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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำ�ปี 2564
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอ�ำนวยการมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังอาคารวชิราลงกรณ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอน
การแสดงของเด็กก�ำพร้าที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ
จากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและของทีร่ ะลึก และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการอ�ำนวยการมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในนามคณะกรรมการอ�ำนวยการ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของทีร่ ะลึก เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ ต่อจากนัน้ ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ การด�ำเนินงาน
ด้านการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็ก ณ อาคารวชิราลงกรณ และหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม การด�ำเนินงานของ
ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา การให้ความช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้
ปัจจุบนั มีเด็กก�ำพร้าอยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดูของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตัง้ แต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี จ�ำนวน 49 คน
และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 643 คน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินแก่สภากาชาดไทย

เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินพระราชทาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

หนาวนี้ ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2565

ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมหนาวนีท้ ำ� ดีเพือ่ พ่อ 2565 เพือ่ น้อมส�ำนึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศ
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมี พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน
พิธเี ปิด เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ปฏิบัติงาน
มาแล้ว 16 จังหวัด โดยปีนี้ได้มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร และจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ�ำนวน 3,500 ชุด เครื่องกันหนาวส�ำหรับเด็ก 1,500 ชุด
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และตูย้ าสามัญประจ�ำบ้าน พร้อมเยีย่ มบ้านผูป้ ระสบภัย
ที่พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 30 ครอบครัว
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

สภากาชาดไทยมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่สภากาชาดเมียนมา
ตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19
นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
เป็นผูแ้ ทนสภากาชาดไทยส่งมอบเครือ่ งผลิตออกซิเจน จ�ำนวน 40 เครือ่ ง
แก่สภากาชาดเมียนมา โดยมี ดร.ดอว์ อมายา หม่อว เหนี่ยง
รองประธานสภากาชาดเมียนมา และคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2564 โดยสภากาชาดเมียนมาจะน�ำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาต่อไป

มอบเงินสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย
นายสุนทร และนางอารยา อรุณานนท์ชัย มอบเงิน จ�ำนวน
2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมี
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม
2564 ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

กลุ่มอาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย มอบเครื่องกันหนาวสนับสนุนกิจกรรมหนาวนี้ท�ำดีเพื่อพ่อ
นางภูพินทร์ ไค และกลุ่มอาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย
มอบชุดวอร์มและเครื่องกันหนาวเด็ก มูลค่า 300,000 บาท สนับสนุน
กิจกรรมหนาวนี้ท�ำดีเพื่อพ่อ ประจ�ำปี 2565 โดยมี นายเตช บุนนาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
รับมอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

จ้างที่ปรึกษาส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ให้จ้าง นายพีรพงษ์ วสิษฐ์ธ�ำรงค์ ในต�ำแหน่งที่ปรึกษา ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565-31 ธันวาคม 2565

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

3

โครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอ�ำเภอเบตง

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและกิ่งกาชาด
อ�ำเภอเบตง โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรักษาการ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กิ่งกาชาดอ�ำเภอเบตง ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของสภากาชาดไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ทีม่ จี ติ อาสาเข้ามาปฏิบตั งิ านให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอ�ำเภอ

ความร่วมมือการด�ำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการ
และส�ำรองยาก�ำพร้า กลุ่มยาต้านพิษ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมประชุมหารือถึงการด�ำเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการและส�ำรองยาก�ำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต โดยมี นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จเด็จ
ธรรมธัชอารี เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์จอส
ฟอนเดลาร์ ผู ้ แ ทนองค์ ก ารอนามั ย โลกประจ� ำ ประเทศไทย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มด้ ว ย เมื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 2564
ณ ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จ้างผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และส�ำนักกฎหมาย
อาศัยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคลากรชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 14 และหมวด 1 ข้อ 7
และระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 หมวด 3 ข้อ 15 และอาศัยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 343
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ให้จ้าง นางจิราพร ศรีสอ้าน เป็นบุคลากรสัญญาจ้างพิเศษในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ส�ำนักงานบริหารกลาง กลุม่ งานบริหารองค์กร สภากาชาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2565-15 มกราคม 2567 ให้จา้ ง นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิพ์ าณิชย์
เป็นบุคลากรสัญญาจ้างพิเศษในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564-15 ธันวาคม 2567
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

พลังอาสายุวกาชาด บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19
นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
และรักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ให้การต้อนรับและมอบก�ำลังใจแก่อาสายุวกาชาด กศน.เขตบางกอกใหญ่
จ�ำนวน 26 คน ที่มาร่วมกิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต ประจ�ำเดือน
ธันวาคม 2564 และกิจกรรม BLOOD HERO ปี 2 ปลุกพลังซูเปอร์ฮีโร่
บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19 เป็นฮีโร่ได้ง่าย ๆ ด้วยการบริจาคโลหิต
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
        กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19 ส�ำนักงานยุวกาชาด
จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือนไปจนถึงเดือนมกราคม 2565 เพื่อเฉลิมฉลอง
กิจการยุวกาชาดก้าวสู่ปีที่ 100 โดยในเดือนถัดไปก�ำหนดจัดในวันที่
24 มกราคม 2564 ขอเชิญชวนอาสายุวกาชาดที่มีความพร้อมและ
มีจิตอาสา รวมพลังท�ำความดี เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้สนใจ
ร่วมกิจกรรมโทร. 08 9163 2541

สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือผู้อพยพหนีภัยการสู้รบ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก นางวรรณฤดี กิจเจริญรุง่ โรจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอ�ำเภอแม่สอด
นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอแม่สอด พร้อมด้วยส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ที่
ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของ
เครื่องอุปโภค บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย
ผ่านสถานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูอ้ พยพหนีภยั
การสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากับกองก�ำลังสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง ณ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณคอกวัวเมยโค้ง บ้านมหาวัน
หมู่ที่ 1 ต�ำบลมหาวัน อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มอบเงินสมทบสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผูด้ แู ลอาสากาชาด และคณะอาสากาชาด
ทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
มอบเงินจ�ำนวน 300,000 บาท เพือ่ สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์
150 ปี โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่จนิ ดาพงศ์ รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2564

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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นิทรรศการภาพถ่าย Kindness during crises-ในวิกฤต มีน�้ำใจ

กลุม่ องค์กรกาชาด ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ส�ำนักข่าว
ไทยนิวส์พิกซ์ และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
จัดนิทรรศการภาพถ่าย Kindness during crises-ในวิกฤต มีน�้ำใจ
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการกาชาด และกลุม่ องค์กร
กาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยมี นาย คริสตอฟ ซุตแตร์
หัวหน้าส�ำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ประจ�ำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภายในงานจัดแสดงผลงานภาพถ่ายรวม 160 ชิ้น โดยคัดเลือก
จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 500 ชิ้น ส�ำหรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ นายอนุชา เวียงค�ำ เป็นภาพการแบ่งปัน
อาหารช่วงโควิด-19 และประเภทอายุ 25 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายทรงพล
เทศกิจ เป็นภาพพระสงฆ์พายเรือแจกอาหารให้ชาวบ้านในช่วงโควิด-19
ซึง่ ภาพทัง้ หมดในงานน�ำเสนอมนุษยธรรมในหลากหลายมุมมองและรูปแบบ
โดยผูค้ นต่างสาขาอาชีพและสถานะทางสังคม ท่ามกลางสถานการณ์วกิ ฤต
ต่าง ๆ สามารถรับชมผลงานผ่านช่องทาง www.facebook.com/icrcth

แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง
5. ศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
ล�ำปาง

นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยีย่ มและให้กำ� ลังใจ
พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา อ�ำเภอแจ้ห่ม

ชัยภูมิ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
และเงินช่วยเหลือครอบครัว นายจันทร์ ค�ำวงษา ผู้ประสบอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 17 ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอหนองบัวแดง

สุโขทัย

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
มอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ
และก�ำลังใจให้แก่ นายพุธ สละสาร อายุ 102 ปี ณ บ้านเลขที่ 1/3
หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังตะคร้อ อ�ำเภอบ้านด่านลานหอย

นราธิวาส

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ก�ำลังใจพร้อมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
และเงินช่วยเหลือ นายอาแว มะเสาะ ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน
ณ บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

นครราชสีมา นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอห้วยแถลง ชลบุรี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย
มอบชุดธารน�้ำใจ ที่นอน ผ้าห่ม และน�้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ
จ�ำนวน 3 หลังคาเรือน ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลหินดาด เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบอัคคีภัย ณ แคมป์คนงานเก็บขยะ หมู่ที่ 4 ต�ำบลนาจอมเทียน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ในเบื้องต้น
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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มอบเครื่องปริ้นเตอร์สนับสนุนบริการทางการแพทย์และพยาบาล
นายวิสูตร ทัศน์เอี่ยม Senior Advisor & Founder บริษัท
โอ จี เอ เมกะเทค จ�ำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเครื่องปริ้นเตอร์
ยีห่ อ้ HP รุน่ Laserjet manage flow MFP e82560z จ�ำนวน 4 เครือ่ ง
เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล โดยมี
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั สภากาชาดไทย
รับมอบ เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
สภากาชาดไทย

เข้าชมสวนงูฟรี ทุกวันที่ 7 ของเดือน
เนื่องในวาระพิเศษเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในวันที่
7 ธันวาคม 2565 สถานเสาวภาเปิดให้เข้าชมสวนงู ฟรี ในวันที่
7 ของทุกเดือน ตลอดปี 2565

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการจ่ายเงิน
สมาชิกที่เสียชีวิต ประจ�ำเดือนธันวาคม 2564 จ�ำนวน 12 ราย
เป็นเงิน 2,061,300 บาท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ ได้ช่วยเหลือสมาชิก
แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 205,102,128 บาท
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2255 3727
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