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 กําหนดการประชุม



คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวแจงนายก

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

กิจกรรมโรตารี

เยาวชนแลกเปลี่ยน

บรรณาธิการบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

โครงการ “ปอนขาวนอง...รวมรองเพลง” โดย สโมสรโรตาแรคทวิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต
รวมกบัสโมสรโรตารีทุงคา และสโมสรอินเตอรแรคทโรงเรยีนเทศบาลบานบางเหนยีว

ในวนัพฤหสับดีที ่16 กันยายน 2553

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2553

ฤ    
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กําหนดการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
ุ

เรื่อง    ขอแจงเปลี่ยนการประชุมปกติประจําสัปดาห

เรียน   สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา
 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สโมสรโรตารีทุงคาขอแจงเปลีย่นประชุมปกติประจําสัปดาหที่ 23 กนัยายน  2553 เปน

การประชมรวม 6 สโมสร ตอนรับ ผวภ. นพ.พรชยั บญแสง เยี่ยมสโมสรในจังหวัดภเก็ต พื้นที่ 6  

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

การประชุมรวม 6 สโมสร ตอนรบ ผวภ. นพ.พรชย บุญแสง เยยมสโมสรในจงหวดภูเกต พนท 6  

และพื้นที่ 7  อยางเปนทางการ ณ หองบอลรูม โรงแรมเพิรล ภเูก็ต  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กนัยายน 

2553 เวลา 19.00 น. - 21.00 น.

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ดวยไมตรจตแหงโรตาร

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

  (นายมานะ รัตนยันต)

                   นายกสโมสรโรตารีทุงคา

   ปบริหาร 2553  -2554   ปบรหาร 2553  2554
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ขาวแจงนายก
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¢oeÃÕÂ¹eªi
 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
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ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

»ÃaªuÁÃ�ÇÁ 6 ÊoÁÊÃ µ�o¹Ãaº ¼ÇÀ. ¹¾.¾ÃªaÂ ºuæÊ§ 

eÂÕèÂÁÊoÁÊÃã¹ ä§ËÇá ÀÙe¡çµ ¾×é¹·Õè 6   

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

æÅa¾×é¹·Õè 7  oÂ�Ò§e»�¹·Ò§¡ÒÃ

Ë�o§ºoÅÃÁ oÃ§æÃÁe¾iÃ�Å Àe¡çµ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

§ Ù  §  Ù µ

Ça¹¾ÄËaÊº Ṍ·Õè 23 ¡a¹ÂÒÂ¹ 2553 eÇÅÒ 19.00 ¹. - 21.00 ¹.
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ขาวแจงนายก
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สมาชิกร่วมเดนิทางไปประชุมระหว่างเมือง ครัง้ที่ 1 พื้นที่ 1-12 

ในวันที่ 25 กันยายน 2553   

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ในวนท 25 กนยายน 2553  

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ. นครศรธีรรมราช

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร สมาชิกเข้าร่วมดังนี้

1   นย มานะ                 รัตนยันต์ นายกสโมสรโรตารีท่งคา

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

1.  นย.มานะ                 รตนยนต นายกสโมสรโรตารทุงคา

2.  รทร.ทต.สิทธานนท์    วังซ้าย                เลขานุการสโมสร

3.  นยล.วีระ                   หริจันทนะวงค์      นายกรับเลือก

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

4.  อน.วรพจน์                สุหิรัญญวานิช ประธานฝ่าย บริหารจัดการสโมสร

5.  อน.มานพ                 เนติวุฒิสาร ประธานฝ่าย  สมาชิภาพ

6.  อน.วิชัย                     จิตติศักดิวัตร คลับเทรนเนอร์
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

7.  รทร.วิชัย                   พงษ์ชัยสิริกุล ประธานมลูนิธิโรตารี

9.  รทร.ณรงค์ฤทธิ์          ถาวรไพบูลย์บตุร   ประธานฝ่ายประชาสมัพันธ์

9.  รทร.ภเสฐ                 ธารกมลสุข       ประธานอนุกรรมการ สารสโมสรฐ ุ ุ

10. รทร.บุญสิน              ลีลาวิชิตชัย       ประธานฝ่ายโครงการบําเพ็ญประโยชน์

11. รทร.ฤทธิ์                 เทพบุตร ประธานอนุกรรมการ บริการระหว่างประเทศ
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ขาวแจงนายก
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สมาชิกร่วมเดนิทางไปประชุมระหว่างเมือง ครัง้ที่ 1 พื้นที่ 1-12 

ในวันที่ 25 กันยายน 2553   

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ในวนท 25 กนยายน 2553  

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ. นครศรธีรรมราช

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ิ ้ ่ ่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สมาชิกเข้าร่วม (ต่อ)

12  อน นพ สงวน               คณาพร                  กรรมการ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

12. อน.นพ.สงวน               คุณาพร                  กรรมการ

13. อน.จําเริญ                     แซตัน                     นายกเพิง่ผานพน

14. รทร.พิสุทธิ์                   สุทธิจินดาวงศ       ประธานอนุกรรมการ เยาวชน บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ุ ุ ุ

15. YE Fernanda Veroneze Mazen
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ขาวแจงนายก
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โ ี ้ ป ั ั ป ี่ ิ ี่ โ โ ีใ 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

โรตารสีากลแจง้การปรับลดอัตราแลกเปลยีนเงิน  ทีสโมสรโรตารีใน

ประเทศไทยจะต้องส่งใหแ้ก่โรตารีสากล  หรือมูลนิธิของโ่รตารสีากล

ั ี ั

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

จากอัตรา 32 บาท/ 1 เหรียญสหรฐั 

เป็น

ี ั
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

 31 บาท / 1 เหรียญสหรัฐ 

ั้ ี้ ิ่ ั้ ่ ป็ ้ ไปกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ทังนีเรมิตังแต ่1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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คะแนนการประชุม
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ุ

จํานวนสมาชิก         41  ทาน    ลากิจ              -     ทาน

ผเขารวมประชม      22 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผูเขารวมประชมุ      22 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

ประชุมทดแทน    5          ทาน    ขาดประชมุ    13      ทาน

เปอรเซ็นตการประชม    67 5     % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

เปอรเซนตการประชมุ    67.5     % 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร        โดย  รทร.กฤตภาส อัศวะธีระ 
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ฤ

1 . คุณธนกฤต  ประภัสระกูล 

2  คณพงศปณพ  บัวแกว

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

2. คุณพงศปณพ  บวแกว

3. คุณปยะ  เพชรประทุม

4. คุณกิตติกร  บุณยขจร

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

5. Ms.Fernanda Veroneze Mazon

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ขาวเลขาสโมสร         โดย   รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย
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• ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดเขารวมกิจกรรม  รวมกิจกรรมตรวจฟนนกัเรียน 

โรงเรียนพิบูลสวัสดี โดยสโมสรโรตารี่ทุงคา รวมกบั ชมรมทันตแพทย ภูเก็ต  

่
 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

วันที่ 10 ก.ย.53 เวลา 8.00-12.00 น. สมาชิกเขารวม นย.มานะ รัตนยันต, อน.วิชยั จิตติศักดวิัตร,  

อน.วรพจน สุหริัญญวานิช, อน.นพ.ประสิทธิ์ โกยศริิพงศ, อน.นาวี ถิ่นสาคู, นยล.วีระ หริจันทนะ

วงศ  รทร บญสิน  ลลีาวิชิตชัย  รทร ทพ สิทธานนท วังซาย  รทร ฤทธิ ์เทพบตร  รทร พิสทธิ ์

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

วงศ, รทร.บุญสน  ลลาวชตชย, รทร.ทพ.สทธานนท วงซาย, รทร.ฤทธ เทพบุตร, รทร.พสุทธ 

สุทธิจินดาวงศ, รทร.บุญฤทธิ์ ตันสกลุ, คุณพรนภา รอดงาม และ  Ms. Fernanda Veroneze

Mazon  (YE)

่ ่ ้ ่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

• ขอขอบคุณสมาชิกทีไดเขารวมการแขงขันโบวลิงการกศุล ศ.อ.ร.ด.  ครั้งที 1 ณ ซีเอสโบวล บิกซี  

ในวันอาทิตยที่ 12 กนัยายน เวลา 9.00  น. มีสมาชิกเขารวม  อน.ชรัณ ธํารงเกยีรติกลุ, รทร.นพ.

สิทธานนท วังซาย, รทร. สิโรฒม เหมดลิกวาณิช
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

สทธานนท วงซาย, รทร. สโรฒม เหมดลกวาณช

• ไดรับสารสโมสรโรตารีภูเก็ต ฉบับที่ 9 วันที่ 15 กนัยายน 2553

• ไดรับสารสโมสรบางพล ีฉบับที่  6-9

โ โ ี ั ั ิ  ิ ี ป ิ โ ป
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

• สโมสรโรตารีอันดามัน เชิญรวมพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบรหิารสโมสร ป 2553-54 

ในวันเสารที่ 18 กนัยายน  เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมเพิรล ภูเกต็

• ประชาสัมพันธภาค แจงขาวการอบรมผูนําเยาวชน ภาค 3330 โรตารีสากล ในวันที่ 13-17 ู

ตุลาคม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต ศูนยสุพรรณบุรี โดยสโมสรปาเลไลยก  ดูรายละเอียด

ตางๆและดาวนโลดใบสมัคร ไดที่ www.rotary3330.org
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สนเทศโรตารี            โดย   รทร. ภเสฐ  ธารธารกมลสุข

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

โรแทเรียนทกุคนเปนตวัอยางแกเยาวชน

ฐ ุ

ุ

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
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ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
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สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย


o¤Ã§¡ÒÃºÃi¡ÒÃeÂÒÇª¹¨aÁÕÃÙ»æººµ �Ò§æ¡ a¹ä»· aèÇoÅ¡ oÃæ·eÃÕÂ¹· aé§ËÅÒÂãË �¡ÒÃ

Ê¹ aºÊ¹u¹¡Åu�ÁÅÙ¡eÊoืªÒÂ-Ë i§ ·ÕÁ¹ a¡¡ÕÌÒ ÈÙ¹Â �e´ç¡¾i¡ÒÃ ¡ÒÃµÃÇ¨µÃÒ¤ÇÒÁ»Åo´À aÂã¹
o è ã ãกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

oÃ§eÃÕÂ¹ ¤ �ÒÂÄ´ÙÃ �o¹ Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒËÃ aº¾ a¡¼ �o¹ËÂ �o¹ã¨ ÈÙ¹Â �ºÃi¡ÒÃ¤ÇÒÁ»Åo´À aÂã¹¡ÒÃ¢ aºÃ¶ 
¡ÒÃoo¡Ã �Ò¹ã¹Á³±Å ÈÙ¹Â �́ ÙæÅe´ç¡æÅaoÃ§¾ÂÒºÒÅe´ç¡ ÊoÁÊÃµ�Ò§æÁÒ¡ÁÒÂ¨ á ãË �ºÃi¡ÒÃæ¹a
æ¹Ç·Ò§oÒªÕ¾ ¨ a´o¤Ã§¡ÒÃ¨ a´ËÒ§Ò¹ãË �eÂÒÇª¹æÅÊ �§eÊÃiÁ¡ÒÃ¹íÒ¡ÒÃ·´ÊoºÊÕèæ¹Ç·Ò§ä»ãª � บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

æ¹Ç·Ò§oÒª¾ ¨´o¤Ã§¡ÒÃ¨´ËÒ§Ò¹ãËeÂÒÇª¹æÅÊ§eÊÃÁ¡ÒÃ¹Ò¡ÒÃ·´ÊoºÊæ¹Ç·Ò§ä»ãª 
o¤Ã§¡ÒÃµ �oµ �Ò¹¡ÒÃµi´ÂÒæÅaeÊ¾ÊuÃÒµ �Ò§æ æÅao¤Ã§¡ÒÃãË �µÃaË¹ a¡µ �ooÃ¤eo´Ê �¡ç¡íÒÅ a§ä´ �Ã aº¡ÒÃ
Ê¹ aºÊ¹u¹¨Ò¡oÃæ·eÃÕÂ¹e¾ièÁÁÒ¡¢ ึé¹´ �ÇÂu



TONGKAH
สนเทศโรตารี                           โดย   รทร. ภเสฐ  ธารธารกมลสุข

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
ฐ ุ

ã¹·¡æ µ aÇoÂ �Ò§´ a§¡Å �ÒÇ¹ aé¹ oÃæ·eÃÕÂ¹¨aÁÕoo¡ÒÊe» �¹µ aÇoÂ �Ò§æÅa¾ÕèeÅÕéÂ§

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

u æ
ãË �æ¡ �¤¹Ë¹u�ÁÊÒÇã¹Ê a§¤Á¢o§e¢Òä´ � æµ �Åa¤¹¨aeÃÕÂ¹ÃÙ�¡ÒÃ»¯iº aµio´Â¡ÒÃÊ a§e¡µ¨Ò¡
¼Ù�oiè¹ eÁ ืèoeÂÒÇª¹¢o§eÃÒeµiºoµ¢ ึé¹e» �¹¼Ù�¹íÒ·Õèe» �¹¼Ù�ãË�¡çÂ �oÁe» �¹·ÕèËÇ a§Ç �Òæµ �Åa¤¹

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

Ù Ù Ù 
¨a»ÃaÊº¤ÇÒÁÊíÒeÃç̈  ´ �ÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹ÒæÅa¨iµÊíÒ¹¡ึoÂ �Ò§e´ÕÂÇ¡ a¹e» �¹¡ÒÃ
µoºÊ¹o§ª¹Ãu�¹µ �oæä»ã¹o¹Ò¤µ 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

u æ
¤íÒ¢Ç a« ึè§ä´ �Ã aº¡ÒÃÂoÁÃaºeÁ ืèo 50 » �·ÕèæÅ �ÇÂ a§¤§ãª �ä´ �oÂÙ�æÁ �¡Ãa· aé§ã¹

» �̈ ¨uº a¹
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

u

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

อน.นาวี ถิ่นสาคู พรอมดวยสมาชิก  รวมรองเพลงอวยพรวันคลายวันเกิดแก  

อน.ภูชิณ แสงไฟ, รทร. วิชัย พงษชัยสิริกุล และ รทร. ฤทธิ์  เทพบุตร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ั ิ โ ป     โ โ บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

การจัดกิจกรรมโครงการ “ปอนขาวนอง... รวมรองเพลง”    ของสโมสรโรตาแรคท

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ไดผานพนไปแลว  ซึ่งก็ขอขอบคุณในความรวมมือของสมาชิก

สโมสรโรตารีทงคา โรตาแรคทเตอรวิทยาลัยเทคนิคภเก็ต และอินเตอรแรคทเตอรโรงเรยีนสโมสรโรตารทุงคา โรตาแรคทเตอรวทยาลยเทคนคภูเกต และอนเตอรแรคทเตอรโรงเรยน

เทศบาลบานบางเหนียว  ทุกทานที่ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ 



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี   (ภาพกิจกรรม)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี   (ภาพกิจกรรม)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี    (ภาพกิจกรรม)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ประวัติวิทยากร

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย วัน เดือน ป เกิด 7 กันยายน 2508                                                            

่กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ที่อยูปจจุบัน                   55/789 หมู 2 ถนนเจาฟา ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท 087-0000613, 088-7651452

ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหงบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ประวตการศกษา    ปรญญาตร มหาวทยาลยรามคาแหง

   ปวช พณิชยการณเจาพระยา กทม

มัธยมศึกษา 3 โรงเรียนธีรกานท บานโฮง จังหวัดลําพูนู



TONGKAH
ประวัติวิทยากร (ตอ)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
( )

ประวัติการทํางาน   - กรรมการผูจัดการ บริษัทเอ็มทูเค ไวรเลส จํากัด

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

 - ผูจัดการฝายขาย บริษัท ทาคะคอม (ประเทศไทย) จํากัด กทม

- เจาหนาที่ฝายอนุมัติวงเงนิ บริษัทอเมริกัน เอกซเพรส

 (ประเทศไทย) จํากัด กทม

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

 (ประเทศไทย) จากด กทม

- Representative ธนาคารซูมิโตโม จํากัด สํานักงานกรุงเทพ

         พนักงานวเิคราะหการเงนิ บริษัทไอบีเอ็ม จํากัด สํานักงาน

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

  โตเกียวญี่ปุน

ประวัติทางสังคม รองประธาน ชมรมเชียรกีฬา เดอะฮัลค ภูเก็ต

 ้กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

                                      รองประธานสหกรณโครงการเพาะเลียงกุงทะเลบานหนาโกศ 

ประธานชมรมไอเซคประเทศไทย

   กรรมการบริหารชมรมไอเซคมหาวิทยาลัยรามคําแหง                   บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

   กรรมการบรหารชมรมไอเซคมหาวทยาลยรามคาแหง                   



TONGKAH
ประวัติวิทยากร (ตอ)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
( )

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

วัน เดือน ป เกิด 4 พ.ย. 2517                                                            

ที่อยูปจจุบัน             เลขที่ 6 ซอยดอกรัก ถ.หงษหยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง ภูเก็ต
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ู ุ ุ ญ ู

โทรศัพท                089 8676717

ประวัติการศึกษา      -ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ภูเก็ต

      -อนุปรญิญา สาขาคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกลา

                พระนครเหนือ                พระนครเหนอ

- มัธยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช



TONGKAH
ประวัติวิทยากร (ตอ)

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
( )

ประวัติการทํางาน - เจาหนาที่เทคนิคแสง-เสียง หจก.มาสเตอรทีม จํากัด 

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

- เจาหนาที่เทคนิคแสง-เสียง หจก.เอกวารินทร จํากัด

           - เจาหนาที่สํารวจเสนทางทองเที่ยว อุทยานนแหงชาติ



ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เขาหลัก - ลํารู

- ชางเทคนิคอุปกรณตูสาขาโทรศัพท หจก.สิฐเทเลคอม จํากัด

  ฝายประสานงานและนักขาว บ  โปรแอด กรป 1989 จํากัด
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

-  ฝายประสานงานและนกขาว บ. โปรแอด กรุป 1989 จากด

ประวัติทางสังคม นายทะเบียน ชมรมเชียรกีฬา เดอะฮัลค ภูเก็ต
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ู

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
ุ

THE HULKS PHUKET
 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
Business Proposal

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ABOUT THE HULKS PHUKET

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ชมรมกองเชียรก์ฬีา เดอะฮัล์ค ภูเก็ต จัดตั้งโดยการรวมตัวของกองเชียร์ในจังหวัด

ภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะจัดการเชียรก์ฬีาอย่างสร้างสรรค์และเป็นกําลังใจ

ใ ้ ั ั ี ั ั ั ็ โ ่ ิ่ ั โ ็
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ให้กับนักกฬีาตัวแทนจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิงนกัเตะสโมสรฟุตบอลภูเก็ต 

ที่ได้มีการแข่งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งปัจจุบัน ชมรมฯ ได้มีสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 

5 500 คน เพื่อรองรับแผนการดําเนินการที่จะพัฒนาจํานวนสมาชิกมากกว่า 5,500 คน เพอรองรบแผนการดาเนนการทจะพฒนาจานวนสมาชกมากกวา 

10,000 รายภายในสิ้นปีนี้



TONGKAH
สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 13  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน  2553 
ุ

ก่อตั้ง  :     พ.ศ. 2553       สีประจํา :   เขียว 

้ ี
 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก Key Benefits to Sponsor with The Hulks PhuketKey Benefits to Sponsor with The Hulks Phuket

ฉายา : The Hulks       สนามเหย้า :   สนามกีฬาสุระกลุ 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร ประชาสมัพันธ์ชื่อเสียงองคก์ร และสร้างภาพพจนท์ี่ดีสูส่ังคม

มีส่วนเสริมสร้างชื่อเสียงที่ของจังหวัดภเก็ตทั้งในและต่างประเทศ

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

มสวนเสรมสรางชอเสยงทของจงหวดภูเกตทงในและตางประเทศ

มีส่วนรว่มในการสร้างเยาวชนเป็นพลังที่ดีของชาติ

สร้างความสามัคคีในหมู่ภาคส่วนต่างๆ

้ ้ ใ ้ ี่ ่ํกิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

สร้างฐานลูกค้าในต้นทุนทีตํา

        กิจกรรมหลักของชมรมกิจกรรมหลักของชมรมบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

  โครงการเสริมสรา้งการเชยีร์อย่างสร้างสรรค์

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เดอะ ฮัล์ค ภูเก็ต

โครงการร่วมรณรงค์ทําความสะอาดชายหาด

โครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสถานรับเลี้ยงเด็ก
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แนวทางในการประชาสัมพันธ์แนวทางในการประชาสัมพันธ์
ั ํ ่ ป้ ใ ่ ป้ ั ๊ ์ ี่ ่

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

- จัดทําแผ่นป้ายในสนามแข่ง   - ป้ายคตัเอ๊าท์ตามสถานทีต่างๆ

- จัดทําวารสารแจกนัดเหย้า   - โลโกบ้นเสื้อชมรม

-เว็บไซต์ชมรม    - อื่นๆ เช่น จดหมาย

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เวบไซตชมรม     อนๆ เชน จดหมาย

ชมรมเชียร์กฬีา ชมรมเชียร์กฬีา Th  H lk  Ph k tTh  H lk  Ph k t
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ชมรมเชยรกฬา ชมรมเชยรกฬา The Hulks PhuketThe Hulks Phuket
ส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนา การจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ 

ของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ู

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมกองเชียร ์สโมสร 

เอฟซี ภูเก็ตจากทั้งในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการ 

ติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสร เอฟซีภเก็ต และสโมสรต่าง ในไทยลีก บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ตดตามความเคลอนไหวของสโมสร เอฟซภูเกต และสโมสรตางๆในไทยลก 

โดยมี www.fcphuketfanclub.com   และ www.phuketfcfanclub.com

เป็นจุดศูนยก์ลาง
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• เป็นแหล่งรวมในการระดมความคิดเห็น ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เกีย่วเนื่องกับ

รปแบบการเชียร ์และปัญหาต่างๆที่เป็นอปสรรคต่อการเชียร ์ ของมวลสมาชิก

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

รูปแบบการเชยร แล ปญหาตางๆทเปนอุปสรรคตอการเชยร  ของมวลสมาชก

ชมรม และสามารถนําเสนอข้อมูลต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกีย่วข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเชียรต์่อไป

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

• เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ ของ บ.ไทยฟรี

เมียร์ลีก จํากัด เพือ่ให้สมาชิกมีรูปแบบการเชียร์ที่มีมาตรฐาน และทัดเทียมกับ

่ ็
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

วิธีปฏิบัติทีเป็นสากล

• เป็นกลไกเสริมที่ช่วยสร้างความรูค้วามเข้าใจที่ดี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั

่ ิ ใ ้ ี่ ี่ ้ ั้ ่ ักิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ของหมูมวลสมาชก และในผูทเกยวของทงหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน และ 

สื่อมวลชน

• ช่วยให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ข้อมล ข่าวสาร และ ภาพลักษณ์ที่ดีของสโมสร บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

• ชวยใหเกดการประชาสมพนธ ขอมูล ขาวสาร และ ภาพลกษณทดของสโมสร 

เอฟซีภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต สูส่ายตาประชาชน รวมถึง สรา้งทัศนะคติที่ดีต่อ

สโมสรเอฟซีภูเกต็ในสังคมวงกว้างทั้งในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัดู ู
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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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

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
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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
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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


