กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก
การดาเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563
ประธานคณะกรรมการฝ่ าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย ์ เสาวภาพ

การดาเนินกิจกรรมของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ นิยมแก้ว ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 1
- จัดทำเอกสำรแจ้งเรื่องกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2563 และลูกที่มีควำมกตัญญูกตเวทีอย่ำง
สูงต่อแม่ ประจำปี 2563
- จัดทำเอกสำรแจ้งเรื่องกำรคัดเลือกเยำวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ให้กบั องค์กรสมำชิกที่ประสงค์
จะเข้ำรับกำรคัดเลือก

คุณอรณิชชา ภาคพิเศษ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 3

ร่ว มเยี่ ย มเยี ย น และมอบสิ่ ง ของให้ก ำลัง ใจกั บ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับสถำนกำรณ์
โรคโควิด-19

ร่วมงำนสวดอภิธรรมศพ คุณวิภำ ศิรวิ ิจิตรกุล สมำชิกชมรมแม่
ดีเด่นแห่งชำติประจำจังหวัดจันทบุรี ณ วัดป่ ำคลองกุง้ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี
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มอบสะตอให้นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดจันทบุรี เพื่อประกอบ
อำหำรให้กับ จิ ต อำสำที่ ร่ว มท ำหน้ำ กำกผ้ำ ณ ส ำนัก งำนเหล่ ำ
กำชำดจังหวัดจันทบุรี

ร่วมทำหน้ำกำกผ้ำกับกลุ่มจิตอำสำสภำสังคมสงเครำะห์ฯ พร้อมมอบหน้ำกำกผ้ำสำหรับเด็ก ให้แก่
เด็กในชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ร่วมกิจกรรมจันทบุรี Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือน สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
ลดค่ ำใช้จ่ำยจำกผลกระทบโรคติ ด เชื อ้ ไวรัส โคโรนำ 2019 เมื่ อ วัน ที่ 14 เมษำยน 2563 ณ จวนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดจันทบุรี

ร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ำกำกอนำมัยให้แก่มูลนิธิโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ
จังหวัด จัน ทบุรี และร่วมจัด ท ำหน้ำกำกผ้ำ เพื่ อ มอบให้ ค ณะสงฆ์ และประชำชนทั่วไป เมื่ อ วัน ที่ 14
เมษำยน 2563 ณ มูลนิธิโรงพยำบำลพระปกเกล้ำจังหวัดจันทบุรี และสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด
จันทบุรี
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คุณแสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 4
- มอบเงินให้กบั ผูท้ ี่ได้ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ณ วัดเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี

คุณกรองมณี ดุจจานุทศั น์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 5
ร่ ว มงำนรับ โล่ บุ ค คลดี เ ด่ น แห่ ง ปี 2563 วั น สื่ อ มวลชน
ครัง้ ที่ 30 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โครำช

ร่วมบริจ ำคสิ่งของในวัน "รวมน ำ้ ใจสู่ก ำชำด" เมื่ อ วัน ที่ 3
มี น ำคม 2563 ณ จวนผู้ว่ำ รำชกำรจังหวัด นครรำชสี ม ำ จังหวัด
นครรำชสีมำ

- เป็ นเจ้ำ ภำพสวดพระอภิ ธ รรมศพบิ ด ำของนำยวิ เชี ย ร จั น ทรโณทั ย (ผู้ว่ ำ รำชกำรจั ง หวัด
นครรำชสีมำ) และนำยพร พรพิจัยภำค (พ่อดีเด่นจังหวัดนครรำชสีมำ) เมื่อวันที่ 3, 25 มีนำคม 2563
ณ วัดสุทธจินดำ และวัดหนองจะบก อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

คุณสมัย เพ็งแจ่ม ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 7
เข้ำร่วมประชุมงำนเฉลิมฉลองหลวงปู่ มั่น ภูริทัตโต เนื่องใน
วำระครบรอบ 150 ปี ชำตกำล เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น ำคม 2563
ณ มหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏ อุบ ลรำชธำนี อ ำเภอเมื อ งอุบ ลรำชธำนี
จังหวัดอุบลรำชธำนี

เป็ นเจ้ำภำพสวดอภิธรรมศพพระครู สนุ ทรสุตกิจ เมื่อวันที่ 19
มีนำคม 2563 ณ วัดทุง่ ศรีวิไล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี
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ร่วมประชุม คณะกรรมกำรพิ จำรณำคัด เลือ กสตรีไทยดี เด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563 ณ ศูนย์
ปฏิบตั ิกำรสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
อุบลรำชธำนี

ร่วมแจกข้ำวกล่องให้กับผูท้ ี่ได้ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรค
โควิด-19 ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี

คุณอรชุน เหลืองวิเศษกาล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 8

ร่วมมอบจักรเย็บผ้ำ อุปกรณ์ตัดเย็บ พร้อมบริจำคเงิน จำนวน
2,000.-บำท เพื่ อสนับสนุนกำรตัดเย็บหน้ำกำกอนำมัยให้แก่พระสงฆ์
ตำมวัดที่ขำดแคลน เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 ณ ชุมชนบ้ำนหนอง
ตำงู อำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์
ร่ว มบริจ ำคน ำ้ ดื่ ม จ ำนวน 10 ลัง ให้กับ เจ้ำ หน้ำ ที่ ที่ ป ฏิ บัติ
หน้ำที่ตงั้ ด่ำนตรวจสกัดคัดกรองผูท้ ี่สุ่มเสี่ยงจะติดเชือ้ โควิด -19 สำหรับ
ผูเ้ ดินทำงเข้ำจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 ณ ด่ำน
ตรวจถนนพหลโยธิน ตำบลกลำงแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
- ร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 10,000.-บำท ให้กบั โรงพยำบำลศิรริ ำช เพื่อนำไปซือ้ ชุดสำหรับ
ปฏิบตั ิงำนของแพทย์และพยำบำลที่ปฏิบตั ิหน้ำที่รกั ษำผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2563
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มอบนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ แบคทิล 50 ลิตร จำนวน 10 แกลอน ให้กับ
โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563

คุณศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 9

มอบหน้ำกำกอนำมัยให้แก่คณะสงฆ์และอำจำรย์มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยวิทยำเขต
เชี ยงใหม่ เมื่ อวัน ที่ 7 เมษำยน 2563 ณ มหำวิทยำลัยจุฬ ำลงกรณรำชวิทยำลัยวิท ยำเขตเชี ยงใหม่,
วัดสวนดอกไม้ จังหวัดเชียงใหม่

คุณบารุ ง ทองรอด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 10
รับเอกสำรมูลนิธิจำกพระครูอำทรประชำรักษ์ ประธำนมูลนิธิ
พระครู อำทรประชำรักษ์ (องค์กรสมำชิก) และช่วยดำเนินกำรเรื่อง
กำรยื่ น แสดงกำรจดทะเบี ย นแต่ ง ตั้ง กรรมกำรชุ ด ใหม่ ข องมู ล นิ ธิ
เมื่ อ วัน ที่ 3 มี น ำคม 2563 ณ วัด ดอนรวบ อ ำเภอเมื อ งชุม พร
จังหวัดชุมพร

ร่ว มประชุม กับ พุท ธสมำคมจังหวัด ชุม พร (องค์ก รสมำชิ ก )
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563 ณ สำนักงำนพุทธสมำคม
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ร่วมทำหน้ำกำกผ้ำกับ เทศบำลเมื องชุมพร เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน
เทศบำลเมืองชุมพร

คุณรุ จริ า เพชรชู ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 11
- ร่วมประสำนงำนกับจังหวัดในภำค 11 เพื่ อ คัดเลือกเยำวชนดี เด่น ประจำปี 2563 ,แม่ดีเด่น
ประจำปี 2563 และลูกที่มีควำมกตัญญูกตเวทีอย่ำงสูงต่อแม่ ปี 2563 เมื่อวันที่ 3, 11, 20 มีนำคม 2563
- จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบเอกสำรจำกจังหวัดภูเก็ตที่จะส่งเข้ำคัดเลือกเยำวชนดีเด่น
ประจำปี 2563 และเอกสำรจำกจังหวัดนครศรีธรรมรำชที่จะส่งเข้ำคัดเลือกลูกที่มีควำมกตัญญูกตเวทีอย่ำง
สูงต่อแม่ ปี 2563 เมื่อวันที่ 2, 7 เมษำยน 2563

คุณมานิต วงษ์สุรียร์ ัตน์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 12

มอบหน้ำกำกอนำมัยให้กบั โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อำเภอเมือง จังหวัดตรัง, กลุ่มเกษตรปลูกผัก
จังหวัดตรัง และเจ้ำหน้ำที่ ตำบลนำเมืองเพชร อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
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การดาเนินกิจกรรมของชมรม/สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัด
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563
**********************
สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดชุมพร : คุณยุพา สุภอมรพันธ์ นายกสมาคมฯ
1. ร่วมกับเทศบำลเมืองชุมพรทำหน้ำกำกผ้ำ จำนวน 30,000 ชิน้ เพื่อแจกประชำชนในพืน้ ที่

ภาค 1
สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดนนทบุรี : คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ
1. วันที่ 17 เมษำยน 2563 ร่วมบริจำคเงินสนับสนุน โครงกำรมอบห้องควำมดันลบ (ห้องปลอดเชือ้ )
สูภ้ ยั Covid-19 ให้กบั โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก จำนวน 2 ห้อง มูลค่ำ 500,000.-บำท
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สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดปทุมธานี : คุณนภาภรณ์จนิ ดาวรานนท์ นายกสมาคมฯ
1. วันที่ 20 เมษำยน 2563 นำผ้ำสำหรับจัดทำหน้ำกำกอนำมัย อำหำรกล่องและเครื่องอุปโภค มอบ
ให้แก่พฒ
ั นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดปทุมธำนี เพื่อช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อนจำกโควิด-19

2. นำอำหำรเจ ไปมอบให้กบั ประชำชนที่โรงพยำบำล และชุมชนต่ำงๆในจังหวัดปทุมธำนี วันละ 150
กล่อง เป็ นเวลำ 20 วัน

ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสมุทรปราการ : คุณสุรินทร์ นาคดี ประธานชมรมฯ
1. บริจำคเครื่องช่วยหำยใจ 1 เครื่อง เครื่องวัดไข้ดว้ ยแสงอินฟำเรด 2 เครื่อง เครื่องติดตำม
กำรทำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพอัตโนมัติ และเครื่องควบคุมกำรให้สำรนำ้ ทำงหลอดเลือดดำ 1
เครือ่ ง รวมเป็ นเงิน 1,000,000.-บำท ให้กบั โรงพยำบำลบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
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2. แจกชุดเครือ่ งอุปโภคบริโภคให้กบั ชุมชนชำวบำงพลี ตัง้ แต่ตน้ เดือนเมษำยน 2563 จำนวน
3,000 ชุด

ภาค 3
ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดระยอง : คุณมะลิวัลย์ ทีงาม ประธานชมรมฯ
1. วันที่ 19 มีนำคม 2563 ได้จดั ทำหน้ำกำกผ้ำเพื่อนำไปถวำยพระและประชำชนทั่วไป
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ภาค 5
ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดบุรีรัมย์ : คุณอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานชมรมฯ
1. บริจำคเงินสนับสนุนจัดซือ้ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้กบั โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ เป็ นเงิน
50,000.-บำท
2. วันที่ 3 เมษำยน 2563 นำข้ำวรำดแกงไปจัดเลีย้ งผูบ้ ริจำคโลหิตที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์

3. วันที่ 3 เมษำยน 2563 มอบข้ำวกล่อง 100 กล่อง เงินสด 10,000.-บำท หน้ำกำกแผ่นใส พร้อมชุด
PPE ให้กบั โรงพยำบำลบุรรี มั ย์

ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์: คุณสงวน มุกดาอนันต์ ประธานชมรมฯ
1. วันที่ 18 มีนำคม 2563 มอบผ้ำและอุปกรณ์ในกำรตัดเย็บหน้ำกำกผ้ำ และบริจำคเงิน จำนวน
10,000.-บำท ให้กบั พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสุรนิ ทร์ในกำรจัดทำหน้ำกำกผ้ำเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนในพืน้ ที่จงั หวัดสุรนิ ทร์

11

2. วัน ที่ 30 มี น ำคม 2563 น ำหน้ำ กำกไปมอบให้กับ ไปรษณี ย ์จัง หวัด สุริน ทร์ เพื่ อ แจกให้
ประชำชนที่มำใช้บริกำร จำนวน 100 ชิน้ มอบให้กบั สถำนพินิจและสงเครำะห์เด็กและเยำวชนจังหวัด
สุรินทร์ จำนวน 100 ชิน้ และมอบให้พฒ
ั นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสุรินทร์ จำนวน
500 ชิน้

3. วันที่ 8 เมษำยน 2563 ซือ้ หน้ำกำกจำกเรือนจำกลำงสุรนิ ทร์ 1,000 ชิน้ เพื่อนำไปมอบให้กบั
ผูน้ ำชุมชนที่ขำดแคลนในเมืองสุรนิ ทร์

4. วันที่ 14 เมษำยน 2563 มอบเงิน 9,000.-บำท ให้นำยก อบต.แสลงพันธ์ เป็ นขวัญกำลังใจให้
ประชำชนที่เข้ำเวรคอยเฝ้ำระวัง สกัดกำรแพร่เชือ้ โรคโควิค -19 จำนวน 9 หมู่บำ้ นๆละ 1,000.-บำท
พร้อมทัง้ หน้ำกำกผ้ำอีก 100 ชุด และมอบให้กบั นำยก อบต.บุฤำษี นำไปมอบให้จำนวน10 หมู่บำ้ นๆ
ละ 1,000.-บำท และหน้ำกำกผ้ำอีก 100 ชุด
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ภาค 6
ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดเลย : คุณจริยาพร พัฒนชัยกุล ประธานชมรมฯ
1. วันที่ 1 เมษำยน 2563 ร่วมบริจำคเงินให้กบั หน่วยงำนภำครัฐ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัดเลย และจัดสอนทำหน้ำกำกผ้ำให้กบั ชุมชนต่ำงๆ

2. วันที่ 3 เมษำยน 2563 นำหน้ำกำกอนำมัย ถุงมือแพทย์ ข้ำวกล่อง ไข่ไก่ ขนม และนม ไปมอบ
ให้แพทย์และพยำบำล ณ โรงพยำบำลจังหวัดเลย

3. วันที่ 27 เมษำยน 2563 จัดกิจกรรมรวมใจต้ำนภัย โควิด -19 นำข้ำวสำรอำหำรแห้ง เจลล้ำงมือ
ผ้ำปิ ดจมูก ไข่ไก่ นำไปช่วยลดภำวะค่ำใช้จ่ำย ให้กบั ประชำชนผูด้ อ้ ยโอกำส พร้อมนำ อำหำรข้ำวกระเพรำ
ไข่ดำว ไปมอบให้กบั บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลจิตเวช จังหวัดเลย
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ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสกลนคร : คุณยุวดี เตชะสกลกิจกูร ประธานชมรมฯ
1. วันที่ 9 เมษำยน 2563 ร่วมกับชมรมมิตรภำพ มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เครื่องวัดอุณ หภูมิ
จำนวน 6 เครื่อง เจลล้ำงมือ จำนวน 20 แกลลอน และนำ้ ยำไฮเตอร์ จำนวน 2 หีบ ให้กบั โรงพยำบำลค่ำ
ยกฤษณ์สีวะรำและโรงพยำบำลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนับสนุนต้ำนไวรัสโคโรนำ-19

2. วันที่ 23 เมษำยน 2563 บริจำคเงินจำนวน 10,000.-บำท อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และข้ำวสำร
อำหำรแห้ง ณพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสกลนคร เพื่อจัดเป็ นถุงยังชีพไปมอบให้ผทู้ ่ี
ได้รบั ผลกระทบเดือดร้อนจำกไวรัสโควิด-19

สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดอุดรธานี : รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมฯ
1. มอบผ้ำให้กับ จังหวัดอุด รธำนี เพื่ อ นำไปผลิต หน้ำกำกผ้ำ แจกจ่ำยส ำหรับ เจ้ำพนัก งำนและ
ประชำชน
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ภาค 7
สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดอุบลราชธานี: คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมฯ
1. วันที่ 21 เมษำยน 2563จัดกิจกรรมปฏิบตั ิกำร “Quick Win 90 วันปลูกผักสวนครัวรัว้ กินได้ ต้ำน
ภัยโควิด-19" ปลูกผักสวนครัวเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรไว้บริโภคในครัวเรือนในช่วงเกิดกำรระบำดเชือ้
ไวรัสโคโรน่ำ(COVID-19)

ภาค 8
ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดอุตรดิตถ์: แพทย์หญิงศรีวรรณาพูลสรรพสิทธิ์ ประธานชมรมฯ
1. วันที่ 16 มีนำคม 2563 ร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรประดิษฐ์หน้ำกำกอนำมัยป้องกัน โรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)และแนะนำกำรประดิษฐ์หน้ำกำกอนำมัยให้ได้มำตรฐำน ทัง้ นีม้ ี
กำรมอบหน้ำกำกอนำมัยให้แก่ นำยกกิ่งกำชำด อำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผูย้ ำกไร้และ
ผูด้ อ้ ยโอกำสในแต่ละอำเภอ
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2. วันที่ 27 มีนำคม 2563 นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 หลอด และหน้ำกำกอนำมัย มอบแก่
ประชำชน ที่มำบริจำคโลหิตให้โรงพยำบำลอุตรดิตถ์

ภาค 9
สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดเชียงราย : ผศ.งามนิตย์ ราชกิจ นายกสมาคมฯ
1. มอบไข่ไก่ จำนวน 900 ฟอง ให้บคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลศูนย์จงั หวัดเชียงรำย เพื่อ
เป็ นกำลังใจต่อสูC้ OVID-19

2. สมำชิกชมรมฯ ในแต่ละอำเภอช่วยกันเย็บหน้ำกำกผ้ำ เพื่อถวำยพระวัดต่ำงๆ ในอำเภอเมือง
และอำเภอต่ำงๆ พร้อมทัง้ ทำบุญถวำยข้ำวสำร อำหำรแห้ง นำ้ ดื่ม
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3. นำอำหำรไปมอบให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัย เวรเปลรับส่งคนไข้ พนักงำนทำ
ควำมสะอำด ณ โรงพยำบำลจังหวัดเชียงรำย

ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดเชียงใหม่ : คุณจุไร ชานาญประธานชมรมฯ
1. วันที่ 26 เมษำยน 2563 มอบเสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ ผ้ำเช็ดตัว กำงเกงยีนส์ ผ้ำห่ม ผ้ำปูท่ีนอน เกลือ
ไอโอดีน หน้ำกำกอนำมัย ให้กับมูลนิธิวิจัยและพัฒ นำ เพื่อคุณ ภำพชีวิต อำเภอหำงดง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกให้แก่ชำวบ้ำน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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ภาค 12
ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัดนราธิวาส : คุณสุชาดา เกษมทรัพย์ ประธานชมรมฯ
1. วันที่ 9 เมษำยน 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบำลบ้ำนสุชำดำและโรงเรียนเกษมทรัพย์ มอบยำ
ฆ่ำเชือ้ โรค และหน้ำกำกผ้ำ ให้กบั โรงพยำบำลสุไหง-โกลก

