
TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่  5  ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณธีระ วีระวรรณ    ใหเกียรติเปนวิทยากร บรรยายหัวขอเรื่อง                                         
คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

คุณธระ วระวรรณ    ใหเกยรตเปนวทยากร บรรยายหวขอเรอง                                         

“Making Cocktail with Beefeater Gin and Olmeca Tequila”                                        

ใหกับสมาชิกสโมสรโรตารีทุงคาพรอมแขกผูมีเกียรติไดรับฟงในการประชุมประจําสัปดาห                   

ที่ 22 กรกฎาคม 53  เวลา 17 30 น  ณ โรงแรมภเก็ตเมอรลิน

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 29  กรกฎาคม 2553

ท 22 กรกฎาคม 53  เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมภูเกตเมอรลน



TONGKAH
กําหนดการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
ุ

19.30 น.   ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร

20 00 น    เปดประชม โดย นย  มานะ  รัตนยันต 20.00 น.    เปดประชุม โดย นย. มานะ  รตนยนต

20.05 น. แนะนําแขกเยี่ยมโดยปฏิคมสโมสร รทร. กฤตภาส  อัศวธีระ

20 10 น   สนเทศโรตารี โดย รทร วิชัย พงศชัยสิริกล

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม 20.10 น.   สนเทศโรตาร โดย รทร.วชย พงศชยสรกุล

20.20 น.    แนะนําวิทยากร โดย นยล. วีระ หรจิันทนะวงศ

20 25 น     วิทยากรประจําสัปดาห คณประชา  อัศวธีระ                  โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

20.25 น.    วทยากรประจาสปดาห ...คุณประชา  อศวธระ...                 

  บรรยายเรื่อง “การแกไขการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดวย Open 

   S  S ft  ”

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

   Source Software ”

21.00 น.   ขอบคุณวิทยากร  โดย  รทร.พิสุทธิ์ สุทธิจินดาวงศ

   มอบประกาศนียบัตร โดย อน ชัยศกัดิ์ โกยสมบรณ
บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

   มอบประกาศนยบตร โดย อน.ชยศกด โกยสมบูรณ

   ปดประชุม โดย นย. มานะ  รัตนยันต

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
คะแนนการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

    จํานวนสมาชิก      40          ทาน           ลากิจ             6   ทาน

    ผูเขารวมประชุม     23    ทาน        ลาปวย        1   ทาน
 

    ประชุมทดแทน       -    ทาน          ขาดประชุม   10  ทาน

    เปอรเซ็นตการประชุม   57.5  % กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
แนะนําแขกเยี่ยมสโมสร โดย รทร.กฤตภาส  อัศวธีระ

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

์1. คุณบุญฤทธิ ์ ตันสกุล 7.   คุณวิศนุกร ปรึกษา

2. โรตารีแอนนธัญลักษณ พงศชัยสิริกลุ 8.    คุณวาสนา ถนัดอนุศาสตร

3 โรตารีแอนนจรีพร รจานกลชัย 9     คณโสภิดา เรืองศรี 

กําหนดการประชุม

ป

3. โรตารแอนนจุรพร รุจานุกลูชย 9.    คุณโสภดา เรองศร

4. คุณสุพัฒนา สุวรรณอราม 10.  นย. วรเชษฐ จันตะนาเขต

5. คุณฤทธินันท พงศชัยสิริกลุ 11.  โรทาแรคทเตอรสุชน กาจกลา

์ 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

6. คุณธีรศักดิ  เฟองสุวรรณ

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

กจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร             โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

• รทร. พีรพิชญ อองเจริญ ฝากขาวประชาสัมพันธ  การจัดกิจกรรม ของรานหนังสือเสงโห 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

รวมกับสํานกัพิมพนานมีบุคส, เทศบาลนครภูเก็ต และศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT ภูเก็ต

ไดรวมจัดกิจกรรม Workshop “อานดวงชนะกรรม” โดยนักเขียน คุณโจ มณฑาณี   ในวันสารที่ 

31 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชม ศนยพัฒนาทักษะและการเรียนร ICT ภเก็ต   เวลา 13.30-17.00 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

31 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม ศูนยพฒนาทกษะและการเรยนร ูICT ภูเกต   เวลา 13.30 17.00 

น.คาใชจาย 250 บาท (รวมของวาง)  สมัครไดที่รานหนังสือเสงโหทุกสาขา ดวนรับจํานวนจํากดั

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 086-578-1452

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย
• ไดรับจดหมายจาก ผวภ. พรชยั บุญแสง เรื่องการเสนอชือ่ผูวาการภาครับเลอืก (Governor 

Nominee) ป 2555 – 2556  โดยนายกสโมสรจะทําหนาที่คัดเลอืกพรอมเสนอรายชื่อโรแทเรียนที่มี

ั ิ ี่

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ
คุณสมบัติทีเหมาะสม 

• ไดรับจดหมายจาก อผภ. กฤษณ อินเทวฒัน ผูดูแลดานการเงนิโรตารีสากล เรื่องคาบํารุงโรตารี

ึ่ ี้ ึ ํ ี่ โ  ํ  ํ โ ี ั ี่คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

สากลงวดแรก ซึงขณะนีถึงกําหนดทีสโมสรจะตองชําระคาบํารุงโรตารีสากลงวดวันที 1 กรกฎาคม 

2553 ซึ่งครบกําหนดจายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553  จึงขอใหสโมสรชําระอยางชาภายในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2553



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร      โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ขาวเลขาสโมสร                        โดย รทร.ทพ. สิทธานนท วังซาย 

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

• อผภ. ประเสริฐ ฟกทองผล รวมเปนเจาภาพภาค 3330  ในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม

่

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

วัลลีย วงษสุรียรัตน ซึ่งเปนคุณแมของ ผอภ. มานิต วงษสุรียรัตน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร •วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.00 น. ไดเขาประชุมรวมกับชมรมทันตแพทยภูเก็ต 

เรื่อง การทําโครงการตรวจสุขภาพฟนนักเรียน โรงเรียนพิบูลยสวัสดี  โดยทานนายกจะ

ป ป ื่ ั ใ ั ิ ึ่ ั ึ้ ป สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

เปนผูประสานงานเรืองวนัและเวลาในการจัดกิจกรรมเอง  ซึงอาจจะจัดขึนประมาณตน

เดือนกันยายน

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
สนเทศโรตารี                 โดย  อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบูรณู

การเซ็นสัญญาคูมิตร

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

สโมสรคูมิตร คือ สโมสรโรตารีที่มากกวา 2 สโมสร มีขอตกลงรวมกนัในความ

รวมมือที่จะทํากิจกรรมรวมกันของสโมสรคูสัญญา เพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคของโรตารี  โดย

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ู ญญ ุ ุ

มีเรื่องหลกัๆ ดังตอไปนี้

•  ขอตกลงเรือ่งการทํางานสาธารณประโยชนรวมกนั เชน การศกึษา การยกระดับมาตรฐาน              

    ความเปนอย และเรื่องของสขภาพสนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

    ความเปนอย ูและเรองของสขุภาพ

•  การรกัษาและพัฒนา  หรือมติรภาพที่ด ีระหวางสมาชิกของสโมสรคูสัญญา

•  ตกลงที่จะแบงปนกนัในเรื่องตางๆ ของสโมสรคูสัญญา  เชน เรื่องขอมูลขาวสาร

้

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ ซึ่งทั้ง 3 ขอ จะปรากฎในสัญญาที่จะเซ็น  และการที่สโมสรจะมารวมกันในการ

เซ็นสัญญาเปนคูมิตรได สวนใหญจะเกิดขึ้นจากเจาหนาที่สโมสรตางๆ ไดพบปะกนั หรือการ

ทําธรกิจรวมกัน  ไดพดคยกนั หรือการคนหาในโรตารีสากล วาสโมสรใดที่นาจะผกมิตรดวยคณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ทาธรุกจรวมกน  ไดพูดคุยกน หรอการคนหาในโรตารสากล วาสโมสรใดทนาจะผูกมตรดวย

และทํางานรวมกันในระยะยาว  และติดตอเปนทางการเพื่อขอเซ็นสัญญาคูมิตร  นายกสโมสร

ที่ไดรับการติดตอตรวจสอบขอมูลพรอมนําเรื่องเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
สนเทศโรตารี                 โดย  อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบูรณู

การเซ็นสัญญาคูมิตร (ตอ)

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

สัญญาคูมิตร เปนเสมือนหนึ่งเปนขอตกลงที่ทําขึ้นระหวางปบริหารนัน้ๆ เพื่อเปนการตกลงวาจะ

การทํากิจกรรมรวมกนั แตในขอตกลงนี้ หากไมทํากไ็มถือวาผิด  ซึ่งเนื้อหาหลกัๆ ในขอตกลง คือ

1 จะตองระบสโมสรที่จะทําขอตกลงรวมกนั

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
1. จะตองระบุสโมสรทจะทาขอตกลงรวมกน

2. วัตถุประสงค

3. นายกสโมสรโรตารี

่ ้สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย
4. ระยะเวลา (โดยทั่วไปจะทําสัญญาไมเกินในปบริหารนั้นๆ)

โดยสรป การเซ็นสัญญาที่จัดทําขึ้นเปนเครือ่งบงชี้ ที่แสดงใหเห็นถึงความมงมั่นหรือ

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ
โดยสรุป การเซนสญญาทจดทาขนเปนเครองบงช ทแสดงใหเหนถงความมุงมนหรอ

ความตั้งใจวา จะรวมกันทํางานและบรรลวุัตถุประสงคของโรตารี 

และเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปเซ็นสัญญาคูมิตรในเดอืนหนาของ ทานนายกมานะ

 ้ ้ ่คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
รัตนยันต ขออวยพรใหการเซ็นสัญญาคูมิตรครงันผีานพนไปดวยดีและนํามาซึงโครงการดีๆ  ของ

ทั้ง  2 ประเทศ 



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
ประวัติวิทยากร    คุณธีระ วีระวรรณุ

WEERAWAN, Teera Mr.     (LL.B)

กําหนดการประชุม

ป

E mployment History

With Pernod-Ricard-Thailand  (2003 until Present)

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

( )

Mentoring Manager

On-Premise Manager – Upscale

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

Training Manager

Catering Sale Manager (2002) Ambrose Wine Company, Bangkok, Thailandกจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

Catering Sale Manager (2002)   Ambrose Wine Company, Bangkok, Thailand

Phuket Branch Manager (2001)     Ambrose Wine Company, Phuket, Thailand

Wine Sommelier (1998)                                 RCI Company, Miami, Florida, USA

S (1996) i h i C k k iคณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

Head Sale HBR (1996)                               Perithai Company, Bangkok, Thailand

Head Wine Steward (1990)                           RCCL Company, California, USA

Wine Steward (1987)                         Admiral Cruise, San Pedro, California, USA

Hotel Business, F/B Dept (1977)                    Hotels in Bangkok, Thailand



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
ประวัติวิทยากร

Train to the Trainer Course

กําหนดการประชุม

ป

Absolut Brand Ambassador Bjorn Olssen, Absolut, Asia Pacific

J b’ C k G t k B V ll Ad l id SA A t li

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

Jacob’s Creek Gatekeeper Barossa Valley, Adelaide, SA, Australia

Chivas Master Linn House, Keith, Aberdeen, Scotland

Martell Connaisseur Château Chantelope, Cognac, France
สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

p , g ,

Up Selling Course European Vision, Marseille, France

Professional Wine Course Legend of the Seas, Miami, Florida, USA
กจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ
Professional Wine seminar Sopexa, Bkk, Thailand

Sale Manager Strategic Double Digits Co., Ltd, Bkk, Thailand

Fi St S i S i 140 W t 6th t t S P d CA USAคณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

Five Stars Service Seminar 140 West 6thstreet, San Pedro, CA, USA,



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
ประวัติวิทยากร

Guest Lecturer (2002 - Present):

กําหนดการประชุม

ป

K hon K  han University, K hon K aen

Faculty: Management Sciences Course Name: Hotel Management Program

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
Mae Fah Luang University, Chiang Rai

Program: Tourism Management Course Name: Food  &  Be v erage Management

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

Prince of Songkhla University, Phuket Campus

Faculty:  Service Industries   Course Name: Hotel Management Program

กจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ
Ratchamongkol University, Trang Campus

Faculty: Hotel and Tourism Industry Course Name: Beverage Operation

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

Trang Technique Collage, Trang Campus

Faculty: Hotel and Tourism Industry Course Name: Beverage Operation

Wit ’ C kt il & Wi S h l P iti PRI NC I PALWitoon’s Cocktail &  Wine School    Position: PRI NC I PAL

Fortune To w  n Bldg, 3rdFloor Room 27, Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
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สรุปการบรรยาย   ุ

เรื่อง “Making Cocktail with Beefeater Gin and  Olmeca Tequila ”

กําหนดการประชุม

ป

ความรูเรือ่งเครื่องดื่ม และสวนผสมของเครื่องดื่ม ประเภทตางๆ  

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร Beefeater Lime & Tonic
Ingredients

2 oz Measures Beefeater

Beefeater Apollo
Ingredients

1 ½ oz Beefeater Gin
สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

2 oz. Measures Beefeater
Chilled Tonic Water.
Glass Garnish
Tall glass Lime wedge

1 ½ oz. Beefeater Gin
½ oz. White Creme de cacao
½ oz. Blue Curacao
Glass Garnishกจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

g g
Method:

Pour beefeater into an ice-filled 
glass, top up with tonic water and 
lightly stir

Martini glass Red cherry
Method:
Combine ingredients in mixing 

l Add i Sti ll t hill dคณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

lightly stir. glass. Add ice, Stir well to chill, and 
Strain into Martini glass.
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สรุปการบรรยาย

Beefeater Madras

Ingredients

Tequila Sunrise

1 ½ Oz Olmeca Tequila

กําหนดการประชุม

ป

Ingredients
1.5 oz. Measures Beefeater

1 oz. Measures Orange Juice
1 oz Measures Cranberry Juice

Glass Garnish

1. ½ Oz. Olmeca Tequila
2 Oz.  ORANGE JUICE
3 Drops of Grenadine

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

Glass Garnish
Tall glass Orange well

Method:
Pour beefeater and Juices into an ice-
fill d l d li htl ti

Pour all ingredients into a hi-Ball 
glass.

Garnish with a Orange slice and a 
raspberry

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

filled glass, and lightly stir. raspberry.

Olmeca Blue Dorado
กจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ
- 1. ½ Oz. Olmeca Tequila
- 1 Oz.  Blue Curacao
- ½ Oz. Lime Juice
- Top with sprite

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

- Top with sprite

Build in hi-ball glass (Rim glass 
with Blue Salt) shake with ice 
and strain into chilled glassand strain into chilled glass 
(Rim glass with Salt)

Garnish: Lime wheel
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สรุปการบรรยาย

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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กิจกรรมโรตารี

สมาชิกสโมสรเขารวมประชุมกับสโมสรโรตารีจังซีลอน และสโมสรโรตารีภูเกต็ ในวันที่ 21 

กรกฎาคม 2553  เพื่อประชาสัมพันธ โครงการโครงการ 999 ตนกลาถวายแม  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 

ิ

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม • เขารวมประชมกับสโมสรโรตารีจังซีลอน นําโดย นย

9 สิงหาคม 2553  ณ สวนหลวง ร. 9 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

 เขารวมประชุมกบสโมสรโรตารจงซลอน นาโดย นย.

มานะ รัตนยันต, อน. มานพ เนติวุฒิสาร  และ อน. 

ชรัณ ธํารงเกียรติ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

12.00 น.

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

• เขารวมประชุมกับสโมสรโรตารีภูเก็ต นําโดย นย.
คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
มานะ รัตนยันต, อน. ชรัณ ธาํรงเกียรติกลุ และ 

รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 

2553 เวลา 19 00 น2553 เวลา 19.00 น.
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กิจกรรมโรตารี

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
รวมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดประชุมสัมมนาไทย-มาเลเซีย ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 6 

– 8 สิงหาคม 2553 นําโดยนายกสโมสรโรตารีทั้ง 5 สโมสร พรอมดวยสมาชิกสโมสรโรตารีทงคา โดย  อผภ.8 สงหาคม 2553 นาโดยนายกสโมสรโรตารทง 5 สโมสร พรอมดวยสมาชกสโมสรโรตารทุงคา โดย  อผภ.

ประเสริฐ ฟกทองผล ,  อน.วรพจน สุหิรัญญวานิช, นยล.วีระ หริจันทนะวงศ, รทร.บุนสิน ลลีาวิชิตชัย, 

รทร.ฤทธิ์ เทพบุตร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ บานของ  อน.นพ.สงวน คุณาพร



TONGKAH
บรรณาธิการ โดย 2 SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

วันนี้เปนวันภาษาไทยแหงชาติ  ผมขอนําขอมลที่มาของวนัภาษาไทยแหงชาติ

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

วนนเปนวนภาษาไทยแหงชาต  ผมขอนาขอมูลทมาของวนภาษาไทยแหงชาต

มาใหเพื่อนสมาชิกรับทราบ  

ั ไ  ิ

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
วนภาษาไทยแหงชาต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมายังคณะ

อกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

วันภาษาไทยแหงชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกป เพื่อระลกึถึงเหตุการณในวันที่ ๒๙ 

  ๒๕ ๕ ึ่ ็ ป ิ ิ  ็คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซงพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภูมพลอดลุยเดช เสดจพระราช

ดําเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปญหาการใชคําไทย” รวมกับผูทรงคุณวุฒิที่ คณะอกัษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 • รัฐบาลไดประกาศใหวันนี้เปนวันสาํคัญ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒

ที่มาและความสําคัญ

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดลยเดช เสด็จพระราช

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภูมพลอดลุยเดช เสดจพระราช

ดําเนินไปทรงเปนประธานและทรงอภปิรายเรือ่ง “ ปญหาการใชคําไทย ” รวมกับผูทรงคุณวุฒิใน

การประชุมทางวิชาการของชมุนุมภาษาไทย ณ คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ป ี ั  ใ ใ ไ ป ี่ป ั ใ

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
ทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยหวงใยในภาษาไทย จนเปนทีประทับใจ

ผูเขารวมการประชุมครั้งนั้นเปนอยางยิง่

็   ั ี ํ ั ึ่ สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึงความวา

เรามีโชคดทีี่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดาน

ั ี้ ็ ี ป  ึ่  ั ใ  ิ ิใ์ ี ื ใ  ี ใ 

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ
รักษาภาษานีก็มหีลายประการ อยางหนึงตองรักษาใหบริสุทธใินทางออกเสียง คือ ใหออกเสียงให

ถูกตองชดัเจน อกีอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบ

ประโยค นบัเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สาม คือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานกึ
คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ญ ญ ญ

วาไมร่ํารวยพอ จึงตองมกีารบัญญัติศัพทใหมมาใช...สําหรับคําใหมที่ตั้งขึ้นมีความจําเปนในทาง

วิชาการไมนอย แตบางคําที่งายๆกค็วรจะมี ควรจะใชคําเกาๆที่เรามีอยูแลว ไมควรจะมาตั้งศัพท

ใหมใหยงยากใหมใหยุงยาก

รัฐบาลไดประกาศใหวันนี้เปนวันสําคัญ ตั้งแต  พ.ศ.๒๕๔๒



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

วัตถุประสงค

ั ีไ  ี ิ ื่ ั ั ี่ ็ ใ  ั ี่

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือวันองัคารที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เหน็ชอบใหวันที ๒๙ กรกฎาคม 

ของทุกปเปนวันภาษาไทยแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้[3]

ื่ ิ ี ิ ็   ั ิ  ป ั ป 

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
๑. เพือเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดลุยเดช ผูทรงเปนนกัปราชญ และ

นกัภาษาไทย รวมทั้งเพื่อนอมรําลกึในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ไดทรงแสดงความ

หวงใย และพระราชทานแนวคิดตางๆ เกีย่วกับการใชภาษาไทย
สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

ๆ

๒. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนือ่งในมหามงคลสมัยเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ชนมพรรษา ๖ รอบ ในวนท ๕ ธนวาคม ๒๕๔๒

๓. เพื่อกระตุนและปลุกจิตสํานึกของคนไทยทั้งชาติใหตระหนกัถึงความสําคัญและคุณคาของ

ภาษาไทย ตลอดจนรวมมือรวมใจกันทํานบํารงสงเสริม และอนรักษภาษาไทย ซึ่งเปนเอกลกัษณ
คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ภาษาไทย ตลอดจนรวมมอรวมใจกนทานุบารุงสงเสรม และอนุรกษภาษาไทย ซงเปนเอกลกษณ

และเปนสมบัติวัฒนธรรมอันล้าํคาของชาติใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวชิาชีพ รวมทั้งเพื่อยกู

มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดบัใหสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น



TONGKAH
บรรณาธิการ (ตอ) โดย 2   SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 

๕  เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐับาลและเอกชนทั่วประเทศมีสวนรวมในการจัด

กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม

๕. เพอเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทงภาครฐบาลและเอกชนทวประเทศมสวนรวมในการจด

กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพรความรูภาษาไทยในรูปแบบตางๆ ไปสูสาธารณชนทั้งในฐานะที่

เปนภาษาประจําชาติ และในฐานะที่เปนภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ    

โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ในสวนของโรตารีนัน้   ในปพศ  2473 (คศ  1930)พลเอก พระเจาบรมวงศเธอกรม
สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

ในสวนของโรตารนน   ในปพศ. 2473 (คศ. 1930)พลเอก พระเจาบรมวงศเธอกรม

พระกําแพงเพชรอัครโยธิน นายกกอตั้งสโมสรโรตารกีรุงเทพ สโมสรโรตารีแหงแรกในประเทศ

ไทย จนกระทั่งผานมา  28 ป  ในปพศ. 2501 (คศ. 1958)  ไดมีการกอตั้งสโมสรโรตารีธนบุรี  เปน

โ ี่ ป ไ ป โ ี่ใ  ไ ใ ป ี ไ 

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ สโมสรที 2 ของประเทศไทย  เปนสโมสรแรกทีใชภาษาไทยในการประชุม   มีพระยามไหสวรรย

เปนนายกกอตั้ง และทายสุด  ผมขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทกุทานไดใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง  

เพื่ออนรุักษภาไทยภาษาประจําชาติไทยสืบตอไป
คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ุ



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

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

ป
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 089-6523899
ขาวเลขาฯ

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

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

ประธานอนุกรรมการ สนเทศโรตาร รทร.ธนงค หวงเกยรต 081 5694976

ประธานมูลนิธิโรตารี รทร.วิชัย พงษชัยสิริกุล 081-8912685

ประธานอนุกรรมการ กลุมศึกษาแลกเปลื่ยน อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบูรณ 081-6910691

ประธานอนกรรมการ โปลิโอพลสั รทร มนลักษณ ตันตพิรสวัสดิ์ 081-4778899

กจกรรมโรตาร

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

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ประธานฝาย บรหารจดการสโมสร อน.วรพจน สุหรญญวานช 081-7875431

หนาที่ 2



TONGKAH สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 5 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 กรกฎาคม  2553 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

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 089-8742988กําหนดการประชุม

ป ประธานอนุกรรมการ บริการดานอาชีพ อน.นาวี ถิ่นสาคู 086-9473555

ประธานอนุกรรมการ เพื่อนผูรวมบําเพ็ญประโยชน นยล.วีระ หริจันทนะวงศ 081-7191525

ประธานอนุกรรมการ พิทักษสิง่แวดลอม อน.ชรัณ ธํารงเกียรติกุล 081-8918933ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ประธานอนุกรรมการ บริการชุมชนโลก รทร.บัณฑติ เกิดวงศบัณฑิต 081-2712828

ประธานอนุกรรมการ พัฒนามนุษยชาติ รทร.สโิรฒน  เหมดลิกวาณิชย 081-5365755

ประธานอนุกรรมการ เยาวชน รทร.พิสทุธิ์ สทุธิจินดาวงศ 087-0160602

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

ประธานอนุกรรมการ อาสาสมัครโรตารี รทร.ทรงชัย ณ นคร 081-6911619

ปฎิคม รทร.กฤตภาส อัศวธีระ 081-4768866

เจาหนาที่สโมสร น.ส.ไฉไล อารีรอบ 081-5359227

กจกรรมโรตาร

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

น.ส.พรนภา พารอดงาม 081-9788321

น.ส.รัตนา  ผลิพัฒน 086-5934562

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH

ประวัติสโมสรโรตารี ทงคา

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 9 ประจําวันพฤหัสบดี ที่  29 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
กําหนดการประชุม

คะแนนการประชม
ตารีทุงคาติดตอกันถึง 9 ครั้ง เพื่อหาทุนสําหรับไปใชในโครงการบําเพ็ญประโยชนใหกบัชมุชนอยางตอเนื่องทุกป

ในดานการยกระดับมาตรฐานจรยิธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชกิของสโมสรโรตารีทุงคาไดรับการ

ยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายทานไดรับเลือกเปนผูนําและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกจิและ
โ ี

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

วิชาชีพตาง ๆ คณะผูพิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทํางานของตํารวจ คณะกรรมการศาลเจา

เปนตน

ดานการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และชวงเกิดภัยพิบัติสึ

้ ่ ่ ็

สนเทศโรตารี

กิจกรรมโรตารี

สรุปการบรรยาย

นามิ หรือน้ําทวม สโมสรมีโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ การสรางจักษุคลินกิเคลื่อนที่นอมเกลาถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ในฐานะองคอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อออกใหบริการกับผูดอยโอกาสที่มีปญหา

ทางสายตาในถิ่นทรุกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําสะอาดใหกับโรงเรยีนและชมุชน การสราง

ื ป ็  ี่  ั ใ  ั ป ั ิ ั ิ ึ ิ ี ิ ี ้ํ ใ

บรรณาธิการ

ิ

ขาวฝากจากสมาชกิ

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

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

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

โดยตลอด ปจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตรวม 7 สโมสร คือ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุงคา สโมสรโร

ตารีอันดามัน สโมสรโรตารีปาตองบีช สโมสรโรตีจังซีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท และสโมสรโรตารีลากูนาภูเก็ต


