วารสารฉบับที .ค่ ายเยาวชน
ฝ่ ายกิจกรรมเยาวชนและทีมงาน จัดค่ายเยาวชนจํานวน รุ่น เริ มวันที # มีนาคม

มีเยาวชนเข้ าร่วม

จํานวน &' คน มีกิจกรรมต่างๆเช่น ศิลปะ งานประดิษฐ์ เล่านิทาน แบดมินตัน รํ าไทย เทควันโด ทัศน
ศึกษา ฯลฯ ณ ชัน5
4 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ
.มอบรถเข็น
Mrs. Astrid Amaya ภริ ยาเอกอัคราชทูตโคลัมเบีย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก

สมาคมฯ คุณดารัตน์ พิทกั สิทธิ; ประธานฝ่ ายจัดหาทุน ร่ วมมอบรถเข็นให้ ผ้ พู กิ าร
ชุมชนศิริสขุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จํานวน &' คัน เมือวันที B มกราคม

.กิจกรรมหารายได้

สมาคมYWCAกรุงเทพฯ ร่ วมกับ หม่อมหลวงภูมใิ จ ชุมพล จัดงาน “An
Enchanting Evening of Thai Creativity” เพือหารายได้ช่วยเหลือเด็กและสตรี โดย
ภายในงานมีการเดินแบบชุดไทยและชุดผ้าไหม โดยท่านทูต,ภริ ยาทูต,นายแบบและนางแบบ
กิตติมศักดิ; ในวันเสาร์ที => มกราคม @AAB ณ. อกาลิโก บ้านทรงไทยหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล
สุ ขมุ วิท กรุ งเทพฯ

.รี ทรี ต
ฝ่ ายศาสนาจัดรี ทรี ตพนักงาน หัวข้ อ “SUCCESS” เพือให้ พนักงานมุง่ มัน ....สูผ่ ลสําเร็ จ ในชัยชนะ
และทัศนศึกษาตามทีต่างๆ มีพนักงานเข้ าร่วมจํานวน คน เมือวันที - & มกราคม ณ การ์ เดนบีซ รี
สอร์ ท จ.เพชรบุรี

.เยียมกรรมการ
ฝ่ ายศาสนาและทีมงานYWCA มีพนั ธกิจการเยียมเยือน หนุนใจ คุณลัดดาวัลย์ ลีลาปิ ยมิตร /คุณรี ณา
เอีHยบ และคุณทิวลิป ยอร์ ช

!.ประชุมประจําปี
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
YWCAกรุงเทพฯ นําเสนอรายงานกิจกรรมปี

โดยคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม

J และวางแผนดําเนินงานปี

เมือวันที

มีนาคม

ณ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ
&.มอบวุฒบิ ัตร
ฝ่ ายการศึกษา สถานรับเลี 4ยงเด็กYWCAสาทร จัดพิธีมอบวุฒิบตั รให้ กบั นักเรี ยนทีจบหลักสูตรการศึกษา
ปี

เมือวันที & มีนาคม

.มอบอุปกรณ์ ให้ เด็กกําพร้ า
สมาคม YWCA กรุงเทพ มอบอุปกรณ์กีฬา /เครื องเขียน ,H.E.Mrs. Chua Siew San
เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ และ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินซื 4อชุด
เครื องนอน ให้ แก่เด็กบ้ านพักเด็กกําพร้ าบ้ านป่ าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมือวันที 20 มีนาคม
2558
9.บ้ านกล้ วย

วันจันทร์ที @= กุมภาพันธ์ @AAB Mrs. Akiko El Housniภริ ยาเอกอัครราชทูตโมร๊ อคโคและ
กรรมการงานบาซาร์ @Q>R, คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ คุณดารัตน์ พิทกั ษ์สิทธิ;
ประธานจัดหาทุนและเจ้าหน้าทีสมาคมฯ ร่ วมเดินทางไปโรงเรี ยนบ้านกล้วย และโรงเรี ยนบ้าน

กล้วย สาขาตะเพินคี จังหวัดสุ พรรณบุรี เพือเปิ ดโรงสี ขา้ ว ประจําชุมชน และมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นกั เรี ยน จํานวน @B ทุน
..เข้ าเฝ้า
เมือวันอังคารที & มีนาคม

Mrs.Catherine Viteau ภริ ยาเอกอัครราชฝรังเศส ประธานจัด

งานบาซาร์ ' & Mrs. Astrid Amaya ภริ ยาเอกอัคราชทูตโคลัมเบีย ประธานบาซาร์ ' B คณะ
ภริ ยาทูต คุณลานทิพย์ ทวาทศินนายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและมูลนิธิชยั
พัฒนา
11.จบการศึกษา

เมือวันเสาร์ ที กุมภาพันธ์
น.ส.ดารากูล อาจหาญ ได้ รับทุนการศึกษาจากสมาคมYWCA
กรุงเทพฯ จนจบการศึกษา คณะการท่องเทียวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั จจุบนั ทํางาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้ งวัฒนะ เข้ าพบคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ประธานฝ่ ายสังคมฯ และ ศจ.
พูลสุข เศรษฐ์ โสภณกุล เลขาธิการฯ เพือกล่าวขอบคุณและขอพร

. มอบเครื องกรองนํWา
เมือวันศุกร์ที 20 มีนาคม 2558 Mrs. Sonail Kottegoda ภริ ยาเอกอัครราชทูตศรี ลงั กา สถานทูตศรี
ลังกา ประจําประเทศไทย และสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุ งเทพ มอบเครื องกรองนํWาให้แก่ศนู ย์เด็ก
กําพร้าปากะญอ บ้านป่ าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

