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สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  สามารถดำ�เนินการด้วย
ดี  ด้วยความเมตตา และการทรงนำ�จากองค์พระผู้เป็นเจ้า  ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการอำ�นวยการ  คณะอนุกรรมการ  คณะ
ภริยาทูตานุทูต  สมาชิกสมาคมฯ บรรดาผู้มีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่
พนักงานของสมาคมฯ
ในปี 2554 แม้เศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำ�นวยเนื่องจากวิกฤตภัย
นา้ํ ท่วม  แต่สมาคมฯ ยังได้รบั การสนับสนุน  จากสถานทูต บริษทั CPN
จำ�กัด จากองค์กรต่างๆ ห้างร้าน สมาชิกสมาคมฯ และผู้มีจิตศรัทธา
ทุกท่านในการจัดงาน ออกร้านนานาชาติ ไว ดับยู ซี เอ 2554 (YWCA
International Bazaar 2011) ทำ�ให้สมาคมฯได้รับความสำ�เร็จเกินความ
คาดหมาย
สมาคมฯ ได้นำ�รายได้จากการจัดงานออกร้านนานาชาติ
ทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นอกจากนีย้ งั ได้จดั สร้างห้องสมุด และอาคารเอนกประสงค์ให้กบั โรงเรียน
เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดทำ�โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง
วันให้กบั โรงเรียน  จัดทำ�แว่นตาให้กบั นักเรียนและผูส้ งู อายุ และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาวฯลฯ  รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ
คณะกรรมการอำ�นวยการ คณะภริยาทูต และเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ
ได้มีโอกาสพบผู้รับการสนับสนุนหรือผู้เกี่ยวข้อง  ได้เห็นใบหน้าที่เต็ม
ไปด้วยความสุข  เห็นความชื่นชมยินดี ของผู้ ได้รับการสนับสนุน
พระวจนะกล่าวว่า “การให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ”  สมาคมฯจึงคง
มุง่ มัน่ เป็นท่อพระพร และเป็นศูนย์กลางเสริมสร้าง ความสุข และโอกาส
แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนกิจการของสมาคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งอยู่เบื้องหน้า
และเบือ้ งหลัง ขอองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงโปรดอำ�นวยพรแก่ทา่ นทัง้ หลาย
ทัง้ สุขภาพกาย ใจ วิญญาณ ขอพระองค์ทรงโปรดอำ�นวยพรแก่ครอบครัว
และกิจการของท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญทุกประการ “ขอ
ให้พระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ กระทำ�สารพัดมากยิ่งกว่าที่เรา
ทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระ
เกียรติจงมีแด่พระองค์ ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่ว
อายุคนเป็นนิตย์ อาเมน” (พระธรรมเอเฟซัส 3:20 21)

     YWCA of Bangkok carries out its mission well with the guidance and compassion of the Lord, the cooperation of the Board
of Directors, Sub-committees, Diplomatic Spouses, volunteers,
officers and employees of YWCA of Bangkok.
    In year 2011,despite facing economic problems due to
the floods, the YWCA of Bangkok continued to receive support
from the Embassies, the Central Pattana Public Company Limited, associations, retail organizations and YWCA’s members
when they came together to organize the YWCA International
Bazaar 2011. With this strong collaboration, the event was successful beyond expectations.
    YWCA of Bangkok presented the proceeds from the YWCA
International Bazaar 2011 to HRH Princess Mahachakri Sirinthorn Foundtion for Needy Children Project. We also presented donations to HRH Princess Soamsawali’s project for Friends
in Need of (Pa) Volunteers  Foundation, Thai Red Cross and
The Rajaprachanukroh Foundation to help the flood victims.
Among other things, we built libraries and multi-purpose halls
in schools, presented scholarships, provided lunch for students,
gave spectacles to the elderly and children, and donated blankets in the various provinces.
    The Board of Directors, ambassador’s spouses and staff
had the opportunity to meet the people whom we have helped
or who have been involved in our work. We have seen their
faces filled with joy and happiness. As God said ‘There is more
happiness in giving than receiving’. YWCA of Bangkok remains
committed to being a center for sharing happiness and giving
opportunities to those who need help.
    YWCA of Bangkok would like to express our deep appreciation to all the Donors who supported us with their excellent
cooperation.
    May the Lord bless you with both a healthy body and mind.
May the Spirit of God bless your family and business with success in all respects.
‘Now to him who is able to do immeasurably more than all we
ask or imagine, according to his power that is at work within us,
to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all
generations, forever and ever Amen’ (Ephesians 3:20-21)

ดร.จารีต  องคะสุวรรณ
นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

Dr. Jareed Ongkasuwan
President YWCA of Bangkok

รายงานประจำ�ปี 2554 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
ANNUAL REPORT 2011 YWCA OF BANGKOK

สารจากรักษาการเลขาธิการ
Message from Acting General Secretary
พระเจ้าตรัสว่า “เรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำ�หรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความ
หวังใจแก่เจ้า” เยเรมีย์ 29:11
พระเจ้าทรงมีแผนการสำ�หรับชีวิตของเราแต่ละคน พระองค์ทรงกำ�หนดไว้แล้วตั้งแต่เรายังอยู่ในครรภ์มารดา เพียงแต่เรายังไม่รู้
และเข้าใจ จนกระทั่งวันหนึ่ง เราจะบอกกับพระองค์ว่า “ขอบพระคุณสำ�หรับการทรงนำ�ของพระองค์ ที่นำ�เราเข้ามาสู่แผนการอันดีเลิศของ
พระองค์  เป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมและอัศจรรย์ เกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะคิดได้หรือกระทำ�ได้”
พระเจ้าทรงนำ�ข้าพเจ้าเข้ามาสู่พันธกิจของสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯเมื่อปี 2545 โดยเป็นอนุกรรมการฝ่ายศาสนา ต่อมา
ก็เข้าเป็นคณะกรรมการอำ�นวยการฯในปี 2546 เริ่มจากการเป็นกรรมการเลขานุการ เป็นประธานฝ่ายศาสนา ประธานฝ่ายกิจกรรม เป็น
อุปนายกที่ 2 และเป็นอุปนายกที่ 1  นอกจากนี้ยังเป็นอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  อนุกรรมการฝ่ายบุคคล และที่ปรึกษาฝ่ายศาสนา
จนถึงปี 2554 นับเป็นเวลา 9 ปี ในการดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านี้ ทำ�ให้ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องภายในสมาคมฯได้ระดับหนึ่ง รวมถึงต้องทำ�งานร่วม
กับเจ้าหน้าที่ในหลายแผนกหลายฝ่าย จึงทำ�ให้เกิดความรู้จักคุ้นเคยกันดี เมื่อต้องมารับตำ�แหน่งรักษาการเลขาธิการ ก็ทำ�ให้การประสาน
งานกับแผนกหรือฝ่ายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2552 จนถึงมีนาคม 2555 นับเป็นเวลา 2ปี กับ 8 เดือน ในตำ�แหน่งรักษาการเลขาธิการ มีสิ่งดีเกิดขึ้น
ภายในสมาคมฯ ซึ่งหยิบยกมากล่าวเพียง 4 ประเด็น
1.บรรยากาศที่เป็นกันเองภายในองค์กร- ทุกเช้าวันจันทร์ ก่อนเวลานมัสการ จะมีรายการที่สร้างความเป็นกันเองคือ “เรื่องเล่า
เช้านี้” แต่ละคนจะเล่าสู่กันฟังว่าช่วงสุดสัปดาห์ ไปทำ�อะไรที่ไหนอย่างไร หลังจากนั้นก็จะเป็นการร้องเพลง การฟังพระธรรมและอธิษฐาน
เผื่อกันและกัน นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน จะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เรียกว่า “Agape Meal” แต่ละ
แผนกจะรวมเงินกันซื้ออาหารเพื่อมารับประทานที่ห้องนาโอมีห์ ก็เป็นอีกบรรยากาศที่อิ่มเอมและอบอุ่น
2.การทำ�งานเป็นทีมที่เข็มแข็ง- ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายศาสนา ฝ่ายสังคมสงเคราะห์จะออกไปสอนเรื่อง “รักตน รักคน รักษ์โลก” ใน
โรงเรียนที่สมาคมฯมีส่วนอุปถัมภ์ “โครงการแม่อุปถัมภ์” ปีละ 8 แห่ง มีการทำ�กิจกรรมและสอนพระคำ�พระเจ้าเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
การรักตนสงวนตัว การเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพในสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ทั้ง
3 ฝ่ายทำ�งานเป็นทีมอย่างเข็มแข็ง  นอกจากนี้ การทำ�งานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดหาทุน ก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเป็น
อย่างดี รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างฝ่าย  ความร่วมมือกับศูนย์ดินแดง  ศูนย์ชลบุรี  ศูนย์พัทยา นับเป็นนิมิตหมายอันดีของความ
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน
3.การสอนพระวจนะของพระเจ้าในทุกโอกาส-สมาคมฯตระหนักถึงความสำ�คัญของการสอนพระวจนะของพระเจ้า เพราะเชื่อ
ว่าพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ จึงใช้ทุกโอกาส เช่นการสอนในโรงเรียนโครงการแม่อุปถัมภ์ การจัดวันพ่อ วันแม่ วันลูกพบ
แม่ วันพบเพื่อนใหม่ วันคริสตมาส การเยี่ยมเยียนผู้มีอุปการคุณ การเยี่ยมเยียนครอบครัวนักเรียน เยี่ยมผู้เจ็บป่วย รวมถึงการเยี่ยมเยียน
โครงการต่างๆของงานบาซาร์ ก็ไม่ลืมที่จะมอบข้อคิดจากพระวจนะให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้น
4.การวางคนให้เหมาะกับความสามารถและความถนัด (Put the right man on the right job) แม้จะมีการโยกย้ายคนในบางฝ่าย
ก็เพื่อทดลองดูความถนัดและความสามารถว่าเหมาะสมจะอยู่ในฝ่ายใดหน้าที่ใด ผู้ที่ถูกโยกย้ายก็ให้ความร่วมมือ ยินดีในการเรียนรู้ แม้ต้อง
มีการปรับตัว แต่ก็ทำ�ด้วยความเต็มใจ แล้วในที่สุด สมาคมฯก็ได้คนที่เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่  เป็นการสร้างคนและสร้างงาน เมื่อพูด
ถึงตรงนี้ ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่เหล่านี้จริงๆ นี่แหละ หัวใจที่รักและอุทิศเพื่อสมาคมฯ มิเช่นนั้น คงไม่อยู่สมาคมฯอย่างยาวนานและอย่าง
สุขใจ
ในเดือนเมษายน 2555 ข้าพเจ้าได้รับตำ�แหน่งเลขาธิการสมาคมฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการอำ�นวยการฯที่ให้ความไว้วางใจ
และขอขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีเพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพ มีความสามารถรอบด้าน มาร่วมงานกับข้าพเจ้า นั่นคือคุณอุษณา สุคนธทรัพย์
รองเลขาธิการอาวุโส
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทั้งหลาย (ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน) จะร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า เพื่อ
ให้สมาคมฯมีความเจริญก้าวหน้า เป็นพระพรสำ�หรับประเทศชาติสืบไป

ศจ. พูลสุข  เศรษฐ์โสภณกุล
รักษาการเลขาธิการฯ
รายงานประจำ�ปี 2554 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
ANNUAL REPORT 2011 YWCA OF BANGKOK

3

Message from Acting General Secretary
God said “‘For I know the plans I have for you,’ declares the LORD, ‘plans to prosper you and not to harm you, plans to
give you hope and a future” Jeremiah 29:11
God has a plan for the life of each one of us since we were in our mother’s womb. We do not understand, but one day we
will realize it and tell him, “Thank You God for Your plan, which is greater and more wonderful than the human mind can conceive.”
God has given me the opportunity to work at YWCA of Bangkok since 2002 as a member of the Sub-committee of Religious
Ministry.  Later, I became a member of the Board of Directors, and took on the roles of Board Secretary, Religious Education Chairwoman, Program Chairwoman, 2nd Vice-President and 1st Vice-President. Up to the year 2011, I was also the International House &
Plaza Chairwoman, and a member of the Sub-committee on Human Resources, and Religious Advisor, a total of nine years in these
positions.
In my time and experience in working at YWCA of Bangkok, I have learned its principles and working systems. This has
enabled me to coordinate and collaborate with staff more easily and smoothly.  
From August 2009 to March 2012, over this period of 2 years and 8 months as Acting General Secretary, I have focused on
four areas:
1.
Building camaraderie within the organization – every Monday morning, we have a sharing session among the staff about
what they did during the weekend. This is followed by singing to the Lord, Bible study, and praying for one another.   On the last
Thursday of each month, we have lunch together, which we call “Agape meal”.  Each department contributes dishes and we eat
together in the conference room named “Naomi”.  It creates a warm atmosphere.
2.
“Love yourself, Love others, Save the Earth” is a cooperative project that brings together strong teamwork from The Youth
Ministry, Membership Ministry and Social Welfare Ministry. Every year, we bring this activity to eight schools under our “Foster Child
Care Project”.  This project teaches students to protect themselves from sexual harassment, develops self-esteem and respect for
the rights and dignity of others, and encourages conservation of nature.  Our Public Relations Department and Fund Raising Department
are fortunate to have good cooperation from other departments as well as from the other centers – YWCA of Bangkok-Din Daeng
Center, YWCA of Bangkok-Chonburi Center and YWCA of Bangkok-Pattaya Center.  It is most encouraging to see the unity and
cooperation of the staff of YWCA of Bangkok.
3.
Teaching the Word of God – the YWCA of Bangkok knows that the Word of God can change lives.  We use the Word of
God at every opportunity and event, such as when we visit the schools of the Foster Child Care project, Father’s Day, Mother’s Day,
Meeting New Friends Activity, Christmas Day, visiting the Sponsors of YWCA, visiting the families of students from the Foster Child
Care project, visiting sick people, and visiting projects funded by the YWCA International Bazaar. We never forget to spread the Word
of God to the people we meet.
4.
Assigning our staff according to their abilities and aptitude.  We encourage those who are reassigned to cooperate and be
willing to learn new things and adapt so that they can perform their duties very well.  Finally, I thank the staff for their hearts of love
and dedication to the YWCA of Bangkok.
In April 2012, I was appointed secretary of YWCA of Bangkok.  I thank the Board of Directors for their trust. I also look
forward to working closely with Khun Usana Sukhonthsub, who has recently joined us as Senior Deputy General Secretary and looking
forward to working closely with her.  We sincerely hope that our Counsels, Board of Directors, officers and employees will unite in the
service of God, and the YWCA of Bangkok can contribute to our nation and its progress and prosperity.

Rev. Poonsook Setsoponkul
1st Vice-President/Acting General Secretary
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554
The Agenda of the Annual Meeting 2011
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม “ อับดุลราฮิม ”
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
พิธีกร
      นางประทุม  ชัยอักษรเวช
13.30 – 14.00 น.      ลงทะเบียน
14.00 น.                 ภาคนมัสการ
                          - อธิษฐานเปิดการนมัสการ   
                โดย นางอุษณา  สุคนธทรัพย์
                - ข้อคิดจากพระวจนะ
                โดย นางนิตย์ดา  เจนวาณิชย์   
                อุปนายกที่ 1  สหพันธ์ YWCA
                แห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษาคณะ
                กรรมการอำ�นวยการสมาคม
                YWCA กรุงเทพฯ                  
14.30 น.                 ภาคประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554
กล่าวต้อนรับ            โดย นางเปรมพร   สายแสงจันทร์
                ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์     
วาระที่ 1                   รับรองระเบียบวาระการประชุมใหญ่
                สามัญประจำ�ปี  2554
วาระที่ 2                รับรองรายงานการประชุมใหญ่
                สามัญประจำ�ปี  2553
วาระที่ 3                ศจ.พูลสุข   เศรษฐ์โสภณกุล
  
      รักษาการนายกสมาคม
                ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  
                รายงานพันธกิจสมาคมฯ
วาระที่ 4                รายงานการเงินและรับรองงบการเงิน
                ของสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
                โดย  นางวันทนีย์   โชตินันทเศรษฐ์   
                เหรัญญิกและประธานฝ่ายบัญชี
                และการเงิน
วาระที่ 5
       อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ
                  ประจำ�ปี  2555      
วาระที่ 6                   บรรยายพิเศษ  “ การให้ความช่วยเหลือ
                แม่วัยรุ่น ”   
วาระที่ 7
       เรือ่ งอืน่ ๆ       
วาระที่ 8
       อธิษฐานปิดการประชุม
                  โดย รศ.สุขใจ  นํ้าผุด

Saturday, March 26, 2011
at 1.30 - 4.30 p.m.
at Abdulahim Meeting Room
YWCA of Bangkok
Master of Ceremony : Mrs.Pratoom  Chaiasksornvej
1.30-2.00 p.m.          Registration
2.00 p.m.
      Worship
                - Opening prayer
                by Mrs.Usana Sukhonthsub
                - Thought from the Bible
                by Mrs. Nitda  Chanvanich
2.30p.m.                 Annual Meeting 2011
Welcome               by Mrs. Premporn  Saisaengchan  
Agenda 1               Approved the Agenda of the Annual
                Meeting 2011
Agenda 2               Approved the Minutes of the Annual
                 Meeting 2010
Agenda 3                Reported the Ministry of YWCA of
                Bangkok 2010
                by Rev. Poonsook  Setsoponkul
Agenda 4
      Financial Report and approved
                the 2011
                by Mrs. Wantanee  Chotinantasaeth
                Treasurer/Account & Finance
      Chairwoman
Agenda 5               Approved the appointment of the
                Auditor for the YWCA of Bangkok
                For the year 2011
Agenda 6
      Special  lecture on Subject
                “ Assisting Young Mom”
                By Dr. Maytinee  Pongvej
                          from Association of the Promotion
                of the Status of Women
Agenda 7              Other Topics
Agenda 8              Closing prayer
                by Asso.Prof.Sukjai  Nampphud
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คณะกรรมการจัดงานบาซาร์ปี 2554
YWCA International Bazaar 2011 Committee

พันธกิจจัดหาทุน Fund Raising Ministry
งานออกร้านนานาชาติ บาซาร์ 2554 / YWCA International Bazaar 2011
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภริยาทูตประเทศต่างๆประจำ�ประเทศไทย และเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานออก
ร้านนานาชาติคณะภริยาทูต  ปีที่ 58 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 ณ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมี มาดามทามิ โคจิมะ ภริยา
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประธานจัดงาน ดร.จารีต  องคะสุวรรณ นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ และนายกอบชัย จิราธิวัฒน์
ประธานบริหาร เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน รายได้จากการจัดงานนำ�ไปช่วยเหลือสนับสนุนโครงการการกุศล
ต่างๆ ที่ช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและนอก
ประเทศ

Mrs. Tami Kojima
Chairperson
Japan

Mrs. Andrea Hoffmann
Vice Chairperson
Canada

Mrs. Teresa Wise
Vice Chairperson
Australia

Mrs. Iidiko Tomaj                                
Vice Chairperson
Hungary

YWCA of Bangkok, Ambassadors’ wives and Central World organized the 58th YWCA International
Bazaar 2011 at the Central World in November 26-27, 2011. The Chairperson of this year’s Bazaar, Mrs. Tami
Kojima, wife of the Ambassador of Japan, Dr. Jareed Ongkasuwan, President of YWCA of Bangkok, and Mr.
Kobchai Chiratiwat CEO of Central Pattana, presided at the opening ceremony.
The funds raised from the Bazaar go towards a number of projects that the Bangkok YWCA supports.  The
aim of these projects is to improve the lives of underprivileged women and children of all races and religions
and disaster victims worldwide.

Mrs. Darat Pitaksit
Co Chairperson
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Mrs. Sherine Maher
Vice Chairperson
Egypt

Miss Naiyana  Puswani
Vice Co Chairperson

YWCA International Bazaar 2011 Advisors

Dr.Jareed
Ongkasuwan
YWCA President
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Mrs. Mahwish Sohail Mahmood
Vice Chairperson
Pakistan

Miss Noreerat
Noparatanaraporn
Coordinator

Mrs. Suvimol
Mahagitsiri

ML. Poomjai  
Chumbara

Mrs. Shirley
Ekai
Kenya

Mrs. Patricia
Puente
Mexico
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รายได้จากการจัดงานบาซาร์ นำ�ไปช่วยเหลือโครงการต่างๆปี 2554
YWCA International Bazaar for Projects Allocation 2011
1.   มูลนิธิชัยพัฒนา
     Chaipattana Foundation (King’s Project)             
2.   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
     Rajaprajanugroh Foundation (King’s Project)
3.   มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ
     HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation for Needy Children
4.   มูลนิธิสภากาชาดไทย โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
     HRH Princess Soamsawali’s Project (HIV/AIDS)     
5.   มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
     Friends in Need (of “Pa”) Volunteer Foundation (Thai Red Cross)
6.   มูลนิธิชัยพฤกษ์ เพื่อเด็กกำ�พร้า
     Chaiyapruek Foundation for Orphanages
7.   มูลนิธิพันธกิจพระพรไทย (คลินิกเคลื่อนที่)
     Operation Blessing Foundation (Thai) For Mobile Health Clinic Project
8.   มูลนิธิบ้านอิ่มใจ ช่วยเหลือเด็กกำ�พร้า จ. เชียงใหม่
     Bann Im Jai Foundation for Orphanages-Chiengrai
9.   มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
     Goodwill Group Foundation for women
10.  มูลนิธิบ้านเกรด้า
     Baan Greda (HIV/AIDS)
11.  มูลนิธิ The Hub for street kids
     The Hub for street kids
12.  มูลนิธิบ้านแร้งไข่ จ.สุรินทร์
     Baan Raengkai- Surin
13.  โครงการทุนการศึกษา สถานเลี้ยงเด็กกลางวันดินแดง
     Education Fund for Needy Children-Din Daeng Day Care Center
14.  โครงการอาหารกลางวัน สถานเลี้ยงเด็กกลางวันดินแดง
     Lunch for Children Project-Din Daeng Day Care center
15.  โครงการแม่อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
     Education Scholarship  “Foster Child Care Project” –YWCA of Bangkok
16.  โครงการค่ายเยาวชนด้อยโอกาส
     Youth Leadership Training Project for underprivileged children
17.  โครงการ “มอบรักพิทักษ์สายตา” จังหวัดอุทัยธานี
     Preventive Eye Sight for Elderly Project - Uthaitani
18.  โครงการ “มอบรักพิทักษ์สายตา” จังหวัดอุบลราชธานี
     Preventive Eye Sight for Children and Elderly Project - Ubolrajthani
19.  โครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ เด็กด้อยโอกาส จังหวัดชลบุรี
     Education Scholarship “Warm Family Project” –YWCA of Chonburi
20.  โครงการพิทักษ์สายตา พัทยา
     Preventive Eye Sight Project – YWCA of Pattaya
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21.  โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พัทยา
     Environmental Protection Project – YWCA of Pattaya
22.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พัทยา
     Lunch Project – YWCA of Pattaya
23.  โครงการครอบครัวอบอุ่น (พัทยา)
     Education Scholarship “Warm Family Project” – YWCA of Pattaya
24.  โครงการการเรียนการสอนวิชาเกษตร  ร.ร.สอนคนตาบอดมหาไถ่ จ.ชลบุรี
     Instructional Program for Agriculture – Pattaya Redemptorist School for Blind
25.  โครงการฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง “มูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�”
     Occupation Training Project for Women Prisoners
26.  โครงการป้องกันการค้ามนุษย์
     World Concern for Human Trafficking Prevention Project
27.  โครงการค่ายเด็กด้อยโอกาส จ.สุรินทร์
     Youth Leadership Training Project of Supanimitr Church-Surin
28.  โครงการบ้านเด็กนานา อ.แม่สาย จ. เชียงราย
     Childlife Ministry and Community Foundation (Baan na na)-Chiangrai
29.  โครงการหอพักนักศึกษา ศูนย์พระคริสตธรรมเก็ธเซมาเน จ.กาญจนบุรี
     Gethsemane Bible  Institute for Building Dormitory - Kanchanaburi
30.  โครงการหอพักนักศึกษา พระคริสตธรรมศาสตร์สากล อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
     Global Theological Institute for Building Dormitory - Chiangmai
31.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จ. หนองบัวลำ�ภู (ปรับปรุงห้องสมุด และหนังสือ)
     Baan Known-Somboon School  for Library Improvement -Nongbualamphu
32.  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ จ. สุพรรณบุรี (ปรับปรุงโรงอาหาร และอุปกรณ์)
     Suan Pa Ong Pra School for Canteen Improvement - Supanburi
33.  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปริง จ.สุรินทร์ (ปรับปรุงห้องสมุด และหนังสือ)
     Baan Manujaring Nongping School  for Library Improvement - Surin
34.  โรงเรียนหนองขอนเทพพนม จ.กาญจนบุรี (ปรับปรุงอาคารเรียน)
     Baan –Nong-Korn-Theppanom
35.  โรงเรียนอุทกวิทยาคม จ. ชลบุรี (ศาลาอเนกประสงค์)
     Uthuk-Wittayakom for Multi purpose Sala - Chonburi
36.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ (ปรับปรุงห้องเรียน)
     Kukan-Wittaya School for Classroom Improvement - Srisaket
37.  โรงเรียนบ้านหนองขนาด จ. ชลบุรี (ปรับปรุงสนามเด็กเล่น)
     Baan-Nong-Kayard School for Playground Improvement -Chonburi
38.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.ชัยภูมิ (ปรับปรุงอาคารเรียน)
     Nong-Yaplong School for classroom Improvement-Chaiyapoom
39.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก จ.ราชบุรี (ปลูกพืชผักสวนครัว)
     Baan-Nong-Kanak School for Lunch Project -Rajchaburi
40. มูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย พัทยา
     Human Help Network Foundation Thailand -Pattaya
41. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
     Emergency Fund For National Disasters (Flood, Fire, Earthquake,Drought etc.)

• Mrs.Baiba Braze ภริยาเอกอัครราชทูต
เนเธอร์แลนด์ ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2553
และคณะกรรมการ มอบเงินจำ�นวน 200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามึ ที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยมี H.E.Mr. Seigi Kojima เอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่น และภริยา Mrs.Tami Kojima เป็นผู้รับมอบ

• Mrs. Baiba Braze, wife of the Ambassador of Netherlands, Chairperson of YWCA
International Bazaar 2010 and committee
presented a donation of 200,000 Baht to help
the victims of the Tsunami in Japan through
H.E. Mr. Seiji Kojima, the Ambassador of
Japan, and his wife Mrs. Tami Kojima.

• Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2554 มอบเงินให้กับ
World Concern โดยมี Dr.Yuen Choy Leng
เป็นผู้รับมอบ

• Mrs. Tami Kojima, wife of the Ambassador
of Japan and Chairperson of YWCA
International Bazaar 2011, presented
a donation to Dr.Yuen Choy Leng, President
of World Concern.

รายงานประจำ�ปี 2554 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
ANNUAL REPORT 2011 YWCA OF BANGKOK

• Mrs.Mireille Swinnen ภริยาเอกอัครราชทูต
เบลเยี่ยม กรรมการจัดงานบาซาร์ ปี 2553
มอบเงินให้กับมูลนิธิพนั ธกิจเรือนจำ� ณ เรือนจำ�
หญิง บางขวาง โดยมี อาจารย์ สุนทร สุนทรธาราวงศ์
ผูอ้ �ำ นวยการมูลนิธเิ ป็นผูร้ บั มอบ

• Mrs. Mireil e Swinnen, wife of the Ambassador
of Belgium and Vice Chairpersons of YWCA
International Bazaar 2010 presented a
donation to the Occupational Training
Project for Women Prisoners through
Pastor Soonthorn  Soonthorntarawong,
Director of the Occupational Training
Project for Women Prisoners.

• Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2554 มอบเงิน ให้
กับมูลนิธิ Childline Thailand Foundation โดย
มี ม.ร.ว. สุพินดา จักรพันธ์ ประธานมูลนิธิ เป็น
ผู้รับมอบ

• Mrs. Tami Kojima, wife of the Ambassador
of Japan and Chairperson of YWCA
International Bazaar 2011 presented a
donation to M.R. Supinda Chakraband,
President of Childline Thailand Foundation.

• Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2554 และ Mrs.Teresa
Wise ภริยาเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย มอบเงิน
ให้กับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส โดยมี
คุณพจมาน บุญไกรศรี Development Director
ของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

• Mrs.Tami Kojima, wife of the Ambassador
of Japan and Chairperson of YWCA
International Bazaar 2011 and Mrs. Teresa
Wise, wife of the Ambassador of Australia and
Vice Chairperson of YWCA International
Bazaar 2011, presented a donation in
support of orphanages of the Chaiyapruek
Foundation, Nakhon Nayok through
Dr. Cleopandh Soorapanthu, President of
the Foundation,

• Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2554 มอบเงินช่วย
เหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิบ้านเกด้า  โดยมี
โดยมี Mr. Karl ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

• Mrs. Tami Kojima, wife of the Ambassador
of Japan and Chairperson of YWCA
International Bazaar 2011, presented
a donation in support of orphanages of
the Greda Foundation through Mr. Karl,
President of the Foundation.

• Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2554 มอบเงิน ให้กับ
มูลนิธิ บ้านอิ่มใจ โดยมี คุณเตือนตา  สุธีระวงศ์
ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

• Mrs. Tami Kojima, wife of the Ambassador
of Japan and Chairperson of YWCA
International Bazaar 2011 presented a
donation to the Baan Im Jai Foundation.
Miss Tuanta Suteerawong, President of
the Foundation received the donation.

• คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานร่วมจัดงาน
บาซาร์ ปี 2554 มอบเงินจำ�นวน 100,000 บาท
ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  โดยมี
คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

• Mrs. Darat Pitaksit, Co-Chairperson
YWCA International Bazaar 2011,
presented a donation of 100,000 Baht
to The Rajaprachanukroh Foundation.
Mr. Khwankeo Vajarodya received it on
behalf of the Foundation.
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• Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประธานจัดงานบาซาร์ ปี 2554 ร่วมด้วย Mrs.
Patricia Plunte ภริยาเอกอัครราชทูตแม็กซิโก Mrs.
Idiko Tomaj ภริยาเอกอัครราชทูตฮังการี ศจ.พูลสุข
เศรษฐ์โสภณกุล อุปนายกที่ 1 รักษาการเลขาธิการฯ
คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน และ
คุณโนรีรัตน์  นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาจัดหาทุน
ร่วมมอบแว่นตาจำ�นวน 200 คู่ให้กับผู้สูงอายุ ที่
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี
โดยมี นายราตรี บุญยง  นายอำ�เภอเมืองอุทัยธานี
และ น.ส.จุฑาภัค  หนองไผ่ นายกอบต.เกาะเทโพ
ให้การต้อนรับและรับมอบแว่นตา

• Mrs. Tami Kojima, wife of the Ambassador of
Japan and Chairperson of YWCA International
Bazaar 2011, Mrs. Patricia Puete, wife of the
Ambassador of Mexico, Mrs. Iidiko Tomaj, wife
of the Ambassador of Hungary, Rev. Poonsook
Setsoponkul, 1st Vice President and Acting
General Secretary of YWCA of Bangkok,
Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman
and Miss Noreerat Noparatanaraporn, Fund
Raising Advisor, presented 200 pairs of spectacles
to the elderly in Koh Te Pho, Utaitani through
Mr.Ratree Boonyon and Mrs.Jutapak Nongpai.

• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ มอบแว่นตาให้กับเด็ก
นักเรียน และผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดราชบุรี โดยมี Mrs. Teresa Wise ภริยา
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณ
กุล อุปนายกที่ 1 รักษาการเลขาธิการ  คุณดารัตน์
พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน และคุณโนรีรัตน์
นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาจัดหาทุน เป็นผู้มอบ

• The YWCA of Bangkok presented spectacles
to students and elderly persons in Ubonrajtani at
Benchama Maharat School. Mrs. Teresa Wise,
wife of the Ambassador of Australia, Rev. Poonsook
Setsoponkul 1st Vice President and Acting
General Secretary of YWCA of Bangkok,
Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairwoman
and Miss Noreerat Noparatanaraporn, Fund
Raising Advisor together presented the donation.

• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดย Mrs. Tami Kojima
ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประธานจัดงานบาซาร์
ปี 2011 Mrs. Teresa Wise ภริยาเอกอัคราชทูต
ออสเตรเลีย Mrs. Sherine Maher ภริยาเอกอัค
ราชทูตอียิปต์  คุณรัตนาวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ภริยา
เอกอัคราชทูตเดนมาร์ค ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภนกุล
อุปนายกที่1 รักษาการเลขาธิการ คุณดารัตน์
พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน และคุณโนรีรัตน์
นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาจัดหาทุน ได้เดินทางไป
มอบ ศาลาอเนกประสงค์ ให้กบั โรงเรียนอุทกวิทยาคม
จ.ชลบุรี

• The YWCA of Bangkok together with Mrs. Tami
Kojima, wife of the Ambassador of Japan and
Chairperson of YWCA International Bazaar 2011,
Mrs. Teresa Wise, wife of the Ambassador of
Australia, Mrs.Sherine Maher, wife of the Ambassador
of Egypt, Mrs. Rattanawadee Winther, wife of
the Ambassador of Denmark, Rev. Poonsook
Setsoponkul, 1st Vice President and Acting General
Secretary, Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising
Chairwoman and Miss Noreerat Nopratanaraporn,
Fund Raising Advisor jointly dedicated the multipurpose
building for the Autokka Wittayakom School, Chonburi.

• ศจ. พูลสุข  เศรษฐ์โสภณกุล อุปนายกที่ 1 รักษา
การเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์
ประธานฝ่ายจัดหาทุน และคุณโนรีรตั น์ นพรัตนราภรณ์
ที่ปรึกษาจัดหาทุน ร่วมกันมอบเงินจำ�นวน 395,799
บาท ให้กับมูลนิธิ Le sourire de Chiangkhong
จ.เชียงราย

• Rev. Poonsook Setsoponkul, 1st Vice President
and Acting General Secretary, Mrs. Darat Pitaksit,
Fund Raising Chairwoman and Miss Noreerat
Nopratanaraporn, Fund Raising Advisor together
donated 395,799 Baht to Le Sourire de Chiangkhong
Foundation, Chiang Rai.

• ศจ. พูลสุข  เศรษฐ์โสภณกุล อุปนายกที่ 1 รักษา
การเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์
ประธานฝ่ายจัดหาทุน และคุณโนรีรตั น์ นพรัตนราภรณ์
ทีป่ รึกษาจัดหาทุน ร่วมกันมอบเงินจำ�นวน 200,000
บาท ให้กับมูลนิธิบ้านเด็กและชุมชน บ้านเด็กนานา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

• Rev. Poonsook Setsoponkul, 1st Vice President
and Acting General Secretary, Khun Darat Pitaksit,
Fund Raising Chairwoman and Miss Noreerat
Nopratanaraporn, Fund Raising Advisor together
donated 200,000 Baht for the construction of
a school building to the International Foundation for
Children’s Home and Community Na Na Home,
Mae Sai, Chiang Rai.
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พันธกิจสังคมสงเคราะห์
Social Welfare Ministry
งานลูกพบแม่ ประจำ�ปี 2554
โครงการ แม่อุปถัมภ์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมYWCA กรุงเทพฯ จัดงาน “ลูกพบแม่” ประจำ�ปี 2554 โดยนางนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นประจำ�ทุกปีปีนี้นับเป็นปีที่ 32 โดยสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อัง
อุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาเป็นประธานในพิธี และผศ.นายแพทย์อภิธาน  พวงศรีเจริญ ให้เกียรติมาให้ข้อคิดจากพระวจนะ
พระเจ้าในหัวข้อ “เรือแห่งความหวัง” คณะภริยาทูตและผู้แทนจากประเทศต่างๆให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำ�นวน 356คนจาก 35 โรงเรียน
The YWCA of Bangkok organized the 32nd “Children Meet Moms” Day on August 20, 2011 at YWCA. The Chairwoman of the
program, Khunying Natthika Wattanavekin Angubolkul, President of the National Council of Women of Thailand, presented scholarships to 356
students from 35 schools and gave a speech.  The Word of God was given by Dr. Apitarn Puangsrijaraen in an address entitled “Ship of Hope”.
The spouses of ambassadors and representatives participated in the event.

มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ร่วมกับ กองพล ปตอ.กองทัพบก นำ�ถุงยังชีพ จำ�นวน 400 ชุด ไปมอบ ให้กับผู้ประสบ
ภัยน้ำ�ท่วม จ.นนทบุรี นำ�โดยคุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อุปนายกที่ 1 รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ คุณ
ดารัตน์ พิทักษ์สิทธ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน และคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ นอกจากนี้บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีพ บริจาค แปรงสีฟันและยาสีฟัน   บริษัท ชิโน
แปซิฟิค บริจาคขนมขบเคี้ยว ช็อคโกแลต และหมากฝรั่ง  บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำ�กัด บริจาค ยาดม เซียงเพียวอิ้ว
On December 2, 2011, YWCA of Bangkok cooperated with the Royal Thai Army to present survival bags to flood victims in Nonthaburi, led by Mrs. Niphawan Angunsri, Social Welfare Chairperson and Rev. Poonsok Setsoponkul, 1st Vice-President and Acting General
Secretary, Mrs. Darat Pitaksit, Fund Raising Chairperson and YWCA staff.  Colgate & Palmolive donated toothbrushes and toothpastes, Sino
Pacific Co. Ltd. donated snacks, chocolates and chewing gum, and Bertram Chemical (1982) Limited donated Aromatic Inhaler “Siang Pure Oil”.
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มอบผ้าห่ม เสื้อ และถุงเท้า ช่วยผู้ประสบภัยหนาว
• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ บริจาคผ้าห่ม 1,200 ผืน เสื้อกันหนาว 700 ตัว และถุงเท้า 1,200 คู่ ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือ และภาคอิสาน
จำ�นวน 20 แห่ง
• YWCA of Bangkok provided 1200 blankets to victims of the cold season in various provinces in the North and Northeast.

เยี่ยมครอบครัวนักเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์
• ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ เยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์
• YWCA staff visited families of students of the Foster Child Care Project.

• นางจิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ-ศูนย์ชลบุรี พร้อมด้วย อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ์  นางละเอียด รัตนผล และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์
ชลบุรี ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ครบวงจร ของโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในโครงการทำ�ความดี
• Khun Chitra Wattanasin, YWCA-Chonburi Center Chairwoman, Arjan Sermsri Chaiyasate, Khun Raiad Ratanaphon and staff joined together
to renovate a barn at the Mushroom Farm at Baan Huay Tak Dai Shool, Panthong, Chonburi, in celebration of the 64th anniversary of YWCA of
Bangkok.

World YWCA Council 2011

โครงการพบเพื่อนใหม่ และมอบทุน

• สมาคมฯ จัดมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และจัดกิจกรรมพบเพื่อนใหม่
• The YWCA of Bangkok presented scholarships for secondary school
students and organized a “meeting new friends” activity for the scholarship students of the Foster Child Care Project.

ครบรอบ 64 ปี YWCA กรุงเทพฯ

• คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมYWCA กรุงเทพฯ
ร่วมกันทำ�ความดี เนื่องในวันระลึกครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ
• YWCA Board of Directors and Staff joined in volunteer service. This
activity was held to celebrate the 64th anniversary of the YWCA of
Bangkok

คณะกรรรมการ YWCA กรุงเทพฯได้เข้าร่วมประชุม World YWCA Council ณ เมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “Women Creating A Safe World” ผูแ้ ทนจาก YWCA กรุงเทพฯ-ศจ.พูลสุข
เศรษฐ์โสภณกุล คุณเปรมพร สายแสงจันทร์    คุณสุชาดา ตีระพัฒนกุล คุณมาลาตี โกสุม คุณอุษณา สุคนธทรัพย์
ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์  ผู้แทนจากสหพันธ์สมาคมYWCA – ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง  คุณนิตย์ดา  เจนวาณิช  
คุณฉันทนี โมลี  คุณนิมิตพร ประดับชนานุรักษ์  คุณมาลาดา เบ้าพูลทอง ผู้แทนจาก YWCA ปากเกร็ด – คุณสายสม
สิงห์เสนีย์
The Board of Directors of YWCA of Bangkok attended the World YWCA Council meeting in Zurich, Switzerland between 9-16 July, 2011. The topic of the conference was “Women Creating a Safe World”.

• นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ และ นางสาวลินดา ตรูทัศนวิน กรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้
กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม จังหวัดกาญจนบุร  ี นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรม “รักตน..รักคน...รักษ์โลก” ให้กบั เด็กนักเรียน
• Mrs. Darat Pitaksit, Fund-Raising Chairperson, Miss Linda Turetasanawin, Board Member and YWCA staff jointly planted and released fish
at Baan Nong Khon Theppanom, Kanchanaburi.  There were activities for students in the theme of “Love yourself , Love others and Save the
World”.

• นางประทุม ชัยอักษรเวช นำ�คณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทาสี โรงเรียนนกเขาเปล้า จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันพระวจนะ ให้กับเด็กนักเรียน  ร่วม
ทำ�กิจกรรม และช่วยกันทำ�อาหารว่างให้เด็กๆรับประทาน
• Mrs. Pratoom Chaiasksornvej and YWCA Staff painted buildings at Nok Kho Plao School, Lopburi. In addition to sharing the Word of God, they
participated in activities and prepared snacks for the students.
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พันธกิจศาสนา / Religious Ministry
ฝ่ายศาสนาสมาคมYWCA กรุงเทพฯ จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 64
สมาคมฯ ณ สมาคมYWCA กรุงเทพฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2554โดยมี ศจ.พูลสุข  เศรษฐ์โสภณกุล
เป็นผู้เทศนา โดยมีอาจารย์เสริมศรี  ไชยเศรษฐ์ อดีตนายกสมาคมฯ คุณทิวลิป ยอร์ช อดีตเลขาธิการ
สมาคมฯมาแบ่งปัน เรื่องราวของสมาคมYWCA กรุงเทพฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน
The YWCA of Bangkok organized a Worship of God on the occasion of its 64th Anniversary.  
Rev. Poonsook Setsoponkul, 1st Vice President and Acting General Secretary, preached the
word of God and Arjan Sermri Chaiyaset, former President of YWCA of Bangkok and Khun Tulip
George, former General Secretary of YWCA of Bangkok shared the story of YWCA of Bangkok
from the past to the present.

• สมาคมYWCA กรุงเทพฯ จัดรีทรีตประจำ�ปีให้กับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ และอาสาสมัคร ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ยาใจบีช
รีสอร์ท จ.จันทบุรี โดยมี ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อ
“สานรัก & สานใจ”
• YWCA Bangkok organized an annual retreat to bring together YWCA
Board of Directors, staff and volunteers on February 18-19, 2011 at Ya
Jai Resort, Chantaburi.  The theme was “Sharing Love & Relationships”
conducted by Rev. Poonsook Setsoponkul.
• คุณรูธ  ฟูยนต์พาณิช ประธานฝ่ายศาสนา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
เยี่ยมหนุนใจอดีตกรรมการ และผู้มีอุปการะคุณของสมาคมฯ
• Khun Ruth Fuyonoanish, Religious Education Chairwoman, the Board
of Directors and staff visited elderly former directors and supporters of
YWCA of Bangkok.
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• ฝ่ายศาสนา ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม ทำ�โครงการ “รักตน  รักคน  รักษ์โลก” ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อสอน
ให้น้องๆรู้จักรักและปกป้องตัวเอง จากการล่วงละเมิดทางเพศ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ได้แก่
โรงเรียนปลูกจิต  โรงเรียนวัดสระบัว  โรงเรียนวัดคลองภูมิ  โรงเรียนวัดปริวาศ  โรงเรียนวัดดอกไม้  
โรงเรียนวัดช่องลม  โรงเรียนวัดไทร  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
• The Religious Ministry and the Youth Ministry joined in the project “Love yourself, Love others,
Save the Earth” in schools. This project teaches students to protect themselves from sexual
harassment.  The schools which participated in the project were Pookchit School, Wat Sa Buan
School, Wat Klong Poom School, Wat Prariwad School, Wat Dok Mai School, Wat Chong Lom
School, Wat Sai School and Wat Lad Bua Khao School.

• ร่วมงานสัปดาห์สากลอธิษฐาน YWCA & YMCA ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2554 ในหัวข้อ
“Young people speaking out for rights and Justice” “เสียงจากเยาวชนเพื่อสิทธิและความยุติธรรม”
• The YWCA of Bangkok joined in the annual prayer meeting of “World Week of Prayer” which
was organized by The YWCA of Thailand and The YMCA of Thailand during November 14-18,
2011.  The theme for the year 2011 was “Young people speak out for rights and justice”
by Khun Saranya Rabinved, Pastor from Methodist Church, Rangsit.
• ฝ่ายศาสนา ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมวันคริสตมาสในหัวข้อ “Christmas Hope” ตามสถานที่
ต่างๆดังนี้ โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดลาดบัวขาว  โรงเรียนวัดปริวาศ  โรงเรียนวัดดอกไม้  
ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี  สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ดินแดง  โรงเรียนอนุบาลวรพิม
• The Religious Ministry and the Youth Ministry organized Christmas activities for “Christmas
Hope” at Wat Sabua School, Wat Lad Bua Khao School, Wat Pariwad School, Wat Dok Mai
School, Pathumthani Cancer Center, Din Deang Day Care Center, and Worapim Kindergarten
School.
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พันธกิจพัฒนาเยาวชน / Youth Development Ministry
• นำ�สมาชิก เที่ยวชมฟาร์มโชคชัย จ.สระบุรี  สมาชิกได้เพลิดเพลิน
กับการแสดงของสัตว์  การสาธิตรีดนมวัว และนั่งรถชมวิว ฯลฯ
• The Youth Ministry and Membership Ministry organized activities for members to visit Chok Chai Farm, Saraburi.  All members had a great time, enjoying the animal shows, cow milking
demonstration, scenic ride, etc.
• คุณลานทิพย์  ทวาทศิน ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และทีมอาสาสมัครจัดฝึก
อบรมการทำ�น้ำ�สมุนไพรให้กับชาวชุมชนเชื้อเพลิง เขตคลองเตย โดยมี อาจารย์
กิตติมา กาญจนสมใจ เป็นวิทยากร
• Khun Lantip Dvadasin, Membership Chairwoman, and volunteers taught
members of the Klong Toey Community to make herbal water so that they
can have another source of income.
• คุณลานทิพย์ ทวาทศิน ประธานฝ่ายสมาชิก ทีมเจ้าหน้าที่และอาสา
สมัคร ให้การอบรมเรื่อง “การตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูดี เทห์” แก่สมาชิกคริสตจักร
ประชาสรรค์ ดินแดง  มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมในครั้งนี้จำ�นวน 30 คน
• Khun Lantip Dvadasin, Membership Chairwoman, staff and volunteers
conducted an activity entitled “How to design clothes to look good and
smart” for members of Prachasan Church, Din Daeng.  Thirty church
members participated in this program.
• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ จัดค่ายต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน 2554 เพื่อให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
• The YWCA of Bangkok conducted Mini Day Camp activities between the months of February and April 2011. This
is an annual program during the school vacation to provide
young people with interesting and useful activities.
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ค่ายเด็กในโครงการ แม่อุปถัมภ์ ณ สวนเอ ดริน จ.กาญจนบุรี
Children’s Camp (for children from theFoster Child
Care Project) at A-Den, Kanchanaburi.
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ห้องพัก อาคาร สถานที่
YWCA International House And Plaza

หอพัก / Accommodation

   สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มีห้องพักที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง สำ�หรับบริการสมาชิกจำ�นวน 43 ห้อง  ทุก
ห้องใช้ Key tag เป็นตัวควบคุม พร้อมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง
   Located in the middle of Business District, the
YWCA International House has 43 guest rooms to
provide good accommodation services for guests.
All rooms are accessible with Key tag, and 24
hour security.

ห้องประชุม/สัมมนา
Conference Room Facilities

  สมาคมไว ดับยู ซีเอ มีบริการห้องประชุมสัมมนาที่
สามารถรองรับผู้ร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 10-200 ท่าน รวมทั้ง
มีบริการอาหารว่าง ระหว่างการประชุม
   The YWCA of Bangkok has equipped meeting
rooms and conference room to serve the members
and general  public. The capacity varies from 10 to
200 persons and also has coffee break service.

ไว ดับยู ซี เอ อาคารกรุงเทพประกันภัย
และพลาซ่า YWCA / BKI Building and Plaza

     สมาคมฯ มีพลาซ่า เป็นจุดรวมบริการต่างๆเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เช่น ร้านอาหารเบญจรงค์
ร้านหนังสือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด
สำ�นักแปลเอกสารและโรงเรียนสอนภาษาไทย
     The YWCA Plaza offers various services such as  
YWCA Restaurant, Benjarong Canteen, Book Shop,
Convenient Store, Beauty salon, Laundry, Laundry,
Import&Export services, Tour agent, Translation,
service and Thai Language School  
รายงานประจำ�ปี 2554 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
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คณะกรรมการอำ�นวยการ ปี 2554
YWCA of Bangkok Board of Directors 2011

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการ

Advisors of Board of Directors

ดร.จารีต  องคะสุวรรณ   
นายกสมาคมฯ
Dr.Jareed Ongkasuwan
President

ศจ.พูลสุข  เศรษฐ์โสภณกุล         
อุปนายกที่ 1
Rev. Poonsook Setsoponkul
1st Vice-President

นางมาลาตี  โกสุม                        
อุปนายกที่2/ประธานฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง    
Mrs.Malatee Kosum
2nd Vice-President

นางลานทิพย์ ทวาทศิน
ประธ านฝ่ายสมาชิก                     
Mrs.Lantip Dvadasin
Membership Chairwoman

นางสุวิมล  สุธีโสภณ
ประธ านฝ่ายการศึกษา                                     
Mrs.Suwimon Suteesopon
Education Chairwoman

นางสาววรรณดี คันธวงศ์       
Miss Wundee Kantawong

นางนิตย์ดา  เจนวาณิชย์       
Mrs.Nitda Chanvanich

นางวันทนีย์  โชตินันทเศรษฐ์
เหรัญญิก/ประธานฝ่ายบัญชี-การเงิน
Mrs.Wantanee Chotinantasaeth
Hon. Treasurer/
Account &Finance Chairwoman

นางวิมล เอกวาทีศิริ
ประธานฝ่ายอาคารสถานที่
Mrs. Vimol Agvateesiri
International House & Plaza
Chairwoman

นางสาวสมรจิตต์ สิริอิสสระนันท์
เลขานุการฝ่ายการประชุม   
Miss Samonchit Siri-Isranant
Hon. Board Secretary

นางจิตรา  วรรธนะสิน
ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ-ศูนย์ชลบุรี
Mrs.Chitra Wattanasin
YWCA –Chonburi Center Chairwoman

นางพูนพิสมัย อินทรสุขศรี                     
ประธานฝ่ายกฎหมาย     
Mrs. Poonpitsamai Indrarasooksri
Legal Chairwoman

นางเปรมพร สายแสงจันทร์                 
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์    
Mrs. Preporn Saisaengchan
Public Relations Chairwoman

นางรูธ   ฟูยนตร์พาณิชย์             
ประธานฝ่ายศาสนา       
Mrs.Ruth Fuyonpanich
Religious Education Chairwoman

ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์
กรรมการ และนายทะเบียน      
Dr.Apiradee Chotinantasaeth
Board Member

นางนิภวัลย์  องุ่นศรี
ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์
Mrs.Niphawan Angunsri
Social Welfare Chairwoman

นางสาวลินดา  ตรูทัศนวินท์        
กรรมการ                      
Miss Linda Truetasanawin
Board Member

นางจินตนา  เกียรติศรีชาติ                   
Mrs.Jintana Keatsrichat

รศ.สุขใจ นํ้าผุด
Asso.Prof.Sukjai Nampphud

นางสุชาดา  ตีระพัฒนกุล
Mrs.Suchada Teraphatanakul

ที่ปรึกษาการจัดหาทุน
Fund Raising Advisor
นางสาวลดาวัลย์  ลีลาปิยมิตร
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิก/รองประธานฝ่ายบัญชี-การเงิน
Miss Ladawan Leelapiyamit
Assistant Treasurer/
Account & Finance Chairwoman
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นางอุษณา  สุคนธ ทรัพย์                                
ประธานฝ่ายบุคลากร
Mrs.Usana Sukhonthsub
Personnel Chairwoman
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นางดารัตน์  พิทักษ์สิทธิ์
ประธานฝ่ายจัดหาทุน
Mrs.Darat Pitaksit
Fund-Raising Chairwoman

นางสาวสุชาดา  โตพึ่งพงศ์
กรรมการ    
Miss Suchada Topeungpong
Board Member

นางสาวรัศมี  เอี่ยมสระศรี
กรรมการ
Miss Rasamee Iamsasri
Board Member
นางสาวโนรีรัตน์  นพรัตนราภรณ์
Miss Noreerat Noparatanaraporn
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พันธกิจการศึกษา /Educational Ministry
สถานศึกษาปฐมวัย สาทร

หลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เด็ก มีบุคลิกลักษณะที่ดี มุ่ง
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับ
วัย โดยผ่านการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กอย่างเป็นหมวดหมู่

Pre-School at Sathorn

It provides Christian Montessori education courses that focus on
the basis of truth by the Word of God.   This curriculum helps to
develop the physical, emotional, mental, and social intelligence of
children through age-appropriate learning activities.

มอบวุฒิบัตรเด็กนักเรียนจบการศึกษา
โดยคุณสุวิมล สุธีโสภณ ประธานฝ่ายการศึกษา
Presentation of Certificates by
Khun Suwimon Suteesopon, Education Chairwoman

เป้าหมายของเรา

มอบความรู้ ความรัก ความเข้าใจ ให้กับเด็กในทางที่ถูกต้อง ให้เด็ก
เห็นคุณค่าในตนเอง และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแล
อารักขาที่ดี และชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

กิจกรรมวันแม่ซง่ึ จัดขึน้ ทุกปี
Mother’s Day Activities

Our goal and purpose

We want to teach children and develop their love, understanding
and self-esteem, learn to help others with care, and rejoice in
what God has given us.

Day Camp ปฐมวัย

เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยกิจกรรมกลุ่ม เพลง เกมส์ นิทาน  ร้อง เล่น
เต้น รำ� &   ความรู้รอบชีวิต
ภาษาอังกฤษแสนสนุก  ด้วยบทเพลง  เล่นกับคำ�
เลือกเล่นอย่างเสรี กับเกมการศึกษา และของเล่น

Day Camp Activities

The children learn to get along together in group activities such as singing,
dancing, games and listening to stories.  They also learn English through
music, reading stories and playing games.  

สถานรับเลี้ยงเด็กดินแดง / Din Daeng Day Care Center
สถานรับเลี้ยงเด็กดินแดง สอนโดยใช้หลักสูตร ระบบมอนเตสเซอรี่
บนพื้นฐานพระคัมภีร์  รับเด็กชาย-หญิง อายุ 2-4 ปี
หลักสูตรการเรียนการสอน ระบบมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ : ส่ง
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สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี ได้จัดการแข่งขัน AMATA Group-YWCA
Junior Badminton Championship 2011 ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2554 รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12ปี, 14ปี และ16 ปี ณ สนามแบดมินตันสมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี  ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชาย
เดี่ยวและหญิงเดี่ยว  โดยมีคุณจิตรา วรรธนะสิน ประธานกรรมการสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์
ชลบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขัน และได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน  นายกสมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นประธานในพิธีปดิ เพือ่ เป็นเกียรติและเป็น
กำ�ลังใจแก่นกั กีฬาทีช่ นะเลิศ อีกทัง้ เพือ่ เป็นกำ�ลังใจให้แก่ชมรม หรือสโมสรต่างๆ โดยได้จดั ระดับ
รางวัลดังนี้
การจัดการแข่งขันในครัง้ นี้ได้รบั การสนับสนุนหลัก จากบริษทั อมตะ ตลอดการแข่งขัน
และยังมีผสู้ นับสนุนอื่นๆ อาทิ สโมสรพัทยา สปอร์ตคลับ  บริษัท วิตเตอร์ สปอร์ต อินเตอร์เทรด
จำ�กัด  บริษัท ชลประสิทธ์ จำ�กัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น
The YWCA of Bangkok – Chonburi Center organized the 24th AMATA Group-YWCA
Junior Badminton Championship 2011 from 11 to 15 October 2011 at the badminton court of
the YWCA of Bangkok-Chonburi Center. The competitors were organized by age group –
children not over 12 years old, 14 years old and 16 years old. The winner received the HRH
Princess Mahachakri Sirindhorn trophy. The Chairwoman was Mrs. Chitra Watanasin, the
Chairwoman of YWCA of Bangkok-Chonburi Center and the opening ceremony was conducted by Professor Charoen Wattanasin, President of the Badminton Association of Thailand.  
The Amata Corporation Public Company Limited has been a major sponsor of this
competition.  Other sponsors Pattaya Sports Club, Vittor Sports International Trading Corporation, Chonpasit Company Limited, and Thai Beverage Company Limited.  

เสริมเด็กให้มีบุคลิกลักษณะที่ดี  กระตุ้นพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และสังคม ตลอดจนสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย โดยผ่านการเรียนรู้ จาก
สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย มอบความรู้  ความรัก และความเข้าใจให้เด็ก ในทางที่ถูกต้อง  เพื่อ
เด็กจะรู้จักคุณค่าในตนเอง  รักและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น และเติบโตเป็นคนดี  
ชื่นชม ในสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสร้าง
Din Daeng Day Care Center uses the Christian Montessori
method based on the Bible for children aged between 2 and 4 years old.
The instruction helps the children to develop their physical, mental and
social intelligence.  The children will develop self-esteem, and learn to
help others and appreciate the good things that God has given.

สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี
YWCA of Bangkok – Chonburi Center

• สถานเลี้ยงเด็ก YWCA ดินแดง จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ
52 ปี นำ�นมัสการ โดยนางสาวรัศมี เอี่ยมสระศรี  เทศนาโดย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
เพลงพิเศษจากคณะเจ้าหน้าที่สมาคมYWCA กรุงเทพฯ และการแสดงของเด็กๆ YWCA
กรุงเทพฯ
• Din Daeng Day Care Center organized a worship of God on the occasion of its
52nd anniversary. The Worship Service was led by Board Member Khun Rasamee
Iamsasri, and Rev.Poonsook Setsoponkul, 1st Vice President and Acting General
Secretary preached the Word of God.  There were performances by the children
and the staff of YWCA of Bangkok presented a special music item.
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มอบทุนการศึกษา โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี โดยนางจิตรา วรรธนะสิน ประธานกรรมการ
สมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี จัดมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ ประจำ�ปี 2554
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยสมาคมฯได้รับเกียรติจาก นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ ปลัดจังหวัดชลบุรี
มาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายบรรจบ รุ่งโรจน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
จังหวัดชลบุรี นางสุวิมล สุธีโสภณ นางนิตยา
ปฎิมาสงเคราะห์ และผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมมอบทุนในครั้งนี้ โดยในปีนี้มีนักเรียนที่
รับทุนจำ�นวน 256 คน จาก 36 โรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี
The YWCA of Bangkok-Chonburi Center organized a scholarship ceremony for the
“Foster Child Care Project Year 2011” on 19th August 2011.  A total of 256 scholarships were
awarded to students from 36 schools. Mr. Preeda Somboonsap, Permanent Secretary of Chonburi, was Chairman of the ceremony. Mr. Banjob Rungrod, former member of the House of
Representatives of Chonburi, Khun Suwimol Suteesopon, Education Chairwoman, Khun Nittaya
Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and representatives from relevant
government authorities participated in the ceremony.

กิจกรรมวันแม่

คุณจิตรา วรรธนะสิน ประธานกรรมการ YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี เป็นประธานจัดงานวันแม่
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ สมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสริม
ศรี ไชยเศรษฐ์ รองประธานกรรมการฯ และคุณละเอียด รัตนผล ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ มาร่วม
งานในครั้งนี้ โดยมีนางเรณู ปัดถามา เป็นผู้แบ่งปันพระวจนะ นอกจากนี้ยังมีการแสดงหุ่นกระบอกจาก
ชมรมน้องรัก
Mother’s Day: Khun Chitra Wattanasin, YWCA–Chonburi Center Chairwoman, was
Chairwoman of the Mother’s Day Ceremony on August 11, 2011 and the honor of Arjan Saemsri
Chaiyaset, Vice Chairwoman, and Khun Raiad Ratanaphon, Social Welfare Chairwoman, participated in this event. Khun Renu Patama shared the Word of God.  There was also a puppet
show by the Nong Rak Club.
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แผนกสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ชลบุรี
• ได้นำ�เด็กชาย สันติ คำ�เฟื่อง เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาเข้าไปรักษาตัวที่
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจำ�และเป็นศูนย์รักษาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
• The staff of the Social Welfare Department of YWCA-Chonburi Center brought
Master Santi Komfoung, a boy with intellectual disabilities, for treatment at Chachoengsao Panyanukoon School, Ladkwang, BaanPow, Chachoengsao.  This school is
a treatment center for children with cognitive impairment.
• เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 คุณอัญชุลี โรจนวิทิต ได้เยี่ยมลูกอุปถัมภ์ ในโครงการพ่อแม่ อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนห้วยสาลิกา  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โรงเรียนอุทกวิทยาคม และ
โรงเรียนหนองชันจันทนาราม
• On September 26, 2011 Khun Anchulee Rodchanavitid visited her foster children
who are from “The Foster Parent Program” at Huisalika School, Chonburi “Sukkabod” School, Autokkawittaya School and Nongchanjantanaram School .
• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือเด็ก
พิการทางร่างกาย  สติปัญญา และสุขภาพ จำ�นวน 5 ครอบครัว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 12 อำ�เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
• The YWCA Bangkok-Chonburi Center, Social Welfare Department staff provided
financial support to five families with physically disabled children at the Special Education School District 12, Bo Thong, Chonburi.
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• คุณจิตรา  วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการสมาคมไวฯ-ศูนย์ชลบุรี
และคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำ�ขนมไปเลี้ยงผู้
อพยพที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม จำ�นวน 600 คน ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
น้ำ�ท่วมมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี วันที่ 8 พฤศจิกายน
2554
• Khun Chitra Wattanasin, YWCA-Chonburi Center Chairwoman,
the Board of Directors and staff brought snacks for 600 flood victims
at the County Shelter in the 14th Army District in Nawamintrachinee
on November 8, 2011.
• คณะครู โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา พร้อมผู้ปกครองนักเรียน
ได้นำ�อาหารไปเลี้ยงผู้อพยพที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม จำ�นวน 600 คน ณ
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 และ ได้นำ�ขนมและของหวานไปเลี้ยงผู้
อพยพ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม สถาบันการพลศึกษาจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งมีผู้ประสบภัยอาศัยอยู่ประมาณ 8,000 คน
• The teachers of Samakmid Wattana Kindergarten School and
parents of the students brought food for 600 flood victims at the
County Shelter in the 14th Army District in Nawamintrachinee on
November 13, 2011. They also brought snacks and sweets for
flood victims at shelters located at the Institute of Physical Education,
Chonburi. About 8,000 victims lived in these shelters.

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ปี 2554
Samarkmitr Wattana School ‘ Activities 2011
• จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา EQ

นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่-อนุบาล ระหว่างวันที่  1-29 เมษายน 2554 จำ�นวน 3 ค่าย
โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำ�นวนทั้งสิ้น 131 คน
• The Samakmitr Wattana Kindergarten organized the EQ Camp for Nursery and Kindergarten
students between 1 and 29 April, 2011.  131 students participated in this camp.
• จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2554
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 132 คน
• The Samakmid Wattana Kindergarten organized field trips to visit the Health Science Center
Astronomical, Chonburi between February 28 and March 4, 2011.  132 students participated.
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สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา
YWCA of Bangkok – Pattaya Center

นายอิทธิพล คุณปลืม้ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธมี อบทุนการศึกษา “โครงการ
ครอบครัวอบอุน่ ” ประจำ�ปี 2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ซึง่ จัดโดยสมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พทั ยา นอกจาก
นีย้ งั ได้รบั เกียรติจาก Mrs. Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจำ�ประเทศไทย คุณสุรตั น์
เมฆะวรากุล คุณจิตรา วรรธนะสิน คุณโนรีรตั น์ นพรัตนราภรณ์ และ คุณนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ ประธาน
สมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พทั ยา และคณะกรรมการ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำ�นวน 360 ทุน จาก 50
โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา
Khun Ittipol Khunplerm, the Mayor of Pattaya, was the chairman of the ceremony to present 360
annual scholarships to students from 50 schools in the city of Pattaya.  Also present were Mrs Tami Kojima, wife of the Ambassador of Japan and Chairwoman of YWCA International Bazaar 2011, Khun Surat Maykawarakul, Khun Chitra Watanasin, the Chairwoman of YWCA-Chonburi Center, Khun Noreerat
Noparatanaraporn, and Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and Director.
• ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา นางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ มอบทุน
การศึกษาให้กบั เด็กกำ�พร้าบ้านพระมหาไถ่ จำ�นวน 19 ทุน เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and
Director, presented 19 scholarships to orphans at the Redemptorist House on
November 10, 2011.
• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยาร่วมกับเมืองพัทยา ตั้งกล่องบริจาคที่บริเวณ Walk-

ing Street และนำ�เงินรายได้จำ�นวน 128,600 บาท จากการรับบริจาคและสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา
บริจาคสมทบ นำ�ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่ อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
• YWCA Bangkok-Pattaya Center and Muang Pattaya jointly set up a donation box at the
Walking Street area.  The collection of 128,600 Baht was donated by YWCA BangkokPattaya to flood victims at Visedsaisarn, Angthong.

• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พทั ยา มอบเงินจำ�นวน 20,000 บาท ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยประเทศญีป่ นุ่ โดยคุณโนรีรตั น์
นพรัตนราภรณ์ เป็นผูม้ อบให้ มาดามTami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจำ�ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2554
• The YWCA Bangkok-Pattaya Center donated 20,000 Baht to help tsunami victims in Japan through Mrs Tami
Kojima, wife of the Ambassador of Japan, on April 11, 2011.
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• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา โดยนางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ ประธานศูนย์ฯ มอบเงิน ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภาคใต้ ผ่านทางเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center, donated 3,000 Baht to
flood victims in the south of Thailand through Muang Pattaya, on April 11, 2011.
• นางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการ มอบสิ่งของและของใช้จำ�เป็น
ให้กับมูลนิธิบ้านเด็กอ่อน รังสิต ที่ประสบอุทกภัยมาพักพิงที่ศูนย์พระเทพฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  พร้อมกันนี้
ได้นำ�ไอศกรีมไปเลี้ยงเด็กพิการบ้านการุณเวศน์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and a member of the Board
of Directors, donated goods and necessities to flood victims from the Rangsit Baby Family
Foundation.  They had lived in the shelter at the Maha Chakri Sirindhorn Center, Banglamung,
Chonburi.  

• นางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา มอบแว่นสายตาจำ�นวน 97 คู่ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 5 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 จ. ระยอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center, presented 97 pairs of spectacles to
students of Nikom Sang Ton Aeng School 5 and 7, Rayong on October 5, 2011.
• นางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา นำ� Mrs.Tami Kojima ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และ Mrs.
Teresa Wise ภริยาเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ที่นำ�รายได้
จากการจัดงานบาซาร์มาช่วยเหลือสนับสนุน  นอกจากนี้ยังได้ไปมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเกษตร ให้กับโรงเรียนสอนคน
ตาบอดพระมหาไถ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center, together with Mrs Tami Kojima, wife
of the Ambassador of Japan and Mrs Teresa Wise, wife of the Ambassador of Australia visited the school lunch
project at Baan Pong Saked School, and donated money to buy farm equipment for the School for the Blind, on
July 25, 2011.  
• ประธานสมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา  นางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันมอบเงิน
จำ�นวน 23,000 บาทพร้อมเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับโรงเรียนมาบฟักทอง “โครงการบ่อเลี้ยงปลาเพื่อน้อง” และ “โครงการสิ่ง
แวดล้อมเพื่อการเกษตร” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and the Board of Directors together donated 23,000 Baht and vegetable seeds to Marb Fak Tong School in the “The Fish Pond for Students” and “The
Environment for Agriculture” projects on June 25, 2011.

• สมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ได้วัดสายตาและมอบแว่นสายตาจำ�นวน 148 คู่ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1, โรงเรียนมาบข่า และโรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง โดยมี Mrs.Teresa Wise
ภริยาเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย Mrs. Ildiko Tomaj ภริยาเอกอัครราชทูตฮังการี Mrs.Mahwash Mahmood
ภริยาเอกอัครราชทูตปากีสถาน Mrs.Sherine Maher ภริยาเอกอัครราชทูตอียิปต์ นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์
ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมาคมYWCA กรุงเทพฯ และนางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาการจัดหาทุน
สมาคมYWCA กรุงเทพฯ ร่วมกันมอบแว่นตา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554
• On December 9, 2011 YWCA Bangkok-Pattaya Center provided 148 pairs of spectacles to the
students of Nikom Sang Ton Aeng School 1, Marb Kar School and Nikom Wittaya School, Rayong.  
On that day, Mrs. Teresa Wise, wife of the Ambassador of Australia, Mrs. Ildiko Tomaj, wife of the
Ambassador of Hungary, Mrs. Mahwish Mahmood, wife of the Ambassador of Pakistan, Mrs Sherine
Maher, wife of the Ambassador of Egypt, Mrs. Darat Pitaksit, Fund-Raising Chairwoman of YWCA
of Bangkok, and Khun Noreerat Noparatanaraporn, Fund Raising Advisor of YWCA of Bangkok were
present.
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• สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา โดยประธานศูนย์ นางนิตยา ปฎิ
มาสงเคราะห์ และคณะกรรมการ เลีย้ งอาหารเนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ ณ
โรงเรียนภูไทร ต.ตะเคียนเตีย๊ อ.บางละมุง จ.ชลบุร  ี เมือ่ วันที่
7 มกราคม 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya
Center and the Board of Directors provided meals for children to
celebrate the National Children’s Day at Poo Sai School, Banglamung,
Chonburi, on January 7, 2011.

• นางนิตยา ปฏิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการ เลี้ยงอาหารคนชรา ที่บ้านพักคนชรา และ
ชมรมคริสเตียนร่วมทำ�กิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and the Board of Directors provided
meals and organized recreational activities at homes for the elderly and the Christians Club on
April 15, 2011.
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• นางนิตยา ปฏิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการ เลี้ยงอาหารคนชรา ที่บ้านพักคนชรา และ
ชมรมคริสเตียนร่วมทำ�กิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and the Board of Directors provided
meals and organized recreational activities at homes for the elderly and the Christians Club on April 15, 2011.

• นางนิตยา ปฏิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการ มอบโต๊ะ และเก้าอี้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนบ้านนาวัง จำ�นวน 20ชุดซึง่ ได้รบั บริจาคมาจาก นายวิลเลีย่ ม แม็คซี่ พัทยาสปอร์ตคลับ เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2554
• Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and the Board of Directors presented 20
sets of tables and chairs which were donated by Mr. William Macci, Pattaya Sports Club, for kindergarten students
at Baan Na Wang School, on September 13, 2011.

• นางนิตยา ปฏิมาสงเคราะห์ ประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านชากนอก และชมรมคริสเตียนพัทยาร่วมทำ�กิจกรรมสันทนาการ และอาจารย์ร้อย โพธิษา จากโรงเรียนเสริมสวย
จุฑามาศได้นำ�ช่างตัดผมให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
• On June 28, 2011 Khun Nittaya Pathimasongkhro, Chairwoman of YWCA-Pattaya Center and the Board of
Directors provided lunch and recreational activities for students at Baan Saknonk School and the Christian
community in Pattaya. Arjarn Roi Potisa from Jutamas Beauty Salon School provided haircuts for the students.
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