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ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทรอ์ินทร์
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารสีากล ปี 2563-2564

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก 

	 ขณะนี้ผมและโรตารีแอนน์นิตยา	ก�าลังเดินทางเยี่ยมสโมสร

อย่างเป็นทางการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้	เริ่มตั้งแต่สโมสรโรตารีเบตง	

ยะลา	นราธิวาส	ปัตตานี	หาดใหญ่	หาดใหญ่อีสต์	หาดใหญ่นครริ

นทร์	สงขลา	โคกเสม็ดชุน		นครหาดใหญ่	ควนลัง-หาดใหญ่	สตูล	

คอหงส์	พัทลุง	ช่อศรีตรัง	ทับเที่ยง	ตรัง	และนครศรีธรรมราช

ศรีธรรมโศกราชและพราวด์-นคร	(	ณ	15	กันยานยน	2563)

	 ตลอดระยะเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา	ผมมีความภาคภูมิใจ

มากที่ได้มีโอกาสเดินทางไปพบกับนายกสโมสรและสมาชิกสโมสร

โรตารีต่างๆ	ได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิด	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน

และกิจกรรมของโรตารีที่ทุกสโมสรได้ด�าเนินการไปแล้วและก�าลัง

ด�าเนินการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	ผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม

ต่างๆของสโมสรในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไป	มีทั้งในเมืองและใน

ชนบท	บนภูเขาและในพื้นที่ชายทะเล	แต่ละกิจกรรมมีคุณค่าและ

น่าสนใจอย่างมากครับ

	 นอกจากการร่วมท�ากิจกรรมต่างๆแล้ว	ผมยังได้เรียนรู้

วัฒนธรรมของแต่ละสโมสรและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมีคุณค่าอย่าง

มาก	แต่ละสโมสรต่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง	มีการท�ากิจกรรม

ต่างๆอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	ซึ่งเป็นสิ่งที่

งดงามและมีคุณค่า

	 ส�าหรับการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา	พบว่า
“ ทุกสโมสรให้ความร่วมมือที่ดีมาก 

มีการเตรียมความพร้อมที่ดี “

เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ผมได้มีโอกาสพบโรแทเรียน

อาวุโสหลายท่านของแต่ละสโมสร	ได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆซึ่งเป็น

ประสบการณ์ที่ดีมากๆ	นอกจากนี้ทุกสโมสรยังให้การต้อนรับและ

ให้เกียรติผู้ว่าการภาคและโรตารีแอนน์เป็นอย่างสูง	ผมขอ

ขอบพระคุณมา	ณ	ที่นี้ด้วยครับ

	 ผมยังคงเดินทางเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการต่อเนื่อง

ไปถึงสิ้นปี	2563	ในการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการนี้	ผมจะมี

ข่าวสารจากท่านประธานโรตารีสากลที่ฝากมาถึงสโมสรและ

สมาชิกทุกท่าน	ผมจะได้รับทราบแผนงานของแต่ละสโมสรและ

จะให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาแก่สโมสร	ตลอดจนช่วยแก้ไข

อุปสรรคและสนับสนุนสโมสรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จ

ตามแผนงานของสโมสรต่อไป

	 	ท้ายที่สุดนี้	ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี	

ร่างกายแข็งแรง	มีความสุขอยู่เสมอ	เรายังคงต้องสวมหน้ากาก

อนามัยอยู่เสมอ	ควรล้างมือบ่อยๆและมีการเว้นระยะห่างทาง

สังคมอยู่ครับ

	 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	ยังไม่

น่าไว้วางใจนัก	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างดีขึ้นเรา

จะสามารถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้

อย่างเต็มก�าลังความสามารถต่อไป	

 โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส
ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
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President’s message : September 2020 

 Rotary youth exchange — one of the many 

programs for youths and young adults that we celebrate 

this month — was my path into true engagement in 

Rotary. My wife, Susanne, and I began hosting exchange 

students soon after I joined, and the experience helped 

me go from simply being a member of my Rotary club to 

being a true Rotarian. Now Rotary Youth Exchange is a 

family	tradition,	and	a	strong	one:	Over	the	past	24	years,	

we	have	hosted	43	students!	

	 เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี	หนึ่งในหลายๆโปรแกรม

ส�าหรับเยาวชนและคนรุ่นหนุ่มสาวที่พวกเรามีกิจกรรมเฉลิมฉลองใน

เดือนนี้	คือเส้นทางของผมในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในโรตารี	ผม

และภริยาของผม	ซูซาน	เริ่มต้นรับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนหลัง

จากผมเข้ามาในโรตารีไม่นานนัก	ประสบการณ์นี้ช่วยผมจากการเป็น

สมาชิกสโมสรธรรมดาๆ	คนหนึ่ง	กลับมาเป็นโรแทเรียนที่แท้จริง	ทุก

วันนี้เยาวชนแลกเปลี่ยนกลายเป็นประเพณีที่เข้มแข็งของครอบครัว

ของเรา	เรารับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนตลอดเวลา	๒๔	ปีมานี้	

จ�านวนถึง	๔๓	คนแล้ว!	

 From the start, we loved it so much that, in 

addition to hosting students in our home, we became 

involved with the program by helping to organize      stu-

dent summer camps. During one such camp, I met 

Christine Lichtin, who was a German high school student 

at the time and whose father is a past president of my 

Rotary club. To try something new during this year of 

embracing change, I am turning this space, normally 

reserved for the president of Rotary, over to Christine so 

she can share her story.

	 ครอบครัวเรารักโปรแกรมนี้มาก	ตั้งแต่แรกเริ่ม	นอกเหนือ

จากรับอุปถัมภ์นักเรียนในบ้านของเราแล้ว	เราเข้าไปมีส่วนร่วม

โปรแกรมด้วยการช่วยจัดค่ายนักเรียนภาคฤดูร้อนด้วย	และหนึ่งใน

ค่ายที่ว่านี้	เราได้พบกับ	คริสติน	ลิชติน	นักเรียนมัธยมจากเยอรมัน	

ในขณะนั้น	บิดาของเธอคืออดีตนายกสโมสรโรตารีของผมเอง	เพื่อ

ทดลองสิ่งใหม่ๆ	ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในปีนี้	ผมจึงขอใช้เนื้อที่ตรง

นี้ของประธานโรตารีสากล	เพื่อให้คริสตินได้มาแบ่งปันเรื่องราวของ

เธอ

 My first contact with Rotaract was about 13 years 

ago, when I was with Susanne and Holger at a barbecue 

for the summer youth camp. Holger turned to me and 

said: “Why don’t you visit a Rotaract club? You’ll meet a 

lot of great young people who come together to have 

fun and to make a difference.”

 ฉันได้ติดต่อครั้งแรกกับโรทาแรคท์ เมื่อประมาณ ๑๓ ปีก่อน 

ดิฉันอยู่กับคุณซูซานและคุณโฮลเกอร์ในการจัดอาหารบาร์บีคิวใน

ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน  คุณโฮลเกอร์หันมาพูดกับฉันว่า “ท�าไมเธอ

ไม่ลองไปเยี่ยมดูสโมสรโรทาแรคท์สักแห่งหนึ่ง  แล้วเธอจะได้พบกับ

คนหนุ่มสาวจ�านวนมากที่มาอยู่ด้วยกัน  เพื่อจะสร้างความแตกต่าง

และร่วมสนุกด้วยกัน”

 A few years later, when I was at Trier University, 

his words came back to me and I decided to give it a try. 

That was more than eight years ago, and I’m still at it. 

Once you are in Rotaract, you just don’t want to get out. 

Rotaract has accompanied me everywhere, starting with 

the Trier club and then on to a club in Bologna, Italy, 

during the year I studied there. When I was in Kiel for my 

master’s degree, I got involved with Rotaract there 

before landing at the Rotaract Club of Hamburg-Alstertal 

as I began my career. Each of those clubs has its own 

identity and focus, but all have the same intrinsic      

motivation. 

Rotary youth exchange
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President’s message : September 2020 สารประธานโรตารีสากล ปี 2563-2564 เดือนกันยายน 2563

 สองสามปีต่อมา ขณะที่ฉันไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไทรเอ

อร์   ค�าพูดของคุณโฮลเกอร์ก็ดังก้องมาในหูฉันอีกและฉันคิดว่าจะ

ลองพยายามท�าตาม ซึ่งเป็นเวลานานกว่าแปดปีมาแล้วแต่ฉันยังไม่ลืม 

เมื่อคุณไปอยู่กับโรทาแรคท์แล้ว คุณจะไม่อยากออกไปไหน โรทาแร

คท์ติดตามฉันไปทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่สโมสรไทรเออร์ แล้วก็ไปที่สโมสร

ในโบโลญาอิตาลีที่ฉันไปเรียนต่อที่นั่น และเมื่อฉันไปต่อปริญญาโทที่

เมืองคีล ฉันก็ไปร่วมงานกับโรทาแรคท์ที่นั่น ก่อนที่จะย้อนกลับมาอยู่

กับสโมสรโรทาแรคท์ ฮัมบูร์ก-อัลสเตอร์ตัล เมื่อฉันเริ่มท�างาน ซึ่ง

แต่ละสโมสรที่กล่าวนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์และจุดโฟกัสของตนเอง แต่

ทุกๆแห่งก็มีแรงบันดาลใจที่เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเหมือนๆกัน  

 I am now taking on a senior advisory role in my 

Rotaract club, which I really enjoy. I carry Rotaract in my 

heart, and it shapes my values, even as my interests 

evolve. One day, as if she had sensed this evolution, 

Susanne knocked on my door, wanting to introduce me 

to a young, modern Rotary club located between     

Hamburg and Mölln, my hometown. The E-Club of 

Hamburg -Connect, which Susanne helped charter, holds 

e-meetings, all of them very relaxed and personal. With 

members of different ages, everything just seemed to fit, 

so I thought, why not try it out? After all, time is       pre-

cious and should be filled with fun whenever      possi-

ble; the rest happens by itself. 

 เวลานี้ฉันมีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสในสโมสรโรทา

แรคท์ของฉันซึ่งฉันมีความสุขจริงๆ ฉันมีโรทาแรคท์อยู่ในหัวใจของ

ฉัน สร้างแบบคุณค่าแก่ฉัน แม้ว่าความสนใจของฉันอาจเปลี่ยนไป

บ้าง  วันหนึ่งเมื่อคุณซูซานมาเคาะประตูห้องฉันเหมือนเธอจะรู้สึกถึง

ความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เธอต้องการแนะน�าให้ฉันรู้จักสโมสรโรตารี

คนหนุ่มสาวแบบทันสมัยที่ตั้งอยู่ระหว่างฮัมบูร์กและโมเลน บ้านเกิด

ของฉัน คือสโมสรอี-คลับฮัมบูร์ก-คอนเนคท์ ซึ่งคุณซูซานไปช่วยก่อ

ตั้ง สโมสรนี้ประชุมแบบอี-คลับ ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและมีความเป็น

ส่วนตัว สมาชิกมีอายุแตกต่างกัน ฉันคิดว่าเมื่อทุกสิ่งดูจะเหมาะสม

ดีแล้ว ท�าไมไม่ลองพยายามดู ต่อจากนั้นเมื่อเวลามีค่าและควรจะมี

ความสนุกสนานด้วยเมื่อมีโอกาส ที่เหลือก็จะเป็นไปเอง

 Now I am in both worlds — a proud member of 

Rotaract and a Rotarian. And my small personal goal is 

to build a bridge between these two parallel worlds. All 

of us have very similar reasons for being part of the 

Rotary family.

เดี๋ยวนี้ฉันอยู่ในโลกทั้งสอง คือสมาชิกที่ภูมิใจของโรทาแรคท์และโร

แทเรียนด้วย และฉันมีเป้าหมายส่วนตัวที่จะสร้างสะพานเชื่อม

ระหว่างโลกที่เดินเป็นเส้นขนานกันนี้ เราทุกคนต่างมีเหตุผลคล้ายๆ

กันในการมีส่วนร่วมอยู่ในครอบครัวโรตารี

 It took some persistence to persuade Christine to 

become a member of Rotary, but it was well worth the 

effort. It is our duty to put in this kind of effort with youth 

program participants and Rotaractors so we can keep 

them in the family of Rotary. I hope you were inspired by 

her story. It’s up to each of us to ensure that more young 

people like Christine can experience the many ways 

Rotary Opens Opportunities for us and for the people we 

serve.

	 ในการชักชวนคริสตินให้มาเป็นสมาชิกของโรตารี	อาจต้อง

ใช้ความพยายามบ้าง	แต่มันก็ได้ผลคุ้มค่า	เป็นหน้าที่ของเราในการใช้

ความพยายามแบบนี้กับผู้ร่วมโปรแกรมเยาวชนและโรทาแรคเตอร์	

เพื่อจะเก็บรักษาพวกเขาไว้ในครอบครัวโรตารี	ผมหวังว่าท่านทั้ง

หลายคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของเธอได้บ้าง	ขึ้นอยู่กับเรา

แต่ละคนว่า	จะมั่นใจว่าคนหนุ่มสาวเช่นคริสตินนี้	จะสามารถมี

ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆที่โรตารีเปิดโอกาสส�าหรับเรา	และ

ส�าหรับบุคคลที่เราร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วย/	

Holger Knaack

President, Rotary International
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A message from Foundation Trustee Chair K. R. Ravindran- September 2020

Peace is a choice we can make every 
day

เราสามารถเลือกใช้สันติวิธีได้ทุกวัน 

	 In	late	1914,	Europe	was	divided	by	hundreds	of	miles	of	

trenches. British and French forces on one side were within shout-

ing distance of German troops on the other. The pope made a plea 

for a Christmas truce, but the shooting continued.  

	 ปลายปี	ค.ศ.๑๙๑๔	(ในสงครามโลกครั้งที่	๑)	ยุโรปถูกแบ่งแยกด้วยแนว

คูสนามเพลาะยาวเป็นร้อยๆไมล์	เมื่อกองทัพอังกฤษ/ฝรั่งเศสอยู่ประจันหน้ากับ

เยอรมันฟากหนึ่งในแนวรบ	ระยะห่างเพียงเสียงตะโกนกับฝ่ายเยอรมันนีอีกฟาก

หนึ่ง		และพระสันตะปาปาทรงขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายสงบศึกกันในเทศกาลวันคริส

ตมัส	แต่การสู้รบยังด�าเนินต่อไป	

	 Then,	on	Christmas	Eve,	soldiers	from	behind	British	lines	heard	an	unexpected	sound	—	not	gunfire,	

but	singing.	Next,	they	heard	a	single	voice	shout	out,	“English	soldier,	merry	Christmas!”	followed	by	“En-

glish	soldier,	come	out	to	join	us!”

	 จนมาถึงค�่าคืนวันคริสต์มัส	ทหารที่อยู่หลังแนวรบของอังกฤษก็ได้ยินเสียงที่ไม่มีใครคาดคิด	มิใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงเพลง	

และมีเสียงตะโกนตามมาว่า		“สุขสันต์วันคริสต์มัส	เมอรี่คริสต์มัส	ทหารอังกฤษ”	มีเสียงตะโกนมาอีกว่า	“ทหารอังกฤษ	ออกมา

รวมกับพวกเราเถิด”	

 Both sides cautiously emerged over the parapet into the no man’s land between the trenches. 

Before long, the soldiers realized that it was a real truce. They fraternized, singing Christmas carols, exchang-

ing souvenirs and whiskey, and even taking up a friendly soccer match. 

	 ทหารทั้งสองฝ่ายค่อยๆ	โผล่ขึ้นจากสนามเพลาะอย่างระมัดระวัง	ออกไปสู่พื้นที่ว่างปลอดพรมแดนระหว่างแนวรบของทั้ง

สองฝ่าย	และในไม่ช้าเหล่าทหารก็ได้พบว่ามันเป็นการสงบศึกจริงๆ		พวกเขาร่วมจับมือกันร้องเพลงคริสต์มัสด้วยกัน		แลกเปลี่ยน

ของขวัญและเหล้าวิสกี้ให้แก่กันและกัน	และในที่สุดก็มีการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพขึ้นระหว่างอังกฤษและเยอรมัน	

	 The	cease-fire	continued	only	two	days	before	the	troops	returned	to	their	trenches,	resuming	

bloodshed for nearly four long years. But the story of the Christmas truce reminds us that peace is possible, 

if we choose to accept it. If peace can last a few days, could it not also last months or years? And how do 

we	prevent	conflict	in	the	first	place?	

	 การหยุดยิงมีผลต่อไปอีกเพียงสองวัน	ก่อนที่ทหารทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่แนวรบของตน	และเริ่มยิงต่อสู้หลั่งเลือดกันต่อ

ไปอีกเกือบสี่ปี	ก่อนที่สงครามโลกยุติ	แต่เรื่องราวการหยุดรบในวันคริสต์มัสนั้น	ยังเตือนใจเราอยู่ว่า	สันติภาพสามารถเป็นไปได้	

หากเราเลือกที่จะยอมรับกัน	หากมีสันติภาพได้เพียงสองสามวันแล้ว	เหตุใดจึงไม่สามารถมีต่อไปเป็นเดือนเป็นปีเล่า?	และเรามีวิธี

อะไรที่จะป้องกันและยุติความขัดแย้งนั้นเสียแต่แรกๆ
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สารประธานทรัสตีฯ เค. อาร์ ราวินดรัน - กันยายน ๒๕๖๓

	 In	his	Nobel	Peace	Prize	lecture	in	1964,	American	civil	rights	leader	Martin	Luther	King	Jr.	said,	

“We	must	concentrate	not	merely	on	the	negative	expulsion	of	war,	but	on	the	positive	affirmation	of	

peace.”	\

	 ผู้น�าสิทธิประชาชนชาวอเมริกัน	มาร์ติน	ลูเธอร์	คิง	จูเนียร์	ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับรางวัลสันติภาพโนเบิล	ปี	

๑๙๖๔	ไว้ตอนหนึ่งว่า	“เราต้องมุ่งมั่นกระท�าการเพื่อรองรับการมีสันติภาพในเชิงบวกด้วย	มิใช่เพียงแต่การหยุดสู้รบในด้าน

ลบเพียงด้านเดียว”		

 With Positive Peace, our society’s structures, policies, and everyday attitudes and actions pro-

mote justice at all levels, sustaining a peaceful coexistence. It’s an answer to the calls for justice and 

peace we have heard on the streets in protests from Minneapolis to Paris this year.

	 การมีสันติภาพเชิงบวกในโครงสร้างสังคม	ในนโยบาย/ในทัศนคติประจ�าวันและในปฏิบัติการ	เพื่อส่งเสริมความ

ยุติธรรมในทุกระดับชั้น	จะสร้างความอยู่รอดของสันติที่ยั่งยืน	นี่คือค�าตอบต่อเสียงร้องขอความยุติธรรมและสันติภาพที่เรา

ได้ยินจากการประท้วงบนท้องถนนจากเมืองมินนีอาโปลิส	ถึงกรุงปารีสในปีนี้	

 Positive Peace, studied at our Rotary Peace Centers around the world, is not just an academic 

idea for the Rotary Peace Fellows. Through Rotary’s partnership with the Institute for Economics and 

Peace, the Rotary Positive Peace Academy offers free training to every Rotary member on how to wage 

Positive Peace in every project we do at the grassroots level, including Foundation grants.

	 สันติภาพเชิงบวกที่ศึกษากันในศูนย์สันติภาพโรตารีรอบโลกของเราเวลานี้มิใช่เพียงแต่เป็นแนวคิดของสถาบัน

นักศึกษาทุนสันติภาพโลกของโรตารีเท่านั้น	ในการเป็นหุ้นส่วนของโรตารีร่วมกับสถาบันสันติภาพและเศรษฐศาสตร์		

สถาบันสันติภาพเชิงบวกของโรตารีได้เสนอมอบการฝึกอบรมให้ฟรีส�าหรับสมาชิกโรตารีทุกคน	ถึงวิธีจัดการสันติภาพเชิง

บวกในโครงการทุกโครงการที่เรากระท�าในระดับรากหญ้า	รวมถึงทุนสนับสนุนต่างๆ	ของมูลนิธิฯด้วย

 Positive Peace resonates at all levels of The Rotary Foundation. Our literacy projects help 

children gain equal access to literacy, so opposing sides on an issue can understand each other better. 

Through our Foundation grants that provide clean water, communities gain stability, as more children 

stay in school rather than fetching water for hours on end.

	 สันติภาพเชิงบวกนั้นเหมาะแก่ทุกระดับของมูลนิธิโรตารี	โครงการเรียนรู้หนังสือของเราช่วยเหลือเด็กๆ	ให้ก้าวหน้า

ในการเรียนรู่หนังสือ		ดังนั้นฝ่ายที่คัดค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะสามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น		โดยอาศัยทุนสนับสนุน

ของมูลนิธิที่ช่วยจัดหาน�้าสะอาด	ชุมชนให้มีความมั่นคง	และเด็กๆสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้มากขึ้น	ดีกว่าเดินไปหาแหล่ง

น�้านับเป็นชั่วโมงๆในที่สุด

 Our role as civil society leaders who wage Positive Peace will continue to expand, not only 

through partnerships and more grants, but also through our hearts, minds, and hands as we offer our 

gifts to make the world a better place.

	 บทบาทของเราในฐานะผู้น�าสังคมประชาชน	ผู้ด�าเนินการสันติภาพเชิงบวก	สืบต่อขยายงานต่อไป	ไม่เพียงแต่อาศัย

หุ้นส่วนโครงการและทุนสนับสนุนในจ�านวนเพิ่มขึ้น	แต่ยังต้องผ่านเข้าไปอยู่ในหัวใจของเรา	ในความคิดและด้วยมือของเราที่

จัดมอบของขวัญให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นต่อไป

K.R. Ravindran

Foundation Trustee Chair
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คุยข่าว
FOUNDATION

สโมสรที่ขอรับทุน District Grant เพื่อท�าโครงการ ขณะนี้โครงการได้รับการอนุมัติทุนจาก

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเรียบร้อยแล้ว สโมสรสามารถขอรับทุนโดยยื่นเอกสารด้าน

ล่างนี้ให้กับ อน. พัชรา พูลโภคผล patchara554@gmail.com
	 1.	แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค	(District	grant	Application)

	 2.	ใบเสนอราคา	(Quotation)

	 3.	รูปถ่ายสถานที่ในการที่จะจัดท�าโครงการ	(Photo(s)	of	project’s	location)

	 4.	แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน	(District	Grant	Payee	Information	Form)

	 5.	ส�าเนาหน้าปกสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของบัญชี	(Copy	of	the	book	bank	showing	the	account	

holder’s	name)
เอกสารทั้งหมดดาวโหลดได้จาก www/rotary3330.org/foundation/ดาวโหลดเอกสาร

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค

	 วันที่	 17	 ตุลาคม	 2563	 ภาคจะจัดการประชุมร่วมระหว่างนายกสโมสร	 และผู้ช่วยผู้ว่าการภาคภาค	 พื้นที่	

1-15	เวลา	09.00	–	17.00	ค่าลงทะเบียน	300	บาทต่อคน	(ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน	ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์	

จะรับผิดชอบ)

	 ในช่วงกลางคืน	จะจัดให้มีการยกย่องผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีตั้งแต่	$	1,000	ขึ้นไปอย่างสมเกียรติพร้อม

ทั้งรับพระท่ากระดานรุ่น	“100	ปีสมเด็จพระญาณสังวร”	โดยผู้บริจาคตั้งแต่	$1,000	ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

	 ทางมูลนิธิโรตารีภาคจะส่งอีเมล์เชิญท่านอีกครั้งหนึ่ง	(ในกรณีที่	ผู้บริจาคเงิน	$1,000	ไม่ถึง	50	คน	ขอสงวน

สิทธิ์ในการงดจัดงานยกย่องผู้บริจาคเงินดังกล่าว)	สถานที่จัดงาน	จังหวัดกระบี่
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รางวัล Distinguished Service Award ของโรตารีสากล

		 ...เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว	ผมได้อ่านอีเมล

จากโรตารีสากล	มีข้อความเชิญชวนให้ส่งโรแทเรียน	ที่มี

คุณสมบัติสมควรที่จะได้รับรางวัล	Distinguished	

Service	Award	ซึ่งจะต้องเคยได้รับรางวัล	Citation	

for	Meritorious	Service	มาก่อนไม่น้อยกว่า	4	ปี	โดย

เปิดให้สมัครทาง	Online	ระหว่างวันที่	2	มกราคมถึง	8	

กุมภาพันธ์

 Citation for Meritorious Service	คือรางวัลผู้ให้บริการดีเด่น	จากมูลนิธิโรตารีสากล	ซึ่งมอบให้ไม่เกินปีละ	1	คนใน

แต่ละภาคของโรตารี

	 ส่วนรางวัล	Distinguished Service Award	เป็นรางวัลที่ยากขึ้นไปอีก	เป็นรางวัลสูงสุดของมูลนิธิโรตารีสากลซึ่งจะมอบ

ให้กับโรแทเรียนที่ท�างานให้กับมูลนิธิโรตารีในระดับสากล	ดีเด่นในแต่ละปี	ระดับของการให้บริการ	ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า											 

“Exemplary Service”	คือ	เป็นการให้บริการที่เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง	ในแต่ละปี	จะมีผู้ได้รับรางวัลนี้	จากผู้สมัครทั่วโลกไม่เกิน	

50	คน	โดยต้องมีคุณสมบัติในด้านต่างๆตามที่โรตารีสากลระบุ	และบรรยายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อในระบบ	Online	หรือ	Qual-

trics	ระหว่าง			250	–	1,000	ค�า	แข่งกับผู้สมัครจากทั่วโลก

	 ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในภาค	3330	ของเราในปีบริหาร	2019-2020	มีโรแทเรียนท่านหนึ่ง	น่าจะมีคุณสมบัติดีเด่นและครบ

ถ้วน	จึงได้ท�าเรื่องสมัครแล้วเสนอไปใน	Online	ของโรตารีสากล	โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าตัวทราบ	มีผู้ว่าการภาคในปี	2019-2020	เป็นผู้รับ

รอง	โดยส่งอีเมลรับรอง	หลังจากได้

รับอีเมลจากโรตารีสากลและมีโรแท

เรียนจากภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาค	3330	

เป็นผู้รับรองร่วม

 ทางคณะกรรมการทรัสตี

มูลนิธิโรตารีสากล ได้พิจารณาจากผู้

สมัครทั่วโลก เห็นว่าผู้สมัครจากภาค 

3330 ของเรามีคุณสมบัติสมควรได้

รางวัลในปีนี้ จากผู้สมัครทั่วโลก 84 

คน มีเพียง 42 คนได้รับรางวัลนี้

	 โรแทเรียนท่านนั้น	คือ	อดีตผู้ว่าการภาคอรชร สายสีทอง	โดยได้เรียนเชิญ	ผู้ว่าการภาคในปี	2019-2020						

อผภ.สกลธ์	อึ่งสร้อยทอง	ให้เกียรติขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลนี้

	 ส�าหรับรางวัลนี้	ภาค	3330	ของเรา	มีผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้แล้ว	2	ท่านคือ	ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์และอดีตผู้ว่าการ

ภาควิชัย	มณีวัชรเกียรติ	นับเป็นเกียรติและความภูมิใจของภาค	3330	ของเรา

อดีตผู้ว่าการภาคขวัญชัย	เลาหวิรภาพ

รองประธานคนที่	1	คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทยปี	2563	-	2565
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ลุยข่าวเยาวชน
จากใจผู้แทนโรทาแรคท์ภาค 3330
สวัสดีครับ	

ผมผู้แทนโรทาแรคท์ภาค	3330	

นายกอบโชค	เดชคง	จากสโมสรโรทาแร

คท์ชุมชนสนามจันทร์อุปถัมภ์โดยสโมสร

โรตารีสนามจันทร์	ก่อนผมเรียบจบ	ผม

เป็นโรทาแรคเตอร์ของสโมสรโรทาแรคท์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	ซึ่ง

อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน	คง

สงสัยกันใช่ไหมครับมาท�าไมผมถึงย้ายสโมสร	??	เนื่องจากการก่อตั้ง

สโมสรโรทาแรคท์สามารถก่อตั้งได้	2	แบบคือ

   1.บนฐานของสถานศึกษา	สมาชิกก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาใน

สถารศึกษานั้นๆแต่พอเรียนจบปู๊บก็จะพ้นสภาพจากการเป็นโรทาแร

คเตอร์โดยอัตโนมัติเลย	(ซึ่งปัจจุบันนี้ผมเรียนจบในระดับปริญญาตรี

แล้วครับ)

   2.บนฐานของชุมชน	สมาชิกก็จะเป็นคนหนุ่มสาวที่มีจิตอาสา

อายุ	18	ปีขึ้นไปมารวมตัวกันสัก	15	คนขึ้นไป	ก็สามารถที่จะก่อตั้ง

สโมสรโรทาแรคทฺ์ได้เลยไม่จ�าเป็นต้องมีสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ก็ได้นะ

ครับ	นี่เลยเป็นเหตุผลว่าท�าไมผมถึงต้องย้ายสโมสร	แต่มันไม่ใช่

ปัญหาหรอกครับ

“อยู่ที่ไหนเราก็ท�าความดีได้เหมือนกัน 

มันอยู่ที่หัวใจมากกว่า”

	 ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณส�าหรับโอกาสการเป็นผู้แทนโรทา

แรคท์ภาคซึ่วเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	(ปีนี้อยู่ในฐานะรักษาการ)	เนื่องด้วยได้มี

การปรับเปลี่ยนหลักการคัดเลือกผู้แทนให้เป็นไปตามกฎสากลของโรทาแร

คท์	และถือเป็นก้าวส�าคัญอีกก้าวของภาค	3330	ในการเข้าใจความเป็นโร

ทาแรคท์มากขึ้น	รวมถึงปีนี้ผมได้เรียนรู้หลักการท�างานของทั้งโรทาแรคท์

เองและของโรตารี	

โดยปีนี้ผมได้มีโอกาสท�างานระดับภาค	พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิด

เห็นกับประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค	(อน.ดร.รัตนาพร	เลารุจิรา

ลัย)	และทีมงานเกี่ยวกับหลักการและระบบการท�างานของโรตารี	ซึ่งท�าให้

ผมได้ความรู้มากมายในการพัฒนาสโมสรโรทาแรคท์ตามหลักของโรทาแร

คท์สากล	ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปีของการเรียนรู้เลยก็ว่าได้ครับ	

	 และถึงแม้ว่าปีนี้จะมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นทั่วโลกจนท�าให้กระ

ทบหลายๆกิจกรรม	แต่สโมสรโรทาแรคท์หลายๆสโมสรในภาค	3330	ยัง

คงเดินหน้าท�าความดีและจิตอาสาเพื่อสังคมต่อไป

	 สุดท้ายนี้	ผมผู้แทนโรทาแรคท์ภาค	3330	ก็ขอเป็นก�าลังใจและ

ขอบคุณครอบครัวโรทาแรคท์และโรตารีที่ให้โอกาสดีๆที่ให้ผมได้พัฒนาตัว

เองในด้านต่างๆครับ

นายกอบโชค เดชคง
ประธานร่วมคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค
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การประชุมฉลองความส�าเร็จ โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก ภาค 3330

และงานราตรี “ ฅนส�าราญ งานส�าเร็จ ”

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
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การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ภาค 3330 พื้นที่ 16-30 

ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม วันที่ 12 กันยายน 2563
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การประชุมสัมมนาสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี วันที่ 13 กันยายน 2563
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และเน่ืองด้วย เดือนกันยายนเป็น เดือนแห่งการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ หนูบรรณจึงขอเสนอบทความ

ของ ”โรแทเรียนคุณครู” ท่านเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน

แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ท่านเคยเป็นผู้ร่วมกิจกรรมใน

ฐานะ “สถานศึกษา” แต่ในปัจจุบัน ท่านได้ เข้ามาเป็นโรแท

เรียน ท�าไมท่านถึงได้มาเป็นโรแทเรียน ? และท่านมีแนวคิด

ในเรื่อง “โรตารีกับการศึกษาไทย” อย่างไร ?

ติดตามได้เลยครับผม

การศึกษาเปนส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยนั้น	มุ่งเน้นความส�าคัญของเยาวชน	ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาของชาติ	พุทธศักราช	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	ก�าหนดไว้

ชัดเจนว่า	“การศึกษาขั้นพื้นฐาน”	หมายความว่า	การศึกษาก่อน

ระดับอุดมศึกษา	ดังนั้นตามรัฐธรรมนูญปี	2550	ทุกคนจึงมีสิทธิเรียน

ฟรีตั้งแต่	ป.1-ม.6	และหากรัฐบาลใดจะจัดการศึกษาฟรีให้มากกว่า

นั้นก็ได้

	 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	5	

ด้าน	ได้แก่	ครู		ผู้บริหารสถานศึกษา	คณะกรรมการสถานศึกษา	

หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา	รวมทั้งสภาพแวดล้อมและการ

บริการ	รวมถึงบทบาทความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	การวางแผน	

และการก�ากับดูแล	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบจากทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

“โรตารีเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาได้อย่างไร”

	 จึงเห็นได้ว่า	การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน	องค์กรภาครัฐ	

เอกชน	ควรต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา	เพื่อให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา	ส่งเสริม

สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่าง	ๆในการจัดการเรียนการสอน	และ

การด�าเนินกิจกรรม	อย่างหลากหลายรูปแบบ	สร้างความเป็นผู้น�าและ

ความร่วมมือในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 โดยสโมสรโรตารี เปนองค์กรหนึ่ง	ที่ให้ความ

ส�าคัญและให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา	เพื่อพัฒนานักเรียน	

นักศึกษา	และเยาวชนให้เกิดพลังความสามัคคี		สร้างความเป็นผู้น�า	

และมวลสมาชิกให้ได้เรียนรู้กระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ	มีเป้า

หมาย	โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	ได้แก่	การส่งเสริมสโมสรอินเตอร์แรคท์

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	สโมสรโรทาแรคท์	ในระดับวิทยาลัยหรือระดับ

มหาวิทยาลัย	

	 โดยดิฉัน	นางพัชรี จิรจีรังชัย	ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

โรงเรียนเทพมงคลรังษี	(ในตอนนั้น)	โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1-	6	ในจังหวัดกาญจนบุรี		ในช่วงเวลานั้นได้รู้จักกับ	สโมสรอิน

เตอร์แรคท์โรงเรียน ซึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้				

คืออะไร ? 

ท�าไปท�าไม ?

และเกิดประโยชน์อย่างไร ?
แต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม	และรับทราบกระบวนการด�าเนิน

งานกิจกรรม	จึงเกิดความกระจ่าง	ว่าเป็นการด�าเนินงานภายใต้

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	ซึ่งเป็นสโมสรพี่เลี้ยงที่ให้ความรู้	

ให้การสนับสนุนงบประมาณ	และก�ากับติดตามการด�าเนินงาน	เพื่อ

เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้มีโอกาสซึมซับ 

การให้บริการโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน
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นยล. พัชรี  จิรจีรังชัย 
สโมสรโรตารีมณีกาญจนบุรี

และทราบถึงการด�าเนินงานของสโมสรโรตารี	การด�าเนินงานสโมสร

อินเตอร์แรคท์	ของโรงเรียนเทพมงคลรังษี			ได้ด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลา	10		ปี	จนถึงปัจจุบัน	โดย	เน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วม	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	คือ

				ขั้นที่	1	การอบรมความรู้คณะกรรมการบริหาร	/ส�ารวจความ

ต้องการข้อมูลพื้นฐาน	

				ขั้นที่	2	ร่วมกันวางแผนการด�าเนินงาน	และการก�าหนดโครงการ/

กิจกรรม

				ขั้นที่	3	การติดตามการด�าเนินงานจาก	สโมสรพี่เลี้ยง	การแนะน�า

ปรึกษา

				ขั้นที่	4	ขั้นการด�าเนินงานตามโครงการ

				ขั้นที่	5	ขั้นการประเมินผล	การด�าเนินงานตามโครงการ

				ขั้นที่	6	ขั้นการสรุปผลและน�าเสนอผลงานร่วมกับสโมสรพี่เลี้ยง

	 จึงเห็นได้ว่า	การปลูกฝังความรู้	ความสามารถในการด�าเนินงานกิจกรรมต่าง	ๆ	แก่

นักเรียนและเยาวชน	ส่งผลให้เขาเหล่านั้นมีความรอบรูแ้ละผ่านการฝึกปฏิบัติ

การด�าเนินงานกิจกรรมด้วยตนเอง	ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้แก่รุ่น

สู่รุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง	

	 ทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด	อันจะเป็นพลังการขับ

เคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		สร้างความรู้ใหม่	สร้างสรรค์สิ่งใหม่	การมี

จิตอาสา	จะก้าวน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	สิ่งที่เขาได้รับติดตัวไปจะท�าให้เขาเหล่านั้น

เป็นต้นแบบ	แห่งความเป็นผู้เสียสละ	รู้จักการให้	การแบ่งปัน	และบริการโดยมิได้หวังสิ่ง

ตอบแทน

จากสิ่งที่ได้สัมผัสมาโดยตลอด	จึงส่งผลให้ดิฉัน	

ได้เข้าร่วมเปนหนึ่งในสมาชิกขององค์กรโรตารี มาจนถึงปัจจุบัน...
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ว่าท�าไม ?
โรตารีแอนน์บางท่านไม่เปนแอนน์

อย่างเดียว
ท�าไมท่านต้องเปนโรแทเรียนด้วย ?

>>หนูบรรณ มีค�าตอบ<<

หนูบรรณถาม : กิจกรรมในระหว่างที่ท่านเป็นแอนน์มีบทบาทในสโมสรโรตารีตรังอย่างไรบ้างค่ะ ?

โรแทเรียนตอบ : ได้ตามท่านเทียนไชยไปท�ากิจกรรมเกือบทุกครั้ง	ส่วนใหญ่ของสโมสรโรตารีตรังใน

ช่วงนั้นก็จะมีกิจกรรม	มีหมอหลายคน	หลายท่านในสโมสรก็จะออกไปดูแลสุขภาพเด็กตามชนบทตาม

โรงเรียนในชนบทก็ได้ติดตามท่านเธียรไชยไปช่วยท�ากิจกรรมด้วย

หนูบรรณถาม : เหตุผลที่ท่านมาเป็นโรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 หลังจากท่าน	อผภ.เธียรไชย	นิยม	เป็นนายก	จะมีการก่อตั้งสโมสรที่เป็นผู้หญิงขึ้นมา	ท่าน

นายกก่อตั้งก็เป็นท่าน	นยก.สุภา	สัมพันธรัตน์	ท่านเป็นเจ้าของโรงเรียน	เดิมเมื่อก่อนนี้	แอนน์ท�างาน

ธนาคาร	ท่านสุภา	ก็เป็นลูกค้ามีความสนิทสนมกัน	จึงชวนมาเป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรช่อศรีตรัง	โดยมี

สโมสรตรังเป็นสโมสรพี่เลี้ยงคือ	ท่าน	อผภ.เธียรไชย	นิยม	เป็นผู้ด�าเนินการ	การที่แอนน์เข้ามาเป็นโร

แทเรียนท�าให้ได้ท�ากิจกรรมเต็มตัว	องค์กรโรตารีก็จะมีพลังผลักดันเพิ่มขึ้น	ช่วยเพิ่มขนาดขององค์กร

ผ่านการเพิ่มจ�านวนสมาชิก

หนูบรรณถาม : บทบาทที่เปลี่ยนไปจากโรตารีแอนน์มาเป็นโรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 ไม่ค่อยแตกต่างเพราะผู้คนอยู่ในแวดวงเดียวกัน	ตอนช่วงที่ท�างานธนาคาร	ผู้จัดการก็เป็น

สมาชิกของสโมสรโรตารีตรัง	ตอนที่ท่านเป็นนายกสโมสรโรตารีตรัง	ก็ได้ช่วยหลายๆอย่าง	เพราะแอ

นน์สมุห์บัญชีในตอนนั้น	ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่	เพราะว่าท่าน	อผภ.เธียรไชย	จะให้อิสระในการท�า

กิจกรรม	สามารถตัดสินใจได้ว่าจะไปท�าอะไร	ไม่ต้องใกล้ชิดกันมาก	สามารถแยกออกมาท�างานต่างๆ

ได้	แล้วก็ได้ท�ากิจกรรมมากขึ้นเพราะในสโมสรมีเฉพาะผู้หญิง	บทบาทของเราก็ต่างไปเพราะว่าเราไม่

ได้เป็นเฉพาะแอนน์	แต่เราก็ได้ท�างานเป็นโรแทเรียนจริงๆด้วย	เพราะเวลามาประชุมเราก็ไม่ได้มากับ

ท่าน	อผภ.เธียรไชย	นิยม	เพราะเราเป็นแอนน์	ตอนนี้เราก็มาเองได้	

หนูบรรณถาม : บทบาทของ แอนน์ โรแทเรียน และนายกสโมสร แตกต่างกันมั้ยค่ะ ?

โรแทเรียนตอบ : 

 เป็นแอนน์เราต้องตามเขาไป	แต่ตอนเป็นนายกเราก็มีความคิดของเราเองว่าเราจะท�าอะไร
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อน.โนรี นิยม สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง
โรตารีแอนน์ อผภ.เธียรไชย นิยม สโมสรโรตารีตรัง

หนูบรรณถาม : มีความคิดเห็นอย่างไรกับโรตารีแอนน์ที่มาเป็นโรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 ก็ดีค่ะ	มีหลายท่านเป็นแอนน์และก็มาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีช่อศรีตรัง	คือถ้าเราเป็นแอนน์เราก็ได้เฉพาะไปช่วยสโมสร

ตรัง	(แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไปช่วย	ถ้าเกิดเขาขอร้องให้ไป)	แต่ถ้าเราเป็นสมาชิกเอง	การมาประชุมเราก็มาได้	แต่ถ้าเราเป็นแอนน์บางทีเราก็

ไม่จ�าเป็นต้องมา	ได้ช่วยองค์กรโรตารีมากขึ้น

หนูบรรณถาม : อยากมีอะไรจะฝากถึงโรตารีแอนน์ท่านอื่นๆไหมคะ ?

โรแทเรียนตอบ : 

 ถ้าอยากจะช่วยสังคม	ช่วยโรตารีได้มากขึ้น	ก็ต้องเป็นสมาชิกด้วย	โรตารีเป็นองค์กรที่บ�าเพ็ญประโยชน์จริงๆเราต้องเป็น

“ People Of Action ”
จริงๆ	เราท�าจริงๆ	เราไม่ได้มายิ้มแล้วก็ถ่ายรูป	อะไรยังงั้น	เราได้ท�า	แอนน์เป็นคนชอบลงมือท�าจริงๆ	ก็เลยมาเป็นโรแทเรียนด้วย	ใน

ความคิดของแอนน์	คือ	แอนน์ชอบเป็นคนท�าได้มี	Action	จริงๆ	ที่ไม่ใช่เป็นแอนน์ตามสุภาพบุรุษไป

	 สโมสรโรตารีทางตอนใต้	(น่าจะเป็น	tradition	ประเพณี	ของท้องถิ่น)	คือ	จะไม่ค่อยให้แอนน์เข้ามามีบทบาทในสโมสรมาก

นัก	ไม่เหมือนโรตารีทางตอนบน	ที่แอนน์ก็จะมาช่วยกันเยอะ	แต่ว่าทางตอนใต้จะมีเพียงไม่กี่ท่านที่จะพาแอนน์ไปร่วมกิจกรรมด้วย	

อยากจะให้แอนได้เข้ามาช่วยสังคมบ้าง...
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 เปิดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330 “ Family volunteers”

										นี่คือสโลแกนที่ถูกตั้งในปีที่ดิฉันเป็นนายก	(อดีตนายก	ดร.รัตนาพร	เลารุจิราลัย)	ปี	

2558-2559	จากสโมสรโรตารีสนามจันทร์	

ปีนั้นหนังเรื่องศึกบางระจันก�าลังดังเลยเป็นที่มาของสโลแกนค่ะ

						ดิฉันเองเมื่อได้รับต�าแหน่งอันทรงเกียรตินี้ก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรตารีทุก

แหล่งข้อมูลที่หาได้ว่า	

โรตารีคืออะไร ??

 มีหลักการในการท�างานอย่างไร ??

									เมื่อได้ศึกษาอย่างจริงจัง	โอว!!!ไม่ได้มีโจทย์แค่สองข้อ	เหมือนดั่งที่ดิฉันได้ตั้งธงไว้	

ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักแต่ดิฉันก็จะพยายามฟันฟ่าไปให้ได้

“ศึกบางระจันอาจเคยพ่าย แต่ ศึกสนามจันทร์จะไม่มีวันพ่าย”



      สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 18                                                                                               สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 19    

 เปิดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330 “ Family volunteers”

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย
สโมสรโรตารีสนามจันทร์

	 เริ่มจากการไปร่วมงานสถาปนาของทุกสโมสรก่อนเลย	ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องแต่งตัวออกจาก

บ้านไปงานเลี้ยงกลับดึกๆเกือบทุกวัน.....จนผู้ปกครองเริ่มเป็นห่วง	ก็ไม่ใช่ใคร	ท่านก็คือคุณแม่ของดิฉันเองที่

ห่วงจนไม่เปนอันหลับอันนอนจนกว่าดิฉันจะกลับถึงบ้านทุกวัน.....

	 แต่ท่านมีวิธีการที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างชาญฉลาด	ท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีสนามจันทร์

ทันทีเพื่อที่จะได้ไปออกงานกับดิฉันได้ทุกคืน

	 ...เป็นไงล่ะคะผู้หญิงคนนี้ความคิดของเธอไม่ธรรมดาจริงๆ	ดังนั้นทุกกิจกรรมของดิฉันในปีนั้นก็จะมีสมาชิกใหม่ของสโมสร

โรตารีสนามจันทร์คนนี้ไปร่วมด้วยทุกงาน	

“ จากวันนั้น.......จนถึงวันนี้ 5 ปีแล้วคะที่คุณแม่ดิฉันได้เข้าสู่วงการโรตารี “

องค์กรนี้เค้ามีเสน่ห์นะคะใครที่เข้ามาแล้วออกยากคะเช่นเดียวกับคุณแม่ของดิฉันจะอยู่ช่วยงานดิฉันแค่ปีเดียวแต่	ณ	ปัจจุบันนี้	

ท่านเป็นนายกในปี	2563-2564	นายกนิรมล	ศรีวิลัย	หรือที่เรียกกันตามสมัยใหม่ว่า	นายกรุ่น	116	คะ	จากคุณแม่ที่ห่วงลูกสาวจน

ก้าวขึ้นมาเป็นนายกองค์กรโรตารีเค้าฝึกคนให้มีทักษะการเป็นผู้น�าจริงๆ

							ดิฉันเองได้มีโอกาส	ส่งบุตรสาวทั้งสองคนเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (YE)	น.ส	รุจิรา	เลารุจิราลัย

และน.ส.กุลนิษฐ์	เลารุจิราลัย	ทั้งสองคนเมื่อกลับมาที่เมืองไทยด้วยความที่มีหัวใจอาสาและเข้าใจในโปรแกรมการสร้างเยาวชนของ

โรตารี	สองสาวเลยรวบรวมเพื่อนๆที่มีอายุ	18	ปีขึ้น	ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสนามจันทร์โดยมี	นายกก่อตั้งชื่อ	น.ส	รุจิรา	เลา

รุจิราลัย	มีสโมสรโรตารีสนามจันทร์เป็นผู้อุปถัมภ์คะ

     

.... เป็นอย่างไรบ้างค่ะชีวิตครอบครัวจิตอาสาของดิฉัน ผูกพันกันอยู่ในองค์โรตารีนี่แหละ 

	 ทุกวันนี้ดิฉันเองก็ต้องท�าหน้าที่ดูแลท่านนายก	116	ค่ะเพราะท่านบอกว่า	“ปีเธอเป็นนายกชั้นไปช่วยงานทุกงานดั้งนั้นปีนี้

ชั้นเป็นนายกเธอจะต้องมาช่วยชั้นเพื่อใช้แรงกันนะ	รู้ไม๊.		55555”	เจอแบบนี้ก็ยากที่จะปฏิเสธล่ะค่ะ	ดังนั้นเห็นนายกสนามจันทร์

ที่ไหนก็จะเห็นดิฉันอยู่ใกล้ล่ะค่าาาาาา
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 “ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”

	 	 โรตารีสร้างความฝันของเจนให้เป็นจริง	(make	dreams	real)

	 ในปี	2008-2009	ความฝันของเด็กคนหนึ่งที่จะ

ได้ออกไปดูโลกกว้าง	เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ	และได้

ท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆ	

	 เจนได้รู้จัก	rotary	เป็นครั้งแรกในปี	2007	จาก

การชักชวนของเพื่อนคุณแม่ที่มีลูกชายไปแลก

เปลี่ยนในโครงการของโรตารี	และมาชักชวนให้เรา

ไปแลกเปลี่ยนด้วย	ซึ่งตอนแรกๆเจนก็สองจิตสองใจ	

เพราะไม่อยากออกห่างจากบ้าน	กลัวการ

เปลี่ยนแปลง	แต่การได้เข้าคลุกคลีกับชุมชนโรตารี	

เข้าไปเรียนรู้	ฟังประสบการณ์จากพี่ๆที่เคยไปแลก

เปลี่ยน	ผ่านการเรียนรู้การเป็นผู้น�าจากค่ายเยาวชน	

Ryla	ท�าให้เราตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเอง	

ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นอีกขั้น	มองโลกในมุม

มองให้กว้างกว่าเดิม

	 ซึ่งจากการตัดสินใจในวันนั้น	ท�าให้มี	เจน	

นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา	ในวันนี้

Make dreams real - rotary open opportunities

	 การได้ไปแลกเปลี่ยนหนึ่งปีในวันนั้นเปลี่ยนชีวิตเจนไปเป็นอย่าง

มาก	เราได้รู้จักกับสังคมที่หลากหลาย	วัฒนธรรมที่แตกต่าง	เพื่อนใหม่ๆ	

ครอบครัวใหม่ๆ	บางครั้งเรื่องราวก็ยาก	บางครั้งเรื่องราวก็สนุกสนานเป็น

ความทรงจ�า

	 แต่อีกส่วนหนึ่งของความผูกผันของเราหลักๆเลยก็	คือ	โรตารี	เจน

เองตอนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาในตอนนั้นก็ได้รับการดูแลเป็นอย่าง

ดี	จากสมาชิกสโมสร	Rotary	Space	Center	Club	ที่	Houston,	Texas,	

USA	นายกสโมสร,	สมาชิกสโมสร,	counselor	ทุกคนดูแลให้ความสนใจเรา

ตลอด	พาไปเที่ยว	ชวนไปเข้าร่วมประชุม	รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์กับสโมสรและ	rotaract	club	ของสโมสร	ทั้งกิจกรรม	car	wash	

ซึ่งได้ไปร่วมกันกับเพื่อนๆในโรงเรียนในการรับล้างรถในราคา	10	dollar	

เพื่อบริจาคเข้ามูลนิธิ	Polio,	กิจกรรมการสร้างห้องสมุดให้เด็ก,	renovate	

ทาสีบ้านให้คนยากไร้	ซึ่งทุกกิจกรรมทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

	 เราได้ลองลงมือท�าอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน	และที่

ส�าคัญ	
“ รอยยิ้มและค�าขอบคุณจากผู้รับ

เปนสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจของเราตั้งแต่ตอนนั้น “

เรารู้ว่าเราท�าเพื่ออะไร	สิ่งที่เราท�าสร้างรอยยิ้มให้กับใครอีกหลายๆคน	ท�าให้

เจนชื่นชอบกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์มาตั้งแต่สมัยนั้น
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	 พอกลับจากการมาแลกเปลี่ยน	เราเองก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ดีดี	ที่เราได้รับมาจากโรตารี	เราจึงคอยเข้าไปช่วยงานที่

โรตารีตลอด	ตอนสมัยนั้นเจนยังอยู่ที่เชียงใหม่	ภาค	3360	ก็จะไปเข้าร่วมกิจกรรมแนะน�าน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากไปแลกเปลี่ยน	ไปช่วยกัน

คุมสอบ	ไปช่วยสโมสรท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	ซึ่งตลอดเวลาที่ไปท�ากิจกรรม	การได้เจอเพื่อนเจอพี่ๆ	ท�าให้เราไม่อยากห่างไป

ไหน	และรู้สึกว่าโรตารีเป็นเหมือนอีกหนึ่งสังคมที่สบายใจของเรา

	 พอเจนย้ายมาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางภาคใต้	ซึ่งเป็นบ้าน

ของคุณแม่	ก็ได้รับการชักชวนจากญาติผู้ใหญ่	(อน.บ�าเพ็ญ	สามารถ)	

ซึ่งอยู่ในสโมสรโรตารีท่าศาลาอยู่แล้ว	เนื่องจากท่านเห็นว่าเราเคยเป็น

ศิษย์เก่าของโรตารีมาก่อน	ในตอนแรกๆก็จะมาช่วยเรื่องเรื่องเอกสาร	

เรื่องการดูแลเด็กแลกเปลี่ยนจนได้มาเป็นสมาชิกเต็มตัว	ซึ่งการได้มา

อยู่ในโรตารีอีกครั้ง	ท�าให้เจนได้สัมผัสถึงบรรยากาศเดิมๆ	การช่วย

เหลือ	เกื้อกูลกัน	สมาชิกในสโมสรโรตารีท่าศาลา	ทุกคนเองก็น่ารัก

มากๆ	และเพราะการเข้าสู่สโมสรท�าให้เจนซึ่งย้ายมาจากต่างจังหวัด	

ไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จัก	ได้มีอีกหนึ่งสังคมที่กว้างขวาง	ได้รู้จักกับผู้ใหญ่

อีกหลายๆคน

	 ในวันนี้เจนเองได้มาเป็นนายกสโมสรโรตารีแล้ว	ก็อยากจะส่งมอบ

โอกาสดีดีต่อให้กับชุมชน	และเด็กๆอีกหลายคนให้สมกับที่	

Rotary Opens Opportunities

หรือ

โรตารีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส

ที่เคยสร้างโอกาสให้เจนค่ะ	:)

นย.สิริฎา ธรรมรัตน์
นายกสโมสร โรตารีท่าศาลา-นครศรี
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อาชีพ :	-	ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ขนส่งสินค้าผ่านแดน

	 และ	ตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

	 -	บริษัท	แอพโซลูท	มัลติโมดัล	จ�ากัด	ต�าแหน่ง	กรรมการ

	 -	ผู้ช�านาญการศุลกากร	No.2620#1	5

	 -	ผู้ช�านาญการด้านการขนส่งสินค้าพิเศษ

การศึกษา :	ป.1	-	ม.3	(รุ่นแรก)	ที่	รร.ดรุณาราชบุรี	จ.ราชบุรี

	 -	ปวช.	ช่างยนต์	เทคโนโลยีอาชีวะ	ดอนบอสโก	ปี	2522

	 -	ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนศาตร์	สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สมรส :	นาง	ทิวาวรรณ	สัตยวินิจ

บุตร	1	คน	น.ส.รัตนาวดี	สัตยวินิจ	ก�าลังศึกษา	โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี	ชั้น	ม.6

ที่อยู่ปัจจุบัน :

473/48	ม.2	ต.บ้านคลองสวน	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	10290	

โทรศัพท์ :		 081-4829791	

E-Mail :  pongpat@amd-apsolute.com

  pongpathexcel@hotmail.com

นายกพงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์

พื้นที่ 21 ภาค 3330 โรตารีสากล

ความประทับใจในโรตารี กับทฤษฎี 4 ว

			1.วัฒนธรรม	องค์กรโรตารีที่มีหนึ่งเดียวในโลก	ที่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆไม่มี	เดือนมีนาคม	

พ.ศ.2555	ครั้งแรกที่สัมผัส	องค์กรโรตารี	คือได้เข้าร่วมประชุมในสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์	

สิ่งแรกที่ได้ประสบ	คือ	การร้องเพลงชาติ	ก่อนการประชุม	เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน่วยงาน

ไหนๆได้กระท�าเลย	แต่องค์กรโรตารี	ปฏิบัติเหมือนกันหมด	ทุกภาคทุกสโมสรในประเทศไทย

			2.วัฒนธรรม	องค์กรที่เป็นแหล่งรวมของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันทั้ง	4	ภาคในประเทศไทย

กว่า	8,125	ท่าน	ที่เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	ไม่ได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆทั้งสิ้น	

เป็นจิตอาสาอย่างแท้จริง

			3.วัฒนธรรม	องค์กร	ที่บอกกันมารุ่นสู่รุ่น	115	คือ	การบริการผู้อื่นเหนือตน	คลาสสิกมาก

			4.วัฒนธรรม	องค์กร	ของการบ�าเพ็ญประ	โยชน์	ที่มีเป้าหมายและโครงการอย่างชัดเจน	และ

มีรูปแบบ	ไม่มีต้นทุนในระหว่างทาง	สมาชิกทุกท่านร่วมจิตร่วมใจ	กันท�ากิจกรรม	ให้กับชุมชน	

และคนด้อยโอกาส	จนส�าเร็จลุล่วง	จนมาถึงปีที่	116

ประสบการณ์
-	อุปนายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยและคณะท�างานด้าน

วิชาการต่างๆ

-	เลขานุการและ	กรรมการ	สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน	และสหกรณ์

-	ที่ปรึกษากรรมมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมและกิจการชายแดนสภา

ผู้แทนราษฎร์

-	อดีตคณะอนุกรรมมาธิการ	GMร	ลุ่มแม่น�้าโขง	ข้อตกลงร่วม	ไทย	ลาว	

เวียดนาม	จีน

-	วิทยากรพิเศษของสถาบัน	ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	itd

-	วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน	และสถาบันราชภัฏ	

วิทยาเขตอีสาน

กิจกรรม
-	สมาชิกสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์	โรตารีสากลภาค	3330	ปี	พ.ศ.2555	-ปัจจุบัน

-	ที่ปรึกษา	อสม.อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ปี	พ.ศ.2556	-	ถึงปัจจุบัน

-	ประธาน	อส.ตร.สภ.สาขลา	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	ปี	พ.ศ.2557-2559

-	กรรมการ	กต.ตร.สภ.สาขลา	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	ปี	พ.ศ.2557-2559

-	กรรมการ	กต.ตร.สภ.พระสมุทรเจดีย์	อ.พระสมุทรเจดีย์		จ.สมุทรปรากา	ปี	พ.ศ.2560-ปัจจุบัน

-	ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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นายกโศศิษฐา สิทธิกุล
สโมสรโรตารีควนลัง -หาดใหญ่
พื้นที่ 5 ภาค 3330 โรตารีสากล

วันเกิด :	วันที่	31		ตุลาคม

อาชีพ :	 ธุรกิจ	บริษัท	พิชัยค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด	ประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

	 	 อดีต	เป็น	นักประชาสัมพันธ์ของโรงแรมดุสิตธานี	รีสอร์ท	จังหวัดเชียงราย

“จากความ ฝันเล็กๆ ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่เพื่อนมนุษย์  ซึ่ง โรตารีช่วยให้ฝันนั้นกลาย

เปนความจริงที่ยิ่งใหญ่  และได้บ�าเพ็ญ ประโยชน์ สู่มวลมนุษยชาติ”

นายกเกศแก้ว  ฉายพันธ์
สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

พื้นที่ 20 ภาค 3330 โรตารีสากล

วันเกิด :	วันที่	22		กรกฎาคม

ด้านการศึกษา :	จบปริญญาตรี	นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์

อาชีพ : กรรมการบริษัท	แซนดร้า	สตีล	จ�ากัด	สอนโยคะ	เปิดร้าน	คาเฟ่	กาแฟ	ในบึงบัว

คติประจ�าใจ : ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด	โอกาสเป็นเรื่องดีดีเสมอ	เพราะฉะนั้นไม่ควรปฏิเสธมัน

ความประทับใจ ต่อโรตารี	คือ	

ประทับใจผู้คนที่มีส่วนช่วยให้องค์กรที่เรียกว่า โรตารี ได้คงอยู่อย่างน่าชื่นชม

ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรที่อยู่ รักในองค์กร
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นายกสมพร  จุลรัตน์

สโมสรโรตารียะละ
พื้นที่ 1 ภาค 3330 โรตารีสากล

นายกพงษ์ศักดิ์  พิบูลย์
สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่
พื้นที่ 4 ภาค 3330 โรตารีสากล

วันเกิด :	วันที่	15	กรกฎาคม

อาชีพ : ผู้อ�านวยการ	หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่	มูลนิธิเด็กโสสะแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	เกษียณปลายปีนี้ครับ

	 เป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและคณะกรรมการกองทุน

คุ้มครองเด็ก	จ.สงขลา	มากว่า	20	ปี

งานเสริมรองรับการเกษียณ

	 -	ที่ปรึกษาประกันวินาศภัย	บ.มิตรแท้	ท�าประกันราคาสมาชิก

บริษัท	คิดถึงผมนะครับ

	 -	ผู้ประสานงาน	การค้าร่วม	สยาม	แซดไออีซี	รับเหมางานก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร	ฯลฯ

ความประทับใจต่อโรตารี

	 “เริ่มต้นเข้ามา	คิดถึงแค่เรื่องการได้ร่วมท�าอะไรเพื่อคนอื่น	โดยความเข้าใจในโรตารีน้อยมาก	รับเป็นนายกรับเลือกแบบงงๆ	ผู้ใหญ่ให้รับก็รับ	

โดยทุกคนบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไป	เข้ารับการอบรมนายกรับเลือกที่เมืองกาญจน์	เริ่มใจชื้นขึ้นได้มิตรภาพจากเพื่อนๆ	ไปอบรมที่เชียงใหม่ชัดเจนขึ้นเรื่อง

มิตรภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น	กลับจากการอบรมได้มีกิจกรรมร่วมในนามชมรม	มิตรภาพก้าวไกลขึ้นเรื่อยๆ

	 จนปัจจุบัน	เกิดความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้เป็นนายกโรตารี	โดยเฉพาะมาเป็นในรุ่น116	การได้มีโอกาสได้มีเพื่อนต่างเพศต่างวัย	

หลากหลายอาชีพที่มีจิตใจที่คิดที่จะบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่นเหมือนกัน	เป็นความสุขใจที่เกิดขึ้นเองจากส่วนลึกของจิตใจ	

และคิดว่าตัวเองค้นพบความสุขใจที่แท้จริงของตัวเอง

สุขใจที่ได้ท�าทุกอย่างเพื่อคนอื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ สุขใจที่ได้ท�า

และจะท�าต่อไป เพื่อความสุขใจตลอดไป”

นายกสมพร	จุลรัตน์	เป็นสมาชิกสโมสรโรตา

รียะลาในปีบริหาร	2547-2548	ในสมัย	

ผวภ.เธียรศักดิ์	ปิยธรรมสิริ	
ไม่มีใครแนะน�าโดยเข้ามาสมัครเปนสมาชิกด้วยตนเอง

ประวัติการเป็นนายกสโมสรโรตารียะลา

สมัยที่	1	ปีบริหาร	2553-2554	ผวภ.นพ.พรชัย		บุญแสง

สมัยที่	2	ปัจจุบันปีบริหาร	2563-2564	ผวภ.เฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์

ประวัติส่วนตัว / การศึกษา

เกิดวันที่	22	กรกฎาคม	2481

ที่อยู่	:	48	ถนนอาคารสงเคราะห์	4	ต.สะเตง	อ.เมือง	จ.ยะลา	95000	

การศึกษา

ปริญญาตรี	ครุศาสตร์บัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท		ครุศาสตร์มหาบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

ข้าราชการบ�านาญ		กรมอาชีวศึกษา		กระทรวงศึกษาธิการ

งานเพื่อสังคม

-	อดีตผู้น�าการออกก�าลังกายแบบแอโรบิค

-	ประธานชมรมแอโรบิควิทยาลัยเทคนิคยะลา

-	อดีตกรรมการชุมชนหลังวัดเมืองยะลา

-	อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา	4	สมัย

-	ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดยะลา

คติพจน์

“อาสาท�างานเพื่อสังคม  หากยังมีก�าลังสู้”
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นายกอนงค์ ประชากิตติกุล

สโมสรโรตารีสงขลา
พื้นที่ 5 ภาค 3330 โรตารีสากล

ชื่อ : นายกอนงค์	ประชากิตติกุล

คู่สมรส :	นายเอนก	แซ่ตั้ง

ภูมิล�าเนาเดิม :	ต.มหาชัย	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร

การศึกษา

ประถมศึกษา	:	โรงเรียนเอกชัย	จ.สมุทรสาคร

มัธยมศึกษา	:	โรงเรียนสาครบูรณะ	จ.สมุทรสาคร

ประกาศวิชาชีพ	:	โรงเรียนเกริกวิทยาลัย	จ.สมุทรปราการ

ปริญญาตรี	:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

อาชีพ

>	รองประธานกรรมการบริษัทในเครือเบญจพรกรุ๊ป

>	บริษัท	บี.เจ.พรีคาสท์	จ�ากัด

>	บริษัท	เบญจพรคอนกรีตโปรดักส์	จ�ากัด

>	บริษัท	เบญจพรเฟอร์นิเทค	จ�ากัด

>	หสม.	เบญจพร	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์

>	เบญจพรคลับเฮ้าส์	สปอร์ตคลับ

>	โรงแรมเบญจพร	แกรนด์	วิว	สงขลา

>	ครัวเบญจพร

>	ตลาดเบญจพร

สังคม

-	อดีตประธานฝ่ายบ�าเพ็ญประโยชน์	สมาคม	SME	สงขลา

-	อดีตประธานรุ่น	คพอ.247	สงขลา

-	สมาชิกสมาคม	SME	สงขลา

-	สมาชิกหอการค้า	จ.สงขลา

งานสโมสร

-	เลขานุการสโมสร

-	กรรมการฝายมูลนิธิ

-กรรมการฝ่ายบ�าเพ็ญประโยชน์

ผู้แนะน�า

อน.กิตติโรจน์	ประชากิตติกุล	ปี	2558
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ที่สุด..ของแอนน์ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
จากการที่ฉัน	ได้มีโอกาสติดตามท่านผวภ.เฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์

	เดินทางไปเยี่ยมสโมสรโรตารีอย่างเป็นทางการตั้งแต่

วันที่	24	สิงหาคม	ถึง	วันที่	8	กันยายน	2563	

อยากถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ

ในการต้อนรับของท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและทุกสโมสร

ตั้งแต่พื้นที่	1	จนถึงพื้นที่	6	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	17	สโมสร	

มาลงใน	คอลัมน์

ซึ่งจะเริ่มปฐมฤกษ์ในสารผู้ว่าการภาคฉบับที่	3	เป็นฉบับแรก

มาติดตามกันเลยค่ะ	
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ผชภ.นายแพทย์จิตติ จันทรมงคล
พื้นที่ 1 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารียะลา นย.สมพร จุลรัตน์
2.สโมสรโรตารีเบตง นย.ชญาภา สมานวรศักดิ์ 

เบตง	เมืองในหมอก	ดอกไม้งาม	ใต้สุดแดนสยาม	เมืองงามชายแดน	

ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียน	ไปท่องเที่ยวเมืองเบตง	หากขับรถไปถึงแล้ว

ท่านจะต้องผ่าน	100	โค้ง	1,000	เลี้ยว	แจ้งไปที่สโมสรโรตารีเบตงในพื้นที่เบตง

นย.ชญาภา		สมานวรศักดิ์ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรนียบัตรผู้พิชิต	100	โค้ง	

1,000	เลี้ยว	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา	ดินแดนที่เลื่องชื่อ	ต�านานอาหารอร่อย

ไก่เบตง	และปลานิลสายน�้าไหล	อยากเข้าถึงรสชาติเบตงต้องชมคลิปนี้	

รสชาติของเบตง	เสริมสร้าง	ด้วยธรรมชาติ	จึงมีอากาศดี	มีอาหารดี	ท�าให้อารมณ์	

มาซิครับไปเที่ยวเบตง	ไปดูความจริงของเบตงกัน

https://youtu.be/TP6EQW5gh9Y

เอาภาพกิจกรรมหาทุนของสร.โรตารีเบตง	ร่วมกับ	RCC	

เพื่อน�ารายได้บริจาคเข้ากองทุนโปลิโอ

ขอแนะน�า

 เมนูขึ้นชื่อขอแนะน�า ไก่เบตง
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ผชภ.บุษรา เบนอะสาร
พื้นที่ 2 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารีปัตตานี นย.ประทุม สงขาว
2.สโมสรโรตารีนราธิวาส นย.ภาวนา เสาร์ศรีอ่อน

จังหวัดนราธิวาส “ทักษิณราชต�หนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา 

ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน”

มอบของใช้จ�าเป็นและเงินสดให้กับผู้ป่วยติดเตียง	บ้านโคกโก

ต�าบลล�าภู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส

โครงการมอบข้าวสารอาหารแห้งและเลี้ยงอาหารนักเรียน

ในศูนย์ศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดปัตตานี

หวัดปัตตานี: “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล�้า

ชนน้อมน�ศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้”

มอบเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการสร้างอาชีพ

ให้กับเด็กในสถานพินิจจังหวัดนราธิวาส

ขอแนะน�า
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*สวัสดีครับผม	นิมิตร	ชัยจิต	เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี

หาดใหญ่อิสท์	รุ่นก่อตั้งปี	พ.ศ.2558

รับต�าแหน่งนายกสโมสรในปีบริหาร	2560-2561	เป็น

นายกรุ่น	113	และปัจจุบันรับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ

ภาคพื้นที่	3												

ด้านการประกอบอาชีพ

	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอกไอเดีย	จ�ากัด	

ประกอบกิจการด้านงานโมเดลโดยการเชื่อมขึ้นรูปท�า

จากวัสดุเหลือใช้จากชิ้นส่วนฟันเฟืองเครื่องจักรหรือ

อะไหล่รถยนต์และรับขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบความ

ต้องการของลูกค้าเป็นรูปแบบงานHand	made	จึงมี

เอกลักษณ์พิเศษคือ	One	piece	in	the	word	เพราะ

เป็นงานที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากผลงานแต่ละชิ้นต้องใช้

วัสดุที่หลากหลายและไม่ซ�้ากันนับพันชิ้นจึงเป็นงาน

ศิลปะที่มีคุณค่าต่อผู้เป็นเจ้าของ

	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เจ๊ฮวง1969	จ�ากัด	

ประกอบกิจการด้านอาหาร	ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว	

โดยเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่	3	

สาขาที่หาดใหญ่กับสูตรต�ารับความอร่อยมากว่า40ปี	

กับเมนู	ผัดไทย	กระเพาะปลา	เจ๊ฮวงหรอยแปลก	แตก

ต่าง	หนึ่งในต�านานความอร่อยของเมืองหาดใหญ่

	 ที่อยู่	147	ซ.นุ่มอุทิศ	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา	90110	เบอร์โทร	063-8944566

ผชภ.นิมิตร ชัยจิต
พื้นที่ 3 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารีหาดใหญ่ นย.อภิญญา ลับกฤชคม
2.สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นย.วีร์สุดา สังขกุล

3.สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสท์ นย.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์ขอแนะน�า

ร้านเจ้ฮวง ผัดไทย หาดใหญ่ ยินดีต้อนรับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

“ เมนูระดับฮ่องเต้ แต่ราคา street food “
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ผชภ.ฐาณิชญาณ์ ดวงสุวรรณ
พื้นที่ 4 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารีคอหงส์ นย.ปทิตตา แก้วทอง
2.สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน นย.ดารียา หมัดเหย็บ
3.สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ นย.พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ขอแนะน�า
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ผชภ.อรอนงค์ กูลแก้ว
พื้นที่ 5 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารีสงขลา นย.อนงค์ ประชากิตติกุล
2.สโมสรโรตารีสตูล นย.กฤศ ปรีชาตินนท์

3.สโมสรโรตารีควนลัง - หาดใหญ่ นย.โศศิษฐา สิทธิกุลขอแนะน�า
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ผชภ.เล็ก กิตติเชษฐ์
พื้นที่ 6 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารีตรัง นย.ชยุต แซ่จั่ว
2.สโมสรโรตารีพัทลุง นย.จรรยา จันทร์ปาน

3.สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง นย.ชูจิตต์ เตชะนิยม
4. สโมสรโรตารีทับเที่ยง นย.คณินทร์ เอื้อศรีทองกุลขอแนะน�า
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่	15	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีราชบุรี	ร่วมกับ	สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี	จัด	“โครงการโรตารีราชบุรีร่วมใจพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต”	ครั้งที่	2	ร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับผู้สูงอายุและผู้พิการเขตเทศบาลเมืองราชบุรี

วันที่	14	สิงหาคม	2563	สมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี	ไปเยี่ยม	ผอ.วิทยาลัยเทคนิค	ราชบุรี	ซึ่งในอดีตเป็นโรแทเรียน	สโมสรโรตารีราชบุรีและ	

เยี่ยมสโมสรโรตาแรคท์	ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ในการท�ากิจกรรมของน้อง	ๆ	ในปีบริหารนี้

วันที่	5	สิงหาคม	2563	ท่าน	ผวภ.เฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์	ให้เกียรติร่วมฟังสวดพระอภิธรรม	งานคุณ	ดวงรัตน์	สิริรวมทรัพย์	คุณแม่

รทร.ทรงพล	สิริรวมทรัพย์	ประธานมูลนิธิ	สโมสรโรตารีร่วมกับ	สมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี	ณ.วัดช่องลม	จ.ราชบุรี

วันที่	18	สิงหาคม	2563	ดินนางสาวสุธาสินี	นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และคณะกรรมการร่วมประชุมปรึกษา	กับ	

อน.กิจจา	ลิขิตวัฒนเศรษฐ	ประธานฝ่ายเยาวชนสโมสรโรตารีราชบุรี	และคณะ	เพื่อพัฒนากิจกรรมในสโมสรอินเทอร์แรคท์ฯปีบริหารนี้ต่อไป

วันที่	19	สิงหาคม	2563	นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก	ร่วมประชุมปรึกษา	กับ	

อน.กิจจา	ลิขิตวัฒนเศรษฐ	ประธานฝ่ายเยาวชนสโมสรโรตารีราชบุรี	และคณะ	เพื่อพัฒนากิจกรรมในสโมสรอินเทอร์แรคท์ฯปีบริหารนี้ต่อไป
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วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีท่าม่วง ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ตามโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยล�าทราย
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่	27	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีราชบุรี	จัดประชุม	สภาอดีตนายกสโมสรโรตารีราชบุรี		ต่อด้วย	วันครอบครัวสโมสรโรตารีราชบุรีและวัน	

แอนน์สโมสรโรตารีราชบุรี

วันที่	26	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีศรีตาปีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ	ผืนป่าพระบารมี	ณ	บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

วันที่	18	สิงหาคม	2563	นยก.ลัดดารัตน์	ตันรัตนวงศ์	นย.ดลใจ	จองพานิช	พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์	ร่วมยินดีกับ	นย.ศศิยาพัชร	

ศรีอ่อนเลิศ	ในการฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร	2563-2564	ณ.อุทยานการอาชีพ	ชัยพัฒนา	จังหวัดนครปฐม

วันที่	19		สิงหาคม	2563	นย.ดลใจ	จองพานิช	จัดประชุมครั้งที่	3/2563-2564		มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และร่วมรับประทานอาหารในธีม

ฮาวายชายทะเล	เพื่อสีสันบรรยากาศเพิ่มความสุขในการประชุมของมวลมิตรโรแทเรียน	ณ.ร้านอาหารขนาบน�้า	ต.ไผ่ขวาง	จ.สุพรรณบุรี

วันที่	27	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี	ร่วมกับสภากาชาดไทย	รพ.สต.บ้านทานพอ	วิทยาลัยเจริญมิตรพณิชยการ	เทศบาล

ต�าบลไม้เรียง	สภ.ไม้เรียง		ท�ากิจกรรมบริจาคโลหิต	ณ.รพ.สต.บ้านทานพอ	ได้เป้าหมายจ�านวน	44	คน		
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมท�ากิจกรรมบริการอาชีพ สอนการท�าไข่เค็มใบเตยและ

ประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากใบเตยหอม ณ ชุมชนโรตารีพิหารแดง อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 รอยยิ้มของผู้พิการ&ด้อยโอกาส ที่ได้รับรถเข็นคันใหม่แทนของเดิมที่ช�ารุด

จากสโมสรโรตารีสองพี่น้อง โดยส่งมอบ ณ บ้านต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมท�ากิจกรรมบริการอาชีพ สอนการท�าไข่เค็มใบเตยและ

ประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากใบเตยหอม ณ ชุมชนโรตารีพิหารแดง อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 รอยยิ้มของผู้พิการ&ด้อยโอกาส ที่ได้รับรถเข็นคันใหม่แทนของเดิมที่ช�ารุด

จากสโมสรโรตารีสองพี่น้อง โดยส่งมอบ ณ บ้านต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ในเดือนสิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีนครปฐม	โดยการน�าของ	นย.ต�านาน	ชุษณะทัศน์	พร้อมด้วยสมาชิก	ได้ท�าการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน

จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	5	โรงเรียน	เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน	โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งสิ้น	489	คนทุนละ	1,000	บาท	

รวมมูลค่าทั้งสิ้น	489,000	บาท	โดยมี	ผชภ.ปริญญา		บุญส่งเจริญ	ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค	3330	พื้นที่	24	เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีอู่ทอง ร่วมท�ากิจกรรมกับ สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี ในโครงการ “ 

ปลูกป่าชายเลนมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น “ ครั้งที่ 29 ตามนโยบายภาค “โรตารี รักษ์สิ่งแวดล้อม “เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชาย

เลนและกระตุ้นให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน�้าปากพญา

วันที่	29	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์	โดย	ผชภ.พื้นที่	29	อน.สมพงษ์	เล้าสิทธิวรงค์	นายกดลใจ	จองพานิชและสมาชิก	ท�ากิจกรรมบริการ

ชุมชนเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจผู้ป่วยในชุมชน	ต.สนามคลี	อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ�านวน	5	ราย	พร้อมทั้งมอบรถวีลแชร์	เครื่องอุป	โภคบริโภคและเงินสด	ให้

แก่ผู้ป่วยทุกราย
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีอู่ทอง ร่วมท�ากิจกรรมกับ สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี ในโครงการ “ 

ปลูกป่าชายเลนมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น “ ครั้งที่ 29 ตามนโยบายภาค “โรตารี รักษ์สิ่งแวดล้อม “เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชาย

เลนและกระตุ้นให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน�้าปากพญา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่	30	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีราชบุรี	จัดพิธีท�าบุญให้กับ	อดีตนายก	โรแทเรียน	และแอนน์	ที่ล่วงลับไปแล้ว	ที่วัดศิริเจริญเนินหม้อ	

จ.ราชบุรี	ท่าน	อผภ.พล.ท.คณิต	และ	แอนน์	ชฎารัตน์	แจ่มจันทรา	พร้อมมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมงานกันมากมาย

วันที่	17	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	โดยมี	อน.ฐิตินาถ	

ประชากุล	เป็นตัวแทนสโมสรฯเข้าร่วมประชุม	โครงการโกลบอลแกร้นด์

มอบมือเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี	ที่ร่วมท�า	

ทั้งหมด	6	สโมสรในจังหวัดกาญจนบุรี	ณ	บ้านผวภ.เฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์

วันที่	18	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	ร่วมงาน	ฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสร	ปี	2563-2564	สดุดีอดีตนายก	ฉลองครบรอบ

วันก่อตั้งสโมสร	ปีที่	32	ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์	ณ	อุทยานการอาชีพ	ชัยพัฒนา

วันที่	18	สิงหาคม	2563	สมาชิกสโมสรโรตารีมณีกาญจน์	เยี่ยม	

อน.อรญา	วงษ์ไทย	เนื่องจากได้รับการผ่าตัด	และมาพักฟื้นที่บ้าน

วันที่	22	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	เข้าร่วมการประชุมใหญ่ภาค	ปี	2562-2563	และงานมอบรางวัล	ณ	โรงแรมหรรษาเจบี
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมได้จัดท�าโครงการส่ง

เสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท�าตามศาสตร์พระราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ

ท�างานอาชีพต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการฝึกอาชีพที่ตนเองถนัด และเพื่อให้

นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนและช่วยเหลือครอบครัวได้

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 267 คน และมีการฝึกทักษะอาชีพ จ�านวน 13 อาชีพ
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่	26	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	ภาค	3330	/เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	/บริษัท	โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส	จ�ากัด	ร่วมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย	

ใส่ใจวินัยจราจร	ณ	โรงเรียนเทศบาล	5	(กระดาษไทยอนุเคราะห์)	จ.กาญจนบุรี	ให้กันครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	ของโรงเรียนเทศบาล	5	(กระดาษไทย

อนุเคราะห์)	จ.กาญจนบุรี	นักเรียนเข้าอบรม	153	คน	สร.มณีกาญจน์มอบหมวกกันน็อคให้ผู้อบรม	153	ใบ	โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทโล้วเฮงหมง

เซลส์แอนด์เซอร์วิส	ทั้งนี้ยังได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดโครงการ	จาก	คณะกรรมการโครงการความปลอดภัยทางถนนภาค	3330	โรตารีสากล
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่	31	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีราชบุรี	โดย	สมาชิกพร้อม	อผภ.พล.ท.คณิต	แจ่มจันทรา	ร่วมคุยปรึกษางานโครงการทางข้ามถนน	หน้า

วัดอริยวงศาราม	(วัดหนองน�้าขาว)	ที่ได้รับเงินจากทางโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน	จากประเทศอังกฤษ	กับ	ท่าน	อัศนีย์	สุภานัย	ผู้

อ�านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี

วันที่	31	สิงหาคม	63		สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน	ต้อนรับผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

วันที่	28	สิงหาคม	2563	ผวภ.ท่านเฉลิมฉัตร	แอนน์นิตยา	จันทร์อินทร์	มาเยี่ยมสโมสรหาดใหญ่นครินทร์	อย่างเป็นทางการ	ที่โรงแรมเซ็นทารา	หาดใหญ่	ชั้น	6

วันที่	28	สิงหาคม	2563	สโมสรหาดใหญ่นครินทร์	ต้อนรับ	ผวภ.ท่านเฉลิมฉัตร	จันทร์อินทร์และแอนน์	อน.นิตยา	จันทร์อินทร์	มาเยี่ยมชมโรงเรียนต�ารวจตะเวน

ชายเเดนบ้านชายควนอ.สะเดาเพื่อมอบหนังสือภาษาอังกฤษรวมถึงเสื้อผ้าให้กับทางนักเรียนเเละคุณครูโดยได้รับบริจาคจากสโมสรคู่มิตร	Port	Lang,	Malaysia	

ได้รับความร่วมมือจากประเทศสิงคโปร์เเละเยี่ยมชมโครงการน�้าสะอาด	บริจาคเครื่องกรองน�้า	มูลค่า	200,000	บาท	ที่เป็นโครงการระหว่างประเทศ

Dr.	Air	และสโมสรหาดใหญ่นครินทร์	บริจาคเครื่องฟอกอากาศ	3	เครื่องรวมมูลค่า	80,000	บาท	ให้	โรงพยาบาลหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่	1	กันยายน	2563	ผวภ.ท่านเฉลิมฉัตร	และแอนน์	อน.นิตยา	จันทร์อินทร์	ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

เพื่อน้องที่มูลนิธิเด็กก�าพร้าหมู่บ้านโสสะ	ต.พะตง	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลากับสโมสรนครหาดใหญ่

วันที่	22	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์	เข้าร่วมการประชุมฉลองความส�าเร็จ	“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

ราตรี	”ตนส�าราญงานส�าเร็จ”	ที่โรงเเรมหรรษาเจบี	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

วันที่	26	สิงหาคม	2563	สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์	ร่วมเเสดงความยินดีกับสโมสรนราธิวาส	สถาปนาคณะกรรมการปีบริหาร	2563-2564	ที่โรงเเรมอิมพีเรียล

วันที่	27	สิงหาคม	2563สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์	ร่วมเเสดงความยินดีกับสโมสรหาดใหญ่	สถาปนาคณะกรรมการปีบริหาร	2563-2564	

ที่โรงเเรมบุรีศรีภู	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

วันที่	5	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์	ทอดป่าผ้าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดิน	สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและพัฒนาสิ่งสาธาณูปโภคต่างๆ	ณ	กลุ่มสมุนไพร

บ้านยางงาม	ม.8	ต.ทุ่งหวัง	อ.เมือง	จ.สงขลา	ร่วมกับคุณครูและนักศึกษาแพทย์แผนไทย	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

วันที่	11	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์	ร่วมแสดงความยินดีกับ	นย.ต�านาน	ชุษณะทัศน์	ในงานครบรอบก่อตั้ง	51	ปี	

และฉลองนายก	คณะกรรมการบริหารปี	2563-2564	สโมสรโรตารีนครปฐม	ณ	สมาคมตั้งศรีนครปฐม	อ.เมือง	จ.นครปฐม
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่	3	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีราชบุรี	ประชุมประจ�าสัปดาห์ครั้งที่	8	พร้อม	ต้อนรับ	อน.ดร.รัตนาพร	เลารุจิราลัย	บรรยายพิเศษ	ใน

หัวข้อ	”โรทาแรคท์ในยุคปัจจุบัน”	พร้อมเปิด	”โครงการโรตารีราชบุรี	ให้ใจ	จัดท�าน�้าดื่มสโมสรโรตารีราชบุรี”	และ	“โครงการโรตารีราชบุรี

ใส่ใจปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุมสโมสรโรตารีราชบุรี”

วันที่	13	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีราชบุรี		เข้าอบรมอินเทอร์แรคท์	ภาค	3330	พร้อมแสดงความยินดีกับ	สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี	

ในความอุปถัมภ์ของ	สโมสรโรตารีราชบุรี	ที่ได้รางวัลโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ภาค	3330

วันที่	13	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	โครงการเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางปัญญาและออทิสติก	โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

วันที่	14	กันยายน	2563	นพ.สมชาย	เทพเจริญนิรันดร์นายกสโมสรโรตารีราชบุรี	เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา	พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน	ณ.บริเวณพระอนุสาวรีย์	หน้ากองบัญชาการ	กรมการทหารช่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	

วันที่	10	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีศรีตาปีร่วมงานฉลองคณะกรรมการสโมสรโรตารีบ้านนาสารปีบริหาร	2563-2564	เปิดแนวทางสร้างโอกาส

วันที่	10	กันยายน	2563	สโมสรโรตารีมณีกาญจน์	การบรรยายพิเศษ	จาก	ดร.อน.รัตนาพร	เลารุจิราลัย	ประธานสโมสรโรทราแลคท์ภาค	3330	ในหัวข้อ

“โรทราแลคท์ในยุคปัจจุบัน”	และ	มีการแสดงความยินดีท่านนายกพิมพ์วิมล	ประชาญสิทธิ์	ส�าหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
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รายชื่อผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลของภาค 3330 ในเดือนสิงหาคม  63*
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สค. 63)  ซึ่งคัดลอกมาจากรายงานที่ส่งให้โรตารีสากล

*	รายชื่อดังกล่าวนี้เป็นผู้บริจาคที่ส่งเงินผ่านผู้แทนดูแลการเงินฯ	เท่านั้น	ไม่รวมการบริจาคออนไลน์ในระบบ	My	Rotary
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โรตาร ีเปิดแนวทาง สรา้งโอกาส
หากคุณเป็นโรแทเรียนที่มีคนในครอบครัว

 ไม่ว่าจะเป็น คู่สมรส พ่อ แม่ ลูก หลาน ญาติ

เป็นโรแทเรียนเหมือนคุณ หรือ เรื่องราวใดๆก็ตาม

ขอเชื้อเชิญให้คุณส่งเรื่องราวของคุณ เพื่อลงใน คอลัมน์

เปิดใจครอบครวัหัวใจอาสา ภาค 3330
“ Family volunteers ”

และถ้า
หากคุณเป็นต้นกล้าของโรตารี หรือมีเรื่องราวของต้นกล้า

ที่คุณประทับใจ ส่งเรื่องราวของคุณ เพื่อลงใน คอลัมน์
“ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”

เพื่อ เป็นการ เปิดแนวทาง สรา้งโอกาส กับผู้อื่น

รวมถึงกิจกรรมสโมสรของคุณ

ได้ที่
email: mailkhunped@gmail.com

line : @duckythailand หรอื โทร 092-539-2915

เฉลยเกมลับคมสมองฉบับที่ 2
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เฉลยเกมลับคมสมองฉบับที่ 2

ไหนๆ ใครท�าถูกกันบ้างเอ่ย ??

จับคู่ตารางตัวอักษรทางซ้ายกับตารางที่มีช่องว่างทางขวามือ เพื่อให้ได้ค�าที่มีความหมาย
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ลับคมสมอง

น�าค�าที่ก�าหนดให้ไปใส่ในตาราง เริ่มต้นไขปริศนาจากอักษรเริ่มต้นที่ให้ไว้ในตาราง

ค�าแต่ละช่วงที่ต่อเนื่องกันจะต้องมีอักษรที่ใช้ร่วมกัน

เฉลยฉบับหน้านะครับผม ^^
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กราบเรียนเชิญท่านนายกสโมสรทุกท่าน

 ท่านใดที่ชื่นชอบการวิ่ง ทางสโมสรในจังหวัดพังงาร่วมกันจัด วิ่งการกุศลได้สุขภาพและได้ท�าบุญด้วย 

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย น�าไปซื้อเครื่องมือการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาคะ 

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ท่านใดสนใจสมัครได้เลยนะค่ะ 

ณัฎฐา ชาญเลขา

นายกสโมสรอันดามันพังงา
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