๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๔

ร�ำลึกถึงพระคุณแม่
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก�ำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคมเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๑๙ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๖ ปี เพื่อเทิดทูน
และเผยแพร่พระเกียรติคณุ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ผูท้ รงเป็นแม่ของแผ่นดินทีป่ ระชาชนชาวไทย
ถวายความจงรักภักดี ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกร
โดยใช้ “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ เพราะเป็น
ดอกไม้ที่มีสีขาวอันบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลและออกดอก      
ให้ชื่นชมได้ตลอดทั้งปี เปรียบดังความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูก            
เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่เสื่อมคลาย เพื่อให้
ตระหนักในคุณค่าของความรักความผูกพัน ระหว่างแม่ – ลูกทีม่ ตี อ่ กัน
รวมทั้งลูกจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มี
พระคุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันครอบครัวและเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยที่งดงามซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ของ         
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
มอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการจาก
สถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งส�ำนัก
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ          
จัดท�ำช่อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรปู แบบต่างๆ เป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

โอกาสนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนประชาชน
ชาวไทยและผูเ้ ป็นลูกทุกคนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์         
“ดอกมะลิ” แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ตลอดจน         
ผู้มีพระคุณ ทั้งนี้เงินรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ           
จะน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชมุ ชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เพือ่ น�ำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและ
มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาสทางด้านการศึกษา
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ การช่วยเหลือประชาชนกลุม่ เปราะบางของสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19)

ท่านผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ส�ำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๗ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๓๓ - ๓๗ ต่อ ๔๑๗, ๕๐๖,
๖๐๔ - ๖๐๗, และ ๙๐๙
โทรสาร 				
๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๔๙ - ๕๐

Website : http://www.ncswt.or.th,
Email : community.fund@ncswt.or.th
Line ID : community.fund

วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ร�ำลึกถึงพระคุณแม่

องรักแรกพบ
5 กล่
ราคา 120.- บาท

1 ราคา 10.- บาท

ช่อมะลิ “รักแม่”

2

6

ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่”

11

ช่อบูเก้

ราคา 20.- บาท

ราคา 150.- บาท

3 ราคา 50.- บาท

ช่อมะลิ “ร้อยรวมรัก”

แบบที่

1

แบบที่

พานพระพุทธโสธร

2

ขนาดพาน 3 นิ้ว ราคาพานละ 499.- บาท

12

พานพระแก้วมรกต

7 ช่อมะลิ...หัวใจรัก

(ฤดูร้อน)

ขนาดพาน 5 นิ้ว
ราคาพานละ 1,400.- บาท

ราคา 250.- บาท

13 พานพุ่มดอกมะลิ
แบบที่

ขนาดพาน 8 นิ้ว
ราคาพานละ

1

2,000.- บาท

แบบที่

8

2

โมบายบุหงา...ฝากรักแม่
ราคา 300.- บาท

9 มาลัย...คล้องใจแม่
แบบที่

ค่าจัดส่งพานละ 100.- บาท
(มีจ�ำนวนจ�ำกัด)

1
พานพุ่มสิริจรัสมงคล
แบบที่

ราคา 300.- บาท

3

4
ราคา 50.- บาท

บัตรอวยพร...ส่งรักให้แม่

กล่องมะลิ...สิริรัก
ราคา 320.- บาท

10

2
พานพุ่มพิลาศลักษมี
แบบที่

ใบสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2564
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่

1. ชื่อ – สกุล
ในนาม
2. สถานที่ติดต่อ เลขที่
หมู่ท่ี
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. รายการผลิตภัณฑ์ทสี่ ่ังซือ้
รายการและราคา

ถนน
จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์
โทรสาร
สั่งซือ้

เป็ นเงิน

1 ช่อมะลิ “รักแม่”

ราคา

10.- บาท จานวน........................ช่อ

............................บาท

2 ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่”

ราคา

20.- บาท จานวน........................ช่อ

............................บาท

3 ช่อมะลิ “ร้อยรวมรัก”

ราคา

50.- บาท จานวน........................ช่อ

............................บาท

4 บัตรอวยพร.......ส่งรักให้แม่

แผ่นละ 50.- บาท จานวน........................แผ่น ............................บาท

5 กล่องรักแรกพบ

ราคา

120.- บาท จานวน........................ชิน้

............................บาท

6 ช่อบูเก้

ราคา

150.- บาท จานวน........................ชิน้

............................บาท

7 ช่อมะลิ......หัวใจรัก

ราคา

250.- บาท จานวน........................ชิน้

............................บาท

8 โมบายบุหงา...... ฝากรักแม่

ราคา

300.- บาท จานวน........................ชิน้

............................บาท

9 มาลัย......คล้องใจแม่

ราคา

300.- บาท จานวน........................ชิน้

............................บาท

10 กล่องมะลิ......สิรริ กั

ราคา

320.- บาท จานวน........................ชิน้

............................บาท

11 พานพระพุทธโสธร ขนาดพาน 3 นิว้

ราคา 499.- บาท จานวน......................พาน

............................บาท

12 พานพระแก้วมรกต ขนาดพาน 5 นิว้
ราคา 1,400.- บาท จานวน......................พาน
3 พานพุม่ ดอกมะลิ ขนาดพาน 8 นิว้ ราคาพานละ 2,000.- บาท จานวน......................พาน
13

............................บาท
............................บาท

 แบบที่ 1 พานพุม่ สิริจรัสมงคล

จานวน......................พาน

............................บาท

 แบบที่ 2 พานพุม่ พิลาศลักษมี
 แบบที 2 พานพุม่ พิศมัยพิพานเงิ
ไลลักษณ์
พานทอง.............พาน
น...............พาน

จานวน......................พาน
จานวน......................พาน

............................บาท
............................บาท

ค่าจัดส่ง พานพุ่ม ขนาดพาน 8 นิว้ ราคาพานละ 100.- บาท

จานวน......................พาน

............................บาท

รวมทัง้ สิน้ ..........................................................บาท
4. การชาระเงิน ส่งเงินมาพร้อมนีโ้ ดย
เช็ค
ตั๋วแลกเงิน
ธนาณัติ
เงินสด
การสั่งจ่าย เช็ค / ตั๋วแลกเงิน โปรดระบุในนาม “กองทุนดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ”
และธนาณัติ สั่งจ่าย “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ” ปลายทาง ไปรษณียด์ ุสิต 10300 (ไม่รับธนาณัติออนไลน์)
โอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ. รามาธิบดี)
บัญชีเลขที่ 4 0 2 - 8 - 5 3 4 4 8 - 5 ชื่อบัญชี “กองทุนดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ”
และส่งสาเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354 - 7549 - 50 หรือ Line ID : community.fund
ลงนาม
ผูส้ ่งั ซือ้
วันที่
/
/ 2564

2
การจัดส่ง
กรุ งเทพมหานคร
- จานวนสั่งซือ้ ไม่ถงึ 10,000.-บาท จัดส่งให้ทางพัสดุไปรษณียห์ รือขอความกรุณาไปรับที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ติดกับบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตรงข้าม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี )
- จานวนสั่งซือ้ 10,000.- บาท ขึน้ ไปจัดรถส่ง ยกเว้น เขตหนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ หนองแขม
และพืน้ ที่จงั หวัดในเขตปริมณฑล สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี จะจัดส่งให้ทางพัสดุไปรษณีย ์
ต่างจังหวัด
- จะส่งให้ทางพัสดุไปรษณีย ์
- จัดส่งโดยรถ *(กรณีมีความจาเป็ นโดยเร่งด่วน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อาจพิจารณาจัดส่งให้
โดยทางรถทัวร์ หรือ รถไฟ) * โดยขอความกรุณาแจ้งชื่อบริษัทรถทัวร์ และ สถานีรถไฟปลายทาง
บริษัท
โทรศัพท์
สถานีรถไฟปลายทาง
โทรศัพท์
หากท่านต้องการให้จัดส่งสินค้าทาง EMS / Kerry Express / LINE MAN ผู้ส่งั ซือ้ จะต้องออกค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งเอง
หมายเหตุ
1. ติดต่อสั่งจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่ สานักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7520 , 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 417 , 604 - 607 และ 909
โทรสาร 0 - 2354 - 7549 - 50 หรือ Email: community.fund@ncswt.or.th หรือ Line ID : community.fund
2. หากท่านส่งใบสั่งซือ้ ทางโทรสาร ขอความกรุณาแจ้งให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทราบด้วย และ
ไม่ต้องส่งใบสั่งซือ้ โดยทางไปรษณียอ์ ีก
3. ขอความกรุ ณาสั่งซือ้ โดยเร็ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางรายการมีจานวนจากัด และอาจมีผู้ส่ังซือ้
รายการเดียวกันเป็ นจานวนมากผลิตภัณฑ์ทที่ า่ นต้องการสั่งซือ้ อาจหมดก่อน

ส่ง

สานักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400

( ดอกมะลิ )

