
TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ี ป โ ี ิ ั ั ื่ ็  ั ี โ โ ี
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อดีตประธานโรตารีสากล ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล เยยืมชมอาคารเดก็กอนวัยเรียน ของสโมสรโรตารี

ทุงคา และหองสมุด ณ โรงเรียนวัดสวางอารมณ  ต.ราไวย  ในวันที่ 6 สิงหาคม 53 เวลา 10.30 น. 

โดยมีสมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา, สโมสรโรตารีจังซีลอน และประชาชนรวมกันตอนรับ 

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 7 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 12  สิงหาคม 2553

ุ ,
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กําหนดการประชม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

เรื่อง   ขอแจงงดการประชุมปกติประจําสัปดาห

เรียน   ทานผวาการภาค นายแพทยพรชัย บญแสง

ุ

 เรยน   ทานผูวาการภาค นายแพทยพรชย บุญแสง

สําเนาเรียน   ทานผูชวยผูวาการภาค จันทรา กลุวีระอารยี

  นายกสโมสรโรตารีทุกทาน
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สโมสรโรตารีทุงคาขอแจงงดการประชุมปกติประจําสัปดาหที่ 12 สิงหาคม 2553 

เนื่องจากตรงกับ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เนองจากตรงกบ  วนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระบรมราชนนาถ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี

  (นายมานะ รัตนยันต)

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

  (นายมานะ รตนยนต)

                   นายกสโมสรโรตารีทุงคา

   ปบริหาร 2553  -2554

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร    โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ
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สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร    โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ
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TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 
ขาวเลขาสโมสร    โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

• ไดรับอีเมล แจงการประชมุระหวางพืน้เมืองที่ 1 – 12 Intercity Meeting 1  ในวันเสารที่ 

25 กันยายน 2553 ณ. โรงแรมแกรนดปารค จ.นครศรีธรรมราช   สามารถสงแบบฟอรม

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

การลงทะเบียนและใบจองหองพักทาง E-mail ไดที่ ผชภ. ชวนณภค เตชะทวีกุล 

chuan_t@hotmail.com  หรือ Fax ที่ 0-7532-0338 โทรศัพท 08-1911-6206 ภายใน วันที่ 

ั ใ ั  ี  ี 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

20 กันยายน 2553 ในอัตราคาลงทะเบียนทานละ 600 บ. (ลงทะเบียนหนางาน 800 บ./

ทาน)  หากสมาชิกทานใดสนใจเขารวมประชุม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่เลขานุการ

สโมสร
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สโมสร

• ในวันที่  5 ส.ค. 53  เวลา 8.30  น. รทร.ทพ.สิทธานนท   วังซาย  เลขานุการสโมสร  เขา

พบ ผอ.โรงเรียนพบิูลยสวัสดี คุณนัทธี  ถิ่นสาคู เพื่อกําหนดวันจัดโครงการตรวจฟน โดย
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ู ุ ู

กําหนดใหมีการจัดขึ้นในวันศุกรที่ 10 ก.ย. 53 เวลา 08.00- 10.00 น. จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 803 คนและไดเขารวมประชุม กับชมรมทันตแพทย ภูเก็ต เรื่องโครงการตรวจฟน 

ั ี ิ  ั ี
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

นักเรียน รร.พิบูลยสวัสดี
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•  ขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีทุงคาทุกทาน ที่ไดรวมตอนรับคณะผูชวยผูวาการภาค

จากประเทศมาเลเซีย  และผวาการภาค 3330 โรตารีสากล นพ.พรชัย บญแสง และแอนน 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

จากประเทศมาเลเซย  และผูวาการภาค 3330 โรตารสากล นพ.พรชย บุญแสง และแอนน 

ซึ่งมีสมาชิกเขารวมนําโดย นย.มานะ  รัตนยันต ,อน.นพ.สงวน  คุณาพร,รทร.ฤทธิ์  

เทพบุตร ,รทร.ธนงค   หวังเกียรติ  ,รทร.บุญสิน  ลีลาวิชิตชัย ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 53

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร • ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ไดรวมงานเลี้ยงตอนรับ สมาชิกสโมสรคูมิตร 

ั ใ ั ี่ ํ โ
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

Butterworth  ณ ภตตาคาร แหลมทอง ในวนที 7 ส.ค. 53  เวลา 19.00 น. นาโดย 

นย.มานะ  รัตนยันต ,นยล.วีระ  หริจันทนะวงศ  ,อน.ชูเกียรติ  ฐิตะดิลก ,อน.สมบูรณ  

จิรายส ,อน.มานพ  เนติวฒิสาร ,อน.จําเริญ  แซตัน ,รทร.ทพ.สิทธานนท  วังซาย ,รทร.
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

จรายุส ,อน.มานพ  เนตวุฒสาร ,อน.จาเรญ  แซตน ,รทร.ทพ.สทธานนท  วงซาย ,รทร.

ธนงค  หวังเกียรติ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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• ระหวางวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2553  สมาชิกเดินทางไปประเทศมาเลเซีย

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

วันที่ 14 สิงหาคม

            - รวมงานสถาปนาคณะกรรมการ ปบริหาร 2009 – 2010 สโมสรโรตารี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

BUTTERWORTH ภาค 3300 

ี่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

วันที 14 – 16 สิงหาคม 

          - รวมงานสถาปนาคณะกรรมการ ปบริหาร 2009 – 2010 และรวมจดคูมิตร กับ

สโมสรโรตารี BUKIT BINTANG ณ เมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

สโมสรโรตาร BUKIT BINTANG ณ เมองกวลาลมเปอร ประเทศมาเลเซย 

โดยมีสมาชิกเขารวม นย.มานะ  รัตนยันต, อน.สมบูรณ  จิรายุส, อน.มานพ  

เนติวุฒิสาร,  อน.นพ.ประสิทธิ์  โกยศิริพงศ, อน.จําเรญิ  แซตัน, อน.ชรัณ  ธํารงเกียรติกุล, บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ุ ญ ุ

รทร.ทพ.สิทธานนท   วังซายและแอนน,  รทร.สิโรฒน  เหมดิลกวานิช, รทร.ธนงค  หวัง

เกียรติ, รทร.บุญสิน  ลีลาวิชิตชัย 
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กิจกรรมโรตารี
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สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา  นาํโดย 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

นย.มานะ  รัตนยันต,   อน.ชรัณ  ธํารง

เกียรติกลุ, รทร.กรกช  รุจานกุลูชยั  

รวมกับเทศบาลนครภเก็ต แถลงขาวการ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

รวมกบเทศบาลนครภูเกต แถลงขาวการ

จัดงาน ในวันที่  9 สิงหาคม 2553  

“โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของ

ื่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

แผนดิน เนอืงในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหพระบรมราชินี

นาถ”  กิจกรรม ปลกตนยางนา 999 ตน 
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

นาถ   กจกรรม ปลกูตนยางนา 999 ตน 

โยนลกูบอลจุลินทรีย 9,999 ลกู   ในวันที่ 

3 ส.ค. 53 
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

วันที่ 6 สิงหาคม 53 เวลา 10.30 น. รวมตอนรับ อดีตประธานโรตารีสากล ฯพณฯ พิชัย รัต

ตกลุ เยืย่มชมอาคารเดก็อนวัยเรียน ของสโมสรโรตารีทุงคา และหองสมุด ณ โรงเรียนวัดสวาง

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

อารมณ  ต.ราไวย  มีสมาชิกเขารวม นย.มานะ  รัตนยันต ,อน.วรพจน  สุหริัญวานิช ,อน.จําเริญ 

แชตัน ,นลย.วีระ  หริจันทนะ วงค ,รทร.ทพ.สิทธานนท  วังซาย ,รทร.ภเสฐ  ธารกมลสุข ,อน.วิชัย  

จิตติศักดวิัฒน และ สมาชิกจากสโมสรโรตารีจังซีลอน 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

จตตศกดวฒน และ สมาชกจากสโมสรโรตารจงซลอน 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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กิจกรรมโรตารี
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สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา เขารวมงานเลี้ยงตอนรับ ผูวาการภาค และผูชวยผูวาการภาค 

3300 ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ู

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประมวลภาพ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประมวลภาพ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประมวลภาพ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคาและแอนน 

รวมงาน  “โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

รวมงาน  โครงการเฉลมพระเกยรตแมของ

แผนดิน เนือ่งในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา12 สิงหาพระบรมราชนิีนาถ”  
ิ ป  999  โ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

กิจกรรม ปลกูตนยางนา 999 ตน โยนลกู

บอลจุลินทรีย  จํานวน 9,999 ลกู  ณ สวน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในวันที่ 9  ส.ค. 53  เวลา 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

8.30 - 10.30 น. โดยมีสมาชิกเขารวม

นย.มานะ  รัตนยันตและแอนน, รทร.ถาวร    

ิ ั โ ั ํ ี ิกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

จิรพฒนโสภณ, อน.ชรณ  ธํารงเกียรติกลุ ,  

นยล.วีระ  หริจันทนะวงค, อน.จําเริญ  แซตัน

และแอนน, รทร.กรกช รุจานุกลูชยั และบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

แอนน, รทร.ทพพ.สิทธานนท  วังซาย, รทร.

ธนงค  หวังเกยีรติ, รทร.พีรพิชญ  อองเจริญ 

และแอนนนายกกอตั้ง ธนภรณ  อศัวธรีะและแอนนนายกกอตง ธนภรณ  อศวธระ



TONGKAH
ประมวลภาพ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
บรรณาธิการ โดย 2 SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

มูลนิธิโรตาร-ีปีทีส่ําคัญของมูลนิธิ Rotary Foundation Milestones 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

2000 -  ดนิแดนแถบมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ได้รับการประกาศเป็นเขตปลอดโรคโปลิโอ

 เด็กเล็กมากกว่า 2 พันล้านคนในโลกนี้ ได้รับวัคซนีป้องกันโรคโปลิโอจากโครงการ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

 เดกเลกมากกวา 2 พนลานคนในโลกน ไดรบวคซนปองกนโรคโปลโอจากโครงการ

ขจัดโรคโปลิโอในโลกของมูลนิธิโรตารซีึ่งเริ่มโครงการนี้ในปี 1988

1999 -  โครงการสนับสนนสมทบ (Matching Grant) โครงการที่ 10 000 ได้รับการสนับ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

1999 -  โครงการสนบสนุนสมทบ (Matching Grant) โครงการท 10,000 ไดรบการสนบ

      สนุนจากมูลนิธิโรตารี

-  ก่อตั้งโครงการศนย์การศึกษาโรตารรีะหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและขจัดข้อขัดแย้ง
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

 กอตงโครงการศูนยการศกษาโรตารระหวางประเทศเพอสนตภาพและขจดขอขดแยง

-  ก่อตั้งโครงการทุนให้โอกาสเด็กๆ กําหนด 1ปี มอบทุนแก่ 1,584 โครงการทั่วโลก

1998 -  เงินบริจาคแก่มูลนิธิโรตารีมียอดเกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นับแตก่่อตั้งมูลนิธิบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

  ู  ,  ญ ฐ ู

1996 - ผูบ้ริจาคครบคนที่ 1 ล้านแก่มูลนิธิโรตารี

1994 - ดินแดนภาคพื้นยุโรปตะวันตกได้รับการประกาศเขตปลอดโปลิโอุ

-  เริ่มต้นการจัดกองทุนถาวรประจําปี



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

1993  -   เดก็ที่รับวัคซนีป้องกันโรคโปลิโอในโลก ครบจํานวน 500 ล้านคน

1990    เริ่มต้นกองทนเพื่อการสํารวจ Carl P miller Discovery Grant ครั้งแรก

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

1990  -   เรมตนกองทุนเพอการสารวจ Carl P.miller Discovery Grant.ครงแรก

1985  - เริ่มต้นโครงการโปลิโอพลัส เพื่อขจัดโรคโปลิโอ โดยมุ่งผลสําเร็จในปี 2005    

                 โรตารีครบ 100 ปี 1981 – เริ่มต้นกองทนุสะสมของโรตารีเพือ่โครงการความ   

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

                  เข้าใจกนัและ สนัติภาพในโลก ครั้งแรก

1978  -   เริ่มต้นกองทุน สขุภาพ-ความหิวโหย-และมนุษยชาติ (3-H) ครั้งแรก

1965  - เริ่มต้นกองทนสนับสนนสมทบ (Matching Grant) และทนกล่มศึกษา

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

1965  - เรมตนกองทุนสนบสนุนสมทบ (Matching Grant) และทุนกลุมศกษา

                  แลกเปลี่ยน (GSE) ครั้งแรก

1957 -   เริ่มต้นยกย่องผู้บริจาคกองทุนพอลแฮริสเฟลโล ครั้งแรก

้ ่ ่กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

1947 - ผู้ก่อตั้งโรตารี พอลแฮริส ถงึแกก่รรม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน โรแทเรียนทัว่

                โลกร่วมบริจาคเงนิมากกวา่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มต้นโครงการแรกของ      

                มลนิธิโรตารี-มอบทนการศึกษาแกน่ักศึกษา 18 คนบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

                มูลนธโรตาร มอบทนุการศกษาแกนกศกษา 18 คน

1930 - มูลนิธโิรตารีมอบทุนครั้งแรก 500 เหรียญสหรัฐ แกส่มาคมเดก็ทุพพลภาพ  

               ระหว่างประเทศ



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

1930  -  มูลนิธโิรตารีมอบทุนครั้งแรก 500 เหรียญสหรัฐ แกส่มาคมเดก็ทุพพลภาพ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

                ระหว่างประเทศ

1928  -  เริ่มใชช้ื่อมูลนิธโิรตารีเป็นทางการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชดุแรก

1918  -  มอบทนบริจาคแกม่ลนิธิครั้งแรก 26 50 เหรียญจากสโมสรโรตารีแคนซสัซติี้

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

1918  -  มอบทนุบรจาคแกมูลนธครงแรก 26.50 เหรยญจากสโมสรโรตารแคนซสซต

                รัฐมสิซรูี สหรัฐอเมริกา

1917  - เริ่มก่อตั้งมูลนิธโิรตารีจากกองทนุสะสมของอดีตประธานโรตารีสากล อาร์ค 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

               คลัมพ์ Arch Klumph

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  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

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย
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

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 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 

ผูชวยประธานฝาย บริหารจัดการสโมสร รทร.กิตตศิกัดิ์ เสียงสลัก 086-9476333

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

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ประธานอนุกรรมการ อาสาสมัครโรตารี รทร.ทรงชัย ณ นคร 081-6911619

ปฎิคม รทร.กฤตภาส อัศวธีระ 081-4768866

เจาหนาที่สโมสร น.ส.พรนภา รอดงาม 081-9788321

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

น.ส.รัตนา  ผลิพัฒน 086-5934562
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประวัติสโมสรโรตารี ทุงคา

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 7  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  12 สิงหาคม  2553 
ุ

สโมสรโรตารีทุงคาจังหวัดภูเก็ต ภาค 3330 ประชมุครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535  โดยมี
นยก.สาธิต อัศวธีระ ผูลวงลับไปแลวเปนนายกกอตั้งและไดรับสารตราตั้งจากโรตารีสากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2536 ในระยะเวลา 15 ปที่ผานมา มีการพัฒนาคณภาพของสโมสรจนเปนที่ยอมรับและนําอดมการณบริการ 42536 ในระยะเวลา 15 ปทผานมา มการพฒนาคุณภาพของสโมสรจนเปนทยอมรบและนาอุดมการณบรการ 4 
แนวทางของโรตารีไปใชอยางกวางขวาง

สมาชกิสโมสร และครอบครัวมโีอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยกนั รวมทั้งการจัดการแขงขันแรลลีแ่ฟมิลี่

โรตารีทุงคาติดตอกันถึง 9 ครั้ง เพื่อหาทุนสําหรับไปใชในโครงการบําเพ็ญประโยชนใหกับชมุชนอยางตอเนื่องทุกป

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ุ ุ ญ ุ ุ

ในดานการยกระดับมาตรฐานจรยิธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชิกของสโมสรโรตารีทุงคาไดรับการ

ยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชกิหลายทานไดรับเลือกเปนผูนําและกรรมการบรหิารของสมาคมธุรกจิและ

วิชาชีพตาง ๆ คณะผูพิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทํางานของตํารวจ คณะกรรมการศาลเจา
ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เปนตน

ดานการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และชวงเกิดภัยพิบัติสึ

นามิ หรือน้ําทวม สโมสรมีโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ การสรางจักษุคลินิกเคลื่อนที่นอมเกลาถวายสมเด็จพระเทพ

่ ่

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ในฐานะองคอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อออกใหบริการกับผูดอยโอกาสที่มปีญหา

ทางสายตาในถิ่นทรุกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําสะอาดใหกับโรงเรยีนและชมุชน การสราง

เรือประมงขนาดเล็กและซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสรุยิเดช (วงเวียนน้ําพุ) 
ใ ื ็ ี ใ  ป ป 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ในเมืองภูเก็ต การอบรมอาชีพใหกับประชาชน เปนตน

สวนการสงเสรมิสันติภาพ มิตรภาพ และความเขาใจระหวางประเทศนั้น สโมสรโรตารีทุงคาไดเขารวม

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange) และกลุมศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study 
Exchange) โ ี โ ป ั ี โ โ ีใ ั ั ็ 7 โ ื โ โ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

Exchange) ของโรตารีสากลมาโดยตลอด ปจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตรวม 7 สโมสร คือ สโมสรโร

ตารีภูเก็ต สโมสรโรตารทีุงคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีปาตองบีช สโมสรโรตีจังซีลอน สโมสรโรตารี

ภูเก็ตเซาท และสโมสรโรตารีลากูนาภูเก็ต


