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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

สารสโมสรโรตารีทุงคา
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กําหนดการประชม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

19.30  น.  ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร

20 00  น    เปดประชม โดย นย  มานะ รัตนยันต

ุ

 20.00  น.   เปดประชุม โดย นย. มานะ รตนยนต

20.05  น.   แนะนําแขกเยีย่มโดยปฏคิมสโมสร รทร. กฤตภาส อศัวธรีะ

20.10  น.   แจงขาวสโมสรโดย  รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

่

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

20.15  น.   สนเทศโรตารีโดย   อน.นาวี ถิ่นสาคู

20.20  น.   อวยพรวนัคลายวันเกดิโดย  อน.นพ.สงวน คุณาพร

   วันที่ 9 ธนัวาคม           อน  นาวี  ถิ่นสาคขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

   วนท 9 ธนวาคม           อน. นาว  ถนสาคู

   วันที่ 10 ธนัวาคม         โรตารีแอนนสุรัตน  ฟกทองผล

โรตารีแอนนปราณี  จิตติศักดวิัตร



ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

20.25  น.   แนะนําวิทยากร โดย รทร.วิชยั พงษชัยสิริกลุ

20.30  น.  วิทยากรประจําสัปดาห โดย คุณทนงศักดิ์ จันทรเมธากลุ และ คุณศุภฤกษ ทีปะปาล

                  เรื่อง    "ถายภาพ อยางไร? ใหสวยงาม"
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

                  เรอง    ถายภาพ อยางไร? ใหสวยงาม

21.00 น.    ขอบคุณวิทยากร โดย อน.ชรัณ ธํารงเกยีรติกลุ

                  มอบประกาศเกยีรติคุณ โดย  อน.นพ.ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

ป ป โ ั ั 

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

                  ปดประชุม โดย  นย.มานะ รัตนยันต
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ขาวแจงนายก

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

eªiªÇ¹ÊÁÒªi¡ÊoÁÊÃoÃµÒÃÕ· �§¤Ò æÅaoÃµÒÃÕæo¹¹� 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

eªªÇ¹ÊÁÒª¡ÊoÁÊÃoÃµÒÃ·u§¤Ò æÅaoÃµÒÃæo¹¹
Ã �ÇÁ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร �ËÂo´Ç a¤«Õ¹o»Åioo� 
» » �  aé Õè  ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

»Ãa í̈Ò» � 2553 ¤Ã a§·Õ 17 
oÃ§eÃÕÂ¹e·ÈºÒÅº �Ò¹ºÒ§eË¹ÕÂÇ æÅaoÃ§eÃÕÂ¹´ÒÃÒÊÁ·Ã

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

oÃ§eÃÂ¹e·ÈºÒÅºÒ¹ºÒ§eË¹ÂÇ æÅaoÃ§eÃÂ¹´ÒÃÒÊÁu·Ã
¤Ã aé§·Õè 1 Ç a¹·Õè 15 ¸ a¹ÇÒ¤Á 2553 eÇÅÒ 08.30 ¹.

è è
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

¤Ã aé§·Õè 2 Ç a¹·Õè 19 Á¡ÃÒ¤Á 2554 eÇÅÒ 08.30 ¹.
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คะแนนการประชม 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

ค แนนการปร ชุม 

จํานวนสมาชิก            40     ทาน      ลากิจ    1    ทาน

ผูเขารวมประชมุ        29    ทาน      ลาปวย 1      ทาน

ประชุมทดแทน       8      ทาน              ขาดประชมุ    1      ทาน

 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

เปอรเซ็นตการประชุม  94.87 % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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สรุปคะแนนการประชุม ประจําเดือน พฤศจิกายน 2553  

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ครั้งที่ วันที่ สมาชิก มา

ประชม

ประชุม

ทดแทน

รวม เปอร เซ็นต 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ประชุม ทดแทน

1 วันที่ 4 พฤศจิกายน  53 40 27 1 28 71.79

2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 53 40 24 4 28 71 79ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

2 วนท 11 พฤศจกายน 53 40 24 4 28 71.79

3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 53 40 26 4 30 76.92

4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 53 40 27 6 33 84 61

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

4 วนท 25 พฤศจกายน 53 40 27 6 33 84.61

คะแนนเฉลี่ยประจําเดือน    76.27 %  
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

ขอแสดงความชื่นชมสมาชกิทีม่คีะแนนประชมในขอแสดงความชนชมสมาชกทมคะแนนประชมุใน
เดือนพฤศจกิายน 100 % 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

1. อผภ. ประเสริฐ ฟกทองผล

2. นย.มานะ รัตนยันต

11. อน.จําเริญ แซตัน

12. นยล.วีระ หริจันทนะวงศ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

3. อน.นพ.ชูเกียรติ  ฐิตะดิลก

4. อน.วรพจน สุหิรัญญวานิช

ิ ิ

13. รทร.บุญสิน  ลีลาวิชิตชัย

14. รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

ั  ั ิ ั ิ์
ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

5. อน.มานพ เนติวฒุิสาร

6. อน.นพ.สงวน คุณาพร

7  อน ชรัณ ธํารงเกียรติกล

15. รทร.มนลักษณ ตันติพรสวัสดิ

16. รทร.ถาวร จิรพัฒนโสภณ

17  รทร กรกช รจานกลชัย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

7. อน.ชรณ ธารงเกยรตกุล

8. อน.นาวี ถิ่นสาคู

9. อน.นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ

17. รทร.กรกช รุจานุกูลชย

18. รทร.ฤทธิ์  เทพบุตร

19.รทร.บุญฤทธิ์ ตันสกุล
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

10. อน.ภูชิณ  แสงไฟ

ุ ฤ ุ



TONGKAH
แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร    โดย รทร.กฤตภาส อัศวธีระ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
ฤ

1. President  Rick Loh และ คณะจาก RC. Bukit Bintang, Malaysia

2. Khoo Ken Hee  (Rotary of Sentosa)

่3. คุณภรัณยู บานชื่น

4. Ms. Fernanda Veroneze Mazonกําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร      โดย   รทร.ทพ. สิทธานนท วงัซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

1. ไดรับสารสโมสรโรตารีบางพลี ฉบับที่ 15-18

2. ไดรับ E-news ประชาสัมพันธทันขาวโรตารี ฉบับที่ 152. ไดรบ E news ประชาสมพนธทนขาวโรตาร ฉบบท 15

3. ไดรับสารสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท ฉบับที่ 16 และแจงกําหนดการประชุมปกติ

ประจําวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

4. เหลากาชาด จ.ภูเก็ต รวมกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง จ.ภูเก็ต เชิญชวนสมาชิก โร

ตารีและทานผูเมีเกียรติทุกทานรวมถวายพระพร แดในหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิม

 ั   ิ โ ิ ํ ั  ืขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

พระชมมพรรษา 5 ธนวาคม พรอมรวมบริจาคโลหิต ณ สานกงานตรวจคนเขาเมอง 

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม เวลา 8.00 -15.00 น.

5. สมาชิกรวมกิจกรรมวันคลายวันกอตั้งสโมสรโรตารีภเก็ต ครบรอบ 33 ป ในวัน

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

5. สมาชกรวมกจกรรมวนคลายวนกอตงสโมสรโรตารภเูกต ครบรอบ 33 ป ในวน

อาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน  นําโดย อผภ.ประเสริฐ ฟกทองผล, ผวล.นพ.สงวน คุณา

พร, นย.มานะ รัตนยันต, นยล.วีระ หริจันทนะวงศ, อน.มานพ เนติวุฒิสาร, และ

์

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

รทร.บุญฤทธิ์ ตันสกุล

6. ในวันที่ 1 ธันวาคม รวมงานวันคนพกิารจังหวัดภูเก็ต ณ ม.ราชภัฎภูเก็ต  สมาชิกนํา

โ   ั ั  ี  ิ ั     ิ  โ ี

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

โดย นย.มานะ รตนยนต,นยล.วระ หรจนทนะวงศ  รวมดวยอนเตอรแรคทโรงเรยน

เทศบาลบานบางเหนียว จํานวน 12 คน และโรตาแรคทวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 3 คน



TONGKAH
วิทยากรประจําสัปดาห

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ไ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ไดกลาวถงึความเปนมาของประเทศมาเลเซียและ 
District 3300 สโมสรโรตาร ีBukit Bintang เปน
สโมสรใหญอนัดบั 3 ของภาค 3300  มสีมาชกิขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

สโมสรใหญอนดบ 3 ของภาค 3300  มสมาชก
ทั้งหมด 55 ทาน  พรอมไดกลาวถงึ Project ในปนี ้

3 Project ใหญทีไ่ดทาํ คือ

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

 j  ญ  
1. บรจิาค Wheelchair ใหคนพกิาร 
2. เปน Project ทีไ่ดรวมกบัสโมสรโรตารทีุงคา บริจาคตูเหลก็สาํหรบัเกบ็เสือ้ผา 52 
ใ ้ ็บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ตู ใหสถานเลี้ยงเดก็กาํพรา
3. เปน Project ที่อยูระหวางดาํเนนิการ เปนการคดัเลือกเดก็กาํพรา 6 คน เพือ่ให
ความรเกีย่วกบัดนตร ีโดยใชเวลาประมาณ 1 ป เพื่อใหสามารถใชประกอบอาชพีในความรเูกยวกบดนตร โดยใชเวลาประมาณ 1 ป เพอใหสามารถใชประกอบอาชพใน
อนาคตได



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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TONGKAH
กิจกรรมโรตารี
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TONGKAH
กิจกรรมโรตารี
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TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร การประชมุสภารวม อดีตนายกสโมสรโรตารใีนจังหวดัภเูกต็  
ในวนัที ่6 ธนัวาคม 2553  เวลา 19 00 21 00 น  ณ โรงแรมเพริล ในวนท 6 ธนวาคม 2553  เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมเพรล 

เพื่อกอตัง้สภารวมนายกสโมสรโรตารใีนจังหวดัภเูกต็ 



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 
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TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 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 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 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

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

น.ส.รัตนา  ผลิพัฒน 082-4157297
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประวัติสโมสรโรตารี ทุงคา

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 24 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 9 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


