
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1603 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2565

TRC.AD.TMR03-22-0010

	 สภากาชาดไทยเปิดตัวตราสัญลกัษณ์สภากาชาดไทยรปูแบบใหม่	ภายใต้สโลแกน	 
Volunteer for Lives โดยมี ดร.เตช	 บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  
เป็นประธานเปิดงาน เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชมุ 1210 ชัน้ 12 โซน B  
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิารสภากาชาดไทย คณะกรรมการอ�านวยการด้านการสือ่สารองค์กรสภากาชาดไทย 
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย อาสาสมัคร สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน และนายกเหล่ากาชาด
จงัหวดั 76 จงัหวดั เข้าร่วมงานผ่าน zoom ภายในงานมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุก๊เพจ 
Thai Red Cross Society	 และ	 Exclusive	 Talk	 จากผู้เช่ียวชาญด้านแบรนด	์
และศิลปินดาราจิตอาสา อาทิ Brand Exclusive Talk โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.เอกก์	 ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Volunteer	for	Lives	ร่วมแชร์เรื่องราวของการเป็น	
“อาสาสมัคร”	โดย	พันตรี	นายแพทย์สรวิชญ์	สุบุญ	(หมอก้อง)	คุณเต๋า	ภูศิลป์	และ
คุณทนงศักดิ์	ศุภทรัพย์
 ดร.เตช	 บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า “กระบวนการพัฒนา
โครงสร้างแบรนด์ใหม่ของสภากาชาดไทย ได้เริ่มข้ึนในปี 2563 และในที่ประชุม 
คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งท่ี 341 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมี	 สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
อปุนายิกาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	ทรงเป็นประธานการประชุมฯ	ได้มมีตอินมุตัใิห้ 
สภากาชาดไทยใช้ระบบแบรนด์และตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ โดยมีอาสาสมัคร 
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทกุข์ บ�ารงุสขุ 
บ�าบัดโรค ก�าจัดภัย เพื่อสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น ศรัทธา กระตุ้นการเป็นอาสาสมัคร 
ในสังคมไทยและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และขอความร่วมมือให้ทุกคน 
ในสภากาชาดไทยได้ใช้ระบบแบรนด์และตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่อย่างถูกต้อง 
โดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่บัดนี้”

เปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ 
ภายใต้สโลแกน “Volunteer for Lives”



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยในแต่ละยุคนั้น ยุคแรกภายใต้ชื่อ "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ในปีร.ศ. 112 หรือพ.ศ. 2436  

ภายหลังได้ปรับตราสัญลักษณ์ตามชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามชื่อประเทศ เป็น	 “สภากาชาดสยาม”	 ในปีพ.ศ. 2449 จากน้ันได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

“สภากาชาดไทย”	ในปีพ.ศ. 2482 และมกีารปรับตราสญัลกัษณ์ในปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา	และในปีพ.ศ.	2565	นี	้สภากาชาดไทยได้มกีารปรบัตราสญัลกัษณ์ 

อีกครั้ง	และพัฒนาการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นระบบ	เพื่อด�ารงและเพิ่มพูนคุณค่าของสภากาชาดไทยอย่างยั่งยืน

 ดร.อภิชาติ	ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการอ�านวยการด้านการสื่อสารองค์กร

สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “นบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2560 ทีส่ภากาชาดไทยได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการด้านการสือ่สารองค์กร สภากาชาดไทย 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบรนด์และสื่อสารองค์กรระดับชาติ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ 

ให้ข้อแนะน�าในการด�าเนินงานด้านสื่อสารองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทของสภากาชาดไทย ซึ่งมีอาสาสมัคร 

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในปีพ.ศ. 2563 สภากาชาดไทยเริ่มกระบวนการพัฒนาโครงสร้างแบรนด์ใหม ่

อย่างเป็นระบบ และการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งท่ี 341 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้สภากาชาดไทยใช ้

ตราสญัลกัษณ์รปูแบบใหม่ จงึน�ามาสูก่ารจดังานเปิดตวัตราสญัลกัษณ์สภากาชาดไทยรปูแบบใหม่อย่างเป็นทางการในวนันี	้โดยมวีตัถปุระสงค์การจดังาน	 

เพือ่สือ่สารตราสญัลกัษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ไปยงัเจ้าหน้าทีส่ภากาชาดไทย	และผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในประชาคมสภากาชาดไทย	ให้สามารถ

น�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	และหลังจากนี้จะมีการพัฒนาตราสัญลักษณ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกก์	ภทรธนกุล



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เอกก์	 ภทรธนกุล	 หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามคณะกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย 

เปิดเผยว่า “การพัฒนาแบรนด์และตราสัญลักษณ์ใหม่ของสภากาชาดไทยมีกระบวนการที่รัดกุม 

และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยที่ได ้

ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคดิ และร่วมท�ามาด้วยกนัตลอดมากกว่าสองปี ระบบแบรนด์และตราสญัลกัษณ์ใหม่

ของสภากาชาดไทยจงึเป็นเครือ่งยนืยนัอย่างหนึง่ถงึความรักสามคัคีกลมเกลียวของชาวสภากาชาดไทย 

ที่จะด�ารงคุณค่าตามหลักกาชาดสากล เพื่อดูแลสังคมไทยอย่างเต็มที่ดังเช่นที่เป็นมาให้ต่อเนื่องไป 

ไม่หยุดยั้ง”

 129	ปี	สภากาชาดไทยยังคงด�าเนินตามพันธกิจหลัก	4	ด้าน	ได้แก่	การบริการทางการแพทย์

และสุขภาพอนามัย	การบรรเทาทุกข์	การบริการโลหิต	และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ซึ่งเป็นพันธกิจ

ที่ส�าคัญยิ่ง	 ที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤติ	 ยืนหยัดตามหลักการกาชาดสากล	 7	 ประการ	 

ในฐานะองค์กรการกุศลระดับชาติ	เพื่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

8	พฤษภา	วันกาชาดโลก #BEHUMANKIND 

 วันท่ี	 8	 พฤษภาคม	 ของทุกปี	 วันคล้ายวันเกิดนายอังรี	 ดูนังต	์ 

ผู้ให้ก�าเนิดกาชาดสากล	และเป็นวันกาชาดโลก	สหพันธ์สภากาชาดและ 

สภาเสีย้ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ (ICRC) ได้ขอความร่วมมอืให้สภากาชาดทัว่โลกจดักจิกรรมเพือ่ระลกึถงึ  

นายอังรี ดูนังต์ ผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด และเพื่อยกย่องอาสาสมัคร 

และเจ้าหน้าที่กาชาดทุกคนที่ทุ ่มเทท�างานในการช่วยเหลือบรรเทา 

ความทกุข์ยากมวลมนษุยชาต ิตลอดจนเฉลมิฉลองความส�าเรจ็ในการท�างาน 

ของสภากาชาด โดยได้จัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยรวมพลังบริจาคโลหิต

ช่วยเหลือผู้ป่วย	 ระหว่างวันที่	 6-8	 พฤษภาคม	 2565	ณ	 ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ	และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	12	แห่งทั่วประเทศ โดยมี  

นายเตช	บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย กล่าวเปิดกจิกรรมวนักาชาดโลก 

นางสาวแคททรนี	คลาร์คสนั (Ms. Kathryn Clarkson) หวัหน้าคณะผูแ้ทน 

กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง 

ระหว่างประเทศ ส�านักงานกรุงเทพฯ นางดาลิบอร์ก้า	 ทอปปิค  

(Ms. Daliborka Topic) รองผู้อ�านวยการฝ่ายสนับสนุน คณะกรรมการ 

กาชาดระหว่างประเทศ ส�านักงานภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะผู้บริหาร  

ร่วมในพธิเีปิดและบริจาคโลหิตเนือ่งในวนักาชาดโลก ณ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย

 ปี 2565 ได้ก�าหนดแนวคิดของวันกาชาดโลกว่า We	 are	 all	 

Humankind	 :	Believe	 in	 the	power	of	kindness	ใจดี	มีเมตตา	 

มีพลัง	เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  

โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่ส�าคัญ  

ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น หากขาดแคลนโลหิตจะส่งผลกระทบ 

ต่อผู้ป่วยอีกจ�านวนมาก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควดิ-19 ท�าให้ปรมิาณการจัดหาโลหติส�ารองลดลงเกนิกว่าคร่ึง ไม่เพยีงพอ

ส�าหรบัความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ นอกจากมกีจิกรรม

บริจาคโลหิตเพ่ือรับของที่ระลึกภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพถ่าย	We	 are	 all	 Humankind	 :	 Believe	 in	 the	 power	 of	 

kindness	ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์	

ปลูกถ่ายผิวหนังแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส 

	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์ฉันชาย	 สิทธิพันธุ์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นประธานในพธีิสวดพระอภธิรรม	 
และพธิพีระราชทานเพลงิศพผู้อทิุศร่างกายเพือ่การศึกษา	(เป็นกรณพีเิศษ)	ประจ�าปีการศึกษา	2563	 
จ�านวน	239	ท่าน	ระหว่างวันที	่30	เมษายน-1	พฤษภาคม	2565	ณ	อาคารแพทยพัฒน์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	 
สภากาชาดไทย	 และวัดธาตุทอง	 กรุงเทพฯ	 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  

และไว้อาลัยแด่ผู ้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา หรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ โดยร่างของ 

ผู ้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาจะได้รับการท�าพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย 

พิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ

	 ผู ้มีความประสงค์อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรม	 สอบถามรายละเอียด	 
โทร.	0	2256	4281	และ	1664	หรือช่องทางออนไลน์	chulalongkornhospital.go.th

 ศนูย์รบับริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย	จดัโครงการปลกูถ่ายผวิหนงั
ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้	
น�้าร้อนลวก	มีบาดแผลเป็นบริเวณกว้าง	จ�าเป็นต้องได้รับการปลูกถ่าย
ผวิหนงั	จากผูบ้รจิาคอวยัวะและเนือ้เยือ่ทีเ่สียชีวิตแล้ว โดยผูป่้วยจะได้รบั 
การปลกูถ่ายผวิหนงัโดยไม่คดิมูลค่า โรงพยาบาลทีส่นใจน�าผิวหนังเพือ่ใช้ 
รกัษาผูป่้วยโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย สอบถามได้ท่ี คลงัเน้ือเยือ่ ศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4045-6 ต่อ 2508 หรือ 09 2247 9864 
Line ID : odctsb
 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์อภิชัย	 อังสพัทธ์	 หัวหน้า 
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ 
คลังเนื้อเย่ือ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า "ผิวหนัง 
ที่ได้รับการบริจาคจากมนุษย์ด้วยกันถือว่าเป็นวัสดุท�าแผลที่ดีที่สุด 
เท่าที่เรามี	 คลังเนื้อเยื่อ	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 
มีกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานโลก	 ด้วยขั้นตอนวิธีการเก็บ	 รวมถึง 
ห้องเก็บอุปกรณ์ปราศจากการติดเชื้อ	 การก�าจัดส่ิงแปลกปลอม	 
โรคติดเชื้อต่าง	 ๆ	 เมื่อเราน�ามาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์ด้วยกันแล้ว	 
สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืการเชือ่มต่อเส้นเลอืด	เพราะเป็นผิวหนงัของมนษุย์เอง	"



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

บทบาทหน้าที่	จุดควบคุมที่ส�าคัญ	(Key	Control)	ส�าหรับการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ	(Fund	Transfer)

การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการหรือเจ้าหนี้	(ต่อ)

 การเรียนรู้ที่จะน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้จะก่อเกิดประโยชน์ต่อสภากาชาดไทย เพื่อช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
และพฒันากระบวนการท�างานให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธผิลยิง่ขึน้ ตดิต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ส�านกังานตรวจสอบสภากาชาดไทย 
โทร. 0 2256 4690  



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

  

น่าน คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอท่าวังผา	 มอบถุงยังชีพ	
เครื่องอุปโภค	 บริโภค	 ให้แก่ผู้พิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 จ�านวน	 3	 ราย  
ในเขตพื้นที่ต�าบลตาลชุม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญก�าลังใจ
ในการด�าเนินชีวิตต่อไป

พระนครศรีอยุธยา นายวัชระ	 กระแสร์ฉัตร์	 นายกก่ิงกาชาด
อ�าเภอบางปะอิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ  
จัดกิจกรรม	 129	 ปี	 สภากาชาดไทย	 โดยมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 
ให้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยติดเตียง	และผู้ด้อยโอกาส	จ�านวน	10	ราย 
ในเขตพื้นที่ต�าบลบางกระสั้น 

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ

 

 

นครนายก นางสุวจี	ศิริปัญโญ	นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั  
มอบถงุยงัชพีการศกึษาเสรมิปัญญาเยาวชน	โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาการพูด	 อ่าน	 เขียน	 ภาษาไทย	 ให้นักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6		จ�านวน	81	ชุด ในเขตพื้นที่อ�าเภอ
บ้านนา  

 

นครพนม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  
ออกหน่วยโครงการ	 "วันกาชาด	 บรรเทาทุกข์	 	 บ�ารุงสุข	 ปวงประชา”	 
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่  
หมู่ที่ 14 ต�าบลโพนสวรรค์ อ�าเภอโพนสวรรค์   

 

พะเยา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  
มอบเคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	 จ�านวน	 2	 ราย  
ในเขตพื้นที่ต�าบลเจริญราษฎร์ อ�าเภอแม่ใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น  



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

Call Center
สภากาชาดไทย

 กลุม่งานกลยทุธ์องค์กรได้จดัท�า Website ในระบบ Intranet  
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกบังานของส�านกัต่าง ๆ  เช่น งานด้านยทุธศาสตร์	แผน	งานด้านวจิยั	 
การติดตามและประเมินผล	 งานงบประมาณ	 ความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน	รวมถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์	 
โครงการบูรณาการอาสาสมัคร ที่เป็นงานภายใต้ภารกิจ 
ของกลุม่งานกลยุทธ์องค์กร ซ่ึงประกอบด้วย ส�านกันโยบายยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
ส�านักขับเคลื่อนการพัฒนา 
	 นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจต่าง	 ๆ	 ทั้งความรู้และ 
ความสนกุสนานอปัเดตทกุวนั	สามารถน�าไปปรบัใช้ในการท�างานได้	
อีกทั้งมีช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบ one stop service ส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านแผนฯ และ 
งบประมาณของกลุ่มงาน ปฏิทินแผนงาน รวมถึงเอกสารเผยแพร่ 
และแบบฟอร์มต่าง ๆ  ให้ Download ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ด้วย  
โดยสามารถเข้าเยี่ยมชม Website ในระบบ intranet ได้ทาง  

https://strategy.redcross.or.th

เชิญเยี่ยมชม Website ของกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 แจ้งการจ่ายเงินสมาชิก 
ที่เสียชีวิตประจ�าเดือนเมษายน	 จ�านวน	 14	 ราย	 เป็นเงิน	 2,396,540	 บาท	 
รวมยอดเงินที่สมาคมฯ ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน 215,062,464 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
แจ้งการจ่ายเงินสมาชิก


