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สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

38 ป ีของการยนืหยดัเพือ่ผูห้ญงิและเดก็ 
 

  

 จากจดุเริม่ตน้เลก็ ๆ ของกลุม่สง่เสรมิสถานภาพสตร ี

ภายใตก้ารน าของ คณุหญงิกนษิฐา วิเชยีรเจรญิ ทีไ่ดเ้ปดิ

บา้นพกัตวัเอง เปน็บา้นพกัฉกุเฉนิส าหรบัผูห้ญงิและเดก็ที่

ประสบความเดอืดรอ้นเปน็การชัว่คราว จนบา้น พกัฉกุเฉนิหลงั

แรกซึง่เปน็โครงการรว่มกบัสมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายฯ 

ไดก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็ เริม่ด าเนนิการอยา่งเปน็ทางการ ตัง้แตป่ ี

2523 เปน็ตน้มา 

   บา้นพกัฉกุเฉนิหลงัแรก ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 3 ของอาคาร

สมาคมบณัฑติสตรทีางกฎหมายฯ เขตดสุติ ซึง่พระเจา้วรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ  เสดจ็เปดิ

บา้นพกัฉกุเฉนิเปน็ทางการเมือ่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ซึง่ใน

ขณะนัน้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรเีปน็ที่

เรยีบรอ้ยแลว้  

 ภายหลงัสถานทีค่บัแคบลงดว้ยมผีูห้ญงิมารบับรกิาร

เปน็จ านวนมาก จ าเปน็ตอ้งขยบัขยายสถานที ่ ซึง่ไดร้บัการ

บรจิาคทีด่นิจ านวน 21 ไรจ่าก คณุรวีวรรณ บุณยรกัษ ์บรเิวณ

ทุง่สกีนั ดอนเมอืง เพือ่เปน็ทีส่ าหรบั สรา้งบา้นพกัฉกุเฉนิหลงั

ที ่ 2 รวมทัง้ศนูยก์ารศกึษาและฝกึอาชพีสตรใีนป ี 2529 ใน

ขณะเดยีวกนั นายเรยีวอชิ ิ ซาซากาวา นกัธรุกจิชาวญีปุ่น่ ได้

บรจิาคเงนิส าหรบักอ่สรา้งรวมทัง้จดัตัง้กอ่งทนุเพือ่ใหส้มาคมฯ

ใชจ้า่ยดอกผลในการสรา้งชวิีตใหมใ่หก้บัผูห้ญงิและเดก็ใน

บา้นพกัฉกุเฉนิ 

   นอกจากนีย้งัม ี ผูม้จีติศรทัธามากมาย ทีไ่ดใ้หก้าร

สนบัสนนุท าใหเ้กดิอาคารบา้นพกัฉกุเฉนิหลงัที ่ 3 อกีอาคาร

หนึง่เพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ห้ญงิและเดก็ทีเ่ดอืดรอ้นไดม้ากข้ึน 

   สมาคมฯ ไดร้บัพระกรณุาธคิณุจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้โสมสวลฯี เสดจ็เปดิอาคารบา้นพกัฉกุเฉนิ 2 และ 3 

เมือ่วันที ่ 5 ตลุาคม 2530 และ 18 พฤษภาคม 2538 

ตามล าดบั 

   สิง่ทีล่้ าคา่ยิง่ส าหรบัสมาคมฯคอืการที ่พระเจา้วรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ ไดท้รงพระ

กรณุารบัสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ี ไว้ในพระอปุถัมภ ์

ตัง้แต ่24 กมุภาพนัธ ์2531 เปน็ตน้มา 

 สมาคมฯ ขอความกรุณาจากท่านได้แนะน า 
ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อให้บ้านพักฉุกเฉนิได้มีโอกาส
เชิญชวนร่วมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยขอความ
กรุณากรอกรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-สกุล................................................................................................. 

วัน เดือน ปีเกิด.................................................................................... 

สถานท่ีติดต่อ....................................................................................... 

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

โทรศัพท์................................................................................................ 

อีเมล...................................................................................................... 

 

โครงการวันเกิด 

“ขอวนัเกดิของคณุ...ให ้ 
เปน็วนัแหง่ความหวงั    
ของ อกีหลายชวีติ” 



บรจิาคผา่นทาง 

เชค็สัง่จา่ยสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี      
(โครงการท าบญุวนัเกดิ) 

ธนาณตัใินนามสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
(โครงการท าบญุวนัเกดิ) สัง่จา่ย ปณ. ดอนเมอืง 

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ในนามสมาคม   
สง่เสรมิสถานภาพสตรฯี (โครงการท าบญุวนัเกดิ)  

บญัชธีนาคารตอ่ไปนี ้

ธนาคารกรงุเทพฯ จ ากดั(มหาชน) สาขาสรงประภา 
เลขทีบ่ญัช ี059-0-12725-4   

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  

      สาขาถนนเชดิวฒุากาศ (ดอนเมอืง)  

      เลขทีบ่ญัช ี 105-2-17137-4  

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสรงประภา 
เลขทีบ่ญัช ี135-2-000241-6 

 

ลงชือ่................................................................................................ 

(...........................................................................................................) 

จัดเลีย้งอาหารพิเศษให้แกผู่้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน 
มูลค่า 2,000 บาท  
จัดเลีย้งขนมหรือผลไม้ให้แก่ผูห้ญงิและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน 
มูลค่า 1,000 บาท 
บริจาคค่าเวชภัณฑต์่าง ๆ ให้แก่ผูห้ญิง และ เด็กที่ติดเช้ือ 
เอชไอวี/เอดส์  เป็นเงิน..................................................บาท 
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กจ านวน ......................................ทุน  
(ทุนละ 1,000 บาท) รวม...............................................บาท 
ให้ทุนฝึกอาชีพส าหรับผู้เดือดร้อนจ านวน......................ทุน  
(ทุนละ 1,000บาท) รวม................................................บาท 
สมทบทุนช่วยบ้านพักฉุกเฉิน (ตามศรัทธา)  
บริจาคเพื่อ............................................................................ 

      เป็นเงิน..........................................................................บาท 

รายการรบับรจิาค 

ข้าพเจา้............................................................................................. 

ท่ีอยู่.................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

โทรศัพท์.......................................................................................... 

อีเมล................................................................................................ 

ขอสนบัสนนุกจิกรรมของ บา้นพกัฉกุเฉนิ 

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี  

 

โครงการท าบญุวนัเกดิ 
บา้นพกัฉกุเฉนิ  สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

 
    
 “บ้านพักฉุกเฉิน” เป็นโครงการหนึ่งของสมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและ

เด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ถูก

ทารุณท าร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกข่มขืน บังคับขาย

ประเวณี ค้ามนษุย ์ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ถกูทอดทิง้ ฯลฯ 

   ความช่วยเหลือที่สมาคมฯ ได้ให้นั้นครอบคลุม

ทั้งที่พัก อาหาร การดูแลด้านสุขภาพ การให้ค าปรึกษา 

แนะน าฟ้ืนฟูสภาพจิตใจรวมทั้งฝึกอาชีพให้ ในแต่ละวันมี

ผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินเฉลี่ยประมาณ 80 คน 

   การด าเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินด าเนินมา

อย่างต่อเนื่องกว่า 38 ปี ก็ด้วยความกรุณาและการ

สนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและให้ความเมตตาแก่

ผู้ด้อยโอกาสเสมอมา 

 ในวันคล้ายวันเกิดของท่านในปีนี้ พวกเราเชื่อว่า

ท่านมีโอกาสเลือกหาความสุขได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นรื่นเริงหรือท าบุญให้ทาน สมาคมฯขอถือโอกาสนี้

เสนออีกทางเลือกหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสกับผู้หญิงและ

เด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก

ฉุกเฉินของสมาคมฯ ความช่วยเหลือจากท่านได้ให้

ความหมาย ให้ความหวัง ให้ชีวิตใหม่แก่ ผู้หญิงและเด็ก

ที่เดือดร้อนหลาย ๆ คน 

กรณุาสง่ใบแจง้ความจ านงนีไ้ปที ่

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีฯ  

เลขที ่501/1 ซ.เดชะตงุคะ1 ถ.เดชะตงุคะ แขวงสกีนั  

เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210   

*เพือ่ออกใบเสรจ็รบัเงนิบรจิาคและจดัสง่ใหท้า่น  

*กรณเีมือ่โอนเงนิแลว้กรณุาแนบหลกัฐานการโอนเงนิ   

มาพรอ้มใบแจง้ความจ านงนีด้ว้ย  

โทร. 0 2929 2301-7 ตอ่ 109, 113 และ 0 2929 2308 

โทรสาร 0 2929 2856 , 0 2929 2300   

E-mail : info@apsw-thailand.org  

Website : www.apsw-thailand.org 

 
“ขอขอบพระคุณทกุน้ าใจทีท่า่นกรณุาแบง่ปนัใหแ้ก่

ผูห้ญงิและเดก็ดอ้ยโอกาสทีบ่้านพกัฉกุเฉนิ” 


