รายงาน
กิจกรรมเพื่อสั งคมปี งบประมาณ 2564
บริษัท โรงงานเภสั ช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ลําดับที่
10

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 สิ งหาคม 2564 )
เวลา 09.00 น.
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
มอบหมายให้
นายอมรเทพ โรจนลภัสปรี ดา เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ปฏิบตั ิภารกิจมอบผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไข้น้ าํ สําหรับเด็ก ตรา เทมป์ ค็อกซ์ ไซรัป จํานวน 500
ขวด
แด่ศูนย์พกั คอยเตียงรอส่งต่อเขตยานนาวา
ณ โรงเรี ยนวัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ท่านภาวนา ใจเสงี่ยม ผูอ้ าํ นวยการเขตยานนาวา
เป็ นผูแ้ ทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เพื่อใช้ในกิจการ ด้านการรักษาฟื้ นฟู ตลอดจน ควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อโคโรน่า
ไวรัส 2019 ของประชาชน ในเขตยานนาวา สื บไป

เดือนสิ งหาคม2564
หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
20 สิ งหาคม 2564

เดือนสิ งหาคม 2564
ลําดับที่
11

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
วันนี้ (23 สิ งหาคม 2564)
คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ ค็อกซ์ไซรัป จํานวน 500 ขวด
แด่ กรมพลาธิการทหารเรื อ เลขที่ 2 ถนนอรุ ณอมริ นทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพ ฯ
โดยได้รับเกียรติจากพลเรื อโท มาศพันธุ์ ถาวรามร
เจ้ากรมพลาธิการทหารเรื อ รับมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล ตลอดจนแจกจ่ายให้กบั เด็ก เยาวชน ประชาชน ในกิจการ
การช่วยเหลือภาคประชาชนในการยังยั้ง ฟื้ นฟู การแพร่ ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส
2019

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
23 สิ งหาคม 2564

เดือนสิ งหาคม 2564
ลําดับที่
12

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
�ขอขอบคุณในนํ้าใจ�เป็ นพลังต้านภัยโควิด-19
#เขตราษฎร์บูรณะ�รับมอบยาบรรเทาอาการปวด ลดไข้�ส่ งต่อธารนํ้าใจ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ ระบาดโควิด-19
�วันที่ 25 สิ งหาคม 2564 นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผูอ้ าํ นวยการเขตราษฎร์บูรณะ
พร้อมด้วยนางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตราษฎร์บูรณะ
�ร่ วมรับมอบยานํ้าบรรเทาอาการปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ชนิดนํ้าเชื่อมสําหรับเด็ก
��จํานวน 500 ขวด
�โดย ดร.สิ ทธิชยั แดงประเสริ ฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั โรงงานเภสัช
อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้มอบผูแ้ ทนคุณอมรเทพ โร
จนลภัสปรี ดา เลขานุการ เป็ นผูส้ ่งมอบ
�ให้สาํ นักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อช่วยส่งต่อธารนํ้าใจ�นําไปช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)�
�ขอขอบคุณในนํ้าใจ�บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
�ส่งต่อความห่วงใยเป็ นพลังให้สู้ภยั โควิด-19
#โควิด19ราษฎร์บูรณะเราต้องรอด
https://www.facebook.com/100000282783291/posts/4751831034836276/?sfnsn=mo

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
25 สิ งหาคม 2564

เดือนสิ งหาคม 2564
ลําดับที่
13

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
วันนี้ (25 สิ งหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น.
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก ตรา เทมป์ ค็อกซ์ ไซรัป จํานวน 200 ขวด
และ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ขากสมุนไพร 7 ชนิด ตรา สุ ภาพโอสถ จํานวน 200 ชุด
แด่กองบังคับการตํารวจนํ้า
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
รตท.หญิงวาวจุฑา แสงนภา
รองสารวัตรกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ กองตํารวจสื่ อสาร
เป็ นผูแ้ ทนมอบผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
และได้รับเกียรติจาก
พลตํารวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์ ผูบ้ งั คับการตํารวจนํ้า
เป็ นผูร้ ับมอบดังกล่าว
เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจแด่ขา้ ราชการตํารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ และ ป่ วยติดเชื้อจาก เชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019
และกําลังอยูใ่ นช่วงกักตัว ฟักฟื้ นรักษาอาการจากการเจ็บป่ วย
บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้าราชการตํารวจทุกนาย จักหายจากการเจ็บป่ วยในเร็ ววัน

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
25 สิ งหาคม 2564

เดือนสิ งหาคม 2564
ลําดับที่
14

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
วันนี้ (25 สิ งหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น.
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก ตรา เทมป์ ค็อกซ์ ไซรัป จํานวน 200 ขวด
และ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ขากสมุนไพร 7 ชนิด ตรา สุ ภาพโอสถ จํานวน 200 ชุด
แด่กองบังคับการตํารวจนํ้า
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
รตท.หญิงวาวจุฑา แสงนภา
รองสารวัตรกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ กองตํารวจสื่ อสาร
เป็ นผูแ้ ทนมอบผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
และได้รับเกียรติจาก
พลตํารวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์ ผูบ้ งั คับการตํารวจนํ้า
เป็ นผูร้ ับมอบดังกล่าว
เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจแด่ขา้ ราชการตํารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ และ ป่ วยติดเชื้อจาก เชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019
และกําลังอยูใ่ นช่วงกักตัว ฟักฟื้ นรักษาอาการจากการเจ็บป่ วย
บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้าราชการตํารวจทุกนาย จักหายจากการเจ็บป่ วยในเร็ ววัน

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
25 สิ งหาคม 2564

เดือนสิ งหาคม 2564
ลําดับที่
15

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาสาระกิจกรรม
(27 ส.ค.64) พญ.ป่ านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักอนามัย พร้อมด้วย พญ.ณัฐินี อิศรางกูร ณ
อยุธยา ผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมโรคเอดส์วณั โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับมอบผลิตภัณฑ์ยา
แก้ไข้เด็ก ตราเทมพ์คอ็ กซ์ ไซรัป (TEMPCOX SYRUP) จากคุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ และคุณอมรเทพ
โรจนลภัสปรี ดา จํานวน 1,008 ขวด �เพื่อให้สาํ นักอนามัย นําไปใช้ในการรักษาอาการไข้ให้แก่เด็ก
ที่ตอ้ งรักษาตัวอยูท่ ี่บา้ น (Home Isolation) �ณ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 12 ศาลาว่าการ
กรุ งเทพมหานคร 2 ดินแดง �
� �
#สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ��ขอขอบคุณคุณจินตนา สันติพิสุทธิ์และคุณอมรเทพ โรจนล
ภัสปรี ดา ที่ให้การสนับสนุนและเป็ นกําลังใจให้กบั บุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุ ข
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4749174735101906&id=100000282783291&sfnsn=mo

หนังสื อตอบขอบคุณ

วัน/เดือน/ปี
27 สิ งหาคม 2564

