


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับสโมสรโรตารีในประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระราชด�าริและพระราชวินิจฉัยของพระองค์ล�า้ลึกดุจมหาสมุทรที่ลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยส�ารวจมา

พระราชปณิธานของพระองค์มั่นคงดั่งขุนเขาที่ตั้งตระหง่านไม่เปลี่ยนแปลง
พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาตินั้นยิ่งใหญ่ไพศาลดุจท้องฟ้านภากาศอันหาขอบเขตมิได้

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าชาวโรตารีภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากลประเทศไทย







	 พอล	พ.ี	 แฮร์รสิ	 เกดิในมลรฐัวสิคอนซลิ	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เมื่อ	 19	 เมษายน	พ.ศ.	 2411	 (ค.ศ.1868)	
แต่ไปเตบิโตในมลรฐัเวอร์มอนต์	ได้เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยั
เวอร์มอนต์	 มหาวทิยาลัยปรนิสตนัและมหาวทิยาลยัไอโอวา	
ส�าเร็จการศึกษาเมื่อปี	 พ.ศ.	 2434	 และได้ประกอบอาชีพ
ทางกฎหมายตลอดมา
	 นอกจากเป็นนักกฎหมายแล้ว	 ยังมีประสบการณ์
ในการเป็นนักหนังสือพิมพ์	 เป็นครูสอนหนังสือ	 พนักงาน
โรงแรมพนักงานขาย	ปศุสัตว์	หินอ่อน	และหินแกรนิต	ทั้ง
ในสหรัฐอเมริกา	และยุโรป	ท�าให้มีประสบการณ์	อีกทั้งยัง
ได้รู้จักกับนักธุรกิจมากมายหลายอาชีพ
 ในปี พ.ศ. 2439 ได้เร่ิมตั้งส�านักงานกฎหมายขึ้นที่เมือง 
ชคิาโก และอกี 4 ปีต่อมาจงึเร่ิมมีความคดิทีจ่ะตัง้สโมสรของนกัธรุกจิ
ต่างอาชพีขึน้ในชมุชนเลก็ๆ จากนัน้อกี 5 ปีต่อมา ได้พบปะกนัระหว่าง
เพื่อนนักธุรกิจอีก 3 คน ได้แก่ มร.ซิลเวสเตอร์ซีล พ่อค้าถ่านหิน 
มร.กสัตาวสั โลว์วศิวกรเหมืองแร่ และ มร.ฮแิรม โซเรย์ ช่างตดัเสือ้บรุุษ 
โรตารีจงึถอืก�าเนดิขึน้ในวันที ่23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2448
 ค�าว่า “โรตารี” มาจากการริเริม่ของ มร.พอล พ.ี แฮร์ริส
เนือ่งจากการหมนุเวยีน (Rotate) สถานทีป่ระชุมไปตามทีท่�างานของ
สมาชกิ เพ่ือให้สมาชกิแต่ละคนได้แนวคดิและความรู้เกีย่วกบัอาชพีใน
ธรุกจิต่างๆ ของสมาชกิคนอืน่ๆ ด้วย จ�านวนสมาชกิจงึเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็ว
 ในปี พ.ศ. 2451 ได้ตั้งสโมสรโรตารีแห่งท่ีสองขึ้นที่เมือง 
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และในอีก 2 ปีต่อมาได้มี 
การจัดตั้งสโมสรเพิ่มขึ้นรวมเป็น 16 สโมสร เร่ิมมีการประชุมใหญ ่
โรตารีเป็นคร้ังแรกทีเ่มอืงชคิาโก โดย มร.พอล พ.ี แฮร์รสิ ได้รับเลอืก
เป็นประธานสโมสรโรตารีแห่งชาติ จากนั้นสโมสรโรตารีได้ขยาย
ไปยงัประเทศใกล้เคยีง ได้แก่ แคนาดา องักฤษ และไอร์แลนด์ ต่อ
มาเมื่อปี พ.ศ. 2455 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมสโมสรโรตารีสากล 
(The international Association of Rotary Clubs) และในปี  
พ.ศ. 2465 จงึได้เปลีย่นเป็น “โรตารีสากล” (Rotary international) 
จนถงึปัจจบุนั
 มร.พอล พ.ี แฮร์ริส ผูซ่ึ้งเป็นประธานโรตารีสากลคนแรก และ
ประธานเกียรตคิณุ (President Emeritus) ของโรตารีได้ถงึแก่กรรม เมือ่
วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2490 รวมอายไุด้ 79 ปี
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วนัเวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ แล้วหนึง่ศตวรรษกม็าถงึ 
ใน 13 ปีข้างหน้า 
	 มองย้อนกลบัไปดขู้างหลงั	สมาชิกสโมสรโรตารรีุน่นี้	ซึง่จะได้เห็น	และร่วม
การฉลองครบรอบ หน่ึงร้อยปี ของการก่อตั้ง	สโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทย	
ใน	13	ปีข้างหน้า	ควรจะต้องร�าลึกถึงเสมอ	ถึงท่านผู้อาวุโสในอดีต	 ท่ีก่อตั้งสโมสร
โรตารีแห่งแรก	คือ	สโมสรโรตารีกรุงเทพ	เมื่อวันท่ี	17	กันยายน	ค.ศ.1930
	 ท่านเหล่านัน้ได้วางรากฐาน	ยดึมัน่ในหลกัปรชัญาของโรตาร	ีอย่างเคร่งครดั	
ท�าให้สโมสรโรตารี	เป็นสโมสรท่ีมีเกียรติ	และศักดิ์ศรี	เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป
	 แต่การขยายตัวต่อมา	 ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายดาย	 สิ่งท่ีเป็นอุปสรรค์ใหญ่คือ
ภาษา	 แต่เมื่อประธานโรตารีสากล	CLIFF RANDAL	 ใน	 ค.ศ.1958-1959	 ได้มา
เยือนโรตารีกรุงเทพ	ได้เน้นให้อดีตกรรมการโรตารีสากล	

พระยาศณีวิสารวาจา ถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องใช้ภาษาไทยในสโมสรที่
จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
	 จากค�าแนะน�าอย่างหนกัแน่นดงักล่าว	ความพยายามท่ีจะมสีโมสรแห่งท่ี	2	
ท่ีใช้ภาษาไทย	จึงเกิดขึ้น	คือสโมสรโรตารีธนบุร	ีเมื่อวันท่ี	14	พฤษภาคม	ค.ศ.1958	
แต่ท้ังสโมสรโรตารีกรุงเทพ	และสโมสรโรตารีธนบุรี	 ก็ยังคงอยู่ภายในภาค	330	ซึ่ง 

"มองดหูน้า-ไม่ลืมดหูลัง"

ประกอบด้วย	 สโมสรโรตารีใน	 7	 ประเทศ	 ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 คือ	 ประเทศไทย,	 มลายู,	 สิงค์โปร์,	 บรูไน 

เวียตนามใต้,	ลาว	และเขมร
	 สโมสรส่วนใหญ่	 อยู่ในมาลายู	 (รวมเกาะบอร์เนียวเหนือ)	 สมาชิกส่วนใหญ่ในไทย,	 มลายู,	 และสิงคโปร	์
ประกอบด้วยชาวต่างชาติ	ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ	
	 ค�าแนะน�าอย่างจริงจัง	 ของประธานโรตารีสากล	 CLIFF	 RANDAL	 ค่อยๆ	 เห็นผล	 จากหนึ่งสโมสรในไทย	
มีช่วงห่างกันถึง	 28	ปี	 สโมสรแห่งท่ีสองจึงเกิดขึ้น	หลังจากนั้น	 ก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งการเจริญเติบโตของสโมสรโรตารี 
ในไทย	เป็นเหตุให้สโมสรโรตารีในไทย	ต้องแยกตัวออกจากภาค	330	มีภาคของตัวเอง	
	 จากหนึ่งภาคในไทย	ได้ขยายตัวเป็น	สองภาค	และต่อมา	ก็ขยายเป็น	4	ภาค	จนถึงปัจจุบันนี	้คือภาค	3330,	
3340,	3350	และ	3360

99



	 ภาค	3330	ประกอบด้วยสโมสร	ในจงัหวดัภาคใต้ท้ังหมด	รวมทัง้บางจงัหวดั	
ในภาคกลางของประเทศ,	ภาค	3340	ประกอบด้วย	สโมสรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
รวมท้ังภาคตะวนัออก,	ภาค	3350	ประกอบด้วยสโมสรในกรงุเทพมหานคร	และสโมสร
ในภาคกลาง,	ส่วนภาค	3360	ประกอบด้วยสโมสรในภาคเหนือท้ังหมด
	 เม่ือมีสโมสรเพิ่มขึ้น	มีภาคเพิ่มขึ้น	มีสมาชิกเพิ่มขึ้น	จาก	40-50	คน	ได้ขยาย
เป็น	4,000	คน	และนีก็่เป็นท่ีน่าปลืม้ใจ	 ท่ีสโมสรทุกสโมสรใน	4	ภาค	ของไทย	 ต่างก็ม ี

กิจกรรมในการบ�าเพญ็ประโยชน์	เพือ่มนษุยชาตมิากมายไม่สามารถน�ามากล่าวได้หมด
	 บัดนี	้สโมสรโรตารใีนไทย	ท้ังสีภ่าค	กเ็ดนิทางมาถึงจดุท่ีส�าคัญ	คอื	ครบ	25	ปี
ใน	 พ.ศ.	 2559	 (ค.ศ.2016)	 จึงน่าจะเป็นที่โรแทเรียนในประเทศไทย	 จะต้องส�ารวจ 

ตัวเองว่า	นอกจากเราจะมีกิจกรรมต่างๆ	มากมายมาทุกปี	บัดนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไป
มาก	แม้กระท่ังโรตารเีอง	ก็มกีารเปลีย่นแปลงไปไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะ	การเปลีย่นแปลง
ท่ี	 "ท�าลาย"	 ของดีๆ	 ท่ีคนรุ่นเก่าได้เพียรพยายามต่อสู้	 และจรรโลงสิ่งดีงามเหล่านั้น	
ให้คงอยู่จนมาถึงรุ่นเราในปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบกระเทือนหลักการ	และ
อุดมการณ์ของโรตารีคือ	 หลักการท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิกโรตารี	 ท่ีนัดนี้ได้
หย่อนยานลงไปมาก	 ท�าให้โรตารีก็เสมอเหมือนสโมสรต่างๆ	 ท่ีมีอยู่มากมายในโลก 

ท่ีมวีตัถปุระสงค์	 ในการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม	 แต่โดยข้อเท็จจรงิ	 โรตารแีตกต่าง
กว่าสโมสรอื่นๆ และโรตารีเป็นสโมสรที่บ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อมนุษย์ชาติสากล 
แห่งเดียวในโลก
	 ในโอกาส	ท่ีโรตารใีนไทย	ท้ัง	4	ภาค	ได้เดนิทางมาถึงจดุส�าคัญนี	้การท�าบนัทึก	
ซึ่งริเร่มโดยภาค	3330	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	อดีตผู้ว่าการภาค	นพ.สงวน	คุณาพร	
จึงเป็นเรื่องท่ีน่าชมเชย	และน่าสรรเสริญเป็นพิเศษ	
	 มีสิ่งหลายร้อยหลายพัน	 ท่ีเกิดขึ้นในห้วงเวลา	25	ปี	มานี	้สุดท่ีจะจ�าได้	แต่
สิ่งท่ีผมจ�าได้ไม่รู้ลืม	อย่างเดียวก็คือ	 "ความส�าเร็จ"	 ไม่ใช่เป็นสิ่งสุดยอดปรารถนา	แต่	
คุณค่าของมนุษย์เราต่างหาก	ท่ีเป็นสิ่งท่ีเราต้องพยายาม	ท�าให้เกิด	และรักษาไว้ให้ได้
ตลอดไป
	 อกี	25	ปีข้างหน้า	คนรุน่หลงัจะน�า	"คณุค่า"	ของการเป็นมนษุย์ให้เป็นคณุค่า	
ท่ีมีความหมายเป็นทวีคูณ	

(นายพิชัย	รัตตกุล)
ประธานโรตารีสากล	ค.ศ.2002-2003
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	 Dear	Rotarians	of	Districts	3330,	3340,	3350,	and	3360	:	It’s	an	honor	to	congratulate	the	Rotary	
Districts	of	Thailand	on	twenty-fifth	anniversary.	
	 Since	Rotary	came	to	Thailand	in	1930,	you	have	made	the	commitment	not	only	to	represent	our	
organization	in	your	community	but	also	to	do	good	work	and	to	embody	Service	Above	Self.
	 You	and	I	both	know	that	special	feeling	you	get	in	Rotary-when	you	know	that	someone	is	going	
to	be	living	a	better	life	because	of	you.	Together,	we	have	provided	extraordinary	service	to	the	world.	
Today,	the	world	is	depending	on	us	to	do	even	more.	Now	is	the	time	to	capitalize	on	our	success,	as	we	
zero	in	on	the	eradication	of	polio	and	catapult	Rotary	forward	to	be	an	even	greater	force	for	good.
	 Each	of	our	34,000-plus	clubs	is	unique	in	its	own	way.	The	success	of	a	club	and	of	the	district	
depends	on	many	factors,	including	a	strong,	active	membership	base	and	a	dedication	to	helping	others.	
By	reaching	this	milestone,	you	have	shown	your	commitment	to	our	organization.	I	hope	you	also	see	this	
as	an	opportunity	to	reflect	on	all	that	you	have	accomplished	and	to	set	goals	that	allow	you	to	achieve	
even	more.	Congratulations	once	again	on	the	past	25	years.	I	know	that	you	will	continue	to	be	part	of	
Rotary	Seruing	Humanity	for	many	more	years	to	come.

Sincerely,	

John	F.	Germ
2016-2017	President,	Rotary	International	
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	 เน่ืองในโอกาสท่ีภาค	3330	โรตารีสากล	ได้ก่อตั้งมาจนครบ	25	ปี	
ในป	ี2560	ผมขอแสดงความช่ืนชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งมา	ณ	ท่ีนี้
	 เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกิน	 ผมยังจ�าได้ไม่เคยลืมท่ี
ประเทศไทยมีการแบ่งภาค	จาก	2	ภาค	เป็น	4	ภาค	ในป	ี2535	-	2536	
คือ	 ภาค	 3330,	 3340,	 3350	 และ	 3360	 ผมเป็นผู้หนึ่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้ว่าการภาค	3350	ในปีนั้น	ร่วมกับ	ผู้ว่าการภาคอีก	3	ท่าน	คือ	ผู้ว่าการ
ภาค	3330	บ�ารุง	อดิพัฒน์,	ผู้ว่าการภาค	3340	นิเวศน์	คุณาวิศรุต,	และ	
ผู้ว่าการภาค	3360	ศิริ	ทรวงแสวง
	 ในช่วงเวลา	 25	 ปีท่ีผ่านมา	 แต่ละภาคมีการพัฒนาและเจริญ
ก้าวหน้าขึ้น	 ตามล�าดับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค	 3330	 นั้น	 เจริญเติบโต
ขึ้นเป็นท่ีน่าพอใจ	 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ	ในประเทศไทย	แต่ถ้าจะ
เปรยีบเทียบกับภาคต่างๆ	ในภมูภิาคของเรา	ก็มบีางส่วนท่ีจะต้องปรบัปรงุ
แก้ไขให้ดีขึ้น	เช่น	สโมสรขนาดเล็กท่ีสมาชิกต�่ากว่า	20	คน	มีถึง	33	สโมสร	
ในจ�านวนนี้ม	ี7	สโมสรท่ีมีสมาชิกต�่ากว่า	10	คน	นอกจากนี้	มีก่ีสโมสรท่ี
เป็นสโมสรท่ีอ่อนแอ	ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ	เป็นต้น
	 อย่าลืมว่า	 ภาคท่ีเข้มแข็งเกิดจากการมีผู้น�าท่ีเข้มแข็ง	 มีความ
สามัคคีปรองดอง	 ร่วมมือร่วมใจกันท�างานจึงจะประสบความส�าเร็จ	 ตาม
พุทธพจน์ที่ว่า	 การท�าความดีนั้นเป็นเรื่องยาก	 แต่ท่ียากยิ่งไปกว่านั้นก็คือ	
การรักษาความดีให้ยั่งยืนตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ
 

(นายนรเศรษฐ	ปัทมานันท์)
กรรมการบริหารโรตารีสากล	ปี	2548	-	50

สารแสดงความยนิดี
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สารแสดงความยนิดี
แซ่ซ้องครบ	ยี่สิบห้าปี	สง่างาม	 “สาม	สาม	สาม”	ภาคศักดิ์ศรี	โรตารี
นับเป็นความภาคภูมิใจ	อันเปรมปรีดิ์	 สดุด	ีเด่นก้อง	กล่าวกังวาน
 

จากจุดเริ่ม	วันนั้น	ถึงวันนี้	 สิ่งดีดี	บังเกิด	เกินค�าขาน
เป็นสุดยอด	ตลอดมา	ด้วยผลงาน	 บริการ	เหนือตนเอง	ของมิตรเรา

ท้ังมวลมิตร	พูนเพิ่ม	เสริมขยาย	 นโยบาย	ผู้น�า	เฉิดเฉลา
รวมพลัง	มิตรภาพ	อย่างกลมเกลา	 ยึดหลักเอา	สามัคคี	เป็นหลักชัย

ขอส่งใจ	ฝากมา	ยังมวลมิตร	 บรรจงจิต	สานสม	ภาษาใส
ในนาม	โรตารี	ท่ัวแดนไกล	 ท้ังเมืองไทย	ส่งไมตรี	ท่ัวทุกคน

ขอทุกท่าน	เจริญยิ่ง	พิพิธพร	 เจิดขจร	ยศลาภพูน	เพิ่มกุศล
ชีวิตเพริศ	พร้อมสวัสดิมงคล	 ในสากล	ก้าวเด่นไกล	ในปฐพี

ขอวันนี	้รวมจิต	ให้แน่วแน่	 บรรลุแท้	ถึงแก่น	แห่งศักดิ์ศรี
โรตารีไทย	ให้ความรัก	จากฤดี	 สร้างสิ่งดี	เสริมส่งชน	พ้นระทม

สร้างโลกด้วย	“โรตารีเก้ือกูล	เพื่อนมนุษย์”	 เป็นท่ีสุด	แห่งหนทาง	แสนสุขสม
“โรตาร	ีมุ่งมั่น	สร้างสรรค์”	ค�านิยม	 ให้อุดม	ปีต่อไป	ก้าวแกร่งไกล

ยี่สิบห้าปี	ประวัติศาสตร	์โรตารี	 บันทึกนี้	เป็นอนุสรณ์	สว่างไสว
ให้มวลมิตร	รุ่นหลังหลัง	ประจักษ์ใจ	 บันทึกใหม่	ไกลกว่าเดิม	ช่ัวนิรันดร์

จาก	รศ.ดร.เสาวลักษณ์		รัตนวิชช์	
กรรมการบริหารโรตารีสากล	ปีบริหาร	2016-18
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ได้เสด็จพระราชด�าเนินในงานของสโมสรโรตารี
เนื่องในงานฉลองครบรอบ	50	ปี	ของโรตารีในประเทศไทย	เมื่อวันท่ี	15	ธันวาคม	พ.ศ.2523	ณ	อาคารใหม่สวนอัมพร

 สองศตวรรษหลังจากโรตารีได้ถือก�าเนิดขึ้นในนครชิคาโก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 
(ค.ศ.19054) เมลด็พนัธุโ์รตารีจากสหรัฐกไ็ด้ถกูน�าไปปลกูลงในดินด�า-น�า้ชุ่ม ซึง่อดุมสมบูรณ์ด้วยปุย๋แห่งความเลือ่มใส
และศรัทธาในอุดมการณ์ในดินแดนต่างๆ	ท่ัวโลก	แคนาดา	อังกฤษ	ฟิลิปปินส	์ออสเตรเลีย	ฝรั่งเศส	ยุโรป	ญี่ปุ่น	และ
อีกหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	
	 ในบรเิวณภาคพืน้แหลมทองของเรานี	้โรตารก็ีได้ไปเริม่หยัง่รากลงดนิไว้เป็นแห่ง
แรกท่ีนครกัวลาลัมเปอร์	 ในป	ี 	พ.ศ.	2471	 (ค.ศ.1928)	 เมื่อครั้งยังเป็นสหพันธ์รัฐมลายู	
ภายใต้การปกครองในเครือจักรภพอังกฤษ	ครั้งนั้น	 โรแทเรียน	 เจมส์	 ดับบลิว.	 เดวิดสัน	
แห่งสโมสรโรตารีแคลแกรรี่	 เมืองอัลเบอร์ต้า	 ประเทศแคนาดา	 (James	W.Davidson,	
Rotary	 Club	 of	 Calgary,	 Alberta,	 Canada)	 ได้รับการแต่งตั้งจากโรตารีสากลเป็น 

ผูแ้ทนพเิศษผูม้อี�านาจเตม็	(General	Commissioner)	ในการก่อตัง้สโมสรโรตาร	ีเดนิทาง
มายังภาคตะวันออก	เพื่อช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�า	ในการก่อตั้งสโมสรต่างๆ	ในภูมิภาค

ประวตัโิรตารีใีนประเทศไทย

พระเจ้าบรมวงศ์
กรมพระก�าแพงเพชรอคั รโยธิน
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แถบนี้	เจมส์	ดับบลิว.	เดวิดสัน	ได้ประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ	ในการก่อตั้งสโมสรโรตารี	ถึง	
7	สโมสรในสหพันธ์รัฐมลายูภายในเวลาสองป	ีหลังจากนั้นจึงได้เดินทาง	เข้าสู่ประเทศไทย
	 เจมส์	ดับบลิว.	เดวิดสัน	ได้ขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระ
ก�าแพงเพชรอคัรโยธนิ	เพือ่กราบทูลถวายเรือ่งราวและประวัตคิวามเป็นมาของโรตารใีห้ทรงทราบ
โดยละเอียด	อีกท้ังยังได้ขอให้พระองค์ประทานพระด�าริในอันท่ีจะก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกขึ้น
ในประเทศ	
	 เสด็จในกรมฯ	ทรงมีพระเมตตา	โดยประทานความสนิทสนม	เป็นการส่วนพระองค	์และ
เห็นใจในความเพียรพยายามของ	เจมส์	ดบับลวิ.	เดวิดสนั	ทรงมพีระราชด�าร	ิเห็นชอบในอดุมการณ์
ของโรตาร	ีดงันัน้	สโมสรโรตารแีห่งแรกในประเทศไทย	จงึได้รบัการก่อตัง้ขึน้	เมือ่วนัท่ี	17	กันยายน	
พ.ศ.	 2473	 (ค.ศ.1930)	 เรียกช่ือว่า	 “สโมสรโรตารีกรุงเทพ”	มีสมาชิกก่อตั้งรวม	69	 ท่าน	ซึ่งมี
สัญชาติต่างๆ	อยู่ถึง	15	ชาติด้วยกัน	การประชุมก่อตั้งได้จัดท�าขึ้น	ณ	พระราชวังพญาไท	(ปัจจุบัน
คือโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ	 ถนนราชวิถี	 กรุงเทพมหานคร)	 โดยเสด็จในกรมพระก�าแพงเพชร 
อัครโยธิน	ได้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสร	
	 นบัเป็นประวตักิารณ์ของโลกโรตารใีนยคุนัน้	ท่ีองค์พระประมขุแห่งชาติ	พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาประชาธปิก	พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว	รชักาลท่ี	7	ได้ทรงพระกรณุาเสดจ็ไปประทับ
ร่วมอยู่ในงานประชุมก่อตั้งในครั้งนั้นด้วย	ยังความภาคภูมิใจให้แก่ชาวโรตารี	ต้องน้อมรับใส่เกล้า
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ	เป็นล้นพ้น	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2474	 (ค.ศ.1931)	 ในภาคพื้นแหลมทองแถบนี้	 มีสโมสรโรตารีอยู่ท้ังสิ้น	 8	
สโมสร	 รวมท้ังสโมสรโรตารีกรุงเทพด้วย	 โรตารีสากลจึงจัดให้สโมสรท้ังแปดแห่งได้เข้าอยู่ในภาค
เดียวกัน	คือ	“ภาคโรตารี	บี”	ซึ่งในขณะนั้นมีสภาพเป็นเพียง	“ภาคโรตารีช่ัวคราว”	(Provisional	
District	“B”)	อยู่ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง	
	 ในปี	พ.ศ.	2478	(ค.ศ.1935)	โรตารสีากลได้ผนวกเอาบรรดาสโมสรโรตารท้ัีงหมดทีม่อียูใ่น
อินโดจีน	ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส	อันประกอบด้วย	เขมร	ลาว	และ
ญวน	เข้าอยูใ่น	“ภาคโรตารบี”ี	ด้วย	ต่อมาโรตารสีากลได้เปลีย่นช่ือเรยีกของภาคท่ีเป็นตวัพยญัชนะ	
“บี”	 มาใช้หมายเลขแทนเป็น	 “ภาคโรตารี	 80”	 อย่างสมบูรณ์	 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม 

พระก�าแพงเพชรอคัรโยธิน	(H.R.H.	Prince	Purachatra)	องค์นายกก่อตัง้ของสโมสรโรตารกีรงุเทพ	
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการภาคโรตารี	80	บุคคลแรก	เสด็จในกรมฯ	ทรงรับต�าแหน่งหน้าท่ีผู้ว่าการ
ภาคตดิต่อกนัสองสมยั	คอืปี	1935-36	และปี	1936-37	แต่พระองค์ได้สิน้พระชนม์เสยีก่อน	 ในวันท่ี 

14	กันยายน	พ.ศ.	2479	(ค.ศ.1936)	หลังจากทรงรับต�าแหน่งผู้ว่าการภาคสมัยท่ีสองได้เพียงสาม
เดือนเศษเท่านั้น	

เจมส์ ดบั บลิว. เดวิดสัน
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	 ปี	พ.ศ.	2491	(ค.ศ.1948)	โรตารีสากลได้จัดล�าดับหมายเลขของภาคโรตารีใหม่	“ภาคโรตาร	ี80”	จึงได้เปลี่ยนเป็น	“ภาคโรตาร	ี46”	
	 ปี	พ.ศ.	2498	 (ค.ศ.1955	 )	อีกครั้งหนึ่งท่ีโรตารีและโรแทเรียนในประเทศไทย	ต้องร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดไป	 
อนัเน่ืองในโอกาสท่ีมกีารฉลองวันครบรอบ	25	ปี	ของการก่อตัง้สโมสรโรตารีกรงุเทพ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	ทรงโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานเกียรติแก่โรตารี	โดยรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรตารีในประเทศไทย	(ซึ่งหมายถึงสโมสรโรตารีทุกแห่งด้วย)	
	 ปี	พ.ศ.2498	 (ค.ศ.1957)	 โรตารีสากลได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้อย่างแม่นย�า	 จากจ�านวนสโมสรท่ีมีอยู่ท้ังหมดท่ัวโลก	9,507	สโมสร	
สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น	 449,758	 คน	 และภาคโรตารีมีเพียงไม่ก่ีสิบภาคในปีนี้	 ถึงกระนั้นโรตารีสากลก็ยังได้เตรียมการไว้เพื่อวันข้างหน้า	 ดังนั้น	
การจัดหมายเลขประจ�าภาค	จึงต้องเปลี่ยนเป็นเลขหลักสามตัวไว้รองรับการขยายตัวในอนาคต	“ภาคโรตารี	46”	จึงถูกเปลี่ยนใหม่เป็น	“ภาค
โรตารี	330”	ประกอบด้วยสโมสรโรตารีท่ีมีอยู่ใน	7	ประเทศ	ได้แก่	มาเลเซีย	ไทย	สิงคโปร์	บรูไน	กัมพูชา	ลาว	และเวียดนาม	โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2500	(ค.ศ.1957)	เป็นต้นไป	
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	 ปี	 พ.ศ.	 2501	 (ค.ศ.1958)	 ได้มีการก่อตั้งสโมสรโรตารีธนบุรี	 โดยมีพระยามไหสวรรย์เป็นนายกก่อตั้ง	 ซึ่งเป็น
สโมสรแห่งท่ีสองในประเทศไทย	และใช้ภาษาไทยด�าเนินการประชุม	
	 ปี	พ.ศ.	2502	(ค.ศ.1959)	วันท่ี	23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2535		เป็นวันครบรอบ	50	ปีของโรตารีแห่งประเทศไทย	
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินนีาถ	พร้อมท้ังพระเจ้าลกูเธอท้ังสองพระองค์ได้เสดจ็
ให้ชาวโรแทเรียนเข้าเฝ้าท่ีสวนอัมพร	เมื่อวันท่ี	15	ธันวาคม	พ.ศ.2523	เพื่อเป็นการร�าลึกถึงวันส�าคัญแห่งประวัติศาสตร์
สโมสรโรตารี	และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	ได้ร่วมกันให้ความอุปถัมภ์การประกวดการออกแบบดวงตราไปรษณียากร	
ส�าหรบัโอกาสพเิศษคร้ังยิง่ใหญ่นี	้และได้รบัความร่วมมอืจากการสือ่สารแห่งประเทศไทย	จดัพมิพ์แสตมป์ออกจ�าหน่ายให้
แก่ประชาชนท่ัวไป	
	 โรตาร	ี330	ในปีนีส้โมสรในประเทศต่างๆ	เหลอือยูเ่พยีง	4	ประเทศเท่านัน้	(สโมสรใน
ประเทศกัมพชูา	ลาว	และเวยีดนาม	ได้สิน้สภาพไปโดยความผนัผวนทางการเมอืง)	และจ�านวน
สโมสรภายในภาคเพิ่มขึ้นใกล้จะถึง	90	สโมสร	(โดยเฉพาะในประเทศไทยมีถึง	48	สโมสร)	ท่ี
ประชุมภาค	330	ครั้งท่ี	45	ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์	ระหว่าง	22-24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2523	(ค.ศ.
1980)	จึงมีมติให้แยก	“ภาค	330”	ออกเป็นสองภาค	โดยสโมสรโรตารีในประเทศไทยมีภาค
ของตนเองต่างหาก	คือ	“ภาค	335	โรตารีสากล”	ท้ังนี้	ให้มีผลบังคับตั้งแต่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.
2525	(ค.ศ.1982)		เป็นต้นไป	อน.โรจน์วิทย	์เปเรร่า	แห่งสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้	เป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งผูว่้าการภาคคนแรกของ	“ภาค	335	โรตารสีากล”	จ�านวนสโมสรโรตารใีนประเทศไทย
ได้เพิ่มขึ้นเป็น	69	สโมสร	ในการร่วมฉลองครบรอบ	200	ปี	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	
	 สโมสรโรตารีในประเทศไทยได้รวบรวมเงินบริจาคเบื้องต้นได	้10,068,700	บาท	เพื่อ
จัดท�าโครงการตั้งฉางและธนาคารข้าว	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ท่ียากไร้ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
	 ปี	พ.ศ.	2528	(ค.ศ.1985)	จ�านวนสโมสรโรตารใีนประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เกิน 

ความสามารถของผู้ว่าการภาคจะสอดส่องดูแลได้อย่างท่ัวถึง	 โรตารีสากลได้อนุมัติให้โรตาร ี
ในประเทศไทยแยกภาคออกเป็นสองภาค	 คือ	 “ภาค	 335”	 และ	 “ภาค	 336”	 เมื่อวันท่ี 

4	มิถุนายน	พ.ศ.	2528	(ค.ศ.1985)	โดยมีข้อบังคับในวันท่ี	1	กรกฎาคม	ของปีนั้นเป็นต้นไป	
	 ปี	พ.ศ.	2535	(ค.ศ.1992)	ด้วยเหตุผลท่ีคล้ายคลึงกันในการเปลี่ยนหมายเลขประจ�าภาคในป	ีพ.ศ.	2500	และ
การแยกภาคในปี	 พ.ศ.	 2529	 โรตารีสากลได้อนุมัติให้	 ภาค	 335	 และ	 ภาค	 336	 แบ่งสโมสรและแยกภาคเป็นสี่ภาค 

ด้วยกัน	คือ	ภาค	3330,	3340,	3350	และ	3360	โดยมีผลบังคับตั้งแต่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2535	เป็นต้นมา
	 แม่น�า้ท่ีกว้างใหญ่เป็นท่ีรวมของทางน�า้นบัร้อยนบัพนัสายจากห้วยละหาน	และล�าธารซึง่ไหลเทลงมาจากเนนิและ 
ภูเขาสูง	 เสียงน�้าไกลดังก้องนที	 มุ่งท่ีจะไปรวมอยู่ในร่องเดียวกับแม่น�้าใหญ่เฉกเช่นการเจริญเติบโตของโรตารีท่ียิ่งยงใน 

วันนี้ได	้ก็เพราะการเสียสละส่วนตัวของโรแทเรียนนับหมื่นนับแสนจากประเทศต่างๆ	มากมายนั่นเอง	
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อผภ.พระวรวงศ์เธอกรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ภาค	80	ปี	2478-2479
อผภ.พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ภาค	80	ปี	2483-2484
อผภ.พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ภาค	80	ปี	2493-2494
อผภ.พระยาศรีวิสารวาจา 
ภาค	330	ป	ี2497-2498
อผภ.หลวงสิทธิสยามการ
ภาค	330	ป	ี2502-2503
อผภ.ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล (ภาค 330 ปี 2506-2507)
231	หมู่บ้านปัญญา	ถ.พัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
โทร.	(02)	3003288	โทรสาร	(02)	3003290
อผภ.นพ.บุญเลี้ยง ตามไท
ภาค	330	ป	ี2509-2510
อผภ.ทพ.ฤทธิ์ บุศยอังกูร (ภาค 330 ปี 2513-2514)
(ถึงแก่กรรม)
อผภ.ม.ร.ว.พัฒนไชย ไชยันต์
ภาค	330	ป	ี2517-2518
อผภ.ศุภวัตร ภูวกุล (ภาค 330 ปี 2520-2521)
104-112	ถ.ท่าแพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300
โทร.	(053)	233532,	234777	โทรสาร	(053)	251512
อผภ.นพ.เลิศ ศรีจันทร์ (ภาค 330 ปี 2521-2522)
(ถึงแก่กรรม)
อผภ.เนลสัน อเล็กซานเดอร์ (ภาค 330 ปี 2523-2524)
(ถึงแก่กรรม)
อผภ.นพ.เล็ก นานา (ภาค 330 ปี 2524-2525)
(ถึงแก่กรรม)

อผภ.โรจน์วิทย์ เปเรร่า (ภาค 335 ปี 2525-2526)
ติลลีกีแอนด์กิบบินส์	ทนายความ	64/1	ซ.ต้นสน	ถ.เพลินจิต	แขวงลุมพิน	ี
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทร.	(02)	2542640	โทรสาร	(02)	2544302
อผภ.นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี (ภาค 335 ปี 2526-2527)
คลินิกหมอกิจชัย	86/51	ถ.สุเทพ	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
โทร.	(053)	276329	โทรสาร	(053)	277990
อผภ.ลิ่วละล่อง บุนนาค (ภาค 335 ปี 2527-2528)
(ถึงแก่กรรม)
อผภ.นพ.ประเทือง คงข�า (ภาค 335 ปี 2528-2529) 
(ถึงแก่กรรม)
อผภ.ศ.รอ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา (ภาค 335 ปี 2529-2530)
(ถึงแก่กรรม)
อผภ.ชยันต์ เธียรปัญญา (ภาค 336 ปี 2529-2530)
97/10	ถ.พหลโยธิน	ต.สวนดอก	อ.เมือง	จ.ล�าปาง	52100
โทร.	(054)	221661	โทรสาร	(054)	322550
อผภ.ประพันธ์ หุตะสิงห์ (ภาค 335 ปี 2530-2531)
158/2	ซ.เกงชวน	ถ.นางลิ้นจี	่แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร.	(02)	2312371	โทรสาร	(02)	2132373
อผภ.นพ.สุมิน พฤกษิกานนท์ (ภาค 336 ปี 2530-2531)
21	ถ.นันทาราม	ต.หายยา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50100
โทร.	(053)	273576	โทรสาร	(053)	279256
อผภ.ชาญชัย วิศิษฎ์กุล (ภาค 335 ปี 2531-2532)
บริษัท	สกายไลน์	เซอร์วิส	กรุ๊ป	ช้ัน	27	อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์	2
75/62-63	สขุุมวิท	21	กรงุเทพฯ	โทร.	(02)	2605525	โทรสาร	(02)	2605534
อผภ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ภาค 336 ปี 2531-2532)

อผภ.ม.ร.ว.โอภาส กาญจนวิชัย (ภาค 335 ปี 2532-2533)
50	ถ.ลาดพร้าว	ซ.92	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	(02)	5394775,	3105004	โทรสาร	(02)	5301358,	3198208

รายพระนาม/รายนามอดีตผู้ว่าการภาคโรตารี
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2478-2555)

18



อผภ.มุข วงษ์ชวลิตกุล (ภาค 336 ปี 2532-2533)
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา
760	ถ.กีฬากลาง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000	
โทร.	(044)	241218	โทรสาร	(044)	256833

อผภ.นิวัตร์ โชควาณิชย์พงษ์ (ภาค 335 ปี 2533-2534)
(ถึงแก่กรรม)

อผภ.นพ.สมบัติ อินทรลาวัณย์ (ภาค 336 ปี 2533-2534)
139/34	ถ.สนัโค้งน้อย	ต.รอบเวยีง	อ.เมือง	จ.เชียงราย	57000	
โทร.	(053)	711323
อผภ.พล.อ.สายหยุด เกิดผล (ภาค 335 ปี 2534-2535)
ห้อง	408	โรงแรมอิมพาล่า	ถ.สุขุมวิท	24	คลองเตย	กรุงเทพฯ	
10110
โทร.	(02)	2590053	โทรสาร	(02)	2585920
อผภ.อนันต์ ชันขุนทด (ภาค 336 ปี 2534-2535)
คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ถ.สุเทพ	 ต.สุเทพ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50002	
โทร.	(053)	511263	โทรสาร	(053)	221595

อผภ.บ�ารุง อดิพัฒน์ (นครปฐม)
(ภาค 3330 ปี 2535-2536)
49	หมู่	8	ถ.คงทอง	ต.วังน�้าเขียว	อ.ก�าแพงแสน
จ.นครปฐม	73140 โทร.	(034)	351919

อผภ.ประยูร วงศ์ปรีชากร (หาดใหญ่)
(ภาค 3330 ปี 2536-2537)
67	ซ.ทองวงศ์	ถ.บ้านจ่า	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
โทร.	(074)	245756,	(074)	246910
โทรสาร	(074)	246910	มือถือ	08-9876-4880

อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา (สุพรรณบุรี)
(ภาค 3330 ปี 2537-2538)
78	หมู่	6	ตลาดอู่ทอง	อ.อู่ทอง	จ.สุพรรณบุรี	72160
โทร.	(035)	551060,	(035)	551162	โทรสาร	(035)	551678	
มือถือ	08-1856-7100

อผภ.ประเสริฐ ฟักทองผล (ทุ่งคา)
(ภาค 3330 ปี 2538-2539)
115	ม.5	ถ.สายท่าเรือ-ป่าคลอก	ต.ศรีสุนทร
อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	83110
โทร.	(076)	273429,	273439
โทรสาร	(076)	273315

อผภ.ปรีดา วังถนอมศักดิ์ (นครปฐม) (ภาค 3330 ปี 2539-2540)
(ถึงแก่กรรม)

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ (ตรัง)
(ภาค 3330 ปี 2540-2541)
55	ซ.5	ถ.วิเศษกุล	ต.ทับเที่ยง	อ.เมือง	จ.ตรัง	92000
โทร.	(075)	225841	โทรสาร	(075)	225840	มือถือ	08-1397-7650

อผภ.จงเมธ ทรัพย์คิรี (ราชบุรี)
(ภาค 3330 ปี 2541-2542)
(ถึงแก่กรรม)
2-8	ถ.ทรัพย์คีรี	ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000
โทร.	(032)	338568-9	โทรสาร	(032)	315535	มือถอื	08-1890-8949

อผภ.สมพร ศรีเพชร (นครศรีธรรมราช)
(ภาค 3330 ปี 2542-2543)
1/3	ม.1	ถ.นครศรี-ร่อนพิบูลย์	ต.นาพรุ	อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช	80000
โทร.	(075)	378565,	(075)	378734	โทรสาร	(075)	378565
มือถือ	08-1895-4951

อผภ.รัชฏ์ ศรีอิสาณ (สมุทรปราการ)
(ภาค 3330 ปี 2543-2544)
22/156	ถ.รามอินทรา	ซ.39	แยก	10	แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10220
มือถือ	08-3703-8866	อีเมล	:	rseisan@yahoo.com

เกื้อกูลแก่กัน	สุขสันต์แท้จริง

เชื่อม่ันในสิ่งท่ีท�า
กระท�าในสิ่งท่ีชอบ

สร้างมิตร

กระท�าการด้วยคุณธรรม
บริการด้วยความรัก

ผลงานประจักษ์เพื่อสันติ

สร้างอนาคต
ด้วยการกระท�า

ให้ความห่วงใยของ
โรตารีให้เป็นท่ีประจักษ์

สานฝันโรตารี
ให้เป็นจริง

โรตารี	2000
ปฏิบัติสม�่าเสมอ
เสริมสร้างศรัทธา
พัฒนาสานงาน

สร้างความตระหนัก
ให้ประจักษ์

ด้วยการกระท�า
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อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ (ศรีธรรมาโศกราช)
(ภาค 3330 ปี 2550-2551)
85/1	หมู่	5	ต.ไชยมนตรี	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	80000
โทร.	(075)	354799,	(075)	315511,	(075)	324839,
08-1536-3558	
อีเมล	:	yattakij_m@hotmail.com

อผภ.ดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง (สนามจันทร์)
(ภาค 3330 ปี 2551-2552)
339	ถ.หน้าพระ	ต.ห้วยจรเข้	อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000
โทร.	(034)	241881	
โทรสาร	(034)	253355	มือถือ	08-1821-7096
อีเมล	:	ratmanee1@yahoo.com

อผภ.เธียรไชย นิยม (ตรัง) (ภาค 3330 ปี 2552-2553)
229/13	ถ.ท่ากลาง	ต.ทับเที่ยง	อ.เมือง	จ.ตรัง	92000
โทร.	(075)	231220	
โทรสาร	(075)	231221	มือถือ	08-1891-4281	อีเมล	:	niy-
om3330@hotmail.com

อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (สุพรรณบุรี)
(ภาค 3330 ปี 2553-2554)
43/14	ถ.หม่ืนหาญ	ต.ท่าพี่เลี้ยง	อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	72000
โทร	:	0-3551-4444	โทรสาร	:	0-3550-3432
มือถือ	:	08-1944-3553
อีเมล	:	pornchaidg3330@gmail.com

อผภ.อรชร สายสีทอง (ภูเก็ตเซ้าท์)
(ภาค 3330 ปี 2554-2555)
95/4	ถ.ภูเก็ต	ต.ตลาดใหญ่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000
โทร	:	0-7621-8417,	0-7623-0064-6
โทรสาร	:	0-7621-6979	มือถือ	:	08-1892-2527
อเีมล	:	orachorn_d3330@seatoursthai.com		orachorn@
seatoursthai.com

อผภ.ศรียา ศิริเวช (ศรีตาปี)
(ภาค 3330 ปี 2544-2545) 
548	ถ.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	84000
โทร.	(077)	286017,	(077)	272017
อีเมล	:	sriyasi@hotmail.com

อผภ.สมบูรณ์ กาญจโนฬาร (สมุทรสงคราม)
(ภาค 3330 ปี 2545-2546)
125/89	ถ.ทางเข้าเมือง	ต.แม่กลอง	อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม	75000
โทร.	(034)	713299,	(034)	715365	โทรสาร	(034)	716093
มือถอื	08-1856-3340	อเีมล	:	somboon_kan@yahoo.com

อผภ.เธรียศักดิ์ ปิยธรรมสิริ (ชื่อ-สกุลเดิม เสริมศักดิ์ ปิยธรรม) 
(ภูเก็ต) (ภาค 3330 ปี 2546-2547)
54	หมู่	5	ถ.เทพกระษัตรี	ต.ศรีสุนทร	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	83110
โทร.	(076)	273422	โทรสาร	(076)	273336

อผภ.วรวุธ พงษ์วิทยภานุ (กาญจนบุรี)
(ภาค 3330 ปี 2547-2548)
576-586	ถ.แสงชูโต	ต.ตะคร�้าเอน	อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี	71130
โทร.	(034)	636637,	(034)	636626	มือถือ	08-1856-8106
อีเมล	:	voravut_lhm@hotmail.com

อผภ.ภากร นิจจรัลกุล (ยะลา) (ภาค 3330 ปี 2548-2549)
(ถึงแก่กรรม)

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ (สมุทรปราการ)
(ภาค 3330 ปี 2549-2550) 
111/186	ซอยลาซาล	32	แขวงบางนา	เขตบางนา
กรุงเทพฯ	10260
โทร.	(02)	7491809	โทรสาร	(02)	7491821
มือถือ	08-1835-3369	
อีเมล	:	wichai@oiltek.co.th,	mwichai@yahoo.com

เพื่อเพื่อนมนุษย์
คือกิจพิสุทธิ์ของเรา

มีน�้าใจ	ให้ความรัก

เอื้อเฟื้อเกื้อกูล

เฉลิมฉลองโรตาร	ี100	ปี

บริการเหนือตนเอง

น�าทางสร้างผลงาน

โรตารีร่วมสรรค์
ปันน�า้ใจ

สานฝันให้เป็นจริง

อนาคตโรตารี
อยู่ในมือท่าน

ชุมชนสร้างสรรค์
สานสัมพันธ์โลก

มีน�้าใจ
ห่วงใยเพื่อนมนุษย์
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อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (กาญจนบุรี)
(ภาค 3330 ปี 2555-2556)
91/61	หมู่บ้านเพิ่มพูนวิลล่า	ถ.แสงชูโต
ต.วังศาลา	อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี	71110
โทร	:	08	1763	1819	โทรสาร	:	0-3464-7443
มือถือ	:	08-6301-3333
อเีมล	:	s_thirasan@yahoo.com	dgn3330@hotmail.com

อผภ.นพ.สงวน  คุณาพร (ทุ่งคา)
(ภาค 3330 ปี 2556-2557)
โรงพยาบาลสิริโรจน์	44	ถ.เฉลิมพระเกียรติ	ร.9
อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000		
โทร	:	0-7624-9400	ต่อ	0-7622-1631
โทรสาร	:	0-7625-4765,	0-7621-0936
มือถือ	:	08-1891-7300
อเีมล	:		sanguan@phuket.ksc.co.th	sanguank@me.com

อผภ.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ (พระประแดง)
(ภาค 3330 ปี 2557-2558)
1631/45	ถ.จันทน์	แขวงทุ่งวัดดอน	เขตสาทร
กรุงเทพฯ	10120
โทร	:	0-2678-6066	มือถือ	:	08-1813-2814
โทรสาร	:	0-2466-3339		 	 	
อีเมล	:	quanchai@gmail.com

อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ (สงขลา)
(ภาค 3330 ปี 2558-2559)
233/5-7	ถ.รามวิถี	ต.บ่อยาง	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000
โทร	:	0-7431-2834,	0-7432-2687	มือถอื	:		08-1957-4959
โทรสาร	:	0-7432-3616
อีเมล	:	Theeranun-kui@hotmail.co.th

ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (พระปฐมเจดีย์)
(ภาค 3330 ปี 2559-2560)
บริษัท	เพชรเกษมพริ้นต้ิง	กรุ๊ป	จ�ากัด
18/49	ถ.ทรงพล	ต.ล�าพยา	อ.เมือง
จ.นครปฐม	73000
โทร	:	0-3425-9758-9	มือถือ	:	08-1616-0826
โทรสาร	:	0-3425-3465
อีเมล	:	juthatip5051@hotmail.com

สร้างผลงาน
เพื่อสันติสุข

ร่วมใจโรตารี
เปลี่ยนสิ่งดีๆ	แก่ชีวิต

รวมใจจุดประกาย
โรตารี

เป็นของขวัญ
แก่ขาวโลก

โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์
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R I  D 3330 ประวัติการก่อตั้งภาค 3330 โรตารีสากล (ประเทศไทย)
อผภ.ประเสริฐ	ฟักทองผล

	 โรตารี		ก�าเนิดขึ้นท่ีนครชิคาโก	เมื่อ	23	กุมภาพันธ	์ค.ศ.1905	(พ.ศ.2448)	โดย	พอล.พี.แฮร์ริส	ท่านเกิดท่ีเมืองราซีน	มลรัฐวิสคอนซิล	
สหรัฐอเมริกา	เมื่อ	19	เมษายน	พ.ศ.2411	ส�าเร็จวิชากฎหมาย	มหาวิทยาลัยไอโอวา		ร่วมกับ
เพื่อนนักธุรกิจอีกสามคน	 นายซิลเวสเตอร	์ชีล	 พ่อค้าถ่านหิน		
																															 นายกัสตาวัส	โลว์			 วิศวกรเหมืองแร่	
																																	 นายฮิแรม				โชเรย์				 ช่างตัดเสื้อสุภาพบุรุษ
	 ในประเทศไทย		 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	17	 กันยายน	ค.ศ.1930	 (พ.ศ.2473)	 ช่ือสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ	ภาค	80		 โดย	 เจมส์	ดับบลิว	 เดวิดสัน	
แห่งสโมสรแคลแกรี่	เมืองอัลเบอร์ต้า		ประเทศแคนาดา	(James	W.Davidson	of	R.C		Calgary	,	Alberta,	Canada)	เป็นผู้แทนพิเศษ		และ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน	เป็นนายกก่อตั้ง	มีสมาชิก	69	ท่าน	มีสัญชาติต่างๆ	รวม	15	ชาติ		ได้จัดท�าขึ้น	ณ	พระราชวัง
พญาไท		ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ	ถนนราชวิถ	ีกรุงเทพฯ		เป็นประวัติศาสตร์ของโลกและโรตารีในประเทศไทย	ท่ีองค์พระประมุขแห่ง
ชาติ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก	พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	7		ได้ทรงพระกรุณาเสด็จไปประทับร่วมในงานประชุมก่อตั้ง
ในครั้งนั้นด้วย		ยังความภูมิใจให้แก่ชาวโรแทเรียนต้องน้อมรับใส่เกล้าถึงพระมหากรุณาธืคุณ	เป็นล้นพ้น
	 สโมสรโรตารีกรุงเทพฯ		สังกัดภาค	80		จนป	ีพ.ศ.	2491	ได้เปลี่ยนเป็นภาค		46		ในปี	พ.ศ.	2500	โรตารีสากลได้เตรียมการไว้เพื่อวันข้าง
หน้า		ด้วยการจัดหมายเลขประจ�าภาคใหม่ให้เป็นเลขหลักสามตัวไว้รองรับการขยายตัวในอนาคต
 ผู้ว่าการภาคที่เป็นคนไทยดังน้ี
	 •	 ผวภ.พระวรวงศ์เธอกรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน		ปีบริหาร		2478-2479
	 •	 ผวภ.พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ	์		ปีบริหาร		2483-2484
	 •	 ผวภ.พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร		ปีบริหาร		2493-2494
	 	 ภาค	330	ประกอบด้วยสโมสรท่ีมีอยู่ใน	7	ประเทศ	ได้แก่		ไทย	มาเลย์เซีย		สิงคโปร	์	บรูไน		กัมพูชา		ลาว	และเวียดนาม		ภาค	330 

	 	 ในปี	พ.ศ.	2523	เหลืออยู่	4	ประเทศเท่านั้น	(กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	ได้สิ้นสภาพไปโดยความผันผวนทางการเมือง)
 ผู้ว่าการภาคที่เป็นคนไทยดังต่อไปน้ี
	 •	 ผวภ.พระยาศรีวิสารวาจา	 ปีบริหาร	2497-2498		กรรมการบริหาร	รองประธานโรตารีสากล
	 •	 ผวภ.หลวงสิทธิสยามการ							 ปีบริหาร	2502-2503
	 •	 ผวภ.พิชัย		รัตตกุล																	 ปีบริหาร	2506-2507	กรรมการบริหาร	ประธานโรตารีสากล
	 •	 ผวภ.นพ.บุญเลี้ยง		ตามไท					 ปีบริหาร	2509-2510
	 •	 ผวภ.ทพ.ฤทธิ์		บุศยอังกูร								 ปีบริหาร		2513-2514
	 •	 ผวภ.ม.ร.ว.พัฒนไชย	ไชยันต	์		 ปีบริหาร	2517-2518
	 •	 ผวภ.ดร.ศุภวัตร		ภูวกุล										 ปีบริหาร		2520-2521
	 •	 ผวภ.นพ.เลิศ		ศรีจันทร์										 ปีบริหาร		2521-2522
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	 •	 ผวภ.	เนลสัน		อเล็กซานเดอร์		 ปีบริหาร		2523-2524
	 •	 ผวภ.นพ.เล็ก		นานา														 ปีบริหาร		2524-2525
 

	 จ�านวนสโมสร	90	สโมสร	(ไทย	48	สโมสร)	ท่ีประชุมภาค	330	ครั้งท่ี	45	ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์	(22-24	กุมภาพันธ	์2523)	มีมติให้
แยกภาคออกเป็นสองภาค	โดยให้ประเทศไทยมีภาคของตนเอง	คือ	ภาค	335	ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	1	กรกฎาคม		พ.ศ.	2525	เป็นต้นไป
	 ภาค		335	เฉพาะประเทศไทย		ปีบริหาร	พ.ศ.	2525-2526		ผวภ.โรจน์วิทย์		เปเรร่า	จ�านวนสโมสรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว		โรตารี
สากลจึงอนุมัติให้แยกเป็นสองภาค	คือ	ภาค	335	และภาค	336	เมื่อวันท่ี	4	มิถุนายน		พ.ศ.	2528	โดยมีผลบังคับ		ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2528	และคล้ายคลึงกันในป	ีพ.ศ.	2535	โรตารีสากลได้อนุมัติให้	ภาค	335	และภาค	336	แบ่งสโมสรและแยกภาคเป็นสี่ภาค	คือ	
3330,	3340,	3350	และ	3360	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2535	เป็นต้นไป
	 •	 	ภาค	3330		ผวภ.บ�ารุง	อดิพัฒน์		 สโมสรโรตารีนครปฐม		 ดูแล	 40	 สโมสร
	 •	 ภาค	3340		ผวภ.นิเวศน	์คุณาวิศรุต									 สโมสรโรตารีจันทบุรี					 ดูแล	 35	 สโมสร
	 •	 ภาค	3350		ผวภ.นรเศรษฐ	ปัทมานันท์					 สโมสรโรตารีบางรัก						 ดูแล	 36	 สโมสร
	 •	 ภาค	3360		ผวภ.ศิริ		ทรวงแสวง												 	สโมสรโรตารีเชียงใหม่			ดูแล	 45	 สโมสร
													จะสังเกตได้ว่าตอนแยกภาคท้ังสี่ภาคจะมีจ�านวนสโมสรและจ�านวนสมาชิกท่ีใกล้เคียงกัน	ภาค	3330	(2535-2536)	
													1.	ผวภ.บ�ารุง		อดิพัฒน์							 ปีบริหาร	2535-2536
													2.	ผวภ.ประยูร		วงศ์ปรีชากร												 ปีบริหาร	2536-2537
													3.	ผวภ.ไพโรจน	์	จิระเสวีจินดา														 ปีบริหาร		2537-2538
													4.	ผวภ.ประเสริฐ		ฟักทองผล								 ปีบริหาร		2538-2539
													5.	ผวภ.ปรีดา		วังถนอมศักดิ์							 ปีบริหาร		2539-2540
													6.	ผวภ.มานิต		วงศ์สุรีรัตน	์		 ปีบริหาร		2540-2541
													7.	ผวภ.จงเมธ		ทรัพย์คิรี													 ปีบริหาร		2541-2542
													8.	ผวภ.สมพร		ศรีเพชร														 ปีบริหาร		2542-2543
													9.	ผวภ.รัชฏ์		ศรีอิสาณ															 ปีบริหาร		2543-2544
												 10.	ผวภ.ศรียา		ศิริเวช																				 ปีบริหาร		2544-2545
											 11.	ผวภ.สมบูรณ์		กาญจโนฬาร														 ปีบริหาร		2545-2546
										 12.	ผวภ.เธียรศักดิ์		ปิยธรรมศิริ				 ปีบริหาร		2546-2547
										 13.	ผวภ.วรวุธ		พงษ์วิทยภาณุ												 ปีบริหาร		2547-2548
								 	 14.	ผวภ.ภากร		นิจจรัลกุล								 ปีบริหาร		2548-2549
								 	 15.	ผวภ.วิชัย		มณีวัชรเกียรติ										 ปีบริหาร		2549-2550
	 	 16.	ผวภ.ยุทธกิจ		มานะจิต												 ปีบริหาร		2550-2551
							 	 17.	ผวภ.รัตน์มณี		ตันยิ่งยง														 ปีบริหาร		2551-2552

23



							 18.	ผวภ.เธียรชัย		นิยม															 ปีบริหาร		2552-2553
							 19.	ผวภ.นพ.พรชัย		บุญแสง								 ปีบริหาร		2553-2554
							 20.	ผวภ.อรชร		สายสีทอง														 ปีบริหาร		2554-2555
	 21.	ผวภ.สมภพ			ธีรสานต	์																			 ปีบริหาร		2555-2556
						 22.	ผวภ.นพ.สงวน		คุณาพร																					 ปีบริหาร		2556-2557
						 23.	ผวภ.ชวัญชัย		เลาหวิรภาพ																 ปีบริหาร		2557-2558
					 24.	ผวภ.ธีระนันท์		วงศ์หล่อ																 ปีบริหาร		2558-2559
					 25.	ผวภ.จุฑาทิพย์			ธรรมศิริพงษ์											 ปีบริหาร		2559-2560
 จากน้ันในปีบริหารต่อไปนับจากน้ีก็จะเป็น    
			 26.	ผวภ.นพ.พีระ		ฟาร์มไพบูลย์														 ปีบริหาร		2560-2561
	 27.	ผวภ.พล.โท	คณิต		แจ่มจันทรา												 ปีบริหาร		2561-2562
	 28.	ผวภ.สกนธ์		อึ่งสร้อยทอง																 ปีบริหาร		2562-2563
 

	 หนังสือท่ีระลึก	ภาค		3330	โรตารีสากล	โอกาสครบรอบ	25	ป	ี	ได้บันทึกเรื่องราวท่ีเป็น	ความภาคภูมิใจ
ของโรแทเรี่ยนท้ังภาค	ท่ีพวกเราได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาจาก	40	สโมสร	มีสมาชิกไม่ก่ีร้อยคน	จนปัจจุบันเป็น	101	
สโมสรมสีมาชิกกว่า	2,500	คน		ความยากล�าบากของภาคใต้เราคอืเรือ่งพืน้ท่ี	แต่เราก็ไม่เคยมปัีญหากับการดแูล		
ขอช่ืนชมทุกๆท่านจากส่วนลึกของหัวใจจริงๆ
	 พลังแห่งความสร้างสรรค์			Power	of		Creativity
	 เข้าใจผู้อื่น	 คือ	 ฉลาด						 One	who	knows	other	is	wise
	 เข้าใจตนเอง	 คือ	 รู้จริง									 One	who	knows	himself	is	enlightened
	 ชนะผู้อื่น								 คือ	 แข็งแรง					 To	overcome	other	is	strong
	 ชนะตนเอง					 คือ		 เข้มแข็ง							 To	overcome	oneself		is	the	will	of	power
	 รู้จักพอเพียง					 คือ	 รวยแล้ว							 One	who	is	contented	is	rich
	 ตั้งใจแน่วแน่			 คือ	 อุดมการณ์			 One	who	is	determined	has	the	strength	of	will
	 เข้าใจธรรมชาติ		 คือ	 ความยั่งยืน				 Those	who	embrace	their	true	nature	shall	sustain
	 ถึงตัวตาย							แต่อยู่ช่ัวกาลนาน					 Although	dies	physically.is	eternally	last>>			

เหลาจื่อ
มังกรซ่อนกาย			
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ท�าเนียบ
ผู้ว่าการภาค	3330	โรตารีสากล

ปี	2535-2560



3330
รุ่น 88

นายกสโมสร 40 คน
ผู้แทนผู้ว่าการภาค 15 คน
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ปีบริหาร 2535-2536

ประธานโรตารีสากล คลิฟฟอร์ด ด๊อกเทอแมน
“เกื้อกูลแก่กัน สุขสันต์แท้จริง”
ผู้ว่าการภาค บาํรุง อดิพัฒน์
สโมสรโรตารีนครปฐม

Rotary Year 1992-1993

RI President Clifford L. Dochterman 

“Real Happiness is helping Others”

DG. Bumrung Adipat

Rotary Club of NakhonPathom

ผู้ว่าการภาค บํารุง อดิพัฒน์
สโมสรโรตารีนครปฐม

รุ่น 88
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ

และความสําเร็จในปีบริหาร 2535-2536

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 1992-1993

สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีนครปฐม
อดีตนายกสโมสรโรตารีนครปฐม
ผู้ว่าการภาคคนแรกของภาค	3330	โรตารีสากล	ประเทศไทย
ปัจจุบัน	อายุ	98	ปี	(เกิด	8	เมษายน	2462)

Founding	member	of	RC	NakhonPathom
Past	President	of	RC	NakhonPathom
The	First	District	Governor	of	District	3330	
Rotary	International,	Thailand
Age	98	years	old	(	Birth	8	April	1919	)
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3330
รุ่น 89

นายกสโมสร 43 คน
ผู้แทนผู้ว่าการภาค 13 คน 
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ปีบริหาร 2536-2537

ประธานโรตารีสากล โรเบิร์ต บาร์ท
“เชื่อมั่นในสิ่งที่ทํา กระทําในสิ่งที่ชอบ”
ผู้ว่าการภาค ประยูร วงศ์ปรีชากร
โรตารีแอนน ์วันดี วงศ์ปรีชากร
สโมสรโรตารีหาดใหญ่

Rotary Year 1993-1994

RI President Robert Barth 

“Believe in What You Do -- Do What You Believe in”

DG. Prayoon Vongprechakorn

Rotary Ann Vandee Vongprechakorn

Rotary Club of Hadyai

ผู้ว่าการภาค ประยูร วงศ์ปรีชากร
โรตารีแอนน ์วันดี วงศ์ปรีชากร
สโมสรโรตารีหาดใหญ่

รุ่น 89
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1. ก่อตั้งใหม่ 5 สโมสรโรตารี
	 •	สโมสรนครศรี	•	สโมสรสวนผึ้ง	•	สโมสรเพชรบุร	ี*
	 •	สโมสรระนอง*	•	สโมสรสตูล*
	 *	เป็นพื้นที่ในจังหวัดที่ยังไม่เคยมีสโมสรโรตารีมาก่อนเลย

2. ก่อสร้างใหม ่4 สโมสรอินเทอร์แรคท์ 
	 •	โรงเรียนโยธินบ�ารุง
	 •	โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
	 •	โรงเรียนหาดใหญ่อ�านวยวิทย์พาณิชยการ	
	 •	โรงเรียนดาวรุ่ง	

3. พอลแฮรีสเฟลโล ่
	 •	จ�านวน	46	ท่าน

4. โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน 
	 จัดส่งเยาวชนไปอยู่ต่างประเทศ		จ�านวน	20	คน	และรับมาอยู่ในประเทศ	จ�านวน	20	คน

5. โรแทเรียนใหม ่
	 เพิ่มสมาชิกสโมสรโรตารีได	้365	ท่าน	=	34.44%	จากปีที่ผ่านมา	(1060	:1425)

6 ร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลที่ใต้หวัน 
	 มีผู้แจ้งความประสงค์ไปร่วมประชุมแล้วขณะนี้	123	ท่าน

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จ ในปีบริหาร 2536-2537
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จ ในปีบริหาร 2536-2537

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success Stories during RY 1993-1994

	 นอกจากนัน้	ทางภาคยงัได้รบัความส�าเรจ็จาก	การจัดประชมุอบรมนายกรบัเลอืก	จัดประชมุ
อบรมเจ้าหน้าที่สโมสร	จัดประชุมระหว่างเมือง	2	ครั้ง	รวมทั้ง	การออกสารผู้ว่าการภาคประจ�า
รายเดือน	 การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค	 และรายการ	 สโมสรโรตารีพบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 แต่ละจังหวัดที่สโมสรนั้นตั้งอยู่	 ท�าให้เกิดความเข้าใจ	 ไมตรีจิตมิตรภาพ 

และความร่วมมือในงานบ�าเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชนร่วมกันสืบไป

	 •	Organized	5	new	Rotary	clubs;	RC	Nokhonsi,	RC	Suanpeung	RC	Petchburi,	 
	 RC	Ranong,	RC	Satoon
	 •		 Organised	4	new	Interact	clubs;	Yothinbumroong	school,	WatHuayjorakae 

  wittayakom	school,	Hadyai	Amunaywit	Commerce	school,	DaoRoong	school 
	 •		 46	Paul	Harris	Fellows
	 •		 20	Outbound	YEs	and	20	Inbound	Yes
	 •		 Increase	membership	of	365	new	members	(34.44%)	(From	1,060	to	1,425	 
	 	 members)
	 •		 160	Rotarians	participated	to	Convention	in	Taiwan		
	 •		 Success	in	PET,	DTTS,	2	Intercity	meetings,
	 •		 DG	monthly	bulletins,	DG	club	official	meetings,
	 •		 Meeting	with	Provincial	Governors
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3330
รุ่น 90

นายกสโมสร 48 คน
ผู้แทนผู้ว่าการภาค 13 คน 
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ปีบริหาร 2537-2538

ประธานโรตารีสากล บิลล์ ฮันท์ลีย์
“สร้างมิตร”
ผู้ว่าการภาค ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา
โรตารีแอนน ์สุธีรา ์จิระเสวีจินดา
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary Year 1994-1995

RI President Bill Huntley 

“Be a Friend”

DG. Pairoj Jirasevijinda

Rotary Ann Suteera Jirasevijinda

Rotary Club of Suphanburi

ผู้ว่าการภาค ไพโรจน ์จิระเสวีจินดา
โรตารีแอนน ์สุธีรา ์จิระเสวีจินดา
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

รุ่น 90
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2537-2538

•	 ก่อตั้งสโมสรเพิ่มขึ้น	2	สโมสร
•		สโมสรโรตารีอู่ทอง	และสโมสรโรตารีสองพี่น้อง
•	 ประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกในภาคทราบถงึประโยชน์ในการบรจิาคให้มลูนธิโิรตารสีากล	เป็นผลท�าให้ 

	 มีผู้บริจาคแบบพอล	แฮร์ริสเฟลโลว์	128	ราย	และแบบเบนิแฟคเตอร์อีก	9	ราย	รวมเป็นเงินท้ังสิ้น		 
	 137,000	ดอลลาร์
•		 รณรงค์ให้ทุกสโมสรในภาคให้เห็นถึงความส�าคัญ	 และประโยชน์ของ	 THE	 FOUR	WAY	 TEST						 
	 “บททดสอบสี่แนวทาง”
•	 รณรงค์ให้สมาชิกในภาคช่วยบริจาคสมทบทุนซ้ือท่ีท�าการศูนย์โรตารีในประเทศไทย	 มีผู้บริจาค 

	 รวมท้ังสิ้น	4,991,000	บาท	ผมได้ร่วมบริจาครวมสามครั้ง	เป็นจ�านวนเงิน	385,000	บาท
•		 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์เพิ่ม	4	สโมสร
•		 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์เพิ่ม	3	สโมสร
•		 ก่อตั้งหมู่บ้านโรตารี	RVC	เพิ่ม	2	แห่ง
•		มีสโมสรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ	 ท�ากิจกรรมครบสี่แนวทาง	 จากท่านประธานโรตารีสากล 

	 เป็นจ�านวนมากถึง	33	สโมสร	จากจ�านวน	48	สโมสร
•		 ได้รับสารแสดงความยินดีจากท่านอดีตประธานโรตารีสากล	ท่าน	พิชัย	รัตตกุล	
•		 ได้รบัเกยีรตบัิตรโดยการเสนอของสโมสรในภาคและการลงมตอิอกเสียงจากผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชมุใหญ่ 

 โรตารีสากลประจ�าปีท่ี	85	ท่ีไทเป	ไต้หวัน	
•		 ได้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุจากประธานโรตารสีากล	ส�าหรบังานบรกิารชุมชนในสถานภาพแห่งการเป็นผูน้�า 
 ท่ีโดดเด่น	และประสบความส�าเร็จในการบริหารงานของภาค
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Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 1994-1995

•	 Completed	Official	Visits	to	all	clubs	in	D3330
•	 Organized	2	New	Rotary	clubs:	RC	U-Thong	and
	 RC	Songphinong	
•	 Recruited	 Rotarians	 to	 donate	 to	 The	 Rotary	 Foundation:	 128	 PHFs	 and	 9	 
	 Benefactors	:	US$137,000.
•		 Encouraged	all	clubs	to	use	RI	Four-Way	Test	successfully.
•		 Encouraged	D3330	Rotarians	 to	help	buying	office	of	The	Rotary	Centre	 in	 
	 Thailand	=	Baht	4,991,000.	
		 My	sharing	was	Baht	385,000.
•	 Organized	4	new	Interact	Clubs
•		Organized	3	new	Rotaract	Clubs
•		Organized	2	new	RVC	(RCC)
•		 33	Rotary	Clubs	(from	48	clubs)	got	RI	President’s	Citation
•		 Received	Complimentary	Letter	from	PRID	Bhichai	Rattakul
•		 Received	Certificate	of	Honor	from	85th	RI	Convention	in	Taipei,	Taiwan
•		 Received	Certificate	of	Appreciation	from	
	 RI	President	for	Outstanding	Community	Service	and	District	Leader	Award
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3330
รุ่น 91

นายกสโมสร 51 คน
ผู้แทนผู้ว่าการภาค 15 คน 
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ปีบริหาร 2538-2539

ประธานโรตารีสากล เฮอเบิร์ต จี บราวน์
“กระทําการด้วยคุณธรรม บริการดีงามด้วยความรัก ผลงานประจักษ์เพื่อสันติ”
ผู้ว่าการภาค ประเสริฐ ฟักทองผล
โรตารีแอนน ์สุรัตน์ ฟักทองผล
สโมสรโรตารีทุ่งคา

Rotary Year 1995-1996

RI President Herbert G. Brown 

“Act with Integrity, Serve with Love, Work for Peace ”

DG. Prasert Fakthongphon

Rotary Ann Surat Fakthongphol

Rotary Club of Tongkah

ผู้ว่าการภาค ประเสริฐ ฟักทองผล
โรตารีแอนน ์สุรัตน์ ฟักทองผล
สโมสรโรตารีทุ่งคา
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2538-2539

•	 ประธานโรตารีสากล	เฮอร์เบิร์ต	จี.บราวน์	มาเยี่ยมพวกเราถึงประเทศไทย
•	 โรตารีให้โอกาสกรรมกรคนหนึ่งได้เป็นผู้ว่าการภาค	ท�าให้ได้พัฒนาตนเองและต่อยอดช่วยพัฒนาชุมชนได้มากมาย
•	 ภาค	3330	มีสโมสรอยู	่50	สโมสร	เพิ่มได้หนึ่งสโมสร		คือ	สโมสรโรตารีบางพล	ีโดย	นยก.สุวัชชัย	ฉัตรชุมสาย
•	 เยี่ยมอย่างเป็นทางการ	และร่วมกิจกรรมสโมสรในรอบปีบริหาร	3-5	ครั้งทุกสโมสร	
•	 กิจกรรม	กีฬาเด็กอนุบาล	ของสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช	เด็กๆ	สามารถร้องเพลงโรตารีเสียงดังทั้งสนาม
•	 โครงการน�้าประปาโรงเรียน	อ�าเภอดอนตูม		ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย	์ท�าให้เด็กและชาวบ้านมีน�้ามาบริโภค
•	 โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล	ของสโมสรโรตารีทุ่งคา	ปลูกจิตส�านึกให้ชาวบ้านร่วมรับผิดชอบเต่าทะเลและปะการัง
•	 ประทับใจ	ผู้แทนผู้ว่าการภาค		
			 กลุ่ม	2		อน.สัญชัย		ทับทิมทอง	(นครศรีธรรมราช)
	 กลุ่ม	5		อน.เธียรไชย		นิยม	(ตรัง)
			 กลุ่ม	9		อน.สมบูรณ์	กาญจโนฬาร	(สมุทรสงคราม)
			 กลุ่ม	11	อน.กวางฮุย	อนุกูลวัฒนา	(สุพรรณบุรี)
กองเลขาภาค	 อน.อนุรักษ์		ธารสิริโรจน์	(ภูเก็ต)
	 	 นยก.	สาธิต		อัศวธีระ	(ทุ่งคา)		
	 	 รทร.แพรวพรรณ		เจริญกิจวัฒนกุล	(พระปฐมเจดีย์)
	 	 รทร.อรชร		พฤษกิจ	(ภูเก็ต)
	 	 นยล.วิทิต		เอกวานิช		(ภูเก็ต)
	 	 รทร.เสริมศักดิ์	ปิยธรรม	(ภูเก็ต)
ที่ปรึกษา	 อผภ.ไพโรจน	์	จิระเสวีจินดา	(สุพรรณบุรี)
	 	 อผภ.นิวัตร์		โชควาณิชย์พงษ์	(สมุทรปราการ)
												 อผภ.เนลสัน		อเล็กซานเดอร์	(กรุงเทพ)
	 	 อผภ.น.พ.เลิศ		ศรีจันทร	์(เชียงใหม่)
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•	 RIP	Herbert	Brown	visited	Rotarian	in	Thailand
•	 Rotary	gave	an	extraordinary	opportunity	to	one	ordinary	worker	to	become	a	District	Governor		
	 and	self	developed	himself		and	community	tremendously.
•	 Organised	1	new	club;	RC	Bangplee	by	CP.Suwatchai	Chatchumsai
•	 Made	official	club	meeting	and	participated	club	activities	3-5	times	per	club.
•	 Attended	Kindergarten	sport	activity	organised	by	RC	NahonSithammarat.	The	students	could	sing	 
	 Rotary	song.
•	 Clean	water	project	by	RC	PhraParathomchedi,	Dontoom	District,	NakhonPathom
•	 Turtle	Conservation	Project	by	RC	Tongkah,	Phuket.
•	 Impression	of	DG	Representatives	as	following
	 Area	2			PP.Sanchai	Tubtimthong	(NakhonSithammarat)
	 Area	5			PP.Thienchai	Niyom		(Trang)
	 Area	9			PP.Somboon	Karnchanolarn	(Samutsongkram)
	 Area	11	PP.Kwanghui	Anukhunwattana	(Suphanburi)
•	 Impression	of	District	Secretary	Committee	as	following
	 PP.Anurak	Tarnsiriroj		(Phuket)
	 CP.Sathit	Asawatheera	(Tongkah)
	 RTN.Praewpan	Chareonkijwattanakul	(PhraPrathomchedi)
	 RTN.Orachorn	Preuksakij	(Phuket)
	 PE.Vitit	Aekvanij	(Phuket)
	 RTN.Sermsak	Piyatham	(Phuket)
•	 Impression	of	DG	Advisory	as	following
	 PDG.Pairoj	Jiraseveechinda	(Suphanburi)
	 PDG.Niwat	Chokvanijpong	(Samutprakarn)
	 PDG.Nelson	Alexander	(Bangkok)
	 PDG.Dr.Lerd	Srichan		(Chiengmai)

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 1995-1996
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รุ่น 92

นายกสโมสร 51 คน
ผู้แทนผู้ว่าการภาค 16 คน 
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ปีบริหาร 2539-2540

ประธานโรตารีสากล หลุยส์ วินเซ็นเต ้จิอาย 
“สร้างอนาคตด้วยการกระทาํตามวิสัยทัศน์”
ผู้ว่าการภาค ปรีดา วังถนอมศักดิ์
โรตารีแอนน ์กาญจนา วังถนอมศักดิ์
สโมสรโรตารีนครปฐม

Rotary Year 1996-1997

RI President Luis Vicente Giay 

“Build the Future with Action and Vision”

DG. Preeda Wangthanomsak

Rotary Ann Karnchana Wangthanomsak

Rotary Club of Nakhonpathom

ผู้ว่าการภาคปรีดา  วังถนอมศักดิ์
โรตารีแอนน ์กาญจนา วังถนอมศักดิ์
สโมสรโรตารีนครปฐม
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•	 จัดการอบรมเยาวชนผู้น�าโรตาร	ีผู้เข้าร่วมอบรม	600	คน	
•	 ฉลอง	50	ปี	พอล.พี.แฮร์รีส	ที่โรงแรมสวนสามพราน	
•	 จัดสัมมนาอบรมการท�าโครงการ	Matching	Grant	5	ครั้ง	
•	 บริจาคให้มูลนิธิโรตารี	149,200	US$
•	 โครงการ	Matchin	Grant	13	โครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	6,795,000	บาท	
•	 จัดพิมพ์หนงัสอืเผยแพร่ความรูโ้รตาร	ี(500	เล่ม)	ABC	โรตาร	ี(1,700	เล่ม)	คู่มอืการก่อตัง้โรตาร	ี(300	เล่ม)		 
	 แบบส�ารวจอาชีพและคู่มือการรับสมาชิกใหม่	(200	เล่ม)	สารผู้ว่าการภาค	12	เดือน	
•	 ก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่	6	สโมสร
	 1)	สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุร	ี(โดยสโมสรโรตาร	ีกาญจนบุรี)	
	 2)	สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศร	ี(โดยสโมสรโรตาร	ีครศรีธรรมราช)
	 3)	สโมสรโรตารีโพธ์ิเสด็จ-นครศรี	(โดยสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช)	
	 4)	สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย	์(โดยสโมสรโรตารีพระประแดง)	
	 5)	สโมสรโรตารีปากพนัง	(โดยสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช)	
	 6)	สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย	(โดยสโมสรโรตารีส�าโรง)	
•	 ก่อตั้งสโมสรอินเตอร์แรค์	10	สโมสร		
•	 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท	์2	สโมสร
•	 ก่อตั้งหมู่บ้าน	RVC:	Rotary	Village	Corps	(เปลี่ยนชื่อเป็น	RCC)	2	แห่ง	
•	 เพิ่มสมาชิกในภาค	จ�านวน	400	คน	
•	 ท�าโครงการน�้าดื่มสะอาด	 เครื่องมือแพทย์	 ห้องคอมพิวเตอร์	 แว่นตา	 เปลี่ยนเลนส์ตา	 ชุดนักเรียน 

	 สนามเด็กเล่น	และอ่ืนๆ	รวมเป็นจ�านวนเงิน	6,795,959	บาท

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2539-2540
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•	 RYLA	:	600	persons
•	 Celebrate	50th	anniversary	Paul	P.Harris	at	Sampran	Riverside	Hotel	
•	 Organized	“Matching	Grant	workshop”	5	times
•	 Giving	149,200	US$	to	The	Rotary	Foundation
•	 Completed	13	matching	grant	projects	with	the	total	amount	of	6,795,000	Bahts
•	 Published	and	distributed	Rotary	knowledge	kits	(500)	ABC	Rotary	(1,700)	Rotary	charter 
 manual	(300)	professional	survey	and	new	member	kit	(200)	DG	monthly	letters	12	months
•	 Chartered	 6	 new	 Rotary	 Clubs	 (RCTharua-Kanchanaburi,	 RCThaSala-Nakhon	 Si,	 RC	 
	 Pohsadej-Nahornsri,	RC	Phrasamutjadee,	RC	Pak	Phanang,	and	RC	Poocharosamingprai)
•	 Chartered	10	Interact	Clubs
•	 Chartered	2	Rotaract	Clubs
•	 Chartered	2	RVCs	(RCC)
•	 Recruited	400	new	members
•	 Projects:	 Clean	 drinking	water,	Medical	 equipments,	 intraocular	 lens	 implantations, 
	 computer,	spectacles,	school	uniforms,	playground	and	so	on	with	cooperation	from	 
	 fellow	rotarians	(6,795,959	baht.)

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 1996-1997
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รุ่น 93

นายกสโมสร 57 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 10 คน 
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ปีบริหาร 2540-2541

ประธานโรตารีสากล เกร็น ดับบลิว. คินรอสส์
“ให้ความห่วงใยของโรตารีเป็นที่ประจักษ”์
ผู้ว่าการภาค มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
โรตารีแอนน ์พรศิร ิวงษ์สุรีย์รัตน์
สโมสรโรตารีตรัง

Rotary Year 1997-1998

RI President Glen W.Kinross 

“Show Rotary Cares”

DG. Manit Wongsureerat

Rotary Ann Phonsiri Wongsureerat

Rotary Club of Trang

ผู้ว่าการภาคมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
โรตารีแอนน ์พรศิร ิวงษ์สุรีย์รัตน์
สโมสรโรตารีตรัง
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•	 นายกสโมสรโรตารีตรัง	ปีบริหาร	2534-35
•	 ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค	3330	ปีบริหาร	2535-36
•	 ประธานผู้ฝึกอบรมภาค	3330	ปีบริหาร	2538-39
•	 ประธานคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน	ปีบริหาร	2549-60
•	 อดีตประธานบริหารศูนย์โรตารีแห่งประเทศไทย	ปีบริหาร	2549-51

•	 Past	President	RC	Trang	,	RY	1991-92
•	 DG	Representative	,	RY	1992-93
•	 District	Trainer	Chair,	RY	1995-96
•	 District	Youth	Exchange	Chair,	RY	2006-2017
•	 Chair	of	The	Rotary	Center	in	Thailand	Committee	RY	2006-08

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2540-2541

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 1997-2098
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รุ่น 94

นายกสโมสร 59 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 11 คน
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ปีบริหาร 2541-2542

ประธานโรตารีสากล เจมส์ แอล เลซี
“สานฝันโรตารีให้เป็นจริง”
ผู้ว่าการภาค จงเมธ ทรัพย์คิรี
โรตารีแอนน ์วลัยรัตน ์ทรัพย์คิรี
สโมสรโรตารีราชบุรี

Rotary Year 1998-1999

RI President JAMES L. LACY

“FOLLOW YOUR ROTARY DREAM”

DG.CHONGMENT SAPKIREE

Rotary Ann VALAIRAT SAPKIREE

Rotary Club of Ratchaburi

ผู้ว่าการภาค จงเมธ ทรัพย์คิรี
โรตารีแอนน ์วลัยรัตน ์ทรัพย์คิรี
สโมสรโรตารีราชบุรี
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	 	 ปีบรหิาร	2541-2542	เป็นปีทีป่ระเทศไทยประสบสภาวะเศรษฐกจิทีเ่กดิวิกฤตต้ิมย�ากุง้	ปี	2540	ท�าให้ 

บริษัท	 ห้างร้าน	 ไฟแนนซ	์ และธนาคารต่าง	 ๆ	 ปิดตัวลงเป็นอันมากเกิดสภาพเงินฝืด	 คนตกงานมากมาย 

จึงท�าให้การบริหารงานของโรตารีเป็นไปในลักษณะประคับประคอง	ในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของสโมสร
ในภาค	 3330	 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรตารีสากลที่ได้ก�าหนดไว้	 มีสิ่งที่เป็นความประทับใจและน่า 
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ
	 o	 การก่อตั้งสโมสรโรตารีปัตตาน	ี และสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม	ซึ่งได้ใช้ความเพียรพยายามมาเป็น 

	 	 เวลานาน	และสามารถส�าเร็จได้ในปีบริหารนี้
	 o		 ก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งใหม่ในปีบริหารนี้	คือ	สโมสรโรตารีพนมขุนคีรี
	 o	 จัดการประชมุอบรมนายกรบัเลอืก	(PETs)	และอบรมเจ้าหน้าทีส่โมสร	(Distric	Assembly)	ทีโ่รงแรม 

	 	 ลองบีชชะอา	จังหวัดเพชรบุรี	จ�านวน	540	คน	โดยมีสโมสรโรตารีราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน
	 o	 การฝึกอบรมเยาวชนผู้น�าโรตาร	ี(RYLA)	ที่ค่ายดวงหทัย	จังหวัดราชบุรี	โดยม	ีสโมสรโรตารีราชบุร ี
	 	 เป็นเจ้าภาพจัดงาน	มีเยาวชนเข้าร่วมอบรม	274	คน	โดยมีสโมสรโรตารีราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน
	 o		 เป็นปีทีร่เิริม่ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์โรตารด้ีวยการจัดท�าป้ายต้อนรบั	ตดิตัง้บนเส้นทางเข้าสูพ่ืน้ที ่
	 	 ของสโมสรโรตารีนัน้	 ๆ	 ด้วยป้ายสัญลักษณ์โรตารีสากล	 และตามด้วยชื่อของสโมสรโรตารีในพื้นที ่
	 	 นั้นๆ

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2541-2542
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	 o		 ภาค	3330	ได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติของโรตารีประเทศไทย	2	ถ้วย
	 	 •	ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา	ส�าหรับสโมสรที่มีโครงการดีเด่น	คือ	สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์
	 	 •	ถ้วยกรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์	ส�าหรับสโมสรที่มีการเพิ่มสมาชิกสูงสุดแห่งป	ีคือ	สโมสรโรตาร ี
	 	 		ระนอง
	 o	 ด�ารงเป้าหมาย	ส่งเสริมสนับสนุน	การเรียนรู้หนังสือและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนซึ่งอยู่ใน 

	 	 ถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน	คือ	โรงเรียนโรตาร	ี1	ที่	บ้านพุน�า้ร้อน	อ�าเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี	 
	 	 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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รุ่น 95

นายกสโมสร 63 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 12 คน 
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ปีบริหาร 2542-2543

ประธานโรตารีสากล คาร์โล ราวิซซา
“โรตาร ี2000 ปฏิบัติสมํ่าเสมอ เสริมสร้างศรัทธาพัฒนาสานงาน”
ผู้ว่าการภาค สมพร ศรีเพชร
โรตารีแอนน ์พรภิญโญ ศรีเพชร
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช

Rotary Year 1999-2000

RI President Carlo Ravizza 

“Rotary 2000: Act with Consistency, Credibility, Continuity ”

DG. Somporn Sriphet

Rotary Ann Pornphinyo Sriphet

Rotary Club of NakhonSithammarat

ผู้ว่าการภาค สมพร ศรีเพชร
โรตารีแอนน ์พรภิญโญ ศรีเพชร
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
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•	 สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
•	 นายกสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช		ปีบิหาร	2524-25
•	 ผู้แทนผู้ว่าการภาค	ปีบริหาร	2539-40
•	 ผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค	ปีบริหาร	2539-40	
		ก่อตั้งสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี

•	 Founding	member	of	RC	NakhonSithammarat
•	 Past	President	Rotary	Club	of	NakhonSithammarat
•	 DG	Representative	RY	1996-97
•	 DG	Special	Representative	RY	1996-97	
			founding	RC	Tasala-Nakhonsri

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2542-2543

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 1999-2000
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รุ่น 96

นายกสโมสร 63 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 12 คน 
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ปีบริหาร 2543-2544

ประธานโรตารีสากล แฟรงค ์เจ.เดฟลิน
“สร้างความตระหนักให้ประจักษ์ ด้วยการกระทาํ”
ผู้ว่าการภาค รัชฏ์ ศรีอิสาณ
โรตารีแอนน ์สุวิมณ ศรีอิสาณ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

Rotary Year 2000-2001

RI President Frank J. Devlyn 

“Create Awareness,Take Action ”

DG. Rajd Se-Isan

Rotary Ann Suvimol Se-Isan

Rotary Club of Samutprakarn

ผู้ว่าการภาค รัชฏ ์ศรีอิสาณ
โรตารีแอนน ์สุวิมณ ศรีอิสาณ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
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•	 นายกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ	2537-38
•	 หัวหน้ากลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน	ภาค	3330	โรตารีสากล
•	 ผู้แทนผู้ว่าการภาค	กลุ่ม	15	ภาค	3330
•	 ผู้แทนผู้ว่าการภาค	กลุ่ม	10	ภาค	3330
•	 ผู้แทนผู้ว่าการภาค	กลุ่ม	11	ภาค	3330

•	 Past	President	RC	Samutprakarn	(RY	1994-95)
•	 Group	Study	Exchange	Leader,	D	3330	RI	
•	 DG	Representative	,	Area	15	D	3330	RI
•	 DG	Representative	,	Area	10	D	3330	RI
•	 DG	Representative	,	Area	11	D	3330	RI

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2543-2544

Projects, Activities, Initiation, Impression and 

Success stories during RY 2000-2001
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ปีบริหาร 2544-2545

ประธานโรตารีสากล ริชาร์ด  ด ีคิงส์ 
“เพื่อเพื่อนมนุษย์ คือ กิจพิสุทธิ์ของเรา”
ผู้ว่าการภาค ศรียา  ศิริเวช
สุภาพบุรุษโรตารี อน.โอภาส  ศิริเวช
สโมสรโรตารีศรีตาปี

Rotary Year 2001-2002

RI President Richard D. King

“Mankind is Our Business” 

DG. Sriya  Siriwej

Spouse  PP. Ophat  Siriwej 

Rotary Club of Sritapee

ผู้ว่าการภาค ศรียา  ศิริเวช
สุภาพบุรุษโรตารี อน.โอภาส  ศิริเวช
สโมสรโรตารีศรีตาปี
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•	 การรณรงค์เพ่ิมสมาชกิใหม่ได้จ�านวน	413	คน	ในปีบรหิาร	ม	ี69	สโมสร 
	 และสมาชิกจ�านวน	1,912	คน	
•	 ก่อตัง้ทัง้หมด	3	สโมสร	คอื	สโมสรโรตารช่ีอศรตีรงั,	สโมสรโรตารป่ีาตองบชี  

	 และสโมสรโรตารีนราธิวาส
•		 เป็นปีเริ่มต้นใช้ระบบสารสนเทศ	ช่วยน�าเสนอใน	การอบรมนายก	และ 
	 คณะกรรมการบริหารของภาค	3330	
•		 โครงการมอบขาเทยีมจ�านวน	1,000	ขา	โดยสโมสรโรตารนีครปฐม	ร่วมกบั 

 สโมสรโรตาร	ีใน	พืน้ท่ี11	ท�าให้ได้รบัได้รบัรางวัลถ้วยพระยาศรวิีศาลวาจา  
	 ส�าหรับสโมสรโรตารีในประเทศไทยท่ีมกิีจกรรมดเีด่นท่ีสดุในรอบปี	
•	 มีความปิติปลาบปลื้มและภูมิใจที่สุด	 เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

	 โปรดเกล้าฯ	ให้เข้าเฝ้าเบือ้งพระยคุลบาท	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
 มหาภมูพิลอดลุยเดช	พร้อมประธานโรตารีสากล		และคณะ	ณ	พระต�าหนกั 

 เปี่ยมสุข	พระราชวังไกลกังวล	

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2544-2545
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Achievement to District Goals and RI President’s Citation :
•	 413	new	Rotarians	increased	=	1,912	Rotarians	in	all	69	clubs	
	 =	RI	President’s	Golden	Eagle	Pins	Award
•	 Organized	3	new	Rotary	clubs:		RC	ChorSiTrang,	RC	Patong	Beach
		 and	RC	Narathiwat	
•	 Started	using	IT	media	in	District	Training&PETS
•	 Outstanding	 service	 project:	 1,000	 leg	 Prosthesis	 by	 Nakhon	
	 Pathom	 Rotary	 and	 clubs	 in	 Area	 11	 as	Most	 Outstanding
	 Project	of	the	Year	Award	from	The	Rotary	Centre	in	Thailand	
:	Phraya
•	 Highest	Moment	of	Honor	by	H.M.The	King	Rama	IX’s	granted	
	 Royal	Audience	with	RI	President’s	Rotary	team	at	Piamsuk	Hall,	
	 Klaikangwon	Palace,	Hua	Hin.		

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2001-2002 

Achievement to District Goals and RI President’s Citation :
•	 413	new	Rotarians	increased	=	1,912	Rotarians	in	all	69	clubs	

and Success stories during RY 2001-2002 
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ปีบริหาร 2545-2546

ประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล
“มีนํ้าใจ ให้ความรัก”
ผู้ว่าการภาค สมบูรณ ์กาญจโนฬาร
โรตารีแอนน ์จริยา กาญจโนฬาร
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

Rotary Year 2002-2003

RI President Bhichai Rattakul

“Sow the Seed of Love”

DG. Somboon Karnjanolarn

Rotary Ann Jariya Karnjanolarn

Rotary Club of Samutsongkram

ผู้ว่าการภาค สมบูรณ ์กาญจโนฬาร
โรตารีแอนน ์จริยา กาญจโนฬาร
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม
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•	 เมื่อเริ่มต้นปีบริหาร	2545	–	2546	ภาค	3330	ของเรามีสโมสรโรตารีอยู่รวม	 
	 69	สโมสรและได้ก่อตัง้ขึน้ใหม่อีก	3	สโมสร	คือ	1.	สโมสรโรตารดีอนตมู	จังหวัด 

 นครปฐม	สโมสรโรตารนีครปฐมเป็นสโมสรพีเ่ลีย้ง	และม	ีอน.เกษม	เขมวราภรณ์  

	 เป็นผูแ้ทนพิเศษฯในการก่อตัง้	2.	สโมสรโรตารเีกาะสมยุ	จังหวัดสรุาษฎร์ธาน	ี 
	 สโมสรโรตารศีรตีาปีเป็นสโมสรพีเ่ลีย้ง	อน.	สวุาร	ี	รุง่เจรญิชยั	เป็นผูแ้ทนพเิศษฯ 

	 	ในการก่อตั้ง	3.	สโมสรโรตารีจังซีลอน	จังหวัดภูเก็ต	สโมสรโรตารีทุ่งคา	เป็น 

	 สโมสรพี่เลี้ยง	 รทร.สมเกียรติ	 อยู่ทิม	 เป็นผู้แทนพิเศษฯ	 ในการก่อตั้ง	 สรุป 

	 จ�านวนสมาชิกในภาค	3330	ขณะนั้นมีทั้งหมด	2,032	คน	รวม	72	สโมสร 
	 ครบตามเป้าหมายที่ก�าหนด
•	 การประชาสัมพันธ์	 ท�าความเข้าใจ	 เรื่องของมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลให้ 
	 สมาชิกสโมสรทุกสโมสร	 มีความเข้าใจถึงประโยชน์และการยกย่องของการ 
	 บรจิาคเงินให้กบัมลูนธิิโรตารฯีในคราวเยีย่มสโมสรอย่างเป็นทางการก็ประสบ 

	 ผลส�าเร็จเกินเป้าหมายที่ก�าหนด	
•	 การประชมุอบรมนายกรบัเลอืก	PETS	และการประชมุอบรมเจ้าหน้าทีส่โมสร 
	 DA	 (District	Assembly)	 ในคณะนั้น	ณ	โรงแรมลองบีช	ชะอ�า	มีผู้เข้าร่วม 

	 ประชุมรวมทั้งสิ้น	591	คน	การสัมมนามูลนิธิโรตารีและสมาชิกภาพ	จาก	69 

	 สโมสรผู้เข้าสัมมนา	273	คน
•	 จัดการประชุมระหว่างเมือง	 2	 ครั้งๆ	 แรกมีผู้เข้าประชุม	 193	 คน	 จาก	 34 

	 สโมสร	พืน้ท่ี	1-10	คร้ังท่ี	2	พืน้ท่ี	11-19	มผีูเ้ข้าประชมุ	372	คน	จาก	41	สโมสร   
•	 เดินทางเข้าร่วมประชุม	Presidential	Conference	of	Peace	&	Conflict	 
	 Resolution	ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 ระหว่างวันที่	 9-10 

	 สิงหาคม	2545	โรแทเรียนในภาคได้ไปร่วมประชุมมากกว่า	30	คน	

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2545-2546
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•	 มกีารแลกเปลีย่นกลุม่ศึกษาแลกเปลีย่น	GSE	(Group	Study	Exchange)	ระหว่าง 
 ภาค	3330	และภาค	7620	รัฐแมร่ีแลนด์-วอชงิตนัดซีี	สหรัฐอเมริกา	ภาคละ	5	คน  

	 ระหว่างเดือน		(กุมภาพันธ์-มีนาคม	2546)	ประสบผลส�าเร็จด้วยดี	
•	 สโมสรในภาคของเราได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสโมสรน�าร่อง	Rotary	International’s  
	 Retention	Pilot	Program	คือสโมสรโรตารีกาญจนบุร	ีเข้าร่วมโครงการน�าร่อง 
	 เพื่อรักษาสมาชิกภาพ	ของโรตารีสากล	จากสโมสรทั่วโลก	จ�านวน	100	สโมสร	
•		 เยาวชนผูน้�าโรตารี	(ไรล่า)	ของสโมสรโรตารีสมทุรสงคราม	(นายธนาวทิย์	เพช็รพฒุ)  
	 ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนผู้น�าโรตาร	ี	ณ	นครบริสเบน	ประเทศออสเตรเลีย	 
	 เป็นตัวแทนเยาวชนไรล่า	 ของประเทศไทยจากทั่ว	 200	 คน	 ไปร่วมประชุมใหญ่ 
	 โรตารสีากลที่ประเทศออสเตเลีย	
•	 โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค	 3330	 ไปแลกเปลี่ยนกับโรตารีประเทศต่างๆ	 
	 รวม	13	ประเทศ	YE	Outbound	จ�านวน	35	คน	และรับเข้าเยาวชนแลกเปลี่ยน	 
	 YE	Inbound	จาก	7	ประเทศ	จ�านวน	29	คน		ซึ่งประสบผลส�าเร็จด้วยดี		
•		 ผมและโรตารแีอนน์จรยิาได้ไปร่วมประชมุใหญ่ประจ�าปีโรตารสีากล	ณ	กรงุบาร์เซโลน่า  
	 ประเทศสเปน	ได้พบกับมิตรโรแทเรียนจากประเทศต่างๆ	มากมาย

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2545-2546

•		 ในปี	2545-2546	มกีารจัดประชุมใหญ่ประจ�าปี	ร่วม	4	ภาค	(Joint-District	Conference)	ท่ีศนูย์ประชมุอมิแพค็	 
	 เมืองทองธานี	นนทบุร	ีโดยมีประธานโรตารีสากล	ฯพณฯ	พิชัย		รัตตกุล	มาเป็นประธานในที่ประชุม	ถือว่าเป็น
 วนัแห่งประวตัศิาสตร์โรตารีในประเทศไทย	ผมมคีวามประทับใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรตทิ�าหน้าท่ีผูว่้าการภาค 

 ในปี	2545	–	2546	ซึง่มีคนไทยคนแรกของประเทศไทย	ด�ารงต�าแหน่งสงูสดุขององค์กรโรตารี	คอื	พณฯ	พชิยั		รตัตกลุ  

	 ประธานโรตารสีากล	ปีบรหิาร	2545-2546	(2002-2003)	คตพิจน์ประจ�าปี			Sow	the	Seeds	of	Love	(มนี�า้ใจ	 
 ให้ความรัก)	ผมและโรตารีแอนน์จริยาประทับใจในไมตรีจิตมติรภาพของมติรโรแทเรียนทุกๆ	สโมสรในภาคครับ
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Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2002-2003

•	 Organized	3	New	Rotary	Clubs:		RC	Dontum,	RC	Koh	Samui	&	RC	JunkSeilon
•	 Total	Rotary	Clubs:	72,		Rotarians:	2,055
•	 Total	 TRF	 contribution	=	US$132,140;	 3	Major	Donors,	 26	 Benefactors,	 90	 PHFs, 
	 32	PolioPlus	(Goal	US$87,000)
•	 Hosted	 29	 Inbound	 YE	 students	 from	 7	 countries	 /	 Sponsored	 35	 Outbound 

	 YE	students	to	13	countries.
•	 D3330	GSE	team	of	5	exchanged	with	D7620	USA	GSE	team	in	Feb-Mar	2003.
•	 TRF	&	Membership	Seminar:	69	clubs,	273	participants.
•	 Held	2	InterCity	Meetings	in	2	areas:	75	clubs,	565	participants.
•	 RC	 Kanchanaburi	 was	 selected	 to	 RI	 2003-2006	 Retention	 Pilot	 Program,	 from 

	 100	clubs	worldwide.
•	 One	D3330	RYLA	student	was	selected	to	attend	RI	Convention	in	Brisbane,	Australia
•	 Attended	2003	RI	Convention	in	Barcelona,	Spain.
•	 Joint	4-District	Conference	@Impact	Muangthongthani	with	RI	President	Bhichai
	 Rattakul.
•	 Leading	D3330	Rotarians	to	attend	Presidential	Peace	Conference	in	Kuala	Lumper,	 
	 Malaysia,	August	2002
•	 PETS	&	DA	meetings	in	Cha-Am,	Petchburi,	591	participants.
•	 Encouraged	TRF/RI	PR	activities	as	Rotary	Images	in	all	clubs.
•	 Received	RI	President’s	Citation	with	90%	clubs.
•	 Editor-in-chief	for	The	Rotary	Thailand	Magazine	during	2005-2008.

87



3330
รุ่น 99

นายกสโมสร 72 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 19 คน 

8888



ปีบริหาร 2546-2547

ประธานโรตารีสากล โจนาธาน บี มากิยาคเบ
“เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน ”
ผู้ว่าการภาค  เธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
โรตารีแอนน ์ บุณย์นลิน ปิยธรรมนิติ
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต

Rotary Year 2003-2004

RI President Jonathan B. Majiyagbe 

“Lend a Hand”

DG. Thiensak Piyathamsiri

Rotary Ann Boonnalin Piyathamniti

Rotary Club of Promthep Phuket

ผู้ว่าการภาค  เธียรศักดิ ์ปิยธรรมสิริ
โรตารีแอนน ์ บุณย์นลิน ปิยธรรมนิติ
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2546-2547

	 ภาค	3330	โรตารีสากล	ปีบรหิาร	2546-2547	จึงรเิริม่โครงการใหม่	จัด	การอบรมสมัมนาเบือ้งต้น
นายกสโมสรโรตาร	ีภาค	3330	โรตารีสากล	(Pre-PETS)	เป็นครั้งแรก	โดยจัดแยกตามพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	และ	ภาคกลางทั้งหมดรวม	3	ครั้ง	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการ
อบรมสัมมนานายกสโมสรโรตาร	ีรวม	4	ภาค	ในประเทศไทย
	 จากนั้นจึงมีโครงการใหม่ของโรตารีในประเทศไทยคือ	 การอบรมสัมมนานายกสโมสรโรตารี	
รวม	4	ภาค	ในประเทศไทย	Multi-District	PETS	(ประมาณ	200	กว่า	สโมสร)	เป็นครั้งแรกที่โรงแรม 

รามาการ์เดนท	์โดยม	ีประธานโรตารีสากล	ปีบริหาร	2545-2546	พิชัย	รัตตกุล	เป็นผู้กล่าวให้โอวาท
ในการปัจฉิมนิเทศ	และมอบใบประกาศนียบัตร
	 ในระหว่างปีบรหิาร	คณะกรรมการภาคทีเ่กีย่วกบัเยาวชนเหน็ว่า	องค์กรเยาวชนในความอุปถมัภ์
ของโรตารีในภาค	3330	โรตารีสากล	ควรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน	จึงผลักดันให้มีการประชุม
สมัมนาสโมสรโรทาแรค์และสโมสรอินเทอร์แรคท์	ภาค	3330	โรตารสีากล	ขึน้เป็นครัง้แรก	โดยมเีจ้าภาพ
คือ	สโมสรโรตารีพุทธมณฑล	ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหาร
สโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอินเทอร์แรคท์ภาค	3330	
	 มีการเพิ่มสมาชิก	ด้วยการขยายสโมสร	โดยก่อตั้งสโมสรโรตารี	3	สโมสร	ใน	3	พื้นที	่คือ
	 ในพื้นที่	 จ.ภูเก็ต	 ซึ่งเป็นพื้นที่สังกัดของผู้ว่าการภาค	 มีการก่อตั้ง	 สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์	 ใน	
จ.ภูเก็ต	โดยม	ีสโมสรโรตารีภูเก็ต	 (สโมสรต้นสังกัดผู้ว่าการภาค)	 เป็นสโมสรพี่เลี้ยง	ท่าน	อผภ.อรชร	
สายสีทอง	เป็นผู้แทนพิเศษฯ	และ	นยก.วีระชัย	อ่ึงตระกูล	เป็นนายกก่อตั้ง
	 ในพื้นที	่จ.สงขลา	ซึ่งไม่ได้ก่อตั้งสโมสรโรตารีมาเป็นเวลา	11	ปี	นับแต่แยกเป็นภาค	3330	มีการ
ก่อตั้งสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน	 โดยมี	 สโมสรโรตารีหาดใหญ่	 เป็นสโมสรพี่เล้ียง	 ท่าน	 อน.ศิริลักษณ ์

คงด�าเนิน	เป็นผู้แทนพิเศษฯ	และ	ท่าน	นยก.รุจิรา	พันธ์วิศวกรรม	เป็นนายกก่อตั้ง
	 และในพื้นที่ภาคกลาง	 จ.สมุทรปราการ	มีการก่อตั้งสโมสรโรตารีลัดหลวง	 โดยมี	 สโมสรโรตารี
พระประแดง	เป็นสโมสรพี่เลี้ยง	ท่าน	นยก.สมชาย	อินทรขาว	เป็น	ผู้แทนพิเศษฯ	และ	ท่าน	นยก.ศิวพล 

ศรีอ�่าดี	เป็นนายกก่อตั้ง
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	 จากความเอ้ือเฟื้อ	 เก้ือกูลกัน	 ของนายกสโมสร	 และผู้ช่วยผู้ว่าการภาค	 ได้ร่วมกันผลักดัน 

โครงการครอบครัวโรตารี	(ที่น�าเสนอโดย	ท่านประธานโรตารีสากล	โจนาธาน	บี	มาจิยาคเบ)	ได้มีการ
ก่อตั้ง	สโมสรอินเทอร์แรคท์,	สโมสรโรทาแรคท	์และ	หมู่บ้านชุมชนโรตาร	ีRCC	ได้ครบถ้วนทุกรายการ		
และหลายสโมสรได้จัดให้มี	 วันครอบครัวโรตารี	 จนบัดนี้งานวันครอบครัวโรตารี	 ก็ได้จัดกันเป็นที ่
แพร่หลายทั่วไป
	 มีผู้บริจาคให้มูลนิธิโรตารี	ในโครงการเมเจอร์โดเนอร์	ในปีบริหาร	2546-2547	ได้มากถึง	5	ท่าน	
นบัเป็นการจุดประกายให้มติรโรแทเรยีนในภาค	3330	ได้รูจั้กและสนใจโครงการ		จนมผีูร่้วมสนบัสนนุ
โครงการนี้มากขึ้นในปีบริหารต่อๆ	มา
	 สุดท้ายของความประทับใจในปีบริหาร	2546-2547	คือการสร้างจิตส�านึกร่วมของนายกสโมสร
รุ่นนี	้ 	ในการบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง	ด้วย	ความเอ้ือเฟื้อ	เกื้อกูลกัน	จนกระทั่งบัดนี	้ยังมีการรวมตัว
พบปะกันอย่างสม�่าเสมอเพื่อช่วยเหลือ	 กิจกรรมของภาค	 และผู้ด้อยโอกาส	 ตามแต่สถานการณ์จะ 
เอ้ืออ�านวยตลอดมา
	 	 องค์กรโรตารีนี้ดียิ่ง	 	 สรรพสิ่งจักสมคิดสัมฤทธ์ิผล
									เพราะมุ่งหมายบริการงานเหนือตน	 	 และทุกคน	เอ้ือเฟื้อ	เกื้อกูลกัน

     

•	3	PrePETS	firstly	set	in	D3330	
•	First	Multi-District	PETS	in	Thailand	at	Rama	Garden	Hotel,	Bangkok
•	First	Interact-Rotaract	Conference	in	D3330	by	RC	Phuttamonthon
•	Organized	3	New	Rotary	Clubs:	RC	Phuket	South,	
RC	Khok	Samedchun	&	RC	Ladluang
•	Interact	club,	Rotaract	club	and	RCC	chartered	as	planned
•	Initiated	Rotary	Family	Day	in	most	clubs
•	5	Benefactors	and	multi	PHFs	as	planned
•	Initiated	D3330	YE	Program	Fund	

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2003-2004 
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รุ่น 100

นายกสโมสร 73 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 25 คน 

9494



ปีบริหาร 2547-2548

ประธานโรตารีสากล เกล็น อี เอสเต็สส์
“เฉลิมฉลองโรตาร ี100 ปี”
ผู้ว่าการภาค  วรวุธ พงษ์วิทยภานุ
โรตารีแอนน ์อัญชลี พงษ์วิทยภานุ
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

Rotary Year 2004-2005

RI President Glenn E.Estess Sr.

“Celebrate Rotary 100 Years”

DG. Voravut Pongvitayapanu

Rotary Ann Aunchalee Pongvitayapanu

Rotary Club of Kanchanaburi

ผู้ว่าการภาค  วรวุธ พงษ์วิทยภานุ
โรตารีแอนน ์อัญชลี พงษ์วิทยภานุ
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2547-2548

•		 ก่อตั้งสโมสรโรตารีมณีกาญจน	์
•		 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์	2	แห่ง	
	 1.	สโมสรอินเทอร์แรคท	์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
	 2.	สโมสรอินเทอร์แรคท	์โรงเรียนสามัคยาราม	นครศรีธรรมราช
•		 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท	์2	แห่ง	
	 1.	สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี
	 2.	สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
•		 ก่อตั้งสโมสร	RCC	1	แห่ง	
	 1.	ชุมชนโรตารีเตาปูน	3	กาญจนบุร	ี
•		 บริจาคให้มูลนิธิโรตารี	รวม	206,090.80	USS
•		 จัดท�าโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรตารีสู่ชุมชน	ด้วยการเขียนบทความลงในหนังสือ
	 “อนาคตโรตารีอยู่ในมือท่าน”	แจกให้กับทุกสโมสรในประเทศไทย	
•		 จัดท�าโครงการ	“หนังสือ	100	เล่ม	สู่	100	โรงเรียน	ใน	100	ปีโรตารี”
•		 จัดท�า	“โครงการน�า้ใจโรตาร”ี	โดยรบัเงินบรจิาคกว่า	100	ล้านบาท	น�าไปสร้างบ้านถาวรกว่า	400	หลงั  
	 ให้กับผู้ประสบภัยสึนามิ

97



98



•		 Organized	1	new	Rotary	club;	RC	Maneekarn
•		 Organized	 2	 Interact	 clubs;	 Satit	 Rajbhat	 Nakhonpathom	 school	 and 

	 Samakyaram	NakhonSithammarat	school
•		 Organized	2	Rotaract	clubs;	Rajbhat	Petchburi	University	and	Rajbhat		
	 Phuket	University
•		 Organized	1	RCC;		TaoPoon	3	Karnchanaburi
•		 Contributed	206,090.80	US$	to	The	Rotary	Foundation
•		 Rotary	Public	Image	Project;	Published	the	book
		 “The	Future	of	Rotary	 is	 in	your	hands”	and	distributed	to	all	Rotary	 
	 clubs	in	Thailand
•		 Held	the	Service	project	“100	Books,	100	Schools,	100	Years	Rotary”	
•		 Led	District	Caravan	of	multi-truck-load	to	help	Tsunami	victims	
•		 “Rotary	Help	Tsunami	Victims”	by	donation	from	everywhere	total	more	 
	 than	฿100	million	to	build	400	houses	in	the	south

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2004-2005
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ปีบริหาร 2548-2549

ประธานโรตารีสากล คาร์ล วิลเฮล์ม สไตน์แฮมมาร ์
“บริการ เหนือตนเอง”
ผู้ว่าการภาค  ภากร นิจรัลกุล
โรตารีแอนน ์นยก.ดร.คณิตา นิจรัลกุล
สโมสรโรตารียะลา

Rotary Year 2005-2006

RI President Carl-Wilhelm Stenhammar 

“SERVICE Above Self ”

DG. Phakorn Nijarunkul

Rotary Ann CP.Dr.Kanita Nijarunkul

Rotary Club of Yala

ผู้ว่าการภาค  ภากร นิจรัลกุล
โรตารีแอนน ์นยก.ดร.คณิตา นิจรัลกุล
สโมสรโรตารียะลา

101



102102



•	 สมาชิก	2,070	คน
•	 บริจาคให้มูลนิธิโรตารี	192,770	US$
•	 ก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่	2	สโมสร	คือ	
	 สโมสรโรตารีด่านนอก	และ	สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
•	 ก่อตั้งชุมชนโรตารีเพิ่ม	1	แห่ง		ชุมชนโรตารีบ้านไทยสามัคคี
•	 ส่งออกเยาวชนแลกเปลี่ยน	27	คน	รับเยาวชนแลกเปลี่ยน	29	คน
•	 กิจกรรมกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกับภาค	5050	อเมริกา/แคนาดา
•	 โครงการทุนสมทบ	14	โครงการ	456,435	US$
•	 โครงการบริการชุมชนโลก	8	สโมสร

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2548-2549
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•	 Membership	2,070	members
•	 Contribution	to	The	Rotary	Foundation	192,770	US$
•	 Organized	2	new	Rotary	clubs;	
				RC	Dannok,	RC	PloiRatchaburi
•	 Organized	1	RCC;	RCC	BaanThai	Samakkee
•	 27	Outbound	Yes	and	29	Inbound	Yes
•	 Group	Study	Exchange	with	D	5050	USA/Canada
•	 Matching	grant	14	projects	(456,435	US$)
•	 WCS	projects	by	8	Rotary	clubs

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2005-2006 
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นายกสโมสร 76 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 25 คน

106106



ปีบริหาร 2549-2550

ประธานโรตารีสากล วิลเลียม บี บอยด์
“นําทาง สร้างผลงาน”
ผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัชรเกียรติ
โรตารีแอนน ์วราภรณ ์มณีวัชรเกียรติ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

Rotary Year 2006-2007

RI President William B Boyd

“Lead The Way”

DG.Wichai Maneewatcharakiat

Rotary Ann Waraporn Maneewatcharakiat

Rotary Club of Samutprakarn

ผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัชรเกียรติ
โรตารีแอนน ์วราภรณ ์มณีวัชรเกียรติ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
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 ในช่วงเวลาทีผ่่านมา ตัง้แต่เป็นผูว่้าการภาคในปี 2006 - 2007 ซึง่ในปีนัน้เป็น

ปีฉลองครบรอบ 15 ปีของภาค 3330 ปัจจบุนัวนัเวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ผมคงไม่สามารถจดจําหรือมีบันทึกใดๆ ไว้ว่า ผลงานของปีนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เพราะ

นอกจากการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการที่เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าการภาคแล้ว 

ยงัเป็นปีทีต้่องเข้ามาสานงานต่อในเรือ่งโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสนึาม ิไม่ว่าจะเป็น

โครงการสร้างบ้านพกั การต่อเรอื หรอืการสร้างอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ หรอืโครงการ

หาทุนสมทบทุนมหิดล เนื่องในโอกาสโรตารีสากล ครบรอบ 100 ปี เป็นต้น ดังนั้น 

สิง่ทีจ่ะบอกกล่าวเหมอืนการเล่าย้อนอดตีให้ฟังว่าเรามกีารวางแผนอย่างไรบ้าง น่าจะเป็น

สิ่งที่ดีกว่า และเราได้เน้นยํ้าและดําเนินการอะไรบ้าง ในป ี2006 - 2007 ซึ่งบางอย่าง

ก็ปรากฏมาจนทุกวันนี้ แต่บางอย่างก็หยุดไปตามกาลเวลา 

 สิง่ทีก่ล่าวมาน้ันเป็นเพยีงส่วนหนึง่ทีจ่าํได้ แต่ประการสาํคญัคอืการให้ข้อคดิแต่ละ

สโมสรเมื่อไปเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ โดยรับฟังปัญหา และแจงปัญหาและวิธีแก้ 

ให้กับสมาชิกทั้งสโมสรรับฟังเพื่อดําเนินการปรับปรุงและแก้ไข

 การทําหน้าที่ผู้ว่าการภาค หนึ่งป ีจะดําเนินได้มากน้อย และสําเร็จขนาดไหน มิใช่

อยูท่ี่ตวัผูว่้าการภาคอย่างเดยีว ผมต้องขอขอบคุณนายกสโมสร สมาชกิของสโมสรต่างๆ  

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค คณะกรรมการภาคทุกท่าน รวมถึงอดีตผู้ว่าการภาคและผู้นําภาค 

ทกุๆ ท่าน ทีไ่ด้ช่วยกนัทาํให้สิง่ทีต้ั่งใจไว้ ประสบความสาํเรจ็ในระดบัหนึง่ และเป็นรปูธรรม

ที่จับต้องได ้พวกเราภูมิใจที่เราได้มีโอกาส นาํทาง สร้างผลงาน
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•	 การเตรียมตัวทีมคณะผู้น�าภาค	โดยได้วางตัวบุคคลตั้งแต่	เดือนกันยายน	ปี	2005	
และโปรแกรมการท�างานไว้ล่วงหน้าจนถึงสิ้นปีโรตารี	2007
•	 การเปลีย่นโครงการคณะกรรมการสโมสรจาก	กรรมการ	๔	ฝ่ายทีต่ัง้ตามการบรกิาร	 
	 4	แนวทาง	เป็นคณะกรรมการ	5	ฝ่ายที่ตั้งตามบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในสโมสร
•	 การปรับค่าบ�ารุงภาคจาก	 700	 บาท	 เป็น	 900	 บาท	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
	 ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	เพื่อรองรับการเติบโตของสโมสรในประเทศไทย	
•	 ให้นโยบายการเยี่ยมสโมสรแบบประหยัดโดยสโมสรไม่จ�าเป็นต้องจัดงานเล้ียง 
	 ต้อนรับผู้ว่าการภาคอย่างใหญ่โต	 แต่ขอให้สโมสรจัดการประชุมปกติตามที่สโมสร 
	 เคยท�าประจ�า	ท�าให้สโมสรเล็กๆ	หลายสโมสร	ที่หานายกสโมสรไม่ได	้สามารถหา 
	 นายกสโมสรได้
•	 เน้นให้นายกสโมสรรู้จักวางแผนของตนเอง	 โดยจัดตารางในเรื่องที่นายกสโมสร 
	 แต่ละสโมสรจะต้องเตรยีมการและด�าเนนิการ	ตลอดทัง้ปีท�างาน	ท�าให้นายกสโมสร	 
	 สามารถวางแผนและด�าเนินการบรรลุเป้าหมายของตนเอง
•	 เน้นพื้นฐานโรตารีและการด�าเนินการที่เรียบง่าย	การแบ่งงานให้กับทีมงานด�าเนิน 

	 การโดยให้เกียรติและเคารพในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
•	 เน้นนโยบายประหยัด	แต่มุ่งสร้างการบริการชุมชนเป็นหลัก
•	 เน้นสร้างฐานสมาชกิให้มัน่คงและมเีสถยีรภาพ	จะก่อตัง้สโมสรใหม่เมือ่พร้อมเท่านัน้
•	 ลดขนาดของทีมงานภาคให้เล็กลงโดยตั้งคณะท�างานที่จ�าเป็นจริงๆ	

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2549-2550
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Achievement	to	District	Goals	and	RI	President’s	Citation	:
•	 Made	official	visits	to	all	clubs	by	simple	ceremony
•	 Set	up	District	Leader	Team	&	Planning	a	full	year	target
•	 Upgrade	Club	board	to	5	committees	to	RI	Five-Way	Avenues
•	 Encouraged	club	presidents	to	plan	their	own	club	goals
	 Raised	District	Dues	from	฿700	to	฿900	
•	 Encouraged	more	Community	Service	Projects
•	 Encouraged	more	donation	to	TRF	
•	 Improved	club	membership	base	to	sustaining	&	strong	club
•	 Minimized	District	team	as	necessary	

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2006-2007
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 25 คน 
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ปีบริหาร 2550-2551

ประธานโรตารีสากล วินฟริด เจ.วิลคินสัน
“โรตารีร่วมสรรค์ ปันนํา้ใจ”
ผู้ว่าการภาค ยุทธกิจ มานะจิตต์
โรตารีแอนน ์เย็นจิต มานะจิตต์
สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

Rotary Year 2007-2008

RI President Wilfrid J. Wilkinson 

“Rotary Shares”

DG.Yuttakij Manajit

Rotary Ann Yenjit Manajit

Rotary Club of SiThammasokarat

ผู้ว่าการภาค ยุทธกิจ มานะจิตต์
โรตารีแอนน ์เย็นจิต มานะจิตต์
สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
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•		 ส่งเสริมด้านวิชาชีพต่างๆ	ให้กับชุมชน
•		 ก่อตั้งสโมสร	RCC	คูขวางเขต	3	สโมสรศรีธรรมโศกราช	
•		 การเพิ่มสมาชิกใหม่ทดแทนสมาชิกที่ลาออกไป	
•		 การแลกเปลี่ยนทีม	GSE	ระหว่างภาค	3330	กับ	ภาค	2500	ฮอกไกโด	
•		 การให้ความช่วยเหลอืประชาชนชาวพม่าทีโ่ดนพายนุากสิ	โดยมอบบ้านจ�านวนหลายหลงั	
•		 นายกสโมสรในปี	2550	–	2551	มีความเจริญก้าวหน้าในภาค	2	ท่าน	คือ	อผภ.ขวัญชัย 

	 เลาหวิรภาพ	จากสโมสรพระประแดง	และ	ผวภ.จุฑาทพิย์	 ธรรมศริพิงษ์	จากสโมสรโรตาร ี
 พระปฐมเจดีย์	

•		 Promoted	Vocational	service	to	communities
•		 Organized	1	RCC;	Koo	Kwang	District	3,	NakhonSithammarat
•		 Maintained	membership	by	adding	new	members	to	replace	loss
•		 GSE	team	of	D	3330	to	exchange	with	D	2500	Hokkeido,	Japan
•		 Built	several	houses	for	Nagis	Typhoon	vicitims	in	Myanmar
•		 There	 are	 2	 Club	 Presidents	 of	 this	 Rotary	 year	 to	 become	 District	 
	 Governors;	DG.Quanchai	Laohavirapharb	and	DG.Juthatip	Thammasiripong

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2550-2551

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2007-2008 
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นายกสโมสร 74 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 25 คน 
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ปีบริหาร 2551-2552

ประธานโรตารีสากล ดอง เคิร์น (ด.ีเค.) ลี
“สานฝันให้เป็นจริง”
ผู้ว่าการภาค  ดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง
สุภาพบุรุษ วิทิต ตันยิ่งยง
สโมสรโรตารีสนามจันทร์

Rotary Year 2008-2009

RI President Dong Kurn ( D.K.) Lee 

“Make Dreams Real”

DG. Dr.Ratmanee Tanyingyong

Rotary Gentleman Vitit Tanyinyong

Rotary Club of Sanamchan 

ผู้ว่าการภาค  ดร.รัตน์มณ ีตันยิ่งยง
สุภาพบุรุษ วิทิต ตันยิ่งยง
สโมสรโรตารีสนามจันทร์
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•		 จัดหาทนุจากต่างประเทศท�าโครงการคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา	104	เครือ่ง	และเครือ่ง
กรองน�้าดื่มสะอาด	104	เครื่องในปีโรตารี	104	ปี		ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
•		 ท�าโครงการ	DSG	ของภาค	3330	เป็นเงิน	452,100	บาท
•		 ท�าโครงการ	MG	รวมเป็นเงิน	10,045,980	บาท
•		 ก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่	 2	สโมสร	1.	สร.พรหมคีรี	 (โดย	สร.นครศรีฯ)	 2.	สร.ตะกั่วป่า 
	 (โดย	สร.ภูเก็ตเซาท์	และ	สร.พังงา)
•		 ก่อตั้งชุมชนโรตารี	2	ชุมชน	
										1.	ชุมชนศรีษะทองร่วมใจ	(โดย	สร.นครชัยศรี)
										2.	ชุมชนหลังโรงพิมพ์ผดุงศิลป์	(โดย	สร.บ้านโป่ง)
•		 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์	7	สโมสร
	 1.ร.ร.พรหมานุสรณ	์(เพชรบุรี)
	 2.ร.ร.วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	(บ้านแพ้ว)
	 3.ร.ร.คลองกระทุ่ม	(ส�าโรง)
	 4.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม	(ท่าเรือ-กาญจนบุรี)
	 5.ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา	(อันดามัน)
	 6.รร.พะตงวิทยา	(หาดใหญ่นครินทร์)
	 7.รร.วังไกลกังวล	(หัวหิน)
•		 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์	1	สโมสร		ราชภัฏสวนดุสิตตรัง	(ตรัง)
•		 รับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล	59	สโมสรจาก	74	สโมสร
•		 มวลมติรโรแทเรียนท้ัง	4	ภาคในประเทศไทย	เข้าเฝ้าถวายเงินแด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  

	 สยามบรมราชกุมาร	ีจ�านวน	9,999,999	บาท	ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2551-2552
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Achievement to District Goals and RI President’s Citation :
•		 D3330	 Signature	 Community	 Project	 with	 other	 international	 districts 
	 for	104th	Rotary	Anniversary	by	providing	104	computers	and	104	Clean	 
	 Water	Filter	Sets	to	rural	schools	–	
•		 67	Rotary	clubs	participated
	 By	District	Simplified	Grant	Baht	452,100		
	 By	Matching	Grant	Baht	10,045,980
•		 Organized	2		new	Rotary	Clubs:	RC	Phromkiri-Nakhonsi	and	RC	Takuapa 
	 (Phang-nga)	
•		 Organized	7	Interact	clubs,	1	Rotaract	club	and	2	RVC	(RCC)
•		 59	clubs	from	74	clubs	achieved	RI	President’s	Citation
•		 Joining	with	 all	 Rotarians	 in	 Thailand	made	 donation	 to	 H.M.Princess 
	 Sirinthorn	sum	of	Baht	9,999,999	

Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2008-2009 

123



3330
รุ่น 105

นายกสโมสร 74 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 25 คน 

124124



ปีบริหาร 2552-2553

ประธานโรตารีสากล จอห์น เคนนี
“อนาคตโรตาร ีอยู่ในมือท่าน ”
ผู้ว่าการภาค  เธียรไชย นิยม
โรตารีแอนน ์อน.โนรี นิยม
สโมสรโรตารีตรัง

Rotary Year 2009-2010

RI President John Kenny 

“The Future of Rotary is in Your Hands ”

DG. Thienchai Niyom

Rotary Ann PP.Noree Niyom

Rotary Club of Trang

ผู้ว่าการภาค เธียรไชย นิยม
โรตารีแอนน ์อน.โนรี นิยม
สโมสรโรตารีตรัง
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•	 บรรลุเป้าหมายของภาคและโรตารีสากลทุกด้าน
•	 มหัศจรรย์แห่งความร่วมมือในการระดมเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ	
				เพียงแค่	18	วัน	สามารถระดมเงินบริจาคได้ถึง	598,700	บาท
				อย่างไม่น่าเชื่อ	โดยนายกรุ่น	105	ช่วยกันเดินรับบริจาค
•	 รางวัล	Citation	มีจ�านวนสโมสรที่ได้รับ	72	สโมสร	คิดเป็น	95%
•	 เริ่มจัดงาน		AWARD	NIGHT	เป็นครั้งแรก
•	 เริม่จัดงานสมัมนา	“นายกกลางปี”	เพือ่ทบทวนเป้าหมายเป็นครัง้แรก	ประสบความส�าเรจ็
	 อย่างสูง
•	 กจิกรรมร่วมกนั	4	ภาค	คือ	มอบเงินบรจิาคช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั		“เฮต”ิ	ผ่านกระทรวง 
	 ต่างประเทศ		และจัดแข่งขันกรีฑาอนุบาล
•	 ก่อตั้งสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน	โดยสโมสรโรตารีหัวหิน	
•	 ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้		
•	 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์	จ�านวน	9	สโมสร
•	 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท	์จ�านวน	3	สโมสร
•	 ก่อตั้งชุมชนโรตารี	1	ชุมชน
•	 จัดงานสถาปนาร่วม	เชื่อมต่อปี	อผภ.นพ.พรชัย	บุญแสง	เป็นครั้งแรก
•	 ความสุข	 ความประทับใจ	 จากงาน	District	 Conference “มนต์รักลูกทุ่ง”	 ที่ยังเป็น 

	 ความทรงจ�าของมวลมิตร
•	 มิตรภาพที่่ไม่เคยจืดจางของนายกรุ่น	105

โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2552-53
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•	 Achieved	all	District	and	RI	goals
•	 Super	fast	raising	of	donation	to	The	Rotary	Foundation;	598,700	Bahts	
	 within	18	days;	Incredibly	achieved	by	105th	Club	Presidents.
•	 72	from	77	clubs	(95%)	got	RI	Presidential	Citation
•	 Initiation	of	District	Award	Night	for	the	First	time
•	 Initiation	of	mid	year	Club	President	meeting	to	follow	up	the	club		 	
	 administration	and	goals
•	 Joint	4	Districts	fund	raising	to	help	Earthquake	victim	in	Heiti	via		 	
	 Ministry	of	Foreign	affair
•	 Held	the	Kindergarten	sport	day
•	 Organized	1	new	Rotary	club;	RC	Royal	Huahin	by	RC	Huahin	and	RC		 	
	 Bangkok	South
•	 Organized	9	Interact	clubs,	3	Rotaract	clubs	and	1	RCC
•	 Organized	Joint	Club	President	Installation	in	continuity	with	next		 	
	 Rotary	year	of	DG.Pornchai	Boonsaeng

Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2009-10
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ปีบริหาร 2553-2554

ประธานโรตารีสากล เรย ์คลิงกินสมิธ 
“ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก ”
ผู้ว่าการภาค  นพ.พรชัย บุญแสง
โรตารีแอนน ์วราภรณ ์บุญแสง
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary Year 2010-2011

RI President Ray Klinginsmith 

“Building Communities Bridging Continents ”

DG. Dr.Pornchai Boonsaeng

Rotary Ann Varaporn Boonsaeng

Rotary Club of Suphanburi

ผู้ว่าการภาค  นพ.พรชัย บุญแสง
โรตารีแอนน ์วราภรณ ์บุญแสง
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2553-54

	 เป็นปีแรกที่โรตารีสากลวางแผนกลยุทธ์ที่เน้นประเด็นทาง
ยุทธ์ศาสตร์	3	เรื่อง	คือสร้างสโมสรให้เข้มแข็ง	บ�าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือเพื่อนมนุษย์ให้มากขึ้น	 และสร้างภาพลักษณ์โรตารีค�าขวัญ	
BIGGER,	 BETTER,	 BOLDER	ซึ่งก็คือสร้างโรตารีสากล	ภาคทั้ง	
530	ภาค	และสโมสรของเราให้มขีนาดใหญ่ขึน้	มคุีณภาพดขีึน้	และ
กล้ามากขึน้	 กล้ามากขึน้หมายถงึกล้าคิด	กล้าท�าโดยใช้ความคิดใหม่ 

ความรู้ใหม่	 วิธีการใหม่	 และกล้าหาญพอที่จะยืนเด่นฝ่าแรงต้าน
ต่างๆ	กล้าคิดเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของการสร้างสรรค์	กล้าท�าถึง
จะมีผลส�าเร็จ	
	 ผลส�าเรจ็ไม่ใช่เกดิจากความบงัเอิญ	แต่เกดิจากใจของทมีผูน้�า	
และมวลสมาชิก	 ที่กล้าคิด	 กล้าท�า	 ด้วยความมุ่งมั่น	 ด้วยความ
เพียรพยายามที่ชาญฉลาด	 โดยมีการวางแผนและท�างานอย่างมี
จุดเน้น	เป็นแผนยทุธศาสตร์ทีเ่น้นเชงิรกุ	ในรกุมรัีบ	ใช้การสือ่สาร
ทีช่ดัเจนและสม�า่เสมอ	สร้างบรรยากาศ	สร้างกระแสเชงิรุกทัว่ทัง้ภาค 

แล้วพวกเราก็สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ส�าเร็จ	
	 เราสามารถเพ่ิมสมาชิกสุทธิได้	 223	 ท่าน	 (เพิ่ม	 10.9	%)	
โดยเพิ่มสุทธิจากสโมสรเดิม	 44	 ท่าน	 จากการก่อตั้งสโมสรใหม ่

6	สโมสร	179	ท่าน		ลบล้างมายาคติที่ว่าก่อตั้งสโมสรได้ยากมาก	
ในอดตีหลายปีทีผ่่านมาก่อตัง้สโมสรได้เพยีงปีละ	1-2	สโมสร	หรอื
ก่อตัง้ไม่ได้เลย		ได้สร้างกระแสการตืน่ตวัในการเพิม่/รกัษาสมาชกิ
และก่อตั้งสโมสรใหม่ไปทั่วทั้งภาค
เป็น	1	ในร้อยภาคน�าร่องของแผนวิสัยทัศน์ในอนาคต	เป็นปีแรก
ที่ท�า	Global	grant	และท�าได้ส�าเร็จ	4	โครงการ		สร้างรากฐาน
ที่ดีให้กับงานมูลนิธิโรตารีในปีต่อๆ	มา	
	 นอกจากนี	้เป็นปีแรกทีเ่รามีผูบ้รจิาค	Major	donor	10,000	
เหรียญ	ถึง	3	ท่าน	ได้แก่	ผวภ.นพ.พรชัย	บุญแสง	อน.นพ.สงวน	
คุณาพร		อน.ขวัญชัย	เลาหวีรภาพ	(เป็นที่น่าสังเกตว่า	ทั้ง	2	ท่าน
ต่อมาได้เป็นผู้ว่าการภาคทั้งคู่)
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2553-54

	 เป็นปีแรกที่จัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการ
บรหิารรวมทกุสโมสร	มสีโมสรต่างๆ	มาร่วมมากกว่า	60	สโมสร
	 ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน�้าท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาค
อีสาน	 ภาคกลางและภาคใต้	 โดย	 ผวภ.ได้รับเงินบริจาคจาก
สโมสรและสมาชิกในภาคเป็นเงินสด	733,169	บาท	และเป็น
ภาคแรกท่ีส่งเงินไปช่วยเหลอืภยัพบิติัจากแผ่นดนิไหวและสนึามิ
ที่ญี่ปุ่นมากกว่า	100,000	บาท
	 ภาค	 3330	 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 ที่อ�าเภอท่าเรือ	
จังหวัดอยุธยา	133,000	บาท	และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที	่
3,	4	เป็นเงิน	600,000	บาท	

	 นอกจากนี้	 สโมสรในจังหวัดตรัง	 สุพรรณบุรี	 พัทลุง	
นครปฐม	 เป็นต้น	 ยังระดมสรรพก�าลังช่วยเหลือประชาชน 

ในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ใกล้เคียง
	 ภาค	 3350	 และ	 รทร.ทศพร	 ศรีเอ่ียม	 สโมสรโรตารี
เจริญนคร	 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่และสงขลา 
โดยมอบถุงยังชีพ	900	ถุง	คิดเป็นเงินประมาณ	400,000	บาท
	 เรายังได้รับเงินช่วยเหลอืจากภาค	3340,	3350	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	ผวภ.สุชาดา	อิทธิจารุกุล	ภาค	3350	มอบเงินให้ภาค
เราเป็นจ�านวนมากถึง	4	ล้าน	4	แสนกว่าบาท
	 ท�าโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนทั้ง	 5	 แนวทางแห่งการ
บ�าเพ็ญประโยชน์	 เช่น	 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์	 3	 สโมสร 
สโมสรอินเทอร์แรคท	์4	สโมสร	ก่อตั้งชุมชนโรตารี	3	ชุมชน
	 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสรโรทาแรคท์เตอร์	อินเทอร์แรคท์
เตอร์	
	 จัดอบรมไรล่าได้ยอดเย่ียมยิ่ง	 โดยประธานจัดงาน	
อน.อษุณย์ี	โฆสติสกุล	และทีมงาน	ผวจ.สพุรรณบรีุ	ท่านสมศักดิ์ 
ภูรีศรีศักดิ์	ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม	
	 งานเยาวชนแลกเปลี่ยน	 ขอชื่นชมท่านประธาน	 อผภ.
มานิต	 วงศ์สุรีย์รัตน์	 และทีมงานที่ท�างานหนักตลอดปีและ 

ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน
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Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2010-11

•	 Started	RI	Strategic	Plan:	Bigger,	Better,	Bolder	Club
•	 Increased	223	new	members	(10.9%)	/	83	club	presidents	and	25	AGs
•	 Organized	6	New	clubs:	RC	Nakhon	HatYai,	RC	Petch-Suphan,	RC	Lueang-Krabi,	RC	Kuan-Kanun,	 
	 RC	Kra-thumbaen,	RCKuanlang-HatYai
•	 Organized	3	New	Rotaract	clubs,	4	New	Interact	clubs	and	3	New	RCC	
•	 Set	up	Rotaractors	and	Interactors	District	Assembly
•	 First	District	in	100	Pilot	Districts	of	RI	Future	Vision	Plan	to	finish	4	Global	Grants	in	a	year
•	 First	time	to	have	3	Major	Donors	in	one	year:	PP	(PDG)	Dr.	Sanguan	Kunaporn,	PP	(PDG)	 
	 Quanchai	Laohaviriyaphab	and	Gov.	Pornchai	Bunsaeng
•	 First	year	to	have	more	than	60	clubs	join-together	in	Clubs	Installation	Celebration
•	 Help	 alleviate	 Thailand	 Great	 Floods	 in	 North-East,	 Central	 and	 Southern	 provinces 
	 by	donation	from	clubs	and	Rotarians	total	Baht	733,169	
•	 Received	flood	donation	from	D3340	and	D3350	(Gov.Suchada	Ittijarukul)	Baht	4.4	millions	
•	 Help	flood	victims	in	A.	Tharua-Ayuthaya	Baht	133,000	and	another	Baht	600,000	to	those	 
	 in	Southern	provinces	(3-4	Areas)	D3350	and	Rtn.Tosaporn	Sri-iam,	RC	Charoen	Nakhon	 
	 help	donated	900	help	bags	(Baht	400,000)	to	flood	victims	in	Hat	Yai	and	Songkla	
•	 Fulfilled	5-Avenue	of	Service	projects	such	as	RC	Phra	Samutchedi	giving	500	Wheelchairs	 
	 to	 disables,	 District	 RYLA	 in	 Suphanburi,	 YE	 Program,	 Newly	 organization	 of	 Interact, 
	 Rotaract	clubs	and	RCC.
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3330
รุ่น 107

นายกสโมสร 90 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 29 คน
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ปีบริหาร 2554-2555

ประธานโรตารีสากล คัลยัน บาเนอร์จี
“มีนํ้าใจ ห่วงใยเพื่อนมนุษย์”
ผู้ว่าการภาค อรชร สายสีทอง
สุภาพบุรุษ เพิ่มศักดิ์ สายสีทอง
สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์

Rotary Year 2011-2012

RI President Kalyan Banerjee

“Reach Within to Embrace Humanity”

DG.Orachorn Saisrithong

Spouse Permsak Saisrithong

Rotary Club of Phuket South

ผู้ว่าการภาค อรชร สายสีทอง
สุภาพบุรุษ เพิ่มศักดิ์ สายสีทอง
สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2554-55

Projects, Activities, Initiation, Impression

and Success stories during RY 2011-12

•	 รณรงค์การบริจาคและให้การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้า
ท่วมใหญ่ที่กรุงเทพฯ	 และภาคกลาง	 รวมถึงความส�าเร็จของ
โครงการ	 “1	 ล้านขวด	 น�้าดื่มโรตารี	 เพื่อผู ้ประสบภัยไทย”	
I;[รวมเงินบริจาคเกือบ		4	ล้านบาท	โดยผลิตน�้าดื่มได้กว่า	1.17	
ล้านขวด
•	 Promoted	donations	and	help	victims	of	big	floods	
in	Bangkok	and	the	central	area,	including	the	success	
of	the	project	“1	Million	Bottles	Rotary	Drinking	Water	
to	Thai	Flood	Victims	2011”,	with	almost	THB	4	million	
donations	raised	and	more	than	1.17	million	bottles	of	
water	produced.
•	 รณรงค์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลครั้ง
แรกในประเทศไทย	มีกว่า	30	สโมสรมีสมาชิกลงทะเบียน	100%	 
มียอดลงทะเบียนทั้งภาคกว่า	1,400	คน	ได้เกินเป้า
•	 Promoted	registration	for	2012	Bangkok	Convention,	
the	1st	RI	 convention	 in	Thailand,	more	 than	30	Ro-
tary	clubs	with	100%	member-registration,	over	goal	
achieved	with	more	than	1,400	registrants.
•	 จัดงานเฉลิมฉลอง	20	ปีภาค	โดยมีอดีตประธานโรตารีสากล	
พิชัย	รัตตกุล	ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน
•	 Organized	20th	Anniversary	of	D3330	and	PRIP	Bhichai	
Rattakul	had	presided	over	the	ceremony.

•	 ใช้กลยุทธ์	 เลขมหัศจรรย์	 “555”	 ในการรณรงค์	 การเพิ่ม
สมาชิกสุทธิ	 	 ท�าให้ภาค	 3330	 ก้าวขึ้นเป็นที่	 1	 ของโรตาร ี
ในประเทศไทยที่มีจ�านวนสโมสร		และจ�านวนสมาชิกมากที่สุด
•	 Used	Magic	Number	“555”	as	a	campaign	for	mem-
bership	development	which	had	shifted	D3330	ranking	
number	1	in	the	Thailand	in	term	of	numbers	of	club	
and	members.
•	 ก่อตั้งสโมสรโรตารี	 9	 แห่ง	 คือ	 เอราวัณ	 (เทพารักษ์)	 ชะอ�า	
(เพชรบรุ)ี	ทบัเทีย่ง	(ตรงั)	นวิหาดใหญ่	(โคกเสมด็ชนุ)	สชิล-นครศรี	
(นครศรีธรรมราช	&	ท่าศาลา-นครศรี)	อันดามันพังงา	(ตะกั่วป่า)	
เพชรตาป	ีศรีตาปี)	ชิโนภูเก็ต	(ภูเก็ตเซ้าท์)	เพชรละงู	(สตูล)
•	 Organized	 9	 new	 Rotary	 club:	 Erawan	 (Teparak),	
Cha-am	(Petchburi),	Tubtiang	(Trang),	New	Hatyai	(Khok	
Samedchun),	 Sichon-Nakhonsri	 (Nakhonsithammarat	
and	Tasala-Nakhonsri),	Andaman	Phang	Nga	(Takuapa),	
Petchtapee	(Sritapee),	Sino	Phuket	(Phuket	South)	and	
Petch	Langu	(Satun)
•	 ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์	 3	 แห่ง	 คือ	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ภเูกต็	(ภเูกต็เซ้าท์),	วิทยาลยัอาชวีศึกษากาญจนบรุ	ี(มณี
กาญจน์)	และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	(สมุทรสาคร)
•	 Organized	3	Rotaract	Clubs:	Prince	of	Songkhla	Uni-
versity	Phuket	(Phuket	South),	Kanchanaburi	Vocational	
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College	(Maneekan)	and	Sumutsakhon	Community	Col-
lege	(Samutsakhon)
•	 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์	9	แห่ง	คือ	โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์
ประสาน	(เบตง),	โรงเรยีนเทศบาลเมอืง	1	คอหงส์),	โรงเรยีนเทศบาล
เมอืง	2	(ควนลงั-หาดใหญ่),	โรงเรยีนเทศบาลเมอืง	3	(โคกเสมด็ชนุ),	
โรงเรียนเทศบาลเมือง	 4	นครหาดใหญ่),	 โรงเรียนเทศบาลเมือง	 5	
(หาดใหญ่),	โรงเรียนคงทองวิทยา	(ดอนตูม),	โรงเรียนเทพมงคลรังสี	
(มณีกาญจน์)	 และชุมชนโรตารีศีรษะทองร่วมใจ	 (นครชัยศรี)	 เป็น
สโมสรอิเทอร์แรคท์ที่ก่อตั้งในชุมชนเป็นแห่งแรก
•	 Organized	9	Interact	Clubs:	Betong	Wiraratprasan	School	
(Betong),	Municipality	School	1	 (Khohong),	Municipality	
School	2	(Khuanlang-Hatyai),	Municipality	School	3	(Khok	
samedchun),	 Municipality	 School	 4	 (Nakhon	 Hatyai),	
Municipality	School	5	(Hatyai),	Kongtong	Wittaya	School	
(Dontoom),	 Thepmongkolrungsi	 (Maneekan)	 and	 RCC	
Srisathongruamjai	(Nakornchaisri)	-	the	first	intereact	club	
in	community.
•	 ก่อตั้งสโมสรเออร์ลี่แอคท์	 4	 แห่ง	 คือ	 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ตะเกยีบ	(หวัหนิ),	โรงเรยีนสทิธิสนุทรบ�ารงุ	(จังซลีอน),	โรงเรยีนบ้าน
ควนจง	(ควนลัง-หาดใหญ่),	และโรงเรียนวัดสวนส้ม(พระประแดง)

•	 Organized	4	EarlyAct	Clubs:	Municipality	Ban	Takieb	
School	(Hua	Hin),	Sittisoontornbamrung	School	(Junk-
seilon),	Ban	Kuanjong	School	 (Khuanland-Hatyai)	 and	
Watsuansom	School	(Phrapradaeng)
•	 ก่อตัง้ชมุชนโรตาร	ี2	แห่ง	คือ	ชมุชนวัดละมดุ	(นครชยัศร)ี	และ	
ชุมชนบ้านรัตนพงษ	์(ท่าเรือ-กาญจนบุรี)
•	 Organized	2	Rotary	Community	Corp	(RCC):	RCC	Wat	
Lamud	(Nakornchaisri)	and	RCC	Ban	Rattanapong	(Tha-
rua-Kanchanaburi)
•	 บรจิาคให้มลูนธิิโรตารรีวม	US$	376,101.09	ม	ีMajor	Donor	
–	ระดับ	2	ทั้งหมด	5	ราย,	Major	Donor	ระดับ	1	ทั้งหมด	9	ราย	
(รวมผู้บริจาคอย่างต�่า	USD	10,000	Major	Gift	ทั้งหมด	6	ราย)	
•	 USD	376,101	total	contribution	to	The	Rotary	Founda-
tion	with	5	Major	Donors-level	2,	9	Major	Donors-level	
1	including	6	Major-Gift	Donor	at	least	USD	10,000	one	
time.
•	 มี	8	สโมสรที่โรแทเรียน	100%		บริจาคทุกคน	อย่างต�่า	USD	
100	
•	 8	Clubs	for	100%	Every	Rotarian,	Every	
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย งาน 20 ปี ภาค 3330  
สรุปรายรับ   

	 1.	 รายได้จากการลงทะเบียนล่วงหน้า@	500	x	38	ใบ	(เข้าบัญชีธนาคาร)		 19,000	
	 2.	 รายได้จากการลงทะเบียนหน้างาน@	500	x	441	ใบ	 	 		 220,500	
	 3.	 รายได้จากการรับบริจาค	(รับเงินสดในงาน)	 	144,500		
	 4.	 รายได้จากการรับบริจาค	(เข้าบัญชีธนาคาร)	 	329,758		 	474,258	
	 	 	 		 	 	 713,758	

สรุปค่าใช้จ่าย   

	 1.	 ค่าใช้จ่ายท่ีโรงแรมลองบีช	ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	 	 		 240,800	
	 2.	 ค่าดอกไม้แสดงความยินดี	 	 		 	 1,500	
	 3.	 ค่าแชมเปญจ�านวน	@323	x	20	ขวด			 	 		 6,458	
	 4.	 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ	P	Media	 	 		 450,000	
	 5.	 ค่า	Copy	แผ่น	DVD	งาน	@150	x	100	ชุด		 	 		 15,000	
	 	 	 	 	 	 713,758	
   

สรุปรายรับจากการบริจาค    
	 1.	 ผวภ.อรชร-เพิ่มศักดิ์	สายสีทอง		119,758	บาท	
	 2.	 นายกรุ่น	107	(ตอนบน)		50,000	บาท	
	 3.	 สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์		40,000	บาท	
	 4.	 อผภ.สมบูรณ์		กาญจโนฬาร		30,000	บาท	
	 5.	 อผภ.สมพร		ศรีเพชร		30,000	บาท	
	 6.	 อผภ.ประเสริฐ	ฟักทองผล	(ประธานจัดงาน	20	ปี	ภาค)		20,000	บาท	
	 7.	 อน.กุลศักดิ์	ฤทธิสิริกุล	(ประธานจัดงาน	DC)		20,000	บาท	
	 8.	 นยก.รุจิรา	พันธ์วิศวกาญจน	์(สร.	โคกเสม็ดชุน)		20,000	บาท	
	 9.	 อผภ.ไพโรจน์		จิระเสวีจินดา		10,000	บาท	
	 10.	อผภ.จงเมธ	และ	นยก.วลัยรัตน์	ทรัยพ์คีรี		10,000	บาท	
	 11.	อผภ.วรวุธ		พงษ์วิทยภานุ		10,000	บาท	
	 12.	อผภ.วิชัย		มณีวัชรเกียรติ		10,000	บาท	

	 13.	โรตารีแอนน์	กาญจนา	วังถนอมศักดิ์		10,000	บาท	
	 14.	อผภ.	มานิต	วงษ์สุรีย์รัตน	์	10,000	บาท	
	 15.	อผภ.	ศรียา	ศิริเวช			10,000	บาท	
	 16.	อผภ.เธียรไชย	นิยม		10,000	บาท	
	 17.	อผภ.พรชัย	บุญแสง		10,000	บาท	
	 18.	ผวล.	ขวัญชัย	เลาหวิรภาพ		10,000	บาท	
	 19.	สโมสรโรตารีโพธาราม		10,000	บาท	
	 20.	นายกสโมสร	รุ่น	105		10,000	บาท	
	 21.	นย.เกรียงไกร	พนมโชคไพศาล	(สร.ส�าโรง)		10,000	บาท	
	 22.	นายกสโมสร	รุ่น	104		10,000	บาท	
	 23.	นยล.รัตนดา	ชูบาล	(จากการประมูลไม้กอล์ฟ)		4,500	บาท	
   รวม 474,258 บาท 
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ปีบริหาร 2555-2556

ประธานโรตารีสากล ซากูจ ิทานากะ
“สร้างผลงาน เพื่อสันติสุข”
ผู้ว่าการภาค สมภพ ธีระสานต์
โรตารีแอนน ์สุธีรา ธีระสานต์
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

Rotary Year 2012-2013

RI President Sakuji Tanaka

“Peace Through Service”

DG. Somphop Thirasan

Rotary Ann Suteera Thirasan

Rotary Club of Kanchanaburi

ผู้ว่าการภาค สมภพ ธีระสานต์
โรตารีแอนน ์สุธีรา ธีระสานต์
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2555-56

•	 ได้รับรางวัลยกย่องล�าดับที	่2	ของโซน	6B	ในการพัฒนาสมาชิกภาพของภาค
	 และยอดเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิโรตารีสูงสุด
•	 มีการก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่จ�านวน	4	สโมสร	คือ
	 สโมสรโรตารีลูกแก	กาญจนบุรี
	 สโมสรโรตารีไม้เรียง	นครศรีธรรมราช
	 สโมสรโรตารีอีคลับ	ภาค	3330	กาญจนบุรี
	 สโมสรโรตารีกาญจนวนิช	หาดใหญ่
•	 เป็นปีที่มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกสโมสรท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เป็น
	 เอกลักษณ์	(Signature	Project)
•	 ส่งเสริมและจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรมของสโมสรที่สื่อถึงการบ�าเพ็ญประโยชน์
	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
•	 จัดให้มีการแข่งขันดิเกร์ฮูลู	ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
	 สริวัิฒนาพรรณวด	ีเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมแก่เดก็และเยาวชน	ตลอดจนอนรุกัษ์วัฒนธรรม 

	 พื้นบ้าน
•	 ริเริ่มและทดลองให้มีการประชุม	 conference	 ทางไกลกับนายกสโมสร	 และผู้ช่วย 

	 ผู้ว่าการภาคในพื้นที่ต่าง	ๆ	คราวละหลายสโมสรพร้อมกัน
•	 นายกสโมสรโรตารีทุกสโมสรมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นอย่างยิ่ง	 มีการติดต่อสื่อสาร 
	 กันเสมอ	 ท�าให้สะดวกต่อการบริหารภาค	 การท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 และส่งเสริมให้ลด 

	 ความน่ากลัวในการเป็นนายกสโมสรโรตารี
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Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2012-13 

Achievement	to	District	Goals	and	RI	President’s	Citation
•	 106	Rotary	Clubs,	2,330	Rotarians
•	 Zone	6B	Certificate	of	Appreciation	2nd	Level	in	Membership	Development
•	 Highest	Donation	to	The	Rotary	Foundation
•	 Organized	4	New	Rotary	Clubs	:	
		 RC	Lukkae-Kanchanaburi,	RC	Mairiang-Nakhonsi,	Rotary	E-Club	D3330	K’Buri,	
	 RC	Kanchanavanich-Hat	Yai
•	 Initiated	and	promoted	clubs	Signature	Project	Program	
•	 Promoted	clubs	Service	Project	Photo	Contest
•	 Initiated	clubs	Tike-Hulu	Competition	to	win	Her	Royal	Highness	Princess	Ubonrat	Cup	
•	 Started	using	clubs	Tele-conference	with	club	presidents	and	assistant	governors
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ปีบริหาร 2556-2557

ประธานโรตารีสากล รอน ด.ี เบอร์ตัน
“ร่วมใจโรตารี เปลี่ยนสิ่งดีๆ แก่ชีวิต”
ผู้ว่าการภาค นพ.สงวน คุณาพร
โรตารีแอนน ์สิณัฐริณ คุณาพร
สโมสรโรตารีทุ่งคา

Rotary Year 2013-14

RI President Ron D. Burton

“Engage Rotary,  Change Lives”

DG. Dr.Sanguan Kunaporn

Rotary Ann Sinattarin Kunaporn

Rotary Club of Tongkah

ผู้ว่าการภาค นพ.สงวน คุณาพร
โรตารีแอนน ์สิณัฐริณ คุณาพร
สโมสรโรตารีทุ่งคา
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2556-57

•	 การรณรงค์บริจาคโลหิต	1	ล้าน	9	ซีซี	ได้เกินเป้า
•	 ริเริ่มแผนกลยุทธ์ของภาค	 iDistrict	การท�าบัตรสมาชิก	Smart	card,	การลงทะเบียน 

	 การประชุมออนไลน์
•	 รณรงค์สนบัสนนุการเยีย่มเยยีนและท�ากจิกรรมของสโมสรโรตาร	ี3	จังหวัด	ชายแดนใต้	 
	 นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	และเบตง
•	 เซ็นสัญญาคู่มิตรกับภาค	3690	โรตารีสากล,	เกาหลี
•	 รบัเชญิร่วมอภปิรายห้องย่อยระหว่างการประชุมใหญ่	โรตารสีากล	ณ	นครซดินย์ี	ประเทศ 

	 ออสเตรเลีย	เรื่อง		iDistrict	&	Rotary	Club	Central
•	 ก่อตั้งสโมสรโรตารีสงขลานวมินทร์
•	 ก่อตั้งชุมชนโรตารี	4	แห่ง	ร่มรื่นพัฒนา	(ราชบุรี),	วัดท้ายเมือง	และวัดนาหนอง	 	
	 (พลอยราชบุรี)	และบ้านหนองทราย	(ท่าเรือ-กาญจนบุรี)
•	 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์	4	แห่ง	โพธาวัฒนาเสนีย	์(โพธาราม),	โรงเรียนสวนกุหลาบ 

	 นครศรธีรรมราช	(นครศรธีรรมราช),	โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต้	(โพธ์ิเสดจ็-นครศร)ี	 
	 และโรงเรียนสาธิต	ม.ราชภัฏเพชรบุร	ี(ชะอ�า)
•	 บริจาคให้มูลนิธิโรตารีรวม	416,462	US$
•	 100%	โรแทเรียน	บริจาคทุกคน		11	สโมสร
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Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2013-14 

•	 Success	in	Blood	drive	for	1	million	and	9	ccs.
•	 Initiation	of	iDistrict	strategy,	Rotarian	ID	Smart	card,	Online	registration
	 of	District	meetings
•	 Engage	Rotary	in	3	deep	south	provinces:	Pattani,	Narathivat,	Yala
	 and	Betong
•	 Signing	Sister	District	agreement	with	D	3690	RI,	Korea
•	 Invited	to	participate	in	panel	discussion	of	breakout	session	during	RI	
	 Convention,	Sydney,	Australia.	Topic:	iDistrict	&	Rotary	Club	Central
	 Organized	new	Rotary	Club	of	Songkla	Navamindra
•	 Organized	4	Rotary	Corp	Community:	Romreun	Pattana	 (RC	Ratchburi),																					 
	 Baan	Taimeaung	and	Baan	Nanong	(	RC	Ploi	Ratchburi)	and	Baan	Nongsai	 
	 (RC	Thareau-Kanchanburi)
•	 Organized	4	Interact	clubs
•	 Contributed	to	TRF	of	416,462	US$
•	 100%	Every	Rotarian,	Every	Year	11	clubs
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ปีบริหาร 2557-58

ประธานโรตารีสากล แกรี ซ.ีเค.ฮวง
“รวมใจจุดประกายโรตารี”
ผู้ว่าการภาค ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
โรตารีแอนน ์รัตนา เลาหวิรภาพ
สโมสรโรตารีพระประแดง

Rotary Year 2014-15

RI President Gary C.K.Huang

“Light Up Rotary ”

DG. Quanchai Laohaviraphab

Rotary Ann RatanaLaohaviraphab

Rotary Club of Phrapradaeng

ผู้ว่าการภาค ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
โรตารีแอนน ์รัตนา เลาหวิรภาพ
สโมสรโรตารีพระประแดง
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2557-58

•	 เป็นปีที่มีการจัด	 วันโรตารีแห่งชาติ	 หรือThai	 Rotary	 Day 
	 โดยมวลมติรโรแทเรยีนทัง้	4	ภาคในประเทศไทย	ร่วมกนัจัดตาม 

	 นโยบายของประธานโรตารสีากล	แกร่ี	ซ.ี	เค.	ฮวง	ซึง่เดนิทางมา 
	 ร่วมงานด้วยตัวเอง	 โดยมีผู้แทนพระองค์	 องคมนตรีมาเป็น 

	 ประธานในพิธี
•	 เป็นปีที่ภาค	3330	มีสโมสรเกิน	100	สโมสรเป็นครั้งแรก
•	 เป็นปีทีภ่าค	3330	มจี�านวนสมาชกิสงูทีส่ดุตัง้แต่เริม่ภาค	3330 

	 ในปี	2535	เป็นต้นมา
•	 กอ่ตั้งสโมสรโรตารีใหม่	7	สโมสร	คือ	1.	สร.สุพรรณิการ	์สโมสร 
	 ที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วน	และมีสมาชิก	ก่อตั้งจ�านวน	62	ท่าน 

	 มากที่สุด	 ตั้ งแต ่มีการก ่อตั้ งสโมสรมาของภาค	 3330 

	 2.	 สร.อีคลับออฟเฟิรล์ออฟสยาม	 3.	 สร.หาดใหญ่อิสต์	 
	 4.	 สร.ไร่ขิงสามพราน	 5.	 สร.พรหมเทพภูเก็ต	 6.	 สร.ผึ้งหลวง 
	 ราชบุรี	 7.	 สร.บ้านนาสาร	 สุราษฎร์ธานี	 ท�าให้ภาค	 3330 

	 ท�าจ�านวนสโมสรสูงที่สุด	103	สโมสร
•	 ได้รบับรจิาคเงินเข้ามลูนธิิโรตารรีวมมากกว่า	$550,000	ซึง่เป็น 

	 ตวัเลขทีส่งูทีส่ดุ	ตัง้แต่เริม่ภาค	3330	และได้รางวัลสงูสุด	อันดบั	 
	 2	ใน	Zone	6B	มีผู้บริจาคเป็น	Arch	C.	Klump	หรือบริจาค 

	 มากกว่า	US$250,000		เป็นคนแรกของประเทศไทย
•	 ได้รับเชิญให้ร่วมอภิปราย	 Panelist	 ในการประชุมใหญ่โรตารี 
	 สากลที่กรุงเทพฯ
•	 มีผู้ว่าการภาคและตัวแทน	 จากภาคต่างๆ	 ทั้งในประเทศและ 
	 ต่างประเทศ	มาร่วมการประชมุใหญ่ของภาค	(District	Conference)  
	 มากทีส่ดุ,	จากภาค	3330,	3340,	3350,	3360	ในประเทศไทย,	 
	 ภาค	2500,	2830	จากประเทศญี่ปุ่น,	ภาค	3690	จากประเทศ 

	 เกาหลีใต้,	 ภาค	 3282	 จากประเทศบังคลาเทศ,	 ภาค	 3300 

	 จากประเทศมาเลเชยี	และภาค	3520	จากไต้หวัน		ตามนโยบาย 

	 การเน้นการมีมิตรต่างประเทศ
•	 มีการส่งเสรมิ	ตัง้คณะกรรมการบรหิารระหว่างประเทศ	กบัประเทศ 

 ต่างๆ	จ�านวนมากที่สุด
•	 ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษา	 (Counselor)	 ของผู ้ได้รับทุน 

	 สันติภาพจากโรตารีสากล	 (Peace	 Fellowes)	 ติดต่อกันมา 
	 หลายสมัย	จนถึงปัจจุบัน
•	 ก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนท่าม่วงราชฎร์บ�ารุง
•	 ก่อตั้งชุมชนโรตารี	(RCC)	ดั้งนี้	ชุมชนโรตารีสนามชัย,	อุปถัมภ์ 
	 โดยสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ	จังหวัดสุพรรณบุรี	ชุมชนโรตารี 
	 คลองหลวงแพ่งพัฒนา,	 อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีเทพารักษ์	 
	 จังหวัดสมุทรปราการ
•	 ริเริ่มการแต่งตั้งให้ผู ้ช ่วยผู ้ว ่าการภาคทั้ง	 30	 พื้นที่ เป ็น 

	 คณะกรรมการจัดการประชมุใหญ่ประจ�าปีของภาคเป็นครัง้แรก 

	 มีการเชิญขบวนแขกเกียรติยศและผู้ท�าโรตารีเข้าสู่ที่ประชุม	 
	 โดยขบวนกองทหารท่ีสวยงาม	 และมีขบวนการเชิญธงของ 
	 ทกุสโมสร	โดยนายกสโมสรทัง้	103	สโมสรเข้ามาทีป่ระชมุใหญ่
•	 ได้รับการแต่งตั้งจากประธานโรตารีสากล	 John	 F.	 Germ 

	 ให้เป็นผู้แทนประธานโรตารีสากลไปร่วมประชุมใหญ่ของภาค 

	 3470	ประเทศไต้หวัน
•	 ไปร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปี	(District	Conference)	ของภาค	 
	 3690	ทีส่วนประชมุ	KINTEX	ประเทศเกาหลใีต้,	ของภาค	3300	 
	 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเชีย	 และของภาค	 3520 
	 ที่กรุงไทเป	 ประเทศไต้หวัน	 โดยได้รับเชิญให้ขึ้นไปกล่าวใน 

	 ที่ประชุมใหญ่ของภาคต่างๆ
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Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2014-15

•	 ncreased	to	103	Rotary	Clubs	by	organized	7	new	clubs:  
	 RC	Suphannikar,	Rotary	E-club	Pearl	of	Siam,	RC	Hat	Yai	East, 
	 RC	Rai-Khing	 Samphran,	 RC	Phromthep	Phuket,	 RC 

	 Phuengluang	Ratchaburi,		And	RC	Ban	Nasarn	Surat
•	 Highest	Donation	to	The	Rotary	Foundation	US$550,000	
•	 Highest	2nd	Level	Donation	Award	in	RI	Zone	6BInter
	 Got	D3330	1st		Arch	C.	Klump	Society	Member	in	Thailand 

 (US$250,000+)
•	 Joined	panelists	in	BKK	Zone	6B	Institute
•	 10	District	Representatives	in	District	Conference,	local	 
	 and	international,	the	most	ever(	D	3330,	3340,	3350,	 

	 3360	Thailand	2500,	2830	Japan	3690	South	Korea,
		 3282	Bangladesh,	3300	Malaysia,	3520	Taiwan
•	 Host	counselor	to	Rotary	Peace	Fellows	@Chula
•	 Organized	One	new	Interact	club	;	Thamuang	Ratchbumrung  
 and	two	new	RCCs;	RCC	Sanamchai	by	RC	Petchsuphan  

	 RCC	KlongLuangPaengPattana	by	RC	Theparak
•	 Attended	 D3300,	 D3520	 and	 D3690	 Conferences	 
	 in	KL,	Taipei	and	Kintex,	Seoul	
•	 RI	 President	 Representative	 to	 D3470	 Conference,	 
	 Taiwan
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ปีบริหาร 2558-59

ประธานโรตารีสากล “ราว”ี ราวีดราน
“เป็นของขวัญ แก่ชาวโลก”
ผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ
โรตารีแอนน ์สุปราน ีวงศ์หล่อ
สโมสรโรตารีสงขลา

Rotary Year 2015-16

RI President “Ravi” Ravidran

“Be A Gift To The World”

DG. Theeranun Wonglor

Rotary Ann Supranee Wonglor

Rotary Club of Songkla

ผู้ว่าการภาค ธีระนันท ์วงศ์หล่อ
โรตารีแอนน ์สุปราน ีวงศ์หล่อ
สโมสรโรตารีสงขลา
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสําเร็จในปีบริหาร 2558-59

•	 การเยีย่มสโมสรอย่างเป็นทางการ	(ClubVisit)	101	สโมสรได้ประกาศ 

 เป็นนโยบายการเยีย่ม	1	วัน	ต่อ	1	สโมสร	ตัง้แต่พืน้ที	่1	ถงึพ้ืนที	่30 
•	 การจัดงานประชุมระหว่างเมือง4ครั้งในภาคกลางวันเพื่อแบ่งปัน 

	 ประสบการณ์ปัญหา	แนวทางการบ�าเพญ็ประโยชน์	ภาคกลางคืน 

	 จัดงานราตรีมลูนธิิโรตาร	ีเพือ่เล่าถงึการบรจิาคของโรแทเรยีนโดย 

	 ไม่หวังสิง่ตอบแทนและทกุครัง้ทีโ่รตารเีข้าไปช่วยเหลอืผู้เดอืดร้อน 

 ผูใ้ห้กจ็ะมีความสขุใจว่าเงินทีบ่รจิาคเป็นส่วนหนึง่ของความช่วยเหลอื 

	 นัน้ๆ	จัดที	่จ.สงขลา	จ.นครศรธีรรมราช	จ.ราชบรุ	ีและ	จ.สพุรรณบรุี	
•	 รเิริม่ให้มีการเชิญประธานชมุนมุ	RCC	เลขานกุารเข้าร่วมประชมุใหญ่  

	 (DC)	 โดยไม่คิดค่าลงทะเบียน	 และริเริ่มให้มีการชุมนุมศิษย์เก่า 
	 โรตารีจากทุกสโมสรในงานประชุมใหญ	่
•	 จัดท�าถ้วยเกยีรตยิศ	ฯพณฯ	พชิยั	รตัตกลุ	ใช้ในภาค	3330	ครัง้แรก 

	 เพื่อมอบให้กับสโมสรที่มียอดล�าดับสมาชิกเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด	
•	 ก�าแพงเพชรอัครโยธน	ิพระบดิาแห่งโรตารใีนประเทศไทยทรงเป็น 

	 นายกก่อตั้งสโมสร	 โรตารีกรุงเทพเนื่องในวันสิ้นพระชนม์	 14	 
	 กันยายน	ณ	ค่ายพระก�าแพงเพชร	จ.สมุทรสาคร
•	 ภาค	3330	ปี	2015-16	ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	
	 MultiDistrictPETS	(การอบรมสัมมนานายกรับเลือกรวม	4	ภาค	 
	 โดยจัดการอบรม	ณ	โรงแรมเจบหีรรษา	หาดใหญ่	งานเลีย้งรบัรอง 
	 ณ	สวนประวัติศาสตร์	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท	์ในวันที	่20-22 

	 มี.ค.	 2558	 โดยก่อนงานเลี้ยงจัดให้มิตรโรแทเรียน	 ทั้ง	 4	 ภาค 

	 ได้เข้าเย่ียมชม	หอประวตัศิาสตร์	พลเอกติณสลูานนท์	อดตีประธาน 

 โรตารีสากล	 พิชัย	 รัตตกุลได้หยิบยกเอาวลีของรัฐบุรุษ	 “เกิดมา 
	 ต้องตอบแทนบญุคุณแผ่นดนิ”	เสมอเหมอืนกบักจิกรรมอันยิง่ใหญ่	 
	 ของโรแทเรียน	ที่ต้อง	บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเสมอ 

	 งานนี้สร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน	จ.สงขลา	 เป็นอย่างมาก 

	 และเป็นครั้งแรกที่ใช้	 Clip	 board	 แทนการใช้	 Power	 point 
	 ในการอบรม
•	 การรบับรจิาคโลหติถอืเป็นกจิกรรมกศุลและจิตอาสาทีท่�าให้ชมุชน 

 ได้ยอดสุทธิ	4,949,291	ซีซ	ีจากสโมสรโรตารีภาค	3330	มอบแด ่

	 สภากาชาดไทย	ข้อมูล	ณ	วันที่	29	กุมพาพันธ์	2559	
•	 ภาค3330มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาค	2830	และ	2500	ของญี่ปุ่น 

	 และภาค	 3690	 ของประเทศเกาหลี	 เราได้จัดกรรมการภาคไป 

	 ร่วมงาน	DC	ซึ่งกันและกัน	จนมีกิจกรรมโครงการต่างๆ	
•	 ปี	2015-16	เป็นปีที่	111	หรอื	รุน่	111	(ตองหนึง่)	มคีตพิจน์	“Beagift- 
	 totheworld”เป็นของขวัญแก่ชาวโลก	ซึ่งประธาน	R1	เรียกผู้น�า 
	 โรตารีทั้งหมดเป็น	“World	Class”	สัญลักษณ์มือชู	3	นิ้ว	(นิ้วแม่ 
	 มือ,	นิ้วชี้,	นิ้วกลาง)	อ่านเป็น	W	และ	3	นิ้ว	อ่านเป็น	111	
•	 จัดงานฉลองครบรอบ	 100	 ปี	 ชาตกาล	 อผภ.บ�ารุง	 อดิพัฒน์ 
	 (สร.นครปฐม)	โดยจัดพธีิมุทติาจิต	สดดุ	ีนายกอดตีประธานโรตารสีากล 

 พชิยั	รตัตกลุ	ณ	โรงแรมรเิวอร์	จ.นครปฐม	วันศุกร์ที	่8	เม.ย.	2559	
•	 การจัดงานประชมุระหว่างเมอืงครัง้ที	่2	ทีน่ครศรธีรรมราชค�า่คืน 

	 ในงานราตรีมูลนิธิโรตารีสากล	 ทุกๆ	 ท่านได้รู้จักผู้ใหญ่ใจดีคือ 

	 คุณจิมมี	่ชวาลา	ผู้ประกาศว่า	“ผมเป็นเศรษฐใีนนครศรธีรรมราช 

 แต่เศรษฐใีนความหมายของท่านคอื	ผูว่้าการภาค	 ธีระนนัท์	 วงค์หล่อ 

 ภาค	3330	 โรตารีสากลปี	2015-16	ผูม้อัีนจะกนิทีรู้่จักการบรจิาค 

	 แต่คนมีฐานะร�่ารวยที่ไม่มีการบริจาค	 เขาเป็นได้เพียงผู้มีอัน 

	 จะกนิเท่านัน้”	ท่านได้บรจิาคให้กบัมลูนธิิโรตารสีากลในนามของ	 
	 สร.ท่าศาลา	1	ล้านบาท,	ในนามสร.พรหมคีร	ี5	แสนบาท	
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•	 ผมได้มีโอกาสน�านายกสโมสรในรุน่	111	ไปร่วมถวายพานพุม่ดอกไม้ 

	 เพื่อถวายต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
	 ณ	พระบรมมหาราชวัง	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 ในวาระที่เป็น 

	 ผู้น�าสโมสรมาจะครบ	1	ปี	ในวันพฤหัสบดีที	่26	พ.ค.	2559	
•	 ผมได้น�าคณะนายกสโมสรรุน่	111	ไปเป็นเจ้าภาพบ�าเพญ็พระราชกศุล 

 ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	ร.9	ร่วมกนั	9	คณะ 
 คณะละ	50	ท่าน	ในเวลา	19.00	น.	วันเสาร์ที่	28	มกราคม	2560 

	 ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 พระบรมมหาราชวัง	 โดยที่ผม 

	 ได้รบัเกยีรตสิงูสดุเป็นประธานในพธีิจุดธูปเทยีนถวายพระบรมศพ 

	 พระพุทธรูป	และกรวดน�้าอุทิศถวายพระราชกุศล	
•	 ต้อนรับคณะนายกสโมสรรุ่นที่	 111	 และรุ่นต่างๆ	 โดยมีอดีต 

	 ผู้ว่าการภาค	 3330	 หลายท่านรวมกันกว่า	 100	 ท่าน	 เดินทาง 
	 ไปร่วมงานถวายทอดผ้าป่า	 ซื้อเคร่ืองตัดถ่าง,รถตู ้พยาบาล 

	 และสถาปนาของสโมสรโรตารีนราธิวาส,	ปัตตานี,	 เบตง,	ยะลา,	 
	 หาดใหญ่	 เพื่อร่วมกิจกรรมและมอบก�าลังใจกันในกลุ่มโรตารี	 
	 จังหวัดชายแดนใต้
•	 ผูว่้าการภาคในปี	2015-16	ท้ัง	4	ภาค	มคีวามสนทิสนม	กลมเกลยีว 
 กันมาก	เราไปมาหาสู่กัน	มีกิจกรรมดีๆ	ก็จะแบ่งปันกัน

Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2015-16 

•	 Made	successful	Official	Visits	to	all	101	clubs	(Area	1-30)
•	 Organized	4	Inter-City	Meetings	in	4	Provinces	with	4-Dinner	TRF	Celebration
•	 TRF	Annual	Fund	US$373,202.63	/	Total	TRF	donation		=	US$452,421.03		
•	 Set	up	a	PRIP	Bhichai	Rattakul	Cup	for	the	club	with	most	new	members	inducted	
•	 Official	visit	to	Rotary	Thailand	Founder,	Krompra	Kampaengpetch	Akrayothin	Base,	Samut	Sakhon
•	 Encouraged	RCC	chairs	&	secretaries	and	TRF	alumni	to	attend	DC	free-of-charge
•	 World	Class	of	111	–	Be	A	Gift	To	The	World	
•	 Celebrated	PDG	Bumrung	Adipat’s	100-year	Gala	Dinner	Night
•	 Hosted	2015-2016	MultiPETS	for	4	Districts,	@Hat	Yai	20-22	March	2015
•	 Led	Club	Presidents	Class	111	and	past	district	leaders	to	contribute	Hospital	Van	&	Equipments	for	local
	 hospitals	in	southern	provinces
•	 Led	D3330	Rotarians	to	pay	respect	to	H.M.The	King	Rama	IX	at	Royal	Palace,	May	2016
•	 Led	D3330	Rotarians	to	send	deepest	condolence	to	H.M.The	late	King	Rama	IX	at	Royal	Palace,	28	January	2017
•	 Received	4,949,291cc	blood	donation	from	D3330	communities	to	Thai	Red	Cross	Society
•	 Sharing	strong	fellowship	within	World	Class	111	District	Governors	in	Thailand
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รุ่น 112

นายกสโมสร 101 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 31คน 
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ปีบริหาร 2559-60

ประธานโรตารีสากล “จอร์น เจิม”
“โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”
ผู้ว่าการภาค จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สุภาพบุรุษ เศวก ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

Rotary Year 2016-17

RI President “John F. Germ”

“Rotary Serving Humanity”

DG.Juthatip Thamsiripong

Rotary Gentlemanr Savek Thamsiripong

Rotary Club of Prapathomchedi

ผู้ว่าการภาค จุฑาทิพย ์ธรรมศิริพงษ์
สุภาพบุรุษ เศวก ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
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โครงการ กิจกรรม การริเริ่ม ความประทับใจ
และความสาํเร็จในปีบริหาร 2559-60

•	 เป็นปีที่ใช้เป้าหมายของโรตารีสากลในการวางแผน 

	 การบริหารประจ�าปีของทุกสโมสร	โครงการ	กิจกรรม	
•	 การรณรงค์ให้นายกทุกสโมสร	 ก�าหนดเป้าหมายประจ�าปี 
 ใน	Club	Central	ส�าเร็จก่อนทีผู่ว่้าการภาคเดนิทางเยีย่ม 

	 อย่างเป็นทางการครบ	101	สโมสรในภาค	(100%)
•	 ด�าเนิน	 กิจกรรม	 โครงการ	 “รักการอ่าน”	 ส�าเร็จลุล่วง	 
	 101	 สโมสรในภาคโดยใช้เงนิ	 DDF	 และได้รบัความร่วมมือ 

 จากส�านกัพมิพ์อกี	 7	แห่ง	 เป็นการเฉลมิฉลองครบ	100	 ปี  

	 มูลนิธิโรตาร	ีของโรตารีสากล
•	 ได้รับความร่วมมือจากโครงการเยาวชนแลกเปล่ียน 

	 ที่ก�าหนดให้สโมสรอุปถัมภ์เด็ก	 หรือเข้าร่วมโครงการ 
	 ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย	25	คนขึ้นไป
•	 การปรบัสโมสรทีเ่ป็นชาวต่างประเทศให้อยูร่่วมกับสโมสร 
	 ในพื้นที่	 เช่น	 สโมสรป่าตองบีชอยู่กับสโมสรในพื้นที่	 8	 
	 จังหวัดภูเก็ต,	 สโมสรรอยัลหัวหินอยู่กับสโมสรพื้นที่	 16	 
	 จังหวัดประจวบคีรขีนัธ์,	และสโมสรเกาะสมุย	อยูใ่นความ 

	 ดูแลโดยตรงจากผู้ว่าการภาค	 เป็นการตัดสินใจที่น�ามา 
	 ซึ่งความพอใจของทุกๆ	ฝ่าย	
•	 เป็นปีทีมี่โอกาสได้ร่วมกิจกรรมโครงการนกัธุรกจิแลกเปลีย่น  

 ทีม	VTT	(VOCATIONAL	TRAINING	TEAM)	ไปภาค	2500  
	 ฮอกไกโด	โดยม	ีอผภ.ยุทธกิจ	มานะจิตต	์เป็นหัวหน้าทีม
•	 เป็นปีที่มีการอบรมผู ้น�าเยาวชนไลล่า	 ร่วม	 4	 ภาค 

	 ในประเทศไทย	 โดยมี	 อน.โชติอนันต์	 นิ่มนวลภูพานิช	 
	 สโมสรโรตารีนครปฐม	เป็นประธาน	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	 
	 700	คน

•	 ก่อตัง้สโมสรโรทาแรคท์ถงึ	4	สโมสร	และมสีโมสรโรทาแรคท์ 

 ชุมชนเกิดขึ้น	 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์	 เป็นสโมสร 
	 ที่อุปถัมภ์	 โดยมี	 อน.วีระ	 หริจันทนะวงศ์	 เป็นประธาน 

	 โรทาแรคท์ภาค
•	 ก่อตัง้ชมุชน	RCC	4	ชมุชน	ในปีบรหิารนี	้โดยม	ีนย.ณัฐพชัร์  
	 สุชาติกุลวิทย์	เป็นประธานชุมชน	RCC
•	 การก่อตั้งสโมสรโรตารีทวารวด	ี	ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 
	 เป็นสโมสรที่	 10	 โดยมี	 นยก.เบญจวรรณ	 ธรรมศิริพงษ	์ 
 โดยสมาชิกลกู-หลาน	ชาวโรแทเรยีนและเพือ่นๆ	อาย	ุ25-45	ปี	
•	 เป็นปีทีม่ผีูบ้รจิาครายใหญ่	เป็น	Arch	Klumph	รายทีส่อง 
	 ของภาค	 3330	 ถือว่าในประเทศไทย	 และมียอดบริจาค 

	 เข้ามูลนิธิโรตารีโดยรวมเกิน	500,000	US	ดอลล่าร์		
•	 เป็นที่ภูมิใจที่สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย	์บริจาคยอดเงิน 

	 สูงสุดใน	28	ปี	
•	 เป็นโอกาสที่ครบรอบ	25	ปี	ของภาค	3330	โรตารีสากล 

	 จัดขึ้นในวันที	่7	เมษายน	2560	ณ	โรงแรมไมด้า	ทวารวด	ี 
	 แกรนด์นครปฐม	 โดยมี	 อผภ.สมภพ	 ธีระสานต์	 เป็น 

	 ประธานจัดงาน
•	 เป็นปีที่พสกนิกรชาวไทยและโรแทเรียน	 ที่สูญเสีย 

	 องค์อุปถัมภ์โรตารีในประเทศไทย	 พระองค์ทรงเสด็จ 

	 สูส่วรรคาลยั	เมือ่วันที	่13	ตลุาคม	2559	โรแทเรยีนทกุคน 

	 ล ้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ้	 และ 
	 ขอสัญญาการยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งโรตารีตลอดไป	 
 “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”
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•	 In	this	year,	all	rotary	clubs	follow	the	goals	based	on 

	 President	Citation	for	planning	the	activities	to	achieve.
•	 Promoted	all	club	presidents	to	set	goal	completed	 
 101	clubs	before	DG’s	Official	Club	Visit	(Successful	100%)
•	 Successfully	“Love	Reading	Project”	as	District	Grant	 
	 by	contribute	books	for	101	rotary	clubs	by	DDF	and	 
	 supported	 from	 7	 Publishers.	 For	 celebrate	 100th	 

 Years	Rotary	Foundation.
•	 Rotary	Youth	Exchange	Program	was	determined	at	 
	 least	25	club	members	per	one	club	able	to	sponsor	 
	 one	outbound	exchange	student.
•	 The	change	of	combination	foreigner	clubs	participate  

	 with	 local	 rotary	 clubs	was	 satisfy	 and	 effective.	 
	 RC	of	Patong	Beach	and	RCs	in	Phuket	Province,	RC 

	 of	Royal	Hua	Hin	and	RCs	in	Prachubkirikhan	Province	 
	 and	RC	of	Kho	Samui	as	directly		response	by	District	 
	 Governor.
•	 Join	in	Vocational	Team	Training	(VTT)	in	Hokkaido,	 
 Japan	District	2500.	PDG.YuttakijManijit	as	Team	Leader.
•	 Rotary	 Youth	 Leadership	 Award	 (RYLA),	 join	 by	 4 

	 districts	in	Thailand	with	more	than	700	students	at	 
 Princess	Sirindhorn’s	College,	Nakhonpathom	Province.  
	 PP.ChotananNimnualpupanich	as	Chair,	RYLA	Organizing  
	 Committee,	RC	of	Nakhonpathom.
•	 There	are	4	new	Rotaract	clubs	and	1	Community-based	 
	 Rotaract	 Club	 sponsored	 by	 RC	 of	 Suphannikar.	 
	 PP.WeeraHarichantanawong	as	Chair,	District	Rotaract	 
	 Committee.

Projects, Activities, Initiation, Impression 

and Success stories during RY 2016-17 

•	 There	 are	 4	 new	 Rotary	 Community	 Corps	 (RCC) 
	 in	this	year.	P.NathaphatSuchatkulwit	as	Chair,	District	 
	 RCC	Committee.
•	 There	 is	 one	 new	 generation	 rotary	 club,	 RC	 of 
	 Thavaravadi	as	club’s	number	10	in	Nakhonpathom	 
	 city.	 Charter	 President	 Benjawan	 THAMSIRIPONG, 
	 29	years	old	and	colleagues	age	between	25-45	who	 
	 are	the	business	owners.
•	 Congratulations,	 with	 new	 Arch	 Klumph	 Society	 
	 (Second	 Person)	 from	D.3330	 Thailand.	 Assistant	 
	 Gov.	SomchaiKamolpanthip	and	the	total	amount	 
	 of	donation	from	all	clubs	are	above	500,000	U$D.
•	 Very	influence	as	RC	of	PrapathomChedi	with	highest	 
	 amount	of	donation	in	28th	years.
•	 Celebrate	 25th	 Anniversary	 District	 3330	 Thailand 

	 during	07th	April,	2017	at	MidaDhavaravadi	Grand	 
	 Hotel,	Nakornpathom.
•	 The	year	that	Thai	People	and	Rotarians	have	been	 
	 in	national	 grief	 and	mourning	on	 the	big	 loss	of	 
	 the	 Royal	 Patron	 of	 Rotary	 in	 Thailand,	 King 
	 BhumibolAdulyadej,	who	passed	away	on	October	 
 13th,	2016.	All	Rotarians	offered	profound	condolences  
	 to	the	death	of	King	BhumibholAdulyadej.	We	will	 
	 remember	the	Royal	Patron	of	Rotary	in	Thailand	 
	 with	 great	 respect	 and	 admiration.	 As	 Rotarians, 
	 we	continue	our	 good	 standing	with	 the	 ideal	of	 
	 service	forever.
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3330
รุ่น 113

นายกสโมสร 101 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 31 คน 
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ปีบริหาร 2560-61

ประธานโรตารีสากล 
“โรตาร ี: มุ่งมั่น สร้างสรรค”์
ผู้ว่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
โรตารีแอนน ์จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์
สโมสรโรตารีกระบี่

Rotary Year 2017-18

RI President 

“Rotary: Making A Difference”

DG.Dr.Peera Farmpaiboon

Rotary Ann Junjira Farmpaiboon

Rotary Club of Krabi

ผู้ว่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
โรตารีแอนน ์จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์
สโมสรโรตารีกระบี่
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3330
รุ่น 114

นายกสโมสร     คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค     คน 
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ปีบริหาร 2561-62

ประธานโรตารีสากล ซามูเอล โฟรบิชเชอ โอโวรี
ผู้ว่าการภาค พลโท คณิต แจ่มจันทรา
โรตารีแอนน ์ชฎารัตน ์แจ่มจันทรา
สโมสรโรตารีราชบุรี

Rotary Year 2018-19

RI President Samuel Frobisher Owori

DG. Lieutenant General Kanit Jamjuntra

Rotary Ann Chadarat Jamjuntra

Rotary Club of Ratchaburi

ผู้ว่าการภาค พลโท คณิต แจ่มจันทรา
โรตารีแอนน ์ชฎารัตน ์แจ่มจันทรา
สโมสรโรตารีราชบุรี
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