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สวัสดี ครอบครัวโรตารีทุกท่าน
 เข้าสู่เดือนส่งท้ายของปี 2562 เดือนธันวาคม เดือนนี้ทางโรตารีสากล

กำาหนดให้เป็น “เดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรค” (Disease Preven-

tion and Treatment Month) 

 การทำางานของครอบครัวโรตารีภาค 3330 ได้มาถึงครึ่งทางของปีบริ

หาร 2562-2563 สโมสรโรตารีต่างๆ มีการทำาโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ให้

แก่ชุมชนและผู้คนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้รับสิ่งดีๆ จากโรตารี ซึ่ง 

1 ในโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ที่สโมสรโรตารีได้ทำาให้แก่ชุมชนก็คือการส่ง

มอบโครงการเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อการช่วยเหลือ

ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็น 6 จุดมุ่งเน้นหลักของโรตารีสากล และ

เป็นการทำาโครงการที่มีส่วนในการได้ช่วยเหลือให้แก่ผู้คนได้อย่างมากมาย

 ในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ 2563 ผมขอส่งคำาอวยพรให้ทุกท่านจงมี

ความสุข สุขภาพแข็งแรง ทำากิจการใดๆ ให้สำาเร็จลุล่วงทุกประการ คิดหวัง

สิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ โชคดีปีใหม่ทุกท่านครับ

 ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
 ผู้ว่าการภาค 3330
 โรตารีสากล

โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก
ธันวาคม เดือนแห่งการ ป้องกันโรค  

รักษาโรค พาคลายโศก  โรคห่างหาย

มาร่วมกัน ช่วยโลก ทุกข์โศกคลาย 

คนมากมาย ได้อนิสงค์ องค์กรเราด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.สกนธ์ - แอนน์สิรภัทร อึ่งสร้อยทอง
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DG.Sakon Uengsroithong
District Governor’s 3330
Rotary International

ROTARY CONNECTS THE WORLD

Dear All Rotary Families
 We are going to pass the final month of the year 2019 as December 

was assigned to be RI Disease Prevention and Treatment Month for all 

Rotary clubs and districts in the world.

 Our Rotary families in District 3330 have been doing many good ser-

vice projects for local people in their communities during half Rotary 

year 2019-2020 by doing good things in one of Rotary 6 Areas of Focus: 

To Provide Medical Equipment to many local hospitals to help disease 

treatment and prevention, as the most essential thing for healthy com-

munity.

 As we are entering the New Year of 2020, I would like to send my 

best regards to all of you to enjoy happiness and healthy family life with 

successful business and most wishful in everything you do.  Happy New 

Year krub!

As December is the month of Disease Prevention 

and Treatment in Rotary

Let’s join together in doing good to the world 

and help people to get healthy life

3 Governor’s Monthly Letter



4

อะโลฮา สวัสดีโรตารี !

 ไม่มีประสบการณ์ใดจะเปรียบได้เท่ากับการไปร่วมประชุม

โรตารีสากล ไปค้นหาจิตวิญญาณของ อะโลฮา และของโรตารี

พร้อมกับครอบครัว ไปกับเพื่อนสนิทและมิตรสหายโรแทเรียนของ

ท่านตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 10 มิถุนายน ที่ นครฮอนโนลูลู สถานที่ที่

เหมาะสมสำาหรับทุกคนในครอบครัวโรตารีจะไปเฉลิมฉลองกัน ไป

ร่วมมือร่วมใจกันและเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยกัน

 ผู้ที ่ชอบไปฮาวายจะมีอยู่สองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที ่ไม่เคยไป

ฮาวายและอยากไปหาประสบการณ์ที่สุดวิเศษ และกลุ่มผู้ที ่มี

ประสบการณ์ของฮาวายไว้ในความทรงจำาแล้ว และไม่อยากรอเพื่อ

จะไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ

 การประชุมใหญ่โรตารีสากล จึงเป็นสถานที่ดีที่สุดเพื่อการพบ

เพื่อนและทักทายกันว่า อะโลฮา ซึ่งท่านจะพบว่ามันเป็นมากกว่า

คำาทักทาย เช่นเดียวกับโรตารีคือวิถีชีวิตของโรแทเรียน อะโลฮาคือ

วิถีชีวิตของชาวฮาวายเอี้ยน วิถีชีวิตที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่าง

งดงาม มีความอดกลั้นและเคารพรักกัน  และแบ่งปันความสุขให้

ครอบครัวของท่าน หรือ โอฮานา (ภาษาฮาวาย)

 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับได้เตรียมจัดงานท่ีน่าตื่นตาสำาหรับ

ท่านและครอบครัว มีการแสดงวัฒนธรรมฮาวายเอ้ียนและไปล่องเรือ

เพื่อรับประทานมื้อกลางวันเป็นเวลาถึงสองชั่วโมง ไปชมวิวภูเขาไฟ

ที่แหลมไดมอนด์เฮด หาดไวกีกิและคาฮาลาโกลด์โคสท์  ท่าน

สามารถฝึกเรียนการเล่นดนตรี อูคูเลเล่ บนเรือ ร่วมวงเต้นรำาฮูลา 

และหัดร้อยมาลัยดอกไม้แบบฮาวายเอี้ยน

 ภายในและภายนอกสถานที่จัดประชุมใหญ่ เราจะจัดการ

ประชุมสำาหรับครอบครัวโรตารีครั้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์

ของโรตารี รวมถึงพิธีเปิดประชุมแบบรวมศูนย์ครอบครัวและงานที่

มุ่งเน้นสำาหรับครอบครัวในศาลา/บ้านมิตรภาพด้วย และในพิธีเปิด

ประชุม เราจะจัดพิธีเดินธงชาติตามประเพณีโรตารีด้วย

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
 ประธานโรตารีสากล

 การประชุมใหญ่ปี 2020 ของเรายังจะเป็นเวลาเฉลิมฉลอง

ประวัติศาสตร์การผูกพันของโรตารีกับองค์การสหประชาชาติ

ด้วย ผมได้กล่าวในสารของผมเดือนพฤศจิกายนว่า เดือนมิถุนายน

ปี 2020 จะเป็นวันฉลองครบรอบปีที่ 75 ของการลงนามในบัตร

ชาร์เตอร์องค์การสหประชาชาติ ในวันก่อนพิธีเปิดการประชุมใหญ่ 

โรตารีและองค์การสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานครั้ง

ที่ห้า ระหว่างปี 2019-2020 มีจุดมุ่งเน้นของงานคือ ความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม  

 ท่านยังมีโอกาสสนุกสนานกับงานต้อนรับเต็มรูปแบบของชาว

เกาะ ตั้งแต่การไปปิกนิกมื้อเล็กๆ ในสวนหลังบ้านไปถึงงานเลี้ยง

แบบครอบครัวอาหารหลากหลายชนิด และยังมีโครงการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ที่น่าสนใจไปชมมากมาย รวมถึงชมบ่อปลาโบราณสอง

บ่อ มีการจัดเดินเพื่อสันติภาพยามเช้าที่สวนสาธารณะสวยงามที่

ชายหาด อาลาโมอานา ไปเดิน 3 ไมล์ในร่มเงาปล่องภูเขาไฟไดมอนด์

เฮดที่มีชื่อเสียง

 นอกจากนี้ เราวางแผนว่าจะเป็นการประชุมที่เป็นสีเขียวที่สุด

ในประวัติศาสตร์โรตารี ผมจะมาบอกเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ในสาร

เดือนต่อไปข้างหน้า แต่ในขณะนี้ โปรดคลิกไปที่ reconvention.

org/register ที่ปุ่มด้านขวาใต้โลโก้งาน Honolulu  Hawaii 2020   

การลงทะเบียนล่วงหน้าโดยมีส่วนลดพิเศษ จะสิ้นสุดในวันที่ 15 

ธันวาคมนี้ ดังนั้นโปรดอย่ารีรอช้านะครับ

 โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก ไว้ได้อย่างดีมากในการไปร่วมประชุม

ใหญ่โรตารีสากล ดังนั้น โปรดนำาครอบครัวของท่านไปพบกับ

ครอบครัวของเรา แล้วพบกันที่ ฮอนโนลูลู ครับ! 

 เช่นเดียวกับโรตารีคือวิถึชีวิตของชาวโรแทเรียน อะโลฮา คือ

วิถีชีวิตของชาวฮาวายเอี้ยน

TH-Translation by Pichet Ruchirat
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Aloha, Rotary!     

Mark Daniel Maloney
President, Rotary International

 There is no experience quite like attending the Rotary 

International Convention. Discover the true spirit of aloha and 

Rotary with your family, friends, and fellow Rotarians from 6 to 

10 June in Honolulu. It is the perfect setting for the entire family 

of Rotary to celebrate, collaborate, and connect. 

 There are two types of people who enjoy visits to Hawaii 

— those who have never been to the islands and are about to 

have unique and wonderful experiences, and those who have 

had those Hawaiian moments etched into their memories al-

ready and cannot wait to create some new ones.

 The convention is the best place to find and share your 

aloha, which you will soon discover is much more than a greet-

ing. Just as Rotary is a way of life for Rotarians, aloha is a way of 

life for Hawaiians — one that focuses on living in harmony, being 

patient, treating everyone with respect, and sharing joy with 

your family, or —ohana.

 Our host committee has arranged some fabulous events 

for you and your family. This includes a Hawaiian Culture and 

Lunch Boat Cruise, a two-hour tour that will feature spectacular 

views of Diamond Head, Waikiki, and the Kahala Gold Coast. 

On board, you can learn to play the ukulele, take part in hula 

dancing, and create your own Hawaiian flower lei.

 You will also have the opportunity to enjoy a full range 

of island hospitality events, from small backyard picnics to mul-

ticourse family meals. There will be fantastic service projects to 

see, including two ancient Hawaiian fishponds. And a sunrise 

Walk for Peace will take place at the beautiful Ala Moana Beach 

Park, a 3-mile stroll in the shadow of the iconic Diamond Head 

crater.

 Inside and outside the convention halls, we are going to 

hold the most family-friendly convention in Rotary history, in-

cluding a family-centered opening ceremony and family-focused 

events in the House of Friendship. The opening session will, of 

course, include our traditional flag ceremony.

 Our 2020 convention will also be a time to celebrate Ro-

tary—s historical ties to the United Nations. As I mentioned in my 

November message, June 2020 will mark the 75th anniversary 

of the signing of the United Nations charter. On the day before 

the start of the convention, Rotary and the UN will host our fifth 

joint event of 2019-20, one focused on environmental sustaina-

bility.

 In addition, we are planning the greenest convention in 

Rotary history — and I will share more details about this in the 

months ahead. But now, go to riconvention.org and click the 

REGISTER button right below the Honolulu Hawaii 2020 logo. 

Early registration discount pricing ends 15 December, so do not 

delay.

 Rotary Connects the World in no better way than at the 

Rotary Convention. Bring your family to meet our family. See 

you in Honolulu!

[pull quote]

Just as Rotary is a way of life for Rotarians, aloha is a way of 

life for Hawaiians.
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แกรี ซี.เค. ฮวง
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี

หนีห่าว สวัสดี ครับมิตรโรแทเรียน

 ปีนี้เกือบจะสิ้นสุดลงแล้ว ผมทราบว่าท่านกำาลังคิดถึง

การให้ของขวัญและเตรียมการบริจาคช่วงสุดท้ายกัน ท่าน

อาจกำาลังคิดว่า ท่านจะแสดงความรักและชื่นชมได้ดีที่สุด

อย่างไร

 คำาตอบที่ง่ายมาก คือ บริจาคเป็นของขวัญแก่มูลนิธิ

โรตารี ท่านควรฟังผมก่อน เพราะมีการวิเคราะห์โดย

องค์กร Charity Navigator ผู้ประเมินอิสระ ได้จัดลำาดับ

มูลนิธิโรตารีของท่าน ได้อยู่อันดับที่ 1 และตลอดเวลา

ติดต่อกัน 12 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโรตารีได้รับเกียรติสูงสุด

ในระดับ 4 ดาว ในบรรดาองค์กรการกุศลต่างๆ ทั่วโลก 

และมูลนิธิฯได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็มสำาหรับ

การแสดงให้ประจักษ์ทั้งสถานะการเงินที่เข้มแข็งและการ

บัญชีที่โปร่งใสในรายงานขององค์การ Charity Navigator 

ประจำาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 Charity Navigator ได้มีจดหมายมายังมูลนิธิฯ แจ้งว่า 

“องค์กรการกุศลท่ีเราได้ทำาการประเมินทั้งหมดมีเพียง

ร้อยละ 1 ขององค์กรที่ได้รับการประเมินที่ได้ 4 ดาว

ติดต่อกัน 12 ครั้งแสดงว่ามูลนิธิโรตารีมีประสิทธิภาพ

เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา การที่ Chari-

ty Navigator ได้มอบเกียรติสูงสุดให้แก่มูลนิธิโรตารี 

ทำาให้มูลนิธิฯอยู่ห่างชั้นจากองค์กรอื่นๆและแสดงให้

สาธารณชนได้รับทราบถึงความน่าเช่ือถือของมูลนิธิฯอีก

ด้วย”  

 การยกย่องให้เกียรติครั้งนี้อยู่เหนือรางวัลอื่นๆ ที่มูลนิธิ

เคยได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของโรตารีใน

การกวาดล้างโปลิโอในโลกได้รับรางวัล “ผู้ไม่แสวงหาผล

กำาไรที่ดีที่สุด” ในการมอบรางวัลขององค์กรขับเคลื่อน

ภาคเอกชนเพื่อการรณรงค์ด้านสันติภาพระหว่างประเทศ

ระดับโลก One Billion Acts of Peace campaign ใน

การจัดการปัญหาสำาคัญที่สุดของโลก และสมาคมผู้หาทุน

บริจาคระดับมืออาชีพ Association of Fundraising Pro-

fessionals ได้ประกาศให้มูลนิธิโรตารี เป็นมูลนิธิดีเด่นของ

โลก โดยให้เกียรติผลงานระยะยาวนานของเรา

 เป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวว่า เราอยู่ในองค์กรหนึ่งของ

องค์กรผู้ใจบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหลายในโลก แต่ความจริงก็

คือ มูลนิธิโรตารีของท่านนั้นดีที่สุด ดังนั้น โปรดปิดท้ายปีนี้

ด้วยการทำาบุญให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่โลก  โปรดปรบ

มือ/ตีมือกับผม  แล้วขอให้ท่านสนับสนุนมูลนิธิโรตารีด้วย

สุขสันต์วันคริสต์มัสและสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ!

TH-Translation by Pichet Ruchirat
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Gary C.K. Huang
Foundation Trutee Chair

Ni hao, Rotarians! 

 The year is almost over, and I know that you 

are thinking about giving gifts and making last-min-

ute contributions. You are wondering how best to 

show your appreciation and love.    

 The answer is very simple — make your gifts 

to The Rotary Foundation. Don’t take my word for 

it: In an independent analysis, your Rotary Foun-

dation was ranked No. 1 among the world’s best-

known charities. For the 12th consecutive year, 

The Rotary Foundation has received the highest 

rating — four stars — from Charity Navigator, an 

independent evaluator of charities. The Foun-

dation earned the maximum of 100 points for 

demonstrating both strong financial health and 

commitment to accountability and transparency 

in Charity Navigator’s August ratings.

 In a letter to the Foundation, Charity Navigator 

notes that “only 1 percent of the charities we 

evaluate have received at least 12 consecutive 

four-star evaluations, indicating that The Rotary 

Foundation outperforms other charities in Ameri-

ca. This exceptional designation from Charity Navi-

gator sets the Foundation apart from its peers and 

demonstrates to the public its trustworthiness.”

 This recognition comes on top of awards won 

in the past several years. Rotary’s commitment to 

eradicating polio worldwide won Best Nonprofit 

Act in the Hero Awards of the One Billion Acts 

of Peace campaign, an international global citi-

zens movement to tackle the world’s most im-

portant issues. And the Association of Fundrais-

ing Professionals — the world’s largest network 

of professional fundraisers — named The Rotary 

Foundation the World’s Outstanding Foundation, 

honoring our long-term achievements.

 It’s easy to say that we belong to one of the 

greatest philanthropic organizations in the world. 

But the truth is, your Rotary Foundation is the 

best. So close out the year by giving the greatest 

gift of all to the world. Gimme five and show your 

support for The Rotary Foundation.

 Have a merry Christmas and a happy new year!
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 ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ได้ขอให้ผมช่วยทำาเรื่อง VTT ในปีบริหารของท่าน โดยให้ผมทำาหน้าที่ประธานคณะ

อนุกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ หรือ Vocational Training Team-VTT ซึ่งผมได้ดำาเนินการติดต่อพันธมิตร

ระหว่างประเทศ (International Partner) เพื่อขอส่งกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพของเราไปฝึกอบรมที่ภาคของเขา 

ปรากฏว่าภาค 7090 ที่มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาและบางส่วนของประเทศแคนาดา ได้

สนใจและตอบรับที่จะให้กลุ่ม VTT ของเราไปอบรมที่ประเทศเขา ทั้งทางเราและเขาตกลงที่จะให้ไปฝึกอบรมทางด้าน

การศึกษา เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเป็นอย่าง

มาก ทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา จึงนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำาหรับทีม VTT ของเรา

 เมื่อได้พันธมิตรระหว่างประเทศ

แล้ว คณะกรรมการจึงได้ดำาเนินการเปิด

รับสมัครผู้ที่สนใจอยากจะไปร่วมทีม 

VTT ไปฝึกอบรม ปรากฏว่าในครั้งนี้ มี

ผู้สนใจสมัครมามากเป็นประวัติการณ์ 

ถึง 40 กว่าคน และแต่ละคนล้วนมี

คุณสมบัติและประสบการณ์ในด้านการ

ศึกษาเป็นอย่างดีตามความต้องการของ

ภาค 7090 ที่ต้องการผู้สมัครที่มีอาชีพ

เป็นอาจารย์หรือครูและมีประสบการณ์

ในการสอนในระ ดับโรง เรี ยนหรื อ

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อม

ที่จะเรียนรู้วิทยาการในด้านการศึกษา

ที่ก้าวหน้าและนำามาประยุกต์ใช้เพื่อ

VTT USA  
CANADA

พัฒนาการศึกษาในประเทศไทยให้ดีขึ้น

 คณะกรรมการได้คัดเ ลือกจาก

ผู้สมัคร 48 คน เหลือ 16 คน มา

ทำาการสอบคัดเลือกที่ศูนย์โรตารีใน

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 จากคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่าง

มากของผู้สมัครที่คัดเลือกมาทั้งหมด ได้

สร้างความหนักใจอย่างมากให้กับคณะ

กรรมการสอบคัดเลือก,  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทความโดย...อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
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ซึ่งแต่ท่านล้วนเคยทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม GSE, VTT มา

ทั้งสิ้น และผมได้เรียนเชิญท่าน ผวภ.สกนธ์ มาร่วมเป็น

กรรมการตัดสินด้วย

 ผลการสอบคัดเลือก เราได้สมาชิกทีมดังนี้

      หัวหน้ากลุ่ม

 อน.รัชดา เทพนาวา สร.ควนลัง-หาดใหญ่

 สมาชิกกลุ่ม

 1. อาจารย์ใกล้รุ่ง สามารถ แนะนำาโดย สร.ท่าศาลา

นครศรี

 2. อาจารย์เรวิตา สายสุด แนะนำาโดย สร.รอแยล

หัวหิน

 3. อาจารย์ติณดิษฐ์ เกาะสมุทร แนะนำาโดย 

สร.สมุทรสาคร

 กลุ่ม VTT มีกำาหนดจะเดินทางไปรับการฝึกอบรม

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในวันเสาร์

ที่ 11 เมษายน 2020 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยใน

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 รวมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

หลังจากกลับมาแล้ว กลุ่ม VTT จะมานำาเสนอผลการไป

ฝึกอบรมมาให้สมาชิกของภาคเราได้ทราบ และก่อนไป 

ทางภาคของเราจะได้จัดให้มีการแนะนำากลุ่ม VTT ในการ

ประชุมใหญ่ประจำาปีของภาค 3330 ที่หาดใหญ่ ในระหว่าง

วันที่ 27-28 มีนาคม 2020

 ขอให้กลุ่ม VTT เดินทางไปฝึกอบรมโดยสวัสดิภาพ 

และนำาความรู้ที่ได้รับ กลับมาช่วยกันพัฒนาระบบการ

ศึกษาของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

หัวหน้ากลุ่ม

อน.รัชดา เทพนาวา 

สร.ควนลัง-หาดใหญ่

ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ 

อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
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#peopleofaction
#RotaryD3330
“ฝึกทำาไข่เค็มสมุนไพรใบเตย” 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สร.สองพี่น้อง และ สร.ป่าเลไลยก์ ร่วมกับ 

ชุมชนโรตารีบ้านลาดมะขาม ร่วมกันจัดทำาโครงการพัฒนาอาชีพ

“ฝึกทำาไข่เค็มสมุนไพรใบเตย” ณ ที่ทำาการชุมชน

#peopleofaction
#RotaryD3330
“ปันนำ้าใจ ส่งนำ้าใส” 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สร.ท่าม่วง มอบแท็งก์นำ้า เครื่องกรองนำ้า 

ตู้เย็น ให้ รร.บ้านหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำารุง 

ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ให้เกียรติร่วมงาน

#peopleofaction
#RotaryD3330 
“เพลินลีลา พาลีลาศ ปันใจรัก โรตารีการกุศลกับสุนทราภรณ์” 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สร.สำาโรงจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้า

อิมพีเรียลสำาโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อหาทุนซื้อเตียง

ผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ, 

สนับสนุนโปลิโอพลัส และมูลนิธิโรตารีและสมทบทุนกิจกรรม

บำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารีสำาโรง ได้ยอดบริจาคจำานวน 37 เตียง

มูลค่า 1,110,000 บาท
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

นยก.เทียมศักดิ์  สง่ากชกร  นายกสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี พร้อม

ด้วยสมาชิก  ร่วมกับ บริษัทสามัคคีที่ดินและเคหะ  จำากัด  ของ  รทร.

นครชัย-รทร.ผกาวรรณ  จิระอรุณ  นำาผ้าห่ม  และข้าวสารอาหารแห้ง  ไปให้

ความช่วยเหลือชาวกระเหรี่ยงในถิ่นกันดาร  บริเวณชายแดนไทย -เมียร์ม่า 

ด่านบ้านพุนำ้าร้อน  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  เมื่อ  26  ธันวาคม  2562

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สร.รอยัลหัวหิน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 12 และ 17 ธันวาคม 2562  

ที่โรงเรียนอนุบาลหนองขอน
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ สร.ทองผาภูมิ นำาโดย นย.ประสาล พูนศิริ พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมกับ เทศบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาล

ทองผาภูมิ เขื่อนวชิราลงกรณ์ จัดกิจกรรม “วิ่งทะลุสายหมอก@ทองผาภูมิ” เพื่อนำารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลทองผาภูมิ 

ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 โดยมี ผวภ.สกนธ์  อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 และ ผชภ.ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ให้เกียรติร่วม

กิจกรรม

#peopleofaction
#RotaryD3330 
สวัสดีปีใหม่ 2563 ร่วมใจมิตรภาพโรตารี 3 สโมสร พื้นที่ 21 สร.พระประแดง 

สร.พระสมุทรเจดีย์ สร.ลัดหลวง จะปีเก่าปีใหม่หรือปีไหนๆ พวกเรา 3 สโมสรรักกันเสมอ
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ สร.ท่าเรือ-กาญจนบุรี นำาโดย นย.เสรี ภักดี พร้อมด้วยมวลมิตร

โรแทเรียน เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการต่อเนื่อง 17 ปี) พร้อมปลูกต้นไม้

และมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยมี ผวภ.สกนธ์  อึ่งสร้อยทอง อผภ.วรวุธ พงษ์วิทยภานุ  

อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล  ผชภ.อนุศักดิ์ บัวลังกา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ให้เกียรติร่วม

#peopleofaction
#RotaryD3330 
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี นำาโดย

นย.สมคิดย์ บัวลังกา พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน ส่งมอบโครงการ

เครื่องกรองสนิมเหล็กเพื่อนำ้าสะอาด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

โดยมี ผวภ.สกนธ์  อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 ผชภ.อนุศักดิ์ 

บัวลังกา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ให้เกียรติร่วมกิจกรรม
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#peopleofaction
#RotaryD3330 
สร.ควนลัง-หาดใหญ่ จัดการประชุมสามัญประจำาปีบริหาร 

2562-2563 เพื่อแถลงถึงการทำางานที่ผ่านมา 6 เดือนและ

แนะนำานายกรับเลือกปีบริหาร 2563-2564 และสรรหา

นายกปีบริหาร 2564-2565 รวมทั้งจัดงานฉลองคริสต์มาส

และปีใหม่ด้วย

#peopleofaction
#RotaryD3330 
วันที่ 11 มกราคม 2563 สร.ปราณบุรี

จัดงานวันเด็ก มีของขวัญ ขนม ของเล่น 

และ เกมส์ให้เด็กร่วมสนุกมากมาย

#peopleofaction
#RotaryD3330 
พิธีสถาปนาสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์

ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหัวหิน

สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล

และ สโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนหัวหิน

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2. มหาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

3. โรงเรียนหัวหินค่ะ

#peopleofaction
#RotaryD3330 
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ภาค 3330 สร.พระสมุทรเจดีย์ 

โดย นย.พรศักดิ์ ศิลานุกิจ, ผชภ.สมดุลย์ อมรสิริพงค์

พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน สร.บางคอแหลม ร่วมทำา

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาโดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับ

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์หลังจากนั้นผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร

โรตารีพระสมุทรเจดีย์อย่างเป็นทางการ

19 พฤศจิกายน 256

14 Governor’s Monthly Letter



15

รู้หรือไม่ ?การประชุ มส โมสร เพื่ อทดแทน 

(Make-up) จะไม่มีการจำากัดช่วง

เวลา 14 วันก่อนหรือหลังการประชุม

สโมสรที่ขาดประชุมอีกต่อไป โรแท

เรียนสามารถประชุมทดแทนได ้

ตลอด ภายใน 1 ปีโรตารีเดียวกันนั้น

(2019 COL, ข้อ 19-35)

?
DID

#peopleofaction
#RotaryD3330 
วันที่ 11 มกราคม 2563 สร.ปราณบุรี

จัดงานวันเด็ก มีของขวัญ ขนม ของเล่น 

และ เกมส์ให้เด็กร่วมสนุกมากมาย

รู้หรือไม่ ?
นายกสโมสรเมื่อหมดวาระ 1 ปีแล้ว หากยังสรรหานายก

รับเลือกมารับช่วงต่อไม่ได้ ให้นายกปัจจุบันทำาหน้าที่

นายกสโมสรต่อไปได้อีกเพียง 1 ปีเท่านั้น

(2019 COL ข้อ 19-22)

YOU 
KNOW

รู้หรือไม่ ?
สโมสรที่มีคุณสมบัติได้รับประกาศเกียรติคุณของโรตารี (Rotary 

Citation) จะต้องมีสถานภาพที่ดี (Good Standing) ตลอดปี

โรตารีนั้นๆ นั่นหมายถึงว่า สโมสรจะต้องชำาระค่าบำารุงโรตารี

สากล (RI Dues) เต็มจำานวนตามใบแจ้งหนี้ (Club Invoice) 

ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และในยอดค้างจ่าย 

(Club Balance Report) จะต้องเป็น 0.00$ (ปัจจุบันเจ้าหน้าที่

สโมสรจะได้รับใบแจ้งหนี้จาก RI ทางอีเมล์ไม่เกินวันท่ี 20 

กรกฎาคม และ 20 มกราคม ของปีโรตารีนั้นๆ) อนึ่ง หากสโมสร

ค้างชำาระ RI จะส่งอีเมล์มาแจ้งเตือน 2 ครั้ง คือ 30 วัน และ 60 

วัน นับจากวันที่ RI ส่งใบแจ้งหนี้มาให้สโมสร ถ้าสโมสรได้รับใบ

เตือนครั้งที่ 2 (60-day reminder) นั่นหมายความว่าสโมสรนั้น

หมดสิทธิ์ได้รับ Citation ในปีโรตารีนั้น

รู้หรือไม่ ?
กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศได้ทำานิตย

สารฯ ฉบับภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบและเนื้อหาแบบ

เดียวกับฉบับภาษาไทย โดยเริ่มจัดทำาตั้งแต่ปี 2559-

2560 (2016-2017) ให้สมาชิกและผู้สนใจอ่านใน

ระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงสแกนที่บาร์

โค้ด หรือไปที่ http://www.rotarythailand.org/

mag/mag.php

การเปลี่ยนชื่อหัวข้อเรื่องที่เน้นความสำ คัญ
คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เน้นความสำาคัญ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

สำาหรับหลักเกณฑ์การมีสิทธิขอรับ Global Grant ประเภทของโครงการที่เพิ่มเติมขึ้น และ

กิจกรรมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการมูลนิธิยังคงใช้ 6 เรื่องที่มีอยู่แล้วแต่ปรับ

เปลี่ยนบางหัวข้อเพื่อให้แสดงถึงโครงการในประเภทต่างๆ ซึ่งสมาชิกโรตารีดำาเนินการ การ

เปลี่ยนแปลงนี้มีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายชื่อหัวข้อที่ปรับปรุงดังนี้

การป้องกันข้อขัดแย้ง/การสร้างสันติภาพ   การสร้างสันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง

(Preventing conflict/building peace) (Peacebuilding and conflict prevention)

นำ้าและการสุขาภิบาล นำ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย

(Water and sanitation) (Water, sanitation and hygiene)

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(Economic and community development)  (Community economic development)

 หัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง  ชื่อหัวข้อใหม่

DID

?
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ความรับผิดชอบ เกิดความผูกพันกับสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนเป็น

ห่วงกังวลถึงความเจริญเติบโตของสโมสรว่าเป็นไปตามแนวทางของ

องค์กรโรตารีไหม สมาชิกเพิ่มลดอย่างไร มีปัญหาด้านใดบ้าง ได้

ปฏิบัติให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของภาค 3330 ต่างๆ ครบถ้วน

หรือไม่ 

สโมสรทำาประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนรอบข้าง

มากน้อยเพียงใด สมาชิกได้สร้างกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการ

ความขาดแคลน ของชุมชนอย่างไรบ้าง ชุมชนพึงพอใจหรือไม่ 

ความภาคภูมิใจในส่ิงที่เกิดขึ้นคือภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำาสร้างสโมสรขึ้น

ให้บุคคลต่างๆที่หลากหลายได้เข้ามาร่วมอุดมการณ์ในการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งเสมือนหนึ่ง

ได้เป็นสะพานบุญที่มั่นคงแข็งแรงตลอดไป

นยก.รุจิรา พันธ์วิศวกาญจน์ ผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ก่อตั้งด้วยสมาชิกเพียง 30 คน ณ วัน

นี้ 16 ปี มีสมาชิก จำานวน 46 คน

หลังจากที่ผมเกษียณราชการ ประมาณ 6 ปี อน.บรรหาร วงศ์เจริญ

ได้เป็นผู้ชักชวนผมก่อตั้งสโมสรโรตารีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ยังมี

ท่าน อน.บรรหาร เป็นที่ปรึกษามาโดยตลอด จากการก่อตั้งสโมสร

บ้านนาสาร กับสมาชิกก่อตั้ง 19 ท่าน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ท่าน  

สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันทำากิจกรรมที่ดี เป็นที่ต้องการของชุมชน 

เป็นภาพลักษณ์โรตารีที่เป็นองค์กรบำาเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทน สโมสรได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 5 ปี ผมภูมิใจและมีความ

สุข มีเพื่อนที่ดี และกระทำาสิ่งที่ดีๆ ให้กับสังคม ทำาให้ผมภูมิใจทีได้

อยู่ในองค์กรสากลที่ทรงเกียรติ และสุดท้ายทำาให้ผมมีสุขภาพดี

นายกก่อตั้ง

นยก.รุจิรา พันธ์วิศวกาญจน์ 

ผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน นยก.ไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว 

ผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีบ้านนาสาร

ความในใจ
คำาว่า นายกก่อตั้ง หรือที่เรียกย่อๆว่า นยก. บางท่านแปลเองว่า นายกกู...นายกเก่ง...

...นายกเก๋า...และสุดท้ายเป็น...นายกแก่ สารพัดที่เรานึกถึงคำานี้ แต่ที่มากกว่านั้น นายกก่อตั้ง ท่านสำาคัญ

ไม่น้อย สโมสรโรตารีทุกสโมสรที่เกิดขึ้นมา คนแรกคือ นายกก่อตั้ง (Chartered President) นายกคนที่ 2...3...เรียกว่า นายกสโมสร 

(President) นายกก่อตั้ง ได้รับเกียรติให้ท่านเป็นตลอดชีวิต ท่านเป็นผู้เสียสละทุกอย่าง เพื่อให้สโมสรได้เกิดขึ้นมา ทำาให้สโมสรเข้มแข็ง ยืนอยู่

ได้ เสียสละทุนทรัพย์  และอีกมากมาย สมาชิกที่รวมตัวกันก่อตั้งสโมสร ทั้งหมด 25 คนเป็นอย่างน้อย สมาชิกที่กอดคอกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

สโมสร เราเรียกว่า “สมาชิกก่อตั้ง” หรือ Chartered Member ในภาคของเรามีสโมสรโรตารีจำานวน 102 สโมสร ทุกสโมสรมีชื่อ นายกก่อตั้ง 

ผู้ที่ก่อตั้งสโมสร ทั้งที่ท่าน Active และไม่ Active  ปัจจุบันยังมีนายกก่อตั้งอีกหลายท่าน ที่ยังทุ่มเท และดูแลสโมสร เป็นที่ปรึกษาของนายก

สโมสร ที่ปรึกษาของสมาชิก คอยสนับสนุนในกิจกรรมสโมสรตลอดเวลา วันนี้เราขอแนะนำานายกก่อตั้ง ทั้งเก่าและใหม่ ที่ก่อตั้งสโมสรมากว่า 

10 ปี และเพิ่งก่อตั้งไม่เกิน 5 ปี มารับทราบความในใจของท่านเหล่านั้นกันค่ะ
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719, E-mail: info@rotarythailand.org, www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre

เงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเกือบบรรลุเป้าหมายแล้ว
อกีไม่มากนกั ขอมวลมติรร่วมใจกนับรจิาคตามก�าลงัศรทัธากนัต่อไป เพือ่
ความส�าเร็จของการบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันแก่สาธารณชนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ท้ายนี ้ขออ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิด์ลบันดาลให้ทุกท่านสุขกายสขุใจ พร้อม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่อย่างสขุสนัต์และสมปรารถนาในทกุสิง่ทีห่วงัทุก
ประการ

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 ตามปฏิทินของโรตารี เดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการบ�าบัดและ
ป้องกันโรคภัย (Disease Treatment and Prevention Month) ขอ
มวลมติรโรแทเรยีนทกุคนมสุีขภาพดทีัง้ใจกายเพ่ือร่วมกันท�างานบ�าเพญ็
ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้อากาศก�าลังเปลี่ยนแปลง
อณุหภมิูลดลงหลายองศา จงึหวงัว่าทกุท่านจะดแูลตนเองและบคุคลท่ีรกั
ให้ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง

 งานของศนูย์โรตารใีนเดอืนนีจ้ะเป็นการเตรยีมการแปลเอกสารต่างๆ 
ในการอบรมคณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีส่โมสร โดยเฉพาะนายก เลขานกุาร
และเหรัญญิก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเมื่อปีก่อนอยู่หลายเรื่อง

 นอกจากนี ้ทางคณะกรรมการแปลและเจ้าหน้าทีศ่นูย์โรตารฯี พร้อม
ให้การสนบัสนนุการจดัอบรม Multi-PETS ซึง่ก�าลงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิ
การการจัดอบรมที่จะมีขึ้นในต้นเดือนมีนาคม 2563

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าการภาครับเลือกทั้ง 4 ท่านที่ได้ผ่านการ
อบรมตามวาระแรกของ GETS ในช่วงก่อนการประชมุโรตาร ีInstitute ที่
มนลิา เมือ่ต้นเดอืนธนัวาคม และทัง้ 4 ท่านก็พร้อมท่ีจะไปอบรมต่อเนือ่ง
ในการประชุม RI  Assembly ณ เมือง San Diego ในช่วงเดือนมกราคม
นี้ ขอส่งก�าลังใจให้ทั้ง 4 เดินทางโดยปลอดภัย และประสบความส�าเร็จ
ในการเข้ารับการอบรม รวมทั้งน�าแนวคิดดีๆ มาเผยแพร่แบ่งกันระหว่าง
มวลมิตรโรแทเรียน เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของ
โรตารีในประเทศไทยต่อไป

 ใกล้ปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ขอให้สโมสรทั้งหลายในแต่ละ
ภาคตรวจสอบการช�าระเงินตามระเบียบของภาคต่างๆ ด้วย เพื่อความ
เรียบร้อยในการด�าเนินการและการสรุปยอดเงินตามจ�านวนจริงของ
สมาชิกสโมสร ความร่วมมือของสมาชิกทุกท่านคือกลไกส�าคัญของการ
พัฒนาความก้าวหน้าของโรตารีในประเทศไทย

 ความส�าเร็จของการจัดงานมูลนิธิโรตารีทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งการ
ต้อนรับท่านประธานทรัสตี อดีตประธานโรตารีสากล Gary Huang และ
ภริยาเป็นไปด้วยความราบรื่น ในช่วงวันที่ 8-10 ธันวาคมที่ผ่านมา ยอด

การต้อนรับประธานทรัสตี PRIP Gary Huang ในงาน “ร่วมมือ หนึ่งใจ ให้กัน”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 (ในวงเล็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,385 (2,327) 1,459 (1,401) 2,971 (2,821) 1,345 (1,370) 8,160 (7,919)

สโมสร 99 (102) 66 (66) 113 (113) 62 (67) 340 (348)

ธันวาคม 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

อน.สุภาภรณ์ ศรีไสย
เลขานุการ ภาค 3330

อน.อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา
การเงินภาค 3330

บรรณาธิการ
นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล 
081-897 5623
อีเมล์ rotarykl@gmail.com
ID Line 0818975623

อน.จักรชัย วิสุทธากุล
081-816 9214

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย

081-299 3600

 
รทร.นภคนัย ลิปิชัยชนะ

080-431 3412

 
รทร.พบภัค เลขะกุล

096-514 9265

นยล.พงษพัฒน์ สัตยวินิจ

081-482 9791

กองบรรณาธิการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

สารการเงินภาค เดือนมกราคม 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 ครับ ผ่านปีใหม่มาไม่กี่วันก็เข้าเทศกาลตรุษจีน 

ปีนี้มาถึงเร็วกว่าทุกปี ผมขออำานวยพรให้ท่านนายกและสมาชิก มี

สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ร่ำารวย เงินทองไหลมาเทมา และมี

ความสุขในการทำางานกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ 

ตลอดปี 2563 นี้ครับ

ผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกและสโมสรโรตารี่ที่ได้รับ

รางวัลบริหารการเงินดีเด่น ภาค 3330 ในงาน Intercity Meet-

ing 2 พื้นที่ 16-30 ณ รีสอร์ทวอเตอร์ปาร์ค อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 และท่านยังมีเวลาทำากิจกรรมเพื่อรับ

รางวัล ในงาน District Conference and Awards Night 2020 

ในการประชุมใหญ่ภาค 3330 RI. ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2563 ณ 

โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกครั้งครับ

ในส่วนของเดือนมกราคม จะมีการชำาระค่าบำารุงโรตารี่สากล RI 

ครึ่งปีหลัง /ชำาระภายในเดือนมกราคม 2563 หรืออย่างช้า ภายใน 

29 เมษายน 2563 (34USD) โดยชำาระเป็นแคชเชียร์เช็ค /ตั๋วแลก

เงินธนาคาร (ดร๊าฟ) สั่งจ่ายในนาม Rotary International พร้อม

แนบสำาเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) และนำาส่งเอกสารทั้งหมด 

ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียนไปที่

ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารี่สากล ในประเทศไทย

ศูนย์โรตารี่ในประเทศไทย ชั้น32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2 

75/82-83 ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพ 

10110 โทร.02 661 6720-1 แฟ็กซ์ 02 661 6719 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี่

อน อธิวัฒน์ สุวรรณจินดา

ประธานการเงินภาค 3330

 ปีบริหาร 2562-2563  ผ่านพ้นไปครึ่งปีแล้ว  แต่ทุกสโมสรยังต้องร่วมมือ ร่วมใจ  ในการดำาเนิน

กิจกรรมตามแผนงานของสโมสรต่อไป   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสโมสร  ของภาคและของโรตารี

สากล 

  สำาหรับเดือนธันวาคมปฏิทินโรตารีกำาหนดให้เป็นเดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรค (Disease 

Prevention and Treatment Month) เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563  ดิฉัน

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก  จงดลบันดาลประทานพรให้มวลมิตรโรแท

เรียนทุกท่านและครอบครัวโรตารี  ประสบแต่ความสุข  ปราศจากโรคภัยใดๆ  สุขภาพแข็งแรงธุรกิจ

เจริญก้าวหน้า  และนำาพาสโมสรให้มีความเข้มแข็ง  ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้สำาเร็จ ลุล่วงตาม

เป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 

 สำาหรับกิจกรรมที่สำาคัญของภาค 3330 โรตารีสากล  เฉพาะสโมสรในพื้นที่ 16-30 กำาลังอยู่

ระหว่างการลงทะเบียนการประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 2  พบกันที่ เดอะรีสอร์ท วอเตอร์ พาร์ค อำาเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 18 มกราคม 2563  หมดเขตการลงทะเบียนทางออนไลน์และจองห้อง

พัก  ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563  ฝากสโมสรช่วยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมร่วมงาน  Foun-

dation  Night  กันมากๆ ค่ะ
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District 3330 Conference
& Award Night 2020

District 3330 Conference
& Award Night 2020

Hansa JB. Hotel Hatyai Songkhla

ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมใหญ่ ภาค 3330 และ ราตรีเกียรติยศ
ประจำาปี 2562-2563

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2563
08.00 - 12.00 น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร และห้องพัก
13.00 - 17.00 น.  District Conference ห้องตะกั่วป่า 
 (สูทสโมสร)
18.00 - 22.00 น.  Awards Night ห้องศิรินภา 
 (สูทสโมสรและชุดสวยงาม)

วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2563
08.00 - 17.00 น. District Conference ห้องตะกั่วป่า  
 (สูทสโมสร)
18.00 - 23.00 น. Governor’s Night ห้องศิรินภา 
 (Blue jeans and White)

Friday 27 March 2020
08.00 - 12.00 hr. Registration
13.00 - 17.00 hr. District Conference, Takuapa Room 
 (Club/Business Attire)
18.00 - 22.00 hr. Awards Nights, Sirinapa Room 
 (Club/Business Attire/Evening Dress)

Saturday 28 March 2020
08.00 - 17.00 hr. District Conference, Takuapa Room   
 (Club/Business Attire)
18.00 - 23.00 hr. Governor’s Night, Sirinapa Room 
 (Blue Jeans and White)

ประธานจัดงาน	อน.บัญชา	ถวัลย์วงค์ศรี	
 081-8975600 
เหรัญญิก		 อน.อรอนงค์	กูลแก้ว	
 089-4662953
ลงทะเบียน		 อน.อัจฉราวัลย์	ศิริโชติ	
 098-5491622
ห้องพัก		 อน.รัชดา	เทพนาวา	
 081-5994920

27-28
March 2020

มีนาคม 2563

27-28
ลงทะเบียน	On	Line	ที่	www.rotary3330.org/register/

District 3330
DISTRICT
CONFERENCE
Awards Night


