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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 ขอเชญิบคุลากรสภากาชาดไทยและประชาชนชาวไทยร่วมแต่งกายด้วยเสือ้สเีหลอืง	ตลอดเดือนกรกฎาคม	เพือ่เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	68	พรรษา	28	กรกฎาคม	2563	

	 ประกาศสภากาชาดไทย	เรื่อง	การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสภากาชาดไทย	โดยอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสภากชาดไทย	ครั้งที่	337	เมื่อวันที่	

5	มิถุนายน	2563	ให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยเพิ่มจากหน่วยงานเดิมที่ปรากฏในข้อบังคับสภากาชาดไทย	พ.ศ.2500	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	83	พ.ศ.2562	

ข้อ	36	จ�านวน	3	หน่วยงาน	ดังนี้	

	 1.	กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

	 2.	ส�านักขับเคลื่อนการพัฒนา

	 3.	ส�านักกฎหมาย

	 และให้ควบรวมส�านักยุทธศาสตร์	และส�านักแผนและงบประมาณ	เข้าด้วยกันเป็น	ส�านักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

	 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	68	พรรษา	พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	วนัที	่28	กรกฎาคม	2563	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิ

สภากาชาดไทย	ขอเชญิพสกนกิรชาวไทยร่วมบริจาคโลหติ	เทดิไท้องค์ราชนั	เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ	

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตลอดเดือนกรกฎาคม	 2563	 ณ	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	 งานบริการโลหิต	 

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ	และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา	สถานีกาชาดที่	11	วิเศษนิยม	บางแค

บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน 

ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสภากาชาดไทย 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 สภากาชาดไทย	โดย	ส�านกังานจดัหารายได้	จดัไลฟ์คอนเสร์ิต	Giving	Lifve	ให้ด้วยใจ	

เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2563	เพื่อระดมทุนผ่านโครงการ	“63	บาท	สู้	COVID-19	ปี	63”  
โดยการถ่ายทอดสดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	ภายในงานนอกจากมกีารแสดงจากศลิปินหลากหลาย

ค่ายดนตรีแล้ว	ยังมีการพูดคุยถึงมุมมองการใช้ชีวิตแบบ	Now	Normal	โดย	ศาสตราจารย์	

นายแพทย์ธรีะวฒัน์	เหมะจฑุา	ผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอบุตัใิหม่	โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์มาสอบถามปัญหา
สขุภาพกบัทมีแพทย์และพยาบาล	จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมยีอดบริจาค 
จากการไลฟ์คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นจ�านวนเงิน	2,301,170.26	บาท

	 โครงการ	“63	บาท	สู้	COVID-19	ปี	63”	ด�าเนินการเปิดรับบริจาคตั้งแต่เริ่มมีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 เพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือในการป้องกัน	 รักษาพยาบาล	
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 โดยการระดมทุนผ่านโครงการดังกล่าวปิดรับบริจาคไป 
เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2563	ที่ผ่านมา

ไลฟ์คอนเสิร์ต Giving Lifve ให้ด้วยใจ
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 นายแผน	วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานเปิดโครงการต้อนรับพยาบาลใหม่สู่สภากาชาดไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
เพื่อต้อนรับและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเข้าร่วมเป็นบุคลากรของสภากาชาดไทย	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	
1	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ	กมลาศน์	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	
	 พิธีต้อนรับพยาบาลใหม่สู่สภากาชาดไทย	 จัดขึ้นส�าหรับพยาบาลส�าเร็จใหม่จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 ที่ได้รับ 
การบรรจเุข้าปฏบิตังิานในสภากาชาดไทย	จ�านวน	200	คน	แบ่งเป็น	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	112	คน	โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว	ี 
ณ	ศรีราชา	79	คน	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	4	คน	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	3	คน	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	
1	คน	และ	ส�านักงานโภชนาการ	สวนจิตรลดา	1	คน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร	 พุทธรังษี	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรม 
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิด 

และบรรยายพเิศษในโครงการสร้างเสรมิความรอบรูเ้รือ่งสขุภาพ	เตรยีมพร้อม

ก่อนสงูวยัอย่างมคีณุภาพ	(SMART	AGING)	ส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่ภากาชาดไทย	 
รุน่ที	่1	เมือ่วนัที	่29	มินุายน	2563	และรุน่ที	่2	จดัขึน้เม่ือวนัที	่30	มถินุายน	
2563	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	สภากาชาดไทย

 นายช�านาญวทิย์	เตรตัน์	ผูว่้าราชการจงัหวดัสงิห์บรุ	ีเป็นประธานเปิด
การอบรมในโครงการพฒันาอาสาสมคัรสภากาชาดไทย	หลกัสตูรการดแูล 
ผูส้งูอายุ	รุน่ที	่1	จดัโดย	กลุม่งานอบรมสขุภาพอนามยั	ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสขุภาพอนามยั	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมชััน้	5	ศาลากลางจงัหวดั
สงิห์บรุ	ีมผีูเ้ข้าอบรมทัง้สิน้	30	คน	โดยมกีารปฏบิตังิานนเิทศและประเมนิผล
วิทยากรเครือข่ายโครงการฯ	เมื่อวันที่	2	กรกฏาคม	2563	

ต้อนรับพยาบาลใหม่สู่สภากาชาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จัดโครงการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย  

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

โควิด-19 กับการระบาดระลอก 2

เชิญชวนซื้อเสื้อโปโลพึ่งพา

	 โดยปกตเิมือ่ข้าสูฤ่ดฝูน	อากาศจะเร่ิมเยน็ลง	อตัราการเกดิโรคทางเดนิหายใจ 
จะเพิม่มากขึน้	เช่น	โรคไข้หวดัใหญ่	หรอืโรคไข้หวดั	โรคโควิด-19	กเ็ป็นโรคตดิต่อ 
ทางเดินหายใจโรคหนึ่ง
	 ถึงแม้ว่าขณะนีใ้นประเทศไทยจะไม่พบการระบาดระหว่างประชากรไทย 
ในประเทศ	พบเพียงแต่การติดเช้ือจากกลุม่คนทีเ่ดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	 
แต่เม่ือมีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะออกมา	อาจเพิม่ความเสีย่งต่อการระบาด 
ระลอก	2	อีกทัง้โรงเรียนเปิดเทอม	ดงัน้ันทกุคนจะต้องเคร่งครดัในการปฏบิตัติน
อยู่เสมอ	 ไม่ละเลยในการเฝ้าระวังตนเอง	 เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงของ
การระบาดระลอกใหม่
	 มาตรการในการป้องกันที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	 -	ล้างมือบ่อย	ๆ
	 -	สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
	 -	รับประทานอาหารที่สุกสะอาด
	 -	รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น
	 -	การก�าหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย	2	เมตร	
	 -	มีการสัมผัสกันระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด
	 -	หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน	หรือการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ
	 ความเสี่ยงของการระบาดระลอก	 2	 ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน 
ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่	เพราะหากเกิด
การระบาดระลอก	2	สถานการณ์จะหนักหนากว่ารอบแรกแน่นอน

	 	 	 	 	 	 ทีม่า	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 เชิญชวนทุกท่านสวมใส่เส้ือเหลืงอตลอดเดือนกรกฎาคมนี้	 โดยสามารถส่ังซื้อ 
เส้ือโปโลสีเหลอืงของมูลนธิอิาสาเพ่ือนพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	รายได้สมทบทนุ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	 ได้ทางเฟซบุ๊กร้านเพื่อนพึ่งภาฯ	
สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2054	6546	
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เกล็ดเลือด	 คือ	 ส่วนประกอบของ

เลือดช่วยท�าให้เลือดแข็งตัว	 และช่วยอุดรอย 

ฉีกขาดของเส้นเลือด	 เกล็ดเลือดมีอายุส้ัน	 

เมื่อออกนอกร่างกายจะมีอายุประมาณ	5	วัน	 

ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ	22	องศา	พร้อมกับ

การเขย่าเบา	ๆ 	ตลอดเวลา	การบรจิาคเกล็ดเลอืด 

(Single	 Donor	 Platelets)	 สามารถบริจาค

ได้ทุก	 1	 เดือน	ด้วยเครื่องแยกส่วนประกอบ

โลหิตอัตโนมัติ	 เพ่ือแยกเกล็ดเลือดออกจาก

เม็ดเลือดแดง	 โดยคืนส่วนอื่นกลับสู่ร่างกาย	 

เกลด็เลอืดจะถกูน�าไปใช้รกัษาภาวะเกลด็เลอืดต�า่	

โรคไข้เลือดออก	มะเร็งเม็ดเลือดขาว

	 สอบถามคุณสมบติัผูบ้รจิาคเกลด็เลอืด

และข้อมูลอื่น	ๆ	เพิ่มเติม	โทร.	0	2256	4300

การบริจาคเกล็ดเลือด



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

บุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอกระสัง	 มอบ 
เคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	 และเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 จ�านวน	 4	 ราย	 
รายละ	1,000	บาท	ในเขตพืน้ทีต่�าบลสงูเนนิ	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจต่อไป 
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ปราจีนบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี	
มอบชุดเครื่องนอน	 เครื่องอุปโภค	บริโภค	ที่จ�าเป็น	 ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	 
จ�านวน	 4	 ครัวเรือน	 ในเขตพื้นที่อ�าเภอศรีมโหสถ	 เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เชียงราย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย	
ออกหน่วยโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน	 มอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	
ให้แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 และผู้ป่วยติดเตียง	 จ�านวน	 7	 ครัวเรือน  
ในเขตพื้นที่อ�าเภอแม่สาย	 เพื่อเป ็นขวัญและก�าลังใจต ่อไป 
 

สรุาษฎร์ธานี คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	
เย่ียมให้ก�าลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง	 จ�านวน	 3	 ราย	
รายละ	3,000	บาท	ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

นครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอปากช่อง	
มอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 และเงินช่วยเหลือ	 นางรัตติยา	 อรุณโรจน์	 
ผู้ประสบวาตภัย	ณ	บ้านเลขที่	182	ถนนเทศบาล	38	ต�าบลหนองสาหร่าย	
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	

ลพบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี	 มอบ
เครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงินช่วยเหลือนางสาวสมัย	ข�าพ่วง	ผู้สูงอายุ 
และมีฐานะยากจน	ณ	บ้านเลขที่	113	หมู่ที่	9	ต�าบลหนองม่วง	อ�าเภอ
หนองม่วง	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อไป
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 � ส�านักงานอาสากาชาด	จัดพิธีท�าบุญเนื่องในโอกาส
วนัคล้ายวนัสถาปนาส�านักงานอาสากาชาด	ครบรอบ	80	ปี	
ในวันที	่6	สงิหาคม	2563	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	4	ส�านักงาน
อาสากาชาด

 � ส�านกังานอาสากาชาด	 ได้มีประกาศให้อาสากาชาด
งดการมาปฏบิตังิานทกุพืน้ทีใ่นช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั	COVID-19	ปัจจบุนัสถานการณ์การพร่ระบาดและ
จ�านวนผูต้ดิเช้ือไวรสั	COVID-19	ของประเทศไทยมีจ�านวน 
ลดน้อยลง	คณะกรรมการบรหิารส�านกังานฯ	ได้ร่วมกนัพจิารณา
ยกเลกิการงดมาปฏิบตังิานของอาสากาชาด	โดยให้กลบัมา
ปฏบิตังิานได้ตามปกตติัง้ต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2563	เป็นต้นไป

 � มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	 รบัสมัคร
เจ้าหน้าที	่และลกูจ้าง	ปฏบิติังานทีห่มู่บ้านเดก็	และหมู่บ้าน
เดก็เฉลมิพระเกยีรต	ิมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	
จงัหวดันครปฐม	 ดงันี	้ ต�าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป	 
5	อตัรา	 เจ้าหน้าทีธ่รุการ	 1	อตัรา	คนสวน	1	อตัรา	และ
พนักงานขับรถ	 2	 อัตรา	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและ 
ยืน่ใบสมคัรได้ที	่ ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	 มลูนธิสิงเคราะห์เด็ก 
ของสภากาชาดไทยตกึวชริาลงกรณ	ชัน้	 1	และหมู่บ้านเด็ก	 
จังหวัดนครปฐม	 สอบถามเพิ่มเติมโทร.	 0	 2256	 4209	 
ในวันและเวลาราชการ

 � โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ปรับเปลีย่น 
เวลาให้บริการเจาะเลือด	 ดังน้ี	 คลินิกในเวลาราชการ	 

อาคาร	ภปร	ชั้น	4 วนัจันทร์	–	ศกุร์	เวลา	06.30	–	15.30	น.	 
อาคาร	 ส.ธ.	 ชั้น	 3	 ส�าหรับการเจาะเลือดล่วงหน้า 
ก่อนพบแพทย์	วนัจนัทร์และวนัองัคาร	เวลา	06.30	–	12.00	น.	 
และเวลา	13.00	–	15.30	น.	วนัพธุ	–	ศกุร์	เวลา	06.30	–	 
12.00	น.	คลนิกินอกเวลาราชการ	(คลนิกิพิเศษ)	อาคาร	ภปร	 
ชั้น	 13	 วนัจนัทร์	 –	 ศกุร์	 เวลา	 06.15	 –	 08.00	 น.	 และ	 
เวลา	16.00	–	20.00	น.	อาคาร	ภปร	ชั้น	 4	วนัเสาร์	–	
อาทติย์	เวลา	06.50	–	12.00	น.	ปิดบริการวนัหยุดนกัขตัฤกษ์	 
สอบถามเพิม่เตมิโทร.	0	2256	5382	–	3	

 � ศนูย์เลเซอร์สายตาจฬุาฯ	ย้ายจากอาคารคลนิกิพเิศษ	
14	ชัน้	ไปทีอ่าคารภูมสิิริมงัคลานุสรณ์	ชัน้	18	โซน	C	โดยเปิด
ให้บริการวนัจนัทร์	–	ศกุร์	เวลา	08.00	–	16.00	น.	วนัเสาร์
และวนัอาทติย์	เวลา	08.00	–	12.00	น.	(เฉพาะผูป่้วยท่ีท�าการ
นดัหมายล่วงหน้า)	สอบถามโทร.	0	2649	4000	ต่อ	81875	

 � ศนูย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูสขุภาพผูส้งูอาย	ุ สภากาชาดไทย	
เปิดให้บรกิารคลนิกินอกเวลาท�าการ	ตัง้แต่วนัที	่4	กรกฎาคม	
2563	เป็นต้นไป	ดงันี	้คลินิกนอกเวลา	เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบ�าบัด	 วนัเสาร์	 เวลา	 08.00	 –	 12.00	น.	คลินิก 
นอกเวลา	การแพทย์แผนไทยประยกุต์	วนัเสาร์	เวลา	08.30	–	 
16.30	น.	คลิกนิกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย	(Fitness	
Center)	 วนัเสาร์และวันอาทติย์	 เวลา	 12.00	 –	 20.00	 น.	
สอบถามเพิม่เตมิโทร.	0	3810	9423

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 ขอแจ้ง 
การจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิตประจ�าเดือนมิถุนายน	 2563 
จ�านวน	 12	 ราย	 เป็นเงนิ	 2,073,360	 บาท	 รวมยอดเงิน 
ทีส่มาคมฯ	ได้ช่วยเหลอืสมาชกิแล้วเป็นเงนิ	174,019,328	บาท

สารพันข่าว

 สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา	นเรนทิราเทพยวด	ีกรมหลวงราชสารณิี
สิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 จะเสด็จไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานอาสากาชาด	
ครบ	 80	 ปี	 และทรงปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน	 ในวันเสาร์ที่	 1	 สิงหาคม	 2563  
ณ	ห้องประชมุ	1210	Auditorium	โซน	B	ชัน้	12	และลานด้านหน้าอาคารภมูสิริิมงัคลานสุรณ์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 อาศัยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย	ครัง้ท่ี	337	เมือ่วนัที	่5	มถินุายน	2563	
ให้แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย	
ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	นายแพทย์ธเนศ	จัดวัฒนกุล
	 2.	นายแพทย์วันชัย	นัยรักษ์เสรี
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2563	ตามวาระของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


