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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อน.สธุา  พานชิวงศ  มอบประกาศเกยีรตคิณุ ใหกบัวทิยากร  คุณศริิพฒั  พฒักลุ  
นายอาํเภอกะทู ซึง่ใหเกยีรตมิาเปนวทิยากร บรรยายในหวัขอเรือ่ง “ทานมองอนาคตปาตอง
อยางไร?  ในฐานะนายอาํเภอกะท ”   ในการประชมประจําสปัดาหที่ 25 พฤศจกิายน 

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2553

อยางไร?  ในฐานะนายอาเภอกะท.ู    ในการประชมุประจาสปดาหท 25 พฤศจกายน 



TONGKAH

กําหนดการประชม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

19.30  น.  ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร

ป ป โ ั ั 

ุ

 20.00  น.   เปดประชุม โดย นย. มานะ รัตนยันต

20.05  น.   แนะนําแขกเยี่ยมโดยปฏิคมสโมสร รทร. กฤตภาส อัศวธีระ

  โ โ ิ  ั 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
20.10  น.   แจงขาวสโมสรโดย  รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

20.20  น.   อวยพรวันคลายวันเกิดโดย  นยล. วีระ หริจันทนะวงศ

ั ี่ ั ิ ี ิ ิ ั
ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

 วันที 2  ธันวาคม     รทร.บุญสิน ลีลาวิชิตชัย

  รทร. พีรพิชญ อองเจริญ

ํ ิ โ ป ิ ิ์ โ ิ ิ 

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

20.25  น.   แนะนําวิทยากร โดย  อน. นพ.ประสิทธิ โกยศริิพงศ

20.30  น.  วิทยากรประจําสัปดาห โดย President Rick Loh (Bukit Bintant)

ิ โ ี ิ ิ ิ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

21.00 น.   ขอบคุณวิทยากร โดย  อน.นพ.ชูเกียรติ ฐิตะดิลก

 มอบประกาศเกียรติคุณ โดย   อผภ. ประเสรฐิ ฟกทองผล

ป ป โ ั ั 

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

 ปดประชุม โดย  นย.มานะ รัตนยันต



TONGKAH
ขาวแจงนายก

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

ขอบคณสมาชกิทกทานทีร่วมตอนรับ ขอบคณุสมาชกทกุทานทรวมตอนรบ
คณะจากสโมสรโรตาร ีMakati ภาค 3830  กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

โดย PP. Robert F. Kuan  และสมาชกิรวม 3 ทาน 
และสโมสรโรตาร ีDagupan  ภาค 3790  โดย ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

และสโมสรโรตาร Dagupan  ภาค 3790  โดย 
Dr. Edwin S. Aguirre และสมาชกิรวม 12 ทาน 



ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

จากประเทศฟลปิปนส  
ระหวางวนัที ่22-24 พฤศจกิายน 2553 กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

  ฤ   
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH

คะแนนการประชม 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

ค แนนการปร ชุม 

จํานวนสมาชิก            40     ทาน      ลากิจ    1     ทาน

ผูเขารวมประชมุ        27    ทาน      ลาปวย 1      ทาน

ประชุมทดแทน       3      ทาน              ขาดประชมุ    8      ทาน

 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

เปอรเซ็นตการประชุม  76.92 % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร    โดย รทร.กฤตภาส อัศวธีระ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
ฤ

1. คุณศิริพัฒ พัฒกลุ  (นายอําเภอกะทู)

2. อน.ทพญ.อัจฉรา ปานแดง

3. รทร.วิไลวรรณ อดุมทรัพย  (สร.จังซีลอน)

4. นพ. ชูชาติ นิจวัฒนา

5 Ms  Fernanda Veroneze Mazon

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก 5. Ms. Fernanda Veroneze Mazon

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ขาวเลขาสโมสร      โดย   รทร.ทพ. สิทธานนท วงัซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

1. ไดรับ email จากสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท แจงงดประชมุปกติประจํา               

 ่สัปดาหที 25 พฤศจิกายน  โดยมีการประชุมสัญจร รวมงานฉลองสโมสรโรตารี

ภูเก็ต ครบรอบ 33 ป ในวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน ณ อุทยานอาหารไทนาน

2 ไดรับ email จากประชาสัมพันธภาค สงภาพบรรยากาศงาน  2010 Bangkok 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก 2. ไดรบ email จากประชาสมพนธภาค สงภาพบรรยากาศงาน  2010 Bangkok 

Rotary Institute  วันที่ 19-22 พฤศจิกายน

3. ไดรับ email จากสโมสรโรตารีสนามจันทร แจงเลื่อนการประชุมในวันจันทรที่ ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
ุ

22 พฤศจิกายน 2553 ไปเปนวันพธุที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ หองทับทิม โรงแรม

เวล เพื่อจัดกิจกรรมบรีฟแรลลี่ใหกับผูเขารวมการแขงขันแรลลี่โรตารีสนามจันทร 

้ ี่ ึ่ ึ้ ใ  ี่

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ครังที 11 ซึงจัดขึนในวันเสารที 27 พ.ย. 53

4. ไดรับสารสโมสรโรตารีภูเก็ต ฉบับที่ 18 ประจําวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

5 ไดรับสารสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย ฉบับที่ 11 19
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

5. ไดรบสารสโมสรโรตารพระปฐมเจดย ฉบบท 11-19

6. ไดรับสารสโมสรโรตารีจังซลีอน ฉบับที่ 11

7. สโมสรโรตารีภูเก็ตเชิญรวมงานวันคลายวันกอตั้งสโมสรโรตารีภูเก็ต ครบรอบ 33 ป 

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
ู ญ ู

ในวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร      โดย   รทร.ทพ. สิทธานนท วงัซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

8.  วันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. นย.มานะ รัตนยันต และ นยล. วีระ

หริจันทนะวงศ รวมเปนเกียรติในพิธีมอบโครงการสุขา-อนามัย  ของสโมสรโรตารี

จังซีลอน  ณ โรงเรยีนสิทธิ์สุนทรบํารงุ ปาคลอก           

9 ไดรับสารผวาการภาค ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน  และคมือปฏบิัติทั่วไป ประจําป 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก 9. ไดรบสารผูวาการภาค ฉบบท 5 เดอน พฤศจกายน  และคูมอปฏบตทวไป ประจาป 

2553 

10. เชิญชวนสมาชิกชําระคาสโมสร และ เงนิบริจาค EREY              ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
ญ

      
ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
สนเทศโรตารี              โดย  รทร.พีรพิชญ อองเจริญ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

โครงการรูหนังสือ

โลกของเราประมาณการวามปีระชากรประมาณ 1 
พนัลานคน 1 ใน 4 ไมสามารถอานหนังสือได และ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ความไมรูหนังสือกอใหเกดิปญหาหลายอยาง  จึงได
หาขอมลูเพิ่มเตมิ เปนเอกสารการประชุม

ใ
ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

คณะกรรมการรวมวางแผนการพฒันากรุงเทพใหเปนมหานครแหงการอาน เปน
โครงการใหญระดบัประเทศที่จะผลกัดนัใหการอานเปนวาระแหงชาต ิเพื่อใหคนไทย
รกัการอาน ไดอานหนังสือออก และหาความรจากการอานมากขึน้  ขอมลทีไ่ดมาคือ

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

รกการอาน ไดอานหนงสอออก และหาความรูจากการอานมากขน  ขอมลูทไดมาคอ
คนไทยอายุ 10  ป ขึน้ไปใชเวลาอานหนังสือเพียง 2.99 นาท/ีคน/วนั ซึง่เปนเกณฑที่
คอนขางต่ํามาก และ 44 คน จาก 100 ที่อานหนังสอื นอกเหนือจากนัน้ไมไดอาน  กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

จากการวจิัยบอกวาคนไทยอานหนังสือในเวลาวางเฉลีย่ ประมาณ 50 - 60 นาที/
คน/วนั คนอาย ุ6 ปขึน้ไปอาน 66.3 % ซึง่ถือเปนตวัเลขทีต่่ํามากเมือ่เทียบกบั

ี่ ั  ี ี่ ื ใ โ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ประเทศทพีฒันาแลว เชน เกาหล ีญปีุน หรอืประเทศในแถบยุโรป 



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
สนเทศโรตารี (ตอ)           โดย  รทร.พีรพิชญ อองเจริญ

ในธรุกิจหนังสือเกี่ยวของกบัการอาน ในป 2552  เตบิโตเพยีง 1 % ซึง่เปน
ั ิ โ ี่  ซึ่ ส  ใ  ็ ั สื  ซึ่ ็  ัอตราการเตบโตทถดถอย ซงสะทอนใหเหนภาพของตลาดหนงสอ ซงเหนวาอตราการ
อานของคนไทยโตขึน้แบบถดถอยทัง้ๆ ทีจ่ํานวนประชากรเพิม่ขึน้ การเรียนหนังสือจึง
ถกผลกัดนัมากขึน้ ไมวาจะเปนเรื่องของการสนบัสนนโครงการเรียนฟรี

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก กู ก นมากขน ม า น ข กา น นนุ ค กา น
ขอมลูหนงัสือออกใหม โดยเฉลี่ยในตลาดหนังสือ ทีม่กีารลงทะเบียนหนังสือ

ใหมกบัหอสมดุแหงชาต ิอัตราประมาณ 36 ปก/วนั และปลาสดุ 37 ปก/วนั ถอืวาเปน
ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

อัตราทีส่งู แตถาเทียบกบัประเทศอื่นๆ ก็ยงัถือวาต่าํ เชน เกาหลใีต 146 ปก/วนั, 
ญีปุ่น 121 ปก/วนั หรือแมแตมาเลเซียก็ยังมากกวาไทย แสดงใหเห็นถึงตลาด ไมวาจะ
เปนตลาดนกัเขยีนหรือตลาดของคนอาน ยงัเตบิโตไมรองรบักนั ซึง่หลายฝายเห็นวาเปน

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

เปนตลาดนกเขยนหรอตลาดของคนอาน ยงเตบโตไมรองรบกน ซงหลายฝายเหนวาเปน
อัตราทีท่าํใหประเทศพฒันาชากวาทีค่วรจะเปน หนังสอืออกใหมมากทีส่ดุ สวนใหญจะ
เปนวรรณกรรมบนัเทิง หนังสือเดก็เลน คมือเรียน ถาดจากอัตราของหนังสือออกใหม ก็

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

  ู  ู  
จะตอบรบักบัสวนทีส่าํนกัพมิพออกโดยโดยจากตลาดของคนอาน จะเห็นวาคนไทยจะ
เนนอานหนังสือเบาสมอง เพื่อความบนัเทิงมากกวาแนววชิาการคนควาหาความรู

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
สนเทศโรตารี (ตอ)         โดย  รทร.พีรพิชญ อองเจริญ

โดยจะเห็นวาในชวงหลังตลาดนกัเขียนเติบโตไมทนัทีจ่ะปอนหนังสือใหมๆ 
ออกมา  ทาํใหมีหนังสือแปลจ ออกมาคอนขางมาก ซึง่ตองซื้อตนฉบบัจากตางปร เทศออกมา  ทาใหมหนงสอแปลจะออกมาคอนขางมาก ซงตองซอตนฉบบจากตางประเทศ
หลากหลายภาษา และในระยะหลังราคาตนฉบบักส็งูขึน้ มผีลทาํใหราคาหนังสือทีข่าย
ปรบัสงขึน้

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ู
คนไทยซือ้หนังสือวรรณกรรมมากทีส่ดุ และคูมือหนังสือเรียนเปนอนัดบั 2 

อันดบั 3 หนังสอืเดก็และอนัดบั 4 ศาสนาและปรชัญา  อนัดบั 5 การตนูความรู  ซึง่
้ ใ ่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

กระแสของชวงนี้จะเปนหนงัสือปรบัความรูอยางไรใหเขากบัเดก็ โดยทีน่าํความรูมาแตง
เปนการตูนสอดแทรกสาระ ซึง่เปนตลาดความรูทีเ่ตบิโตคอนขางสูง และจะเหน็วา
สาํนกัพมิพจะออกหนังสือแนวนีม้ามาก

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

สานกพมพจะออกหนงสอแนวนมามาก
ตลาดคนขาย อัตราของรานหนังสือเตบิโต 208 % ถอืวาเปน Double 

คอนขางเยอะภายใน 3ป โดยสวนใหญ การขยายของรานหนังสือเกดิจาก รานเครือขาย 
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

  ญ   
เชน ซเีอด็ นายอนิทร B2S หรือเสงโห  ตลาดการขายเตบิโตเพื่อรองรับการอานทีค่าด
วาจะเตบิโตไปในแนวเดียวกนั  ในชวงหลังจะเห็นวา Book Smile ในเครอื Seven มี

่ ใ ใ ่ ใ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อัตราการเปด 2,099 สาขา ซึง่มผีลดกีบัตลาดในภาพรวมทาํใหผูอานทีส่นใจหนงัสือ
เขาถึงไดงายขึน้ คาดวาจะเพิ่มอัตราการอานในประเทศไดสูงขึน้



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
สนเทศโรตารี (ตอ)         โดย  รทร.พีรพิชญ อองเจริญ

ขณะนีว้าระแหงชาติถกูพดูคุยในสวนของรัฐบาล เพื่อผลกัดนั ใหป 2552-
   ี ั ั้  ิ 2561 เปนทศวรรตแหงการอานของประเทศ และมกีารจัดตังกรรมการสงเสรมิการอาน  

และทีส่าํคญัทีเ่กี่ยวของกบัทกุทานคอื ในเรื่องของภาษ ีโดยครม.อนุมตัิมาตรการทาง
ภาษเีพื่อสนบัสนนการอานบคคลธรรมดาทีเ่สียภาษีจะหักคาใชจายในการบริจาคหนังสือ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ภาษเพอสนบสนนุการอานบคุคลธรรมดาทเสยภาษจะหกคาใชจายในการบรจาคหนงสอ
ได 2 เทา แตไมเกนิ 10% ของรายไดสทุธ ิหรือนิตบิคุคลกส็ามารถหกัได 2 เทา แตไม
เกนิ 10% ของกาํไรสทุธกิอนหกัคาใชจายบรจิาค  และนิตบิคุคลหักคาใชจายในการซื้อ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

หนังสือใหหองสมดุของตนเองได 2 เทา ในสวนทีไ่มเกนิ 50,000 บาท/ป ซึง่จะเปน
ประโยชนตอหางราน บรษิทั ทีจ่ะสนบัสนนุการอาน ซึง่เปนสวนหนึ่งที่จะทาํให
ป ิ ั ึ้  ํ ใ  ี  ป ั  ใ ั ไ ไ  ็

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ประเทศชาติพฒันาขนึ ทาํใหคนมคีวามรูและลดปญหาความขดัแยงในสังคมไดไมมากก็
นอย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประวัติวิทยากร

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ํ   ั ํ 

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ตาํแหนงปจจบุนั  :   นายอาํเภอกะทู
ประวตักิารศกึษา : 
ป ั   โ ี ิ ี ิ ั

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

-ประถม – มัธยม  โรงเรียนกรุงเทพครสิเตียนวทิยาลยั
-ปรญิญาตรี ศลิปะศาสตรบณัฑิต (รฐัศาสตร) ม.รามคาํแหง’
-ปรญิญาโทร พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑิต (รฐัประศาสนศาสตร) 

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
ปรญญาโทร พฒนบรหารศาสตรมหาบณฑต (รฐประศาสนศาสตร) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร (นดิา)



TONGKAH
ประวัติวิทยากร (ตอ)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

ประวตักิารทาํงาน  : 
พศ. 2547  ปลดัอําเภอชะอวด   จ. นครศรีธรรมราช
พศ. 2540  ปลดัอําเภอเกาะพงัน จ.สุราษฎรธานี

  นายอาํเภอทาศาลา จ นครศรธีรรมราช

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก   นายอาเภอทาศาลา จ.นครศรธรรมราช
  นายอาํเภอไชโย จ.นครศรธีรรมราช
  นายอาํเภอสามโก จ.อางทองขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
   
  นายอาํเภอดานขาว จ.สุพรรณบุรี
  นายอาํเภอโพธาราม จ.ราชบรุี

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ประวตัทิางสงัคม  :     นายอําเภอของประชาชนจังหวดัภเูกต็ ป 2553กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 22 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
ุ

เมื่อ 20 ปกอนเคยมาปาตอง ซึง่ปาตองในสมัยนัน้มพีืน้ทายทีข่าวสะอาดตา  
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

น้าํทะเลทีใ่สและสวยงามมาก และระหวางเสนทางผานไปยงัหาดกะตะ กะรน สองขาง
ทางเต็มไปดวยตนไมมากมายรมรื่น นาอยู   

ั ี่ ีไ่ ใ ื้ ี่ ํ ไ ็ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

แตปจจบุนั 2 ปทผีานมา ทไีดเขาอยูในพนืทอีําเภอกะทู และไดมองเห็นปา
ตองอีกครั้ง แตการมองเหน็ทีช่ดัเจนดานกายภาพในครั้งนี ้คอื  หาดทายไมขาวเหมือน
สมัยกอน ทองถนนหนาแนนไปดวยรถ มีหางราน บานเรือนเตม็ไปหมด ชายหาดมี

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

สมยกอน ทองถนนหนาแนนไปดวยรถ มหางราน บานเรอนเตมไปหมด ชายหาดม
เกาอี ้รมชายหาดและบริการอืน่ๆ อีกมากมาย บนฟตุบาตมีหาบเร แผงลอย  ปาย
ขาว-แดง กม็ีรถตุกๆจํานวนมากจอดรอรบัผูโดยสาร  สวนอกีฝงของถนน กจ็ะมีกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

ุ
รานคา Tailor บารเบียร หางสรรพสนิคาขนาดใหญ โรงแรม อาพารตเมนทตางๆ 
เต็มไปหมด ซึง่เหน็ไดชดัเจนวา ความเจริญตางๆ มากมายไดเขามาอยางรวดเรว็ ทกุ
 ใ    ิ  ึ   ั ั ิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อยางในปาตองลวนเปนเงนิเปนทอง  ตกึแถวตางๆ ถกูซอยเปนหัองพกั  เศรษฐกิจดู
เหมือนจะด ีเพราะมกีารจางงาน ทกุคนมีงานทาํ มกีนิมีใช ไมมขีอทานและอาชญากรรม 



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
ุ

ทางกายภาพถามองในแงด ี คอื ปจจบุนัปาตองเปนเมืองทีส่วย หรูหรา 
ทนัสมัย เปนหนาเปนตา แตถามองลกึจริงๆ  ตอนนี ้ธุรกิจ เชน Tailor ซึง่ในสมยักอนๆ ุ
เปนอาชพีทีส่ามารถสรางรายไดมหาศาล แตในปจจบุนั ราน Tailor ในปาตองมีจํานวน
มาก และสวนใหญจะขาดทนุ เนือ่งจากมคีนเขานอย   โรงแรมตางๆ หองพักเต็ม 

ไ ่

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ประมาณ 70-80 % แตรายไดลดลง  เนอืงจากมกีารแขงขนักนัคอนขางสูง  

ในสมัยกอนคนทีจ่ะมาเที่ยวภเูก็ตได จะตองเปนคนมีเงนิ  เพราะคาเครื่องบนิ
มีราคาแพง แตปจจบนัคาเดนิทางถกลง ใครๆ กส็ามารถเดนิทางมาได ทาํใหขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

มราคาแพง แตปจจบุนคาเดนทางถกูลง ใครๆ กสามารถเดนทางมาได ทาให
นกัทองเที่ยวทีเ่ขามาเปนนกัทองเทีย่วอกีระดบั  ทาํใหปาตองเปลี่ยนไป  โรงแรม ทีพ่กั
ตางๆ จึงจําเปนตองลดราคาทีพ่กัลง เพื่อแขงขนักนั  คนมีเงนิทีเ่ขามาในภเูกต็สวนใหญก็

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร
ู

จะหาทีพ่กัทีอ่ืน่ทีส่งบ และเปนธรรมชาต ิเชน เชิงทะเล กะตะ กะรน และนีค่ือสภาพ
เศรษฐกจิจริงๆ ในขณะนี ้และในอนาคตถายังเปนในลกัษณะนี ้ ปาตองก็จะเปนเมือง

ี่ ั ี่ ่ํ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

ทองเทยีวของนกัทองเทยีวเกรดตาํ 
ขณะนีป่าตอง มผีูคนจากทัว่ทกุจังหวดัของประเทศ ทยอยกันยายเขามาอยู

และทาํมาหากนิ ถึงแมจะไมมใีครไดขดเงนิขดทองจากปาตองเหมือนสมัยกอน แตทกคน

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

และทามาหากน ถงแมจะไมมใครไดขดุเงนขดุทองจากปาตองเหมอนสมยกอน แตทกุคน
ก็อยูได  ซึง่ตอนนีจ้ะหาคนทีเ่ปนเจาของพืน้ทีจ่ริงๆ แทบจะไมมี



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 22 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
ุ

ปญหาของปาตองขณะนีก้ค็อื  ถามองสิ่งแวดลอม ทะเลบางวนัน้าํกข็ุน เพระ
เกี่ยวของกบัระบบบาํบดัน้าํเสีย รถกต็ิดมลภาวะเปนพษิ มนี้าํเสยีเยอะ น้าํดกีไ็มเพยีงพอ 
ทีด่นิกเ็กดิการชะลางพังทลาย เมื่อมฝีนตก

อนาคตถาไมเริ่มแกปญหา ในแนวทางทีถ่กูตอง หนัมามอง มาวเิคราะห 
ไ ใ ่ ไ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ยอนมองอดีตวาปาตองมคีวามเจรญิเพราะอะไร คนสวนใหญทมีาปาตองเพราะอะไร  
ปาตองเจรญิเพราะความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย และทะเล ความสนกุสนาน 
เพราะฉะนัน้ปาตองจะตองหยด หยดทกอยาง ใหอยในสภาพนิง่ซกัระยะขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เพราะฉะนนปาตองจะตองหยุด หยุดทกุอยาง ใหอยใูนสภาพนงซกระยะ
ถาสามารถทาํใหผูมีอาํนาจทีด่แูลปาตองได อันดบัแรกคือจะตองสรางความ

ตระหนกัใหผูนาํ เนนการบริหารจดัการทีด่ ีทาํอยางไรถึงจะเปนการพฒันาจริงๆ ทาํให

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร
ู

ปาตองกลบัมาสูมาตรฐานทีเ่ปนการพฒันาอยางยั่งยืน  อนาคตของปาตองจะตองรักษา
ความเปนเอกลกัษณ ความเปนปาตองในอดีตเอาไว ใหมากทีส่ดุเทาที่จะทาํได  กระตุน

ใ โ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

ใหชาวปาตองสรางจิตสาํนกึรกับานเกดิ... โดยทกุทานจะตองชวยกนั บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

****************************************************************



TONGKAH
ขาวฝากจากสมาชิก

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

อผภ. ประเสริฐ  ฟกทองผล   เชญิชวน อดีตนายกนายก และนายกรบัเลอืก  
รวมการประชุมกอตั้งสภารวม นายกสโมสรโรตารใีนจงัหวดัภเูกต็  ในวนัที ่6 ธนัวาคม 

โ โ ้ ้ ้ ่ ใ

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชิก

2553 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมเพิรล โดยสภานีร้วมจะจดัตั้งขึน้เพือ่วัตถปุระสงคใน
การชวยคดิ และเติมเต็มใหกบัทกุสโมสรโรตารใีนจังหวดัภเูกต็ ทาํกจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรางมิตรภาพ และกาํลังใจ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

เสรมสรางมตรภาพ และกาลงใจ



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

¹ÒÂ¡ÁÒ¹a Ã aµ¹Â a¹µ � æÅa ¹ÂÅ.ÇÕÃa ËÃï a¹·¹aÇ§È �  Ã �ÇÁã¹¾i¸ÕÁoº Êu¢Ò � o¹ÒÁ aÂ 
¢o§ÊoÁÊÃoÃµÒÃṎ a§«ÕÅo¹ ³ oÃ§eÃÕÂ¹Êi·¸iìÊu¹·ÃºíÒÃu§ » �Ò¤Åo¡

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร u u
ã¹Ç a¹·Õè 24 ¾ÄÈ¨i¡ÒÂ¹ 2553 eÇÅÒ 09.30 ¹.



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

เยี่ยม
ชม
สวน

้

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผเีสือ้ 
ภเูกต็

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ชม
ววิกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บน
เขา

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

รงั
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กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

Êo Ê  Êo Ê  
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
Áoº¸§ÊoÁÊÃ Áoº¸§ÊoÁÊÃ 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

รวม

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

รวม
จดกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

คู
มิตร

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

มตร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

ที่ปรึกษา อผภ.ประเสริฐ ฟกทองผล 081-3746565

อดีตนายกสโมสรทุกทาน

นายกสโมสร นย.มานะ รัตนยันต 081-5978601นายกสโมสร นย.มานะ รตนยนต 081 5978601

นายกรับเลือก นยล.วีระ หริจันทนะวงศ 081-7191525

นายกเพิ่งผานพน อน.จาํเริญ แซตัน 081-8913529

อปนายก 1 อน.นาวี ถิ่นสาค 086-9473555

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก อุปนายก 1 อน.นาว ถนสาคู 086 9473555

อุปนายก 2 รทร.สมเกียรติ อยูทิม 081-6911248

เลขานุการ รทร.ทพ.สทิธานนท วังซาย 089-7037787

เหรัญญิก อน ชรัตนชัยนันท อรรถบดี 089-6523899ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เหรญญก อน.ชรตนชยนนท อรรถบด 089 6523899

ประธานฝาย สมาชิกภาพ อน.มานพ  เนติวุฒิสาร 081-8921008

คลับเทรนเนอร อน.วิชัย  จิตตศิักดวิัตร 081-7374686

ประธานอนกรรมการ สนเทศโรตารี รทร ธนงค หวังเกียรติ 081-5694976

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ประธานอนุกรรมการ สนเทศโรตาร รทร.ธนงค หวงเกยรต 081 5694976

ประธานมูลนิธิโรตารี รทร.วิชัย พงศชัยสิริกุล 081-8912685

ประธานอนุกรรมการ กลุมศึกษาแลกเปลี่ยน อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบูรณ 081-6910691

ประธานอนกรรมการ โปลิโอพลสั รทร มนลักษณ ตันตพิรสวัสดิ์ 081-4778899
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

ประธานอนุกรรมการ โปลโอพลส รทร.มนลกษณ ตนตพรสวสด 081-4778899

ประธานอนุกรรมการ ทุนการศึกษา อน.ภูชิณ แสงไฟ 081-6062828

ประธานฝาย ประชาสมัพันธ รทร.ณรงคฤทธิ์ ถาวรไพบูลยบุตร 081-9235446

ประธานฝาย บริหารจัดการสโมสร อน วรพจน สหิรัญญวานิช 081 7875431

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ประธานฝาย บรหารจดการสโมสร อน.วรพจน สุหรญญวานช 081-7875431

หนาที่ 2



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 

ผูชวยประธานฝาย บริหารจัดการสโมสร รทร.กิตตศิกัดิ์ เสียงสลัก 086-4754656

ประธานอนุกรรมการ สารสโมสร รทร.ภเสฐ  ธารกมลสุข 086-9524844

ป ฝ โ ็ ป โ  ี ัประธานฝาย โครงการบําเพ็ญประโยชน รทร.บุญสิน ลลีาวิชิตชยั 081-6913940

ประธานอนุกรรมการ บริการระหวางประเทศ รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร 081-9028169

ประธานอนุกรรมการ บริการชุมชน รทร.ถาวร จิรพัฒนโสภณ 089-8742988
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ประธานอนุกรรมการ บริการดานอาชีพ อน.นาวี ถิ่นสาคู 086-9473555

ประธานอนุกรรมการ เพื่อนผูรวมบําเพ็ญประโยชน นยล.วีระ หริจันทนะวงศ 081-7191525

ประธานอนุกรรมการ พิทักษสิง่แวดลอม อน.ชรัณ ธํารงเกียรติกุล 081-8918933
ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ประธานอนุกรรมการ บริการชุมชนโลก รทร.บัณฑติ เกิดวงศบัณฑิต 081-2712828

ประธานอนุกรรมการ พัฒนามนุษยชาติ รทร.สโิรฒน  เหมดลิกวาณิชย 081-5365755

ประธานอนุกรรมการ เยาวชน รทร.พิสทุธิ์ สทุธิจินดาวงศ 087-0160602

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ประธานอนุกรรมการ อาสาสมัครโรตารี รทร.ทรงชัย ณ นคร 081-6911619

ปฎิคม รทร.กฤตภาส อัศวธีระ 081-4768866

เจาหนาที่สโมสร น.ส.พรนภา รอดงาม 081-9788321
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ
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บรรณาธการ
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ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประวัติสโมสรโรตารี ทุงคา

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 23 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 
ุ

สโมสรโรตารีทุงคาจังหวัดภูเก็ต ภาค 3330 ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535  โดยมี
นยก.สาธิต อัศวธีระ ผูลวงลับไปแลวเปนนายกกอตั้งและไดรบัสารตราตั้งจากโรตารสีากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2536 ในระยะเวลา 15 ปที่ผานมา มีการพัฒนาคณภาพของสโมสรจนเปนที่ยอมรับและนาํอดมการณบริการ 42536 ในระยะเวลา 15 ปทผานมา มการพฒนาคุณภาพของสโมสรจนเปนทยอมรบและนาอุดมการณบรการ 4 
แนวทางของโรตารีไปใชอยางกวางขวาง

สมาชิกสโมสร และครอบครัวมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน รวมทั้งการจัดการแขงขันแรลลีแ่ฟมิลี่

โรตารทีุงคาติดตอกันถึง 9 ครั้ง เพื่อหาทุนสําหรับไปใชในโครงการบําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชนอยางตอเนือ่งทุกป

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ุ ุ ญ ุ ุ

ในดานการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในธรุกิจและอาชีพนั้น สมาชิกของสโมสรโรตารีทุงคาไดรับการ

ยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายทานไดรับเลือกเปนผูนําและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกจิและ

วิชาชีพตาง ๆ คณะผูพิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทํางานของตํารวจ คณะกรรมการศาลเจาขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เปนตน

ดานการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และชวงเกิดภยัพิบัติสึ

นามิ หรือน้ําทวม สโมสรมีโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ การสรางจักษุคลินิกเคลือ่นที่นอมเกลาถวายสมเด็จพระเทพ

่ ่

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะองคอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อออกใหบริการกับผูดอยโอกาสที่มีปญหา

ทางสายตาในถิ่นทุรกนัดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําสะอาดใหกับโรงเรียนและชุมชน การสราง

เรือประมงขนาดเล็กและซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสุรยิเดช (วงเวียนน้ําพุ) 
ใ ื ็ ี ใ  ป ป 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

ในเมืองภูเก็ต การอบรมอาชีพใหกับประชาชน เปนตน

สวนการสงเสริมสันติภาพ มิตรภาพ และความเขาใจระหวางประเทศนัน้ สโมสรโรตารีทุงคาไดเขารวม

โครงการเยาวชนแลกเปลีย่น (Youth Exchange) และกลุมศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study 
Exchange) โ ี โ ป ั ี โ โ ใี ั ั ็ 6 โ ื โ โ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

Exchange) ของโรตารีสากลมาโดยตลอด ปจจุบันมีสโมสรโรตารใีนจังหวัดภูเก็ตรวม 6 สโมสร คือ สโมสรโร

ตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุงคา สโมสรโรตารีอนัดามัน สโมสรโรตารีปาตองบีช สโมสรโรตีจังซีลอน สโมสรโรตารี

ภูเก็ตเซาท


