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ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย แห่งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใย
และทรงตระหนักถึงความเดอืดร้อนของราษฎรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จงึพระราชทานพระราชานญุาต

ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น	 ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่	 5 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 12 มิถุนายน 2563	นายเตช	บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย
 อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ด�าเนินการแจกจ่ายไปยังประชาชนในอ�าเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดขอนแก่น วันละ 2,000 ชุด ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2563 
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทาน

พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	แห่งที่	6	ณ	บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา	

ระหว่างวันที่	26	มิถุนายน	–	4	กรกฎาคม	2563	เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤษฎา	บุญราช ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย 

เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน  

และต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย แห่งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมือ่วนัที ่23 มิถนุายน 2563 นายเตช	บนุนาค ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 

ฝ่ายบริหาร เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19	 

ในกลุม่แรงงานข้ามชาต”ิ	ณ ห้องประชุมพนัท้ายนรสงิห์ ช้ัน 4 ศาลากลางจงัหวดั 

สมุทรสาคร โครงการนี้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดย ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ 

ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และส�านักงานจัดหารายได้ 

สภากาชาดไทย ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

ระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เครือข่ายองค์กร

ด้านประชากรข้ามชาต ิและองค์การยนูเิซฟประเทศไทย ร่วมด�าเนนิโครงการ

เพื่อแจกจ่ายและมอบส่ิงของท่ีจ�าเป็นในการป้องกันโรคโควิด-19 ส�าหรับ

แรงงานข้ามชาตแิละเดก็ในครอบครวั รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 

โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

(อสต.) อาทิ หน้ากากอนามัยแบบผ้า จ�านวน 800,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 

จ�านวน 50,000 ขวด เคร่ืองวัดอุณหภูมิ จ�านวน 1,400 ชิ้น และมอบ 

ชุดธารน�้าใจกว่า 20,000 ชุด โดยที่ผ่านมาสภากาชาดไทย ได้มอบชุดธาร

น�้าใจให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้าง

และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดต่าง ๆ   

ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 5,368 ชุด 

 ในส่วนของการให้ข้อมูลความรู้ ได้จัดท�าส่ือเพ่ือเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาพม่า กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งยังมีการประสาน

งานเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในพื้นที่ต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการให้ความรูใ้นการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้และการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ส�าหรับเด็กในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วย
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายจตุ	ิไกรฤกษ์	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
เป็นประธานพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ	จากโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	จ�านวน	100	ชิน้ 
จากสภากาชาดไทย เพ่ือใช้เป็นอปุกรณ์ลดปัญหาการเดนิติด การทรงตวั และเพิม่ความมัน่คง 
ในการก้าวเดินให้ผู้สูงอายุ โดยมี นายขรรค์	 ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสุจิตรา	 พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ ศาสตราจารย์	 นายแพทย์รื่นเริง	 ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ ศาสตราจารย์	นายแพทย์รุ่งโรจน์	พิทยศิริ	หัวหน้า 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่ง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ บริเวณ 
ด้านหน้าห้องประชุม ชัน้ 1 อาคารกรมพฒันาสังคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

	 นายสุธีชัย	สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงิน จ�านวน 1,050,000 บาท 
สนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID-19 โดยมี	นายชัยวัฒน์	
อทุยัวรรณ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานการคลงั สภากาชาดไทย ประธานคณะ
ท�างานอาสาร่วมใจ Fight COVID-19 รับมอบ ณ ส�านักงานการคลัง 
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

 นายสาระ	ล�า่ซ�า	กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงิน จ�านวน 500,000 บาท  
เพ่ือโครงการรวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 เพ่ือจดัซือ้ชดุธารน�า้ใจกูช้วีติและ
หน้ากากอนามยัแบบผ้า ช่วยเหลอืประชาชน โดยม ีนายขรรค์	ประจวบเหมาะ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย รบัมอบ ณ ห้องประชมุ 
ช้ัน 2 ส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย เม่ือวนัท่ี 18 มถุินายน 2563 

สภากาชาดไทย มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 100 ชิ้น

รับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ เพื่อสู้ภัยโควิด-19
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:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นางสุนนัทา	ศรอนุสนิ ผูอ้�านวยการส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย 

และคณะ ส�ารวจพื้นที่ จ�านวน 5 ไร่ เพื่อตรวจประเมินความสมบูรณ์

ของต้นราชพฤกษ์ จ�านวน 860 ต้น และเพื่อประเมินความพร้อม 

ก่อนด�าเนนิการปลกูต้นไม้ประจ�าพระองค์เพิม่เตมิ จ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ ต้น

มหาพรหมราชนิ ีต้นรวงผ้ึง และต้นจ�าปีสิรนิธร พร้อมปลกูต้นรวงผึง้	ต้นไม้

ประจ�าพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เพือ่เป็นการน�าร่อง	เมือ่วนัที	่25	

มถินุายน	2563		ณ	ศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน	จงัหวดัตราด

ส�ารวจพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 

	 	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงนวลจันทร์	ปราบพาล	เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	เปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของ 

หมู่บ้านเดก็เฉลมิพระเกยีรติ	มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2563 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคารวชริาลงกรณ สภากาชาดไทย 

 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ดูแลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจ

ขององค์กร มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเด็ก ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น รวมทั้งแนวทางการดูแลเด็กวัยรุ่นและการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจน

ทราบถึงกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานต�าแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและระเบียบของสภากาชาดไทย 

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสหทัยมูลนิธิให้การบรรยาย
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส�านักงานยุวกาชาดลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

 เมื่อวันที่ 17-19 และ 22 มิถุนายน 2563 อาสายุวกาชาด	สังกัดส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

ให้แก่ประชาชนท่ัวไป	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	 COVID-19 ณ ชุมชนเขตพญาไท เขตบางรัก และเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติให้ออกระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 เพือ่เป็นแนวทางหลกัปฏบิตัใินหน่วยงานของสภากาชาดไทย โดยให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่12 มถินุายน 2563 เป็นต้นไป 

 ในระเบยีบนี ้“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างานทีแ่ต่งตัง้ขึน้ตามข้อบังคบั ข้อระเบยีบ หรอืค�าส่ังสภากาชาดไทย 

“ผูเ้ข้าร่วมประชมุ”	หมายความว่า กรรมการ อนุกรรมการ ผูไ้ด้รบัเชญิให้เข้าร่วมประชมุ ผู้ท�าหน้าทีเ่ลขานกุาร หรือผูช่้วยเลขานกุารของคณะกรรมการ หรอืคณะบคุคลอ่ืน 

ตามทีส่ภากาชาดไทยก�าหนด และให้หมายความรวมถึงผูซ้ึง่ต้องชีแ้จงแสดงความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการนัน้ด้วย	“การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์”	หมายความว่า 

การประชมุของคณะกรรมการในกจิการของสภากาชาดไทย ทีก่ระท�าผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ไม่ว่าจะมผีูร่้วมประชมุมาร่วมประชุมโดยวธิปีกติด้วยหรอืไม่กต็าม

 หากผู้ท�าหน้าท่ีประธานในที่ประชุม คณะกรรมการชุดใดก�าหนดให้จัดการประชุมคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว  

ให้ด�าเนินการประชุมนับองค์ประชุม หรือมีมติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อระเบียบ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าส่ังสภากาชาดไทย

 การจดัประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชมุทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ของสภากาชาดไทย 

 ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชมุต้องจดัให้ผูร่้วมประชมุแสดงตนเพือ่ร่วมประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ก่อนการร่วมประชุม จดัให้มกีารบนัทกึเสยีงและภาพ

แล้วแต่กรณขีองผู้ร่วมประชุมทกุคนตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชมุในรปูข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ และถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชมุ โดยจดัท�ารายงาน

การประชุมเป็นหนังสือ จัดเก็บส�าเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอบางปะกง  
มอบเครือ่งอปุโภค	บรโิภค	และเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียั	บ้านเรอืนได้รับ 
ความเสยีหาย	ณ หมู่ที ่3 ต�าบลท่าข้าม เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น 
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

อ�านาจเจรญิ คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัดอ�านาจเจริญ 
มอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
ของสภากาชาดไทย	แก่ผูป้ระสบวาตภยั	จ�านวน	16	ราย ณ บ้านแก้วมงคล 
ต�าบลนาหว้า อ�าเภอปทุมราชวงศา เพื่อเป็นขวัญให้ก�าลังใจต่อไป

มหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม ออกหน่วยโครงการ “กาชาดร่วมใจ	 สร้างบ้านพักอาศัย 
ให้แก่ผูย้ากไร้	ผู้ด้อยโอกาส	และราษฎรยากจน” จ�านวน 4 ราย ในเขตพืน้ที ่
อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ�าเภอนาเชือก อ�าเภอยางสีสุราช อ�าเภอกุดรัง 
พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อไป 

เลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดัเลย มอบเครือ่งอปุโภค	
บริโภค	แก่ผู้ประสบวาตภัย	บ้านเรือนได้รับความเสียหาย	จ�านวน	2	ราย	
ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเมืองเลย เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืนร้อนในเบือ้งต้น

สงขลา คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอสะเดา เยีย่มให้ก�าลงัใจ  
นางสาวคอลเีย๊าะ	กาเซง็สะดือยา	ผูป่้วยโรคมะเรง็ระยะที	่3	และมีฐานะยากจน	
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค ช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ ขน�าป่ายาง 
ต�าบลปาดังเบซาร์ 

ล�าพูน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจ	นางบัวลา	กองขาม	อายุ	69	ปี	ผู้พิการติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 
200 หมู่ที่ 5 ต�าบลเหมืองง่า อ�าเภอเมืองล�าพูน พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม 
และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2251 1621

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

 � ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย จดัพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม	เนื่องในโอกาส
วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	ประจ�าปี	2563	ในวันที่	17	
สิงหาคม	2563 ตัง้แต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพธิ ี
3/2 ชั้น 3 ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
สภากาชาดไทย โดยมเีจ้าอาวาสวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 � เชญิชวนสวมแมส	สะพายกระเป๋าผ้า	มาช้อปป้ิงสนิค้า
ที่ห้องได้บุญ	สภากาชาดไทย ณ ช้ัน 1 ตกึอ�านวยนรธรรม 
โดยเปิดจ�าหน่ายสนิค้าแต่ยงัคงงดรบับรจิาคส่ิงของ 

 � โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว	ี ณ	 ศรีราชา	
เปิดรบัสมคัรแพทย์ใช้ทนุและแพทย์เพิม่พนูทักษะ	ประจ�าปี	
2564	ตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	–	14	สงิหาคม	2563	จ�านวน 
8 สาขา ได้แก่ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 
ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ อายุรศาสตร์ สตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา กุมารเวชศาสตร์ และสาขาเวชปฏบิติัทัว่ไป 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที ่www.somdej.or.th

 � หน้ากากกันน�้า	 "พึ่งพา"	 โดยแบรนด์ GQ  
มอบให้กบัมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
จดัจ�าหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย เพื่อน�าไป 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย และกจิกรรมต่าง ๆ ของมลูนธิฯิ  
ต่อไป โดยเป็นหน้ากากผ้ากันน�้า ซักได้กว่า 30 ครั้ง  
ผ้าช้ันนอกสะท้อนน�้า ผ้าช้ันในช่วยยับยั้งแบคทีเรีย  
ลดการอับชื้น และไม่ท�าให้เกิดสิว มีสายรัดปรับได้เพื่อให้
กระชบัใบหน้า สวมใส่สบายได้ตลอดทัง้วัน ราคา 150 บาท 
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิที ่facebook ร้านเพ่ือนพึง่ภาฯ

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะและถังรองน�้า	 
ส�าหรับห้องน�้า	 หอพัก	 และห้องคอมมอนรูม	 อาคาร 
สรินิธรานุสรณ์	60	พรรษา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืก ได้แก่ บรษิทั ซนั ควอลติี ้อนิดสัทรส์ี จ�ากัด โดยเสนอ
ราคาเป็นเงนิทัง้สิน้ 268,923.10 บาท และผู้ชนะการเสนอ
ราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจดัท�าและตดิตัง้ราวสแตนเลส 
กันตกที่ระเบียงในตัวอาคารสิรินธรานุสรณ์	 60	 พรรษา	 
ผูท้ีช่นะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดันครพฒัน์ 
อนิเตอร์บลิด์ โดยเสนอราคาต�า่สดุ เป็นเงิน 690,432 บาท

สารพันข่าว

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย ขอเชญิสมาชกิร่วมท�าบญุเลีย้งพระ	และ

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2563	ณ ห้องประชุมศริ ิสริโิยธิน ช้ัน 4 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์ 

สภากาชาดไทย	ในวันที่	7	สิงหาคม	2563	ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. (มีของที่ระลึก 
มอบให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม)

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายแผน	 วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์	 เพื่ออุทิศถวายแด่
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบรพิตัรสขุมุพนัธุ ์กรมพระนครสวรรค์วรพนิติ 
ประสูตเิมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2424 ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปนายกผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 - 2475 และทรงมีพระอุปการคุณแก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ  
ทรงเจราจากบัรฐับาลไทยและองค์การกาชาดระหว่างประเทศ สามารถท�าให้สภากาชาดไทย 
ได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตสภากาชาด ทรงด�าริตั้งกองบรรเทาทุกข์ และ 
กองอนุสภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังทรงริเริ่มจัดงานกาชาด พร้อมทั้งทรงด�าริออกหนังสือ 
สนองโอฐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวของสภากาชาดด้วย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563

พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ฯ


