
TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

ิ โ โ ี   ิ ี ป ิ

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา รวมพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร

สโมสรโรตารีศรีตาป  ในวันอาทิตย ที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมวังใต

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 15  กรกฎาคม 2553



TONGKAH
กําหนดการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 
ุ

19 30 น   ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร 

กําหนดการประชุม

19.30 น.   ลงทะเบยน และรวมรบประทานอาหาร

20.00 น.    เปดประชุม โดย นย.มานะ  รัตนยันต

20 05 น แนะนําแขกเยี่ยมโดยปฏิคมสโมสร รทร กฤตภาส  อัศวธีระ
คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

20.05 น. แนะนาแขกเยยมโดยปฏคมสโมสร รทร.กฤตภาส  อศวธระ

20.10 น.   แจงขาวสโมสร โดย รทร.ทพ.สิทธานนท  วังซาย

20.15 น.   สนเทศโรตารี โดย อน. พงศอนันต สวัณณาคาร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร 20.15 น.   สนเทศโรตาร โดย อน. พงศอนนต สุวณณาคาร

20.20 น.    อวยพรวันคลายวันเกิด โดย อน. นพ. ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

                  วันที่ 13  อน.นพ.สงวน    คณาพรสนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

                  วนท 13  อน.นพ.สงวน    คุณาพร

  วันที่ 17  รทร. ถาวร  จิรพัฒนโสภณ

20.25 น. Club  Assemblyกจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

20.25 น. Club  Assembly

21.00 น.   ปดประชุม โดย นย.มานะ  รัตนยันต



TONGKAH
คะแนนการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

จํานวนสมาชิก      40      ทาน         ลากิจ             - ทาน

ผเขารวมปร ชม     28  ทาน       ลาปวย           ทาน ผูเขารวมประชุม     28  ทาน       ลาปวย        -   ทาน

ประชุมทดแทน -  ทาน         ขาดประชุม   12  ทาน

 ็ 
กําหนดการประชุม

เปอรเซ็นตการประชุม   70.00  %คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ



TONGKAH
แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร โดย รทร.กฤตภาส  อัศวธีระ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

1. สมาชิกสโมรสรโรตารีจังซีลอน                  4. คุณจักริน กตัญชลีกุล

2. สมาชิกโรทาแรทควทิยาลัยเทคนคิภูเก็ต      5. คุณอังศุมาลิน โอนนอก

์
 

3. คุณบุญฤทธิ์  ตันสกุล

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 
ขาวเลขาสโมสร                                   โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

-  ขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีทุกทาน ที่ไดรวมตอนรับผูแทนสโมสรโรตารี Bukit   

่ Bintang ทีเดินทางมารวมพิธีสถาปนาฯ นําโดย นย.มานะ รัตนยันต, รทร.บุญสนิ ลีลาวิชิต 

   ชัย,รทร.ทพ.สทิธานนท วังซาย,  รทร.สิโรฒน  เหมดิลกวาณิชย, รทร.ฤทธิ์ เทพบตุรและ

   สพัฒนา สวรรณอราม ในวันที่ 30 มิถนายน 53 เวลา 9 40 น ณ ทาอากาศยานจังหวัดภเก็ต
กําหนดการประชุม

   สุพฒนา สุวรรณอราม ในวนท 30 มถุนายน 53 เวลา 9.40 น. ณ ทาอากาศยานจงหวดภูเกต

-  ขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีทุกทานที่ไดรวมพิธีสถาปนาสโมสรโรตารีปาตองบีช นํา  

   โดย อผภ.ประเสริฐ ฟกทองผล, นย. มานะ รัตนยันต, รทร.ทพ.สิทธานนท วงัซาย และ   

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร ฐ

    แอนน, รทร.ฤทธิ์ เทพบุตรและสุพฒันา สุวรรณอราม ในวันที่ 2 ก.ค. 53  เวลา   

   18.00 น.  ณ โรงแรม Holiday Inn Patong 

ิ โ โ ี  ีไ่   ิ ี ป โ โ ี ี ป
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

-  ขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีทุกทานทีไดรวมพิธีสถาปนาสโมสรโรตารีศรีตาป นํา

  โดย นย. มานะ รัตนยันต, นลย.วีระ หริจันทนะวงศ, อน.วรพจน สุหิรัญญวานิช, อน.วิชัย   

   จิตติศักดิวัตร และแอนน  อน ภชิน แสงไฟ  อน ชรัณ ธํารงเกียรติกล  อน จําเริญ แซตัน

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

   จตตศกดวตร และแอนน, อน.ภูชน แสงไฟ, อน.ชรณ ธารงเกยรตกุล, อน.จาเรญ แซตน

   และแอนน, รทร.บุญสนิ ลีลาวิชิตชัย, รทร.สิโรฒน เหมดิลกวาณิชย, รทร.มนลักษณ ตันติ 

   พรสวัสดิ์, รทร.ถาวร จิรพัฒนโสภณ, รทร.ทพ.สทิธานนท วังซายและแอนน, รทร.ภเสฐ  

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

   ธารกมลสุข ในวันที่ 4 ก.ค. 53  เวลา 18.00 น.  ณ โรงแรมวังใต จ.สุราษฏรธานี



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 
สรุปการบรรยาย                                   โดย  อผภ. ประเสริฐ ฟกทองผลุ ฐ

กําหนดการประชุม

ื่  “R  I i l C i ”

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร บรรยายเรอง “Rotary International Convention”

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

As the 2010 RI Convention in Montréal, Québec, Canada, drew to a close on 
23 June, RI President-elect Ray Klinginsmith outlined his plans for his term, สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

, y g p ,
which begins 1 July. Participants also got a preview of next year’s big event in 
New Orleans, Louisiana, USA, where the Host Organization Committee has 
planned fun for the whole family. 

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

ประมวลภาพประกอบการบรรยายประมวลภาพประกอบการบรรยาย

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

ประมวลภาพประกอบการบรรยาย

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 
กลาวแสดงความยินดี                           โดย       ผชภ.จันทรา กุลวีระอารีย 

กลาวแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีตอ อน.

จําเริญ แซตัน สําหรับการบริหารงานในปการบริหารที่ผาน

กําหนดการประชุม

จาเรญ แซตน สาหรบการบรหารงานในปการบรหารทผาน

มา พรอมทั้งแสดงความชื่นชมในการทํากิจกรรมตางๆที่มี

คุณคาใหสามารถสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

พรอมทั้งกลาวแสดงความความยินดีตอ นย มานะ รัตนยันต  สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

พรอมทงกลาวแสดงความความยนดตอ นย.มานะ รตนยนต  

ในปบริหารใหม และอวยพรใหประสบความสําเร็จในการ

เสริมสรางสโมสรที่เขมแข็ง ดําเนนิการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงกจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

ๆ ุ

ตามเปาหมาย

พรอมกับมอบของขวัญ เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงานพรอมกบมอบของขวญ เพอเปนกาลงใจในการปฏบตงาน



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15  กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

 สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา รวมพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารุ

สโมสรโรตารีปาตองบีช

ในวันศุกร ที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน ปาตอง เวลา 18.00 น.



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15  กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร รับรองสโมสร Bukit Bintang

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

รับรองสโมสร Butterworth  

ในวันพฤหัสบดีที่  1 กรกฎาคม 2553  



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15  กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

 สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา รวมพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร

สโมสรโรตารีศรีตาป  ในวันอาทิตย ที่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมวังใต เวลา 18.00 น.



TONGKAH
บรรณาธิการ โดย 2 SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

มวลมิตรโรแทเรียนครับ  เปนที่ทราบกันดีคําวา  

กําหนดการประชุม

มวลมตรโรแทเรยนครบ  เปนททราบกนดคาวา  
บรกิารเหนอืตนเอง  เปนประโยคที่ชาวโรแทเรียน
 ป  ี โ ํ ็ ป โ ช 

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

คุนหูเปนอยางดี  และโครงการบําเพ็ญประโยชน
เปนโครงการที่ชาวโรแทเรียนพึงปฏิบัติตอชุมชนทั่ว

ี้ ํ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

โลก  สารสโมสรฉบับนี้ผมขอนําความหมาย
บริการเหนือตนเอง   Service Above Self  

่
สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย
และโครงการบําเพ็ญประโยชน  เพื่อสมาชิกใหมได
ทราบและปฏิบัติตนเปนแบบอยางตอโรแทเรียนรุนกจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

ฏ ุ
หลังตอไป



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

สนเทศโรตาร

กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบรหิาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล

ที่ปรึกษา อผภ.ประเสรฐิ ฟกทองผล

อดีตนายกสโมสรทุกทาน

นายกสโมสร นย.มานะ รัตนยันต

นายกรับเลือก นยล.วีระ หริจันทนะวงศ

นายกเพิ่งผานพน อน.จําเริญ แซตัน
กําหนดการประชม

อุปนายก 1 อน.นาวี ถิ่นสาคู

อุปนายก 2 รทร.สมเกียรติ อยูทิม

เลขานุการ รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

กาหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร เหรญัญิก อน.วิโรจน อรรถบดี

ประธานฝาย สมาชิกภาพ อน.มานพ เนติวุฒิสาร

คลับเทรนเนอร อน.วิชัย จิตติศักดวิัตร

ป โ ี  ั ี ิสนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

ประธานอนุกรรมการ สนเทศโรตารี รทร.ธนงค หวังเกียรติ

ประธานมูลนิธิโรตารี รทร.วิชัย พงษชัยสริิกุล

ผูชวยประธานมูลนิธิโรตารี

ประธานอนกรรมการ กลมศึกษาแลกเปลื่ยน อน ชัยศักดิ์ โกยสมบรณ

สนเทศโรตาร

ิ โ

สรุปการบรรยาย

ประธานอนุกรรมการ กลุมศกษาแลกเปลยน อน.ชยศกด โกยสมบรูณ

ผูชวยประธานอนุกรรมการ กลุมศึกษาแลกเปลื่ยน

ประธานอนุกรรมการ โปลิโอพลัส รทร.มนลักษณ ตันติพรสวัสดิ์

ประธานอนกรรมการ ทนการศึกษา อน ภชิณ แสงไฟ

กจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

ประธานอนุกรรมการ ทุนการศกษา อน.ภูชณ แสงไฟ

ประธานฝาย ประชาสัมพันธ รทร.ณรงคฤทธิ์ ถาวรไพบลูยบุตร

ประธานฝาย บริหารจัดการสโมสร อน.วรพจน สหุริัญญวานิช



TONGKAH

ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

ผูชวยประธานฝาย บริหารจัดการสโมสร รทร.กิตติศกัดิ์ เสียงสลัก

ประธานอนุกรรมการ สารสโมสร รทร.ภเสฐ                       ธารกมลสุข

ประธานฝาย โครงการบาํเพ็ญประโยชน รทร.บุญสิน ลีลาวิชิตชัย

ประธานอนุกรรมการ บริการระหวางประเทศ รทร.ฤทธิ์ เทพบุตรกําหนดการประชุม

ประธานอนุกรรมการ บริการชุมชน รทร.ถาวร จิรพัฒนโสภณ

ประธานอนุกรรมการ บริการดานอาชีพ อน.นาวี ถิ่นสาคู

ประธานอนุกรรมการ เพื่อนผูรวมบําเพ็ญประโยชน นยล.วีระ หรจิันทนะวงศ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
ประธานอนุกรรมการ พิทักษสิง่แวดลอม อน.ชรัณ ธํารงเกียรติกุล

ผูชวยประธานอนุกรรมการ พิทักษสิง่แวดลอม

ประธานอนุกรรมการ บริการชุมชนโลก รทร.บัณฑิต เกิดวงศบัณฑิตสนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

ประธานอนุกรรมการ พัฒนามนุษยชาติ รทร.สิโรฒน          เหมดิลกวาณิชย

ประธานอนุกรรมการ เยาวชน รทร.พสิุทธิ์ สุทธิจินดาวงศ

ประธานอนุกรรมการ อาสาสมัครโรตารี รทร.ทรงชัย ณ นคร

ป ิ ั ี
กิจกรรมสโมสร

สรุปการบรรยาย

ปฎิคม รทร.กฤตภาส อัศวธีระ

เจาหนาที่สโมสร น.ส.ไฉไล อารีรอบ

น.ส.พรนภา พารอดงาม

น ส รัตนา ผลิพัฒน

บรรณาธิการ

น.ส.รตนา                       ผลพฒน
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ประวัติสโมสรโรตารี ทงคา

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 3 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  15   กรกฎาคม  2553 

ประวตสโมสรโรตาร ทุงคา

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

อัศวธีระ ผลวงลับไปแลวเปนนายกกอตั้งและไดรับสารตราตั้งจากโรตารสีากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 ในระยะเวลา 15 ู

ปที่ผานมา มีการพัฒนาคุณภาพของสโมสรจนเปนที่ยอมรับและนําอุดมการณบริการ 4 แนวทางของโรตารีไปใชอยาง

กวางขวาง

สมาชกิสโมสร และครอบครัวมโีอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน รวมทั้งการจัดการแขงขันแรลลี่แฟมิลีโ่ร
กําหนดการประชม

ตารีทุงคาติดตอกันถึง 9 ครั้ง เพื่อหาทุนสําหรับไปใชในโครงการบําเพ็ญประโยชนใหกบัชมุชนอยางตอเนื่องทุกป

ในดานการยกระดับมาตรฐานจรยิธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชกิของสโมสรโรตารีทุงคาไดรับการ

ยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายทานไดรับเลือกเปนผูนําและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกจิและ

กาหนดการประชุม

คะแนนการประชุม

่ วิชาชีพตาง ๆ คณะผูพิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทํางานของตํารวจ คณะกรรมการศาลเจา

เปนตน

ดานการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และชวงเกิดภัยพิบัติสึ

้ ่ ่ ็

ขาวเลขาฯ

แขกเยยีมสโมสร

นามิ หรือน้ําทวม สโมสรมีโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ การสรางจักษุคลินกิเคลื่อนที่นอมเกลาถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ในฐานะองคอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อออกใหบริการกับผูดอยโอกาสที่มีปญหา

ทางสายตาในถิ่นทรุกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําสะอาดใหกับโรงเรยีนและชมุชน การสราง

ื ป ็  ี่  ั ใ  ั ป ั ิ ั ิ ึ ิ ี ิ ี ้ํ ใ

สนเทศโรตารี

สรุปการบรรยาย

เรือประมงขนาดเล็กและซอมแซมทีอยูอาศัยใหกับผูประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสรุยิเดช (วงเวียนนําพุ) ใน

เมืองภูเก็ต การอบรมอาชพีใหกับประชาชน เปนตน

สวนการสงเสรมิสันติภาพ มิตรภาพ และความเขาใจระหวางประเทศนั้น สโมสรโรตารีทุงคาไดเขารวม

โ ป ี่ (Y h E h )  ศึ ป ี่ (G  S d  E h ) โ สี

กิจกรรมสโมสร

บรรณาธิการ

โครงการเยาวชนแลกเปลยน (Youth Exchange) และกลุมศกษาแลกเปลยน (Group Study Exchange) ของโรตารสากลมา

โดยตลอด ปจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตรวม 7 สโมสร คือ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุงคา สโมสรโร

ตารีอันดามัน สโมสรโรตารีปาตองบีช สโมสรโรตีจังซีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท และสโมสรโรตารีลากูนาภูเก็ต


