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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

สวสัดปีใหม  สวสัดปีใหม  2554  2554  ทกๆทานทกๆทานนะครบันะครบับรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

สโมสรโรตารทีุงคา ภาค 3330   โรตารีสากล

สวสดปให   สวสดปให   2554  2554  ุ ๆ านุ ๆ านน ครบน ครบ

สารสโมสรโรตารีทุงคา
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กําหนดการประชม
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ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม
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สนเทศโรตารี
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คะแนนการประชม 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 27 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554

ค แนนการปร ชุม 

จํานวนสมาชิก            40     ทาน      ลากิจ    -      ทาน

ผูเขารวมประชมุ        17    ทาน      ลาปวย 2      ทาน

ประชุมทดแทน       5      ทาน              ขาดประชมุ   16     ทาน

 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

เปอรเซ็นตการประชุม  56.41 % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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สรุปคะแนนการประชุม 

ประจําเดือน ธันวาคม 2553  

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ครัง้ที่ วนัที่ สมาชกิ มาประชมุ ประชุม รวม เปอรเซน็ต 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ทดแทน

1 วันที่ 2 ธันวาคม 53 40 31 6 37 94.87

่
ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

2 วันที่ 9 ธันวาคม 53 40 26 6 32 82.05

3 วันที่ 16 ธันวาคม 53 40 24 3 27 69.23

่

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ
4 วันที 23 ธันวาคม 53 40 17 5 22 56.41

ี่ ป ํ ื     75 64 %  บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

คะแนนเฉลียประจาเดอน    75.64 %  
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ื่ ิ ี ่ ี ป ใขอแสดงความชืนชมสมาชกิทมีคีะแนนประชมุใน
เดือน ธนัวาคม 100 % 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก 1  อผภ  ประเสริฐ ฟกทองผล 10  นยล วีระ หริจันทนะวงศ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

1. อผภ. ประเสรฐ ฟกทองผล

2. นย.มานะ รัตนยันต

3. อน.นพ.ธรณิศ ตันติพริิยะกิจ

10. นยล.วระ หรจนทนะวงศ

11. รทร.บุญสิน  ลีลาวิชิตชัย

12. รทร.นพ.เกษมศักดิ์ สันติศานติ์ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

4. อน.วรพจน สุหิรัญญวานิช

5. อน.สุธา พานิชวงศ

13. รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

14. รทร.มนลักษณ ตันติพรสวัสดิ์

ิโ  ิ ิ 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ
6. อน.นพ.สงวน คุณาพร

7. อน.ชรัณ ธํารงเกียรติกุล

8  อน นาวี ถิ่นสาค

15.  รทร.สิโรฒม เหมดิลกวาณิชย

16. รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร

17  รทร พีรพิชญ อองเจริญบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

8. อน.นาว ถนสาคู

9.  อน.จําเริญ แซตัน

17. รทร.พรพชญ อองเจรญ
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ฤ

1. คุณไพฑูล  แพนชัยภูมิ

2. นายแพทยชูชาติ   นิจวัฒนาู

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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1. ไดรับ email สารสโมสรโรตารีบางพลี ฉบับที่ 23, สารสโมสรโรตารี

จังซีลอน ฉบับที่ 14, สารสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท ฉบับที่ 17,, ู ,

สารสโมสรโรตารีบานโปงและสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

2. ไดรับ email สโมสรโรตารีภูเกต็เซาท แจงกําหนดการประชุมใหญ สามญัประจําป ในวัน

ั ี ี่ 23 ั  2553

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
พฤหสบดท 23 ธนวาคม 2553

3. ไดรับ E-news ประชาสัมพันธทันขาวโรตารี ฉบับที่ 17

4. ไดรับ email สารผูวาการภาคขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

5. ในวันเสารที่ 18 ธนัวาคม อผภ.ประเสริฐ และ อน.นพ.สงวน ไดไปเยีย่ม รทร.วรวรี อยูทิม 

ณ รพ.จุฬา และจะเขารับการผาตัดสมองในวันจันทรที่ 20 ธนัวาคม ซึ่งผลการผาตัด

เรียบรอยด ีฟนตัวเกอืบเปนปกติ มอีาการไขเลก็นอย

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

เรยบรอยด ฟนตวเกอบเปนปกต มอาการไขเลกนอย

6. และวันที่ 23 ธนัวาคม เวลาประมาณ 20.00 น. รทร.วิชยั พงษชัยสิริกลุ เขารับการผาตัดจอ

ประสาทตาเสื่อม ที่รพ.จักษุรัตนิน 

่ ่

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

7. ขอขอบคุณประธานอนกุรรมการบริการดานอาชีพ อน.นาวี ถิ่นสาคู และสมาชิกที่เขารวม

โครงการอบรม “ศาสนพิธกีร” ประจําป 2553 โดยมีวิทยากร อ.มงคล รัตนะ ในวันเสารที่ 18 

ธนัวาคม  มีนักเรียนจากสถานศกึษาตางๆ เขารวมอบรมจํานวนทั้งหมด 26 คน  

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
ธนวาคม  มนกเรยนจากสถานศกษาตางๆ เขารวมอบรมจานวนทงหมด 26 คน  
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ุ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
ในบทบาทหน้าทีข่องการเป็นนายกสโมสร เริ่มต้นตั้งแต่การ

ี ั ึ ้ ี ้ ี่ ั ํ ิ ่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เตรียมตว ศึกษาขอ้มูล และเรียนรู้เกยีวกบการทํากิจกรรมต่างๆ 

ของสโมสร และวางแผนวา่ในปีบริหารจะให้มกีิจกรรมอะไรบ้าง 

พร้อมทั้งคิดว่าจะต้องทําอย่างไรที่จะให้สมาชกิไดม้สีว่นร่วมกนัทํากิจกรรมใหม้ากทีส่ดุ  ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ุ

ใน 1 ปีของการเปน็นายกสโมสร  สิง่สําคัญที่ได้คือมติรภาพ  เชน่การทํากิจกรรมร่วมกบั

ต่างสโมสร มีโอกาสได้เจอบุคคลต่างๆทีม่คีวามสําคัญในองค์กรโรตารี  ซึง่ทําให้สามารถ

เปลี่ยนทศันคติในการทํางาน ซึง่เดมิคิดว่าการเป็นนายก สามารถสั่งการได้เลย แต่จริงๆ 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

เปลยนทศนคตในการทางาน ซงเดมคดวาการเปนนายก สามารถสงการไดเลย แตจรงๆ 

สมาชกิของโรตารีส่วนใหญ ่ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของกิจการ   การใช้ศิลปะหรือวาทะศิลป์

ในการโน้มน้าวจิตใจคนจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง และมีสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากท่าน อผภ.ประเสริฐ  
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

คือให้ชมเชย คนทีร่่วมงานหรือทํางานกับเรา ซึ่งจะสามารถทาํให้คนคนนั้นเปลีย่น

ทัศนคติต่างๆ ทีม่ีต่อเราได ้รวมถึงการติดตามผลของการทํากิจกรรมต่างๆ ทกุกิจกรรม 

เพื่อหาขอ้บกพร่อง นํามาปรับปรงแก้ไข   เพอหาขอบกพรอง นามาปรบปรุงแกไข   

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากการเป็นนายก ซึ่งสามารถนํามาใช้ใน

กิจการงานต่างๆ ของเราได้   และจะเป็นผลดีกบัตัวเองตลอดไป
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วิทยากรประจําสัปดาห
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผูอาํนวยการศนูยอนุรกัษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที ่5 (จังหวดัภเูกต็)

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร เรื่องทีบ่รรยาย
บทบาทหนาทีใ่นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

บทบาทหนาทในการจดการทรพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ในความรบัผดิชอบของ ศนูยอนุรกัษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที ่5 (จังหวดัภเูก็ต)

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ ทีอ่ยูปจจบุนั           ศนูยอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝงที่ 5(จ.ภเูกต็)
ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ีดานสงเสรมิการเกษตร

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ญญ  
ประวตักิารทํางาน ผูอาํนวยการศนูยอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝงที่ 5 

(จ.ภเูกต็) ตัง้แตป พ.ศ.2548
 ั ิ ช ใ ั ช ฝ ื้ ี่ 3 - รบผดชอบในการดแูลทรพยากรทางทะเลและชายฝงพนท 3 

                                 จงัหวัดอนัดามนั  จ.ภเูกต็  พงังา ระนอง



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 27 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554

ุ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต)

สํานักอนรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สานกอนุรกษทรพยากรทางทะเลและชายฝง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ั ิ ิ่ ้

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
อัตรากําลังเจาหนาที่ 29 คน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ขาราชการ   7  คน

ลูกจางประจํา    - คน

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ
พนักงานราชการ   22 คน

เรือขนาด 60 ฟุต จํานวน 1 ลํา      เรือ603
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ุ

เรือขนาด 30 ฟุต  จํานวน 2 ลํา     เรือ304, 305

เรือขนาด 24 ฟุต จํานวน  2 ลํา      เรือ206 , 209 ,220

เรือยาง จํานวน 2 ลํา

รถยนต จํานวน 4 คัน



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 27 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554

ุ

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ ภารกิจและบทบาทหน้าที่ 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

--  ด้านการคุ้มครองป้องกัน บุกรุก ทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการคุ้มครองป้องกัน บุกรุก ทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

--  ด้านการอนรุักษ์และฟื้นฟูด้านการอนรุักษ์และฟื้นฟู--

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

  ุ ูุ ู

--  ด้านการส่งเสรมิการอนรุักษ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสรมิการอนรุักษ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

ื้ ี่ ั ิื้ ี ่ ั ิ ั ั ั ็ั ั ั ็

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ
พืนทีรบัผิดขอบ พืนทีรบัผิดขอบ 33  จังหวัด  ระนอง พังงา ภูเกต็ จังหวัด  ระนอง พังงา ภูเกต็ 

ความยาวแนวชายฝั่ง ความยาวแนวชายฝั่ง 919919..1414    กิโลเมตร กิโลเมตร 

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 27 ประจําวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554

ุ

ปัญหาตา่งๆปัญหาตา่งๆ

ปัญหาตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง ลงไปทับถม แนวปะการังปัญหาตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง ลงไปทับถม แนวปะการัง

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ปญหาตะกอนจากการพฒนาชายฝง ลงไปทบถม แนวปะการงปญหาตะกอนจากการพฒนาชายฝง ลงไปทบถม แนวปะการง

การลักลอบเก็บปะการังและจับปลาสวยงามการทําประมงในบรเิวณแนวการลักลอบเก็บปะการังและจับปลาสวยงามการทําประมงในบรเิวณแนว

ปะการังปะการัง

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

การลักลอบเก็บและขายปะการังการลักลอบเก็บและขายปะการัง

การค้าผลิตภัณฑท์ี่ทําจากซากสัตว์สงวนและคุ้มครองการค้าผลิตภัณฑท์ี่ทําจากซากสัตว์สงวนและคุ้มครอง

ั ํ ป ิ ใ ิ ฝั่ั ํ ป ิ ใ ิ ฝั่ 30003000ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

การลกลอบทาการประมงผดกฎหมายในเขตระบบนศเวชายฝง การลกลอบทาการประมงผดกฎหมายในเขตระบบนศเวชายฝง 3000 3000 เมตรเมตร

ปะการังถูกทําลายโดยสมอเรือปะการังถูกทําลายโดยสมอเรือ

การป้องกันการทําลายแนวปะการัง โดยการติดตั้งทน่และซ่อมแซมท่นผกเรือ การป้องกันการทําลายแนวปะการัง โดยการติดตั้งทน่และซ่อมแซมท่นผกเรือ 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

การปองกนการทาลายแนวป การง โดยการตดตงทนุแล ซอมแซมทุนผูกเรอ การปองกนการทาลายแนวป การง โดยการตดตงทนุแล ซอมแซมทุนผูกเรอ 

แก้ไขปญัหาปะการังถูกทําลายจากกิจกรรมท่องเที่ยวแก้ไขปญัหาปะการังถูกทําลายจากกิจกรรมท่องเที่ยว

การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการอนรุักษ์และฟื้นฟูการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการอนรุักษ์และฟื้นฟู
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

การสร้างเครือขา่ยและการมีส่วนร่วมในดา้นการจดัการการสร้างเครือขา่ยและการมีส่วนร่วมในดา้นการจดัการ

การเสรมิสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการเสรมิสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ส่งเสริม สร้างจติสํานึกในการอนรักษ์ส่งเสริม สร้างจติสํานึกในการอนรักษ์สงเสรม สรางจตสานกในการอนรุกษสงเสรม สรางจตสานกในการอนรุกษ
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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
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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 086-5934562
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
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ุ
สโมสรโรตารทีุงคาจังหวดัภเูกต็ ภาค 3330 ประชมุครั้งแรก เมือ่วันที่ 4 ธันวาคม 2535  โดยมี

นยก.สาธติ อศัวธรีะ ผูลวงลบัไปแลวเปนนายกกอตั้งและไดรบัสารตราตั้งจากโรตารีสากล เมือ่วันที่ 6 เมษายน
2536 ในระยะเวลา 15 ปที่ผานมา มกีารพัฒนาคณภาพของสโมสรจนเปนทีย่อมรบัและนําอดมการณบรกิาร 4   ุ ุ  
แนวทางของโรตารไีปใชอยางกวางขวาง

สมาชกิสโมสร และครอบครวัมโีอกาสทํากจิกรรมตาง ๆ ดวยกัน รวมทัง้การจดัการแขงขันแรลลี่แฟมิ
ลี่โรตารทีุงคาตดิตอกันถงึ 9 ครั้ง เพือ่หาทุนสําหรบัไปใชในโครงการบําเพญ็ประโยชนใหกบัชมุชนอยางตอเนือ่งทกุป

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ุ ุ ุ ุ
ในดานการยกระดบัมาตรฐานจรยิธรรมในธรุกจิและอาชพีนั้น สมาชกิของสโมสรโรตารทีุงคาไดรบัการ

ยอมรบัจากแวดวงธรุกจิและราชการ สมาชกิหลายทานไดรบัเลือกเปนผูนาํและกรรมการบริหารของสมาคมธรุกจิและ
วชิาชพีตาง ๆ คณะผูพิพากษาสมทบ คณะกรรมการตดิตามและตรวจสอบการทาํงานของตํารวจ คณะกรรมการศาลขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เจา เปนตน
ดานการบาํเพญ็ประโยชนตอชมุชนในจังหวดั และระดบัประเทศทัง้ในภาวะปกติ และชวงเกดิภยัพบิตัสิึ

นามิ หรือน้ําทวม สโมสรมโีครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ การสรางจกัษคุลินิกเคลือ่นที่นอมเกลาถวายสมเด็จ
ใ ่ ใ ่

ขาวเลขาฯ

สนเทศโรตารี

สรปการบรรยาย

ประวัติวิทยากร

พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี ในฐานะองคอุปนายกิาสภากาชาดไทย เพื่อออกใหบรกิารกบัผูดอยโอกาสที่
มีปญหาทางสายตาในถิน่ทรุกันดารประเทศ การจดัหาและบริหารจดัการแหลงน้ําสะอาดใหกบัโรงเรยีนและชมุชน
การสรางเรอืประมงขนาดเลก็และซอมแซมทีอ่ยูอาศยัใหกบัผูประสบภยัพบิตัิ สึนามิ การบรูณะวงเวยีนสรุยิเดช (วง
ี ้ํ ) ใ ื ็ ี ใ ั 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

สรุปการบรรยาย

ขาวฝากจากสมาชกิ

เวยีนนําพ)ุ ในเมืองภเูกต็ การอบรมอาชพีใหกบัประชาชน เปนตน
สวนการสงเสรมิสันตภิาพ มติรภาพ และความเขาใจระหวางประเทศนั้น สโมสรโรตารทีุงคาไดเขารวม

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange) และกลุมศกึษาแลกเปลีย่น (Group Study Exchange) ของโร
สี โ ป ั ีสโ ส โ ีใ ั ั ็ 6 สโ ส ื สโ ส โ ี ็ สโ ส โ ี

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ตารสีากลมาโดยตลอด ปจจบุนัมีสโมสรโรตารีในจังหวดัภเูกตรวม 6 สโมสร คอ สโมสรโรตารภีเูกต สโมสรโรตารี
ทุงคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารปีาตองบชี สโมสรโรตจีงัซีลอน สโมสรโรตารภีเูกต็เซาท


