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ปี

นี้เป็นปีที่ 70 ที่สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ได้
รับใช้สงั คมโดยการทรงน�ำขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
สมาคมฯ ได้พฒ
ั นาพันธกิจต่างๆ ของสมาคมฯ
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการอ�ำนวยการสมาคมฯ
ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ และได้ด�ำเนินการมาจนถึง
ปัจจุบัน อาทิเช่น
งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ซึ่งจัด
มาปีนี้เป็นปีที่ 64 เงินรายได้จากงานได้น�ำไปช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่ โครงการทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โครงการสุขภาพ
ชุมชน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการ
พัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาโครงการสร้างพืน้ ฐาน
ของโรงเรียนในต่างจังหวัด โครงการส่งเสริมสถานะ
ภาพเด็กและสตรี และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน
ประเทศ และต่างประเทศ
โครงการแม่อปุ ถัมภ์เป็นอีกโครงการทีส่ มาคมฯ
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 ปัจจุบันมี
ผูอ้ ปุ ถัมภ์ทเี่ ป็นสมาชิกสมาคมฯ ทูตประเทศต่างๆ และ
ภริย า รวมทั้ ง บุ คคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 155 ท่ า น
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยด้านอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กระดับ

ประถม-ระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จ�ำนวน 411 คน
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีพนั ธกิจด้านศาสนา
มี ก ารเยี่ ยมเยี ยนผู ้ ป ่ วยโรคมะเร็ ง การเยี่ ย มเยีย น
โรงเรียนของโครงการแม่อุปถัมภ์และพันธกิจด้าน
เยาวชน มีการจัดค่าย Junior Camp ในช่วงปิดเทอม
สมาชิกสามารถเข้าร่วมพันธกิจของสมาคมฯ
โดยการเข้าร่วมซื้อสินค้างานบาซาร์ YWCA และ
คณะภริยาทูต ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หรือสมัครโครงการแม่อปุ ถัมภ์เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ด้านอุปกรณ์การศึกษากับเด็กๆ และเยาวชนผูย้ ากไร้
และด้อยโอกาส หรือจะส่งบุตรหลานเข้าร่วม
Junior Camp ของสมาคมฯ
ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ
ได้จาก website และ Facebook ของ
สมาคมฯ
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
อวยพระพรท่าน และครอบครัว
ตลอดไป
เลขาธิการ

กิจกรรมสมาคม YWCA กรุงเทพฯ
มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน
- มอบทุนการศึกษา โครงการแม่อุปถัมภ์
10 มิถุนายน - พบเพื่อนใหม่ โครงการแม่อุปถัมภ์
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองสถานรับเลี้ยงเด็ก YWCA สาทร
- เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลวชิราลงกรณ์
จ.ปทุมธานี
กรกฎาคม 2560
1 กรกฎาคม - กิจกรรม “ทำ�ดีเพื่อสังคมครบรอบ 70 ปีสมาคม”
		
ณ มูลนิธิชัยพฤกษ์ จ.นครนายก
22 กรกฎาคม - ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560
- นมัสการครบรอบ 70 ปี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ
- โครงการรักตน รักคน รักษ์ โลก
สิงหาคม 2560
19 สิงหาคม - งาน “ลูกพบแม่”

วารสาร YWCA กรุงเทพฯ

2

รีทรีตกรรมการและที่ปรึกษา

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมฯ จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการอ�ำนวยการและที่ปรึกษาชุดใหม่ โดย
ร่วมกันวางแผนงานสมาคมฯ ระยะสั้น และระยะยาว ณ ห้องเอสเธอร์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

ค่าย DAY CAMP

มอบวุฒิบัตร

ช่วงปิดภาคเรียนเดือน มีนาคม-เมษายน 2560
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม Day Camp
เป็นจ�ำนวน 3 รอบ เพื่อเสริมสร้างเด็ก ด้วยกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน

วั นที่ 28 กุ มภาพั นธ์ 2560 พิ ธี มอบวุ ฒิ บั ต ร
นักเรียนปฐมวัย YWCA สาทร โดย นางนารีบูลย์ ราชคีรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ ณ ห้องอับดุลราฮิม
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

ดวงตา...ดวงใจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการอ�ำนวยการ และเลขาธิการ เยี่ยมโครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม (จักษุ
ศัลยกรรมฯ) ที่สมาคมฯ สนับสนุน มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจ�ำนวน 50 ตา และได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมทั้ง
ถุงปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่โรงพยาบาลบุณฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
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รีทรีตพนักงาน

สอนท�ำกิมจิ

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ประธานฝ่ายกิจกรรม
น�ำสมาชิกและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมพิเศษ การท�ำ
อาหารเกาหลี : ข้าวย�ำบิบมิ บับและกิมจิ สอนโดยอาจารย์
Bong Soon Shin มิชชันนารีชาวเกาหลี ณ บ้านเปาโล
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

มอบเครื่องกรองน�้ำและเครื่องดนตรี
วันที่ 3 มีนาคม 2560 จัดรีทรีตพนักงาน หัวข้อ
“Build up” เพื่อให้พนักงานท�ำงานร่วมกันด้ ว ย
ความรัก สามัคคี และเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ ห้อง
เอสเธอร์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

มอบห้องน�้ำและทุนการศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เป็นผูแ้ ทนมอบเครือ่ งกรองน�ำ้ และเครือ่ งดนตรี แก่นกั เรียน
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย จ.ขอนแก่น

สร้างอาคารอเนกประสงค์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กรรมการอ�ำนวยการ/
ที่ป รึ ก ษา และเลขาธิการ ร่วมพิธีมอบห้องน�้ ำ ทุ น
การศึกษา และอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เป็นผูแ้ ทน มอบอาคารอเนกประสงค์และทุนการศึกษา ให้กบั
ชุมชนหมวดคริสตจักรบ้านหนองขาวเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน
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Mini Bazaar 2017

วันที่ 24-26 มีนาคม 2560 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ และคณะภริยาทูต จัดงาน YWCA Mini Bazaar 2017
ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ภายในงานมีบูธขายสินค้า และมีการแสดงจากประเทศต่างๆ

ค่ายปิดเทอม

สนับสนุนค่าย YC

คณะกรรมการอ� ำ นวยการ และเลขาธิ ก าร
มอบเงินให้กับผู้อ�ำนวยการองค์การเยาวชนไทยเพื่อ
พระคริสต์ YFC เพื่อสนับสนุนการจัดค่าย Youth
Challenge (YC2017)

วันที่ 6-24 มีนาคม และ 18-28 เมษายน 2560
สมาคมฯ จัดค่าย YWCA Junior Camp เพื่อให้เด็กๆ
ได้ ใช้เวลาช่วงปิดเทอมในการพัฒนาทักษะทางศิลปะ
การร้องเพลง การเต้น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

วันที่ 6-9 เมษายน 2017 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ในค่าย YC2017
ณ วังรีรีสอร์ท นครนายก
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ส่งมอบคืนพื้นที่ดินแดง

วันที่ 25 เมษายน 2560 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าทีร่ บั ใช้พระเจ้าในชุมชนดินแดง 58 ปี
และส่งมอบคืนพื้นที่สถานรับเลี้ยงเด็ก YWCA ดินแดง ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง

สร้างห้องน�้ำและซ่อมแซมแทงค์น�้ำ

นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา/
กรรมการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมให้ก�ำลังใจ
อธิษฐานหนุนใจ และมอบของใช้ให้ผปู้ ว่ ยมะเร็ง ทีส่ ถาบัน
มะเร็ง รพ.มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สมาคม YWCA
กรุงเทพฯ สร้างห้องน�้ำ และซ่อมแซมแทงค์น�้ำ ให้กับ
โรงเรียนบ้านน�้ำเลา อ.นาหมื่น จ.น่าน

สร้างห้องสหกรณ์

มอบลานอเนกประสงค์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กรรมการอ�ำนวยการ/
ที่ปรึกษา และเลขาธิการ มอบลานอเนกประสงค์และ
อุปกรณ์กีฬา ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้า บ้าน
ลอเรนโซ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กรรมการอ�ำนวยการ/
ที่ปรึกษา และเลขาธิการ มอบห้องสหกรณ์ และมอบ
ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
จ.สระบุรี
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แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ
ป 2559- 2563

นางสุชาดา ตีระพัฒนกุล
นางนิภวัลย องุนศร�
นางอุษณา สุคนธทรัพย
Mrs.Suchada
Teraphatanakul
Mrs.Niphawan
Angunsri
Mrs.Usana Sukhonthsub
อุปนายกที่ 1
อุปนายกที่ 2/ประธานฝายสังคมสงเคราะห/
นายกสมาคม/ประธานฝายอาคารสถานที่/
ประธานฝายการศึกษา
ประธานฝายจัดหาทุน

นางสาวอัชร� รุงนภา
Ms.Atcharee Rungnapha
เลขานุการ/ประธานฝายบุคคล/
ประธานฝายสำนักงาน

นางสุดาวัลย คมธรรม
Mrs.Sudawan Khomtharm
เหรัญญิก

นางพรทิพย ศร�สมเลิศ
Mrs.Pornthip Srisomlerd
ผูชวยเหรัญญิก/
ประธานฝายจัดซื้อ–จัดจาง

นางสาวถนิมพร สรรคศิร�ชัย
Ms.Dhanimporn Sunsirichai
ประธานฝายกิจกรรม

นางสาวพรรณราย ปยะชินวรรณ
Ms.Phannarai Piyachinawan
ประธานฝายตรวจสอบ

นางวรรณี พลอยพ�ศุทธิ์
Mrs.Wannee Phloyphisut
ประธานฝายศาสนา

นางสาวกฤติกา สิวายุ
Ms.Kritiga Sivayu
นายทะเบียน/
ประธานฝายสมาชิกสัมพันธ

นางมะลิวัลย พันธสัญญากุล
Mrs.Maliwan Pantasanyakul
ประธานคณะกรรมการสมาคม
ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนยชลบุร�

นางสาวนัฐธิกา โฮ
Ms.Nattika Ho
ปฏิคม / ประธานฝายประชาสัมพันธ

นางสาวเฟ��องลดา ลีลาปยมิตร
Ms.Fuanglada Lelapityamit
กรรมการ
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นางสาวอรพันธุ โชติเสร�พันธ
Ms.Orapan Chotseripun
กรรมการ

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 02-287-3136 แฟกซ์ : ต่อ 519
Website : www.ywcabangkok.com

สิ่งตีพิมพ์

PAGE
• YWCA Pattaya
• YWCA of Bangkok

ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ โทร : 0 22873136
เรืองวิทย์ อินหล้า ประชาสัมพันธ์ ต่อ 526
อิศญา น้อมศิริ สมาชิกสัมพันธ์ ต่อ 538

ห้
องพักรูปโฉมใหม่ สมาคมฯ ได้ปรับปรุงห้องพักใหม่ มีความสวยงามทันสมัยมีห้อง
พบกับ.... ให้ประทัเลือบกใช้ใจ บใจกลางย่
ริการหลากหลายรูปแบบ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการ
านธุรกิจ ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด
ราคา Promotion ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2560

Room Type Normal (net) Baht Promotion (net) Baht

Deluxe Single
Standard Twin
Deluxe Twin
Deluxe Double
Family Room

1,100
1,320
1,760
1,540
1,980 (4 persons)
2,200 (5 persons)

1,000
1,200
1,600 extra bed +300
1,400
1,800 (4 persons)
2,000 (5 persons)

ติดต่อจองห้องพักได้ที่

0-2287-3136 , 0-2286-1936 ต่อ 0

website : www.ywcabangkok.com

