
TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน  2553 

 กําหนดการประชุม



คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวแจงนายก

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

กิจกรรมโรตารี

เยาวชนแลกเปลี่ยน

บรรณาธิการบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

สมาชิกเยี่ยมชมสถานเลี้ยงเด็กกําพรา GOOD SAMARITAN HOME 

ณ ประเทศมาเลเซยี  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2553
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กําหนดการประชุม
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19.30  น.  ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร

20.00  น.   เปดประชุม โดย นย. มานะ รัตนยันต

่

ุ

 
20.05  น.   แนะนําแขกเยีย่มโดยปฏคิมสโมสร รทร. กฤตภาส อศัวธรีะ

20.10  น.   แจงขาวสโมสรโดย  รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

20 15  น    สนเทศโรตารี โดย  นยล วีระ หริจันทนวงศ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก 20.15  น.   สนเทศโรตาร โดย  นยล.วระ หรจนทนวงศ

20.20  น.   อวยพรวนัคลายวันเกดิโดย   อน.นพ.ชูเกยีรติ ฐิตะดิลก

    2 กนัยายน   อน.นพ. ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

 ์
ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

5  กันยายน รทร.มนลกัษณ ตันติพรสวัสดิ

    5 กนัยายน แอนน พญ.สุฎาวัลย โกยศริิพงศ

20.25  น.   แนะนําวิทยากร โดย  อน.มานพ เนติวฒิสาร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย
20.25  น.   แนะนาวทยากร โดย  อน.มานพ เนตวุฒสาร

20.30  น.   วิทยากรประจําสัปดาห  โดย  สัตวแพทยหญิงพัชราภรณ  แกวโมง

                  บรรยายเรือ่ง “ สถานภาพสัตวทะเลหายากในประเทศไทย และ ภยัคุกคามตอ                    

ั 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

                                           สัตวทะเลหายาก”

21.00 น.    ขอบคุณวิทยากร โดย  รทร.มนลกัษณ ตันติพรสวัสดิ์

มอบประกาศนยีบัตร โดย  อน.วิชัย จิตติศักดวิัตร

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ปดประชุม โดย นย. มานะ รัตนยันต
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ขาวแจงนายก
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีทุงคามีมติใหการสนับสนุน 

การจัดทําโครงการ ตล็อคเกอรเก็บของ สําหรับเด็กๆ โดยรวมกับ สโมสร Bukit Bintang  การจดทาโครงการ ตูลอคเกอรเกบของ สาหรบเดกๆ โดยรวมกบ สโมสร Bukit Bintang 

ณ บานเด็กกําพรา GOOD SAMARITAN HOME  ประเทศมาเลเซียกําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
บานเด็กกําพรา GOOD SAMARITAN HOME

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ขาวแจงนายก
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บานเด็กกําพรา GOOD SAMARITAN HOME

 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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คะแนนการประชุม
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ุ

จํานวนสมาชิก         40  ทาน    ลากิจ              -     ทาน

ผเขารวมประชม      28 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผูเขารวมประชมุ      28 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

ประชุมทดแทน     5          ทาน    ขาดประชมุ     6      ทาน

เปอรเซ็นตการประชม    84 61     % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

เปอรเซนตการประชมุ    84.61     % 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร        โดย  รทร.กฤตภาส อัศวะธีระ 
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ฤ

1. คุณปชานน  เจี่ยสกุล     

2. Ms.Fernanda Veroneze Mazon

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

3. โรตาแรคทเตอรอนุสรณ ทัพประภากร

4. อินเตอรแรคทเตอรกนกกาญจน พุมไม

   

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

5. อินเตอรแรคทเตอรธีรุรัตน  นาดูน

6. อินเตอรแรคทเตอรจิระพัฒน สุดสาย

7 อินเตอรแรคทเตอรพงศธร โสฬส
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

7. อนเตอรแรคทเตอรพงศธร โสฬส

8. อินเตอรแรคทเตอรณฐินี จิระพันธ

9. อินเตอรแรคทเตอรพิมพิศา อินตะวงศ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ขาวเลขาสโมสร         โดย   รทร. ภเสฐ  ธารกมลสุข 
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ฐ ุ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

  สโมสรโรตารีปาตองบีช ไดจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อหารายไดเพื่อการ        

กุศล ในวันอาทิตย ที่  29  สิงหาคมนี้   งานเริ่มเวลา  19.00 น.  ณ หองประชุม

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ละติจูด  ลากูนาภูเก็ต   เสียคาผานประตู 600 บาท / ทานจะไดรบัเครื่องดื่ม, 

อาหารเย็นแบบบุฟเฟต ชมการแสดงตาง ๆ เชน วงคอลลินฮิล, การแสดงมายา

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กล, การเตนรํา, การประมูลสินคา

***ตั๋วมีจําหนายลวงหนาจากสมาชิกของสโมสรโรตารี ปาตอง บีช***
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ
ไดรับอีเมลสารสโมสรโรตารีบางพลี ฉบับที่ 1-5 

ไดรับอีเมลสารสโมสรโรตารีภูเก็ต ฉบับที่ 6 วันที่ 25 สิงหาคม 
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH

เยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  2553 

เยาวชนแลกเปลยน (Youth Exchange)

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

M  F d V MMs. Fernanda Veroneze Mazen

เยาวชนแลกเปลี่ยน จากประเทศบราซิล กลาวแนะนําตัว 
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กิจกรรมโรตารี 
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

   ื่ ไ  ใ 
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

รทร. วิชัย พงศชัยสิริกุล  เขารวมกิจกรรมออก รอบตีกอลฟ 18 หลุม เพือหารายไดมอบให 

“องกรเด็กไรญาติ Home & Life”  ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา ที่สโมสรโรตารี     

ปาตองบีช  จัดขึ้นในวันที่ 29 ส ค 53 เวลา 11 30 น  ณ สนาม Laguna Phuket Golf ปาตองบช  จดขนในวนท 29 ส.ค.53 เวลา 11.30 น.  ณ สนาม Laguna Phuket Golf 

Club  ทีอ็อฟ
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กิจกรรมโรตารี รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
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ู

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
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ู

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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กิจกรรมโรตารี
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

สโมสรโรตาแรคท และสโมสรอินเตอรแรคท ในจังหวัดภูเก็ต 

 เดินทางไปเขารวมประชุมอบรมเจาหนาที่สโมสร

ใ ป ั  โ ีในความอุปถัมภของโรตารีสากล ภาค 3330 

ในวันเสารที่ 28 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมซากุระ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา
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สนเทศโรตารี          โดย   รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร
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โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน 

ฤ ุ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
เยาวชนแลกเปลี่ยนเปนโครงการที่นิยมมากที่สุดของโรตารีในการ

่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สงเสริมความเขาใจระหวางกันในนานาประเทศการพัฒนามิตรภาพทีถาวร 

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนไดเริ่มขึน้ในป ค.ศ. 1972 โดยสโมสรโรตารีนีซ 

่ ่ ่ ้
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ประเทศฝรังเศส การแลกเปลียนในยุโรปดําเนนิมาจนกระทังสงครามโลกครัง

ที่ 2 จึงหยดุไป และเริ่มใหมหลงัสงครามในป ค.ศ. 1946 ในป ค.ศ. 1939 

่  ้ กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

โครงการเยาวชนแลกเปลียนไดถูกสรางสรรคขึนระหวางรัฐแคลิฟอรเนีย 

สหรัฐอเมริกา และลาตินอเมริกา นับแตนั้นมา จึงมีการขยายโครงการนี้ไปทั่ว

ไ ่ ่
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

โลก ในปจจุบันมีเยาวชนกวา 7,000 คนไดเขารวมในโครงการแลกเปลียนที

ภาคและสโมสร โรตารีเปนผูสนับสนนุในแตละป 
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สนเทศโรตารี          โดย   รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร
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ฤ ุ

คุณคาของการแลกเปลี่ยนเยาวชนเปนประสบการณที่เกิดขึ้นมิใชแคเพียง

ั ี ั ี่ ั  ี ั้ ั้    โ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

นักเรียนมัธยม ทีรับเยาวชนเขาเรียนรวมทังชุมชนทังหมดดวย การเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนเยาวชนจะใหโอกาสที่เยี่ยมยอดแกนักเรียนในโรงเรียนที่เปนเจาภาพไดเรยีนรู

วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และชีวิตครอบครัวในประเทศอื่นได

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

วฒนธรรม ภาษา ประเพณ และชวตครอบครวในประเทศอนได

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนจะใหโอกาสที่นาสนใจและประสบการณมากมาย

แกเยาวชนใหไดรูเห็นโลกอีกสวนหนึ่ง นักเรียนมักจะใชเวลาไปอยูตางประเทศ 1 ป 

่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

การศึกษาในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนในระยะยาว มีสโมสรและภาคสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยน ในระยะสั้นหลายๆ สัปดาหหรือหลายๆ เดือนมากขึ้นๆ

โ ป ี่ ป โ โ ี ั้ ปกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

โครงการเยาวชนแลกเปลียนเปนโครงการของโรตารีสากลมาตงแตป ค.ศ.1974 

และรับการรับรองไวสูงทีเดียวสําหรับสโมสรโรตารีทั้งหลายในการที่จะสงเสริมความ

เขาใจอันดี และไมตรีจิตระหวางประเทศบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

เขาใจอนด และไมตรจตระหวางประเทศ



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  2553 
สรุปการบรรยายุ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
บรรณาธิการ โดย 2 SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  2553 

ขอตอนรับเดือนกันยายน  เดือนแหงชนรุนใหม

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สภาฯ รับบริการแนวทางที่ 5

โดย ไรอัน ฮายแลนด – ขาวโรตารีสากล วันที่ 28 เมษายน 2553

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
ผูแทนภาคโรตารีทั่วโลกรวมประชุมกันที่สภานิติบัญญัติ 2010 เมื่อวันที่ 28 

เมษายน มีมติผานรางเพื่อใหบรรจุ “ชนรุนใหม” เปนบริการแนวทางที่ 5 ของโรตารี  

่ ่ ่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

หลังจากมีการยอมรับใหมีการเปลียนชือจาก “บริการเยาวชน” ตามทีไดมีการเสนอไวเดิม

ใหเปน “ชนรุนใหม” แลวผูแทนในสภานิติบัญญัติไดมีมติยอมรับการเพิ่มขอความใน

มาตรา 5 แหงธรรมนญสโมสรโรตารี โดยมีคะแนนชนะกันเพียงเล็กนอยคือ 263 ตอ 250 
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

มาตรา 5 แหงธรรมนูญสโมสรโรตาร โดยมคะแนนชนะกนเพยงเลกนอยคอ 263 ตอ 250 

ทามกลางความประหลาดใจและเสียงปรบมือของผูเขารวมประชมุหลังจากมีการอภิปราย

กันเพียงเล็กนอยบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

“ชนรุนใหม” จะไดเขารวมเปนหนึ่งในแนวทางบริการของโรตารีรวมกับ “บริการสโมสร” 

“บริการอาชีพ” “บริการชุมชน” และ “บริการระหวางประเทศ” อันเปนรากฐานกิจกรรม

้ ่ ่ของสโมสรโรตารีทังหลาย โดยทีกอนเริมดําเนินโครงการใด ๆ โรแทเรียนจะตองมีกรอบ

แนวคิดวาโครงการดังกลาวจะจัดเขาในบริการแนวทางใด



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  2553 

มารค แดเนียล มาโลนี ประธานสภาฯ กลาววา “นีเ่ปนการเปลี่ยนแปลงขนาน

ใหญในประวัติศาสตรโรตารี” เขาเสริมวา “โรแทเรียนทั้งหลายใหการสนับสนุนโครงการ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ญ ุ

เยาวชนอยางเขมแข็งมาตลอด ถึงแมกิจกรรมนี้จะไมเคยเปนหนึ่งในแนวทางบริการหลัก

ของโรตารี ผมคิดวานี่จะเปนการเสริมความแข็งแกรงใหแกพันธกิจของเรา”

่ ่ ่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

แนวทางแหงชนรุนใหมยอมรับการเปลียนแปลงเชิงบวกทีในกิจกรรมตาง ๆ ทีเปนการ

พัฒนาผูนํา ที่แฝงตัวในโครงการบริการชุมชนและบริการระหวางประเทศ รวมทั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนตาง ๆ ที่เสริมสรางและรกัษาสันติภาพและความเขาใจในวัฒนธรรมที่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

โครงการแลกเปลยนตาง ๆ ทเสรมสรางและรกษาสนตภาพและความเขาใจในวฒนธรรมท

แตกตางกันในโลก

ผูแทนจากภาค 5170 (แคลิฟอรเนีย สหรับอเมริกา) โรนัลด พี. เซกเกิล เจาของ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ู

รางกฎหมายนี้ กลาววา “ชนรุนใหม” คืออนาคตของโรตารี

เสียงที่โตแยงใหเหตุผลวา บริการเยาวชนนัน้ไดมีการบรรจุอยูแลวในแนวทางบริการที่มีอยู 

  ึ ่   ่ ึ่ ใ 
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ผูแทนทานหนงึกลาววาการเพิมแนวทางบริการอีกหนึงแนวทาง จะทําใหความสําคัญของ

แนวทางเดิมทั้งสี่ลดลง



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  2553 

ิ ็ ิ ั   ิ ใ  ี้
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

เอมิล เอ็ม ริจเคน จากภาค 1900 เยอรมัน กลาววาแนวทางบริการใหมนีสมควร

แลวที่จะจัดใหมีขึ้น “ปริมาณกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งในโร

ตารี” เธอกลาว “การเพิ่มชนรนใหมเขาในฐานแนวทางบริการของโรตารีจะกอใหเกิด

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ตาร  เธอกลาว การเพมชนรนุใหมเขาในฐานแนวทางบรการของโรตารจะกอใหเกด

คุณูปการเปนอยางมากในสายตาของสาธารณชนทั่วไป”

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  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 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  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 10  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 2  กันยายน  2553 
ุ

สโมสรโรตารีทุงคาจังหวัดภูเก็ต ภาค 3330 ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535  โดยมี นยก.สาธิต

อัศวธีระ ผูลวงลับไปแลวเปนนายกกอตั้งและไดรับสารตราตั้งจากโรตารสีากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 ในระยะเวลา 15 

ปที่ผานมา มกีารพัฒนาคณภาพของสโมสรจนเปนที่ยอมรับและนําอดมการณบริการ 4 แนวทางของโรตารีไปใชอยางปทผานมา มการพฒนาคุณภาพของสโมสรจนเปนทยอมรบและนาอุดมการณบรการ 4 แนวทางของโรตารไปใชอยาง

กวางขวาง

สมาชกิสโมสร และครอบครัวมโีอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน รวมทั้งการจัดการแขงขันแรลลี่แฟมิลีโ่ร

ตารีทงคาติดตอกันถึง 9 ครั้ง เพื่อหาทนสําหรับไปใชในโครงการบําเพ็ญประโยชนใหกบัชมชนอยางตอเนื่องทกป

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ตารทุงคาตดตอกนถง 9 ครง เพอหาทุนสาหรบไปใชในโครงการบาเพญประโยชนใหกบชุมชนอยางตอเนองทุกป

ในดานการยกระดับมาตรฐานจรยิธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชกิของสโมสรโรตารีทุงคาไดรับการ

ยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายทานไดรับเลือกเปนผูนําและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกจิและ

วิชาชีพตาง ๆ คณะผพิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทํางานของตํารวจ คณะกรรมการศาลเจาขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

วชาชพตาง ๆ คณะผูพพากษาสมทบ คณะกรรมการตดตามและตรวจสอบการทางานของตารวจ คณะกรรมการศาลเจา

เปนตน

ดานการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และชวงเกิดภัยพิบัติ   สึ

นามิ หรือน้ําทวม สโมสรมีโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ การสรางจักษุคลินกิเคลื่อนที่นอมเกลาถวายสมเด็จพระเทพ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย
ุ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ในฐานะองคอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อออกใหบริการกับผูดอยโอกาสที่มีปญหา

ทางสายตาในถิ่นทรุกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําสะอาดใหกับโรงเรยีนและชมุชน การสราง

เรือประมงขนาดเล็กและซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสรุยิเดช (วงเวียนน้ําพุ) ใน

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

เมืองภูเก็ต การอบรมอาชพีใหกับประชาชน เปนตน

สวนการสงเสรมิสันติภาพ มิตรภาพ และความเขาใจระหวางประเทศนั้น สโมสรโรตารีทุงคาไดเขารวม

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange) และกลุมศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study Exchange) ของโรตารสีากลมา

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

โดยตลอด ปจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตรวม 7 สโมสร คือ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุงคา สโมสรโร

ตารีอันดามัน สโมสรโรตารีปาตองบีช สโมสรโรตีจังซีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท และสโมสรโรตารีลากูนาภูเก็ต


