ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ
ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๓
จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๒๑, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำชุดธารน้ำใจฯ ยาชุดสามัญประจำบ้าน และยาทาแก้นำ้ กัดเท้า
จำนวน ๑,๓๒๐ ชุด พร้อมน้ำดืม่ บริจาค จำนวน ๓,๗๔๓ แพค ไปมอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.เมือง อ.ชุมแสง
อ.พรรพตพิสยั และอ.ลาดยาว

หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ๓ ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ด้านการอพยพและขนส่งแก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.ชุมแสง

หน่วยรถผลิตน้ำดืม่ สภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๒๑ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ หน่วยรถผลิตน้ำดืม่ สภากาชาดไทย ๑ คัน เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการ
ผลิตน้ำดืม่ สะอาดแก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.ชุมแสง
  

จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
นำชุดยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่
ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผปู้ ระสบภัย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผูแ้ ทนพระองค์
นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
ในพืน้ ที่ อ.สรรพยา

จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดธารน้ำใจ ฯ พระราชทาน
จำนวน ๕๐๐ ชุ ด มอบให้ ผ ู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื ้ น ที ่
ต.นาดี อ.เมือง
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน มอบให้
ผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.กระทุม่ แบน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

  

จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบสิง่ ของพระราชทานแก่ราษฎรทีป่ ระสบ
อุทกภัยในพืน้ ที่ อ.บ้านแหลม อ.บ้านลาด และ อ.เมือง

จังหวัดบุรรี มั ย์
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย มอบให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
อุทกภัยในพืน้ ที่ ต.เขาตอก อ.บ้านกรวด

  

จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน
จำนวน ๑,๓๒๓ ชุด พร้อมน้ำดืม่ จำนวน ๗,๙๓๘ ขวด มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.พนัสนิคม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายอำเภอพนัสนิฃม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.พนัสนิคม

จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.สามชุก
จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
  

จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๐, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำชุดยาสามัญประจำบ้าน มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัย
ในพืน้ ที่ อ.บ้านหมี่

หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ๔ ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่ง
แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ ต.หนองทรายขาว และต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่

หน่วยรถผลิตน้ำดืม่ สภากาชาดไทย จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หน่วยรถผลิตน้ำดืม่ สภากาชาดไทย ๒ คัน เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ด้านการผลิตน้ำดืม่ สะอาดแก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.บ้านหมี่
  

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ให้แก่
ผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.เมือง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สถานีกาชาดที่ ๔ จ.นครราชสีมา นำเครือ่ งอุปโภค บริโภค และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้ผปู้ ระสบ
อุทกภัยในพืน้ ทีช่ มุ ชนท่าตะโก อ.เมือง

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
นำอาหารที่ปรุงสุกรับประทาน และเครื่องอุปโภค บริโภค นำชุ ด ธารน้ ำ ใจฯ มอบให้ ผ ู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื ้ น ที ่
ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะ อ.เมือง ต.ประสาท อ.โนนสูง
  

หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ หน่วยครัวเคลือ่ นที่
สภากาชาดไทย ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน
๒๙,๕๐๐ ชุด เพือ่ แจกจ่ายแก่ผปู้ ระสบอุทกภัย รวมทัง้ สิน้ ๓๐
อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา

  

จังหวัดสิงห์บรุ ี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บรุ ี ไปมอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.พรหมบุรี และ อ.เมือง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ถวายเครือ่ งอุปโภค บริโภค ให้พระภิกษุสงฆ์
ทีป่ ระสบอุทกภัย ณ วัดโพธิล์ งั กา และวัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี

จังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ใหเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผูแ้ ทนพระองค์
มอบชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ร่วมกับรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อ่างทอง และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ไปมอบให้
ผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ ต.บางแก้ว อ.เมือง
  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำนวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ผักไห่ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าหน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย และคณะ เฝ้าฯรับเสด็จ และถวายรายงานการทำอาหารปรุงสุกของสภากาชาดไทย
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
จำนวน ๓๐,๓๖๖ ชุด เพือ่ แจกจ่ายแก่ผปู้ ระสบอุทกภัย รวมทัง้ สิน้ ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำเครือ่ งอุปโภค บริโภค
ชุดยาสามัญประจำบ้าน และสุขากระดาษ จำนวน ๕๐๐ ชุด
มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยทีอ่ าศัยอยูร่ มิ น้ำในพืน้ ที่ อ.ปากเกร็ด

  

จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช นำชุดธารน้ำใจฯ
ชุดอาหารพร้อมรับประทาน น้ำดื่ม และเรือท้องแบน ไปที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ เพื่อประสานงาน
แจกจ่ายสิง่ ของและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.หาดใหญ่

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ ปฏิบตั งิ านร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
ปลัดอาวุโสอำเภอกระแสสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผปู้ ระสบภัยในพืน้ ที่ อ.กระแสสินธุ์
  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช นำชุดธารน้ำใจฯ
ชุ ด อาหารพร้อมรับ ประทาน น้ำ ดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด มอบให้ คณะกรรมการเหล่ ากาชาดจั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี
และ ๕๐๐ ชุด มอบให้ศนู ย์ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย อ.ไชยา

หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจำนวน ๑๓,๒๘๐
ชุด เพือ่ แจกจ่ายแก่ผปู้ ระสบอุทกภัย รวมทัง้ สิน้ ๕ อำเภอ โดยตัง้ ครัวเคลือ่ นที่ ณ สถานีบริการปัม๊ น้ำมัน ปตท. อ.พุนพิน
  

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผูแ้ ทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.กาญจนดิษฐ์

จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๓, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สถานีกาชาดสิรนิ ธร
(สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช นำชุดธารน้ำใจฯ
มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน

  

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผูแ้ ทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ผ้าห่ม และเสือ้ ยืด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่ ต.แหลมโตนด ต.ปันแต
และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นผูแ้ ทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ผ้าห่ม และชุดเตาแก๊ส จำนวน
๑,๐๐๐ ชุด พร้อมน้ำดืม่ บริจาค มอบให้ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่
อ.หนองจิก อ.เมือง อ.ยะหริง่

  

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครือ่ งอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด มอบให้ผปู้ ระสบ
อุทกภัย ในพืน้ ที่ อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย
  

