ปีที่ 23 ฉบับที่ 287 ประจำ�เดือนเมษายน 2562

126 ปี สภากาชาดไทย

วันที่ 26 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน 127 รูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี ณ บริเวณลานนํ้าพุ สถานเสาวภา

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง......จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยผลิตนํ้าดื่ม สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ตำ�บลคูเมือง อำ�เภอเมืองสรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ผลิตนํ้าดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งไป
แล้วทั้งสิ้น 176,675 ลิตร  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 9,712 คน และในวันที่ 5 เมษายน 2562 พลโท นายแพทย์อำ�นาจ
บาลี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยผลิตนํ้าดื่มฯ ณ บ้านป่าดวน หมู่ 8 ตำ�บลคูเมือง
อำ�เภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
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55 ปี น.ส.พ.เดลินิวส์
วันที่ 28 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  มอบกระเช้าอวยพรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ครบ 55 ปี โดยมีคณ
ุ สกาวรัตน์ ปัญญาอุตม์ ผูแ้ ทนภาพข่าวสังคม หน้า 5 รับมอบ
ณ ที่ทำ�การหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Road Safety : ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นายการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกิจกรรม “Road Safety : ขับขี่
ปลอดภัย ขับเคลือ่ นไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” โดยมีนายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานเปิด
กิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬา
ลงกรณ์ฯ

สวัสดีปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
วันที่ 1 เมษายน 2562 คุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย
หน่วยงานสือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กร บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน) และคณะ มอบของขวัญสวัสดีปใี หม่ไทย (วันสงกรานต์) แด่ผอู้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแว่นตา
วันที่ 3 เมษายน 2562 Mr. Arthur Tsang ผู้อำ�นวยการ บริษัท
วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำ�กัด และคณะ เข้าพบผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จกั ษุมาตร
และแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแว่นตา ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติฯ

สรงนํ้าพระ และรดนํ้าขอพร
วันที่ 10 เมษายน 2562  ผอู้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหาร ร่วมพิธสี รงนํา้ พระ และรดนํา้
ขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนือ่ ง
ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำ�ปี 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระญานสังวรฯ
สารบรรเทาทุกข์
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ปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำ�เภอที่จัดตั้งใหม่
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำ�เภอที่จัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 5 และบรรยายใน
หัวข้อพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมจุมภฏ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

“99 ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก”
งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “99 ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก” โดยเดินรณรงค์แนะนำ�สำ�นักงานให้เป็นที่
รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม  กด Like กด Share เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และมอบของที่ระลึก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 9 และ 10 เมษายน 2562 ตามลำ�ดับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ จัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” พัดถล่มเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการติดตามการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัย
ในด้านความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติและความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้
ยังมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่หมู่ 13, 14
ตำ�บลคลองน้อย อำ�เภอปากพนัง และหมู่ 8 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เยี่ยมโครงการจัดฟันสัญจรฯ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดฟันสัญจรผู้ป่วย
ปากแหว่ง-เพดานโหว่ โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว ได้ร่วมจัดขึ้นในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 3 และ
จังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับการผ่าตัดแก้ไขและจัดฟัน รวมถึงการแก้ไขการพูด เพื่อช่วยให้สามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ณ ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์              
สารบรรเทาทุกข์
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เยี่ยมหน่วยแพทย์.....จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 25 เมษายน 2562
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มหน่วยแพทย์
ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง
ซีง่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
บริการฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม พร้อมทั้งได้ตรวจพื้นที่คลังเก็บเรือท้องแบนและรถผลิตนํ้าสะอาด

เยี่ยมหน่วยแพทย์.....จังหวัดอ่างทอง
วั น ที่ 25 เมษายน 2562
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุม
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจ
ในการดำ�เนินงานด้านการบรรเทาทุกข์  
และการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารให้น่าสนใจและทันสมัยตามยุค 4.0   โดยวิทยากรจากสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว   และสอนการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ โดยบริษัท คิวอาร์เอส ไลฟ์ไซเอนซ์ จำ�กัด เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้นำ�ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำ�งาน และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภารกิจ “ปาบึก”
วั น ที่ 26 เมษายน 2562
นางทองพูน เสนา หัวหน้าพยาบาล
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ   พร้อมด้วย
นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้า
พยาบาลสำ�นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
คณะเจ้าหน้าที่ทีมอำ�นวยการส่วนหน้าในเหตุการณ์ พายุโซนร้อน “ปาบึก” และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาด
ที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภารกิจ “ปาบึก” ณ ห้องประชุม
โยเดีย 1 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 27 เมษายน 2562 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 15 ชุด
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ วัดนาคกลาง กรุงเทพฯ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 26 มีนาคม 2562 บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบวาตภัยในพืน้ ทีอ่ ำ�เภอศรีณรงค์
และอำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค 169 ชุด  
วั น ที่ 18 เมษายน 2562 ร่ ว มกั บ ชมรมผู้ สู ง อายุ ส ถานี ก าชาดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี    เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ครบ 64
พรรษา โดยมีกิจกรรมกล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติฯ ทำ�บุญถวายสังฆทานและ
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งรดนํ้าดำ�หัวขอพร
จากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

วันที่ 10 เมษายน 2562 จัดกิจกรรมทำ�บุญใส่บาตร รดนํ้าดำ�หัวขอพรจากผู้สูงอายุ ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และรับ
ประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีแก่เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพทาง
ด้านจิตใจแก่ผู้สูงอายุอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 59 ราย
วันที่ 18 เมษายน 2562 จัดกิจกรรม
ร่วมกับโครงการจุฬาอารีย์ แจกสมุดบันทึก
สุขภาพโดยทีมสหเวช ที่มาตรวจสุขภาพให้
กับผูส้ งู อายุในชุมชุนสามแพร่งและผูส้ งู อายุ
นอกเขตชุมชน มีผู้มารับสมุดสุขภาพและ
ฟังผลจำ�นวน 81 ราย  

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
วันที่ 11 เมษายน 2562 ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในงาน
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำ�ปี 2562  ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N95 จำ�นวน 500
ชิ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันหมอกควัน
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วั น ที่ 25-27 มี น าคม 2562
เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ อยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า
ชราอย่างมีศกั ดิศ์ รี ประจำ�ปี 2562 ในงาน
บวงสรวงท้าวสุรนารีของอำ�เภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา   โดยจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมสุขภาพ และส่งประกวดส้มตำ�ลีลา สำ�รับพื้นบ้านเพื่อสุขภาพปลอดหวานมันเค็ม ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมทั้งส่งการแสดงส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ตาราง 9 ช่องป้องกันสมองเสื่อมประกอบเพลง การบริหารชะลอเข่าเสื่อมประกอบดนตรี บาสโลป และแอโรบิค
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 มีนาคม 2562   จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย โดย
มีตวั แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย
วันที่ 25 มีนาคม 2562 มอบชุดธารนํา้ ใจฯ จำ�นวน 80 ชุด
เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย  ณ หอประชุมอำ�เภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ออกหน่วยเชิงรุก ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดกิจกรรมบริการตรวจรักษาโรค ให้ความรู้ด้านสุขภาพและสุขอนามัย
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสุขเกษม
ตำ�บลคันไร่ อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 เมษายน 2562 บรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านปะอาว โดย
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 209
ชุด ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ บ้านปะอาว
ตำ�บลปะอาว อำ�เภอเมืองฯ จังหวัด
อุบลราชธานี
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ควา

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วันที่ 3 เมษายน 2562 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมรื่นเริงวันสงกรานต์ มีผู้ร่วมกิจกรรม 280 คน

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตร
“การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” ให้กับสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุบ้านบางคู หมู่ 3 ตำ�บลควนทอง ณ ศาลา
ประชาคม หมู่ 3 บ้านบางคู ตำ�บลควนทอง อำ�เภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 13 มีนาคม 2562
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กิ่งกาชาดอำ�เภอแม่ระมาด
และนายอำ�เภอแม่ระมาด
มอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นายแสงเดือน สิทธิกัน บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 4 ตำ�บลพระธาตุ อำ�เภอแม่ระมาด
ในโครงการ “กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” ประจำ�ปี 2561 พร้อมกันนี้
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2 ราย ในตำ�บลพระธาตุ อำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 27 มีนาคม
2562 นางสาวเสาวนีย์
เสาวกูล รักษาการใน
ตำ�แหน่งหัวหน้าสถานี
กาชาดที่ 14 พังงา เฉลิม
พระเกียรติฯ และคณะร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดเครื่องนอน
ชุดเครื่องครัว และชุดครอบครัว จำ�นวน 81 ชุด ให้แก่ชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ ณ หมู่บ้านมอร์แกน หมู่ที่ 4
ตำ�บลเกาะพระทอง อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สารบรรเทาทุกข์
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เกมนี้มีรางวัล (ทายคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ)
สารบรรเทาทุกข์ฉบับเดือนเมษายน เชิญผู้อ่านมาทายคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษใส่ในตาราง
ให้ถูกต้อง ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับแก้วเก็บความร้อนความเย็น 1 ใบ พร้อมพวงกุญแจ 1 อัน
และถุงผ้าสีสดใส 1 ใบ จำ�นวน 5 รางวัล   รีบส่งคำ�ตอบโดยถ่ายรูป   ส่งชิงรางวัลที่ Inbox
แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ซึง่ มีขนั้ ตอนการส่งคำ�ตอบ
ดังนี้ค่ะ
1. กด Like และกด Share แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
2. Capture หน้าจอ แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย    
    หลังจากกด Like และกด Share แล้ว
3. ส่งภาพ Capture หน้าจอตามข้อ 2  + ภาพคำ�ตอบของเกมทีไ่ ด้ + ชือ่ ทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์
มาที่
   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 - 287
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จัดทำ�โดย หน่
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

