมอ จะไม่ขาดสิ่งดี พระพร ความรัก ความสุข ความ
สมบูรณ์
3. “พระเจ้าจะทรงทำ�ให้กระดูกของเราแข็ง” พระเจ้า
ทรงประสงค์จะให้เรามีความแข็งแรง สมบูรณ์ และปลอยภัย ขอให้
เราทุกคนดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้แข็งแรง
ร่าเริง แช่มชื่น และเต็มด้วยความเชื่อความหวัง เพื่อเราจะสามารถ
เผชิญและรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลอดปีนี้
4. “เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมแซมกำ�แพงที่พัง และสิ่งสลัก
หักพังทั้งหลาย” พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงสร้าง ผู้ซ่อมแซม และผู้
สร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่อยู่เสมอ พระองค์ทรงมอบหน้าที่ในการเสริม
สร้าง พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก่เรา เพื่อให้สิ่ง
เก่าๆกลายเป็นสิ่งใหม่ เพื่อให้สิ่งหักพังกลายเป็นสิ่งที่ใช้การได้ เพื่อ
ให้สิ่งที่โครงเครงกลายเป็นสิ่งที่มั่นคง
ภาระกิจที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของสมาคมฯ คือการให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน ที่ต้องการการสร้างใหม่ เช่นสร้างห้อง
สุขา สร้างอาคารเอนกประสงค์ สร้างโรงอาหารฯลฯ หรือที่ต้องการ
การซ่อมแซมการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ฯลฯ สมาคมฯไม่เพียงแต่สร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านวัตถุเท่านั้น สมาคมฯยังเน้นเรื่องการพัฒนา ด้าน
คุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าของชีวิต ด้วยการสอนเรื่องจริยธรรม
คริสเตียน และข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
ทำ�ให้ชีวิตของทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง มีความหวัง มีกำ�ลัง ได้รับ
พระพรและเป็นพรสำ�หรับคนอื่น

ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
เลขาธิการฯ

The LORD will guide you always;
he will satisfy your needs in a sun-scorched land
   
and will strengthen your frame.
You will be like a well-watered garden,
like a spring whose waters never fail.
12 Your people will rebuild the ancient ruins
and will raise up the age-old foundations;
you will be called Repairer of Broken Walls, Restorer of Streets with Dwellings (Isaiah 58:11-12)
In year 2013, we had faced so many crisis but
by the Grace of God, we can able to overcome of these
situations and we believe that in year 2014 God will lead
us as well.Commentaries from the Book of Isaiah 58:11-12
1.“God will bring us to everlasting” God promises
to be with us wherever we are and where we go.  He will
lead our everlasting and he can do it.  We leave all things
to him about all the problems.  He will bring us to the
destination and to enforce that success.
2.“God will give us full of good things,  will give
me as a fountain be proportional to the water”God is a
God of goodness.  He has so many things in abundance
and enough to give to each of us. We are like a fountain
which the water is always.  What a great blessing it is not
lack of love, happiness complete.
3.“God will make our bones stronger”, God wishes to give us a healthy and safe for all of us to maintain
a healthy body, mind and spirit healthy, cheerful, optimistic
and full of strong look forward to.  So that, we can confront and deal with the things that will happen in this year.
4.“You shall be called repaired of the breach and
ruin their” God is the creator of the repairs and make all
things new.  He had entrusted to strengthen the development of improvement and changes us.  To make something old into something new, so what ruins into something
workable.  So that’s what this project deeply into something solid.
One important mission of YWCA of Bangkok is to
assist the school communities that need rebuilding; such
as building toilets, multipurpose building, etc. Or in need
of repair improvements in better condition such as library,
computer room, playground, etc. The YWCA of Bangkok
not only build and renovation work on the object but we
has focused on the development of quality, integrity and
value of life by teaching about Christian Ethics and the
Gospel of Jesus Christ.  Because these things will make
everyone’s life changed with the hope has been a blessing
and a blessing for others.  

Rev. Poonsook Setsoponkul
General Secretary
รายงานประจำ�ปี 2556 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
The Agenda of the Annual Meeting 2013
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
เวลา 13.30 – 16.30 น
ณ ห้องประชุม “ อับดุลราฮิม ”
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

The Agenda of the Annual Meeting 2013
Saturday, March 23, 2013
At 1.30 – 4.30 pm
At Abdulahim Meeting Room YWCA of Bangkok

13.30 - 14.00 ลงทะเบียน   
พิธีกร นางสุดาวัลย์   คมธรรม
14.00 น
ภาคนมัสการ
-  อธิษฐานเปิดการนมัสการ
   โดย  นางจิตรา   วรรธนะสิน
-  ข้อคิดจากพระวจนะ
   โดย  ศาสนาจารย์
   ดร.เอษรา   โมทนาพระคุณ
14.30  น
ภาคประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี   2556
กล่าวต้อนรับ
โดย นางสาวลานทิพย์   ทวาทศิน
นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
วาระที่ 1
รับรองระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี  2556
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี  2555
วาระที่ 3
สรุปผลการดำ�เนินงานปี  2555
โดย นางสาวลานทิพย์   ทวาทศิน  
นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
วาระที่ 4
รายงานการเงินและรับรองงบการเงินของ
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
โดย  นางวันทนีย์   โชตินันทเศรษฐ์   
อุปนายกที่ 1 และเหรัญญิก
วาระที่ 5
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ
ประจำ�ปี  2556
วาระที่ 6
การบรรยายพิเศษ  “ช่องทางการลงทุน”  
โดย นางสาวณัฐกฤดา   มิ่งปทุมกิจ   
ตำ�แหน่ง   ผู้จัดการบริหารการเงินบุคคล
นายณรงค์   แต้สกุล
ตำ�แหน่งหัวหน้าธนกิจ
นางสาวดวงรัตน์   ขะลำ�ปทวน  
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินบุคคล
จาก  ธนาคารไทยพาณิขย์  สาขาสุรวงษ์
วาระที่ 7
อธิษฐานปิดการประชุม
โดย  นางสุชาดา   ตีระพัฒนกุล
ตำ�แหน่งที่ปรึกษาสมาคมไว ดับยู ซี เอ
		กรุงเทพฯ

Master of Ceremony
Mrs. Sudawan Khomtharm
1.30 – 2.00 p.m. Registration
2.00p.m.
Worship
- Opening prayer by
  Mrs. Chitra Watanasin,
  the Chairwoman of YWCA of
  Bangkok - Chonburi Center
- Thought from Rev.
  Dr. Ezra Mothanaprakoon
2.30 pm.
Annual Meeting 2013
Welcome By Ms. Lantip Dvadasin,
President of YWCA
Agenda 1
Approved the Agenda of the Annual
Meeting 2013
Agenda 2
Approved the Minutes of the Annual
Meeting 2012
Agenda 3
Reported the Ministry of YWCA of
Bangkok 2012 by
Ms. Lantip Dvadasin, President of
		YWCA
Agenda 4
Financial Report and approved the
2013 by Mrs. Wantanee Chotinan tasaeth, Tresurer/Account & Finance
Chairwoman
Agenda 5
Approved the appointment of the
Auditor for the YWCA of Bangkok
for the year 2013
Agenda 6
Appreciation speech for “Investment
channels” by Commercial Bank
Thailand Staff from Surawongse
Branch
Agenda 7
Closing prayer by
Mrs. Suchada Teraphatanakul, Advisor
of YWCA of Board of Directors
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ฝ่ายจัดหาทุน Fund Raising
งานออกร้านนานาชาติคณะภริยาทูต 60th YWCA International Bazaar 2013
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
ออกร้านนานาชาติคณะภริยาทูต 60th YWCA International Bazaar 2013 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ณ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์   ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับประทานเหรียญพระนามย่อ สส จำ�นวน 100 ท่าน ประกอบ
ไปด้วย คณะกรรมการจัดงาน   คณะภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ผู้มีพระคุณที่ให้การสนับสนุนงาน
ของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร งาน 60th YWCA International Bazaar
2013 จัดโดยสมาคมYWCA กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภริยาทูต และ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30
พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์  มีประเทศต่างๆร่วมออกร้านประมาณ 40 ประเทศ
โดยมี Mrs. Catherine Viteau ภริยาเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส เป็นประธานจัดงาน รายได้จากการจัดงานนำ�ไป
ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการต่างๆทางด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา และอื่นๆ สำ�หรับ
เด็กและสตรี ผู้ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด   รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
HRH Princess Soamsawalii graciously presided over the opening ceremony of the Annual YWCA International Bazaar 2013 on November 29, 2013 at 8th Floor CentralWorld.  This
year, there were a total of 100 people who have received the Royal Pin; the organizing committee, wives of Bangkok based diplomats, benefactors, YWCA of Bangkok Board of Directors
and Management Team.  60th YWCA International Bazaar 2013 was organized between 30
November – 1 December 2013 by wives of Bangkok based diplomats in association with YWCA
of Bangkok and CentralWorld.  The International Bazaar is held annually and this year marked
its 60th anniversary with 40 embassies and countries represented.  Chairperson of this year’s
bazaar was Mrs. Catherine Viteau, wife of the Ambassador of France.  The fund raised from
the Bazaar go toward helping a variety of projects that Bangkok YWCA supports.  The aim
of these projects to improve the quality of life of the underprivileged women and children of
all races and religions and to flood relief efforts in Thailand and World wide.

คณะกรรมการจัดงานบาซาร์ปี 2556

60th YWCA International Bazaar 2013 Committee

Mrs.Catherine Viteau		
Mrs.Teresa Wise		
Chairperson			
Vice Chairperson
France				Australia		

Mrs.Chantal Meagher		
Mrs.Annie Becker
Vice Chairperson			
Vice Chairperson
Canada				Chile

Mrs.Rattanawadee 		
Mrs.Petronella SchulzeMrs.Ildiko Tomaj			
Mrs.Darat Pitaksit
Hemniti Winther 		
Ganzeboom		
Vice Chairperson			
Co Chairperson
Vice Chairperson 		
Vice Chairperson		
Hungary			
Fund Raising Chair
Denmark				Germany							woman of YWCA

Mrs.Rosa Guadalupe Pena 		
Mrs.Suvimol Mahagritsiri
Perez Rea				
Mexico

ML. Poomchai Chumbala		

Mrs.Nalinee Chirathivat

รายงานประจำ�ปี 2556 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
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Bazaar 2013 Advisors

Ms.Naiyana Purswani
		

Ms. Lantip Dvadasin
President of YWCA

Coordinators

Ms.Noreerat Noparatanaraporn
Ms.Damradporn Peerasthien
Fund Raising Advisor of YWCA Assistant Fund Raising Advisorof YWCA

รายได้จากการจัดงานบาซาร์ปี 2555 นำ�ไปดำ�เนินการในปี 2556
1. มูลนิธิชัยพัฒนา
Chaipattana Foundation (King’s Project)
2. มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation for Needy
Children
3. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
Rajaprajanugroh Foundation (King’s Project)
4. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก  สภากาชาดไทย
Friend in Need (of “Pa”) Volunteer Foundation (Thai Red
Cross)
5. มูลนิธิสภากาชาดไทย โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
HRH Princess Soamsawali’s Project (HIV/SIDS)
6. มูลนิธิพันธกิจพระพรไทย
Operation Blessing Foundation (Thai)
7. คณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย บ้านพักคนชรา,HIV, เด็กพิการ
St. Camillus Foundation of Thailand
8. คริสตจักรศุภมิตร ค่ายเยาวชน จ.สุรินทร์
Anti-drug Youth Camp for Underprivileged- Surin
9. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
Association for the Promotion of the Status of Women for
Restoration after the flood
10. พันธกิจเข็มทิศ 31
Pantakit Kemtis 31 – Chiangmai (Human Trafficking)
11. โครงการทุนการศึกษา สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน YWCA ดินแดง
Education Fund for Needy Children- Dindaeng Day Care        
Center
12 โครงการอาหารกลางวัน สถานเลี้ยงเด็กกลางวันYWCAดินแดง
Lunch for Needy Children – Dindaeng Day Care Center
13. โครงการแม่อุปถัมภ์ (ทุนการศึกษา)YWCA กรุงเทพฯ
Education Scholarship “Foster Child Care Project”-YWCA
of  Bangkok
14. โครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ (ทุนการศึกษา)YWCA ชลบุรี
Education Scholarship “Foster Child Care Project”- YWCA    
Chonburi
15. โครงการศูนย์พักพิงชั่วคราวYWCAพัทยา
Emergency Home- YWCA Bangkok-Pattaya Center
16. โครงการค่ายเยาวชนด้อยโอกาส
Youth Leadership Training Project for Underprivileged
Students (Up Country)
17. โครงการทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส โครงการบาซาร์
Education Fund for Underprivileged Students (Up Country)
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18. โครงการ “มอบรักพิทักษ์สายตา” จ.อุบลราชธานี
Preventive Eye Sight for Elderly Project- Ubonrajthani
19. เก็จเซมาเน อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี
The Gethsemane Bible Institute, Kanchanaburi (Dormitory    
Building)
20. มูลนิธิ บ้านเมตตา จ.ปราณบุรี
Kitchen utensils :House of Blessing, Pranburi
21. โรงเรียนบ้านหนองผือ หลังคาโรงอาหาร และห้องสุขา จ.สุพรรณบุรี
Baan Nongphue School, Suphaburi (Roof & Toilet Repairs)
22. มูลนิธิบ้านอิ่มใจ สร้างเล้าไก่ จ.เชียงใหม่  
Chickens coop and Pig pen Building Baan Im Jai
Foundation for Orphanages- Chiangmai
23. โรงเรียนวัดโป่งตามุข ปูกระเบื้อง จ.ชลบุรี
Repair Classroom - Wat Pongtamuk School, Chonburi
24. โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โรงกรองน้ำ� จ.ชลบุรี
Water Filter Project- Baan Kao Yai School & Community,     
Chonburi
25. โรงเรียนธรรมิกวิทยา สอนคนตาบอด เครื่องพิมพ์อักษรเบล จ.เพชรบุรี
Braille Spot dots printer, Braille and Thermoform - Thamme  
kawittaya School For the Blind, Petchburi
26. โรงเรียนยางน้ำ�กลัดเหนือ ห้องเรียน จ.เพชรบุรี
Classrooms Building- Baan Yangnumkrad Nua School,   
Petchaburi
27. โรงเรียนปากกราน โรงอาหาร จ.อยุธยา
Canteen and Multipurpose Building – Pak Karn School,  
Ayuthaya
28. โครงการสร้างห้องสุขา ตำ�บลบ้านเกาะ จ.อยุธยา
Toilet Restoration-Baan Kao Community, Ayuthaya (after
the  flood)
29. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะบก ห้องครัว อุปกรณ์ จ.บุรีรัมย์
Kitchen Restoration Jabok Child Development Center,
Buriram
30. โรงเรียนบ้านตะคร้อ สนามเด็กเล่น จ.นครราชสีมา
Children Playground-Baan Trakrow School, Nakornrajsrima
31. โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล โรงอาหารอเนกประสงค์ จ.ชัยภูมิ
Canteen and Multipurpose Building- Huay Rai Wittayanukul   
School, Chaiyapoom
32. โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สนามเด็กเล่น จ.ชัยภูมิ
Children Playground –Baan Nongnonnoi School, Chaiyapoom
33. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
Emergency Fund for National Disaster: Flood, Fire, Earth     
quake, Drought etc

รายได้จากการจัดงานบาซาร์ปี 2555 นำ�ไปดำ�เนินการในปี 2556
คณะภริยาเอกอัครราชทูต กรรมการจัดงานบาซาร์ และคณะ
กรรมการสมาคม YWCA กรุงเทพฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานออก
ร้านนานาชาติ (บาซาร์)  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
On May 14, 2013, The Diplomatic Spouses, 60th
YWCA International Bazaar 2013 Committee and YWCA of
Bangkok Board of Directors presented a donation to the HRH
Princess Mahachakri Sirindhorn Foundation for needy children
project.  

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ และคณะภริยาทูต (คณะ
กรรมการบาซาร์) มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ  อ.น้ำ�ยืน จ.อุบลราชธานี
8 พฤษภาคม 2556
On May 8, 2013, The YWCA of Bangkok, The Diplomatic Spouses and 60th YWCA International Bazaar 2013
Committee presented spectacles for elderly persons in Ubonrajtani.

Mrs.Catherine Viteau ภริยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�
ประเทศไทย   ประธานจัดงานบาซาร์ปี 2556 นำ�เด็กนักเรียนจำ�นวน
100 คน จาก โรงเรียนวัดทำ�ใหม่  โรงเรียนวัดปากกราน  และโรงเรียน
วัดไก่เตี้ย จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
ณ KidZania Bangkok  วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
On July 1, 2013, Mrs. Catherine Viteau, wife of the
Ambassador of France and Chairperson of YWCA International
Bazaar 2013, lead 100 students from Wat Tam Mai School,
Wat Pak Karn School, and Wat Kai Tia from Ayutthaya Province visited The KidZania Bangkok.

Mrs.Catherine Viteau ภริยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�
ประเทศไทย   ประธานจัดงานบาซาร์ปี 2556 และคณะกรรมการฯ
พร้อมด้วยนายกสมาคม YWCA กรุงเทพ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน และ
คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันมอบ ส้วมสุขสันต์ และทุนการศึกษาให้
กับโรงเรียนสอนดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
On July 8, 2013 Mrs. Catherine Viteau, wife of the
Ambassador of France and Chairperson of YWCA International
Bazaar 2013, Ms. Lantip Dvadasin, President of YWCA of
Bangkok and YWCA of Bangkok Board of Directors together
with committee dedicated toilets and presented the scholarship for Sorn Dee School, Ayutthaya
รายงานประจำ�ปี 2556 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
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Mrs.Catherine Viteau ภริยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�
ประเทศไทย  ประธานจัดงานบาซาร์ปี 2556 และคณะกรรมการฯ มอบศาลา
อเนกประสงค์ และห้องสุขา พร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหน
องผือ จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
On July 11, 2013 Mrs. Catheine Viteau, wife of the Ambassador of France and Chairperson of YWCA International Bazaar 2013 and 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee
jointly dedicated the multipurpose building, toilets and presented the
scholarship for the Baan Nong Phue School, Suphanburi
คุณลานทิพย์  ทวาทศิน  นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ มอบเงิน
ช่วยเหลือ Good Shepherd Sister เพื่อซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน  วันที่ 13
กรกฎาคม 2556
On July 13, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of YWCA
of Bangkok presented a donation in supporting of Good Shepherd
Sister Foundation to buy the tables and chairs for the students.

Mrs.Teresa Wise ภริยาเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย รองประธาน
จัดงานบาซาร์ มอบเงินช่วยเหลือ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี   วันที่ 30
กรกฎาคม 2556
On July 30, 2013 Mrs. Teresa Wise, wife of the Ambassador of
Australia and Vice Chairperson of YWCA International Bazaar 2013 presented a
donation to Association for the Promotion of Status of Woman.

นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์   ทวาทศิน มอบ
เงินจำ�นวน 100,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2556
On August 6, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of
YWCA of Bangkok presented a donation of 100,000 Baht to The
Rajaprachanukroh Foundation.

คณะกรรมการบาซาร์ มอบทุนการศึกษาจำ�นวน 435 ทุน ให้กับเด็ก
นักเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์ สมาคมYWCA กรุงเทพฯ  วันที่ 24 สิงหาคม
2556
On August 24, 2013 The 60th YWCA International Bazaar
2013 Committee presented scholarships to students from Foster
Child Care Project.
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นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ และคณะภริยาทูต จัดงาน
บาซาร์ 2013 มอบห้องน้ำ�และห้องสุขาให้กับชุมชนหมู่บ้านสวนพริก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการก่อสร้างห้องน้ำ�สาธารณะ วันที่ 28
สิงหาคม 2556
On August 28, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of
YWCA of Bangkok and 60th YWCA International Bazaar 2013
Committee together with committee dedicated toilets and bathrooms for Suan Pik Community, Ayutthaya
นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์  ทวาทศิน และ
คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานจัดหาทุน   มอบ สนามเด็กเล่น ห้อง
อาบน้ำ�พร้อมห้องสุขา   และทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะคร้อ  จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2556

On August 29, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of YWCA
of Bangkok and Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman dedicated
children playground, toilets, bathrooms and presented scholarship to Ban
Trakrow School, Nakornrajsrima

นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์  ทวาทศิน และ
คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานจัดหาทุน  มอบทุนการศึกษา โรงเรียน
บ้านสระมะค่า  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 29 สิงหาคม 2556
On August 29, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of
YWCA of Bangkok and Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman presented scholarship to Baan Samaka School, Nakornrajsri

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “เปิดโลกกว้างให้น้อง” ให้กับโรงเรียน
บ้านหนองผือ จังหวัดสุพรรณบุรี   ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556  
ในโอกาสนี้ คุณลานทิพย์ ทวาทสิน ได้นำ�เด็กชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
และเรือรบจีน
On September 11-13, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of YWCA of Bangkok arranged Camp Activities “Open
Wide the Younger” to Baan Nong Phu, Suphanburi.  On this
occasion, the children had chanced to visit the Sea Turtle Conservation Center, and Chinese Warships.
นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์   ทวาทศิน และ
คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานจัดหาทุน  พร้อมด้วยคณะภริยาทูตจัดงาน
บาซาร์มอบอาคารอเนกประสงค์   พร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 17 กันยายน 2556
On September 17, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President
of YWCA of Bangkok, Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman and the 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee jointly dedicated the multipurpose building and presented
scholarship to the Wat Pak Karn School, Ayutthaya.
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นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์   ทวาทศิน และ
คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานจัดหาทุน   พร้อมด้วยคณะภริยาทูตจัดงาน
บาซาร์มอบอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน
วัดไก่เตี้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 17 กันยายน 2556
On September 17, 2013 Ms. Lantip Dvadasin President of
YWCA of Bangkok, Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman and
the 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee jointly dedicated the multipurpose building and presented scholarship to the
Wat Kai Tei School, Ayutthaya.
นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์   ทวาทศิน และ
คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานจัดหาทุน   พร้อมด้วยคณะภริยาทูตจัดงาน
บาซาร์ มอบสนามเด็กเล่น และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองโนน้อย จังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 25 กันยายน 2556
On September 25, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of
YWCA of Bangkok, Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman and
the 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee jointly dedicated children playground and presented scholarship to the Baan
Nong Non Noi School, Chaiyapoom
นายกสมาคมYWCA กรุงเทพฯ คุณลานทิพย์   ทวาทศิน และคุณดา
รัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานจัดหาทุน  พร้อมด้วยคณะภริยาทูตจัดงานบาซาร์ มอบ
ศาลาอเนก เพื่อโรงเรียนและชุมชน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล  จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 26 กันยายน 2556
On September 26, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President of
YWCA of Bangkok, Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman and
the 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee jointly dedicated the multipurpose building and presented scholarship to the
Huay Rai Wittayanukul School, Chaiyapoom.
Mrs.Catherine
Viteau
ภริยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�
ประเทศไทย  ประธานจัดงานบาซาร์ปี 2013 และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย
นายกสมาคม YWCA กรุงเทพ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน มอบห้องดนตรีไทย
และห้องทอผ้ากระเหรี่ยง ให้กับโรงเรียนยางน้ำ�กลัดเหนือ   จังหวัดเพชรบุรี   
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
On October 30, 2013 Mrs. Catheine Viteau, wife of the Ambassador of France and Chairperson of YWCA International Bazaar
2013, the 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee and Ms.
Lantip Dvadasin, President of YWCA of Bangkok jointly dedicate the
music room and weaving room to the Yangnumkrad Nua, Petchaburi
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Mrs.Catherine Viteau ภริยาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�
ประเทศไทย   ประธานจัดงานบาซาร์ปี 2556 และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย
นายกสมาคม YWCA กรุงเทพ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน มอบอุปกรณ์การศึกษา
สำ�หรับนักเรียนพิการทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี   พร้อม
ปลูกป่าตามโครงการแนวพระราชดำ�ริ วันที่ 30 ตุลาคม 2556
On October 30, 2013 Mrs. Catheine Viteau, wife of the Ambassador of France and Chairperson of YWCA International Bazaar
2013, the 60th YWCA International Bazaar 2013 Committee and Ms.
Lantip Dvadasin, President of YWCA of Bangkok jointly presented the
Braille printer and created reforestation project work to Thammekawittaya School, Petchaburi

สมาคมYWCA กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภริยาทูต มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นไห่เอี๋ยน ที่ประเทศฟิลิปินส์ ณ สถานทูตฟิลิปปินส์ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2556
On November 25, 2013 YWCA of Bangkok and the 60th
YWCA International Bazaar 2013 Committee presented a donation
to help the victims of the Typhoon Haiyan in Philippines through
the Embassy of the Republic of the Philippines.
นายกสมาคม YWCA กรุงเทพ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน มอบบ้าน
น้ำ�ดื่ม โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ จังหวัดชลบุรี วันที่
3 ธันวาคม 2556
On December 3, 2013 Ms. Lantip Dvadasin, President
of YWCA of Bangkok presented the water filter at Ban Kao Yai
School, Chonburi

Thank you Donor Dinner Party
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ จัดงานขอบคุณผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานบาซาร์ Thank you donor
dinner party เพื่อหาทุนสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำ�
ท่วม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ โรงแรมอิมพีเรียล
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556
On June 1, 2013 YWCA of Bangkok
organized “Thank you donor dinner party”
at the Imperial Queen’s Park Hotel Bangkok
to raise funds to support reconstruction
the multipurpose building after the flood,
the Wat Kai Tei School, Ayutthaya

Charity High Tea and Art Exhibition

สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
และสมาคม On August 31, 2013 The Embassy of Singapore
YWCA กรุงเทพฯ ร่วมกันจัดงาน “Charity and YWCA of Bangkok jointly organized “Charity
High Tea and Art Exhibition” ณ ทำ�เนียบ High Tea and Art Exhibition” at the Singapore
เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ และได้นำ�เงินรายได้จาก Ambassador’s Residence and the proceeds from
การจัดงานมอบให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนา the event were donated to the Foundation for the
บุคคล คลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก Promotion and Human Development, Bangkok, to
help underprivileged children.
ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556
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พันธกิจสังคมสงเคราะห์
Social Welfare Ministry
มอบทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์
คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบทุนการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 73 ทุน  ระดับอาชีวะ 7 ทุน  ระดับปริญญาตรี 4
ทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556
On June 15, 2013 Mrs. Sudawan Khomtharm, the Social
Welfare Department Chairwoman, presented scholarships to 84 students from Foster Child Care Project.  The Students were from high
school, vocational school and university level.

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โครงการแม่อุปถัมภ์ “จัดงานลูกพบแม่”
เพื่อให้แม่อุปถัมภ์ และลูกอุปถัมภ์ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน   พร้อมกับ
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอุปถัมภ์   โดยในปีนี้ ดร.นิตย์ดา เจนวานิช
เป็นผู้แบ่งปันพระวจนะ คณะภริยาทูตและคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้มอบ
ทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  โดยในปีนี้ มีนักเรียนรับมอบทุน
จำ�นวน 305 คน
On August 24, 2013 The YWCA of Bangkok organized
“Children Meet Moms” Day  at YWCA of Bangkok, the ceremony
was chaired by Ms. Lantip Dvadasinm the YWCA of Bangkok’s
president.  Thoughts from the bible shared by Dr. Nitda Chanvanich.  The ambassador, ambassador’s spouses and board members
presented scholarships to 305 students.

คุณสุดาวัลย์   คมธรรม  ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบทุนการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 85 ทุน ระดับอาชีวะ 9 ทุน ระดับปริญญาตรี 11 ทุน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
On November 16, 2013 Mrs. Sudawan Khomtharm, the
Social Welfare Department Chairwoman, presented scholarships to
105 students from Foster Child Care Project.  The students were
from high school, vocational school and university level.

สมาคมYWCA กรุงเทพฯ ร่วมกับคริสตจักรใจผูกพัน จัดกิจกรรมพบ
เพื่อนใหม่ให้กับนักเรียนทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวะศึกษา และปริญญา
ตรี เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ�  ในด้านคุณธรรม   ยุติธรรมและเสรีภาพ ในวัน
เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 และวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
On June 22 & November 22, 2013 Social Welfare Department of YWCA of Bangkok together with Jai Pook Pun Church
organized “Meet New Friends” activity for foster children.
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เยี่ยมครอบครัวนักเรียนทุนของสมาคมฯ จำ�นวน 11 ครอบครัว จุด
ประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อแม่
และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ มอบข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า เงินกรณีเจ็บป่วยต้อง
ไปพบแพทย์
Social Welfare Department staff visited and presented donations
and necessities to the needed families.
ตั้งกล่องรับบริจาคเพิ่มอีก 6 แห่ง ที่ไปรษณีย์ จังหวัดอยุธยา 6 แห่ง  
สาขานครหลวง  สาขาวังน้อย  สาขาอุทัย  สาขาประตูน้ำ�พระอินทร์  สาขาเดชา
วุธ  สาขาบางปะอิน  จากเดิม 24 แห่ง
The donation box at the post office adds 6 boxes at Ayutthaya
Metropolitan Branch; Nakorn Loing Branch, Wang Noi Branch, Au Thai
Branch, Pratoonam Pra-In Branch, Daycha Vut Branch and Bang Pa-In
Branch from the original field of 24
เยี่ยมและทำ�กิจกรรมกับเด็กนักเรียน จำ�นวน 29 โรงเรียน  โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆเช่น พูดให้กำ�ลังใจ หนุนใจ เล่นเกมส์ ร้องเพลง สอนงานประดิษฐ์ และอธิษฐาน
เผื่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและครอบครัว
Social Welfare Department staff visited and created activities
to students of 29 schools by organizing events such as: encouraged to
cheer, singing, playing games, pray for students who have learning difficulties and family issues.

ครบรอบ 66 ปี YWCA กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่สมาคม YWCA กรุงเทพ ร่วมกันทำ�ความดี เนื่องในวันระลึกครบ
รอบ 66 ปี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ณ คริสตจักรนาวา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้
จัดกิจกรรมสอนทำ�ขนม และอาหารให้กับแม่บ้าน  จัดกิจกรรมให้กับเด็ก และเยาวชน  
ปลูกต้นไม้   ปล่อยปลา   มอบอุปกรณ์เครื่องครัว และเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2556   และในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 สมาคมฯจัดนมัสการขอบคุณ
พระเจ้า ณ สมาคมฯ นำ�นมัสการโดย คุณวิมลศิริ เอกวาที   อธิษฐานขอการทรงนำ�
โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ ข้อคิดจากพระวจนะโดย รศ.สุขใจ น้ำ�ผุด
และอธิษฐานปิดโดย ดร.นิตย์ดา เจนวาณิชย์
On June 8, 2013 The YWCA of Bangkok’s 66th Anniversary Board
members and staff participated in “Do Good” projects to celebrate the
association’s 66th anniversary at Nava Church, Suan Phung, Ratchaburi.   
The cooking activities to the house wives and created activities to children
and youths such as; planted the trees, donated the kitchen utensils, hosted
luncheon
On June 22, 2013 The YWCA of Bangkok created the Worship of
God at YWCA of Bangkok
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พันธกิจศาสนา
Religious Ministry
รีทรีต เจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “เสริมสร้าง 7 อุปนิสัย”
First group, The YWCA of Bangkok organized the annual
retreat for staff with the theme “7 Habits” during January 25-26, 2013
at Khao Kheow, Chonburi
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
มาลีพร จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “ทำ�วันนี้ให้ดี”
Second group,The YWCA of Bangkok organized the retreat
for staff with the theme “Doing Good” during February 15-16, 2013
at Kindergarten Christian Malee Porn School, Khon Kaen

รีทรีต คณะกรรมการอำ�นวยการ
สมาคมYWCA กรุงเทพฯจัดรีทรีตคณะกรรมการอำ�นวยการ เพื่อเตรียม
พร้อมสู่ YWCA โลก 2015  โดยคุณลานทิพย์   ทวาทศิน นายกสมาคมฯ  มี
กิจกรรมร้องเพลง เกมส์  พระธรรมนำ�ชีวิต โดยศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล  แบ่ง
กลุ่มอภิปราย  เฝ้าเดี่ยว  จัดขึ้น ณ บ้านพักหาดฤทัย จังหวัดเพชรบุรี   วันที่
28-29 มิถุนายน 2556
On June 28-29, 2013 The YWCA of Bangkok organized the
retreat for the Board of Directors at Ha-ruthai Guesthouse , Phetchaburi. The purpose was to prepare the 28th World YWCA Council
2015 in Thailand.

เยี่ยมเยือนและหนุนใจ
ฝ่ายศาสนานำ�เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เยี่ยมและหนุนใจอดีตกรรมการ
และอดีตเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
On August 8, 2013 The Religious Ministry have leaded the
Staff of YWCA of Bangkok, visited and encouraged the former directors and former staff
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โครงการ “รักตน รักคน รักษ์โลก” ปีที่ 4
ฝ่ายศาสนา ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม ทำ�โครงการ “รักตน รักคน รักษ์โลก” ปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้ในการรักตนเอง หลีกเลี่ยงการ
ถูกละเมิดทางเพศ และไม่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น อีกทั้งให้รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถม
และมัธยม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดดังนี้

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

8  กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนบ้านตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา
8  มิถุนายน    2556  คริสตจักรนาวา อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
13 มิถุนายน    2556  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ
14 มิถุนายน    2556  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย จังหวัดชัยภูมิ
18 กรกฎาคม   2556  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจบก  จังหวัดบุรีรัมย์
19 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนบ้านแพงพวย จังหวัดบุรีรัมย์
8  สิงหาคม    2556  จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน วัดปากกราน  และโรงเรียนวัดไก่เตี้ย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“Love yourself, Love others, Save the Earth” Project
The Religious Ministry and the Youth Ministry joined for the 4th year of the project to teaches students
to protect themselves from sexual harassment.

จัดกิจกรรมวันคริสตมาสตามที่ต่างๆในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดดังนี้
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ (ธัญบุรี)
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 คริสตจักรนาวา อ.สวนผึ้ง จังหสัดราชบุรี
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านตะคร้อ  และโรงเรียนบ้านสระมะค่า  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจบก  และโรงเรียนบ้านแพงพวย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 คริสตมาส เจ้าหน้าที่สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
Christmas Celebration
The Religious Ministry and the Youth Ministry organized Christmas activities for “Amazing Christmas” in
various schools and include National Cancer Center
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พันธกิจเยาวชน และพันธกิจสมาชิก
Youth Ministry & Membership Ministry
วันที 8 มีนาคม 2556  สอนทำ�กิมจิ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจ
On March 8, 2013 Training “How to make Kimchi” for members and interested parties

วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 จัดค่ายเด็ก Day Camp
On April 22 – May 3, 2013 Organized “Day Camp”

วันที่ 7-25 ตุลาคม 2556 จัดค่าย Junior Artist Camp
On October 7-25, 2013 Organized “Junior Artist Camp”
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ห้องพัก อาคาร สถานที่
YWCA International House And Plaza
YWCA International House ตั้งอยู่เขตสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร มีห้องพักที่สดวกสบายรองรับมากมาย มีห้องประชุมที่
กว้างขวาง ตั้งอยู่บนทำ�เลที่ดี กลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้าBTS/MRT ถนนสาทร สีลม ติดถนนใหญ่และยังมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบ
ครับ ทั้งร้านอาหาร ธนาคาร มินิมาร์ท ร้านหนังสือ ร้านซักรีด ศูนย์กีฬาในร่ม และ อื่นๆ อีกมากมาย
YWCA International House is located on Sathon Road, Bangkok where the perfect place is for business
and leisure travelers such as; the comfortable guestrooms  and there are spacious meeting and conference room
services. The located in a prime location midtown near BTS/MRT Silom, Sathon Road and has many facilities such
as mini mart, restaurants, bank, bookstore, laundry center, indoor sports and many others.   

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
MRT Train
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คณะกรรมการอำ�นวยการ ปี 2556
YWCA of Bangkok Board of Directors 2013

นางสาวลานทิพย์  ทวาทศิน
นายกสมาคมฯ
Miss Lantip Dvadasin
President

นางวันทนีย์  โชตินันทเศรษฐ์
นางพูนพิสมัย  อินทรสุขศรี
ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์
อุปนายกที่ 1 และเหรัญญิก
อุปนายกที่2/ ประธานฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการ
Mrs.Wantanee  Chotinantasaeth Mrs.Poonpitsamai  Indrarasooksri Dr.Apiradee  Chotinantasaeth
1st Vice-President/Treasurer/
2nd Vice-President / Legal
Hon Board Secretary
Account &Finance Chairperson
Chairwoman

นางเปรมพร  สายแสงจันทร์
ประชาสัมพันธ์ / ปฎิคม
Mrs.Premporn  Saisaengchan
Public Relation Chairwoman

นางวิมลศิริ  เอกวาที
ประธานฝ่ายอาคารสถานที่
Mrs.Vimol  Agvateesiri
International House & Plaza
Chairwoman

นางจิตรา  วรรธนะสิน
นางดารัตน์  พิทักษ์สิทธิ์
ประธานฝ่ายจัดหาทุน ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ-ศูนย์ชลบุรี
Mrs.Chitra  Wattanasin
Mrs.Darat  Pitaksit
Fund-Raising Chairwoman YWCA-Chonburi Center Chairwoman

นางรูธ  ฟูยนตร์พาณิชย์
ประธานฝ่ายศาสนา
Mrs.Ruth Fuyonpanich
Religious Education Chairwoman

นางสาวรัศมี  เอี่ยมสระศรี
ประธานฝ่ายสมาชิก
Ms. Rasamee  Iamsasri
Membership  Chairwoman

นางสาวเฟื่องลดา  ลีลาปิยมิตร
ประธานฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง
Ms.Fuanglada  Leelapiyamit
Purchasing  Chairwoman

นางสาวอัชรี  รุ่งนภา
ประธานฝ่ายบุคคล
Ms.Atcharee  Rungnapha
Personnel  Chairwoman

นางสุดาวัลย์  คมธรรม
ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์
Mrs.Sudawan  Khomtharm
Social Welfare  Chairwoman

นางนารีบูลย์  ราชคีรี
ประธานฝ่ายการศึกษา
Mrs.Nareeboon  Rachkeeree
Education Chairwoman

นางสาวถนิมพร  สรรค์สิริชัย
ประธานฝ่ายกิจกรรม
Ms.Dhanimporn  Sunsirichai
Activity Chairwoman

ดร.จารีต  องคะสุวรรณ
กรรมการ
Dr.jareed Ongkasuwan
Board Merber
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการ
Advisors of Board of Directors 2012

นางสาววรรณดี  คันธวงศ์
Miss Wundee  Kantawong

นางนิตย์ดา  เจนวาณิชย์
Mrs.Nitda  Chanvanich

นางจินตนา  เกียรติศรีชาติ
Mrs.Jintana  Keatsrichat

รศ.สุขใจ  น้ำ�ผุด
Asso.Prof.Sukjai  Nampphud

นางสุชาดา  ตีระพัฒนกุล
Mrs.Suchada  Teraphatanakul

นางนิภวัลย์  องุ่นศรี
Mrs.Niphawan  Angunsri

นางสุวิมล  สุธีโสภณ
Mrs.Suwimon Suteesopon

นางสาวลดาวัลย์  ลีลาปิยมิตร
Ms.Ladawan  Leelapiyamit

นางมาลาตี  โกสุม
Mrs.Malatee  Kosum

นางนิภวัลย์  องุ่นศรี
Mrs.Niphawan  Angunsri

ที่ปรึกษาการจัดหาทุน / Fund Raising Advisor

นางสาวโนรีรัตน์    นพรัตนราภรณ์
Miss Noreerat Noparatnaraporn
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พันธกิจการศึกษา
Educational Ministry

กิจกรรมวันแม่  Mother’s Day Activities

นักเรียนจบหลักสูตร Graduation’s Day

ค่ายเด็กปฐมวัย  Day Camp
สถานรับเลี้ยงเด็ก ไว ดับยู ซี เอ ดินแดง
สถานรับเลี้ยงเด็กที่ตั้งอยู่ในชุมชนดินแดง มุ่ง
เน้ น พั ฒ นาเด็ กในชุ ม ชนให้ มี พั ฒ นาการเจริ ญ เติ บโต
เหมาะสมตามวัย   โดยใช้หลักสูตรมอนเตสซอรี่บนพื้น
ฐานพระคัมภีร์เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก คุ ณ ค่ า ของตนเองและรู้ รั ก ผู้ อื่ น ด้ ว ยความ
เต็มใจ กิจกรรมประจำ�วันในการเรียนรู้ กิจวัตรประจำ�
วั น ของตนเอง/กิ จ กรรมด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ/
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นการอยู่ ร่ ว มกั น /กิ จ กรรมการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
Dindaeng Day Care Center is located
in the Dindaeng Community. To focus on the
development of children in the community and
to develop age-appropriate growth by using
curriculum based on the Montessori Discovery
Bible to instill moral and ethical children to recognize their own value and to love others with
all their hearts. Daily activities in learning, their
daily routines, activities for personality development, learning activities in how to live together
with others/activity assertive.
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รีทรีตพนักงานฝ่ายการศึกษา Retreat for Education Staff

คริสตมาส Christmas Party

ด.ญ. พชรธรรม  สว่างเนตร
หลักสูตรของ YWCA อาจดูเหมือนไม่ได้สอนอะไรลูกของเรา
มาก   ไม่ได้สอบวัดผลออกมาเป็นคะแนนหรือตัวเลข แต่ผลที่
เด็กได้รับจากการไป รร. ก็คือ ความสุขและพื้นฐานชีวิตที่เค้า
จะต้องใช้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่า
นี้ไม่มีสอนใน รร. ส่วนใหญ่ แม้ลูกจะเรียนที่ YWCA ซึ่งไม่มี
วิชาการเข้มข้นก็สามารถสอบเข้า รร. สาธิเกษตรฯ ซึ่งเป็น รร.
แนวใช้เหตุผลไม่เน้นวิชาการ ซึ่งลูกสาวไม่ต้องไปติวเพิ่มเติม ไม่
เคยเรียนพิเศษ ไม่มีความกดดัน และก็ไม่ต้องใช้เส้นสายของใคร
(ทำ�ได้จริงๆ ค่ะ) ทั้งนี้ ลูกสาวไม่ใช่เด็กเก่ง แต่มีสมาธิ มีเหตุผล
และอ่านหนังสือออก (เพราะนิทานที่ รร. สมัครสมาชิกให้)
คุณแม่ตาว ตาว

ด.ช.ปัณณ์  ศรีอำ�ไพ
ประสบการณ์จากลูกสาวคนโตที่เรียนผ่านหลักสูตร
มอนเตสซอรี่
คือคำ�ตอบที่การันตีว่าเยี่ยมยอด  
ทำ�ให้คุณพ่อและคุณแม่มีความมั่นใจเป็นอย่างมาก  
ไม่มีคำ�ถามใดๆ เมื่อน้องปัณณ์ มาเรียน ทุกวันของ
ลูกมีความสุข ไม่ต้องกดดันเรื่องใดๆ น้องปัณณ์ ได้
รับการสนับสนุนให้ได้ทำ�ในสิ่งที่น้องสนใจ และรัก
ขณะนี้น้องปัณณ์ เรียนที่โรงเรียน จิตรลดาค่ะ

ด.ญ.ดั่งขวัญ  อินจันทร์ณรงค์
เสียงจากพ่อแม่
“กระแสการเรียนแข่งขันกันของผู้ปกครองอื่นๆที่คอยจะเร่งลูก  แต่การที่ลูกเรียนที่ YWCA เป็นสิ่งที่ดิฉันมีความ
มั่นใจและวางใจที่นี่มากคะ และดิฉันเลี้ยงลูกแบบไม่เร่งรัด  ไม่รีบร้อน  ไม่เร่งตามกระแสความนิยม  เลี้ยงเขา
แบบฉบับที่เขาเป็น เมื่อไปเรียนต่อที่โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟลูกก็เรียนได้อย่างดี ไม่มีปัญหาอย่างที่ผู้ปกครองท่า
นอื่นๆเป็นกังวลเลย เพราะลูกพร้อมในทุกด้าน”       

ด.ญ.อชิรญา  โพธิวังตระกูล
เสียงจากคุณพ่อ ที่ชื่นชมหลักสูตรมอนเตสซอรี่ ผมได้เห็นพัฒนา
การของลูกอย่างอัศจรรย์ตามวัย
และเวลาที่เหมาะสม  ไม่ได้เอาลูก
ไปเรียนเสริม  หรือติวพิเศษที่ไหน
เลย  แต่ลูกมีทักษะการใช้ชีวิตร่วม
กับผูอ้ นื่ และแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ได้  แต่ละวันที่ลูกเรียนไม่มีการบ้าน ไม่มีคัดเขียน แต่แล้ววันหนึ่ง
ลูกก็อ่านออกเขียนได้ ผมยอมรับ
เลยว่าลูกได้จากที่ YWCA เต็มๆ
เพราะที่บ้านไม่เคยสอนลูกเรื่อง
การอ่านการเขียนเลย วันนี้ลูก
เรียนอยู่โรงเรียนราชินี ชีวิตไม่ได้
ดำ�เนินด้วยการเก่งอ่านออกเขียน
ได้เท่านั้น แต่การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่ า งมี ค วามสุ ข เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ
มากมายจริงๆ

ด.ญ.สุชานรี  อมรเวชกุล
พัฒนาการของหลิว  ตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนวาสุเทวี  
1. การอ่านหนังสือคุณครูบอกว่าดี แต่คุณครูจะเน้นให้สะกดคำ�  ต้องกลับมาสอนเกี่ยว
กับการสะกด ก็ไม่มีปัญหาอะไร หลายคำ�ที่อ่านไม่ได้ให้เขาสะกด หลิวก็สามารถทำ�ได้
2. การเขียน  น้ำ�หนักมือดีมาก อาจจะเป็นเพราะการเจาะปุ ของ YWCA จึงทำ�ให้เขา
เขียนได้ดี  ส่วนเรื่องลายมือ อีกเรื่องนะค่ะ ลายมือธรรมดาค่ะ
3.เรื่องเลข  ก็สามารถทำ�ความเข้าใจได้ค่ะ ช่วงแรกอาจจะยังจับจุดเกี่ยวกับการลบ ไม่
ได้ พอที่โรงเรียนสอนหลักให้ ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะ
4.การจับใจความ หลิวจะดีมาก   อ่านหนังสือให้หลิวฟัง สามารถเล่าเรื่องทั้งหมดได้
อาจเป็นเพราะอ่านนิทานให้ฟังทุกคืน และที่ YWCA เล่าเรื่องและความรู้รอบตัวต่าง
ๆ หลังเลิกเรียนไปรับ เขาจะเล่าเรื่องความรู้รอบตัวที่คุณครูเล่าให้พ่อ แม่ ฟังบ่อยมาก
หากเรื่องนั้นเขาสนใจ  หรือคิดว่าเราต้องไม่รู้แน่ ๆ จึงกลับมาถามพ่อ และแม่  
5. ส่วนเรื่อง อื่น ๆ เด็กก็จะปรับตัวไปตาม กฎเกณฑ์ที่โรงเรียนกำ�หนด
สวัสดีค่ะ
คริสเรียนที่ YWCA สองปี ย้ายออกตอนยังไม่จบ อ หนึ่งดี  ครอบครัวเราย้ายมาอยู่
ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่เดือนมกราคม คริสต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลกลางคัน เริ่ม
แรกต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะย้ายประเทศ ย้ายบ้าน ย้ายโรงเรียน ครูใหม่ เพื่อน
ใหม่ (คริสติดเพื่อนและคุณครูที่ YWCA มากๆ)   ใช้เวลาสองเดือนมีเพื่อนหนึ่งคน
ตอนนี้มีเพื่อนข้ามห้องแล้วค่ะ คุณครูเอ่ยปากชมคริสตั้งแต่เดือนที่สองว่า คริสพื้นฐาน
ดีมากๆ ความรู้ด้านวิชาการล้ำ�หน้าเกินอายุ (ที่นี่กว่าเค้าจะอัดวิชาการก็หกขวบค่ะ)
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของคริสก้าวหน้ากว่าเด็กออสเตรเลียมากๆ (คุณแม่แอบเสีย
ดายคริสยังไม่ได้เรียนลูกปัดที่ YWCA) ตอนนี้ผ่านมาครึ่งปี คุณครูบอกว่า คริสเป็น
เด็กท๊อปของชั้นเรียน สมาธิดีมากกกกกก ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดีเยี่ยม การเขียน
ทำ�ได้ดีมาก (เหมือนคุณแม่น้องหลิวบอกเลยค่ะ เจาะปรุ ช่วยได้เยอะมากๆ กล้าม
เนื้อมัดเล็กแข็งแรง) มีความเป็นผู้นำ�  (แม่งงเลย เพราะปกติขี้อาย) สามารถบริหาร
จัดการงานต่างๆ และกิจกรรมในกลุ่มได้ดีมาก มีความรู้รอบตัวดีเยี่ยม ครูเอ่ยชม
เกือบทุกครั้งที่ไปรับกลับจากโรงเรียน ส่วนตัวคิดว่าในปฐมวัย พื้นฐาน EQ ที่ดี หรือ
ความกระตือรือร้นสนใจอยากที่เรียนรู้ สำ�คัญกว่าความรู้ด้านวิชาการนะคะ คุณแม่
เห็นได้ชัดว่า คริสได้พื้นฐานที่ดีเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจาก YWCA   ต้องกราบขอบคุณ
คุณครูทุกท่านที่ YWCA อีกครั้งนะคะ แล้วปีหน้าคริสอาจจะได้กลับไปเยี่ยมคร้าบบบ
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เลือกมาเรียนที่นี่แล้ว ขอให้มั่นใจในหลักสูตร YWCA เถอะค่ะ

โรงเรียนแรกแม่เป็นคนเลือก แล้ว  แม่ทำ�ให้พี่ไทไม่มีความสุขตลอด 1 ปีที่ผ่านมา งั้นโรงเรียนที่ 2 ให้ผู้เรียนเป็นคนตัดสินใจ  เอา
ความสุขของลูกเป็นที่ตั้งและเชื่อว่าเด็กสัมผัสได้  YWCA montessori โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ที่สถานที่อาจดูเล็ก  แต่เด็กๆได้ใช้เครื่องเล่นอย่างเต็ม
ที่  ไม่มี Marketing ไม่มีเรื่องเงินทอง แรกๆก็เป็นกังวลว่าน้องเรียนอะไรบ้าง มีแต่เจาะปรุ ลอกลาย  ระบายสี ปั้นแป้ง  เมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อม
เขาจะทำ�ได้ทุกอย่าง  ไม่ต้องไปเร่งเขา  เพียงแต่เราต้องอดทนรอเวลาจริงๆคะ   เป้าหมายคือ เขาได้เรียนรู้เหมือนกัน แต่ระหว่างทางเขาได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข อย่างที่เด็กวัยนี้ควรจะเป็นจริงๆ  YWCA แห่งนี้แหละค่ะ ที่สอนในสิ่งต่างๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป
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สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี
YWCA of Bangkok – Chonburi Center

สมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ณ ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 สาขาบ่อทอง จำ�นวน 10 รายๆละ 500 บาทต่อเดือน
The YWCA Bangkok-Chonburi Center, Social Welfare Department staff donated fund to physically disabled
children at the Special Education School District 12, Bo Thong, Chonburi

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สมาคมฯร่วมกับคริสตจักรชลบุรี จัดกิจกรรม และมอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดเตาปูน
ต.เสม็ด อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
On August 2, 2013 YWCA Bangkok-Chonburi Center, Social Welfare Department staff together with Chonburi Church team organized activities and donated lunch for student fund to Wat Tao Poon, Chonburi

วันที่ 28 มิถุนา  ยน 2556 แผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คริสตจักร
ชลบุรี ได้เข้าไปจัดกิจกรรมและมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีพโลทัย อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
On June 28, 2013 YWCA Bangkok-Chonburi Center, Social Welfare Department staff together with Chonburi Church team organized activities and donated lunch for student fund to Wat Sripalotai, Chonburi
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สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี ได้จัดแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Amata GroupYWCA Junior Badminton Championship 2013 ครั้งที่ 26  ระหว่างวันที่ 8-12
ตุลาคม 2556 เพื่อให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายและหญิงทั่วประเทศ รุ่นอายุไม่
เกิน 12ปี 14ปี 16ปี และ 18ปี ได้มีโอกาสเข้าแข็งขันอย่างเป็นทางการ  โดยมีคุณ
จิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์
ชลบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขัน
On October 8-12, 2013 The YWCA of Bangkok-Chonburi Center
together with AMATA Group organized 26th AMATA Group-YWCA Junior
Badminton Championship 2013 at the badminton court of the YWCA of
Bangkok-Chonburi Center.  The competitor were organized by age group
12, 14 and 16 year of ages.  The winner received the HRH Princess Maha
Chakri Sirindhorn Trophy.  The Chairwoman was Mrs. Chitra Watanasin,
the Chairwoman of YWCA of Bangkok-Chonburi Center

พิธีปิดการแข่งขัน Amata Group-YWCA Junior Badminton
Championship 2013 ครั้งที่ 26  ได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์
ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มา
เป็นประธานในพิธีปิด
Closing Ceremony 26th Amata Group-YWCA Junior
Badminton Championship 2013, was honored by Khunying Patama Leeswadtrakul, President of the Badminton Association of
Thailand presided over the ceremony
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วันที่ 15 มีนาคม 2556 คุณจิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการฯ
ศูนย์ชลบุรี เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมัคร
มิตรวัฒนาจบหลักสูตร ชั้นอนุบาล 3 ประจำ�ปีการศึกษา 2555
On March 15, 2013 The Graduation Day was organized
at the Samakmitr Wattana Kindergarten, Khun Chitra Wattanasin,
Chairwoman of the YWCA of Bangkok-Chonburi Center presented the certificate to students

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 คุณจิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ ศูนย์
ชลบุรี เป็นประธานในการจุดเทียนพระคริสต์และอธิษฐานขอพระพรในการเปิดงาน และได้
เชิญ คศ.ปฐมพร สิงห์คำ�ป้อง มาแบ่งปันพระวจนะเกี่ยวกับวันคริสตมาส ให้กับเด็กนักเรียน
ชั้นเนอสเซอรี่-อนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา
On December 20, 2013 Khun Chitra Wattanasin, Chairwoman of the
YWCA of Bangkok-Chonburi Center presided over lid the candle and prayed
for blessing.  Rev. Pratomporn Singkampong shared the story of Chirstmas to
Children Kindergarten at the Samakmitr Wattana Kindergarten

วันที่1เมษายน -3 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา EQ นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ -อนุบาล 3
On April 1- May 3, 2013 The Samakmitr Wattana Kindergarten organized the EQ & IQ camp
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วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และรำ�ลึกถึงพระคุณแม่
On August 9, 2013 The Samakmitr Wattana Kindergarten organized activities on Mother’s Day

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 คุณลานทิพย์  ทวาทศิน นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการอำ�นวยการ  คณะกรรมการศูนย์ชลบุรี และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมงานนมัสการประจำ�ปี โดยได้รับเกียรติจากศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล เลขาธิการสมาคมฯ  เป็นผู้กล่าวพระคำ�ของพระเจ้า
On November 23, 2013 Organized a Worship of God, Khun Lantip Dvadasin, President of YWCA of Bangkok, Board
of Directors and staff joined together.  Rev. Poonsook Setsoponkul, General Secretary of YWCA of Bangkok shared
the word of God

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 สมาคมไวฯ-ศูนย์ชลบุรี จัดคริสตมาสให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางผึ้ง อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พร้อมมอบกระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า เสื้อกีฬา ให้กับนักเรียนทุกๆคน
On December 23, 2013 The YWCA of Bangkok-Chonburi Center organized Christmas activities and donated school
bags, shoes, socks, and sport wears to Wat Bang Puen School
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สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา /
YWCA of Bangkok – Pattaya Center
โครงการศูนย์พักพิงชั่วคราวเยาวสตรี
สมาคมฯ-ศูนย์พัทยาเห็นว่า สภาพสังคมในปัจจุบันของสถาบันครอบครัว สตรี
และเยาวสตรี ถูกรังแก กดขี่ ข่มเหง   สมาคมฯ เปิดโครงการ”ศูนย์พักพิงชั่วคราว”เพื่อ
ช่วยเหลือ สตรี และเยาวสตรี ให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้  เช่น ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และส่ง
ต่อไปยังหน่อยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน  9  เคส   สาเหตุเกิดจากการทำ�ร้ายร่างกาย
และจิตใจอย่างรุนแรง  โดนล่อลวง  และถูกล่วงละเมิดทางเพศ
Protects female youths at risk project: Currently, social conditions of
families, women and young women were persecuted.  YWCA of BangkokPattaya Center created this project to help women and young women to
escape these problems.  YWCA of Bangkok-Pattaya Center was set as a
housing facility to these unfortunate women and young women, as authorized
by the center committee.

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมาคมฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับ ตำ�รวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
เมืองพัทยานำ�นักเรียนโรงเรียนบ้านนอก   ปลูกปะการัง และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม
2556  
On July 9, 2013 YWCA of Bangkok-Pattaya Center with Pattaya
Tourist Police and volunteers led the students from Baan Nonk School to
grow coral, visited the sea turtle conservation and visited HTMS Chakri
Naruebet Royal Thai Navy

โครงการ YWCA พิทักษ์สายตา
สมาคมฯ-ศูนย์พัทยาร่วมกับPattaya  Sports Club  และ Jesters Care
for kids  จัดโครงการพิทักษ์สายตา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ให้กับ
นักเรียนในเขตพื้นที่อำ�เภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง จำ�นวน  4 โรงเรียน    รวม   274   อัน
ได้แก่ โรงเรียนวัดมาบข่า(มาบข่าวิทยาคาร), โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง,
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3, โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 7    
YWCA of Bangkok-Pattaya Center with Pattaya
Sports Club and Jesters Care for kids organized “Sight First
Project” to help students with vision problems.  The total
of 4 schools in district, Rayong; The    Mab Kab School,
Nikom Sang Ton Aeng School (Rayong), Nikom Sang Ton
Aeng School (Rayong 3), Chomchon Nikom Sang Ton Aeng
School (Rayong 7).
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โครงการครอบครัวอบอุ่น
สมาคมฯ - ศูนย์พัทยา จัดทำ�โครงการที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส
ทางสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์   โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและสำ�นักงานพื้นที่
การประถมศึกษาและมัธยม เขต 3  มีทุนการศึกษาระดับประถม - มัธยมศึกษา  
ปีการศึกษา 1,800.00  บาท ระดับอาชีวะศึกษา ปีการศึกษาละ 2,800.00 บาท  
และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ   10,000.00   บาท ปัจจุบันมีผู้ให้การ
อุปถัมภ์   361 ราย  จำ�นวน 50 โรงเรียน  มีนักเรียนทุนทั้งหมด  320 ทุน  
ประถม 222 ทุน  มัธยม 83  คน  การอาชีพ 15 คน  มหาวิทยาลัย 10 ทุน  
YWCA of Bangkok-Pattaya Center organized
a program that helps children and teenagers who
cannot afford education within Pattaya and under the
jurisdiction of The Office of Education Chonburi city
Zone 3 which has been setup since 1990; currently
there are 320 scholarship students

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน
สมาคมฯ-ศูนย์พัทยาร่วมกับพัทยาสปอร์ตคลับ ส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ให้มีการทำ�การเกษตรในโรงเรียน เช่น ฟาร์มเห็ด ,
มอบพันธุ์ปลา เลี้ยงปลา , ปลูกผักสวนครัว ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านนอก   2.โรงเรียนบ้านภูไทร   3.โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว  
4.โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 5.โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม   6.โรงเรียนบ้านทุ่ง
น้อย  7.โรงเรียนบ้านสันติคาม  8.โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
YWCA of Bangkok-Pattaya Center with Pattaya Sports Club
support students in various schools to learn and gain knowledge
about agriculture such as; mushroom cultivation, fish pond, vegetable
gardens, etc The schools are in program; Baan Nok School, Baan
Po Sai School, Chom Chon Wat Koa Mai Kaew School, Baan Haew
Kai Noue School, Wat Sukree Boonyaram School, Baan Tung Noi
School, Baan Santikam and Baan Boonsampan School.

โครงการอาหารกลางวัน
สมาคมฯ - ศูนย์พัทยา  จัดโครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนต่างๆ  และได้
มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ดังนี้ บ้านครูบุญชูเด็กพิเศษ, ชุมชนไชยพรวิถี, บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว และ ศูนย์ธารชีวิต   เป็นต้น
YWCA of Bangkok-Pattaya
Center organized luncheon project for
various schools and donated rice, dried
foods to Boonchoo Home, Community
Chaivitee, Home for Children and Families and Than Chiwit Center etc.
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โครงการสายใยแห่งรัก

กองทุนสายใยแห่งรัก   เป็นโครงการช่วยเหลือที่ สมาคมฯ
-ศูนย์พัทยา  ออกเยี่ยมเยือนหนุนใจ ให้กำ�ลังใจและทำ�กิจกรรมร่วมกับ
บุคคลในสถานที่ต่างๆ ในปีนี้ได้ จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้
กับเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอด (พระมหาไถ่) วันที่ 12 มีนาคม  2556
On March 12, 2013 Loving Bond Project - YWCA of Bangkok-Pattaya
Center visited and encouraged with individuals in different locations such as  Created
activities and luncheon for blind children (Mahatai)

กิจกรรมหารายได้
จัดงาน “ เดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กและสตรี บนชายหาด
พัทยา   ปี 2013 “    ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   เพื่อนำ�เงิน
รายได้ไปดำ�เนินการ   โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ,  
โครงการรักสิ่งแวดล้อม , ศูนย์พักพิงชั่วคราวเยาวสตรี    ,โครงการตรวจสุขภาพ...แด่น้อง , โครงการดาวเทียมเพื่อการศึกษานักเรียนใน
ถิ่นทุรกันดาร  ฯลฯ  เมิ่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
On June 15, 2013 YWCA of Bangkok-Pattaya Center organized “Walk-Run charity for women and children
on the Pattaya Beach Year 2013” The winner received the HRH Princess Soamsawali Trophy.  The proceeds will go
to support agricultural projects for lunch, loves environment project, protects female youths at risk project, health
check project, the satellite program to educate students in the wilderness project, and etc.

โครงการตรวจสุขภาพแด่..น้อง
สมาคมฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับ ณิชาคลีนิก โรงเรียนชลบุรีการบริบาล และ โรงเรียน
สอนตัดผมจุฑามาศ จัดทำ�โครงการนำ�ร่องตรวจสุขภาพเพื่อเด็กพิเศษ ที่ด้อยโอกาส และมี
การติดตามผลทุก 3 เดือน ศูนย์ธารชีวิต ,บ้านครูบุญชู   และ บ้านพักเด็กและครอบครัว
จ.ชลบุรี
YWCA of Bangkok-Pattaya Center with Nicha Clinic, Choburikarn Boribarn School and Chutamas Barber
School organized the health check project with follow up every 3 months for underprivileged children at Fountain
of Life Centre, Boonchoo Home, and Children and Family Shelter, Chonburi

กิจกรรมอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

     สมาคมฯ - ศูนย์พัทยา ร่วมกับ Pattaya Sports Club ,Jesters Care
For Kids จัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆเช่น
โครงการที่ช่วยเหลือสำ�หรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหา หรือ
ผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ
ช่วยเหลือน้ำ�ท่วม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ 7  ตุลาคม 2556
จัดตั้งกล่องบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ประเทศฟิลิปปินส์    
มอบเครื่องกรองน้ำ�ให้กับเด็กโรงเรียนอนุบาลอธิฎฐาน ,โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย,
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 9       
เยี่ยมผู้ต้องหาหญิงที่เรือนจำ�ชลบุรี
     YWCA of Bangkok-Pattaya Center with Pattaya Sports Club and Jesters
Care For Kids organized activities to various places, for example;
1.Project underfunded school and helping who are experiencing various
disasters disasters
2.On October 7, 2013 helped flood victims at Baan Shang, Prachinburi
3.Set up the donation boxes to raise funds for typhoon victims in the Philippines
Provided the water filters for students from various schools; Atitarn Kindergarten
School, Baan Tungnoi School, Muang Pattaya 9 School
Visited the women prisoners at Chonburi Prison
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