
TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

 กําหนดการประชุม



คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวแจงนายก

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

กิจกรรมโรตารี

เยาวชนแลกเปลี่ยน

บรรณาธิการบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

พิธีประดับเข็มสมาชิกใหม  คุณบุญฤทธิ์ ตันสกลุ

 โด ย ผชภ. กลุศักดิ์ ฤทธิสิริกุล ผูชวยผูวาการภาค พื้นที่ 6 และ นย.มานะ รัตนยันต 

 พรอมดวยสมาชิกสโมสรโรตารีทงคา รวมแสดงความยินดี  ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2553 

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2553

 พรอมดวยสมาชกสโมสรโรตารทุงคา รวมแสดงความยนด  ในวนพฤหสบด ท 9 กนยายน 2553 



TONGKAH
กําหนดการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

19.30  น.  ลงทะเบยีน และรวมรับประทานอาหาร

20.00  น.   เปดประชุม โดย นย. มานะ รัตนยนัต

ุ

 
ุ

20.05  น.   แนะนําแขกเยี่ยมโดยปฏิคมสโมสร รทร. กฤตภาส อัศวธีระ

20.10  น.   แจงขาวสโมสรโดย  รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

โ ี โ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
20.15  น.   สนเทศโรตารี โดย   รทร.ภเสฐ ธารกมลสุข

20.25  น.   อวยพรวันคลายวันเกิดโดย  อน.นาวี  ถิ่นสาคู

   วันที่  17 กันยายน  อน ภชิณ แสงไฟขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

   วนท  17 กนยายน  อน.ภูชณ แสงไฟ

   วันที่  19 กันยายน  รทร.วิชัย พงษชัยสิริกุล , รทร.ฤทธิ์  เทพบตุร

20.30  น.   แนะนําวิทยากร โดย  รทร. ถาวร จิรพัฒนโสภณ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

20.35  น.   วิทยากรประจําสัปดาห  โดย  ชมรมเชียรกีฬา เดอะฮัท ภูเก็ต

                  บรรยายเรื่อง “เชียรกีฬาใหสนุก โดยชมรมเชียรกีฬาเดอะฮัท ภูเก็ต”

ิ โ ิโ  ิ ิ 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

21.00 น.    ขอบคุณวิทยากร โดย รทร.สิโรฒม  เหมดิลกวาณิชย

 มอบประกาศนียบัตร โดย  อน. จําเริญ  แซตัน

 ปดประชม โดย นย  มานะ รัตนยนัต

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
 ปดประชุม โดย นย. มานะ รตนยนต



TONGKAH
ขาวแจงนายก

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการเยี่ยมสโมสรโรตารีพื้นที่ 6 และ 7 

ของผวาการภาค  3330  โรตารีสากล    นพ พรชยั  บญแสง 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ของผูวาการภาค  3330  โรตารสากล    นพ.พรชย  บุญแสง

ณ หองประชุมยอยอาเขต 4  โรงแรมภูเกต็เมอรลนิ

และหองประชุมชั้นลอย(บนคอฟฟชอป) โรงแรมเพิรล ภูเก็ต

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร วันเสารที่ 18 กนัยายน 2553

•  ผวภ. เดนิทางถึงสนามบิน จังหวัดภเกต็  เที่ยวบิน TG 201 เวลาประมาณ  09.00 น.

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ู

•  กิจกรรมรวม  / รอรับ ผวภ. ที่สนามบินนานาชาติจังหวัดภเูก็ต - ที่พัก โรงแรม ภูเก็ตเมอรลนิ

• 13.30 น. -  15.30 น. เยีย่ม สร.อนัดามัน ( หองอาเขต 4 โรงแรมภูเก็ตเมอรลนิ)

ี่   โ ็  ิกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

• 16.00 น. -  18.00 น. เยยีม สร.ทุงคา  ( หองอาเขต 4 โรงแรมภูเก็ตเมอรลนิ )

• 18.00 น. - 21.00 น. -  งานพิธสีถาปนานายก และคณะกรรมการบรหิาร สโมสรโรตารี อันดามัน

                   ภูเก็ต ปบริหาร 2553 – 2554 ชดุใหมบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ู ุ

                                   -   ประดับเหรียญสมาชิกใหม

                                   -   ผูบริจาคเหรียญ พอลฯ                    

วันอาทิตยที่ 19 กนัยายน 2553วนอาทตยท 19 กนยายน 2553

• 13.30 น. - 15.30 น.กําหนดเยี่ยม สร. จังซีลอน หองอาเขต 4 โรงแรมภูเก็ตเมอรลนิ



TONGKAH
ขาวแจงนายก

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

วันจันทร ที่ 20 กนัยายน 2553 (วันเยาวชนโลก)

• 10.00 - 12.00  น.  ผวภ.รวมงานพิธีสถาปนานายก และคณะกรรมการบรหิาร สโมสรอินเตอร
 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

             แรคท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ( สร.จังซีลอน - อปุถัมภ )

• 13.00 - 15.00 น.    ผวภ.รวมงานพิธีสถาปนานายก และคณะกรรมการ  บริหารสโมสรอินเตอร

             แรคท โรงเรียนเทศบาลปลกปญญาในพระอปถัมภ  (สร ภเกต็  อปถัมภ)

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

             แรคท โรงเรยนเทศบาลปลกูปญญาในพระอปุถมภ  (สร.ภูเกต – อุปถมภ)

วันองัคารที่  21 กนัยายน 2553

•  13.30 น.- 15.30 น.  กําหนดเยี่ยม สร. ปาตองบีช  หองประชุมชั้นลอย โรงแรม เพิรลภูเกต็

่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

วันพุธท ี22 กนัยายน 2553

•  13.30  น. - 15.30 น.  กําหนดเยี่ยม สร.ภเูก็ต หองประชุมชั้นลอย โรงแรมเพิรล

•  16.00 น. - 18.00 น.   กําหนดเยี่ยม สร.ภเก็ตเซาท หองประชมชั้นลอย โรงแรมเพิรล
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

  16.00 น.  18.00 น.   กาหนดเยยม สร.ภเูกตเซาท หองประชุมชนลอย โรงแรมเพรล

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 

่ ้ ่
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

•  กิจกรรมรวม    ประชุมรวม  6 สโมสร  ตอนรับผวภ.เยี่ยม สร.ในจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 6      

    และ  7  อยางเปนทางการ วันพฤหสับดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 19.00 น. - 21.00 น.

    ณ หองบอลรม โรงแรมเพริล ภเก็ต    สมาชิกแตงกายสทปร จําสโมสร     ณ หองบอลรูม โรงแรมเพรล ภูเกต    สมาชกแตงกายสูทประจาสโมสร 



TONGKAH
คะแนนการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
ุ

จํานวนสมาชิก         40  ทาน    ลากิจ              -     ทาน

ผเขารวมประชม      25 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผูเขารวมประชมุ      25 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

ประชุมทดแทน    3          ทาน    ขาดประชมุ    11      ทาน

เปอรเซ็นตการประชม    74 35     % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

เปอรเซนตการประชมุ    74.35     % 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร        โดย  รทร.กฤตภาส อัศวะธีระ 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
ฤ

1. ผชภ. กลุศักดิ์ ฤทธิสิริกลุ

2. อน.สมพร ชุมพงษ

10   อินเตอรแรคทเตอรพงศธร โสฬส

11  อินเตอรแรคทเตอรกนกกาญจน พุมไม

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

3. นยล.กิตติพงศ องควิมลการ

4. คุณธนชิต โสดสิงห

5. โรตารีแอนนอังศมาล ีโอนนอก

12  อินเตอรแรคทเตอรณฐินี จิระพันธ

13   อินเตอรแรคทเตอรพิมพิศา อนิตะวงศ    

14   อินเตอรแรคทเตอรธีสุรัตน  นาดูน

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

5. โรตารแอนนองศุมาล โอนนอก

6. คุณปชานน  เจี่ยสกลุ

7. นย.วรเชษฐ จันตะนาเขต

8 โรตาแรคทเตอรสชน กาจกลา

ุ ู

15   อินเตอรแรคทเตอรจิระพัฒน สุดสาย

16   อินเตอรแรคทเตอรพนิต อินทชัย

17  อินเตอรแรคทเตอรสภาพร แสงสวรรณ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

8. โรตาแรคทเตอรสุชน กาจกลา

9. โรตาแรคทเตอรมัส เปนมะโอคาํ

17  อนเตอรแรคทเตอรสุภาพร แสงสุวรรณ

18  Ms.Fernanda Veroneze Mazon

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร         โดย   รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

ไดรับสารสโมสรโรตารีจังซลีอน ฉบับที่ 2

 
 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ไดรับอีเมลประชาสัมพันธภาค 3330 แจงขาวการเตรยีมการ 24  ตุลาคม วัน

โปลิโอโลก 

่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ไดรับอีเมลแจงขยายเวลา สวนลดคาลงทะเบียนลวงหนา การประชุมเจาหนาทีโร

ตารีสากล ระดับภูมิภาค โซน 6B, 7A และ 10B ประจําป 2553  จนถึง 30 กันยายน 

่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ไดรับอีเมลแจงขาวประกวดการถายภาพวีดีโอ ของอินเตอรแรคทปที 2 หมดเขต

วันที่ 1 ธันวาคม 2553  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Page/100816 news videocontest.aspx

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

p://www. o y.o g/e / ed dNews/News/ ge/ 008 6_ ews_v deoco es . sp

ไดรับสารสโมสรโรตารีภูเก็ต ฉบับที่ 8  ลงวันที่ 8 กันยายน 53

ไดรับจดหมายจากสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ ภเก็ต ขอเชิญรวมบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ไดรบจดหมายจากสมาคมสตรอาสาสมครรกษาดนแดน จ.ภูเกต ขอเชญรวม

สนับสนุนสงทีมเขาแขงขันหรือสนับสนุนปายโฆษณา ในการแขงขันโบวลิ่งการกุศล 

ส.อ.ร.ด. ภูเก็ตครั้งที่ 1 ในวันอาทิตยที่ 12 ก.ย. เวลา 9.00 น. ณ ซีเอสโบวล บิ๊กซี ชิงู

รางวัลเกียรติยศแมทัพภาคที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาทุนมอบน้ําใจสูชายแดน 

และสนับสนุนภารกิจของสมาคม



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร         โดย   รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

ขอเชิญสมาชิกและ แอนนรวมกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากนักเรียนโรงเรยีนพบิูลย

สวัสดี   ในวันที่ 10 กันยายน 2553  เวลา 8.00 – 10.00 น.

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมระหวางพื้นที่ 1- 12 วันที่ 25 กันยายน จ.

นครศรีธรรมราช

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร ไดรับสารสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี และ สโมสรโรตารปีทุมวัน

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สโมสรไลออนสภูเก็ต ไลออนสภูเก็ตอันดามันซี ไลออนสภูเก็ตเพริล และไลออนสปา

ตองบีชภูเก็ต  เปนเกียรติในการเลี้ยงฉลองอาหารค่ํา ฉลองตําแหนงนายกสโมสร ใน

วันที่ 18 กันยายน เวลา 18 00 น
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

วนท 18 กนยายน เวลา 18.00 น.

ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคี รร.เทศบาลบานบางเหนียว ในวันเสารที่ 18 กันยายนนี้
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี                        พิธีประดับเขม็สมาชิกใหม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
อน. มานพ เนตุฒิสาร   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพุ

 กลาวเปดพิธีประดับเข็มสมาชิกใหม คุณบุญฤทธิ์ ตันสกุล



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี      พิธีประดับเข็มสมาชิกใหม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ผชภ  กลศักดิ์ ฤทธิสิริกล ผชวยผวาการภาคพื้นที่ 6 ภาค 3330    ปร ดับเข็มโรตารีผชภ. กุลศกด ฤทธสรกุล ผูชวยผูวาการภาคพนท 6 ภาค 3330    ประดบเขมโรตาร

แกสมาชิกใหม คุณบุญฤทธิ์  ตันสกุล



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

 นย.มานะ รัตนยันต  นายกสโมสรโรตารีทุงคา  ประดับเข็มอรรถพจน ของปบริหาร      

พรอมทั้งมอบเนคไท และ หนังสือทําเนียบสโมสร แก คุณบุญฤทธิ์ ตันสกุล



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ิ์ ั   ิ ใ                                      คุณบุญฤทธ ตนสกุล  สมาชกใหม                                     

กลาวคําปฏิญาณตน และกลาวขอบคุณพรอมกลาวแสดงความรูสึก



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ี  โ ี ิ ใ  ิ์ ันายก และ อดีตนายก รวม สนเทศโรตารีสมาชิกใหม คุณบุญฤทธิ ตันสกุล



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

อน  สธา พานิชวงศ  พรอมสมาชิกสโมสรโรตารีทงคา                     บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อน. สุธา พานชวงศ  พรอมสมาชกสโมสรโรตารทุงคา                     

รวมรองเพลงอวยพรวันคลายวันเกิด                                  

อน ชรัตนชัยนนัท อรรถบดี และโรตารีแอนนวัชรี สวัณณาคารอน.ชรตนชยนนท อรรถบด และโรตารแอนนวชร สุวณณาคาร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

นย. วรเชษฐ  จันตะนาเขต  นายกสโมสรโรตาแรทควิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต              

เชิญชวนสมาชิกรวมโครงการ “ปอนขาวนอง... รวมรองเพลง” ณ ศูนยศกึษาพิเศษ

ป ํ ั ั ็ต  โ ยสโมส โ ต  ิ ย ลัย นิ ็ต  ใน ม ป ัม     ประจาจงหวดภูเกต  โดยสโมสรโรตาแรทควทยาลยเทคนคภูเกต  ในความอุปถมภของ   

โรตารีทุงคา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553   เวลา 8.00-12.00 น.



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

โครงการตรวจสุขภาพชองปากและฟน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี  โดยสโมสรโรตารีทุงคารวมกับ

ชมรมทันตแพทยภูเก็ต  ในวันที่ 10 กันยายน 53  สมาชกิเขารวม นย.มานะ รัตนยันต, อน.วิชัย จิตติศักดิวัตร

 อน  นพ ประสิทธิ์  โกยศิริพงศ   อน วรพจน สหิรัญญวานิช  อน นาวี ถิ่นสาค   นยล วีระ หริจันทนะวงศ  , อน. นพ.ประสทธ  โกยศรพงศ,  อน.วรพจน สุหรญญวานช, อน.นาว ถนสาค,ู  นยล.วระ หรจนทนะวงศ, 

รทร.บุญสิน  ลลีาวิชิตชัย, รทร.ทพ.สิทธานนท  วังซาย,  รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร, รทร.พิสุทธิ์ สุทธิจินดาวงศ, 

รทร.บุญฤทธิ์ ตันสกุล, คุณพรนภา รอดงาม และ Ms. Fernanda Veroneze Mazon (YE)



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี     (ภาพกิจกรรม)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี            (ภาพกิจกรรม)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี            (ภาพกิจกรรม)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวฝากจากสมาชิก

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชิก นยล. กิตติพงศ องควิมลการ   จากสโมสรโรตารีภูเก็ต  แจงขาวประชาสัมพันธ การแขงขันโรตารี 

ภเก็ตกอลฟคัพ ครั้งที่ 18  ณ สนามกอลฟภเก็ตคันทรีคลับ  ในวันเสารที่ 25 กนัยายน 2553   บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ภูเกตกอลฟคพ ครงท 18  ณ สนามกอลฟภูเกตคนทรคลบ  ในวนเสารท 25 กนยายน 2553   

   -     กาํหนดการลงทะเบียนเวลา 9.00  น. 

- Shot Gun Start 11.00  น.                                 

   -     คาสมัครประเภททีม 12,000 บาท / ประเภทบุคล 3,000 บาท  

และงานเลีย้งกลางคืนจะมีการแจกรางวัลแกผูชนะ พรอมลุนรับรางวัลหางบัตร 



TONGKAH
ประวัติวิทยากร

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
ตําแหนง หวัหนากลุมงานปองกนับําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและสุขภาพจิต

่ 
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สถานที่ทํางาน กลุมงานปองกันบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและสุขภาพจิตสํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดภเูก็ต

การศกึษา 1  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสขศาสตร)  มหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

การศกษา 1. วทยาศาสตรบณฑต (สาธารณสุขศาสตร)  มหาวทยาลยขอนแกน

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

โ โ ่  ื่
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยวีางแผนสิงแวดลอมเพือการ

   พัฒนาชนบท)   มหาวิทยาลยัมหดิล

4. ประกาศนยีบัตรบัณฑิต (วิชาชีพคร) มหาวิทยาลยัราชภฎัภเก็ต4. ประกาศนยบตรบณฑต (วชาชพครู) มหาวทยาลยราชภฎภูเกต

5. ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (สปาและความงาม) วิทยาลยั 

    อาชีวศึกษาภูเก็ต



TONGKAH
ประวัติวิทยากร (ตอ)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
( )

การทํางาน 1. รับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ตําแนงนักวิชาการสุขาภิบาล พ.ศ. 

     2529

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

2. ปฏิบัติราชการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตําแนงนกัวิชาการ      

     ควบคุมโรค พ.ศ. 25231-32

3  ปฏิบัติราชการที่สํานักงานสาธารณสขจังหวัดภเก็ต ตําแนงนกัวิชาการ     

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

3. ปฏบตราชการทสานกงานสาธารณสุขจงหวดภูเกต ตาแนงนกวชาการ     

    สาธารณสุข พ.ศ.  2532-ปจจุบัน

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ประสบการณการเปนวิทยากร

1. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต อาชวีศกึษาภูเก็ต วิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต

2 วิทยากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม การดแลสขภาพแบบทางเลือก ใหองคกรปกครองทองถิ่น 
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

2. วทยากรดานอนามยสงแวดลอม การดูแลสุขภาพแบบทางเลอก ใหองคกรปกครองทองถน 

ภาคเอกชน และ หนวยงานราชการ โรงแรม สปา และองคกรสาธารณกศุล โรตารี ไลออน 

ชมรมผูสูงอายุ
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

3. วิทยากรดานสุขภาพจิตและยาเสพติด

4. รวมจัดรายการวิทย ุ 94  ซิตีเรดิโอ



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
ุ

การอดอาหารเพื่อสุขภาพ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

แนวคิดสุขภาพ
 สุขภาพ  เปนสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ไมเพียงแตปราศจากโรคและ

ิ  ั้ ป ั ี่ ํ ใ  ี ป ี่ ป ิ ึ้ ใ 
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ความพิการเทานัน สุขภาพเปนพลวัตรทีทําใหมีการเปลียนแปลงเกิดขึนในแต

ละบุคคลตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ สุขภาพองครวม  หมายถึงความสมดุลของทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและวิญญาณ ไมเพียงแต

ไ  ็ ป  ื ไ  โี ั ึ ํ ิ ี ิ ี่ ื  ีบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ไมเจบปวย หรอไมมโรคหากยงครอบคลุมถงการดาเนนชวตทยนยาว และมความสุขขอ

ทุกคนดวย



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
ุ

องคประกอบของสุขภาพองครวม มี 5 มิติ

1 ิ ิ  ป ิ ิ  ็  ป โ ็ ป  ใ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

1. มตทางกาย เปนมตทางรางกายแขงแรงสมบูรณ ปราศจากโรคและความเจบปวย อยูใน

องคประกอบดานอาหาร สิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัย การสงเสริมสุขภาพ และเศรษฐกิจพอเพียง

2. มิติทางจิตใจ เปนมิติที่บุคคลมีสภาวะทางจิตใจแจมใส ปลอดโปรง ไมมีความกังวล มี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ความสุข มีเมตตา และลดความเห็นแกตัว

3. มิติทางสังคม เปนความผาสุก ของครอบครัว สังคมและชุมชน โดยชุมชนสามารถใหความ

ชวยเหลอืดแลซึ่งกันและกนั สังคมมีความเปนอยที่เอือ้อาทร เสมอภาค มีความยติธรรม และ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ชวยเหลอดูแลซงกนและกน สงคมมความเปนอยูทเอออาทร เสมอภาค มความยุตธรรม และ

มีระบบบริการที่ด ีและทั่วถึง

4. มิติทางจิตวิญญาณ เปนความผาสุก ที่เกดิจากจิตใจสัมผัสกับสิ่งที่บุคคลยดึมั่นและเคารพ

่ ่ ่กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

สูงสุด ทําใหเกดิความหวัง ความเชื่อมั่นศรัทธา มกีารปฏิบัติที่ดีงามดวยความเมตตา กรุณา 

ไมเห็นแกตัว มีความเสียสละ และยินดีในการไดมองเหน็ความสุขหรือความสําเร็จของบุคคล

อืน่ ดังสขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้น เมื่อบคคลที่มีความหลดพนจากตัวเองบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อน ดงสุขภาวะทางจตวญญาณจะเกดขน เมอบุคคลทมความหลดุพนจากตวเอง

5. มิติทางอารมณ เปนการสนองตออารมณทั้งดานบวกและดานลบ บุคคลที่เขาใจการ

สนองตอบตออารมณของตนเองและผูอืน่ สามารถวิเคราะหไดวาผลจะเกดิขึ้นอยางไร ดี

ื ไ  ้ ไ หรือไมดี และสามารถควบคุมอารมณตรงนันได



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
ุ

การดูแลสขุภาพแบบองครวม
1 อาหาร ธรรมชาติบําบัด

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

1. อาหาร

2. ออกกําลงักาย

3. การใชยาสมุนไพร

ธรรมชาตบาบด
ปญหาสุขภาพของคนไทย มีสาเหตุมาจาก

1. วัฒนธรรมการกินที่เปลีย่นไป

ั ี ิ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

4. คันธบําบัด (Aromatherapy)

5. วารีบําบัด (Hydrotherapy)

6. การใชพลงั

2. รับสารเคมี สารพิษจากอาหาร

3. การดําเนนิชีวิตที่เปลีย่นไป

4. จุดออนของการแพทยแบบแผน

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

7. การฝกความคิด (Health & Mind Thinking)

8. การนวดบําบัด (Massage Therapy)

ั ิ

ุ

5. ธรรมชาติบําบัด

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

9. การขจัดพิษ (Detoxification)

หลักของธรรมชาติบําบัด
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

1. การกนิอาหารใหถูกตองและเหมาะสม ตามแตระยะของสุขภาพ

2. ลางพิษ จากรางกาย ใจ และจิตวิญญาณ

3        ปรับรางกาย และใจส   ดลภาพ3.       ปรบรางกาย และใจสู   ดลุภาพ



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2553 
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พิษมาจากไหน อาการเบื้องตน

ี่  
 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

อนุมลูอิสระ รางกายไดรับมาจาก



ทีบอกวารางกายสะสมสารพิษ

1. คัดจมูก น้ํามูกไหล
2 ผิวพรรณหอเหี่ยว ไมมีน้ํามัน

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

อาหารปง ยาง ทอด จนเกรียมจัด
 สารเคมีในอาหาร สี กลิ่น สารกนับูด
 ยาทีก่ินเขาไป

2. ผวพรรณหอเหยว ไมมนามน
3. หงุดหงิด กระสับกระสาย โมโหงาย
4. ลิ้นเปนฝา
5. ลมหายใจรอนแรง

่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

 สารเคมีฆาแมลงในบาน การเกษตร
 โลหะหนัก ควันพิษ
 กรดไขมันไปอิ่มตัวกับออกซิเจน           น้ํามันหืน

6. กลิ่นตัวแรง
7. มึนหัว ปวดหัว
8. มีลมในทอง จุกเสียด
9 เบื่ออาหาร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

 กรดไขมนไปอมตวกบออกซเจน           นามนหน
 น้ํามันทอดซ้ํา
 เขมา ควันไฟ ควันบุหรี่

9. เบออาหาร
10. ตาแดงก่าํ
11. เหงื่ออกงาย

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
สรุปการบรรยาย
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การอดเพื่อลางพิษ

กนิอาหารนอยกวา 800 แคลอรี่

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

กนอาหารนอยกวา 800 แคลอร

1. อดดวยผลไม กนิผลไมชนดิเดยีวทั้งวัน

2. อดดวยน้ําผลไม เริ่มมื้อเชาดวนผลไม 1 จาน น้ําสม 1 แกว จากนั้นเมื่อถึงมื้ออาหาร ใหดื่ม

้ํ ไ  ิ ใ ิ ึ่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

นําผลไมชนิดใดชนดิหนงึ

3. อดดวยน้ําเปลา เริ่มตนเหมอืนวิธีที่ 2 แลวดื่มน้ําเปลาตลอดวัน

4. อดแหง เริ่มตนเหมือนวิธีที่ 2 แลวไมกินอะไรเลย

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย
การอดมีผลอยางไร

1. ชวยใหอวัยวะตางๆ ไดพัก

7. ทําใหผิวพรรณสดใส เปลงปลั่ง

8. ลดความอยากบุหรี่
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ๆ

2. รางกายไดยอยสารพิษ

3. ทําใหเซลล เนือ้เยือ่ตางๆ สะอาด

  ไ    ํ ไ ใ

ุ

9. เผาผลาญไขมันสวนเกนิ

10. ทําลายอนมุูลอิสระ

11     ํ ีบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

4. ตอมและตอมไรทอตางๆ ทํางานไดใน
ดลุยภาพใหม

5. ประหยดัพลังงาน

11. ระบบตางๆ ของรางกายสะอาด ทางานม
ประสิทธภิาพ

12. ลดความเครียด ชวยใหนอนหลับ

6. ทําใหสมองโปรงใส จิตใจสบาย ประสาท
วองไว



TONGKAH
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ทายสุดของสารสโมสรประจําสัปดาหนี้ครับ    ผมในฐานะ

บรรณาธิการสารสโมสรขอแสดงความยินดีและตอนรับเพื่อนผรวมบําเพ็ญ
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

บรรณาธการสารสโมสรขอแสดงความยนดและตอนรบเพอนผูรวมบาเพญ

ประโยชนสมาชกิใหมฃองสโมสรโรตารีทุงคา   สมาชิกทานที่ 40                

รทร บญฤทธิ์  ตันสกล   

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

รทร.บุญฤทธ  ตนสกุล   

             และผมขอฝากถึงมวลมิตรโรแทเรียนที่ยังไมไดเขาชมเวปไซดของ

สโมสรโรตารีภาค3330  ทานสามารถเขาไปไดที ่ทาง  
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สโมสรโรตารภาค3330  ทานสามารถเขาไปไดท ทาง  

www. Rotary 3330.org  ในเดือนกันยายนนี้  มีสารของทาน ผวภ.นพ.พรชัย  

บญแสง  ผมขอนําบทความสารบางตอนของทานผวภ มาเสนอครับ ซึ่งกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บุญแสง  ผมขอนาบทความสารบางตอนของทานผวภ.มาเสนอครบ ซง

เกี่ยวกับชนรุนใหม
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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นอกจากชวยเหลือเด็กและเยาวชนทีด่อยโอกาสแลว  องคกรโรตารีเรายังมี

โปรแกรมสงเสรมิเด็กและเยาวชนใหมีจิตอาสา สรางผนําในอนาคต คือ อินเตอรแรคท โร

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

โปรแกรมสงเสรมเดกและเยาวชนใหมจตอาสา สรางผูนาในอนาคต คอ อนเตอรแรคท โร

ตาแรคท ไรลา เยาวชนแลกเปลี่ยน  เปนการเปดพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสได

ปฏิบัติงานจรงิในการชวยเหลือชุมชน การสรางภาวะผูนํา  และโอกาสในการพบปะเพื่อน

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ใหม

ตั้งแตปนี้ โรตารียังมีโปรแกรมใหมสําหรับเด็กอายุ 5-13 ป คือ Early Act  

โป ํ ั ็  ี้    ํ ี่ ีใ ั  
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

โปรแกรมสาหรบเด็กและเยาวชนเหลานี  นอกจากชวยสรางผูนาทีดีในอนาคต  ยงชวยองค

กรโรตารีบําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชน ไดมากยิ่งขึ้น 

ภาคเรามีนโยบายใหมีการกอตั้งสโมสรอินเตอรแรคท โรตาแรคท  (รวมถึง
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ภาคเรามนโยบายใหมการกอตงสโมสรอนเตอรแรคท โรตาแรคท (รวมถง

การฟนฟูสโมสรเกา) และสงเสริมใหสโมสรโรตารีอุปถัมภดูแลสโมสรเหลานี้อยางตอเนื่อง 

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ชุมชนสรางสรรค สานสัมพันธโลก 

ที่มา  สารผูวาการภาค  เดือนกันยายน - เดือนแหงชนรุนใหม

ั  ผวภ.นพ.พรชย บุญแสง



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 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 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 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 12  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 16 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


