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ให้ใช้ อันนี้แทน

คุณขวัญ.... ไมเคยเรียนมากอน แตไดเรียนแลว
รูสึกสบายตัว จากที่เคยปวดเอว ปวดหลัง
ตองไปนวดเวลาปวด แตพอมาเรียนแลวรูสึก
ไมปวด แลวครูสอนสนุกเขาใจงาย อยากใหคน
ที่ไมเคยเรียนลองมาเรียนรู

สอนโดยครูที่ไดรับการอบรม
ตามมาตร�าน
Yoga Alliance(RYS)

สมัครไดตลอด
วันนี้ - มิถุนายน
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คุณวี.... “ไมเคยเรียนมากอน เลือกเรียนกับ
ครูตอย เพราะวามาเปดสอนใกลกับที่ทำงาน
พอเลิกงานแลว ไมตองเสียเวลาเดินทางไปหา
ที่เรียนอีก สะดวกมากคะ ดีใจที่มีการเปดสอน
ที่ตึกคะ คุณครูสอนดีคะ ใจเย็น อธิบายไปทีละ
ทา และชี้แจงใหรูประโยชนของ แตละทา
คุณครูใสใจนักเรียน และแนะนำตลอดการฝก
เนนย้ำ ไมใหฝกจนบาดเจ็บ หลังจากเรียนได
3-4 ครั้ง รูสึกวารางกายยืดหยุนขึ้น นอน
หลับงาย ขับถายดีขึ้น เราสามารถนำบางทา
ไปแกไขอวัยวะที่ตึงหรือเคล็ดอยางไดผล
ชอบคะ ไดใชสมาธิอยูกับตัวเองดวย เปนการ
ออกกำลังกายแบบนิ่งๆ ที่ไดเหงื่อดีมาก
สนุกและประทับใจ”

โยคะเพื่อสุขภาพ

สมาคมฯ เปิดชั้นเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ มาตราฐาน Yoga Alliance (RYS) โดย ดร.พัชรา วรศะริน อนุกรรมการ
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และฝ่ายบุคคล เรียนสนุก สุขภาพแข็งแรงในบรรยากาศอบอุ่น ปรับบุคลิกภาพท่วงท่าแบบตัวต่อตัว
สนใจติดต่อได้ที่ 02-287-3136 ต่อ 515
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สวนเกษตรชีวภาพ

นายกสมาคมฯ ภริยาทูต กรรมการอ�ำนวยการ ที่ปรึกษา และเลขาธิการ ท�ำพิธีมอบโครงการสวนเกษตรชีวภาพ
ยั่งยืน ณ มูลนิธิชัยพฤกษ์ จ.นครนายก ที่สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมอบทุนการศึกษา
ให้เด็กที่เรียนดี

สนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอด

8 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอ�ำนวยการ ทีป่ รึกษาฯ และเลขาธิการ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุน
โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรวี นั (เขาใหญ่) จ�ำนวน 150,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กฬ
ี า
ของใช้อุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กในโรงเรียนสอนคนตาบอด
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วิ่งการกุศล
สมาคมฯ สนั บ สนุ น งานเดิ น - วิ่ ง
การกุศล 140 ปี คริสตจักรที่สอง สามย่าน
ซึ่งจัดเมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ สวน
ลุมพินี โดยมีกรรมการอ�ำนวยการ ทีป่ รึกษา
และพนักงานของสมาคมฯ ร่วมเดิน-วิ่งใน
ครั้งนี้ด้วย

สร้างถนนคอนกรีต

8 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอ�ำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเลขาธิการ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ท�ำพิธีเปิดถนน
คอนกรีตเพื่อชุมชน บ้านรุ่งสว่างสามัคคี อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสมาคมฯ สนับสนุนงบประมาณพร้อม
มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์

น�้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

9 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอ�ำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเลขาธิการ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ มอบตู้หยอด
เหรียญ จ�ำนวน 2 ตู้ ให้กับชุมชนบ้านโคกตะแบก อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็ก และชาวบ้านในชุมชนมี
น�้ำดื่มสะอาด พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
วารสาร YWCA กรุงเทพฯ

4

เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง

14 กุมภาพันธ์ 2561 นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เยี่ยมเยียน
อธิษฐานให้ก�ำลังใจ และมอบความรักให้ผู้ป่วยในวันแห่งความรัก ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี

เยี่ยมโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการ

14 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์
นายกสมาคมฯ กรรมการอ�ำนวยการ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ ของส�ำนักงานบรรเทา
ทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย
ณ สถานคุ ้ ม ครองและพั ฒ นาคนพิ ก ารบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสมาคมฯ ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการฯ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้
ที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วย

สร้างหอพักนักเรียน

23 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอ�ำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเลขาธิการ
ร่วมพิธีเปิดหอพักนักเรียนบ้านเด็กพระสิริ ท่าก่อม่วง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน สมาคมฯ ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อาหารแห้ง และทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กนักเรียน
ที่เรียนดี
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สนับสนุน YWCA เชียงใหม่

24 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายก
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ พร้อมกรรมการอ�ำนวยการ
ที่ปรึกษาฯ และเลขาธิการ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องใน
โอกาสมอบถวายอาคาร YWCA เชียงใหม่ ต�ำบลวัดเกตุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบเงินสนับสนุนค่า
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้องพักของ
สมาคม YWCA เชียงใหม่ จ�ำนวน 240,000 บาท
ในโอกาสนีน้ างวันทนีย์ โชตินนั ทเศรษฐ์ นายกสมาคม
YWCA ปากเกร็ด ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสหพันธ์
สมาคม YWCA ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีด้วย

สร้างห้องน�้ำ
สมาคม YWCA กรุ ง เทพฯ สนั บ สนุ น งบ
ประมาณสร้างห้องน�้ำสุขสันต์ จ�ำนวน 3 ห้อง เพื่อ
ให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มอบให้โรงเรียนบ้าน
เวฬุวัน อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มอบของขวัญวันเด็ก
นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ และนางประทุม
ชัยอักษรเวช ผูช้ ว่ ยเลขาธิการฯ มอบของเล่น ตุก๊ ตา
ให้กับส�ำนักงานเขตสาทร เพื่อเป็นของขวัญให้กับ
เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
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ค่ายปิดเทอม

สมาคมฯ จัดค่ายปิดเทอม Junior Camp ให้เด็กระดับประถม 1-6 วันที่ 19 มีนาคม-11 พฤษภาคม 2561 เพือ่ แบ่ง
เบาภาระผูป้ กครองและให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น มีกจิ กรรมมากมายเช่น ชัน้ เรียนภาษาจีน อังกฤษ คณิต ศิลปะป้องกัน
ตัว แบดมินตัน ศิลปะ งานประดิษฐ์ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ สนใจติดต่อ 02-287-3136 ต่อ 518

มอบวุฒิบัตร

นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ มอบวุฒิบัตรให้
นักเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย YWCA สาทร ที่
ที่ส�ำเร็จการศึกษาชั้นปฐมวัยประจ�ำปี 2560

มอบทุนการศึกษา

7 กุมภาพันธ์ 2561 นางนารีบูลย์ ราชคีรี ที่ปรึกษา คณะกรรมการอ�ำนวยการ นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ
มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนโครงการแม่อุปถัมภ์โรงเรียนประถมนนทรี พร้อมชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนและ
เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน
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สิสิ่ง่งตีตีพพิมิมพ์พ์

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

กิจกรรมสมาคมฯ

เดือนพฤษภาคม 2561
• 13 พฤษภาคม 2561 คอนเสิร์ต “ฟังเพลงเพลิน เชิญลีลาศ”
• 21 พฤษภาคม 2561 มอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านว่านแกเจริญ จ.อุบลราชธานี
• 22 พฤษภาคม 2561 มอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง จ.ศรีสะเกษ
			
มอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านอีหนา จ.ศรีสะเกษ
เดือนมิถุนายน 2561
• 9 มิถุนายน 2561 กิจกรรมท�ำความดีเพื่อสังคม “คืนธรรมชาติส่ทู ้องทะเล” (ปลูกปะการัง)
• 14 มิถุนายน 2561 เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ
• 16 มิถุนายน 2561 จัดอบรมให้นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแม่อุปถัมภ์ เรื่อง
			
“รักแท้รอได้ รักเป็นเห็นทางออก” และมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา
			
และมัธยมศึกษาตอนต้น
• 30 มิถุนายน 2561 มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2561
• กรกฎาคม 2561 โครงการ “รักตน รักคน รักษ์โลก”
• 21 กรกฎาคม 2561 นมัสการครบรอบ 71 ปี
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เดือนสิงหาคม 2561
• 18 สิงหาคม 2561 งานลูกพบแม่

