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 กําหนดการประชุม



คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ขาวแจงนายก

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

แขกเยยมสโมสร

กิจกรรมโรตารี

เยาวชนแลกเปลี่ยน

บรรณาธิการ ประชมรวม 6 สโมสร ตอนรับ ผวภ นพ พรชัย บญแสง บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ประชุมรวม 6 สโมสร ตอนรบ ผวภ.นพ.พรชย บุญแสง 

 ในโอกาสเยี่ยมสโมสร พื้นที่ 6 และ 7 ในจังหวัดภูเก็ตอยางเปนทางการ 

ในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเพิรล  จ.ภเูก็ต

สารสโมสรโรตารีทุงคา

ปที่ 18 ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2553
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กําหนดการประชุม
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19.30 น.  ลงทะเบียน และรวมรับประทานอาหาร

ป ป โ ั ั 

ุ

20.00 น.   เปดประชุม โดย นย.มานะ  รัตนยันต

20.05 น.  แนะนําแขกเยี่ยมโดยปฏิคมสโมสร รทร. กฤตภาส  อัศวธีระ

  โ โ ิ  ั 

 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก
20.10 น.  แจงขาวสโมสร โดย รทร.ทพ.สิทธานนท  วังซาย

20.15 น.  สนเทศโรตารี โดย อน.วรพจน สุหริัญญวานิช 

ั  ั ิ โ ิ ิขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

20.20 น.   อวยพรวันคลายวันเกิด โดย อน.มานพ เนติวุฒิสาร

                วันที่ 27 ก.ย.  รทร. วรวีย อยูทมิ

ั ี่

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

                วันที 2 ต.ค. รทร. ภเสฐ ธารกมลสุข    

20.25 น.   Club Assembly

ป ป โ ั ั 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

21.00 น.  ปดประชุม โดย นย.มานะ  รัตนยันตบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
คะแนนการประชุม
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ุ

จํานวนสมาชิก         40  ทาน    ลากิจ              -     ทาน

ผเขารวมประชม      17 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ผูเขารวมประชมุ      17 ทาน    ลาปวย            1     ทาน

ประชุมทดแทน    8          ทาน    ขาดประชมุ    15      ทาน

เปอรเซ็นตการประชม    64 10     % 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยี่ยมสโมสร

เปอรเซนตการประชมุ    64.10     % 

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ประชุมรวม 6 สโมสรตอนรับ ผวภ.

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 
ุ

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ประชุมรวม 6 สโมสร ตอนรับ ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง 

 ในโอกาสเยี่ยมสโมสร พื้นที่ 6 และ 7 ในจังหวัดภูเก็ตอยางเปนทางการ 

ในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 17.00 – 21.00 น. 

ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเพิรล  จ.ภูเก็ต
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เปดประชุม
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
นย. ศภกร บณยขจร  นายกสโมสรโรตารเีก็ตเซาท  นย. ศุภกร บุณยขจร  นายกสโมสรโรตารเกตเซาท  

ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมและดําเนนิการประชุม 
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สนเทศโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

สโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพสโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพ
 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ดอียางไรดอียางไร??

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร
โดย นย.ภารดี เต็มรัตน 

สโมสรโรตารีจังซีลอน
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

สโมสรโรตารจงซลอน

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ความมีประสิทธิภาพนําถึงความสําเร็จฉันใด 

สโมสรที่มีประสิทธิภาพยอมนําความสําเร็จสูเจตนารมณฉันนั้น  

เนื่องจากผที่ขาดแคลนหรือดอยโอกาส จะไดรับความชวยเหลืออยางทั่วถึงมากเทาใด เนองจากผูทขาดแคลนหรอดอยโอกาส จะไดรบความชวยเหลออยางทวถงมากเทาใด 

ก็จะเนื่องมาจากสโมสรที่มีประสิทธิภาพมากเทานั้น
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สนเทศโรตารี

สโมสรหากเปรียบเหมือนบาน ก็จะประกอบดวยเสาหลัก 4 ตน  คือ 

เสาเอก  หมายถึง การรักษาสมาชิก เพิ่มสมาชิก ขยายสโมสร ผลดีก็คือ การยกยองให

 กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

เสาเอก  หมายถง การรกษาสมาชก เพมสมาชก ขยายสโมสร ผลดกคอ การยกยองให

เกียรติสมาชิกทุกคน สรางความภาคภูมิใน กอใหเกิดความรักใครสามัคคี   

เสาตนที่ 2  คือ สามารถทําโครงการที่ประสบความสําเรจ็ หมายถึง การบําเพ็ญประโยชนที่

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

ญ

ตรงกับความตองการของชุมชน  ซึ่งกอนที่จะใหความชวยเหลือควรสํารวจความตองการ

ที่แทจริงกอน 

่
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

เสาตนที่ 3 คือการสนับสนุนโครงการมูลนิธิโรตารี โดยการมีสวนรวมในโครงการ บริจาค

เขามูลนิธิ เสมือนการเติมพลังใหสามารถขับเคลื่อนไปตามเจตนารมณ โรตารีได เชน 

โครงการกวาดลางโปลิโอ   
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

โครงการกวาดลางโปลโอ   

เสาตนที่ 4  คือการพัฒนาผูนําสโมสรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในโรตารเีหนือระดับสโมสร

ได เพราะหัวใจสําคัญของสโมสรคือการมีผูนําที่ดี มีความรูความสามารถ มีศักยภาพและบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ญ ู ู

เสียสละ สามารถนําความรูมาถายทอดใหกับสมาชิกในสโมสร และชวยพัฒนาสโมสรใหมี

ประสิทธิภาพ ดังคําขวัญที่วา ใหใหญขึ่น ใหดีขึ้น และกลามากขึ้น ดังคติพจน “ชุมชน

 สรางสรรค สานสัมพันธโลก”
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กลาวแนะนําผูบรรยาย
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ู

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ั ั  โ โ ี   ํ นย.มานะ รัตนยันต นายกสโมสรโรตารีทุงคา  กลาวแนะนําผูบรรยาย 

ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง
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สรุปการบรรยาย  ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง   
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ุ ุ

ผวภ.นพ.พรชัย บุญแสง  กลาวแสดงความรูสึก

ประทับใจในการเจริญเติบโตของสโมสรโรตารีใน

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ญ

จังหวัดภูเก็ต  พรอมแสดงความชื่นชมผูนําของทุก

สโมสร ที่สามารถสรางผลงานไดอยางมากมายและ

่ ใ  ้ ึ 

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

เปนทปีระทับใจ พรอมทังกลาวถึงเปาหมายของ

ภาค 3330 ในปนี้  เชน

 การสรางสโมสรใหเขมแข็ง ใหใหญขึ้น ดีขึ้น และ
สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

- การสรางสโมสรใหเขมแขง ใหใหญขน ดขน และ

กลามากขึ้น สามารถเพิ่มสมาชิกไดมากกวา 300 

ทาน  และขยายสโมสรอยางนอย 3 สโมสร  
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ - โครงการบําเพ็ญประโยชน  ซึ่งการเลือกโครงการเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งอยากใหมี

โครงการบําเพญ็ประโยชนที่ใหญขึ้น ดีขึ้น โดนใจชุมชน และเปนโครงการที่ยั่งยืน เพื่อบรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ญ ญ ุ

สรางชุมชนและโลกของเราใหดีขึ้น โดยมุงเนนโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  รวมทั้ง

เปาหมาย 6 ประการ ของโรตารีสากล คือ เสริมภาพ ปองกันแกไขความขัดแยง,  น้ําสะอาด 

ิ ี่ ี ป ั ั โ ั  ็ ึ ั้ ื้สุขาภิบาลทีดี,  การปองกันรักษาโรค,  อนามัยแมและเด็ก,  การศึกษาขันพืนฐาน และ

เศรษฐกิจชุมชน



TONGKAH
สรุปการบรรยาย
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ปดทายดวยการกลาวขอบคุณพรอมทั้งฝากใหทั้ง 6 สโมสร รวมกัน : 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

1. ทําคะแนนใหได 35 คะแนนในทุกบริการ 4 แนวทาง

2 เพิ่มสมาชิก เพิ่มสโมสร

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

2. เพมสมาชก เพมสโมสร

3. อยากใหสโมสรในจังหวัดภูเก็ต บริจาคเปนอันดับตนๆ ของภาค 

4. โครงการบําเพ็ญประโยชนที่เปนแบบอยางใหภาค โดนใจชุมชน ยั่งยนื  และสราง

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

ภาพลักษณ ใหองคกร

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร
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ภาพกิจกรรม
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กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ อน.นพ.สงวน คุณาพร และ รทร.ทพ.สิทธานนท วังซาย  สมาชิกจากสโมสรโรตารีทุงคา 

รับมอบประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติมูลนิธิโรตารีสากล บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ู ู

The Rotary Foundation  District Service Award  จาก ผวภ. นพ. พรชัย  บุญแสง 



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ผูบริจาคเหรียญ  Paul Harris Fellow  จากสโมสรโรตารีทุงคา  

อผภ. ประเสริฐ ฟกทองผล และ นายกมานะ รัตนยนัต



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี   

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
ภาพกิจกรรม

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
กิจกรรมโรตารี

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

ขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย
รทร. พีรพิชญ อองเจริญ 

สมาชิกสโมสรโรตารีทุงคา   เขารวมการอบรม
กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

ุ

สมาชิกใหม  ภาค3330 โรตารสีากลพื้นที่ 1-12  

ปบริหาร 2553-54 

ใ ั ี่ ับรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร

ในวันที 24 กันยายน 2553

 ณ โรงแรมแกรนดปารค จ.นครศรีธรรมราช



TONGKAH
บรรณาธิการ โดย 2 SEASON

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน  2553 

เมื่อสัปดาหที่แลว มีเรื่องที่นายินดีเปนอยางยิ่ง กับการมาเยี่ยมสโมสรเมอสปดาหทแลว มเรองทนายนดเปนอยางยง กบการมาเยยมสโมสร

โรตารี พื้นที่ 6-7 อยางเปนทางการในจังหวัดภูเก็ต โดยทานผูวาการภาค 

นพ. พรชัย บุญแสง   มีการประชุมรวม 6 สโมสร   บรรยากาศการประชมุทาน ผวภ. ได
กําหนดการประชุม

ขาวแจงนายก

เลาถึงประสบการการทําโครงการของสโมสรตางๆ  ที่ทาน ผวภ. ไดไปเยี่ยมสโมสรมา  ให

เพื่อนสมาชิกพื้นที่ 6, 7 รับทราบ เชน วิธีการหาทุน เพื่อทําโครงการใหแกชุมชน  โครงการ

้ํ ื่ ื่ ้ํ  โ  ป ป โ    ั ฝขาวเลขาฯ

คะแนนการประชุม

แขกเยีย่มสโมสร

นําดืม เครืองกรองนํา แตละโครงการลวนเปนประโยชนแกชุมชน  และทาน ผวภ. ยังฝาก

เรื่องนาจะเพิ่มสโมสรโรตารีอีก 1 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต

และอีก 1 เรื่องที่นายินดี  คือ การประชมระหวางเมือง Intercity พื้นที่ 1-12 ใน

สนเทศโรตารี

ขาวเลขาฯ

สรุปการบรรยาย
และอก 1 เรองทนายนด  คอ การประชุมระหวางเมอง Intercity พนท 1 12 ใน

วันเสารที่ 25 กันยายน 2553 ที่ผานมา ณ โรงแรมแกรนดปารค  จ.นครศรีธรรมราช  

สโมสรโรตารีทุงคา ของเรานัน้ มีสมาชิกเขารวมประชุม 14 ทาน เปนการประชุมที่สําคัญ 

กิจกรรมโรตารี

บรรณาธิการ

ขาวฝากจากสมาชกิ

และไดรับฟงความคิดเห็น จากเพื่อนตางสโมสรที่ทําโครงการประสบความสําเรจ็ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นํามาพัฒนากิจกรรมในสโมสรของตน  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณาธการ

คณะกรรมการบริหาร

ประวัติสโมสร



TONGKAH
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีทุงคา ปบริหาร 2553 - 2554

สารสโมสรโรตารีทุงคา ฉบับที่ 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 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 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 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 14  ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 30 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


