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ค�ขวัญวันแม่แห่งชาติ... สอนให้ลูก   เรียนรู้    สู้ปัญญา  

     พัฒนา     ด้วยตน    จนเติบใหญ่

     เพราะคนแกร่ง    จะก้าว    ได้ยาวไกล  

     เพื่อมาเป็น    กะลังไทย    ให้แข็งแรง



ขอบคุณพระเจ้าท่ีทรงประทานโอกาสให้ดิฉันได้
เป็นแม่ของลูก 4 คน  คือ ชาย 1 หญิง 3  ลูกทั้ง 4 น่ารักและ
เล้ียงง่าย  เน่ืองจากดิฉันต้องท�าหน้าท่ีทั้งทางธุรกิจและดูแล
ลูก แม้จะมีพี่เลี้ยงและคุณย่าคอยช่วย แต่หน้าท่ีของแม่ก็ยัง
คงต้องคอยก�ากับดูแลเอง  ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพร
ให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข  กิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้น
จึงไม่มีปัญหาด้านการเงิน  เม่ือลูกๆยังเล็ก ดิฉันและสามีจะ
พาลูกๆไปนมัสการพระเจ้าและเรียนรวีวารศึกษาทุกเช้าวัน
อาทิตย์  สอนลูกๆให้รกัพระเจ้า  และเรยีนรูเ้รือ่งการให้มีความ
สุขยิ่งกว่าการรับ

สามีของดิฉัน คือ ผู้ปกครองอัครพล โชตินันทเศรษฐ์  
ก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร คริสตจักรภาค และสภาคริสต
จักรในประเทศไทยในต�าแหน่งต่างๆ ดิฉันคอยสนับสนุน 

วันนี้ของ....คุณแม ่      โดย คุณวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์

โดยรบัหน้าท่ีดแูลทางธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สามีรับใช ้ 
พระ เจ ้ า ได ้อย ่ าง เ ต็ม ท่ี  
ขอบคุณพระ เจ ้ า ท่ีทรง
อวยพรให้สามารถส่งลูกๆ
เรียนจนจบระดับปริญญา
โทจากสหรัฐอเมริกาท้ัง 
4 คน อีกท้ังลูกชายและ
ลูกสาวคนเล็กได้มีโอกาส
เรียนจนจบระดับปริญญา

เอก  ดฉัินส�านึกอยู่เสมอว่าน่ีไม่ใช่ความสามารถของเราผู้เป็น
พ่อแม่  แต่เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่ทรงประทานให้
แก่ครอบครวัของเรา  ทรงดูแลและค�า้จนุครอบครัวของเรามา
โดยตลอด  แม้บางครัง้ประสบปัญหาหรอืมีอปุสรรค พระองค์
ก็ทรงช่วยและแก้ไขได้ทันเวลาเสมอ

หลังจากลูกๆ มาช่วยธุรกิจของครอบครัว ดิฉันจึงมี
โอกาสรับใช้พระเจ้ามากขึ้น  ลูกๆ เองก็รับใช้พระเจ้าในหน่วย
งานและองค์กรต่างๆ ดังนี้

ลูกสาวคนโต คอื นางเกษราภรณ์  โชตินันทเศรษฐ์  เป็น
ครูรวีวารศึกษาของคริสตจักรสะพานเหลือง 

ลูกชาย คือ มน.ดร.อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ รับใช้ 
ในต�าแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิท่ีอยู ่อาศัย
ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand), กรรมการ
และเลขานุการ มูลนิธิเจ็ดประทีป, เลขานุการและกรรมการ
บริหาร/กรรมการด�าเนินงานคริสตจักรภาค 7 แห่งสภา 
คริสตจักรในประเทศไทย, รองเหรัญญิก คณะธรรมกิจ
คริสตจักรสะพานเหลือง, กรรมการอ�านวยการ บ้าน
พักกรุงเทพคริสเตียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
(Bangkok Christian Guest House), รองเลขานุการและ
กรรมการอ�านวยการ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (BIT), เหรัญญิกและกรรมการ
บรหิาร โรงเรยีนไทยครสิเตียน (TCS), กรรมการอ�านวยการ 
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS)

ลูกสาวคนที่สองคือ  นางเกสินี  เฮสเซ  ได้แต่งงานและ
ย้ายไปอยู่กับสามีที่ประเทศเยอรมนี

ลูกสาวคนเล็กคือ มน.ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์  
รับใช้ในต�าแหน่ง นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่ง
ประเทศไทย (YWCA of Thailand) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (YWCA of Bangkok), 
กรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย (Scripture 
Union), อาจารย์พิเศษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน (BIT)  รองเลขานุการคณะธรรมกิจ 
คริสตจักรสะพานเหลือง

บัดนี้ลูกๆ ทุกคนมีครอบครัวแล้ว และให้ก�าเนิดหลาน
ย่า - หลานยายท้ังหมด 6 คน คือ หลานชาย 4 คน และ 
หลานสาว 2 คน แม้ลูกๆจะมีครอบครัวแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
ดูแลและห่วงใยแม่เสมอ ส่วนแม่ก็ยังคงห่วงใยลูกๆ ทุกคน
โดยมีความรู้สึกว่าลูกๆ ยังเป็นเด็กในสายตาของแม่ แม่ย่อม 
รักและห่วงใยลูกตลอดเวลา แม้จะมีความยากล�าบากเพียง
ใดก็ยังคงแสวงหาและหยิบย่ืนส่ิงที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูก น่ีคือหัวใจ
ที่แท้จริงของผู้เป็นแม่
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ขอแสดงความยินดีกับ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ที่ได้รับเลือกจากสมาคมศิษย์
วังหลัง-วัฒนา (สวว.) ให้เป็นศิษย์เกียรติยศ ประจ�าปี 2560 คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ และที่ปรึกษาร่วมแสดง
ความยินดีในวันงานศิษย์เกียรติยศ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ศาลาโคล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

รางวัลศิษย์เกียรติยศ

“โครงการแม่อุปถัมภ์” จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2521 (คศ.1978) ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  ) โดยได้น�าแบบอย่างรูปแบบการให้ทุนการศึกษามา
จากประเทศอาเจนติน่า  การอปุถมัภ์เดก็ๆ เริม่จากคณะกรรมการสมาคม และต่อมาได้เผยแพร่ไปยังสมาชกิและบคุคลทัว่ไป

เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2560 สมาคมฯ จัดงานลูกพบแม่ เพื่อให้ผู้ถัมภ์ ได้มีโอกาสพบเด็กนักเรียนในอุปถัมภ ์
มีการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้า พธีิมอบทุนการศกึษา การแสดงของนักเรยีน วดีทัีศน์ ปีน้ีมภีรยิาทูต กรรมการอ�านวยการ 
สมาคมฯ และผู้อุปถัมภ์มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ จัดการนมัสการครบรอบ 70 ปี เพื่อขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการทรงน�าในพันธกิจ
ต่างๆ ของสมาคมฯ และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องอับดุลราฮิม สมาคม 
YWCA กรุงเทพฯ

ประชุมประจ�ำปี

โครงกำรแม่อุปถัมภ์ Foster Child Care Program
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นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นาง
มาลาตี โกสุม เลขาธิการ นางประทุม ชัยอักษรเวช และ
นางปิยธิดา มหามิตร ร่วมเป็นเกียรติ รับ เกียรติบัตร 
สถานรับเล้ียงเด็ก ระดับดีมาก จาก กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ณ Grand Howard, 
Bangkok เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ครบรอบ 70 ปี สมาคมฯ กรรมการอ�านวยการ ที่
ปรกึษา ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าท่ีสมาคม ร่วมกนัท�าความดี 
ท่ีมูลนิธิชัยพฤกษ์ โดยในช่วงเช้าปลูกถั่วลันเตาในแปลง
เกษตรที่สมาคมฯ สนับสนุนเงินงบประมาณ และช่วงบ่าย
นมัสการร่วมกับเด็กๆ ในมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2560

Madam Chungwha Oh ภริยาเอกอัครราชทูต
เกาหลี ประธานจัดงาน YWCA Diplomatic Charity 
Bazaar ครั้งท่ี 64 จัดประชุม YWCA Diplomatic 
Representatives 2017 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 ที่สมาคมYWCA กรุงเทพฯ

ท�ำควำมดีเพื่อสังคม จ.นครนำยก

ประชุมงำนบำซำร์

นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ น�า
กรรมการอ�านวยการ ท่ีปรกึษาฯ และเลขาธิการ ร่วมพธีิ
มอบห้องน�้าและปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนใหม่ โรงเรียน
บ้านเกาะไผ่ จ.ประจวบครีขีนัธ์ พร้อมท้ังเย่ียมชมโครงการ
ที่สมาคมฯ สนับสนุน ชมการแสดงของนักเรียน มอบทุน
การศึกษาให้กับเด็กท่ียากจน เม่ือวันที่ 25 กรกฏาคม 
2560

สร้ำงห้องน�้ำและปรับปรุงอำคำรเรียน:ประจวบฯ

รับเกียรติบัตรระดับดีมำก
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นางสาวกฤติกา สิวายุ อนุกรรมการฝ ่าย
สังคมสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาระดับประถมและ
มัธยม 1 - 3 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ และนางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ร่วม
พิธีเปิดและมอบสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบทุนเด็กยากจน มอบกระเป๋าและขนมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน 
พรหมณี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560

มอบทุนกำรศึกษำ

มอบสนำมเด็กเล่น จ.กำญจนบุรี

นางนภิวลัย์ องุน่ศร ีประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
นางสาวกฤติกา สิวายุ นางสาวปิยนุช สิวายุ กรรมการ
ฝ่าย และนางมาลาตี โกสุม เลขาธกิาร มอบทนุการศกึษา
ระดับมัธยมปลาย -อาชีวะ และปริญญาตรี ณ ชั้น 2 
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

กรรมการอ�านวยการ ท่ีปรกึษา เลขาธกิาร มอบ
เครือ่งครวัเรอืน อาหารแห้ง ขนม ให้กับศนูย์ต่อต้านการค้า
มนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จ.ชลบุรี พร้อมทั้งให้ก�าลัง
ใจเด็กๆ และเย่ียมชมพืชผักสวนครัว ฟาร์มเป็ด/ไก่ บ่อ
ปลาท่ีสมาคมฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เม่ือวันท่ี 
31 มิถุนายน 2560

นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ น�า 
กรรมการอ�านวยการ ที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบ
สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านค�าไผ่ จ.ยโสธร พร้อมท้ัง
เยี่ยมชมโครงการท่ีสนับสนุน และมอบหนังสือส่ือการ
เรียน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจน เมื่อวันที่ 25 
กรกฏาคม 2560

ศูนย์ล่วงละเมิด จ.ชลบุรี

มอบสนำมเด็กเล่น จ.ยโสธร



 นีจีฎุกนาบฑณัภธิพิพมชมย่ียเ กิชามสาพมรรกจิกดัจ ฯมคามส
 สูรคาตงาซดัวงอข์ิธทิส์ิดกัศมาวคนใจใน่ืตาตน่ืต

 สกเุตรปโงาวราหาอสรม้ิล
 ยทไศงพ นีิวาภณุค ยดโวย่ีทเงอทำน

.น 00.51-00.31 าลวเ 0652 นยายนัก 22 ่ีทรกุศนัวนใ
ทาบ 053 ะลนาท )ม่ืดงอ่ืรคเ + ราหาอ( นยีบเะทงลาค

่ีทดไ งอจ/มิตเม่ิพเดยีอเะลยาร 
 ,515 อต 6313-782-20 :รทโ ิริศมอน าญศิอ 

         086-604-3741
6608-951-580 :รทโ งาลกนัยข าภิวร  

 46 ่ีทง้ัรค ราซาบนางมวรญิชเอข ตูทายิรภะณคะลแ ฯมคามส
 ิตาชานานาคนิสบักบพ 7102 ปำจะรป

 ลศุกราก elffaR รตับอ้ืซรากกาจยามกามลัวงารนุล
 สากอโยอดูผะลแ ีรตส ก็ดเอืลหเยวชปไำนดมหง้ัทดไยาร

 ่ีทนักบพ CentralWorld 7102 นยากิจศฤพ 91-71 ่ีทนัว 

64th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017

เยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนทุนแม่อุปถัมภ์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

ค่ายปลูกป่าชายเลน จ.จันทบุรี

YWCA Junior Camp ( ป.1-ป.6 )

โทร. 022873136 ต่อ 518

ค่ายปิดเทอมปฐมวัย สาทร (อายุ 2-6 ปี)

โทร.022873136 ต่อ 115

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนแม่อุปถัมภ์

เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง รพ.มหาวชิราลงกรณ จ.ปทุมธานี

วันอธิษฐานสากล ( YWCA กับ YMCA )

งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 64  ปี 2560

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มอบทุนการศึกษามัธยมต้น

จัดอบรม เยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ

มอบทุนการศึกษามัธยมปลาย

คริสต์มาสโรงเรียนต่างจังหวัด 10 โรงเรียน

คริสต์มาส รพ.มหาวชิราลงกรณ จ.ปทุมธานี

คริสต์มาสสมาคมฯ

เดือนกนัยายน 
วันที่   5- 29

วันที่   22

วันที่   27-29

เดือนตุลาคม 
วันที่   2-20

วันที่   2-20 

วันที่  2-31

เดือนพฤศจิกายน
วันที่ 8

วันที่  13-17

วันที่  17-19

วันที่  11

เดือนธนัวาคม
วันที่  2

วันที่ 12-22

กิจกรรมสมาคม YWCA กรุงเทพฯ
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 นีจีฎุกนาบฑณัภธพิิพมชมย่ียเ กิชามสาพมรรกจิกดัจ ฯมคามส
 สูรคาตงาซดัวงอข์ิธทิส์ิดกัศมาวคนใจใน่ืตาตน่ืต

 สกเุตรปโงาวราหาอสรม้ิล
 ยทไศงพ นีิวาภณุค ยดโวย่ีทเงอทำน

.น 00.51-00.31 าลวเ 0652 นยายนัก 22 ่ีทรกุศนัวนใ
ทาบ 053 ะลนาท )ม่ืดงอ่ืรคเ + ราหาอ( นยีบเะทงลาค

่ีทดไ งอจ/มิตเม่ิพเดยีอเะลยาร 
 ,515 อต 6313-782-20 :รทโ ิริศมอน าญศิอ 

         086-604-3741
6608-951-580 :รทโ งาลกนัยข าภิวร  

 46 ่ีทง้ัรค ราซาบนางมวรญิชเอข ตูทายิรภะณคะลแ ฯมคามส
 ิตาชานานาคนิสบักบพ 7102 ปำจะรป

 ลศุกราก elffaR รตับอ้ืซรากกาจยามกามลัวงารนุล
 สากอโยอดูผะลแ ีรตส ก็ดเอืลหเยวชปไำนดมหง้ัทดไยาร

 ่ีทนักบพ CentralWorld 7102 นยากิจศฤพ 91-71 ่ีทนัว 

64th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017

            สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ให�บร�การห�องพักรูปโฉมใหม� มีความสวยงาม ทันสมัย และมีห�องให�เลือก
                                      หลากหลายรูปแบบ  พร�อมสิ�งอำนวยความสะดวกครบครันด�วยบร�การประทับใจ  ราคาไม�แพง บนถนน
สาทรใจกลางย�านธุรกิจ   มีส�วนลดสำหรับสมาชิกสมาคมฯ   YWCA  กรุงเทพฯ   สามารถติดต�อสอบถามและจองห�องพักได�ที่
022873136 ต�อ 0   WWW.YWCABANGKOK.COM

ห�องพักกว�างขวาง  2 เตียงเดี่ยว มีมุมทำงาน

โซฟาสำหรับพักผ�อน ตู�เสื้อผ�า ทีว�จอแบน ตู�เย็น

ฟร� WIFI และห�องน้ำเคร�่องทำน้ำอุ�น

พร�อมอุปกรณ�ครบครัน

1,760 บาท/คืน PROMOTION 1,600 บาท/คืน

ห�องพักสำหรับครอบครัว ห�องพักกว�างขวาง

2 เตียงใหญ� โซฟาสำหรับพักผ�อน ตู�เส้ือผ�า

ทีว�จอแบน ตู�เย็น ฟร� WIFI และห�องน้ำ

เคร�อ่งทำน้ำอุ�นพร�อมอุปกรณ�ครบครัน

เหมาะสำหรับครอบครัว

1,980 บาท/คืน PROMOTION 1,800 บาท/คืน

เคร�่องทำน้ำอุ�น ฟร� WIFIเคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุ�น ฟร� WIFIเคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุ�น ฟร� WIFIเคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุ�น ฟร� WIFIเคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุ�น ฟร� WIFIเคร�่องปรับอากาศ

ห�องพัก 2 เตียงเดี่ยว ตู�เสื้อผ�า ทีว�จอแบน

ฟร� WIFI และห�องน้ำ เคร�่องทำน้ำอุ�น พร�อม

อุปกรณ�ครบครัน

1,320 บาท/คืน PROMOTION 1,200 บาท/คืน

ห�องพัก 1 เตียงใหญ� โซฟาสำหรับพักผ�อน

ตู�เสื้อผ�า ทีว�จอแบน ตู�เย็น ฟร� WIFI และห�องน้ำ

เคร�่องทำน้ำอุ�นพร�อมอุปกรณ�ครบครัน

1,540 บาท/คืน PROMOTION 1,400 บาท/คืน

ห�องพัก 1 เตียงเดียว โซฟาสำหรับพักผ�อน

ตู�เสื้อผ�า ทีว�จอแบน ฟร� WIFI และห�องน้ำ

เคร�่องทำน้ำอุ�น พร�อมอุปกรณ�ครบครัน

1100 บาท/คืน PROMOTION 1,000 บาท/คืน

DELUXE SINGLE

DELUXE DOUBLE

STANDARD TWIN

DELUXE TWIN

FAMILY ROOM

NEW...NEW... ห้องพัก Y��A �N���NA����AL ����Eห้องพัก Y��A �N���NA����AL ����Eห้องพัก Y��A �N���NA����AL ����E
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ค่ายปิดเทอม

                ข�าวดี สำหรับผู�ปกครองทุกท�านท่ีมี
บุตรหลาน ค�ายป�ดเทอมมาแล�วจ�า  มีค�ายอนุบาล
และค�ายเยาวชน  เป�ดรับสมัครเด็กอนุบาล
อายุ 2.5 - 6 ป� และประถม1- 6

ค่ายอนุบาล  1-3  ติดต่อ  ครูแมม   โทร. 022873136 ต่อ 115
ค่ายประถม  1-6  ติดต่อ  อ.วิวรณ์   โทร. 022873136 ต่อ 518

ตารางค่าย/ใบสมัคร @ เฟสบุ๊ก :Y��A of B���k�� 
เวปไซต์:w��.y��ab���k��.�om

          เด็กๆ จะได�สนุกสนาน และมีความสุขกับช้ันเร�ยนต�างๆ  อาทิ ช้ันเร�ยนทำอาหาร
งานประดิษฐ� งานศิลปะ กีฬาแบดมินตัน การแสดง ร�องเพลง เล�นเกม ภาษาอังกฤษ ภาษาจ�น
ทัศนศึกษา ฯลฯ เป�นต�น

YWCA  Camp

สิ่งตีพิมพ์สิ่งตีพิมพ์

ประชำสัมพันธ์และสมำชิกสัมพันธ์ โทร.  0 22873136
 เรืองวิทย์  อินหล้ำ  ประชำสัมพันธ์   ต่อ  526
 อิศญำ      น้อมศิริ  สมำชิกสัมพันธ์ ต่อ  515




