ปีที่ 22 ฉบับที่ 283 ประจำ�เดือนธันวาคม 2561

กิจกรรม

“หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2562”
ให้บริการในเขตจังหวัดลำ�พูน

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดลำ�พูน กองทัพอากาศ   สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2562”
ในพื้นที่อำ�เภอป่าซาง อำ�เภอแม่ทา และอำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 กิจกรรมประกอบด้วย
การมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 3,530 ชุด เครื่องกันหนาวสำ�หรับเด็ก 2,000 ชุด  มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำ�นํ้าเย็น
ยา เวชภัณฑ์ส�ำ หรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรูด้ า้ นสุขศึกษา
โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ จำ�นวน 50 ครอบครัว

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เยี่ยมบ้านสุนัข จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ มอบอาหารสุนัข ขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม
จำ�นวน 2,000 ถุง และแร่ธาตุผงละลายนาํ้ ขนาดถุงละ 100 กรัม
จำ�นวน 2,000 ถุง ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพิทักษ์
สัตว์แห่งโลก (World Animal) แก่คุณพิมพ์นิภา แสนคำ�
ผู้ดูแลบ้านสุนัข “บ้านด่านชัยพัฒนา” ตำ�บลทุ่งมหาเจริญ
อำ�เภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสุนัขที่เจ้าของทอด
ทิ้งและสุนัขจรจัดจากจังหวัดสระแก้ว และกรุงเทพมหานคร

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนายอำ�เภอคลองหาด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมยาสามัญประจำ�บ้าน จำ�นวน 500 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำ�เภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมอำ�เภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยัง
ร่วมในพิธีมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา 1 ชุด เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 1 ชุด ตู้กดนํ้าดื่ม 5 ตู้ โดยได้
รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย และยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน จำ�นวน 230 ชุด ผ้าห่มกันหนาว 20 ผืน เสื้อยืด
คอกลม 230 ตัว เสื้อยืดสีขาว 249 ตัว หนังสือหมอชาวบ้าน 1 ชุด และนาฬิกาติดผนัง 1 เรือน ให้แก่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
ตำ�บลเบญจขร อำ�เภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมการเรียนของเด็กนักเรียนและช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตำ�บลเบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
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แถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2562”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดี
เพื่อพ่อ 2562” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี นึ้ ร่วมกับคุณจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำ�พูน
พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดร.จำ�ลอง อนันตสุข
นายกสมาคมช่างภาพผูส้ อื่ ข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกลุ ผูแ้ ทนจากบริษทั
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และผูส้ นับสนุนร่วมงาน โดยมีดเี จอัน๋ (ภูวนาท คุนผลิน) เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ
ซึง่ กิจกรรมหนาวนีท้ �ำ ดีเพือ่ พ่อ 2562” นี้ จัดขึน้ ในเขตอำ�เภอป่าซาง อำ�เภอแม่ทา และอำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน ระหว่างวันที่
17-19 ธันวาคม 2561 ทัง้ นีภ้ าคีเครือข่ายได้มอบเครือ่ งกันหนาวและสิง่ ของจำ�เป็น มาสนับสนุนในกิจกรรมครัง้ นีด้ ว้ ย ณ ห้องประชุมชัน้ 6
อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สารบรรเทาทุกข์
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IFRC ประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก...เยี่ยมชมสำ�นักงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ลูโดวิค อาร์นูท
Regional Water, Sanitation & Hygiene (WASH) Coordinator จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ (IFRC) ประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมรับฟัง
บรรยายสรุป การดำ�เนินงานด้านนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัย
พิบัติฯ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย และชมการสาธิตการผลิตนํ้าด้วยรถผลิตนํ้าสะอาด ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวช
พาหน์เฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ...ให้บริการในเขตจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561
ทญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างาน
ทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์
พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่
เยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์

จิตอาสา.....ทำ�ดีเพื่อพ่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 MR. Elder Kent Frank Larsen พร้อมด้วย Sister Barbara Jean Larsen, Humanitarian
representatives for the Foundation of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints – LDS Charities ศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นำ�คณะจิตอาสาร่วมบำ�เพ็ญประโยชน์บรรจุสิ่งของ ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว พร้อมยาเวชภัณฑ์ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2562” ณ จังหวัดลำ�พูน ระหว่างวันที่
17-19 ธันวาคม 2561
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ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลงาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน
“Bike อุ่นไอรัก” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

รับโล่เชิดชูเกียรติ
วั น ที่ 11 ธั น วาคม
2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ เข้ารับมอบ
โล่เชิดชูเกียรติ “หน่วยงาน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนคนพิการ
ด้านจิตใจและพฤติกรรม”
จากนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
หั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ เนือ่ งในโอกาส 5 ทศวรรษ แห่งการก้าวย่างสานรักครอบครัวสูช่ มุ ชน
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

หารือการจัดการภัยพิบัติของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นาย Halason Simanjuntak ผู้แทน ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance on disaster management (AHA Centre) พร้อมด้วยคุณพรรณภา ณ น่าน เข้าพบผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติฯ ศูนย์วิทยุสื่อสารฯ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
สารบรรเทาทุกข์
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มอบแท็งก์นํ้าดื่ม...จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบแท็งก์นํ้าดื่มพร้อมฐานคอนกรีต
แบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันนาํ้ ใจ ให้นาํ้ ดืม่ เนือ่ งในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสูป่ ที ี่ 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย” ซึ่งสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น จำ�นวน
51 แท็งก์ รวม 15 อำ�เภอ ให้แก่ อำ�เภอโกรกพระ พยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์ ลาดยาว แม่วงค์ ซุมตาบง แม่เปิน บรรพตพิสัย
เก้าเลี้ยว ชุมแสง ท่าตะโก ตาคลี ตากฟ้า ไพศาลี และหนองบัว พร้อมกันนี้ยังได้มอบตู้กดนํ้าเย็น อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์
กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำ�นวน 15 โรงเรียน มอบเครื่องกรองนํ้าให้แก่โรงเรียนวัดหนองคล่อง อำ�เภอ
พยุหะคีรี และชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทยฯ 20 ชุด ผ้าห่มกันหนาว 80 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และพระสงฆ์
โดยมีรองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบ ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) นอกจากนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ
ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดติดตั้งแท็งก์นํ้าดื่มฯ และเครื่องกรองนํ้า ณ โรงเรียนวัดหนองคล่อง อำ�เภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

บุคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่เป็นเสมือนกลไก
หลักที่จะทำ�ให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
และมอบโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่มีความขยัน มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบสูงต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรเหล่านั้น ตลอดจนยกย่องบุคลากรในระดับต่างๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในการทำ�งาน อีกทัง้ เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ านต่อไป ได้แก่ 1. นายแพทย์ประกาศิต วิรฬุ หกุล นายแพทย์ 5
จากฝ่ายบริการทางการแพทย์ 2. นายบรรจบ ไพรเมฆ เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 จากฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และ 3.นายสมมุ่ง
คงพิทักษ์ คนสวน จากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช จากฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

98 ปี...สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 98 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดย
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีป่ ระกอบพิธบี วงสรวงเจ้าทีส่ งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หน้าสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ศาลพระภูมหิ น้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และวางพวงมาลัยถวายสักการะพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระศรีพชั รินทรา บรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นช่วงเช้าทำ�บุญเลี้ยงพระจำ�นวน 9 รูป
โดยนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ มีผบู้ ริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากสำ�นักงานต่างๆ ร่วมพิธแี ละร่วมแสดงความยินดี ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมบันเทิง
มีการประกวดการแสดงของแต่ละฝ่าย โดยผู้แทนจาก 6 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน และ 2 ศูนย์ ร่วมการแข่งขัน

สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรม “สูงวัย สุขใจ ห่างไกลสมองเสือ่ ม” ให้กบั ผูส้ งู อายุ
สถานีกาชาดที่ 2 ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร จัดกิจกรรม
ฝึกอาชีพ (ทำ�กระทงจากใบตอง) กิจกรรมนันทนาการ ณ อาคารบริพตั รวรอุทศิ (อาคาร Day care
ผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 2 ) และกิจกรรมวันลอยกระทง ณ สวนสันติชัยปราการ ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ บ้านบุวังหว้า หมู่ 4 ตำ�บลสีสุก
อำ�เภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผูส้ งู อายุพร้อมใจเจริญสมาธิเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สูงอายุรับความรู้เรื่องอาหาร
ต้านโรค การบริหารร่างกายป้องกันข้อเข่าเสื่อม และฝึกกิจกรรมประกอบจังหวะ ตาราง 9 ช่อง ป้องกันสมองเสื่อม

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 23, 26 และ 27 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องนํ้า สุขาภิบาล
และสุขอนามัย จำ�นวน 3 รุ่น รวม 208 คน หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้แท็งก์นํ้าดื่ม
ในกิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่มฯ” ณ อำ�เภอเสนางนิคม และอำ�เภอเมืองฯ จังหวัดอำ�นาจเจริญ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน
ให้กับคณะกรรมการและประชาชนชาวบ้านช่างหม้อ ณ วัดบ้านช่างหม้อ ตำ�บลคำ�นํ้าแซบ
อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 จัดฝึกอบรม
ในโครงการเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รุน่ ที่ 1/2562
(การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : CBDRM) ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำ�บลขามเปี้ย อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน
3 ครัวเรือน ณ บ้านเลขที่ 77, 79 และ 89 ถนนคีรีรัฐยา ตำ�บลคลองกระแชง อำ�เภอเมืองฯ
จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด เยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำ�นวน 65 ราย ในพื้นที่อ�ำ เภอ
แม่สอด อำ�เภอแม่ระมาด และ อำ�เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ณ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาล
ท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามลำ�ดับ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 65 ชุด
10
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มูลนิธิกรุงศรีฯ....มอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว
		
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย

ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ายงานการพั ฒ นา
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน กรุงศรี
(Executive Vice President of the Environmental,
Social, and Governance Division ) พร้อมคณะ มอบผ้าห่ม
500 ผืน ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และน.พ.พิชติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการฯ ร่วมรับมอบ
หน้าอาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ประชาอาภรณ์ และไทยสปอร์ตการ์เมนต์ มอบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณสุวมิ ล เจริญศรีชยั เลขานุการ
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน
มอบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 6,309 ตัว มูลค่า 1,400,986 บาท
และคุ ณ วั น ดี ธรรมวิ ไ ลวั ฒ น์ ผู้ จั ด การแผนกจั ด ซื้ อ
บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำ�กัด พร้อมพนักงาน มอบเสือ้ ผ้า
สำ�เร็จรูป 887 ตัว มูลค่า 192,598.83 บาท โดยมีภญ.จิราวรรณ
สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สวัสดีปีใหม่....2562

รูปที่ 1

รูปที่ 2

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ดังนี้
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
(รูปที่1) คุณคันธรส วิจิตรนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (vice president) มูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมคณะ
(รูปที่2) คุณภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์
จำ�กัด มหาชน พร้อมด้วยคุณสุรเดช โนสูงเนิน ผู้อำ�นวยการฝ่ายโครงการ 2
สารบรรเทาทุกข์
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มาเล่นเกมรับของที่ระลึกกันเถอะ

คุณผู้อ่านคะ ช่วยหาทางให้หนูหน่อยค่ะ หนูจะไปเยี่ยมคนป่วยที่อยู่บนชั้น 4 ของโรงพยาบาลแห่งนี้
ลองหาทางดูนะคะ โดยทำ�เครื่องหมายลูกศรชี้ทาง เมื่อถึงปลายทางแล้วถ่ายรูปส่งชิงรางวัลที่ Inbox
แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีขั้นตอนการส่งคำ�ตอบดังนี้ค่ะ
1. กด Like และกด Share แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2. Capture หน้าจอ แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย หลังจาก
กด กด Like และกด Share แล้ว
3. ส่งภาพ Capture หน้าจอตามข้อ 2  + ภาพคำ�ตอบของเกมส์ที่ได้ + ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่
Inbox แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เพียง 3 ขั้นตอน ท่านมีสิทธิ์รับของรางวัลมากมาย
3 ท่านแรก จะได้รับธัมไดร์ที่ระลึกจากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
10 ท่านต่อมา จะได้รับกระเป๋าผ้าที่ระลึกจากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@webmail.redcross.or.th
relief@redcross.or.th
ยพิทักษ์ สภากาชาดไทย TRC.RH - TMR03 - 18 - 283
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

