วันที

โรงแรม

รายละเอียด

9 กุมภาพันธ์

โรงแรม เมอร์เคียว โอเชียน รีสอร์ท
พัทยา และโรงแรม ไอบิส พัทยา

บริจาคอาหารและนํ าดืม 150 ชุด แก่ผู ้ที
ได ้รับผลกระทบจาก โควิด ‐19 ทีพัทยาซิต ี
ฮอลล์ ชลบุรี

21 พฤษภาคม

โรงแรม ไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์

บริจาคเตียงสนามแก่โรงพยาบาลสนาม SCG
Hospital ทีไปรษณียส
์ าํ เหร่

27 พฤษภาคม

โรงแรม ไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์

บริจาคอาหาร 150 กล่อง แก่โรงพยาบาลสนาม
บางขุนเทียน

31 พฤษภาคม

โรงแรม เรอเนสซอง เกาะสมุย
รีสอร์ท แอนด์ สปา

สนับสนุนอาหารแก่ บุคคลากรทางแพทย์
รพ.กรุงเทพ สมยุ สุราษฎร์ธานี

โรงแรม คอร์ดยาร์ด บายแมริออท

บริจาค CARDBOX แก่หนังสือไทยโพสต์
เพือนํ าไปทําเตียงสนามแก่ผู ้ป่ วยโควิด‐19

27 พฤษภาคม

โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส แบงค็อก
สยาม

สนับสนุนอาหารแก่ บุคคลากรทางแพทย์ ที
อาคาร
นิมบ
ิ ต
ุ ร ปทุมวัน กรุงเทพ

9 มิถน
ุ ายน

เรอเนสซอง เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์
สปา

มอบถุงยังชีพแก่ผู ้ได ้รับผลกระทบแก่ชม
ุ ชน
หาดละไม
จ.สุราษฎร์ธานี

25 มิถน
ุ ายน

เรอเนสซอง เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์
สปา

มอบอาหารแก่บค
ุ คลากรทางแพทย์ ณ ศูนย์
ปฏิบ ้ติการฉีดวัคซีน ณ เซ็นทรัล สมุย สุ
ราษฎรณ์ธานี

30 มิถน
ุ ายน

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท

มอบชุด PPE หน ้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
และนํ าดืม
แก่ มูลนิธด
ิ วงประทีป
ชุมชนคลองเตย

วันที

โรงแรม

รายละเอียด

18 มิถน
ุ ายน

โรงแรม โนโวเทล ไอบิส สุขม
ุ วิท 24

สนับสนุนอาหารและนํ าดืมแก่โรงพยาบาล
สนาม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วัดศรีสด
ุ า
ราม , ศูนย์แพทย์วท
ิ ยาศาสตร์และการเรียนรู ้
เพือผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ

7 มิถน
ุ ายน ถึง
2 กรกฏาคม

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด มหาชน
(สํานักงานใหญ่)

ร่วมกับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ รวมใจช่วย
ไทย สู ้ภัย โควิด ‐ 19 สนับสนุนพืนทีกว่า 3,000
ตรม. จัดเป็ นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอก
โรงพยาบาล สําหรับผู ้ประกันตนตามมาตรา 33

30 มิถน
ุ ายน

โรงแรม ไอบิส สมุย บ่อผุด

บริจาคอาหาร ณ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมโรค
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

19 กรกฎาคม

โรงแรม ไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์

บริจาค ช ้อนส ้อมพลาสติก แก่โรงพยาบาล
สนาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

22 กรกฎาคม

โรงแรม ไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์

บริจาคอาหารเครืองดืม วิตามีนซี และนม 100
ชุด แก่ โรงพยาบาลสนามบางบอน กรุงเทพฯ

5 พฤษภาคม

โรงแรม ฮ็อป อินน์ ชุมพร

บริจาคผ ้าปูทนอน
ี
ปอกหมอนและผ ้าขนหนูแก่
โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลชุมพร

8 พฤษภาคม

โรงแรม ฮ็อป อินน์ กาญจนบุรี

บริจาคผ ้าปูทนอน
ี
หมอนและปอกหมอน แก่
โรงพยาบาลมะขามเตีย จังหวัดกาญจนบุรี

27 กรกฎาคม

โรงแรม ฮ็อป อินน์ สกลนคร

บริจาคผ ้าปูทนอน
ี
โรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลโคกศรีสพ
ุ รรณ สกลนคร

16 มิถน
ุ ายน ถึง โรงแรม ฮ็อป อินน์ ประเทศไทย
30 พฤศจิกายน

โรงแรมฮ็ฮป อินน์ ประเทศไทย ร่วมกับ
Socialgiver จําหน่ายบัตรห ้องพัก 3 วัน 2 คืน
ตังแต่ 16 มิถน
ุ ายน – 30 พฤศจิกายน 2564 นํ า
รายได ้ส่วนหนึงบริจาคแก่มล
ู นิธี Thailand
Recovery Funds เพือนํ าไปช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัยพิบต
ั ิ

วันที
4 สิงหาคม

โรงแรม
The Erawan Group

รายละเอียด
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมบรรเทาวิกฤตโควิด‐19
บริจาค ชุด PPE จํานวน 500 ชุด หน ้ากาก N95
จํานวน 900 ชิน และ Face Shield จํานวน200
ชิน รวมมูลค่าทังสิน 114,332.20 บาท แก่
บุคคลากรทางแพทย์ผา่ นมูลนิธโิ รงพยาบาล
รามาธิบดี #รามาร่วมใจสู ้ภัยโควิด‐19 ด ้วยการ
นํ ารายได ้จากค่าสมัคร Erawan Virtual Run
Together 2021 ของพนักงานและเงินสมทบ
จากบริษัทฯ

