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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ พิธีสถาปณานายกและคณะกรรมการบริหารป 2553 – 2554 

สโมสรอินเตอรแรคทโรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว และ สโมสรโรตาแรคทวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ู

ในความอุปถัมภของสโมสรโรตารีทุงคา  โรตารีสากล, ภาค 3330

ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ  หองคอซิมบี้ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26  สิงหาคม 2553
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กําหนดการประชม
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19.30  น.  ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร

20 00     ป ป  โ    ั ั 

ุ

 20.00  น.   เปดประชุม โดย นย. มานะ รตนยนต

20.05  น.   แนะนําแขกเยี่ยมโดยปฏิคมสโมสร รทร. กฤตภาส อัศวธีระ

20 10  น    แจงขาวสโมสรโดย  รทร ทพ สิทธานนท วังซาย

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก 20.10  น.   แจงขาวสโมสรโดย  รทร.ทพ.สทธานนท วงซาย

20.15  น.   สนเทศโรตารี โดย  รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร

20.20  น.   อวยพรวันคลายวันเกิดโดย   อน.ชัยศักดิ์  โกยสมบรณขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

20.20  น.   อวยพรวนคลายวนเกดโดย   อน.ชยศกด  โกยสมบูรณ

  26 สิงหาคม   อน.วิชัย จิตติศักดิวัตร

29  สิงหาคม แอนนปาณรัสมิ์ แซตัน

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

20.25  น.   Club Assembly

21.00 น.    ปดประชุม โดย นย. มานะ รัตนยันต

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
คะแนนการประชุม
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ุ

จํานวนสมาชิก          40  ทาน    ลากิจ              -     ทาน

ผเขารวมประชม      24 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผูเขารวมประชมุ      24 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

ประชุมทดแทน    5 ทาน    ขาดประชมุ   10      ทาน

เปอรเซ็นตการประชม    74 35     % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

เปอรเซนตการประชมุ    74.35     % 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร        โดย  รทร.กฤตภาส อัศวะธีระ 
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ฤ

1. Dr. Nguyen Qui Jean Louis 7. อินเตอรแรคทเตอรกนกกาญจน พุมไม

2. คุณบุญฤทธิ ์ ตันสกุล           8. อนิเตอรแรคทเตอรพิมพิศา อินตะวงศ

โ  โ    

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

3. โรตารีแอนนอังศุมาล ีโอนนอก           9. อนิเตอรแรคทเตอรณฐินี จิระพันธ

4. นย.วรเชษฐ จันตะนาเขต            10 อนิเตอรแรคทเตอรธีรุรัตน นาดูน

5. โรตาแรคทเตอรมนัส เปนมะโอคาํ          11 อนิเตอรแรคทเตอรจิรพัฒน สุดสาย

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

6. อินเตอรแรคทเตอรพงศธร โสฬส          12 วาที่ ร.ต.ธนัญชัย คงมานนท

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ขาวเลขาสโมสร      โดย   รทร.ทพ. สิทธานนท วงัซาย 
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• เชิญสมาชิกรวมพิธีสถาปณานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร

ิ  โ ี  ี โ โ  ิ ั

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

อินเตอรแรคทโรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว และ สโมสรโรตาแรคทวิทยาลัย

เทคนิคภูเก็ต  ปบริหาร 2553-2554  ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553   เวลา 13.00 น.            

ณ หองคอซิมบี้   วิทยาลัยเทคนิคภเก็ต

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ณ หองคอซมบ   วทยาลยเทคนคภูเกต

• มีการจัดประชุม 2010 Bangkok Rotary Institute Zone 6B 7A 10B   ในวันที่ 19- 21 

พฤศจิกายน 2010  ณ The Imperial Queen 's Park Hotel, กรุงเทพฯ

้ ่ ่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

• การประชุมระหวางเมือง พื้นที่ 1 -12 Intercity Meeting ในเสาร ที่ 25 กันยายน 2553 ณ 

โรงแรมแกรนดปารค จ.นครศรีธรรมราช

• ี ั   ี่ โ ิ   โ  ื้ ี ่1 12  ใ ั ี่ 28 กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

• จะมการจดอบรมเจาหนาทสโมสรอนเตอรแรคท และโรทาแรคท พนท 1-12  ในวนท 28 

สิงหาคม ณ โรงแรมซากูระ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งสโมสรไดสงอินเตอรแรคทและโรทา

แรคทเขารวม จํานวน 10 ทาน อาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

แรคทเขารวม จานวน 10 ทาน อาจารยทปรกษา 1 ทาน 
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ขาวเลขาสโมสร         โดย   รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 
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• ไดรับอีเมล จาก นย.ศุภกร บุณยขจร นายกสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท   ขอเชิญ รวมพิธี

สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร อินเตอรแรคท โรงเรียนภเก็ตวิทยาลัย ปบริหาร 

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สถาปนาคณะกรรมการบรหารสโมสร อนเตอรแรคท โรงเรยนภูเกตวทยาลย ปบรหาร 

2553-54    ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม   เวลา  9.00 – 11.00 น.  ณ หองโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ู

• ไดรับอีเมล E-News ฉบับที่ 4 ประจําวันที่ 1-10 สิงหาคม  2553ประชาสัมพันธ : ทันขาว

โรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล 

ไ   ่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

•  ไดรับอีเมล สารสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท ฉบับที 1- 4   รวม 4 ฉบับ

• ไดรับอีเมลสารสโมสรโรตารีภูเก็ตฉบับที่ 5 ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2553 

ไดรับอีเมลสารสโมสรโรตารีบานแพว ฉบับที่ 7
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ไดรบอเมลสารสโมสรโรตารบานแพว ฉบบท 7

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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สนเทศโรตารี          โดย   อน.นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ 
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การเดินทางไปรวมพิธีสถาปณาของสโมสรโรตารี Butterwort   

และรวมจดคูมิตรกับสโมสรโรตารี Bukit Bintang ู g

ประเทศมาเลเซีย  ระหวางวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2553 

ในการเดนิทางไปรวมพิธีสถาปณาของสโมสรโรตารี Butterwort และ รวมจดคูมิตรกับสโมสร 

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก ู

Bukit Bintang ครั้งนี้สมาชิกไดรับการตอนรับอยางอบอุน สนกุสนานและเปนกนัเอง จากทั้ง 2 

สโมสร

ึ่ ใ ป ี้ โ ี ิ ิ่  ป ั ป ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ซึงในปนีสโมสร Butterwort มีสมาชิกเพิม 1 ทาน เปนนกักฎหมาย และเปนผู Organize งาน 

Installation ทั้งหมด   ในสวนของสโมสร Bukit Bintang มีสมาชิกทั้งหมด 55 ทาน  โดยสวน

ใหญจะเปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยา ซึ่งจะทํางานรวมกัน   ในงานเลีย้งสังสรรคจดคูมิตร ไดมี

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย ญ ู

ตัวแทนจาก สโมสรคูมิตรของ Bukit Bintang   5  สโมสรเขารวม  ซึ่งมี 4 สโมสรจากฟลิปปนส  

และ 1 สโมสรจากญี่ปุน บรรยากาศในงานเลี้ยงมีความสนกุสนาน เปนกันเอง และอาหารที่อรอย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

และขอขอบคุณสมาชิกทกุทานที่เดินทางไปสรางชื่อเสียงใหกับสโมสรโรตารีทุงคา 

P id t Ri k L h  (นายกสโมสร B k t Bi t ) ไดฝากไววา “อยากใหสโมสร   

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

President Rick Loh  (นายกสโมสร Buket Bintang) ไดฝากไววา “อยากใหสโมสร   

โรตารีทั้งหลายมีมิตรภาพเปนตัวนํา และตามดวยการบริการเพื่อสังคม”
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ประวัติวิทยากร
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Dr. Jean-Louis Nguyen Qui, MD

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

Age       : 60 Yrs.

Status   : Married    (Mrs. Catherine)   4  children  and 1 Grand child 

MD. Urology, Oncology, Andrology  

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

gy, gy, gy

Private practice since 1982 in Salon de Provence 

Trained  :  in Strasbourg  (France) 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

: in McGill University in Montreal 

Rotarian since 1988

- Rotary Club of Salon de Provence (D1760)
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

- Honorary member of RC Patumwan (D3350)

- Chairman of the Inter Country Committee between France and Thailand in RI 

Vi  Ch i  f th  ICC F  C b di  i  RIบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

- Vice Chairman of the ICC France –Cambodia in RI

JAZZ (5 Bands)  Musician  (Sase-Clarinet –Voice)

- Jazz Cool Band - Jazz Nano Quintet / Sesctet 

- Nano Jazz Band - Swinging poohs 

- Big Band of Salon de Provence
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สรุปการบรรยาย

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 
ุ

Dr. Jean Louis ไดกลาวถึงการจัดงาน  JUZZ FESTIVAL 14 Feb 2009 ที่ทาง

โ ั ไ   ี ี่ ั ใ ํ ี่ ี ใ ั ี้

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สโมสรจัดงานไดอยางดีเยยีมและยังอยูในความทรงจําทีดีของวง JCB. ทุกๆคน และในวันนี

นับเปนความโชคดี ที่มีโอกาสมาเยี่ยมสโมสรโรตารีทุงคาอกีครั้ง   และในอนาคตก็ฝากไววาหาก

สโมสร    โรตารีทุงคาตองการจัดงาน อกีในป 2011 กย็ินดีที่จะมารวมแสดงดนตรดีวย และทุกครั้ง

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ุ ุ

ที่ไดไปเลนดนตรีในหลายๆ  แหงก็จะกลาวถึง  ประสบการณดีๆ  นี้เสมอๆ ไมวาจะเปนในประเทศ

ไทยหรอืตางประเทศเชน ที่ฮาวาย เปนตน

ใ โ ี ี่ ั ิ  I  C  C i  (ICC)  ป ็
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ในงานของโรตารทรบผดชอบอย ูInter Country Committee (ICC)  เปนการดแูลเดก

แลกเปลีย่นในชั้นมัธยมปลาย  เปนการแลกเปลีย่นระหวางประเทศไทย กับประเทศฝรั่งเศส ที่ดูแล

มา นั้นมีทั้งการแลกเปลี่ยน ระยะสั้นคือ 2-3 อาทิตย และ ระยะยาวเริ่มที่ 3 เดอืน ถึง 1 ป  มทีั้งเด็ก
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

จากประเทศไทยและ ในปที่ผานมาก็มีเดก็จากประเทศญี่ปุน

ในการประสานงานตางสโมสรนั้น  กไ็ดรวมมือกับหลายๆประเทศ เชน ประเทศ 

กัมพชา สิงคโปร ไตหวัน และลาสดเปนประเทศแคมารน ในแอฟรกิา  และในอนาคตกอ็าจตองขอบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

กมพูชา สงคโปร ไตหวน และลาสุดเปนประเทศแคมารูน ในแอฟรกา  และในอนาคตกอาจตองขอ

ความชวยเหลอืจากสโมสรทุงคากไ็ด   เพราะยังไดยนิและเห็นพลังของสโมสรนีอ้ยูเสมอไมเคยลืม 



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
บรรณาธิการ โดย 2 SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 8  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  19 สิงหาคม  2553 

เหตกุารณรอบสัปดาหนี ้มเีหตกุารณหนึ่งทีส่าํคญัไมนอยในสโมสรโรตารีทุงคา 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ุ ุ ุ

นัน่กค็อื พธิสีถาปณานายกสโมสรโรทาแรคทและอนิเตอรแรคท ในวนัที ่23 สงิหาคม 2553 

สโมสรโรตารทีุงคาของเรานัน้ไดเปนสโมสรอปุถัมภ 2 สโมสร ดวยกนัคอื สโมสรโรทา

 ็ โ  โ ี  ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

แรคทวทิยาลยัเทคนคิภเูกต็และสโมสรอนิเตอรแรคทโรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว จะ

กลาวถึงสโมสรโรทาแรคทวทิยลยัเทคนคิภเูกต็ นบัเวลารวมได 13 ป โดยเริม่กอตัง้เมือ่ 28 

มกราคม 2540 และฉลองสารตราตัง้เมือ่ 26 สงิหาคม 2540 โดยม ีอน วทิติ เอกวานชิ 
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

มกราคม 2540 และฉลองสารตราตงเมอ 26 สงหาคม 2540 โดยม อน.วทต เอกวานช 

ผูชวย ผวภ.ในสมยันัน้เปนผูมอบ ปจจบุนัปบรหิาร 2553-2554 นายกโรทาแรคทวทิยลยั

เทคนคิภเูกต็ วรเชษฐ จนัตะนาเขต 
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ู

สวนนองใหมลาสดุ สโมสรอนิเตอรแรคทโรงเรยีนเทศบาลบานบางเหนียว เมือ่

วันที ่14 สงิหาคม 2552 มกีารฉลองสารตราตัง้ มาถึงปจจบุนั รวมระยะเวลา 1 ป ในป

ิ ํ โ โ ิ   โ ี  ีบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

บริหาร 2553 – 2554 นาํโดยนายกสโมสรอนิเตอรแรคท โรงเรยีนเทศบาลบานบางเหนียว 

พงศธร โสฬส



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

ในงานพธิสีถาปณานายกและคณะกรรมการบรหิารป 2553-2554 โดยมทีาน

ผูชวยผวภ.3330 อน.จนัทรา กลุวรีะอารยี  นายกมานะ รตันยนัต  คณะกรรมการสมชกิ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

สโมสรโรตารทีุงคา ผอ.วทิยาลยัเทคนคิภเูกต็ รองผอ.โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนยีว 

พรอมดวยอาจารยทีป่รกึษารวมในพธิสีถาปณาครั้งนีด้วย นบัไดวา 2 สโมสรนีเ้ปนกองกาํลงั

เสรมิขององคกรโรตาร ีปลกฝงใหเยาวชนมีหัวใจแหงโรตารี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เสรมขององคกรโรตาร ปลกูฝงใหเยาวชนมหวใจแหงโรตาร

สวนผูทีเ่ปนกาํลงัหลกัสงเสรมิใหเกดิโรทาแรคทในความอุปถัมภของสโมสรโรตา

รทีงคานัน้ตองขอเอยนามครบั หลายทานคงทราบด ีทานผนีค้อื นยล วรีะ หริจนัทนะวงศ 
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

รทงุคานนตองขอเอยนามครบ หลายทานคงทราบด ทานผนูคอ นยล.วระ หรจนทนะวงศ 
นัน่เองครบั

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

โรตาแรคท ( ROTARACT )  มาจากคาํวา ROTARY + ACTION

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

หมายถงึ การกระทาํของโรตารี ่ซึง่สโมสรโรตารี่จะมฝีายบริการ สโมสรที่ทาํ

หนาทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานดานกิจกรรมของเยาวชน เพื่อกระตุนใหเยาวชน

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

กระทาํตนเปนพลเมอืงทีด่ีโรตาแรคทจงึเปน โรตารีรุ่นเยาวนัน่เอง หลกัการของ

โรตาแรคท มอียูคอื “ บริการผูอืน่เหนอืตนเอง” หรือภาษาองักฤษที่พดูวา “ 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

Service above self ” และยงัมแีนวทางทีส่าํคญัมากๆ อีกแนวทางหนึง่คอื “ 

สรางสรรคเยาวชนผูนาํ ” แปลวา ทาํให เยาวชนมลีักษณะเปนผูนาํได สมาชกิ
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ
สวนใหญจะมอีายรุะหวาง 18 – 29 ป (วัยหนุมสาวเชนเยาวชนใน

ระดบัอดุมศกึษา)
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  2553 

อนิเตอรแรคท

ในป ค ศ 1962 (พ ศ 2505) ไดมีการจดัตัง้สโมสรเยาวชนอาย 14 18 ป ซึ่งกาํลงัศกึษาอย

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ในป ค.ศ.1962 (พ.ศ.2505) ไดมการจดตงสโมสรเยาวชนอาย ุ14-18 ป ซงกาลงศกษาอยู

ระดบัมธัยมตอนปลาย หรอืเตรียมอดุมศกึษาขึน้มาแหงแรก ใหชือ่วา " อนิเตอรแรคท"  

( INTERRACT stand for INTERNATIONAL ACTION : คดัมาจาก Interract

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

Handbook ) ซึ่งมอียู 3 บริการ คอื บรกิารสโมสร บรกิารชมุชน บรกิารระหวางประเทศ 

และสโมสรอนิเตอรแรคทกไ็ดขยายไปทัว่โลกทกุวันนีม้สีโมสรอนิเตอรแรคทประมาณ 2,400 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สโมสร ใน 69 ประเทศ และมสีมาชกิกวา 53,000 คน ในภาค 3350 โรตารสีากล มี

สโมสรอนิเตอรแรคทประมาณ 31 สโมสร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

สโมสรอนิเตอรแรคทคอือะไร

้ ้
บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

สโมสรอนิเตอรแรคท คอื สโมสรเยาวชนโรตารสีากล กอตัง้ขึน้จากเยาวชน

อาสาสมคัรทีม่คีวามสนใจที่จะทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน โครงการนีเ้ปน

่สวนหนึง่ของสโมสรโรตารีทุกแหง คอื งานดาน " การบรกิารเยาวชน " 



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 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 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 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 9  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม  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


