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ปันอิ่มเพื่อนไทย...เชฟเฟิร์น แก้วตาทิพย์ และ เชฟปลา โนรี คงวุธ พร้อมด้วย
น้องชาย ปังปอนด์ ประภาส คงวุธ  ผู้บริหารร้านเลิฟทูอีท,  Crying Tiger  และ 
โนรีไทยออนเบฟเวอรี่  นำาอาหารไปมอบเป็นกำาลังใจให้กับแพทย์พยาบาลและเจ้า
หน้าที่โรงพยาบาล Cedars Sinai และ Kaiser เมื่อเดือนที่ผ่านมา อย่างปลื้ม
ปริ่มและในวันที่ 3 มิ.ย.นี้มีกำาหนดแจกอาหารปันอิ่มให้กับเพื่อนชาวไทยที่กำาลัง
เดือดร้อน จำานวน 300 ชุด พร้อมเกี๊ยวกุ้งจากบริษัท CP ที่หน้าร้านเลิฟทูอีท 
บนถนนซันเซท เริ่มเวลา 13.00 น. โดยทีมงานสภาไทยทาวน์ฯ จะไปร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยแจกจนของหมด  ใครที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านอาหารไปรับแจก
กันได้

มอบ Face Shield..สภาไทยทาวน์แห่งลอสแอนเจลิส นำา Face Shield ไป
แจกให้กับธุรกิจร้านค้าในไทยทาวน์และบริเวณใกล้เคียง กว่า 50 ร้านค้า เพื่อ
สร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขของพนักงานให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ สนับสนุน
โครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในภาพ ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์สภาไทยทาวน์ฯ วรนุช บุญประกอบ มอบ Face Shield ให้กับ สุรินทร์ 
เดชดำารงค์วุฒิ เจ้าของร้านโบราณ  บนถนนฮอลลีวูด และทีมงาน

ทำ�บุญให้พ่อ...พลเทพ อินทุรัตน์ อดีตประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่ง
แคลิฟอร์เนีย และอดีตประธานจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ พร้อมด้วยครอบครัวไปทำาบุญ
ถวายเพลพระสงฆ์ สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพ่อสุวรรณ อินทุ
รัตน์ ที่วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์ เมืองวิทเทียร์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวข่าวสดUSA 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “อินทุรัตน์” ด้วยนะคะ

ยินดีให้บริก�ร...แดง-เรลา ประทานชัย ผู้บริหาร Dang Reala Tax Services 
พร้อมทีมงานมากประสบการณ์ เปิดให้บริการทำาแท็กซ์แก่เพื่อนชาวไทย โทรนัดวัน
เวลาได้เลยที่เบอร์ 323-957-5784 มือถือ 323-599-0175  รับบริการทำา Tax 
ของทุกๆ รัฐในอเมริกา

ขนมครกขึ้นเขา...โควิดมา ปัญญาเกิด  ไม่มีโอกาสแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับคู่บ่าว
สาว  นางงาม และนางแบบนายแบบ ในช่วง COVID-19 ระบาด  สาวสตรอง 
ใหญ่-อักษราภัค เกตุทอง ลุกขึ้นมาลงมือแคะ ขนมครกขึ้นเขา จากสูตรและดีไซน์
หน้าต่างๆ  ด้วยฝีมือตัวเอง มีทั้งหน้าหวาน หน้าคาว  และหน้าธัญพืช สำาหรับ
คนรักสุขภาพ ทุกฝาหวานมัน อร่อยเต็มคำา จะสั่งเป็นขนมครกเค้กวันเกิด ก็จัดให้
ได้  สนใจโทรสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน ได้ที่ คุณใหญ่  The Phukaw  323-
599-8609  รับประกันความอร่อย

ด้วยรักและห่วงใย...กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มังกร ประทุมแก้ว พร้อมด้วย กงสุลชัชวาล หรยางกูร นำาข้าวสารอาหารแห้ง และหน้ากากอนามัยไปร่วมแจก
ให้กับคนไทยที่เดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ที่ Hollywood  Career College โรงเรียนสอนนวดของ ครูอุ๋ม-อุมารินทร์ 
วอชเธอร์. ใกล้ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด โดยมีกรรมการบอร์ดวัดไทยแอลเอและประธานมูลนิธิธารน้ำาใจสหรัฐอเมริกา  สมชาย ไทยทัน เป็นตัวแทน นำาอาหารขนม ผลไม้ 
มาร่วมแจกด้วย โดยที่นี่กำาหนดแจกอาหารช่วยคนไทยที่เดือดร้อน ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง

ตามระเบียบของการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงโควิด-19 สามารถติดต่อคุณ
หมอไทยใจดี  Patarapha Wongsaroj (หมอ Pink) ได้ที่เบอร์ 424-532-
1615 สามารถนัดตรวจที่โฮมออฟฟิศ หรือนอกสถานที่/สนามบินได้ ราคาค่า
บริการ ตรวจที่ โฮมออฟฟิศ $60 สนามบินหรือนอกสถานที่ $80-100 แล้วแต่
กรณี กรุณาโทรนัดหมายก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวก 
 ***ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก ตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมล้านนาแห่ง
แคลิฟอร์เนียภาคใต้  ขอประกาศเลื่อนการจัดงาน “ร�ตรีล้�นน�” ในวันที่ 1 
ส.ค.2563 ที่ Almansor Court เมือง Alhambra  ออกไปอย่างไม่มีกำาหนด 
จนกว่าวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19  จะเจือจางลงจนสามารถกลับมาจัด
งานได้อีกครั้ง
 ***ในช่วงที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ยังประกาศ
ปิดที่ทำาการ เนื่องจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส ประชาชนชาวไทยในแอลเอและเขต
รัฐอาณา มีช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ที่ เว็บไซต์: www.thai-
consulatela.org Facebook: https://www.facebook.com/thaiconsulatela 
Email:consular@thaiconsulatela.org หรือโทรสายฉุกเฉิน: 323-580-4222 
323-552-3227, 747-334-4558, 818-292-7591 บันทึกเบอร์กันไว้ เผื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ
 ***ชีวิตในช่วงโควิด-19 ที่จำาเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย  Face 
Shield และ Hand Sanitizer เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำาวัน ซึ่งเป็นสินค้าที่
ค่อนข้างหาซื้อได้ยากตามร้านทั่วๆ ไปในเวลานี้ อยากจะแนะนำาให้ทราบว่า สามารถ
ติดต่อซื้อได้ที่ Cellular Outlet/ข่าวสดUSA สินค้าคุณภาพดี และขายในราคา
เป็นกันเอง เพื่อให้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีบริการเปิดซิมโทรศัพท์ คุยเมือง
ไทย ฟิลิปปินส์ ลาว และในอเมริกา ได้แบบ Unlimited ไม่มีสัญญาผูกมัด ไม่
ต้องใช้โซเชี่ยล เริ่มต้นที่ราคาเพียง $14 สนใจโทรติดต่อซื้อสินค้า และใช้บริการ
เปิดซิมได้ที่ ศรีวงศ์ อาญาสิทธ ิ323-482-5494 
 ***มาถึงสัปดาห์นี้ ธุรกิจหลายอย่างในแอลเอ และเมืองโดยรอบ ได้
รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ ภายใต้กฏปฎิบัติอย่างคุมเข้มในเรื่อง ความ
สะอาด  การเว้นระยะห่างทางสังคม และทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย  ใครที่

อยู่ทางนอร์ทฮอลลีวูด ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณรัตน์ ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายอย่าง 
เปิดบริการลูกค้าทุกท่านโทรสั่งทูโกได้ที่เบอร์ 818-782-3926
 ***ส่วนใครที่ต้องการนัดหมอฟัน คลินิกรักษาฟัน Thai Smile บน
ถนนเชอร์แมนเวย์ เมืองนอร์ทฮอลลีวูด เปิดรับนัดคนไข้แล้ว โทรได้ที่เบอร์ 818-
765-8280 ทางด้าน คลินิกทันตแพทน์หญิงสายใจ แพรักขกิจ เมืองวอลนัท ก็
เปิดบริการแล้วเช่นกัน โทรนัดได้ที่เบอร์ 909-595-4945 และสำาหรับผู้ที่อยู่ย่าน
ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด โทรนัดใช้บริการได้ที่ คลินิก ท.ญ.เรวดี แทน และ ท.ญ.นโม 
อัษฎมงคล โทร.323-666-9881 ส่วนคลินิก หมอ Jeff ท.พ.มณี มณีปิติสุข โทร
นัดได้ที่เบอร์ 323-663-3850
 ***ใครที่กำาลังมองหารถใหม่ Hollywood Motor Outlet เปิดให้
บริการเพื่อนไทยทุกท่าน ด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง โทรติดต่อ  ปรึกษา

พูดคุยกับ แนท-นร�ศักดิ์ บุญนร�กร 
และทีมงานได้ที่เบอร์ 323-665-  
1230
 ***วัดไทยแอลเอ ขอเชิญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการกุศล “หลวง
พ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์วัดไทย คุ้มภัยโค
วิด” ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม ติดต่อเป็น
เจ้าภาพได้ที่  “ท่านเจ้าคุณเริ่ม” พระ
วิเทศกิตติคุณ โทร 818-445-6366
 ***อยากจะส่งท้ายฉบับนี้ 
ด้วยความรู้สึกจากใจว่า ในบรรยากาศ
แห่งความน่าสะพรึงกลัวยุคโควิด-19 
ระบาด มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย 
ในชีวิตประจำาวันของแต่ละครอบครัว ที่
ได้มีเวลาทำาอะไรร่วมกันยาวนานอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อน ได้เข้าครัวทำาอาหาร 
ทำาขนม ได้มีเวลาสะสางสมบัติเก่า ๆ 
มีเวลาค้นรูปในอดีตมาให้เพื่อนๆ ได้
ชื่นชมทางโซเชี่ยลมีเดีย รถราเจือ
จางบนท้องถนน และบนฟรีเวย์  ไม่
ติดบ้าเลือดเหมือนที่เคยเป็นในทุกๆ
วัน  มลภาวะลดลงอย่างเป็นรูปธรรม. 
ธรรมชาติกลับมางดงาม สะอาดสอ้า
นทุกแห่งหน..ไม่อยากจะเชื่อว่าในความ
โหดร้ายของโรคระบาด โควิด-19 มี
สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างมากมาย
เกินคาด เป็นความมหัศจรรย์ เหนือ
คำาบรรยาย  ที่ไม่คิดว่าคนรุ่นเราจะได้
สัมผัสกันในชาตินี้
 ***พบกันใหม่ฉบับหน�้ อัน
เป็นฉบับที่ น.ส.พ.ข่าวสดUSA ก้าว
สู่ปีที่ 34 ยินดีต้อนรับผู้ต้องการร่วม
สนับสนุนลงโฆษณาแสดงความยินดี
ทุกท่านโทรติดต่อได้ที่ ผอ.ศรีวงศ์ 
อาญาสิทธิ 323-482-5494 และ 
บ.ก.ฝ่ายศิลป์สนธยา ปรานศิลป์ (โต) 
323-464-1425
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