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65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “ 65th YWCA Diplomatic
Charity Bazaar 2018” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูต
สมาพันธรัฐสวิส ประจ�ำประเทศไทย ประธานจัดงาน ฯ และผูแ้ ทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายพวงมาลัย
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดแถบแพรเปิดงานฯ
ทรงฉายพระรูป ทรงเยี่ยมร้านค้าของสถานทูตต่าง ๆ และทรงทอดพระเนตรสินค้าที่น�ำมาจ�ำหน่ายด้วยความสนพระทัย
พร้อมทรงอุดหนุนสินค้าจากบูธต่าง ๆ รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ น�ำไปด�ำเนินโครงการการกุศลและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
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พิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ชั้น 2 ห้องอับดุลราฮิม ณ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

นางอุษณา สุคนธทรัพย์ อาจารย์วทิ ยา วุฒิไกรเกรียง
นางนิภวัลย์ องุน่ ศรี
นายกสมาคมฯ
คริสตจักรสาธร
ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กล่าวต้อนรับ
แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า
กล่าวรายงาน
โครงการแม่อปุ ถัมภ์

นางนารีบลู ย์ ราชคีรี
พิธกี ร

โครงการแม่อุปถัมภ์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 เพื่อถวายเป็น
ราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
เพื่อให้ทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก
นักเรียนทีย่ ากจน และด้อยโอกาส ปัจจุบนั มีผอู้ ปุ ถัมภ์
119 ราย มีนักเรียนในโครงการ 555 คน

การแสดงของนักเรียน
จงฝึกเด็กในทางที่
เขาควรจะเดินไป
และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
พระธรรมสุภาษิต 22:6
บรรเลงเดีย่ วระนาด โรงเรียนประถมนนทรี
ผู้บริจาคเงินสนับสนุนหลัก ปี 2561

หม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล
จ�ำนวน 100,000 บาท

ระบ�ำดอกบัว โรงเรียนวัดดอกไม้

Mrs.Juling Patra Chirathivat
จ�ำนวน 100,000 บาท
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คุณวารินทร์ สัจเดว
จ�ำนวน 100,000 บาท

โครงการแม่อุปถัมภ์ งาน “ลูกพบแม่” 2561
โดยท่านอุปทูต ภริยาทูต กรรมการและทีป่ รึกษาสมาคมฯ และผูม้ เี กียรติ
ปีการศึกษา 2561
ปัจจุบนั สมาคมฯ มีนกั เรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้
รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 555 ทุน เป็นนักเรียน ระดับชัน้ ประถม
ศึกษา จ�ำนวน 386 คน จาก 40 โรงเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
จ�ำนวน 135 คน จาก 60 โรงเรียน และระดับอาชีวศึกษา จ�ำนวน 9 คน จาก
8 สถาบัน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�ำนวน 25 คน จาก 15 สถาบัน

สมัครเป็นแม่อุปถัมภ์
ยังมีเด็กๆ อีกจ�ำนวนมากที่ขาดโอกาสในการศึกษา ท่านสามารถเป็น”ผู้ให้”้ ได้
โดยการบริจาค อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน หรือมอบทุนการศึกษา ฯลฯ
สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 022873136 ต่อ 514 524
แผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
งาน “ลูกพบแม่” เป็นโอกาสที่แม่อุปถัมภ์ และลูกอุปถัมภ์ ได้พบปะ พูดคุย ท�ำความรู้จัก มอบก�ำลังใจ และความรักให้แก่กัน

พระเยซูตรัสว่า.... “การให้เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35
Jesus said ... “It is more blessed to give than to receive” Acts 20:35
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มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย
สมาคมสนับสนุนโครงการของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง
จ� ำ นวน 4 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการคื น เสี ย งสู ่ โ สต
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่
และความพิ ก ารอื่ น โครงการทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ
ผู้พิการและทุพพลภาพ และโครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม
เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2561นางอุ ษ ณา
สุ ค นธทรั พ ย์ นายกสมาคม ที่ ป รึ ก ษาฯ เลขาธิ ก าร
และ Mr. Gracita Tolentino ภริ ย าเอกอั ค รราชทู ต
สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส ประจ� ำ ประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต
ครั้งที่ 65 Mrs. Sirin Artinian ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์
อาร์เมเนีย ประจ�ำประเทศไทย และนางจูหลิง จิราธิวัฒน์
ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการจั ด งานฯ มอบเงิ น จ� ำ นวน
600,000 บาท โดยมี พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และแพทย์แต่ละโครงการเป็นผู้รับมอบ

มอบแว่นตาผู้สูงอายุ
สมาคมมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผูส้ งู อายุในชุมชน โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางอุษณา
สุ ค นธทรั พ ย์ นายกสมาคม Mrs. Chungwha Oh
ภริยาเอกอัครราชทูตเกาหลีประจ�ำประเทศไทย กรรมการ
จั ด งานบาซาร์ ฯ พร้ อ มด้ ว ยกรรมการอ� ำ นวยการ
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สมาคม
ร่ ว มมอบแว่ น ตาจ� ำ นวน 200 อั น ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ แ ละ
ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาทางสายตา ณ ชุ ม ชนสุ ข สวั ส ดิ์ 42
เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับจาก
นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อ�ำนวยการเขตราษฏร์บูรณะ
ประธานและกรรมการชุมชน รวมทั้งชาวชุมชน และได้รับ
ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

มอบเงินอุทกภัยและแผ่นดินไหว
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
สมาคมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย
ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี และเมื่อวันที่
10 กันยายน 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม
กรรมการอ�ำนวยการ ทีป่ รึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่
ได้มอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท โดยมี พลอากาศโทภักดี
แสง-ชูโต เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

สมาคมให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย และ
แผ่ น ดิ น ถล่ ม ครั้ ง ใหญ่ ใ นประเทศญี่ ปุ ่ น โดยเมื่ อ วั น ที่
6 กันยายน 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม
ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินรายได้
จากการจั ด งานบาซาร์ YWCA และคณะภริ ย าทู ต
จ�ำนวน 300,000 บาท ให้แก่ “สภากาชาดญี่ปุ่น” โดยมี
นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย
เป็นผู้รับมอบและแสดงความขอบคุณต่อน�้ำใจที่คนไทย
มีต่อชาวญี่ปุ่นเสมอมา
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คริสต์มาสโรงเรียนต่างจังหวัด
11-18 ธันวาคม 2561 สมาคมฯ จัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ และบอกเล่า
เรื่องราวความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส พร้อม
ทั้ ง มอบของขวั ญ ให้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นและครู ใ นโรงเรี ย น
ต่างจังหวัด รวมจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,375 คน
จังหวัดกาญจนบุรี • รร.หัวหิน • รร.บ้านทุง่ เรือโกลน
			
• รร.บ้านหนองปลาซิว
			
• รร.ท่ามะเดื่อ
			
• รร.บ้านหินดาด
จังหวัดราชบุรี
•รร.โรตารี่ 1 บ้านพุน�้ำร้อน
			
• รร.บ้านร่องเจริญ
จังหวัดชลบุรี		
• รร.เกาะจันทร์วิทยาคาร
กรุงเทพฯ		
• รร.วัดจันทร์นอก

คริสต์มาสโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
19 ธั น วาคม 2561 นางวรรณี พลอยพิ สุ ท ธิ์
ประธานฝ่ายศาสนาน�ำทีมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อ
การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าให้กับเจ้าหน้าที่
และผู ้ ป ่ ว ยโรงพยาบาลมหาวชิ ร าลงกรณธั ญ บุ รี
จ�ำนวน 100 คน

ค่ายปิดเทอม Junior Camp
สมาคมฯ จั ด ค่ า ยปิ ด เทอม Junior Camp ส� ำ หรั บ เด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ใน เดื อ น
มีนาคม – พฤษภาคม และเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และให้เด็กใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เด็กจะได้เรียนรู้ ท�ำด้วยตนเอง และการท�ำงานเป็นทีม เช่น
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ จีน คณิต เทควันโด ศิลปะ ท�ำอาหาร เต้นประกอบเพลง และ ทัศนศึกษานอกสถานที่
เป็นต้น ผูป้ กครองสามารถติดตามได้จาก Facebook YWCA of Bangkok หรือ www.ywcabangkok.com
หรือ โทร. 0 2287 3136 ต่อ 518
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สิ่งตีพิมพ์

PAGE
• YWCA of Bangkok
• YWCA Pattaya

ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-287-3136
เรืองวิทย์ อินหล้า ประชาสัมพันธ์ ต่อ 526
อิศญา น้อมศิริ สมาชิกสัมพันธ์ ต่อ 515

ขอบคุณผู้สนับสนุนเบเกอรี่
งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต
ครั้งที่ 65 ปี 2561

