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คขวัญวันแม่แห่งชาติ... สอนให้ลูก 		
เรียนรู้ 		
สู้ปัญญา
					พัฒนา 			ด้วยตน 		จนเติบใหญ่
					เพราะคนแกร่ง 		จะก้าว 		ได้ยาวไกล
					เพื่อมาเป็น 		กำ�ลังไทย 		ให้แข็งแรง

วันนี้ของ....คุณแม่

โดย คุณวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานโอกาสให้ดิฉันได้

เป็นแม่ของลูก 4 คน คือ ชาย 1 หญิง 3 ลูกทั้ง 4 น่ารักและ
เลี้ยงง่าย เนื่องจากดิฉันต้องท�ำหน้าที่ทั้งทางธุรกิจและดูแล
ลูก แม้จะมีพี่เลี้ยงและคุณย่าคอยช่วย แต่หน้าที่ของแม่ก็ยัง
คงต้องคอยก�ำกับดูแลเอง ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพร
ให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข กิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้น
จึงไม่มีปัญหาด้านการเงิน เมื่อลูกๆยังเล็ก ดิฉันและสามีจะ
พาลูกๆไปนมัสการพระเจ้าและเรียนรวีวารศึกษาทุกเช้าวัน
อาทิตย์ สอนลูกๆให้รกั พระเจ้า และเรียนรูเ้ รือ่ งการให้มคี วาม
สุขยิ่งกว่าการรับ
สามีของดิฉัน คือ ผู้ปกครองอัครพล โชตินันทเศรษฐ์
ก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร คริสตจักรภาค และสภาคริสต
จัก รในประเทศไทยในต�ำแหน่งต่า งๆ ดิฉันคอยสนั บสนุ น
โดยรับหน้าทีด่ แู ลทางธุรกิจ
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามี รั บ ใช้
พระเจ้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ขอบคุ ณ พระเจ้ า ที่ ท รง
อวยพรให้สามารถส่งลูกๆ
เรียนจนจบระดับปริญญา
โทจากสหรั ฐ อเมริ ก าทั้ ง
4 คน อี ก ทั้ ง ลู ก ชายและ
ลูกสาวคนเล็กได้มีโอกาส
เรียนจนจบระดับปริญญา
เอก ดิฉนั ส�ำนึกอยูเ่ สมอว่านี่ไม่ใช่ความสามารถของเราผูเ้ ป็น
พ่อแม่ แต่เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่ทรงประทานให้
แก่ครอบครัวของเรา ทรงดูแลและค�ำ้ จุนครอบครัวของเรามา
โดยตลอด แม้บางครัง้ ประสบปัญหาหรือมีอปุ สรรค พระองค์
ก็ทรงช่วยและแก้ ไขได้ทันเวลาเสมอ
หลังจากลูกๆ มาช่วยธุรกิจของครอบครัว ดิฉันจึงมี
โอกาสรับใช้พระเจ้ามากขึ้น ลูกๆ เองก็รับใช้พระเจ้าในหน่วย
งานและองค์กรต่างๆ ดังนี้
ลูกสาวคนโต คือ นางเกษราภรณ์ โชตินนั ทเศรษฐ์ เป็น
ครูรวีวารศึกษาของคริสตจักรสะพานเหลือง
ลูกชาย คือ มน.ดร.อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ รับใช้
ในต� ำ แหน่ ง กรรมการและเหรั ญ ญิ ก มู ล นิ ธิ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand), กรรมการ
และเลขานุการ มูลนิธิเจ็ดประทีป, เลขานุการและกรรมการ
บริหาร/กรรมการด�ำเนินงานคริสตจักรภาค 7 แห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย, รองเหรัญญิก คณะธรรมกิจ
คริ ส ตจั ก รสะพานเหลื อ ง, กรรมการอ� ำ นวยการ บ้ า น
พัก กรุ ง เทพคริ ส เตี ยนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(Bangkok Christian Guest House), รองเลขานุการและ
กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (BIT), เหรัญญิกและกรรมการ
บริหาร โรงเรียนไทยคริสเตียน (TCS), กรรมการอ�ำนวยการ
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (TCSS)
ลูกสาวคนที่สองคือ นางเกสินี เฮสเซ ได้แต่งงานและ
ย้ายไปอยู่กับสามีที่ประเทศเยอรมนี
ลู กสาวคนเล็ กคื อ มน.ดร.อภิ ร ดี โชติ นัน ทเศรษฐ์
รับใช้ในต�ำแหน่ง นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่ง
ประเทศไทย (YWCA of Thailand) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (YWCA of Bangkok),
กรรมการคริ ส ตธรรมสั ม พั น ธ์ ป ระเทศไทย (Scripture
Union), อาจารย์พิเศษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน (BIT) รองเลขานุการคณะธรรมกิจ
คริสตจักรสะพานเหลือง
บัดนี้ลูกๆ ทุกคนมีครอบครัวแล้ว และให้ก�ำเนิดหลาน
ย่า - หลานยายทั้งหมด 6 คน คือ หลานชาย 4 คน และ
หลานสาว 2 คน แม้ลูกๆจะมีครอบครัวแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
ดูแลและห่วงใยแม่เสมอ ส่วนแม่ก็ยังคงห่วงใยลูกๆ ทุกคน
โดยมีความรู้สึกว่าลูกๆ ยังเป็นเด็กในสายตาของแม่ แม่ย่อม
รักและห่วงใยลูกตลอดเวลา แม้จะมีความยากล�ำบากเพียง
ใดก็ยังคงแสวงหาและหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก นี่คือหัวใจ
ที่แท้จริงของผู้เป็นแม่
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รางวั ลศิ ษ ย์ เกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ที่ได้รับเลือกจากสมาคมศิษย์
วังหลัง-วัฒนา (สวว.) ให้เป็นศิษย์เกียรติยศ ประจ�ำปี 2560 คณะกรรมการอ�ำนวยการสมาคมฯ และที่ปรึกษาร่วมแสดง
ความยินดีในวันงานศิษย์เกียรติยศ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ศาลาโคล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โครงการแม่อุปถัมภ์ Foster Child Care Program

“โครงการแม่อุปถัมภ์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2521 (คศ.1978) ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิม

พระชนม์พรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ) โดยได้น�ำแบบอย่างรูปแบบการให้ทุนการศึกษามา
จากประเทศอาเจนตินา่ การอุปถัมภ์เด็กๆ เริม่ จากคณะกรรมการสมาคม และต่อมาได้เผยแพร่ไปยังสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สมาคมฯ จัดงานลูกพบแม่ เพื่อให้ผู้ถัมภ์ ได้มีโอกาสพบเด็กนักเรียนในอุปถัมภ์
มีการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้า พิธมี อบทุนการศึกษา การแสดงของนักเรียน วีดที ศั น์ ปีนมี้ ภี ริยาทูต กรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมฯ และผู้อุปถัมภ์มาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

ประชุมประจ�ำปี

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ จัดการนมัสการครบรอบ 70 ปี เพื่อขอบคุณพระเจ้าส�ำหรับการทรงน�ำในพันธกิจ
ต่างๆ ของสมาคมฯ และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องอับดุลราฮิม สมาคม
YWCA กรุงเทพฯ
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ท�ำความดีเพื่อสังคม จ.นครนายก

สร้างห้องน�้ำและปรับปรุงอาคารเรียน:ประจวบฯ

นางอุ ษ ณา สุ ค นธทรั พ ย์ นายกสมาคมฯ น� ำ
กรรมการอ�ำนวยการ ทีป่ รึกษาฯ และเลขาธิการ ร่วมพิธี
มอบห้องน�้ำและปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนใหม่ โรงเรียน
บ้านเกาะไผ่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมทัง้ เยีย่ มชมโครงการ
ที่สมาคมฯ สนับสนุน ชมการแสดงของนักเรียน มอบทุน
การศึกษาให้กับเด็กที่ยากจน เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม
2560
ครบรอบ 70 ปี สมาคมฯ กรรมการอ�ำนวยการ ที่
ปรึกษา ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ มาคม ร่วมกันท�ำความดี
ที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ โดยในช่วงเช้าปลูกถั่วลันเตาในแปลง
เกษตรที่สมาคมฯ สนับสนุนเงินงบประมาณ และช่วงบ่าย
นมัสการร่วมกับเด็กๆ ในมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2560

ประชุมงานบาซาร์

รับเกียรติบัตรระดับดีมาก

นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นาง
มาลาตี โกสุม เลขาธิการ นางประทุม ชัยอักษรเวช และ
นางปิยธิดา มหามิตร ร่วมเป็นเกียรติ รับ เกียรติบัตร
สถานรับเลี้ยงเด็ก ระดับดีมาก จาก กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ Grand Howard,
Bangkok เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

Madam Chungwha Oh ภริยาเอกอัครราชทูต
เกาหลี ประธานจัดงาน YWCA Diplomatic Charity
Bazaar ครั้ ง ที่ 64 จั ด ประชุ ม YWCA Diplomatic
Representatives 2017 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2560 ที่สมาคมYWCA กรุงเทพฯ
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มอบทุนการศึกษา

นางสาวกฤติ ก า สิ ว ายุ อนุ ก รรมการฝ่ า ย
สังคมสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาระดับประถมและ
มัธยม 1 - 3 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

นางนิภวัลย์ องุน่ ศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวกฤติกา สิวายุ นางสาวปิยนุช สิวายุ กรรมการ
ฝ่าย และนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ มอบทุนการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย -อาชีวะ และปริญญาตรี ณ ชั้น 2
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

ศูนย์ล่วงละเมิด จ.ชลบุรี
มอบสนามเด็กเล่น จ.ยโสธร

กรรมการอ�ำนวยการ ทีป่ รึกษา เลขาธิการ มอบ
เครือ่ งครัวเรือน อาหารแห้ง ขนม ให้กบั ศูนย์ตอ่ ต้านการค้า
มนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จ.ชลบุรี พร้อมทั้งให้ก�ำลัง
ใจเด็กๆ และเยี่ยมชมพืชผักสวนครัว ฟาร์มเป็ด/ไก่ บ่อ
ปลาที่สมาคมฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่
31 มิถุนายน 2560

มอบสนามเด็กเล่น จ.กาญจนบุรี

นางอุ ษ ณา สุ ค นธทรั พ ย์ นายกสมาคมฯ น� ำ
กรรมการอ�ำนวยการ ที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบ
สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านค�ำไผ่ จ.ยโสธร พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมโครงการที่สนับสนุน และมอบหนังสือสื่อการ
เรียน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจน เมื่อวันที่ 25
กรกฏาคม 2560

นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ และนางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ร่วม
พิธีเปิดและมอบสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบทุนเด็กยากจน มอบกระเป๋าและขนมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
พรหมณี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
วารสาร YWCA กรุงเทพฯ
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สมาคมฯ จ ดักจิกรรมพาสมาชกิ เยย่ีมชมพพิธิภณ
ั ฑบานกฎุจีนี
ต่ืนตาต่ืนใจในความศกัดส์ิทิธข์ิองวดัซางตาครสู
ล้ิมรสอาหารวางโปรตเุกส
นำทองเทย่ีวโดย คณ
ุ ภาว นิี พงศ ไทย
ในวนัศกุรท่ี 22 กนัยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
คาลงทะเบ ยีน (อาหาร + เครอ่ืงดม่ื) ทานละ 350 บาท
รายละเอยีดเพม่ิเตมิ/จอง ไดท่ี
อศิญา นอมศริิ โทร: 02-287-3136 ตอ 515,
086-604-3741
รว ภิา ขยนักลาง โทร: 085-159-8066

เดือนกันยายน

กิจกรรมสมาคม YWCA กรุงเทพฯ

วันที่ 5- 29
วันที่ 22
วันที่ 27-29

เยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนทุนแม่อุปถัมภ์
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
ค่ายปลูกป่าชายเลน จ.จันทบุรี

วันที่ 2-20

YWCA Junior Camp ( ป.1-ป.6 )
โทร. 022873136 ต่อ 518
ค่ายปิดเทอมปฐมวัย สาทร (อายุ 2-6 ปี)
โทร.022873136 ต่อ 115
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนแม่อุปถัมภ์

เดือนตุลาคม
วันที่ 2-20
วันที่ 2-31

เดือนพฤศจิกายน
วันที่ 8
วันที่ 13-17
วันที่ 17-19

เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง รพ.มหาวชิราลงกรณ จ.ปทุมธานี
วันอธิษฐานสากล ( YWCA กับ YMCA )
งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 64 ปี 2560
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
มอบทุนการศึกษามัธยมต้น

วันที่ 11

เดือนธันวาคม
วันที่ 2

จัดอบรม เยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ
มอบทุนการศึกษามัธยมปลาย
คริสต์มาสโรงเรียนต่างจังหวัด 10 โรงเรียน
คริสต์มาส รพ.มหาวชิราลงกรณ จ.ปทุมธานี
คริสต์มาสสมาคมฯ

วันที่ 12-22

64th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017
สมาคมฯ และคณะภรยิาทตู ขอเชญ
ิ รวมงานบาซาร ครง้ัท่ี 64
ประจำป 2017 พบกบัสนิคานานาชาติ
ลนุรางวลัมากมายจากการซอ้ืบตัร Raf f le การกศุล
รายไดท ง้ัหมดนำไปชวยเหลอืเดก็ สตรี และผดูอยโอกาส
พบกนัท่ี CentralWorld วนัท่ี 17-19 พฤศจ กิายน 2017

วารสาร YWCA กรุงเทพฯ
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NEW...

ห้ห้อองพั
งพักก Y��A
Y��A �N���NA����AL
�N���NA����AL ����E
����E

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ใหบร�การหองพักรูปโฉมใหม มีความสวยงาม ทันสมัย และมีหองใหเลือก
หลากหลายรูปแบบ พรอมสิ�งอำนวยความสะดวกครบครันดวยบร�การประทับใจ ราคาไมแพง บนถนน
สาทรใจกลางยานธุรกิจ มีสวนลดสำหรับสมาชิกสมาคมฯ YWCA กรุงเทพฯ สามารถติดตอสอบถามและจองหองพักไดที่
022873136 ตอ 0 WWW.YWCABANGKOK.COM

DELUXE SINGLE
เคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุน

ฟร� WIFI

หองพัก 1 เตียงเดียว โซฟาสำหรับพักผอน
ตูเสื้อผา ทีว�จอแบน ฟร� WIFI และหองน้ำ
เคร�่องทำน้ำอุน พรอมอุปกรณครบครัน
1100 บาท/คืน PROMOTION 1,000 บาท/คืน

DELUXE DOUBLE
เคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุน

ฟร� WIFI

หองพัก 1 เตียงใหญ โซฟาสำหรับพักผอน
ตูเสื้อผา ทีว�จอแบน ตูเย็น ฟร� WIFI และหองน้ำ
เคร�่องทำน้ำอุนพรอมอุปกรณครบครัน
1,540 บาท/คืน PROMOTION 1,400 บาท/คืน

STANDARD TWIN
เคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุน

ฟร� WIFI

หองพัก 2 เตียงเดี่ยว ตูเสื้อผา ทีว�จอแบน
ฟร� WIFI และหองน้ำ เคร�่องทำน้ำอุน พรอม
อุปกรณครบครัน
1,320 บาท/คืน PROMOTION 1,200 บาท/คืน

DELUXE TWIN
เคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุน

ฟร� WIFI

หองพักกวางขวาง 2 เตียงเดี่ยว มีมุมทำงาน
โซฟาสำหรับพักผอน ตูเสื้อผา ทีว�จอแบน ตูเย็น
ฟร� WIFI และหองน้ำเคร�่องทำน้ำอุน
พรอมอุปกรณครบครัน
1,760 บาท/คืน PROMOTION 1,600 บาท/คืน

FAMILY ROOM
เคร�่องปรับอากาศ

เคร�่องทำน้ำอุน

ฟร� WIFI

หองพักสำหรับครอบครัว หองพักกวางขวาง
2 เตียงใหญ โซฟาสำหรับพักผอน ตูเ สือ้ ผา
ทีวจ� อแบน ตูเ ย็น ฟร� WIFI และหองน้ำ
เคร�อ่ งทำน้ำอุน พรอมอุปกรณครบครัน
เหมาะสำหรับครอบครัว
1,980 บาท/คืน PROMOTION 1,800 บาท/คืน
วารสาร YWCA กรุงเทพฯ
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สิ่งตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 0 22873136
เรืองวิทย์ อินหล้า ประชาสัมพันธ์ ต่อ 526
อิศญา น้อมศิริ สมาชิกสัมพันธ์ ต่อ 515

YWCA Camp

ค่ายปิดเทอม

ขาวดี สำหรับผูป กครองทุกทานทีม่ ี

บุตรหลาน คายปดเทอมมาแลวจา มีคา ยอนุบาล
และคายเยาวชน เปดรับสมัครเด็กอนุบาล
อายุ 2.5 - 6 ป และประถม1- 6
เด็กๆ จะไดสนุกสนาน และมีความสุขกับชัน้ เร�ยนตางๆ อาทิ ชัน้ เร�ยนทำอาหาร
งานประดิษฐ งานศิลปะ กีฬาแบดมินตัน การแสดง รองเพลง เลนเกม ภาษาอังกฤษ ภาษาจ�น
ทัศนศึกษา ฯลฯ เปนตน
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

