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พึ่งพาพระเจ้า

	 ใครที่คิดว่าชีวิตคริสเตียน	 เป็นชีวิตที่ปราศจากปัญหา	 อุปสรรคในชีวิตเลยนั้น	 เป็นความเข้าใจผิด	 เพราะคริสเตียนก็เป็นมนุษย์
ธรรมดาที่มีทั้งสุข	ทุกข์	ความยากลำาบากและมีปัญหาต่างๆ	 เพียงแต่เรามีชีวิตอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้า	 	 ในความเชื่อที่ว่า	ทุกเหตุการณ์	
ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น	 เป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์และเมื่อมีปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาดังเช่นฝนที่กระหน่ำาลงมาอย่างไม่
ขาดสาย		พระเจ้าทรงเป็นเช่นร่มที่คอยปกป้องเราจากสายฝนนั้นและเมื่อเรามอบปัญหานั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า	 	พระองค์จะทรงปลอบ
ประโลมและประทานสันติสุขในหัวใจที่ร้อนรุ่มของเราตามพระธรรมเยเรมีย์	29	:	11-12		“พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำาหรับ
เจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ	 เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและ
เราจะฟังเจ้า”
	 เมื่อเราก้มหน้าอธิษฐานนั้น	 พระเจ้าทรงได้ยินมากกว่าที่เราร้องทูลต่อพระองค์และทรงตอบคำาอธิษฐานมากกว่าที่เราร้องขอ	 ทรง
ประทานให้ในเวลาและด้วยวิธีการของพระองค์อย่างที่เราไม่คาดคิด		ดังนั้นขอให้เราวางใจในพระองค์
	 “จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้”	สุภาษิต	16	:	3	
														เมื่อเรามอบเวลาให้กับพระองค์	ก้มหน้าอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์	เรามั่นใจได้เลยว่า	พระองค์จะทรงประทานเวลาในการรับฟังคำา
อธิษฐานของเราทุกถ้อยคำา	
	 “อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า	อย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า	เราจะหนุนกำาลังเจ้า	เราจะช่วยเจ้า
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา”	อิสยาห์				41	:	10	
	 “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง	จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและ
พระองค์จะทรงกระทำาให้วิถีของเจ้าราบรื่น”	สุภาษิต	3:	5-6

ท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้า ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ท่านในพระคริสต์
(เอเฟซัส 4:32)

 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นผู้นำาของสตรี และเยาวสตรี ให้ธำารงไว้ชึ่งความยุติธรรม 
เสรีภาพ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมพลานามัยท่ีสมบูรณ์ และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างถาวรย่ังยืน เพ่ือสันติสุขแห่ง
ประชากรโลก โดยดำาเนินการตามหลักข้อเช่ือ และศรัทธาแห่งคริสเตียน

“วิสัยทัศน์
  VISION”

นางอุษณา สุคนธทรัพย์
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	 วันที่	 13	 กรกฎาคม	 2559	 นางวันทนีย์	 โชตินันทเศรษฐ์ 
รักษาการนายกสมาคม	 YWCA	 กรุงเทพฯ	 นางสาวโนรีรัตน์	 นพ- 
รัตนราภรณ์	 ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน	 ดร.อภิรดี	 โชตินันทเศรษฐ ์
ประธานฝ่ายสำานักงาน	นางมาลาตี	 โกสุม	รักษาการเลขาธิการ	 และ 
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ	ร่วมพิธีเปิดโครงการคืนเสียงสู่โสตของสำานักงาน 
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	ซึ่งสมาคมฯ	ได้
สนับสนุนเงินจำานวน	150,000	บาท	และเยี่ยมชมการผ่าตัดหู	ณ	โรง
พยาบาลประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 วันที่	 10	 สิงหาคม	 2559	 สถาน 
รบัเลีย้งเด็กปฐมวัย	YWCA	กรุงเทพฯ	จัดงาน 
วันแม่หัวข้อ	“คุณแม่คนเก่งของฉัน”	ให้เด็ก 
นักเรยีนและคณุแม่	ภายในงานมกีารนมัสการ 
พระเจ้าและการแสดงของเด็กนักเรยีน	ณ	ชัน้	2 
สมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ

• ดูงานโครงการคืนเสียงสู่โสต	

• งานวันแม่ปฐมวัย

	 วันที่	 11	 สิงหาคม	 2559	 นายไชยพร	 เพ็ชรสวัสดิ์	 ผู้ช่วย
เลขาธิการฝ่ายสำานักงาน	และเจ้าหน้าที่	เป็นตัวแทนสมาคมฯ	ร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายพระพรเนื่องในวโรกาส	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	12	สิงหาคม	2559	ณ	สำานัก 
งานเขตสาทร

• ร่วมถวายพระพร

	 วันที่	 28	 กันยายน	 2559	 นางวันทนีย์	 โชตินันทเศรษฐ ์
รักษาการนายกสมาคม	 ไว	 ดับยู	 ซี	 เอ	 กรุงเทพฯ	 นางดารัตน ์
พิทักษ์สิทธ์ิ	 ประธานฝ่ายจัดหาทุน	 ดร.อภิรดี	 โชตินันทเศรษฐ์ 
ประธานฝ่ายสำานักงาน	 นางมาลาตี	 โกสุม	 รักษาการเลขาธิการ 
สมาคมฯ	 ร่วมพิธีเปิดและมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านเปาปม 
ดงยาง	(มิตรภาพ	๑๕๕)	อ.วังชิ้น	จ.แพร่

• มอบสนามเด็กเล่น

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

	 วันที่	29	สิงหาคม	2559	เวลา	10.00	น.	นางวันทนีย์	โชติ
นันทเศรษฐ์	 รักษาการนายกสมาคมฯ	 ดร.อภิรดี	 โชตินันทเศรษฐ์	 
ประธานฝ่ายสำานักงาน	นางมาลาตี	โกสุม	รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ 
และเจ้าหน้าท่ี	มอบเงินสนับสนุนสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย 
พิทักษ์	สภากาชาดไทย	โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการและ 
ทุพพลภาพและโครงการผ่าตัดเน้ือต้อลมพร้อม	จำานวน	150,000	บาท 
เพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่าตัด	โดยมี	พลโท	นายแพทย์อำานาจ	บาลี	ผู้อำานวย
การสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	เป็นผู้รับมอบ

• มอบเงินสนับสนุนดวงตาและฟัน
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	 วันที่	 19	 สิงหาคม	 2559	 คณะกรรมการจัดงานบาซาร ์
YWCA	 และภริยาทูต	 2016	 และ	คณะกรรมการอำานวยการสมาคม	 
YWCA	 กรุงเทพฯ	 จัดงานเลี้ยงขอบคุณ	Mrs.	 Rattanawadee	 
Hemniti	Winther	ภริยาเอกอัครราชทูต	Denmark	ประจำาประเทศไทย 
และ	Vice	Chairperson	YWCA	Diplomatic	Charity	Bazaar	2015 
เพื่อเป็นการขอบคุณท่ีได้ร่วมในการรับใช้พระเจ้าและทำาพันธกิจ 
ในสมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ

• เลี้ยงขอบคุณภริยาทูต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันท่ี	24	สิงหาคม	2559	นางมาลาตี	โกสุม	รักษาการเลขาธิการ 
สมาคมฯ	และฝ่ายศาสนาเป็นตัวแทนสมาคมฯ	มอบเงินจำานวน	2000	บาท 
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ	HIV	ทั้งครอบครัว	พ่อ	แม่และลูกสาววัย	1	ปี 
2	 เดือน	 พร้อมทั้งได้ประกาศและเป็นพยานเรื่องของพระเยซูและได้
มอบพระคัมภีร์และของที่ระลึกให้กับครอบครัวนี้ด้วย

• ช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV

	 วันที่	2	กันยายน	2559	สมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ	ร่วมกับ 
คณะภริยาทูต(กรรมการจัดงาน)	ตัวแทนสถานทูต	และทีมงาน	Central 
World	 จัดประชุมเตรียมงานบาร์ซาร์	 YWCA	 และคณะภริยาทูต	
2016	 (YWCA	 Diplomatic	 Charity	 Bazaar	 2016)	 ชั้น	 2	
สมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ

• ประชุมเตรียมจัดงานบาซาร์

	 วันที่	8	กันยายน	2559	คณะภริยาฑูต	 (กรรมการบาซาร์)	
Mrs.	Galina	Matsukatova		ภริยาเอกอัครราชทูตกรีซ		Mrs.	Eka	
Lingga	ผู้แทนจากสถานทูตอินโดนีเซีย	Ms.	Tri	Sofjan	ผู้แทนจาก
สถานทูตอินโดนีเซีย	 Mrs.	 Valerie	 Rugene	 ภริยาเอกอัครราชทูต
เคนยา	 คณะกรรมการอำานวยการและรักษาการเลขาธิการสมาคมฯ	
มอบเงินจำานวน	 100,000	 บาท	 สนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในบรมราชูปถัมภ์	

• มอบเงินราชประชานุเคราะห์

	 วันท่ี	27	สิงหาคม	2559		สมาคมฯ	จัดงาน	“ลูกพบแม่”	
โครงการแม่อุปถัมภ์	ประจำาปี	2559	 ในงานมีการนมัสการพระเจ้า	
พิธีมอบทุน	การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในโครงการฯ	 และ
กิจกรรมให้นักเรยีนในโครงการได้พบผู้อปุถมัภ์	โดยมีเอกอคัรราชทตู	
ภริยาทูตหลายประเทศ	คณะกรรมการอำานวยการสมาคมฯ	และ
ผู้อุปถัมภ์มาร่วมงาน

• งานวันลูกพบแม่
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	 วันที่	 14	 กันยายน	 2559	 นางวันทนีย์	 โชตินันทเศรษฐ์	
รักษาการนายกสมาคม	ไว	ดบัย	ู ซี	 เอ	กรงุเทพฯ	กรรมการอำานวยการ 
รักษาการเลขาธิการ		ร่วมพิธีเปิดและมอบโครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและห้องนำ้าให้แก่โรงเรียนบ้านนาไพรงาม	 อ.กันทรลักษณ ์
จ.ศรีสะเกษ

	 “กิจกรรมคุณแม่คนเก่งของหนู”	วันแม่ปฐมวัยสาทรตลอด
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 ได้เปิดโอกาสให้คุณแม่เข้ามาทำากิจกรรมใน
ห้องเรียนกับลูกๆ	เช่น	การเล่านิทาน	งานประดิษฐ์	งานศิลปะและสอน
ทำาขนม	เพื่อให้เด็กๆได้ชื่นชมคุณแม่คนเก่งของเขา

• มอบห้องน้ำาและซ่อมอาคารเรียน

• กิจกรรมคุณแม่คนเก่ง

	 วันที่	 12	 กันยายน	 2559	 นางวันทนีย์	 โชตินันทเศรษฐ์ 
รักษาการนายกสมาคม	ไว	ดับยู	ซี	 เอ	กรุงเทพฯ	และคณะกรรมการ 
อำานวยการ	 รักษาการเลขาธิการ	 เป็นตัวแทนมอบเงินจำานวน 
50,000	 บาท	 เพื่อสนับสนุนมูลนิธิบ้านจริงใจ	 นางสาวเพียงตา 
ชุ่มน้อย	 ผู้อำานวยการมูลนิธิและนางสุนันทา	คำานันตา	 เลขานุการฯ 
มูลนิธิเป็นผู้รับมอบ

• มอบเงินบ้านจริงใจ

	 ฝ่ายศาสนาสมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ	นำาโดย	นางนิภวัลย์ 
องุ่นศรี	ที่ปรึกษากรรมการฯ	น.ส.ถนิมพร	สรรค์สิริชัย	ประธานฝ่าย
กิจกรรม	และ	อ.สมบูรณ์	องุ่นศรี	พร้อมด้วยเจ้าหน้าสมาคมฯ	ออก
เยี่ยมเยียน	ประกาศ	ข่าวประเสริฐ	ให้กำาลังใจผู้ป่วย	ณ	โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณ์	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี

• เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง

	 วันที่	 29	 กันยายน	 2559	 นางวันทนีย์	 โชตินันทเศรษฐ ์
รักษาการนายกสมาคม	 ไว	 ดับยู	 ซี	 เอ	 กรุงเทพฯ	 นางดารัตน ์
พิทักษ์สิทธิ์	 ประธานฝ่ายจัดหาทุน	 ดร.อภิรดี	 โชตินันทเศรษฐ ์
ประธานฝ่ายสำานักงาน	นางมาลาตี		โกสุม		รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ 
ร่วมพิธีเปิดและมอบสนามเด็กเล่นและฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ ไข่	 ให้แก ่
โรงเรียนบ้านผาสุก	(ราษฎร์บำารุง)	อ.สูงเม่น	จ.แพร่

• มอบสนามเด็กเล่น และฟาร์มเลี้ยงไก่
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หอพักกัลยานานุกูล		ศูนย์ชลบุรี
	 สมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ	-	ศูนย์ชลบุรี	ตั้งอยู่ภายในนิคม 
อุตสาหกรรมอมตะนคร	(ติดกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร์)		มีห้องพักปรับอากาศรายเดือนให้บริการแก่บุคคลท่ัวไป	สะอาด 
ปลอดภัย	 มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ทุกห้อง	 อาทิ	 เตียงคู่	 ตู้เสื้อผ้า	
โต๊ะเขียนหนังสือ	 เครื่องปรับอากาศ	 ภายในห้องน้ำามีเครื่องทำาน้ำาอุ่น 
ทุกห้อง	 พร้อมบริการ	 wifi	 ฟรี	 ราคาเดือนละ	 3,500	 บาท	 สนใจ 
ติดต่อ	038-214809	/	081-8687624		ได้ทุกวันทำาการ		

• รักตน รักคน รักษ์โลก

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี

	 สมาคม		YWCA		กรุงเทพฯ	–	ศูนย์ชลบุรี		ได้ร่วมทำากิจกรรม 
โครงการรกัตน	รกัคน	รกัษ์โลก		กับฝ่ายศาสนาสมาคม	YWCA	กรงุเทพฯ 
เพือ่เสริมสร้างพฒันาและให้ความรู้ในเรือ่งการป้องกันตนเองรกัผู้อืน่ 
และรักษาธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง	 โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนใน
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
โปรแกรม	•	วันที่	12	กรกฎาคม	2559
	 โรงเรียนวัดเตาปูน	และ	โรงเรียนพระตำาหนัก	มหาราช
	 •	วันที่	16	สิงหาคม	2559
	 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม	และ	โรงเรียนวัดแปลงเกต
	 •	วันที่	6	กันยายน	2559
	 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม	
	 •	วันที่	7	กันยายน		2559
	 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ	และ	โรงเรียนวัดเขาฉลาก

	 วันที่	 21	 กันยายน	 2559	 นางวันทนีย์	 โชตินันทเศรษฐ ์
รักษาการนายกสมาคม	ไว	ดับยู	ซี	เอ	กรุงเทพฯ	นางดารัตน์	พิทักษ์สิทธ์ิ 
ประธานฝ่ายจัดหาทุน	 นางสาวโนรีรัตน์	 นพรัตนราภรณ์	 ที่ปรึกษา 
ฝ่ายจัดหาทุน	และนางมาลาตี	โกสุม	รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ	ร่วม
พิธีเปิดและมอบอาคารห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนบ้าน
เหล่าข้าว	อำาเภอโพนทราย	จังหวัดร้อยเอ็ด

• มอบห้องสมุด
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ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พฤศจิกายน 2559 แถลงข่าวงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต

ครั้งที่ 63 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

12 พฤศจิกายน 2559 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมต้น

18-20 พฤศจิกายน 2559 งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 63

ณ เซ็นทรัลเวิรด์

24 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม “รักคน รักตน รักษ์โลก” จ.นครนายก

25 พฤศจิกายน 2559 เยี่ยมเยียน หนุนใจ ผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

26 พฤศจิกายน 2559 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย อาชีวะ

ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันคริสต์มาสในโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ 

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

	 วันที่		10		กันยายน		2559	สมาคม	YWCA		กรุงเทพฯ	–	ศูนย ์
พัทยา	 และ	 สหพันธ์สมาคม	 ไว	 ดับยู	 ซี	 เอ	 ประเทศไทย	 จัดอบรม 
โครงการให้ความรู้กฎหมายเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	โดยนางสาวชุติกาณจน์	ศรีณัฐกุล	รอง 
อัยการจังหวัด	 ศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม		
มีผู้เข้าอบรม	จำานวน		62		คน							

• จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา

	 วันที่	22	กรกฎาคม	2559	น.ส.ไพรชิตร	เจตะภัย	ประธาน 
ศูนย์พัทยา,	 พญ.พาสินี	 จันทรสูนย์,	 น.ส.นันทา	 สิงห์โนนตาด	 ผู้ 
บริหารโรงเรียนชลบุรีการบริบาล	 พร้อมคณะแพทย์	 ทีมพยาบาล 
จากโรงเรียนชลบุรีการบริบาล	 และคณะกรรมการสมาคม	 YWCA 
กรุงเทพฯ	 -	 ศูนย์พัทยา	 เข้าตรวจสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญา
และผู้ด้อยโอกาส	บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ	จำานวน		165		คน	

• ตรวจสุขภาพ

	 วันที่	 26	สิงหาคม	2559	 	น.ส.ไพรชิตร	 เจตะภัย	ประธาน 
ศูนย์พัทยา	 คณะกรรมการ	 มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
ในเขตพื้นที่การศึกษา	 3	 	 จำานวน	 	 50	 โรงเรียน	 	 	 จำานวน	 323	ทุน 
ที่โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์รีสอร์ทพัทยาเหนือ	 โดยมีคณะกรรมการ
อำานวยการสมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ	และผู้ให้การสนับสนุนทุนการ
ศึกษาหลายหน่วยงาน	 เช่น	มูลนิธิเอช	 เอช	 เอ็น	 เพื่อเด็กไทย	มาร่วม
เป็นเกียรติในงาน	

• มอบทุนการศึกษา

	 วันที่		9		กันยายน		2559			น.ส.ไพรชิตร		เจตะภัย		ประธานศูนย์
พัทยา	คณะกรรมการ	น.ส.อุมาพร	รชตวัฒนกุล	น.ส.เพชรลักษณ ์
บุญศิริ	และเจ้าหน้าที่	มอบโรงเพาะเห็ด	ให้กับโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 
และโรงเรียนบ้านโรงหีบ			

• มอบโรงเพาะเห็ด 

	 วันที่		9		สิงหาคม		2559			น.ส.ไพรชิตร		เจตะภัย		ประธาน
ศูนย์พัทยา	 นำาทีม	 คณะกรรมการฯ	 น.ส.ดุจเดือน	 เรืองเวชติวงศ์ 
อรปภา	เพ็ญจันทร์	น.ส.เพชรลักษณ์	บุญศิริ	และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ	
ไปร่วมมอบของใช้ท่ีจำาเป็นของแม่และเด็กท่ีฑัณสถานหญิงชลบุรี	
จ.ชลบุรี		

• มอบของใช้เรือนจำา

•

•

•

•

•

•

•
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สมาคม  ไว  ดับยู  ซี  เอ  กรุงเทพฯ

สิ่งตีพิมพ์13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 02-287-3136 แฟกซ์ : ต่อ 519
Website : www.ywcabangkok.com

ผู้จัดทำา...    ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์
โทร : 0 22873136  ต่อ  526

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




