ปีที่ 24 ฉบับที่ 296 ประจำ�เดือนมกราคม 2563

แถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย
by MDRT Thailand”
วันที่ 22 มกราคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ MDRT Thailand จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT
Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายธฤต สำ�ราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน MDRT Thailand Country Chair 2019-2020 ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ดารานักแสดง
และนายภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือหมอแล็บแพนด้า ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเดินแบบเสื้อและเหรียญ
ที่ระลึก และการประมูลเลขสวย ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำ�หรับกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย
by MDRT Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มีการวิ่ง 2 แบบ คือ Virtual Run เป็นการวิ่ง
สะสมระยะทาง ซึ่งผู้สมัครจะวิ่งที่ใดก็ได้ และแบบ Actual Run ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29
มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำ�บลบางปู อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เปิดกิจกรรมการติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ….จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 6-10 มกราคม 2563
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการ
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
ตำ�บลท่าพล อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำ�นวน 2 ครอบครัว
และมอบสิ่งของแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์งามอีกด้วย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 6 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำ�ชุดธาร
นํ้าใจ ฯ จำ�นวน 15 ชุด ไปมอบให้แก่
ผูป้ ระสบอัคคีภยั ณ สำ�นักงานเขตบางซือ่
กรุงเทพ ฯ และจำ�นวน 43 ชุด ไปมอบ
ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนบ้าน
ครัวเหนือ ซอยพระรามที่ 6 แยก 12
ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม ฯ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการรถคลินกิ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาแก่พระสงฆ์ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา
ที่มีปัญหาทางด้านโรคตาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2563 พร้อมกันนี้ได้เปิดตาพระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกแล้ว และถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ทเี่ ข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ อำ�เภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
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เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วิ่งพ้นภัย”
วันที่ 8-9 มกราคม 2563 นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธาน MDRT Thailand และคณะ พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะเดินสายเยี่ยมสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 พร้อมกันนี้ยังได้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

สารบรรเทาทุกข์
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สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
วันที่ 14 มกราคม 2563 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้า
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92
MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน เกี่ยวกับโรคหูนํ้าหนวก ณ สถานี
วิทยุศึกษา แขวงพญาไท กรุงเทพฯ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น
การจัดงานวิ่งพ้นภัยในรายการ “คุยกับหมอ” ทางสถานีโทรทัศน์
TNN 2 ซึ่งมี ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพ ฯ

วันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สถานีประชาชน” ออกอากาศสด
เวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับงานวิ่งพ้นภัย ณ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย กรุงเทพฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1
161 KHz รายการตามตะวัน เกี่ยวกับงานวิ่งพ้นภัย ณ สถานีวิทยุศึกษา แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
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อบรมการใช้ Application พ้นภัย...จังหวัดนครนายก
วันที่ 8, 9-10 และ 23-24 มกราคม 2563
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการ
ในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
ร่วมกับคณะทำ�งานโครงการขยายผลและ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านระบบฐาน
ข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)
เพือ่ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ระยะที่ 3 อบรมการใช้งานระบบ Application พ้นภัย ให้แก่เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียน
ภัทรพิทยาจารย์ อำ�เภอองครักษ์ ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำ�เภอบ้านนา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำ�เภอเมือง ฯ และ ณ โรงเรียนเขาเพิม่ นารีผลวิทยา ตำ�บลเขาเพิม่ อำ�เภอบ้านนา และโรงเรียนเมืองนครนายก
ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมือง ฯ โดยมีนางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกร่วมตรวจเยี่ยมให้กำ�ลังใจ ตามลำ�ดับ

โครงการ “นํ้าดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13-15 มกราคม 2563 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ
พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ให้ความรู้ด้านนํ้า สุขาภิบาล
และส่งเสริมสุขอนามัยแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการนํา้ ดืม่ สะอาดกาชาด-ดาว
เพือ่ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านยางโทน อำ�เภอไทรโยค โรงเรียนทุง่ มังกระหร่า
อำ � เภอห้ ว ยกระเจา และโรงเรี ย นบ้ า นพรหมณี อำ � เภอเลาขวั ญ
จังหวัดกาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ “วิ่งพ้นภัย”
วันที่ 16 มกราคม 2563 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เข้าพบ ผศ.ดร. ศักดิส์ ทิ ธิ์
ราชรักษ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายคลืน่ วิทยุ FM 107 MHz เพือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
“วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand” ในโอกาสครบ 100 ปี สำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ ฯ ณ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 กรุงเทพ ฯ

วันที่ 17 มกราคม 2563 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ
เข้าพบนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT
Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
สารบรรเทาทุกข์
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ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 20-24 มกราคม 2563 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั จิ งั หวัดกาญจนบุรี ในพืน้ ทีต่ �ำ บลปรังเผล ตำ�บลหนองลู อำ�เภอสังขละบุรี ตำ�บลท่าขนุน ตำ�บลลิน่ ถิน่ อำ�เภอทองผาภูมิ
และ ตำ�บลบ้องตี้ อำ�เภอไทรโยค

เยี่ยมโครงการจัดฟันสัญจรฯ
วันที่ 21 มกราคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
โครงการจัดฟันสัญจรในผูป้ ว่ ยปากแหว่ง-เพดานโหว่
และงานสานฝันวันยิ้มสวย ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์

ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ฯ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 27 มกราคม 2563 นายวิชยั ตัง้ คำ�เจริญ
ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น
และโครงการยิ้มสวยเสียงใส ฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
และโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 27-31
มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ
วันที่ 16 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมการอบรมผู้สูงวัย
พร้อมรับภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 20 ราย
ได้แก่ ผูน้ �ำ ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ผูน้ �ำ ชุมชนแพร่งนรา ผูน้ �ำ
ชุมชนแพร่งภูธร และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 2
ณ อาคารบริพัตรวรอุทิศ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
  วันที่ 8 มกราคม 2563 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “รื่นเริงเถลิงศกใหม่” โดยมีนางยุพาภร
วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงหัวหน้าและผู้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในงาน
วันที่ 15-17 มกราคม 2563 อบรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุบ้านหินแห่ เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้สูงอายุ การดูแลตนเองตามหลัก 8 อ. รวมถึงความรู้
ในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ณ บ้านหินแห่ หมู่ที่ 3 ตำ�บลค้อน้อย
อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มกราคม 2563 จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัย ณ โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ 8
ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ความรูเ้ รือ่ งภัยพิบตั ิ แนะนำ�หน่วยงานและสภากาชาดไทย
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสมคิด กาฬสุวรรณ
ปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานปกครอง อำ�เภอร่อนพิบลู ย์
เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม ให้ความรูเ้ รือ่ งภัยและการป้องกัน
ตนเองเมื่อเกิดภัย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องภัยพิบัติ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
สามารถช่วยเหลือตนเองในเบือ้ งต้นได้ ทัง้ นีไ้ ด้รบั ความอนุเคราะห์
วิทยากรจากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุง่ ใหญ่ และบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถยนต์ จำ�กัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ)

		วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านกลอง หมู่ที่ 5 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้กับผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลอง หมู่ 5 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมส่งนํ้าใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย
วันที่ 28 มกราคม 2563 นายบุญเลิศ และนางอรพิน
เหมวิจิตรพันธ์ นำ�รายได้จากการจำ�หน่ายเสื้อยืด และถุงผ้า
ซึง่ ด.ช.จอม เหมวิจิตรพันธ์ บุตรชาย วาดด้วยตนเอง มาบริจาค
จำ�นวน 49,949 บาท เพื่อร่วมช่วยเหลือส่งนํ้าใจดับไฟป่า
ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สวัสดีปีใหม่...2563
วันที่ 8 มกราคม 2563 เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2563
คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ณ ตึกนิลบุ ล
กุลแพทย์ ชั้น 2 สำ�นักงานกลาง สภากาชาดไทย

วันที่ 8 มกราคม 2563 คุณวันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ กรรมการ
และเลขานุการมูลนิธโิ คคาโคลา (ประเทศไทย) และคณะเข้าพบและ
สวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

สวัสดีปีใหม่...2563 (ต่อ)

วันที่ 9 มกราคม 2563 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนายสหรัฐ
วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ
เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่10 มกราคม 2563 เข้าพบและสวัสดีปีใหม่
2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร ฯ ชั้น 4

วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และคณะ
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมคณะ มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2563
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
วั น ที่ 24 มกราคม 2563 เข้ า พบ
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานจัดหารายได้ ณ สำ�นักงานจัดหารายได้

สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมคณะ
มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 จำ�นวน 3,640 แพ็ค มูลค่า 600,600 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ
		
วั น ที่ 17 มกราคม 2563 คุ ณ กั ญ ญพร
เกียรติกุลกำ�จร ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมคณะ มอบเงิน
รายได้จากการจำ�หน่ายภาพวาดในโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
จำ�นวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรม
ตกแต่ ง แก้ ไขปากแหว่ ง เพดานโหว่ แ ละความพิ ก ารอื่ น
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สนับสนุนเสื้อกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทสยามแม็คโคร
จำ�กัด (มหาชน) มอบเสื้อกันหนาว จำ�นวน 9,700 ตัว
มูลค่า 180,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

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
สารบรรเทาทุ
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ข์
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