ปีที่ 22 ฉบับที่ 284 ประจำ�เดือนมกราคม 2562

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน

“ปาบึก”

จากสถานการณ์ พ ายุ โ ซนร้ อ น “ปาบึ ก ” ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จั ง หวั ด
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
และสมุ ท รปราการ ประชาชนได้ รั บ ผลกระทบ 268,051 ครั ว เรื อ น
892,583 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 2 ราย จุดอพยพ 123 จุด 31,665 ราย
บ้านเรือนเสียหาย 53,413 หลัง ( ข้อมูลจากปภ. ณ วันที่ 3-16 มกราคม 2562 )
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
โดยนางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
นำ � ที ม กองอำ � นวยการส่ ว นหน้ า และเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี ก าชาดสิ ริ น ธร
(สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำ�รวจความเสียหาย
และประเมินความต้องการของผู้ประสบภัย พร้อมเยี่ยมให้กำ�ลังใจ รวมทั้งมอบชุดธารนํ้า
ใจฯ และให้ความรู้ด้านนํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ อำ�เภอร่อนพิบูลย์
อำ�เภอปากพนัง อำ�เภอเมืองฯ และอำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2562

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารนํ้าใจฯ ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน ชุด
ทำ�ความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 21 มกราคม 2562
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 23,403,020.40 บาท ดังนี้
- มอบชุดธารนํ้าใจฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 13,179 ชุด
มูลค่า 13,179,000 บาท
- ผ้าห่ม มุ้งใหญ่/มุ้งเล็ก ผ้าขาวม้า/ผ้าถุง 1,035 ชุด มูลค่า 465,750 บาท
- มอบชุดเครื่องนอน ชุดทำ�ความสะอาด และชุดเครื่องครัว รวม 4,476 ชุด โดยวันที่ 11 17 20 และ 21 มกราคม 2562
มอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำ�เภอปากพนัง และอำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ชุดเครื่องนอน
3,582 ชุด ชุดทำ�ความสะอาด 3,504 ชุด และชุดเครื่องครัว 3,438 ชุด มูลค่า 9,744,290.40 บาท
- มอบชุดเครื่องเขียน รวม 233 ชุด มูลค่า 13,980 บาท วันที่ 17 มกราคม 2562
- มอบผ้าห่ม จำ�นวน 200 ผืน และชุดสุขอนามัยประจำ�วัน (Hygiene Kit) 200 ชุด
- ส่งทีมกองอำ�นวยการส่วนหน้า ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ส่งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT Team) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ส่งรถยูนิม๊อก 1 คัน รถบรรทุก 1 คัน และรถโฟร์วีล 1 คัน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
- จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในพื้นที่วัดและโรงเรียนที่ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 มกราคม 2562
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ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
ร่วมกับจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดทำ�ความสะอาด ชุด
เครื่องครัว และชุดเครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำ�นวน
644 ชุด เพือ่ ฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัย ณ หอประชุมโรงเรียนปากพนัง อำ�เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทัง้ สำ�รวจความเสียหายในพืน้ ทีต่ �ำ บลแหลม
ตะลุมพุก อำ�เภอปากพนัง จากนั้นได้มอบอุปกรณ์การเรียน จำ�นวน 233
ชุด เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก พร้อมเยี่ยม
ให้กำ�ลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแสงวิมาน โรงเรียนบ้านเกาะ
นางโดย และ โรงเรียนบ้านบางลึก อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และมอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 618 ชุด แก่ผู้ประสบภัยพื้นที่ ตำ�บลกำ�แพงเซา
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สัมภาษณ์รายการ...บ่ายนี้มีคำ�ตอบ

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์สด
ในรายการ บ่ายนี้มีคำ�ตอบ เรื่องสภากาชาดไทยช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมี คุณสุนทรี อรรถสุข และ
คุณวิศาล ดิลกวณิช เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ออกอากาศช่วงเวลา 13.00-14.00 น.

บรรเทาภัยหนาว...จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอำ�เภอวังสามหมอ
และหอประชุมอำ�เภอศรีธาตุ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำ�นวน 2,000 ผืน ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ อำ�เภอวังสามหมอ อำ�เภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

บรรเทาภัยแล้ง...จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ มอบแท็งก์นํ้า จำ�นวน 15 ใบ ในกิจกรรม “ปันนํ้าใจให้นํ้าดื่มฯ” และถวายชุดธารนํ้าใจฯ และผ้าห่มกันหนาว
แด่พระสงฆ์ จำ�นวน 10 รูป

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย...เขตหนองจอก
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง
พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย ร่วมกับ สำ�นักงานเขตหนองจอก
นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 8 แขวงลำ�ผักชี
เขตหนองจอก จำ�นวน 6 ชุด ณ ศาลาประชาคม สำ�นักงานปศุสัตว์
หนองจอก เขตหนองจอก
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จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ
วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระของ
งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562
ณ งานยานพาหนะ ภายในโรงพยาบาลจุฬาฯ

บรรเทาภัยหนาว...จังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร

วันที่ 10 , 11 และ 14 มกราคม 2562 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นครพนม
และสกลนคร จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์ 18 รูป เสื้อกันหนาวและ
ชุดอุกรณ์การเรียนแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำ�นวน 150 ชุด ผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำ�บ้านแก่ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป จำ�นวน 1,500 ชุด ณ หอประชุมอำ�เภอมุกดาหาร จังหวัดมกดาหาร วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ หอประชุม
โรงเรียนคำ�เตยอุปถัมภ์ ตำ�บลคำ�เตย อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม วันที่ 11 มกราคม 2562 และ ณ หอประชุมอำ�เภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร วันที่ 14 มกราคม 2562

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำ�ปี 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วม
จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำ�ปี
2562 โดยให้บริการทันตกรรม
ฟรี นอกจากนีก้ จิ กรรมภายใน
งานประกอบด้วย กิจกรรม
บันเทิง การแสดงความสามารถ
ของเด็กๆ ฯลฯ ทั้งนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
สารบรรเทาทุกข์
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อบรม...เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วั น ที่ 14 มกราคม 2562
นางคนึ ง นิ จ จั น ทรทิ น ผู้ เชี่ ย วชาญ
พยาบาล 8 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพ
ความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำ�
ชุมชนและจัดทำ�แผนชุมชนพร้อมรับภัย
พิบัติ ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำ�บลบางหลวง อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ให้บริการทันตกรรมแก่เยาวชน...จังหวัดนครปฐม
วันที่ 16-18 มกราคม 2562 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้า
งานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่
เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา จังหวัดนครปฐม

ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดพัทลุง

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดพัทลุง และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัด
พัทลุง และในวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำ�ลังใจ
แก่คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่อีกด้วย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย...เขตบางกอกน้อย
วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง
พยาบาล 6 ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่
นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 25 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ภายในชุมชนวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ ซอย 35 แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ณ ลันดารีสอร์ทแอนด์ออร์คิด อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วั น ที่ 10 มกราคม 2562 ร่ ว มกั บ ชมรมผู้ สู ง อายุ
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562
ภายในสถานีกาชาด โดยมีเจ้าหน้าทีแ่ ละผูส้ งู อายุ ร่วมกิจกรรม 97 คน

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียด “โครงการเพิ่มศักยภาพการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดย บริษัท สยามแมคโคร จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดอำ�นาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี
มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม วันที่ 25 และ 28 ธันวาคม 2561 วันที่ 8, 9 และ 11 มกราคม 2562 ตามลำ�ดับ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
			 วันที่ 18 มกราคม 2561 ร่วมออกหน่วยพอ.สว. กับจังหวัดเพชรบุรี
และเหล่ากาชาดจังหวัด โดยให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรค
คัดกรองมะเร็งเต้านม บริการนวดแผนไทย บริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านหุบ
กะพง ตำ�บลเขาใหญ่ อำ�เภอชะอำ�  และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ตำ�บลนายาง
อำ�เภอชะอำ� จำ�นวน 3 ราย เพื่อตรวจเยี่ยมอาการ ให้คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ สอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วย

กิจกรรมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 8 มกราคม 2562 มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 300 ชุด
ช่วยผูป้ ระสบภัยพายุปาบึก ณ อำ�เภอบางสะพานน้อย 30 ชุด อำ�เภอบางสะพาน
100 ชุด และอำ�เภอทับสะแก 170 ชุด
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 8 มกราคม 2562 อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น หลักสูตร 1 วัน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โรงเรียนบ้านลำ�วะ และโรงเรียน
วัดตรัยรัตนากร ตำ�บลถํ้า อำ�เภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สวัสดีปีใหม่...2562
หน่วยงานต่างๆ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ดังนี้

วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2561 นางดลวสา บุญเลิศ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

วั น ที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวนิ ต ยา ร่ ม รื่ น
รองผู้อำ�นวยการ รักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์ฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย พร้อมคณะ
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วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผศ. ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันที่ 3 มกราคม 2562 นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ
กรรมการผู้จัดการ เอสซีจี - ดาว กรุ๊ป พร้อมด้วยคุณภรณี
กองอมรภิญโญ ผู้อำ�นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และคณะ

ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

สวัสดีปีใหม่...2562 (ต่อ)

วันที่ 4 มกราคม 2562 คุณชยารัตน์ อร่ามแสงรุ่งโรจน์ รองเลขานุการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย พร้อมคณะ
วันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุ ก ข์ ฯ พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า สถานี ก าชาดที่ 2
(สุ ขุ ม าลอนามั ย ) และคณะ สวั ส ดี ปี ใ หม่ 2562 แด่
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ณ วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ไทยประกันชีวิตครบ...77 ปี
วันที่ 21 มกราคม 2562 ภญ.จิราวรรณ
สันติพิทักษ์ และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มอบกระเช้ า แสดงความยิ น ดี บ ริ ษั ท
ไทยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินกิจการ
ครบ 77 ปี ในวันที่ 22 มกราคม 2562
โดยมี น างสาวภาสิ นี ปรี ช าธนาพล
ผู้อำ�นวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ และนางสาวปาณี จารีวุฒิชัย ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบ
ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค
วั น ที่ 22 มกราคม 2562
คุณดวงพร กิจเลิศบรรจง เลขานุการ
บริษัทและผู้จัดการแผนกกิจการ
องค์ ก ร บริ ษั ท โกลว์ พลั ง งาน
จำ�กัด (มหาชน) มอบเงินจำ�นวน
50,000 บาท เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมี
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
สารบรรเทาทุกข์
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มาเล่นเกมรับของที่ระลึกกันเถอะ
สารบรรเทาทุกข์ฉบับนี้ ชวนคุณผู้อ่านมาหาคำ�ศัพท์ชื่อเห็ดแต่ละชนิดกันเถอะ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
มาเรียนรู้ชื่อเห็ดพร้อมกับหาคำ�ศัพท์ด้วยกันดีกว่าค่ะ โดยป้ายสีคำ�ศัพท์ ให้ตรงกับชื่อเห็ด แล้วส่งคำ�ตอบมา
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กด Like และกด Share แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2. Capture หน้าจอ แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย หลังจาก
กด Like และกด Share แล้ว
3. ส่งภาพ Capture หน้าจอตามข้อ 2 + ภาพคำ�ตอบของเกมที่ได้ + ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่
Inbox แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

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 - 19 - 284
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จัดทำ�โดย หน่
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

