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เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

      ยอนห์น 3:16

For God so loved the world that He gave His only begotten Son. To 
everyone who believes in him will not perish but have eternal life 

                                  John  3:16

สุขสันต์วันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่่



 งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 63

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิรด์
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คณะกรรมการอำานวยการ วาระปี 2559-2563
1. นางอุษณา  สุคนธทรัพย์    นายกสมาคม/ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ / ประธานฝ่ายจัดหาทุน
2. นางสุชาดา  ตีระพัฒนกุล อุปนายกที่ 1
3. นางนิภวัลย์  องุ่นศรี  อุปนายกที่ 2/ ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / ประธานฝ่ายการศึกษา
4. นางสาวอัชรี  รุ่งนภา  เลขานุการ/ประธานฝ่ายบุคคล / ประธานฝ่ายสำานักงาน
5. นางสุดาวัลย์ คมธรรม  เหรัญญิก
6. นางพรทิพย์  ศรีสมเลิศ ผู้ช่วยเหรัญญิก/ ประธานฝ่ายจัดซื้อ – จัดจ้าง
7. นางสาวถนิมพร สรรค์สิริชัย  ประธานฝ่ายกิจกรรม
8. นางสาวพรรณาราย  ปิยะชินวรรณ ประธานฝ่ายตรวจสอบ
9. นางวรรณี  พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา
10. นางสาวกฤติกา สิวายุ  นายทะเบียน/ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
11. นางมะลิวัลย์ พันธสัญญากุล ประธานคณะกรรมการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี
12. นางสาวนัฐธิกา โฮ  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ปฏิคม
13. นางสาวเฟื่องลดา ลีลาปิยมิตร กรรมการ
14. นางสาวอรพันธุ์ โชติเสรีพันธ์ กรรมการ

แนะนำานายกสมาคม

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอำานวยการ
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ชุดใหม่

นางอุษณา  สุคนธทรัพย์
สมาชิกคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน
     • กรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัฒนา
     • อดีตผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและสนับสนุน
       กลยุทธ์การพาณิชย์บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
     • อดีตเลขาธิการสมาคมYWCAกรุงเทพฯ 
     • อดีตกรรมการสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการ
1. อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์
2. รศ.สุขใจ  น้ำาผุด
3. นางจิตรา  วรรธนะสิน
4. นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน
5. นางวันทนีย์  โชตินันทเศรษฐ์       
6. นางพูนพิศมัย อินทรสุขศรี  
7. นางจินตนา   เกียรติศรีชาติ

8.    นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์
9.    นางสาวสมรจิตต์ สิริอิสสระนันท์
10.  นางวิมลศิริ เอกวาที
11.  นางเปรมพร สายแสงจันทร์
12.  ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์
13.  นางรัศมี  วุฒิไกรเกรียง
14.  นางนารีบูลย์ ราชคีรี  
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สมาคม YWCA กรุงเทพฯสมาคม YWCA กรุงเทพฯ

 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธาน 
ฝ่ายจัดหาทุน นำาคณะครูและนักเรียน โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
บ้านโป่งลึก จ.เพชรบรุ ี ร่วมโครงการ “เยาวชนรักปะการัง” ณ มูลนิธ ิ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ค่ายปลูกปะการัง

 วันที่ 26 กันยายน 2559 กรรมการอำานวยการ รักษาการ 
เลขาธิการ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และ ฝ่ายศาสนา เย่ียมเยียน 
หนุนใจครู/นักเรียนและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุนพร้อมมอบชุด
ของขวัญให้กับโรงเรียนบรมนิวาส กรุงเทพฯ

เยี่ยมครูและนักเรียน

 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นางวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์ 
รักษาการนายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ คณะกรรมการอำานวย
การมอบเงิน จำานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเด็กบ้าน 
มานาโพธารามเพื่อสตรีและเด็ก

มอบเงินให้มูลนิธิฯ

 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ฝ่ายจัดหาทุน มอบเก้าอี้พลาสติก 
โต๊ะ เต็นท์ และพัดลม ให้ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 บางปะกอก กรุงเทพฯ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมเด็ก เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และงานต่างๆในชุมชน

มอบอุปกรณ์เพื่อชุมชน

 ฝ่ายกิจกรรมเยาวชนและปฐมวัย ของสมาคมฯ จัดกิจกรรมค่ายปิดเทอม Junior Camp และ Day Camp เดือนตุลาคม 2559 มี
กิจกรรม งานประดิษฐ์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดง ร้องเพลง เต้นรำา ทำาอาหาร ภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษานอกสถานที่ ในปี 2560 จะจัด 
Junior Camp และ Day Camp ครั้งแรกในเดือน 2560 สนใจติดต่อสอบถาม 022873136 Junior Camp ต่อ 518 Day Camp ต่อ 115

ค่ายปิดเทอม
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 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2016 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ
เป็นเจ้าภาพสัปดาห์แห่งการอธิษฐาน YWCA และYMCA หัวข้อ 
“Respect, Support and Empower” เทศนาโดยอาจารย์พรสวรรค์ 
คุณากรธีรมิตร  เวลา 14.00-15.00น  ณ สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู 
ซี เอ แห่งประเทศไทย

สัปดาห์แห่งการอธิษฐานสากล

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สมาคม 
YWCA กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษา “โครงการแม่อุปถัมภ์” นักเรียน 
ชั้นประถม - มัธยมต้น มีกิจกรรมสันทนาการ นมัสการพระเจ้า และ 
มอบทุนการศึกษา ณ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

มอบทุนการศึกษา

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายกิจกรรม - ศาสนา จัด 
โครงการรักตน รักคน รักษ์โลก ให้กับโรงเรียนอนุบาล อำาเภอปากพล ี
จ.นครนายก 

กิจกรรมรักตน รักคน รักษ์โลก

 วันที่ 29 ตุลาคม 2559 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ การ
ประชุมใหญ่สามัญและเลือกตั้ง ประจำาปี 2559 การแถลงผลงานปี 
2558  สรุปงบประมาณ และ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ปี 2559 
นางอุษณา  สุคนธทรัพย์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
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 วันที่12-15 ธันวาคม 2559 ฝ่ายศาสนา จัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส หัวข้อ “ มหัศจรรย์แห่งรัก ” Miracle of Love  ในโรงเรียน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
 • โรงเรียนบ้านนำ้าเป็น จ.ระยอง
 • โรงเรียน ตชด.บ้านบ่อชะอม จันทบุรี
 • โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ จันทบุรี
 • โรงเรียนบ้านซอยสอง จันทบุรี
 • โรงเรียนบ้านประแกต จันทบุรี
 • โรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร จ.ตราด

คริสต์มาสเด็กด้อยโอกาส

 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ  
นมัสการพระเจ้าและสังสรรค์เนื่องในวันคริสต์มาส มีคณะะกรรมการ 
อำานวยการท่ีปรกึษาคณะกรรมการฯ อนกุรรมการฝ่าย และเจ้าหน้าท่ี 
เข้าร่วมรับพระพร แบ่งปันพระวจนะพระเจ้า โดยอาจารย์พรสวรรค์ 
คุณากรธีระมิตร

สมาคม

นางมาลาตี  โกสุม
สมาชิกคริสตจักรวัฒนา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน
     • ธรรมกิจคริสตจักรวัฒนา
     • กรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
     • อดีตกรรมการอำานวยการ และที่ปรึกษาฯ สมาคม YWCA  กรุงเทพ
     • อดีตหัวหน้างาน  สำานักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

แนะนำ�เลข�ธิก�ร

 วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการอำานวยการ 
กรุงเทพฯ  รักษาการเลขาธิการ YWCA กรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนหนุนใจ 
ผู้ป่วยเน่ืองในวนัคริสต์มาสและมอบของขวญัให้กับผูป่้วย โรงพยาบาล 
วชิราลงกรณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

คริสต์มาสสถาบันมะเร็ง
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สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรีสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี

 วันที่ 12 ตุลาคม 2559  คุณจิตรา  วรรธนะสิน  ประธาน
คณะกรรมการสมาคมฯ – ศูนย์ชลบุรี ได้เข้าเยี่ยม มอบเงินช่วยเหลือ
และ สิ่งของจำาเป็น มอบให้เด็กจำานวน 9 คน ที่บกพร่องทางร่างกาย
และ สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 บ้านบึง และ
สาขาบ่อทอง

เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางสาวไพรชิตร เจตะภัย  
ประธานสมาคม ไว ดบัยู ซ ีเอ กรงุเทพฯ – ศนูย์พทัยา  และคณะกรรมการ 
ต้อนรับคณะสมาคมสตรีแห่งเมืองชิงต่าว เพื่อศึกษาเยี่ยมชมบทบาท
องค์กรด้านสตรีและเด็ก ของสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องด้านการถูกกระทำา
และความช่วยเหลือสตรีและเด็กในเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมือง
พัทยา

ต้อนรับคณะสมาคมสตรีแห่งเมืองชิงต่าว

คริสต์มาสโรงเรียน

 วนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการอำานวยการกรงุเทพฯ 
กรรมการศูนย์ชลบุรี รักษาการเลขาธิการ YWCA กรุงเทพฯ ร่วม
กิจกรรมวันคริสตมาสและมอบของขวัญให้กับโรงเรียนบ้านห้วยกรุ  
ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประกวดแปรรูปเห็ดนางฟ้า

 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 
นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธาน 
กรรมการสมาคม YWCA กรงุเทพฯ 
–ศูนย์พัทยา และกรรมการ จัด 
แข่งขันพัฒนาต่อยอดแปรรูปเห็ด 
นางฟ้า ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเมือง

พัทยา 7 (หนองพังเค) มีเด็กนักเรียนจาก 9 โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขัน 
มีเมนู ส้มตำาเห็ดนางฟ้าทอด พิซซ่าหน้าเห็ดนางฟ้า และเมนูอิสระ
ที่เด็กๆ แต่ละทีมเป็นคนคิดเมนูเอง โดยใช้วัตถุดิบเห็ด 7 ชนิด เด็กๆ  
ทุกคน สนุกสนาน กบักิจกรรมในครัง้น้ี และได้เรยีนรูก้ารทำางานร่วมกัน 
ความสามัคคี และประโยชน์ของเห็ด
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สม�คม  ไว  ดับยู  ซี  เอ  กรุงเทพฯ

สิ่งตีพิมพ์13 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ
เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 02-287-3136 แฟกซ์ : ต่อ 519
Website : www.ywcabangkok.com

ผู้จัดทำ�...    ฝ่�ยประช�สัมพันธ์และสม�ชิกสัมพันธ์
โทร : 0 22873136  ต่อ  526

สมาคม  YWCA  กรุงเทพฯ
•  สมาคมไวดับยูซีเอกรุงเทพฯ
•  baandingdaeng dindaeng
PAGE
•  YWCA Pattaya
•  YWCA of Bangkok

สม�คม  ไว  ดับยู  ซี  เอ  กรุงเทพฯ

สิ่งตีพิมพ์13 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ
เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 02-287-3136 แฟกซ์ : ต่อ 519
Website : www.ywcabangkok.com

ผู้จัดทำ�...    ฝ่�ยประช�สัมพันธ์และสม�ชิกสัมพันธ์
โทร : 0 22873136  ต่อ  526

สมาคม  YWCA  กรุงเทพฯ
•  สมาคมไวดับยูซีเอกรุงเทพฯ
•  baandingdaeng dindaeng
PAGE
•  YWCA Pattaya
•  YWCA of Bangkok

 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ขอขอบคุณ สถานทูต  โรงแรม บริษัท ร้านค้า และบุคคล ผู้ให้การสนับสนุนงานบาซาร์ YWCA และ
คณะภริยาทูต ครั้งที่ 63 ปี 2559

ง�นบ�ซ�ร์  YWCA  และคณะภริย�ทูต ครั้งที่ 63  ปี 2016




