
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย” 
จังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 8

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	 ทรงห่วงใย 

และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 จึงได้พระราชทาน 

พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย	 โดยสำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 จัดตั้ง	 “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย”  

ขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำาหรับนำาไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว	 เป็นแห่งที่	 8	ณ	 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส	 ระหว่าง 
วันท่ี	3	-	12	สิงหาคม	2563		โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน	จำานวนท้ังสิ้น	32,800	ชุด	มีนายกฤษฎา	บุญราช	ผู้อำานวยการสำานักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด	 สภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่	 4	 สิงหาคม	 2563	 นายเอกรัฐ	 หลีเส็น	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	 
เป็นประธานในพิธีปิด	วันท่ี	12	สิงหาคม	2563	และมีนางวัลลภา	สุขศิริมัช	และนางสาวดุษฎี	อรุณรักถาวร	เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน	ฯ
	 สรุป	การปฏิบัติงานครัวพระราชทาน	ฯ	ตั้งแต่วันท่ี	7	พฤษภาคม	-	12	สิงหาคม2563	ใน	๘	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสมุทรสาคร	สระแก้ว	นนทบุรี	
กรุงเทพ	ฯ	ขอนแก่น	นครราชสีมา	เชียงราย	และนราธิวาส	ผลิตอาหารปรุงสุก	จำานวนท้ังสิ้น	188,477	ชุด

ปีที่ 24  ฉบับที่ 303 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2563



 

 

 

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทา
ทุกข์	ฯ	พร้อมด้วยนางมลสุดา	
ชำานิประศาสน์	 เจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการเสริม
สร้างดา้นการลดความเสีย่งจาก 

ภัยพิบัติ	 และคณะลงพื้นที่
เย่ียมและมอบเคร่ืองอุปโภค

บริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน	ปนัดดา	จันทร์อุดร	เลขที่	577/1	ซอยนวลจิตร	ถนนเอกมัย	30	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร	โดยมีนางปนัดดา	จันทร์อุดร	รับมอบ	เพื่อส่งความช่วยเหลือต่อไป

 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 
นางสาวอารีรักษ์	 บุญมีประเสริฐ	 
ผู้ชำานาญการพิเศษ	 พยาบาล	 7	 
ฝ่ายบรรเทาทุกขผู้์ประสบภัย	พร้อมคณะ	 
จดักิจกรรมให้ความรู้ดา้นนำา้	สขุาภบิาล	
และการส่งเสริมสุขอนามัย	แกนั่กเรียน	
ในโครงการนำา้ดืม่สะอาดกาชาด-ดาว	
เพื่อนักเรียน	ณ	โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ	และ	โรงเรียนบ้านท่ากระดาน	อำาเภอสนามชัยเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

 วันที่ 6 สิงหาคม 2563	 นายแพทย์พิชิต	 ศิริวรรณ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ	 เป็นประธานพิธีปิดและ 
มอบประกาศนียบตัรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตักิาร	“ความเข้าใจความตอ้งการดา้นมนุษยธรรมในบริบทของการยา้ยถ่ินฐาน
ในประเทศไทย	การติดตาม	ประเมินผลและการเรียนรู้”	ภายใต้โครงการ	“ร่วมใจต้านภัยโควิด-19	 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ”	
โดยร่วมกับ	IFRC	จัดขึ้นระหว่างวันที่	5-6	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมแมนดาริน	ถนนพระราม	4	กรุงเทพมหานคร

มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน

ให้ความรู้เร่ืองนํ้า สุขาภิบาล ฯ

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

2 สารบรรเทาทุกข์

ความเคลื่อนไหว 
ประมวลภาพข่าว 



บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย

 วันที่ 10 สิงหาคม 2563	นางสาวจุฑาทิพ	ศรีวิราช	พยาบาล	4	ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย		พร้อมเจ้าหน้าท่ีนำาชุดธารนำ้าใจฯ	จำานวน	15	ชุด	ไปมอบให้แก่ผู้ประสบ
วาตภัยในพ้ืนที่เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น	 
ณ	สำานักงานเขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นาวาตรีหญิง	โนสมา	หลีเส็น	
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส	พร้อมด้วยนางวัลลภา	
สุขศิริมัช	 รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำานักงาน
บรรเทาทุกข์	ฯ	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	มอบชุดธารนำ้าใจ	 
สภากาชาดไทย	 ช่วยผู้ประสบภัย	 จำานวน	 135	 ชุด	 ให้แก่ 

ผู้ประสบวาตภัย	 ในพ้ืนที่	 ตำาบลบูกิต	 อำาเภอเจาะไอร้อง	
จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวสุกัญญา	ทรัพย์อุดมมั่งมี	 หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	และคณะ	ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี	และกลุ่มองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ	ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจ	และมอบชุดธารนำ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 
จำานวน	 60	 ชุด	 เพ่ือบรรเทาทุกข์ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด	 19	 ระบาด	 ตามโครงการ	 “รวมใจต้านภัยโควิด	 19	 ในกลุ่มแรงงาน 

ข้ามชาติ”	ณ	ศาลาอเนกประสงค์	หมู่ท่ี	7	ตำาบลแสนตอ	อำาเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี					
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บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

 วันที่ 24 และ 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวกฤติมา	 พวงทองทิพย์	 พยาบาล	 3	 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	 และคณะ	 
นำาชุดธารนำ้าใจ	 ฯ	 จำานวน	 64	 ชุด	 มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค	 1-2-3	 ถนนอาจณรงค์	 เขตคลองเตย	 
กรุงเทพ	ฯ	และชุมชนซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน	14	ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน	แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	กรุงเทพ	ฯ	ตามลำาดับ

 วันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวสุกัญญา	 ตะเคียนเกลี้ยง	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	 	 พร้อมคณะ	 
นำาชุดธารนำ้าใจ	 ฯ	 พร้อมนำ้าด่ืม	 และหน้ากากอนามัย	 จำานวน	 170	 ชุด	 มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	 ณ	 สำานักมัสยิดบาหยัน	 
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพ	ฯ	และชุมชนสันติ	ซอยตากสิน	23	แขวงสำาเหร่	เขตธนบุรี	กรุงเทพ	ฯ		ตามลำาดับ
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เยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบอัคคีภัย และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค

 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563	 ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 และคณะ	 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำาลังใจผู้ประสบอัคคีภัย	 ชุมชน 

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน	 23	 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน	 สำาหรับเด็ก	 100	 ชิ้น	 ยาสีฟัน	 144	 กล่อง	 บ๊วยอัดเม็ด	 19	 ลัง	 
ชุดนักเรียนชาย-หญิง	 40	 ชุด	 และถุงขยะดำาใหญ่	 ขนาด	 30x40	 น้ิว	 จำานวน	 50	 ชุด/20	 ใบ	 โดยมีนางสาวกนกวรรณ	 เอี่ยมล้ิม	 
ผู้อำานวยการเขตธนบุรี	 รับมอบ	ณ	 วัดสันติธรรมาราม	 แขวงสำาเหร่	 เขตธนบุรี	 กรุงเทพ	 ฯ	 และมอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน	 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค	สำาหรับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ี	จำานวน	544	ช้ิน	พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค	
ประกอบด้วย	ยาสีฟัน	233	กล่อง	บ๊วยอัดเม็ด	 10	ลัง	 โดยมีคุณวลัยรักษ์	 อังคะมาตย์	 รองผู้อำานวยการศูนย์ฯ	 รับมอบ	ณ	ศูนย์พัฒนา 
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค	ถนนเพชรเกษม	แขวงบางหว้า	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพ	ฯ

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้

 วันท่ี 17 -18 สิงหาคม 2563	 นายแพทย์พิชิต	 ศิริวรรณ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 ร่วมในพิธีเปิดโครงการ	 
“แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจำาปี	2563”	จัดโดย	สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ	กองทัพอากาศ	
ร่วมกับจังหวัดปัตตานี	 เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี	 สภากาชาดไทย	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 มอบชุดธารนำ้าใจ	 ฯ	 รถเข็น 

สำาหรับคนพิการ	และสิ่งของจำาเป็น	ให้แก่ผู้พิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้		ณ	กองกำาลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี	9	สนามบินบ่อทอง	
อำาเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี
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สรรหา...มาฝาก
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สรรหา...มาฝาก



บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 	 ผู้อำานวยการ
สำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 เป็นประธานพิธี
มอบชุดธารนำ้าใจ	 ฯ	 ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน
พื้นท่ีอำาเภอมะขาม	 อำาเภอขลุง	 อำาเภอเมือง	 
จังหวัดจันทบุรี	 รวม	550	 ชุด	ณ	ศาลาประชาคม

เทศบาลตำาบลมะขาม	อำาเภอมะขาม	และองค์การบริหารส่วนตำาบลวังสรรพรส	อำาเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี

เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคล่ือนที่ ฯ  

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จังหวัดชัยนาท

 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำานวยการ 
สำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 และคณะลงพ้ืนที่ 
ตรวจเยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย	 ในสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยมี 

ว่าที่ร้อยตรี	 พิเชียน	 ลิมป์หวังอยู่	 ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดตราด	 พร้อมด้วยนางละอองแก้ว	 ลิมป์หวังอยู่	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด	 ร่วมต้อนรับ	 พร้อมถวายชุดสังฆทานแด่ 

พระสงฆ์และมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย	 แก่ประชาชนที่รับการผ่าตัดตา	ณ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองโสน	 
อำาเภอเมืองตราด	ระหว่างวันท่ี	 16-21	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	มีผู้รับบริการตรวจตาท้ังสิ้น	165	ราย	รับการผ่าตัดต้อกระจก	77	ราย 

ผ่าตัดแก้ไขโรคของเปลือกตา	1	ราย	และผ่าตัดต้อเนื้อ	21	ราย

ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตา จังหวัดตราด

 วันที่ 17 สิงหาคม 2563	แพทย์หญิงอุไรวัลย์	ตินนังวัฒนะ	ผู้เช่ียวชาญ
พเิศษ	นายแพทย์	9	และคณะให้บริการตรวจรักษาและผา่ตดัตา	ทัง้การรักษา 
ต้อกระจก	ต้อเนื้อ	หนังตาม้วนเข้า	ท่อนำ้าตาอุดตัน	ให้กับพระ	แม่ชี	นักบวช 

ทุกศาสนาและประชาชน	 ภายใต้โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคล่ือนที่สภากาชาดไทย	 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ตำาบลหนองโสน	อำาเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	

 วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 นางสาวอารีรักษ์	 บุญมีประเสริฐ	 ผู้ชำานาญการพิเศษ	พยาบาล	 7	 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	 
พร้อมคณะ	มอบชุดธารนำ้าใจกู้ชีวิต	ฝ่าวิกฤติโควิด	19	จำานวน	30	ชุด	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเด่นใหญ่	อำาเภอหันคา	
จังหวัดชัยนาท
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บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	เข้าพูดคุยเก่ียวกับข้อมูลภารกิจของสำานักงานบรรเทา
ทกุข์	ฯ	พร้อมนัดกำาหนดการเพือ่ขอเข้าเย่ียมชมดงูานของสำานักงานตอ่ไป	โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทกุข์	ฯ	และเภสัชกรหญงิ
จิราวรรณ	สันติพิทักษ์	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	ฯ	เป็นผู้ให้การต้อนรับ

 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงกานดา	 ลิมิตเลาหพันธ์ุ	 
ประธานหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต	 ให้สัมภาษณ์สด	 ทางสถานีวิทยุ
ศึกษา	 FM	 92	MHz/AM	 1161	 KHz	 รายการตามตะวัน	 	 เก่ียวกับ	 
“โรคหูดับหรือหูตึงเฉียบพลัน”	 	 ณ	 สถานีวิทยุศึกษา	 ถนนพญาไท	
กรุงเทพ	ฯ

 วันที่ 25 สิงหาคม 2563	ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนำ้า	สุขาภิบาล
และส่งเสริมสุขอนามัยสำาหรับทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับประเทศ	รุ่นที่	2	(2nd	NDRT	WASH)	ระหว่างวันที่	25-28	สิงหาคม	
2563	ร่วมกับ	IFRC	และ	ICRC	โดยมีนางนวลจันทร์	แย้มศรี	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กล่าวต้อนรับ	และ	Mr.Hung	
Ha	 Nguyen,	 Disaster	 Risk	Management	 Delegate	 Bangkok,	 IFRC.กล่าวปาฐกถาความเป็นมาการอบรมครั้งนี้แก่ผู้เข้ารับ 

การอบรม	จำานวน	30	คน	ณ	โรงแรมวรบุรี	อโยธยา	คอนเวนช่ัน	รีสอร์ท	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					

เยี่ยมชมภารกิจของสํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา  

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนํ้า สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขอนามัยฯ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 	จัดอบรมอาสาสมัครต่างด้าว	หรืออสต.	19	คน	 
และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า	 1,000	 ช้ิน	 เจลแอลกอฮอล์	 200	 หลอด	 
และเทอร์โมมิเตอร์		19	เครื่อง	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคลองด่าน	
อำาเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ

 วันที่ 26 สิงหาคม 2363 	 มอบชุดธารนำ้าใจ	 ฯ	 พร้อมนำ้าดื่ม	 20	 ชุด	 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทาวเฮ้าส์	 2	 ช้ันทรุดตัว 
ในพื้นท่ีตำาบลบางเสาธง	อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ		

 วันท่ี 10 สิงหาคม 2563	 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือลดผลกระทบจาก 

ไฟไหม้ลามทุง่	ในโครงการเสริมสร้างศกัยภาพด้านการลดความเสีย่งจากภัยพิบติั	 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 สภานายิกา 
สภาชาดไทย	

 วันท่ี 13 สงิหาคม 2563 มอบป้ายชมุชนตน้แบบ
การดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาด	 และกิจกรรม 

จิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	 ณ	 บ้านสุขเกษม	 
ตำาบลคันไร่	อำาเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี		

 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 	ถ่ายทอดความรู้ในการใช้
แอปพลิเคชันพ้นภัย	 แก่เจ้าหน้าท่ีสำานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี		

 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ร่วมกับนางศศิวิมล	อุทัยพันธ์	นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ	 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า	 20,840	 ชิ้น	 หน้ากาก
อนามยัสำาหรับเดก็	490	ชิน้	เจลแอลกอฮอล์	9,520	หลอด	แก่แรงงานขา้มชาต	ิ 
พร้อมลงพ้ืนท่ีมอบชุดธารนำ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด	 19	 ในชุมชนกะลาวน	 
ชุมชนอู่ต่อเรือ	ชุมชนพนาสนธ์	และชุมชนกม.	30	จำานวน	87	ชุด
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพ ฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)

 วันที่ 19 และ 21 สิงหาคม 2563   ส่งมอบหน้ากากผ้า	เจลแอลกอฮอล์	สื่อความรู้เรื่องโควิด	เทอร์โมมิเตอร์	ให้กับ	ตัวแทนกลุ่ม
องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ	มูลนิธิรักษ์ไทย	และศูนย์เด็กเล็กแรงงานต่างด้าว	จำานวน	6	ศูนย์	ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	
และมอบชุดธารนำ้าใจ	ฯ	64	ชุด	ให้แก่แรงงานข้ามชาติ	ในพื้นท่ีตำาบลพันท้ายนรสิงห์		และศูนย์ประสานงานสมาคมแพรว	ตำาบลท่าฉลอม	
อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563	ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ		เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุของสถานีกาชาดเทพรัตน์	 มอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค	 ให้กับเจ้าอาวาสวัดดอยข่อยเขาแก้ว	 	 ผู้สูงอายุยากไร้	 20	 ราย		 
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	3	ราย	ณ	ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ	ตำาบลแม่ท้อ	อำาเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก

 วันที่ 6 สิงหาคม 2563	จัดกิจกรรม	“อบรมให้ความรู้ 
เร่ืองผูส้งูวยัพร้อมรับภัยพบัิต”ิ	ให้กบัผูส้งูอายบุ้านปากห้วย 

แม่ท้อ	หมู่ท่ี	1	ตำาบลแม่ท้อ	อำาเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก	 
ณ	 ศูนย์เรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ	 อำาเภอเมืองตาก	 
จังหวัดตาก	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	20	ราย

 วันที่ 13 สิงหาคม 2563		มอบแผ่นพับ 

ภาษาพม่าและหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 
ใหก้บัเด็กในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ	100	ราย	 
ณ	ศูนย์การเรียนโฮป	บ้านป่าคาใหม่	และเก่า	
ตำาบลคีรีราษฎร์	 อำาเภอพบพระ	 จังหวัดตาก	
และออกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	(IOM)	มอบชุดธารนำ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด–19		ให้กับแรงงานข้ามชาติ	35	ชุด	ณ	สำานักงานช่ัวคราว	
Freedom	Restoration	Project	(FRP)	ตำาบลแม่สอด	อำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก		
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 วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ตัวแทน
พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ	สำานักงานใหญ	่ 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	จำานวน	
44,295	บาท	

 วันที่ 19 สิงหาคม 2563  

ผู้บรหิารบรษัิท	สโตสเฮ้นจ์	อนิเตอร	์ 
จำากัด	 (มหาชน)	 และกลุ่ม 

บรษัิทฯ	ในเครอืมอบเงินช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยั	จำานวน	105,000	บาท	 
และเคร่ืองวัดอุณหภูมิ	 จำานวน	 
100	ชิน้	รวมมูลค่า	200,000	บาท	

 วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 
คุณสุพร	วัธนเวคิน	ประธาน
กรรมการมูลนิธิ อิออน
ประเทศไทย	 พร้อมคณะ	
บรจิาคคอมพวิเตอร	์อุปกรณ์
กีฬา	ตู้ทำานำ้าเย็น	รวมมูลค่า	
1,095,385	 บาท	 เพื่อนำาไป
มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท สโตสเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) มอบเงินและเคร่ืองวัดอุณหภูมิช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคส่ิงของสนับสนุนกิจกรรมสํานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@redcross.or.th
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