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ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทรอ์ินทร์
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารสีากล ปี 2563-2564

 โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส
ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน

     ขณะนี้ย่างเข้าเดือนที่ 4 ของปีโรตารีแล้ว หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับการท�าหน้าที่ของตนในการบริการผู้อื่นเหนือตนเองนะครับ 

ส�าหรับผมตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ผมได้ท�าหน้าที่เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการไปแล้ว 49 สโมสรในพื้นที่1-15และ31 ซึ่งเป็น

สโมสรในพื้นที่ตอนล่างทั้งหมด เริ่มตั้งแต่สโมสรโรตารีเบตงไล่เรียงขึ้นมาทางด้านฝั่งอ่าวไทย ต่อด้วยฝั่งอันดามัน กลับขึ้นมาที่จังหวัดระนอง 

ชุมพรและขณะนี้ผมอยู่ที่เกาะสมุยเป็นสโมสรสุดท้ายของพื้นที่ตอนล่างของภาค 3330 ของเรา

     ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา ผมได้ร่วมกิจกรรมกับสโมสรต่างๆ ได้ร่วมประชุมกับนายกสโมสรฯ,เลขาฯ,เหรัญญิก,นายกรับเลือก

และคณะกรรมการสโมสร ได้พบสมาชิกของสโมสรโรตารีในการประชุมสโมสร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมาก มีความสุขมาก ได้รับมิตรภาพที่ดี

อย่างมาก ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างมากในทุกวัน

    ผมพบว่าทุกสโมสรต่างก็มีอัตลักษณ์ของสโมสร มีจุดแข็งที่แตกต่างกันไป มีโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ดีอย่างมากมาย สมาชิกแต่ละ

ท่านจะมีความสุขเมื่อได้มีโอกาสพูด ได้อธิบายถึงโครงการดีๆที่ตนได้ร่วมมือกันท�ามาแล้วและก�าลังจะลงมือท�าในเร็ววันนี้

     ผมขอขอบพระคุณท่านนายกสโมสรฯ สมาชิกสโมสรทุกท่านและท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ในพื้นที่1-15และ31 ที่ได้ต้อนรับดูแลผมและ

โรตารีแอนน์นิตยาเป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดในการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผม

     ทั้งนี้เราจะมีนัดในการประชุมผู้ว่าการภาคพบนายกสโมสรและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคของพื้นที่1-15และ31 ที่จังหวัดกระบี่ในวันที่ 17 

ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนจะมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องอื่นๆที่มีประโยชน์ด้วยใน

งานนี้

    หลังจากนั้นผมจะเริ่มเดินทางเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการในพื้นที่ 16-30 ในพื้นที่ตอนบนของภาคฯต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 

2563 ไปจนถึงสิ้นปี 2563 หวังว่าท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ท่านนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรจะได้ร่วมมือกันเตรียมการ

ต่างๆเพื่อให้การพบกันได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีที่สุดเช่นกัน

  ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ..
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President’s message : October 2020 

 DURING A RECENT Zoom meeting with Rotarians 

and Rotaractors, I looked at the smiling faces on my 

screen and realized how much our organization has 

changed in a short period. It is clear that there is no going 

back to the “old normal” in Rotary — and I see that as 

an exciting opportunity!

 ระหว่างการประชุมออนไลน์ Zoom กับบรรดาโรแทเรียน

และน้องๆโรทาแรคเตอร์ เร็วๆ นี้ ผมมองเห็นใบหน้ายิ้มแย้มบนจอ

ของผมมากมาย ท�าให้ผมคิดว่าองค์กรของเราเปลี่ยนแปลงไปมากใน

ช่วงเวลาอันสั้น เป็นที่แน่ชัดว่าเราคงจะไม่หวนกลับไป “วิถีเก่า”ใน

โรตารีอีกแล้ว ผมคิดว่านี่คือโอกาสที่น่าตื่นเต้นจริงๆ 

 Innovation and change are happening at so many 

levels as we rethink and remake Rotary. Rotary’s new 

flexibility is blending with digital culture to drive change 

in ways that many of us have never seen before. We can 

learn a lot from Rotarians like Rebecca Fry — who, at age 

31, already has 15 years of Rotary experience.  

 นวัตกรรม/การเปลี่ยนแปลงก�าลังเกิดขึ้นในหลากหลาย

ระดับ ขณะที่เราก�าลังคิดใหม่และท�าโรตารีใหม่ การยืดหยุ่นแบบใหม่

ของโรตารีก�าลังผสมผสานกับวัฒนธรรมดิจิตัลเพื่อขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆที่พวกเราจ�านวนมากไม่เคยพบเห็นมา

ก่อน เราสามารถเรียนรู้ได้มากจากโรแทเรียน ดังเช่น รีเบคคา ฟราย 

ซึ่งอายุเพียง ๓๑ ปีแต่มีประสบการณ์ในโรตารี ๑๕ ปีแล้ว ดังนี้ 

 I see Rotary as a phenomenal platform to change 

the world. I believe I can have the greatest influence by 

empowering others to create the change they wish to 

see in the world. I’ve gained leadership insights through 

my experiences in RYLA and Rotaract, and now as 

charter president of the Rotary Social Impact Network, a 

new e-club.

ฉันมองว่าโรตารีเป็นดังชานชาลาของปรากฎการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

โลก ฉันเชื่อว่าฉันสามารถมีอิทธิพลมากพอที่จะรวบรวมพลังของผู้อื่น

มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกแบบที่เขาต้องการ  ฉันได้รับมุม

มองวิสัยทัศน์ผู้น�าจากประสบการณ์ของฉันในโปรแกรมRYLAและโร

ทาแรคท์  และเวลานี้ในฐานะนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่ e-club 

- Social Impact Network 

 Engaging Rotary program alumni is key in forming 

new clubs. Our club is proof that Rotaractors and other 

alumni want to join Rotary — but sometimes they can’t 

find the Rotary club that’s right for them. Our club has 

31 members, all between the ages of 23 and 41, and 

almost all of them are alumni of Rotary programs. 

 การมีส่วนร่วมโปรแกรมศิษย์เก่าโรตารี คือหัวใจในการก่อตั้ง

สโมสรใหม่ สโมสรของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า โรทาแรคเตอร์และ

ศิษย์เก่าอื่นๆ มีความต้องการเข้ามาร่วมอยู่ในโรตารี— แต่บางครั้ง

พวกเขาไม่สามารถหาสโมสรโรตารีที่เหมาะสมส�าหรับพวกเขา สโมสร

ของเรามีสมาชิก ๓๑ คน อายุระหว่าง ๒๓ ถึง ๔๑ ปีและเกือบทุกคน

ล้วนเป็นศิษย์เก่าโปรแกรมโรตารี

 We need to be able to integrate and align Rotary 

with the other personal and professional goals we’re 

pursuing. In chartering this club, we set out to design a 

personalized model of Rotary that is focused on added 

value for our members. We have also sought to leverage 

connections — through Rotary Fellowships, Rotary Action 

Groups, and other international partnerships — in order 

to elevate our members’ experiences beyond the club. 
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President’s message : October 2020 สารประธานโรตารีสากล ปี 2563-2564 เดือนตุลาคม 2563

 เราจ�าเป็นต้องบูรณาการและปรับโรตารีให้เข้ากับเป้าหมาย

ส่วนตัวและเป้าหมายด้านอาชีพที่เราก�าลังติดตามอยู่ ในการก่อตั้ง

สโมสรแห่งนี้ พวกเราออกแบบสโมสรโรตารีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ที่มุ่งเน้นเพิ่มคุณค่าส�าหรับสมาชิกของเรา  เรายังแสวงหาเชื่อมต่อกัน

ระหว่างกลุ่มมิตรภาพโรตารี กลุ่มปฏิบัติการโรตารีและหุ้นส่วน

ระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์สมาชิกของเราให้

ก้าวหน้าขึ้นเหนือระดับสโมสร

 Our club meets and manages most of its projects 

online, using Microsoft Teams to engage 24/7 in topics 

that interest our members. This also means our club is 

not geographically bound to any one location: Although 

many of us are in Australia, we also have members in 

Germany, Italy, Mexico, Tanzania, and the United States. 

 สโมสรของเราจัดประชุมและบริหารโครงการเกือบทั้งหมด

ทางออนไลน์ โดยใช้ทีมงานของไมโครซอฟท์ร่วมกับทีม ๒๔/๗ ใน

หัวข้อที่สมาชิกเราสนใจ ซึ่งหมายความว่าสโมสรของเรามิได้มีข้อ

จ�ากัดทางภูมิศาสตร์ด้านสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ถึงแม้ว่าพวกเรา

หลายคนอยู่ในออสเตรเลีย แต่เรายังมีสมาชิกที่อยู่ในเยอรมัน อิตาลี 

เม็กซิโก ทันซาเนีย และสหรัฐอเมริกา ด้วย

 Also key for our club is measuring the impact of 

our projects. For Plastic Free July this year, we created 

an awareness campaign promoting ways that individuals 

could reduce their use of plastics, and we reached more 

than 6,000 people. It’s a project with a tangible impact 

that anyone can take part in wherever they are. I’m 

proud that, through our club, we are bringing people 

together for a new type of Rotary experience. I am 

excited for our future.

 หัวใจของสโมสรเราอีกประการหนึ่ง คือการวัดผลกระทบ

ของโครงการของเรา ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้เราท�าโครงการ 

Plastic Free มีการรณรงค์สร้างความตระหนัก ส่งเสริมวิธีการต่างๆ

ที่แต่ละบุคคลสามารถลดการใช้พลาสติก เราสามารถติดต่อได้

มากกว่า ๖,๐๐๐ คน  นี่คือโครงการที่มีผลกระทบแบบสัมผัสได้และ

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ฉันมีความภูมิใจที่

เราก�าลังน�าพาผู้คนมารวมกันผ่านทางสโมสรของเรา ให้มี

ประสบการณ์โรตารีแบบใหม่ ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตของเรามาก

 All Rotary clubs have the opportunity to be 

innovative clubs, just like Bec’s club. Let’s trust those 

clubs, learn from them, and lend them our support. 

Change in Rotary happens at the grassroots level, as 

clubs lead the charge, defining what this new Rotary can 

be. 

 สโมสรโรตารีทุกแห่งมีโอกาสเป็นสโมสรที่มีนวัตกรรมเช่น

เดียวกับสโมสรของรีเบคคา ขอให้เราไว้ใจสโมสรเหล่านี้ เรียนรู้จาก

พวกเขาและช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขา การเปลี่ยนแปลงในโรตารีจะ

เกิดขึ้นในระดับรากหญ้า และสโมสรที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะ

ก�าหนดได้เองว่าโรตารีแบบใหม่นี้จะสามารถเป็นแบบใด

 Change is constant, and we have more work to do 

in many areas. It is important that we celebrate the 

contributions of people of all backgrounds and promote 

people from underrepresented groups so that they have 

greater opportunities to participate as members and 

leaders in Rotary.

 การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่เสมอ เราจึงต้องท�างานหนักยิ่งขึ้น

ในหลายๆพื้นที่ เป็นสิ่งส�าคัญที่เราจะต้องเฉลิมฉลองการเสียสละของ

ผู้คนที่มาจากทุกภูมิหลัง และส่งเสริมบุคคลที่มาจากกลุ่มผู้ด้อย

โอกาส ให้พวกเขามีโอกาสมากยิ่งขึ้น ที่จะมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับ

สมาชิกและผู้น�าในโรตารี

 The tools to make Rotary more inclusive, more 

relevant, and more fun for everyone are at our fingertips. 

Let’s use them now, and we will see how Rotary Opens 

Opportunities for ourselves and for those yet to discover 

us.

 เครื่องมือส�าหรับท�าให้โรตารีเป็นที่รวมกันยิ่งขึ้น เกี่ยวเนื่อง

กันยิ่งขึ้นและมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นส�าหรับทุกคนอยู่ที่ปลายนิ้วของ

เรา โปรดใช้ประโยชน์ ณ บัดนี้ แล้วเราจะเห็นว่า โรตารีเปิดแนวทาง 

สร้างโอกาส ส�าหรับพวกเราตลอดจนบุคคลผู้ที่ยังไม่เคยพบเราได้

อย่างไร/ 

 Holger Knaack

President, Rotary International

………………………………………
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A message from Foundation Trustee Chair K. R. Ravindran-October 2020

Celebrate World Polio Day with a donation
ฉลองวันโปลิโอโลก ด้วยการบริจาค
 In the early 1990s, polio was still a concern in my country. 

As the Sri Lanka PolioPlus Committee chair, I was part of a task 

force of Rotarians, government officials, and UNICEF representa-

tives that drove all polio eradication efforts, including National 

Immunization Days (NIDs).  

 .ในต้นทศวรรษปี ๑๙๙๐ โรคโปลิโอยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในประเทศ

ของผม ในฐานะประธานคณะกรรมการโปลิโอพลัสของศรีลังกา ผมเป็นส่วน

หนึ่งของกองก�าลังโรแทเรียน เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้แทนของ

องค์การอนามัยเด็กฯ (UNICEF) ได้พยายามรณรงค์กวาดล้างโปลิโอรวมถึงการ

จัดวันรณรงค์หยอดวัคซีนแห่งชาติ (NIDs) 

 But those were difficult days; civil war was raging in Sri Lan-

ka. The government said NIDs could happen only outside conflict 

zones. This meant one-third of the country’s children would not 

be vaccinated — an unacceptable proposition.

 แต่ในช่วงนั้นเป็นเวลาที่ยากล�าบากมาก ยังมีสงครามกลางเมืองต่อสู้กันในศรีลังกา ฝ่ายรัฐบาลแจ้งมาว่า เราอาจจัดวัน

รณรงค์หยอดวัคซีนได้เฉพาะนอกพื้นที่ที่มีการขัดแย้งเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเด็กๆจ�านวนหนึ่งในสามของประเทศจะไม่ได้รับ

วัคซีน—เป็นข้อเสนอที่เรายอมรับไม่ได้

 Rotary stepped in with UNICEF to engineer a cease-fire. Establishing contact with one of the world’s 

most feared and elusive rebel leaders was not easy, and we were careful to maintain Rotary’s good name 

during negotiations.

 โรตารีพร้อมกับองค์การยูนิเซฟจึงได้ก้าวเข้ามาช่วยจัดการเรื่องการหยุดยิง ด้วยการติดต่อกับผู้น�าฝ่ายกบฏคนหนึ่ง ซึ่งเป็น

คนที่น่ากลัวที่สุดในโลก มิใช่งานที่ง่ายเลย เราจึงต้องระมัดระวังรักษาชื่อเสียงที่ดีของโรตารีระหว่างการเจรจาด้วย

 A few weeks later, my secretary delivered a letter to my office, her hands shaking. Signed by the 

rebel leader himself, it read: “Dear Mr. Ravindran: If you can persuade your government to stop the war for 

two days, then we are willing to lay down our guns for two days too, for our war is not with children.”

 สองสามสัปดาห์ต่อมา เลขานุการของผมน�าจดหมายฉบับหนึ่งมายื่นให้ผมที่ส�านักงาน มือไม้สั่นเพราะความหวาดกลัว 

จดหมายนั้นลงนามโดยตัวหัวหน้ากบฏเอง เขียนว่า “คุณระวินทรานที่รัก หากว่าคุณสามารถจัดการให้ฝ่ายรัฐบาลหยุดยิงสักสอง

วัน  ฝ่ายผมก็ยินดีวางปืนในสองวันนี้ด้วย เพราะว่าเรามิได้ท�าสงครามกับเด็กๆ”
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สารประธานทรัสตีฯ เค. อาร์ ราวินดรัน - ตุลาคม ๒๕๖๓

 Soon the NID was on, and vehicles bearing the Rotary emblem traveled to the vaccination booths in 

the areas occupied by insurgents, receiving the same respect and courtesy as the Red Cross.  

 ในไม่ช้าเราก็จัดวันหยอดวัคซีนแห่งชาติ (NID) ขึ้นมา  ขบวนรถยนต์ที่ติดตราเครื่องหมาย   โรตารีก็สามารถเดินทางไปที่บู๊

ทหยอดวัคซีนในพื้นที่ที่ฝ่ายกบฏยึดครองอยู่ โดยได้รับความเคารพนับถือในทางปฏิบัติเช่นเดียวกาชาดสากล

Obstacles can seem insurmountable until we overcome them. 

อุปสรรคอาจดูเหมือนว่าจะไม่สามารถฟันฝ่าไปได้ จนกระทั่งเราผ่านพ้นมันไป

 In March 2020, the polio program made the tough decision to temporarily suspend polio immuniza-

tions while the polio infrastructure that Rotary members had helped build was used for COVID-19 response. 

But with the wild poliovirus now banished from the African region and circulating in just two remaining 

countries, we continue to move forward. Our history shows that we can overcome even the most difficult 

situations. But we can’t do it without your help. 

 เดือนมีนาคม ๒๐๒๐ ที่ผ่านมานี้ โปรแกรมโปลิโอได้ตัดสินใจอย่างยากล�าบาก ในการหยุดพักการหยอดวัคซีนเป็นการ

ชั่วคราว โดยที่สมาชิกโรตารีได้ใช้อาคารที่ก่อสร้างในโครงการโปลิโอไปใช้ในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ และขณะนี้ไวรัสร้ายโปลิโอก็ได้

ถูกขจัดออกไปจากดินแดนอัฟริกา คงเหลือแพร่ระบาดอยู่เพียงสองประเทศ(อัฟสกานิสถานและปากีสถาน)เท่านั้น เราจึงต้องเดิน

หน้าต่อไปข้างหน้า ประวัติศาสตร์ของเราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถผ่านพ้นวิกฤติการที่ยากล�าบากที่สุดมาแล้ว แต่เราคงไม่อาจ

กระท�าได้ หากปราศจากความช่วยเหลือของท่านทั้งหลาย

 World Polio Day is 24 October, and it’s the greatest opportunity we have to raise funds and aware-

ness for Rotary’s polio eradication efforts. Visit endpolio.org/worldpolioday to get tools for planning virtual 

events and fundraisers, and to register your club’s event. 

 วันโปลิโอโลก ๒๔ ตุลาคมนี้ เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เราควรต้องระดมหาทุนกันอีกและสร้างความตระหนักในความพยายาม

กวาดล้างโปลิโอของโรตารี โปรดดูเว็บ endpolio.org/worldpoliotoday เพื่อค้นหาเครื่องมือส�าหรับวางแผนจัดการประชุม

ออนไลน์และการระดมทุน และโปรดลงทะเบียนกิจกรรมสโมสรของท่านไว้ด้วย

 Please consider making a donation to End Polio Now, to be matched 2-to-1 by the Bill & Melinda 

Gates Foundation. In the face of a pandemic, there is a serious risk of further spread of polio. Your support is 

more important than ever, and it will ensure that together we can tackle the remaining obstacles and 

achieve a polio-free world.

 โปรดพิจารณาบริจาค เพื่อขจัดโปลิโอ End Polio Now น�าไปสมทบกับทุนของ มูลนิธิ บิล & เมลินดา เกทส์ (อัตรา ๒ 

ต่อ ๑) การเผชิญหน้ากับภัยพิบัติไวรัสโควิด-๑๙ นี้ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบการระบาดของโปลิโอรอบใหม่ด้วย ดังนั้นการ

สนับสนุนของท่านจึงส�าคัญมากยิ่งกว่าแต่ก่อนและเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะร่วมมือกันจัดการกับอุปสรรคที่เหลืออยู่และท�าให้โลก

ปลอดโปลิโอในที่สุด/

.......................................................

K.R. Ravindran

Foundation Trustee Chair

(แปลโดย พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ราชบุรี)
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คุยข่าว
FOUNDATION

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค

       • สโมสรที่ขอรับทุน District Grant เพื่อท�าโครงการ ขณะนี้โครงการได้รับการอนุมัติทุนจาก

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเรียบร้อยแล้ว สโมสรสามารถขอรับทุนโดยยื่นเอกสารด้านล่างนี้ให้กับ 

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/ดาวน์โหลดเอกสาร
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อน.วีระ หริจันทนะวงศ์
ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค RCC

จดหมายจาก ชุมชนโรตารีภาค >> RCC<<
เรื่อง การอุปถัมภ์และการก่อตั้งกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี ปีบริหาร 2563-2564

เรียน นายกสโมสรโรตารี, ภาค 3330, โรตารีสากล ทุกสโมสร

 ตามที่ผมได้รับเกียรติแต่งตั้งจาก ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค, 

พร้อมทั้งคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้และสนับสนุนทุกสโมสรที่มีความประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ม

บ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี ( RCC ) ขึ้นในพื้นที่ของท่าน

  โดยเฉพาะสโมสรที่เป็นสโมสรอุปถัมภ์ของกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอยู่แล้วนั้น  คงจะได้น�าเนื้อหาสาระความรู้ใน

เอกสารที่ได้แนบมาไปใช้ในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยขน์ของกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี

 และที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ทางสโมสรโรตารีอุปถัมป์จะ

** ต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของประธานชุมชนโรตารี (RCC President ) พร้อมทั้ง Email ให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามคติพจน์ “ โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส “ และประสบความส�าเร็จในการท�ากิจกรรมตลอดทั้งปีบริ

หาร 2563-2564           

 นายกสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ RCC ทุกสโมสร กรุณาเช็ค Email ของท่านว่ามีหนังสือ Update ประธาน RCC ของสโมสรหรือไม่ 

ถ้าได้รับแล้ว กรุณาเข้า Link- RCC President reporting form ใน email ดังกล่าว เพื่อ 

“ update ประธาน RCC ที่สโมสรท่านอุปถัมภ์อยู่ ก่อน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 “

มิเช่นนั้น RCC ที่ไม่มีประธาน RCC จะถูกยุบจากโรตารีสากล ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563

25/9/2563

                                                                                      

                                                                                            ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

                                                                                           อน. วีระ หริจันทนะวงศ์

                                                                                 ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค

                                                                            โรตารีสากล, ภาค 3330, ปีบริหาร 2563-2564
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 งานประชุมสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์สโมสรอินเตอร์แรคท์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จ

ด้วยดี โดยมีสโมสรโรตารี และอาจารย์ที่ปรึกษาพื้นที่ 16-30 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจ�านวน 123 คน และมีสโมสรโรตารีพื้นที่1-15 

และ31 ลงทะเบียนประชุมโดยโปรแกรมZOOM จ�านวนมากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่น่าเสียดายที่การถ่ายทอดโดยระบบZOOM 

ขัดข้องทางเทคนิคท�าให้ระบบเสียงไม่ชัดเจน ส่งผลให้สาระที่ทางคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ตั้งไว้ ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้อง

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ ภาค3330 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สโมสรโรตารี และอาจารย์ที่ปรึกษา ทราบ

แนวทาง และข้อมูลต่างๆเพื่อน�าไปถ่ายทอดต่อให้กับน้องๆอินเตอร์แรคท์เตอร์ โดยทางคณะกรรมการได้จัดท�าข้อมูลต่างๆ แล้วอัพโหลดไว้

ที่เว็บไซด์ของภาค3330 โดยสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์สามารถไปดาวน์โหลดที่ http://m.rotary3330.org/  แล้วน�าไปใช้ได้โดยทันที

 การสร้างสโมสรอินเตอร์แรคท์ให้แข้มแข็ง จ�าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย คือสโมสรอุปถัมภ์, ผู้บริหารสถานศึกษา, 

อาจารย์ที่ปรึกษา และน้องๆอินเตอร์แรคท์เตอร์ ดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์น�าเผยแพร่, แนวทางของโรตารี 

และโปรแกรมการอบรมพัฒนาผู้น�าที่ทางภาคจัดขึ้น ถ้าทุกฝ่ายมีความเข้าใจ และเข้าถึง ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเยาวชนของโรตารี  

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีความเป็นผู้น�า เพื่ออนาคตจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

 ในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน มีวันส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับโรตารี และอินเตอร์แรคท์  คือ วันที่ 24 ตุลาคม องค์การอนามัย

โลก ได้ก�าหนดให้เป็นวันโปลิโอโลก ซึ่งโรตารีสากลได้ให้ความส�าคัญ และตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพ และร่างกายของผู้เป็น

โรคโปลิโอ จึงได้รณรงค์ขอความร่วมมือกับโรแทเรียนทั่วโลกให้บริจาคเงินเข้ากองทุนโปลิโอพลัส โดยได้รับการสนับสนุนเงินสมทบเข้า

กองทุนจากมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์ เป็นต้น 
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***สโมสรอินเตอร์แรคท์ ที่จัดกิจกรรม
เพื่อระดมทุนให้ หรือเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงงานของโรตารีในการก�าจัดโปลิโอ 

จะบรรลุเป้าหมาย 1 ใน 20 ข้อ

ในการขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล

 ส�าหรับเดือนพฤศจิกายน โรตารีสากลได้ก�าหนดให้วันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นวันอินเตอร์แรคท์โลก  และก�าหนดให้วันที่ 2-8 

พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์อินเตอร์แรคท์โลก  ดังนั้น สโมสรอินเตอร์แรคท์ที่ท�ากิจกรรมในช่วงสัปดาห์อินเตอร์แรคท์โลก จะ
บรรลุเป้าหมาย 1 ใน 20 ข้อ ในการขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล

 ในปีโรตารี 2563-2564 โรตารีสากลได้ก�าหนด เป้าหมาย 20 ข้อ และให้สโมสรอินเตอร์แรคท์ เลือกท�า 11 ข้อก็จะบรรลุเป้าหมายใน

การขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล ซึ่งรายละเอียดเป้าหมายต่างๆ สามารถหาดูได้จากเว็บไซด์ภาค 3330 ในหมวด

เยาวชน

“ หากสโมสรใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้จากคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ ภาค3330

เราพร้อมที่จะบริการทุกท่านด้วยความยินดี “

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.ณัฐพัชร์  สุชาติกุลวิทย์

ประธานคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ ภาค 3330
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ประธานคณะกรรมการบริการด้านอาชีพ

มิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน

 ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบงาน

บริการด้านอาชีพของภาค 3330 ต้องขอขอบคุณ ผวภ.เฉลิมฉัตร 

จันทร์อินทร์ ที่ให้ความไว้วางใจ หากสมาชิกทุกท่านดูที่ปฏิทินของ

โรตารี ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินโรตารี ซึ่งแต่ก่อน

เดือนตุลาคมเป็นเดือนส�าหรับบริการด้านอาชีพ ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงมาเป็นเดือนมกราคม เป็นเดือนแห่งการบริการด้าน

อาชีพ มิใช่เพียงแต่เดือนมกราคมเท่านั้น โรตารีสากลได้มีการ

เปลี่ยนแปลงปฏิทินโรตารีในเดือนทั้ง 12 เดือน

 องค์กรโรตารีจะมีสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจ และหลากหลาย

อาชีพดังนั้นหลักการแบ่งประเภทอาชีพ จะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิก

ของแต่ละสโมสรประกอบด้วย บุคคลจากต่างสาขาอาชีพที่มีอยู่ใน

ชุมชนของตน ภายใต้ระบบนี้ ประเภทอาชีพของสมาชิกแต่ละคน

จะตั้งอยู่บนรากฐานของธุรกิจหรืออาชีพที่แต่ละคนท�าอยู่ จ�านวน

ของสมาชิกที่มีอาชีพเดียวกันจะถูกจ�ากัดในสมัยก่อนสมาชิกจะ

ต้องมีประเภทอาชีพที่ไม่ซ�้ากัน แต่ปัจจุบันประเภทอาชีพสามารถ

ซ�้ากันได้แล้ว ดังนั้นผลจากการที่สมาชิกมีประเภทอาชีพที่ซ�้ากันก็

จะสามารถช่วยให้สโมสรมีผู้เชี่ยวชาญและน�าประเภทอาชีพของ

ตนมาก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ จะเห็นว่าทางภาคจะเน้น

การท�าโครงการที่ยั่งยืนและมีคุณค่า โดยใช้สมาชิกของสโมสรน�า

วิชาชีพของตนมาเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินโครงการ และบริการ

ด้านอาชีพนี้จะท�าให้โครงการของทุกสโมสรประสบความส�าเร็จได้ 

และหากน�าเอาบททดสอบสี่แนวทางของโรตารีน�าไปใช้ในธุรกิจ

วิชาชีพแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลมิใช่เพียงโรแท

เรียนเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์กับบุคคลภายนอกด้วย และเป็น

หลักการส�าคัญที่โรแทเรียนทั่วโลกยึดถือปฏิบัติในกาประกอบ

ธุรกิจวิชาชีพนี้ด้วย

 ผมขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกสโมสร ด�าเนินโครงการและ

สร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรโรตารี มาร่วมกันเปิดแนวทาง

สร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนต่อไป

อน.โชติอนันต์  นิ่มนวลภูพานิช
ประธานคณะกรรมการบริการด้านอาชีพ
ปีบริหาร 2563-2564
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การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ภาค 3330 พื้นที่ 1-15,31 

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง วันที่ 19 กันยายน 2563
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ว่าท�าไม ?
โรตารีแอนน์บางท่านไม่เป็นแอนน์

อย่างเดียว
ท�าไมท่านต้องเป็นโรแทเรียนด้วย ?

>>หนูบรรณ มีค�าตอบ<<

หนูบรรณถาม : ในบทบาทของการเป็นแอนน์ท่านท�าอะไรบ้าง ?

โรแทเรียนตอบ : ได้ตามท่านเธียรไชยไปท�ากิจกรรมเกือบทุกครั้ง ส่วนใหญ่ของสโมสรโรตา

รีตรังในช่วงนั้นก็จะมีกิจกรรม มีหมอหลายคน หลายท่านในสโมสรก็จะออกไปดูแลสุขภาพ

เด็กตามชนบทตามโรงเรียนในชนบทก็ได้ติดตามท่านเธียรไชยไปช่วยท�ากิจกรรมด้วย

หนูบรรณถาม : เหตุผลที่ท่านมาเป็นโรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 เป็นแอนน์มา 20 กว่าปี ก็ติดตามนายกก่อตั้งโอวาท ไปทุกที่เวลาท�ากิจกรรมก็ไป

ร่วมท�ากับเขาส�าคัญที่สุดคือช่วงสึนามิได้ไปแจกของให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

ที่มาของการเป็นนายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่เหลืองกระบี่

 ตอนนั้นปี 2553 ผู้ว่าการภาคนายแพทย์พรชัย บุญแสง มาเยี่ยมสโมสรกระบี่ แอนน์

ก็ไปหลายคน ไปกับเพื่อนๆ คุณหมอพรชัยก็เห็นว่า คุยกันว่าแอนน์คุยกันสนุกสนาน ท่านก็

เรียกมาว่า 

 “แอนน์ ตั้งสโมสรผู้หญิงสักสโมสรไหม ?”

ตอนนั้นก็ปฏิเสธไปแล้วก็คุยกับ นยก.โอวาท ท่านก็บอกว่า ก็เอาเหอะ เราก็ให้บรรดาแอนน์ฯ

ทั้งหลายมาเป็นสมาชิก ด้วยความที่ว่าตอนแรกก็คุยกันแบบสนุกสนาน ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้ง

สโมสร มันรวดเร็วเกินไป วันนั้นที่รับปากก็บอกว่า 

 “ก็ได้ค่ะ”

แล้วก็ให้บรรดาแอนน์ๆนั่นแหละมาเป็นสมาชิก แล้วท่าน อผภ.พรชัย ก็มัดมือชกให้ตั้งสโมสร 

ท่านควักเงิน 10,000 บาท ท่านกล่าวว่า

 “ผมให้ 10,000 บาท มาเลย อ้าวตั้งสโมสรมาเลย”

เหลืองกระบี่ เป็นชื่อของดอกไม้ชื่อกล้วยไม้ของกระบี่ ก็เลยตั้งชื่อเหลืองกระบี่คืนนั้นเลย 

เพราะผู้หญิงทั้งนั้นเลย พอรุ่งเช้า เราก็นอนนึกว่า ที่เรารับไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา เราก็

ยังไม่พร้อมที่จะเป็นตอนนั้นเราก็รับราชการอยู่ด้วย คิดว่าท�ายังไงดีเราก็เลยบอกกับท่าน 

นยก.โอวาทว่า ไปหาท่านพรชัยดีกว่าบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันหลายเรื่องอีก

อย่างเราก็ยังท�างานประจ�าอยู่ด้วยไม่มีเวลาที่จะมาท�ากิจกรรมแบบนี้และลูกก็ยังเล็กอยู่ นยก.

โอวาทบอกว่า

 “ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะช่วยกัน อีกอย่างเรารับเงินเขามาแล้วก็เลยว่า เอาก็เอา”

เราช่วยกันโทรหา บรรดาแอนน์ ว่าเราตั้งสโมสรผู้หญิงล้วน ก็เลยได้ก่อตั้งสโมสรในเดือน

ธันวาคมโดยได้ท่าน อผภ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ เป็นผู้แทนพิเศษ 
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นยก.เพ็ญจพรรณ อุกฤษณ์
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

แอนน์ นยก.โอวาท อุกฤษณ์ สโมสรโรตารีกระบี่

หนูบรรณถาม : บทบาทที่เปลี่ยนไปจากแอนน์ สู่ โรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 เป็นนายกก่อตั้งก็เหนื่อย แต่เรารับปากแล้ว ก็เลยสวมบทบาทโรแทเรียน เป็นนายกเต็มที่เลยแล้วก็ท�างาน อันดับแรกที่วางแผนเอา

ไว้ คือ การท�าบ�าเพ็ญประโยชน์ในเรือนจ�า ผู้ต้องขังหญิงที่เราจะเริ่มต้นเกิดก่อนเลยเพราะเรามีความผูกพันกับผู้ต้องขังหญิง มีความผูกพันใน

เรือนจ�าเพราะคุณพ่อเป็นผู้บัญชาการเรือนจ�ามาก่อน เคยเที่ยวเล่นอยู่แถวๆเรือนจ�าเมื่อก่อน เปิดโอกาสให้เขา ออกมาท�าตัวดีๆหน่อย ก็ให้

อาชีพเขา เลยท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เรื่องนี้ก่อนเลย หลังจากนั้นมามีการประชุมมีการท�ากิจกรรมก็ไปตลอดไม่เคยขาดตั้งแต่ปีนั้นมา 

เป็นนายกก่อตั้งปีคุณหมอพรชัย แล้วก็มาเป็นนายกอีกปีหนึ่งของท่านอดีตผู้ว่าการภาคอรชร จากเดิมที่เป็นผู้ติดตามกลายมาเป็นผู้น�าเวลาไป

ไหนก็ไปด้วยกันตลอด

หนูบรรณถาม : สิ่งที่ได้จากการเป็นโรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 ได้เพื่อนได้ความรู้หลายๆอย่างรายการบ�าเพ็ญประโยชน์การท�าบุญได้เพื่อนต่างสโมสรมากมาย จากเดิมที่เราเป็นแอนน์เราก็มีเพื่อน

อยู่แล้ว แต่ก็ไม่เหมือนเพื่อนตอนที่เป็นนายกก่อตั้งหรือเป็นโรแทเรียน  มันต่างกันคือเราได้รู้จักคนหลายๆอาชีพ ตอนที่เป็นแอนน์ก็มีเพื่อนใน

สโมสรแต่เมื่อเราเป็นโรแทเรียน เราได้มีเพื่อนต่างสโมสรต่างจังหวัดด้วย

หนูบรรณถาม : ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการที่แอนน์มาเป็นโรแทเรียน ?

โรแทเรียนตอบ : 

 ก็ดีนะคะ ได้ในเรื่องของครอบครัว เวลาไปประชุมไปสังสรรค์ท�า

กิจกรรมอะไรเราจะได้ไปด้วยกัน ยิ่งถ้าลูกลูกได้ก่อตั้งสโมสรก็คงจะดีได้ท�า

บ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยกันได้ท�าร่วมกันครอบครัวก็จะมีความสุขอบอุ่นไป

ด้วย เพราะที่บ้านเป็นนายกก่อตั้งทั้งคู่ พอมาคุยกับลูกลูกไม่ยอมเป็น เขา

เห็นพ่อกับแม่ท�าไม่ได้อยู่ว่างเลย ลูกสาวคุณหมอพีระก็เพื่อนกันก็ยังคุยกัน

อยู่ว่าเอาลูกมาเป็นสมาชิกโรตารีกันไหม ลูกๆก็ไม่เอากัน ทั้งนี้เพราะว่าบาง

คนก็สนใจบางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนัก 

หนูบรรณถาม : อยากจะฝากอะไรถึงผู้อ่านบ้างคะ ?

โรแทเรียนตอบ : 

 โรตารีท�าให้เรากว้างไกลมองโลกกว้างไกลขึ้นได้ช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์มากมาย โรตารีให้เราเยอะมาก



สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 16 สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 17

 “ต้นกล้าโรตารทีี่เติบโต”
จากเมล็ดในวันนั้น...สู่ต้นไม้ในวันนี้

เรื่องเล่าประสบการณ์การท�างานอินเตอร์แรคท์  จ่าสิบตรีปวัน  ศรีสนิท

ครูที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

 สโมสรอินเตอร์แรคท์เป็นสโมสรที่เกิดจากการรวมตัวของเยาวชน

อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่มีจิตอาสารักในการบริการชุมชน ฝึกกระบวนการบริหารงานของ

เยาวชนในรูปแบบสโมสร จึงนับเป็นสโมสรที่ส่งเสริมความเป็นผู้น�า และปลูกผัง

คุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี 

 เมื่อนึกย้อนไปในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ หรือเมื่อ ๑๘ ปีที่แล้ว ในปีที่ยังคง

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

 เด็กน้อยคนหนึ่งตัวผอมบางที่ก�าลังค้นหาตนเองว่าจะเติบโตไปข้างหน้าใน

รูปแบบไหน ประกอบอาชีพอะไร หรือจะท�าอะไร ที่ส�าคัญ 

“ เป็นเด็กที่ขี้กลัว ไม่กล้าแสดงออก “

แต่แล้วได้มีโอกาสอันดีที่มีเพื่อนในห้องเรียน ม.๖/๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายก

สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คือ นายอภิชาติ จันทร์ฤกษ์ ได้

รวบรวมสมัครพรรคพวกในการร่วมงานกับสโมสร ซึ่งในขณะนั้นเด็กน้อยคนนึง ด�ารงต�าแหน่งประธานสภานักเรียน ของโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว 

จึงเห็นว่าการท�างานร่วมกันของงานสภานักเรียน และสโมสรคงสนุกสนาน และได้จัดกิจกรรมต่างๆได้มากมาย จึงได้ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ด้วย ซึ่งในขณะนั้นได้รับการแต่งตั้งในต�าแหน่งหัวหน้างานประสานงานการต่างประเทศ(แต่งตั้งไม่ดูเลยภาษาอังกฤษไม่กระดิกสักตัว) จึงคิดจะ

ถอนตัว แต่ได้รับก�าลังใจที่ดีจากครูอัญญารัตน์ ศรีโสภา ในการให้ก�าลังใจและให้ช่วยเหลือกิจการของสโมสร 

 จึงเข้าเป็นสมาชิก และด�าเนินการควบคู่กับงานสภานักเรียน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในการท�ากิจกรรม ได้ด�าเนินการประชุม

ในรูปแบบของทางสโมสรโรตารี ได้พบปะผู้คนจากสโมสร ได้รับการแต่งตั้งในงานสถาปนาสโมสร ได้รับเข็มของสโมสรมาประดับเสื้อ มันคือ

ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมในกิจกรรมที่มีระเบียบแบบแผนที่สง่างาม

 แต่การด�าเนินการย่อมมีปัญหาอุปสรรคทั้งการท�างานที่ไม่ราบรื่น การท�างานในสเกลที่ใหญ่เกินตัว ประกอบกับต้องเตรียมตัวในการ

เข้ามหาวิทยาลัยด้วย จึงท�าให้เกิดความล้าในการท�างาน จนด�าเนินการจนจบปีไป ภาพความทรงจ�าการเป็นประธานนักเรียน และการเป็นอิน

เตอร์แรคเตอร์ ยังคงตราตรึงในความทรงจ�า และเป็นเป็นรากฐานในการเรียนรู้การท�างานในอนาคตทั้งในชีวิตของมหาวิทยาลัย(ถึงแม้จะยัง

เป็นเด็กที่ขี้กลัวและไม่กล้าแสดงออกอยู่บ้าง) จนได้ศึกษาจนจบจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าท�างานในโรงงานผลิต

แอลกอฮอล์ 

 ในช่วงนี้เด็กน้อยคนนั้นได้โตมาเข้าสู่โลกผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้การท�างาน ความสามารถที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเป็นประธานนักเรียน และ

อินเตอร์แรคเตอร์ได้ เริ่มออกดอกออกผล (ซักที) เริ่มสามารถมองหน้างานการท�างานออก การวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ 

การรู้จักเข้าหาผู้คน ที่เรียนรู้จากการท�างานในวัยเด็ก 

 จนในที่สุดเมื่อถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งที่หลังจากศึกษาวิชาชีพครูส�าเร็จ จึงมุ่งมั่นสู่เส้นทางความเป็นครู โยกลับมายังบ้านของเราหลงเดิม

หลังที่เคยอยู่ ในฐานะครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมื่อกลับมาจึงมองหาความทรงจ�าเก่าๆที่เคยเรียน เคยอยู่เคยท�า สิ่งหนึ่งที่อยู๋

ในความทรงจ�าคือสโมสรอินเตอร์แรคท์ จึงเข้าไปช่วยงานแต่ก็ยังไม่สามารถด�าเนินงานได้เต็มที่นักด้วยเป็นเพียงน้องคนหนึ่งที่เป็นครูอัตราจ้าง 

จึงคอยช่วยอยู่เบื้องหลังจนได้ไปบรรจุที่เพชรบุรี แต่ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ไม่มีสโมสรอินเตอร์แรคท์ จึงไม่ได้สานงานต่อ 

แต่การที่เรารู้จักการท�างานในสภานักเรียนและสโมสรควบคู่กัน ท�าให้เรียนรู้การจัดการงานเบื้องหน้า และการท�างานที่หลากหลายได้เป็น

อย่างดี สามารถแสดงผลงานและความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อ�านวยการ

 จนได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่ง ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และรักษาการผู้อ�านวยการ ในขณะที่ยังเป็นเพียงครูผู้ช่วย เท่านั้น   
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จ่าสิบตรีปวัน  ศรีสนิท
ครูที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคนคนหนึ่งที่ต้องการกลับมา

รับใช้บ้านเกิด จึงทิ้งความส�าเร็จเบื้องหลังไว้และได้มีโอกาส

ในปี ๒๕๕๖ ในการได้ย้ายกลับมาท�างานเป็นข้าราชการครู ที่

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ความทรงจ�าที่สวยงามได้กลับ

มาอีกครั้ง ความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์ที่สั่งสมมาได้

เริ่มน�ามาใช้งาน ถึงแม้ไม่เป็นดั่งที่ฝันไว้ในครั้งเป็นนักเรียนคน

นึง แต่ก็ยังพยายามที่จะด�าเนินการให้โรงเรียนแห่งนี้ นักเรียน

ท่ีเป็นรุ่นน้องของเราประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่

ชุมชนภายนอกได้ จึงโหมการท�างานในทุกงานที่สามารถ

ท�างานได้ 

 โดยครั้งหนึ่งได้มาพบครูอัญชลี อมรสิน ซึ่งท่านเป็น

อดีตครูของโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการไป ท�างานกับทาง

โรตารีสนามจันทร์ ได้พบปะพูดคุย ถึงการด�าเนินการของ

สโมสรอินเตอร์แรคท์ จึงเกิดความสนใจอยากช่วยงานของ

สโมสร หากแต่งานสโมสรอินเตอร์แรคท์นั้นไม่สามารถเข้าไป

ท�างานได้เต็มที่นัก เนื่องด้วยภาระงานที่มากมายที่รับมา

ด�าเนินการ และการไม่สามารถประสานงานกับครูที่ปรึกษา

สโมสรได้ แต่กย็ังคงแอบมองการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 จนถึงจุดเปลี่ยนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครูที่

ปรึกษาที่ดูแลสโมสรเกิดล้มป่วยลง และขาดครูที่ดูแลสโมสร 

จึงเป็นจังหวะและโอกาสที่ทางครูอัญชลี ได้เสนอกับทางผู้

อ�านวยการโรงเรียน จนได้มา

“เป็นครูที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์”

แต่ด้วยความที่ไม่เคยเป็นครูที่ปรึกษาสโมสร แม้จะเคยเป็น

เด็กอินเตอร์แรคท์ก็ตามยังไม่เข้าใจขอบข่ายของการด�าเนิน

งาน จึงได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรตารี 

จึงเริ่มเกิดความเข้าใจในการท�างาน 

 จนช่วงปลายปี ๒๕๖๒ นับว่าเป็นปีที่ได้ริเริ่มด�าเนิน

งานมีกิจกรรมมากมาย ทางโรตารีเข้ามาให้ค�าปรึกษา ฟื้นฟู 

กิจการของสโมสร รวมทั้ง นายกสโมสร คือ นายชัยทัต เผ่าจี๋ 

น้ันก็เป็นนักเรียนในที่ปรึกษาด้วยจึงประจวบเหมาะในการ

ท�างาน ได้ออกงานของทางโรตารีมากมาย และได้มีการเริ่ม

การประชุมจัดตั้งสโมสรอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยมีชมรม 

ทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนเป็นกองสนับสนุนส่งเสริมกันไปด้วย

 จึงเกิดความตระหนักว่า งานของอินเตอร์แรคท์นั้นเป็นงานที่มี

คุณค่า ส่งเสริมความเป็นผู้น�าของนักเรียน สร้างเยาวชนจิตอาสาขึ้นมา

ได้ เกิดเครือข่ายของโรตารีที่ทรงคุณค่า และภาคภูมิใจ

 ในท้ายที่สุดกระผม จ่าสิบตรีปวัน  ศรีสนิท เป็นเพียงครูผู้น้อย 

เป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ที่เกิดขึ้นคงไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรขนาดไหน 

 

...แต่จากเมล็ดพันธุ์อินเตอร์แรคเตอร์ ในวันนั้น

ได้เติบโตมาเป็นต้นไม้ที่พอจะคอยเป็นร่มเงา

ให้เยาวชนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

ได้เติบโตเป็นป่าไม้ใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้า...

 นั่นคือความภาคภูมิใจที่ได้รับ และจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มี

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรอุปถัมภ์

ที่อดทน เฝ้าดูแลฟูมฟักให้ปุ๋ย ให้น�้า พูดคุยให้ก�าลังใจ

สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

สโมสรนี้จะเติบโตเคียงข้างสโมสรโรตารีสนามจันทร์

และโรตารีสากลตลอดไป 
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 เปิดใจครอบครัวหัวใจอาสา ภาค 3330 “ Family volunteers”

นย.แสงชัย อ�านวยวัฒนกุล
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

“ครอบครัว เป็นหนึ่งในสิ่งที่ส�คัญที่สุดในชีวิตของเรา”

เป็นสถาบันแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เมื่อเรามีความรัก ในครอบครัวแล้ว 

เราจึงอยากส่งต่อความรัก และความปรารถนาดีออกไปสู่คนในสังคมต่อไป

ครอบครัวผมเป็นครอบครัวแห่งโรตารีโดยแท้จริง

คุณพ่อผม อน.พิสิทธิ์ อ�านวยวัฒนกุล ท่านเป็นคนที่รักครอบครัว

ท�าธุรกิจหลายอย่างท�างานที่รักด้วยความตั้งใจ

จึงประสบความส�าเร็จในชีวิตทุกๆด้าน

ท่านจึงปวารณตัว ท�าประโยชน์ให้กับสังคม

จนได้เข้ามาอยู่ในสโมสรโรตารี ร่วมท�างานทุกอย่างๆให้สโมสร

ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ จนได้รับความไว้วางใจ

จากมวลมิตรในสโมสรให้ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

เป็นนายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ในรุ่น 99

และด้วยความที่ท่านมีสายเลือดแห่งโรตารีที่เข้มขั้น

ท่านสอนให้ผมและทุกคนในครอบครัว รู้จักค�าว่า ”ให้”และแบ่งปัน

ท่านจึงให้ผมเข้ามาช่วยงานในสโมสร และผลักดันให้แม่ไปช่วยงาน

สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ เพื่อช่วยกันท�างานท�าประโยชน์ให้กับสังคม

จนผมได้รับโอกาสได้รับความไว้วางใจ จากสมาชิกในสโมสร ให้ผม

นายแสงชัย อ�านวยวัฒนกุล

ขึ้นต�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรโรตีสุพรณบุรี ในปี 2562-2563

และสานต่อโครงการ ในอีกปีบริหาร 2563-2564

คุณแม่ เสมา อ�านวยวัฒนกุล

ได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรโรตารี เพชรสุพรรณในปี 2562-2563

และสานต่อโครงการในอีกปีบริหาร 2563-2564

ผมและคุณแม่ จะท�างานด้วยความตั้งใจ

ให้สมกับการได้รับเกียรติอันสูงสุด ที่ได้เข้ามาบริหารงาน

ในสโมสร ร่วมกับสมาชิกผู้ทรงกียรติ ทุกๆท่าน

และจะขอสานต่อปฏิธานของคุณพ่อ ด้วยความทุ่มเท

แรงกาย แรงใจ ท�างานเพื่อสังคม อย่างเต็มความสามารถต่อไป

เพราะพวกเราคือ

“ครอบครัวโรตารี”
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นายก่อตั้ง ณัฐกานต์ รัษฐปานะ (ฝ้าย)

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร

พื้นที่ 21 ภาค 3330 โรตารีสากล

เกิด : วันที่ 20 เมษายน 2520 

การศึกษา มัธยม: เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

  ปริญญาตรี: นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: Master of Art, Integrated Marketing Communication 

(IMC). California State University, San Bernardino

อาชีพ : ธุรกิจค้าทองค�า ซีกวง กรุ๊ป (ใบบัว) 5 สาขา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

เกียรติประวัติ

- ประธานรุ่นศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่น 95

- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

- นายกก่อตั้งสโมสรพราวด์ นคร ซึ่งเป็นสโมสรน้องใหม่ ล�าดับที่ 10 ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชล�าดับที่ 104 ของภาค 3330 โรตารีสากล

  สโมสรโรตารีพราวด์ นคร เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดที่

อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ที่มีความสนใจในงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และในช่วงกลาง

ปีพ.ศ.2562 โดยการน�าของนายกก่อตั้ง ณัฐกานต์ รัษฐปานะ (ฝ้าย) ได้มีด�าริที่จะรวบรวม

เพื่อนสมาชิกที่มีความหลากหลายวิชาชีพ อาทิ นักธุรกิจ หมอ แม่บ้าน และข้าราชการ 

เพื่อร่วมกันจัดตั้งสโมสรโรตารีคนรุ่นใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีบริหาร 

2562-2563 ของท่านผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ได้มอบหมายให้สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศก

ราช เป็นสโมสรพี่เลี้ยง และอน.ธนา ลีละพันธุ เป็นผู้แทนพิเศษในการก่อตั้งสโมสร

  สโมสรโรตารีพราวด์ นคร ได้รับหนังสือรับรองการก่อตั้งสโมสร เป็นสารตราตั้ง 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 25 คน และปัจจุบันมีสมาชิก 

37 คน

  นยก.ณัฐกานต์ รัษฐปานะ และมวลสมาชิกได้เริ่มด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องและเต็มไป

ด้วยมิตรภาพของสมาชิกในสโมสร โดยได้ด�าเนินกิจกรรม

ตามแนวทางโรตารี และ ด�าเนินกิจกรรมด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ และใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชน และน�าการสนับสนุน

เหล่านั้น กลับไปบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน ด้วยภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโรตารี

  15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พราวด์ นครขอขอบคุณ ท่านผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อิน และ โรแทเรียน

แอนด์ นิตยา จันทร์อิน อย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนสโมสรพราวด์ นคร และได้มีโอกาสสอบถาม พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้เกี่ยวกับโรตารี รวมทั้งแนะน�าการปฎิบัติที่ชัดเจนตามแนวทางโรตารีสากล

ให้แก่สมาชิกสโมสรพราวด์ นคร 

 พราวด์ นคร ขอตั้งมั่นในการร่วมกันท�าโครงการและกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มีความยั่งยืน โดยจะมุ่ง

เน้นความส�าคัญ 6 ประการ (6 Areas of Focus) ตามแนวทางโรตารี  ตามคติพจน์ 

“Service above self” และ “ Rotary opens opportunities”
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นายกอภิวรรณ  คงมาลัย
สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์
พื้นที่ 30 ภาค 3330 โรตารีสากล

ประวัติส่วนตัว

นายกอภิวรรณ คงมาลัย เกิด 14 สิงหาคม 2512 อายุ 51 ปี  เป็น

คนสุพรรณบุรีโดยก�าเนิด

การศึกษา

- เรียน อนุบาล ประถม มัธยมที่ จ.สุพรรณบุรี

- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ท�างาน

- เป็นเลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยวา จ�ากัด ถนน

สาทรใต้ประมาณ 4 ปี

- หลังจากนั้นกลับมาท�าธุรกิจจ�าหน่ายและศูนย์ซ่อมรถยนต์มาสด้า 

ซึ่งเป็นของครอบครัว 

- ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารดูแลส�านักงานใหญ่ อ.เมือง และ 

อ.อู่ทอง

 คนในครอบครัวตั้งแต่คุณปู่ คุณอา คุณพ่อเป็นสมาชิกโรตา

รีมาตลอด และคุณอา สมาชิกวุฒิสภา ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นผู้

ก่อตั้งสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ด้วย

“ คนในครอบครัว เป็นสมาชิกโรตารีมาตลอด “
 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมท�ากิจกรรมของโรตารีบ้าง ไป

ร่วมวันครอบครัวกับคุณพ่อ คุณอาบ้าง

 จนเมื่อปี 2559 ได้เข้ามาในสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ เพราะ

ลูกชายสนใจการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งเขาได้มีโอกาสไปเป็น 

ye ประเทศแมกซิโก ซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย จากจุดนี้จึงได้

เข้ามาเป็นโรแทเรียนเต็มตัว โดยดูแลเรื่อง ye ให้สโมสร และเป็น

เลขานุการในปีต่อมา และเป็นนายกในปีปัจจุบัน

ความประทับใจขององค์กรโรตารี

 ก็คงเป็นเรื่องที่ได้เห็นทุกคนช่วยเหลือกัน ท�าประโยชน์เพื่อ

สังคมอย่างไม่มีข้อจ�ากัด ยิ่งลูกชายไปเป็น ye ที่แมกซิโก 

“เขาก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมเช่นกัน”
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นายกจักรกริช ศรีภัทรา
สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ 14 ภาค 3330 โรตารีสากล

กวงลูกชิ้นปลา ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา

ของนายกจักรกริช สรีภัทรา สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี โทร 081-6936979

ส�าหรับมวลมิตร โรแทเรียน ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์สามารถเปิดสาขาสร้างอาชีพ ได้ทั่วประเทศ
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ที่สุด..ของแอนน์ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
จากการที่ฉัน ได้มีโอกาสติดตามท่านผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

 เดินทางไปเยี่ยมสโมสรโรตารีอย่างเป็นทางการตั้งแต่

วันที่ 15 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2563

อยากถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ

ในการต้อนรับของท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและทุกสโมสร

ตั้งแต่พื้นที่ 8 จนถึงพื้นที่ 15 รวมจ�านวนทั้งสิ้น ... สโมสร 

มาลงใน คอลัมน์

มาติดตามกันเลยค่ะ 
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สโมสรโรตารียะลา พื้นที่ 1

สโมสรปัตตานี พื้นที่ 2

สโมสรโรตารีหาดใหญ่  พื้นที่ 3

สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสท์ พื้นที่ 3

สโมสรโรตารีเบตง พื้นที่ 1

สโมสรโรตารีนราธิวาส พื้นที่ 2

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ พื้นที่ 3

สโมสรโรตารี คอหงส์ พื้นที่ 4

“ผู้ว่าการภาค3330”เยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ในพ้ืนที่ 1-15 ตอนล่าง
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สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน พื้นที่ 4

สโมสรโรตารีสงขลา พื้นที่ 5

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่  พื้นที่ 5

สโมสรโรตารีพัทลุง พื้นที่ 6

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ พื้นที่ 4

สโมสรโรตารีสตูล พื้นที่ 5

สโมสรโรตารีตรัง พื้นที่ 6

สโมสรโรตารี ช่อศรีตรัง พื้นที่ 6

“ผู้ว่าการภาค3330”เยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ในพ้ืนที่ 1-15 ตอนล่าง
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สโมสรโรตารีทับเที่ยง พื้นที่ 6

สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ พื้นที่ 7

สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต พื้นที่ 7

สโมสรโรตารีทุ่งคา  พื้นที่ 8

สโมสรโรตารีภูเก็ต พื้นที่ 7

สโมสรโรตารีป่าตองบีช พื้นที่ 7

สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต พื้นที่ 7

สโมสรโรตารีอันดามัน พื้นที่ 8

“ผู้ว่าการภาค3330”เยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ในพ้ืนที่ 1-15 ตอนล่าง
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สโมสร โรตารี จังซีลอน พื้นที่ 8

สโมสรโรตารี ตะกั่วป่า พื้นที่ 9

สโมสรโรตารีอันดามันพังงา  พื้นที่ 9

สโมสรโรตารีอ่าวลึก พื้นที่ 10

สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต พื้นที่ 8

สโมสรโรตารีพังงา พื้นที่ 9

สโมสรโรตารีกระบี่ พื้นที่ 10

สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ พื้นที่ 10

“ผู้ว่าการภาค3330”เยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ในพ้ืนที่ 1-15 ตอนล่าง
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สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช พื้นที่ 11

สโมสรโรตารีเมืองต้นน�้าชะอวด พื้นที่ 11

สโมสรโรตารี ทุ่งสง พื้นที่ 12

สโมสรโรตารีพราวด์ นคร พื้นที่ 12

สโมสรโรตารีไม้เรียง-นครศรี พื้นที่ 11

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช พื้นที่ 12

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย พื้นที่ 12

สโมสรโรตารีสิชล- นครศรี พื้นที่ 13

“ผู้ว่าการภาค3330”เยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ในพ้ืนที่ 1-15 ตอนล่าง
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สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี พื้นที่ 13

สโมสรโรตารีสุราษฏร์ธานี พื้นที่ 14

สโมสรโรตารีเพชรตาปี  พื้นที่ 14

สโมสรโรตารี ชุมพร พื้นที่ 15

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี พื้นที่ 13

สโมสรโรตารี ศรีตาปี พื้นที่ 14

สโมสรโรตารีบ้านนาสาร พื้นที่ 14

สโมสรโรตารีระนอง พื้นที่ 15

“ผู้ว่าการภาค3330”เยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ในพ้ืนที่ 1-15 ตอนล่าง



สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 28 สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 29

ประวัติร้านข้าวสตูเกียดฟั่ง... จังหวัดลงขลา
   ... เพื่อให้ถูกปากคนท้องถิ่น จนได้รสชาติสมบูรณ์แบบเข้ากับยุคสมัย กลายเป็นที่นิยมชื่นชอบของ 

”ผู้มาเยือน” น�้าซุปสตูร้านดั งอย่างร้านเกียดฟั่งจะมีความแตกต่างจากสูตรทั่วๆไป โดยน�้าซุปของร้าน

เกียดฟั่งจะเป็นน�้าซุปกระดูกหมูต้มกับเครื่องเทศ จนได้มาซึ่งน�้าซุปเข้มข้นและหอมมัน ภายในซุปยังมี

หมูเนื้อแดงและเครื่องใน แต่เราสามารถสั่งหมูกรอบใส่ลงไปในซุปได้อีกด้วย โดยหน้ามาด้วยต้นหอม

ผักชีซอย รสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศเข้มข้นบอกได้เลยว่า 

“ ฟิน “
 ต่อมาในราวปี พ.ศ 2535 กิจการร้านสตูเกียดฟั่งได้ตกทอดมายังรุ่นที่ 3 คือ บุตรสาวของโก

ยาวคือ เจ๊หล่านและเจ๊เจิน ด�าเนินกิจการต่อมาอย่างที่เล่าไว้ในตอนต้นว่า

สูตรความเข้มข้นของสตูก็ยังคงความอร่อยตลอดมา จนเป็นที่เล่าขานกันว่า

“ สูตรข้าวสตูดั้งเดิมแห่งแรกของเมืองสงขลา 
ต้องยกให้ร้านเกียดฟั่ง (เก้าห้อง) ถนนนางงาม “

 ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่มาเยือนเมืองสงขลา ก็จะมารับรองแขกผู้มาเยือนด้วยข้าว

สตูมื้อเช้าและกลางวันที่นี่ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 นี้ จึงได้ขยายกิจการมาเป็นร้านข้าวสตู

เกียดฟั่งสาขา 1 บนถนนรามวิถีแห่งนี้เพื่อรับรองลูกค้าให้เพียงพอ ตั้งแต่เวลา 6.30 - 14.00 น โดยการ

บริหารงานของ “เจ๊กิม” ทายาทของโกยาวเช่นกัน 

 “ ร้านสตูเกียดฟั่ง ” เปิดบริการตั้งแต่ พศ. 2480  แม้ว่าจะสืบทอดมาจนถึงรุ่นที่ 3 แล้ว

รสชาติความอร่อยของข้าวสตูร้านนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง “ ข้าวสตูเกียดฟั่ง ”  โดย “ โกลัก ” 
ชาวจีนไหหล�าที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา ได้ถ่ายทอดสูตรท�าสตูหมูไก่ เมื่อครั้งที่ตนไปเป็นกุ๊กอยู่

บนเรือฝรั่ง ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้แก ่“ โกยาว ” เจ้าของร้านเกียดฟั่งรุ่นที่ 2

ซึ่งโกยาวได้น�าเมน ู“ ข้าวสตู ” มาปรับปรุงดัดแปลงสูตรดั้งเดิม 

ที่สุดของแอนน์ผู้ว่าการภาค ฉบับนี้ขอแนะน�า ร้านอาหารอร่อย จนต้องบอกต่อ
ดิฉันได้มีโอกาส ไปลิ้มลอง ข้าวสตู หมู-ไก่ เกียดฟั่งสาขา1 ของจังหวัดสงขลา ต้องขอบอกเลยว่า การันตีอร่อยสุดๆๆ 

เจ้าของร้านไม่ใช่ใครอื่นไกลท่านอดีตผู้ว่าการภาคธีรนันท์ วงศ์หล่อ ของภาค3330 นั่นเอง



สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 30 สารผู้ว่าการภาค 3330 : September 2020 : หน้า 31

ขอแนะน�า

ผชภ.ธนิต ตันติวิท
พื้นที่ 7 ภำค 3330 โรตำรีสำกล
ขอบเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตำรีภูเก็ต นย.จตุพร ใฝ่หำสุข
2. ภูเก็ตเซ้ำท์ นย.นิศำชล บุณะกำนนท์

3.ป่ำตองบีช นย.JONATHAN DAVID RUSSELL

4. สโมสรโรตำรีชิโนภูเก็ต นย.ทัชชภร เพ็ชรวรุณ
5. เหมืองแร่ภูเก็ต นย.ธนประเสริฐ อินทร์ชญำณ์

ผชภ.ธนิต ตันติวิท เป็นสมาชิก สโมสรโรตารีภูเก็ต 

นายสโมสร

รุ่น 108  (อผภ.สมภพ ธีระสานต์)

และรุ่น 111 (อผภ.ธีรนันท์ วงศหล่อ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

สมัยแรก ปี อผภ.นพ.สงวน คุณาพร ดูแล พื้นที่ 7

และสมัยที่ 2 ปี ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ดูแล พื้นที่ 7 

สโมสรโรตารีภูเก็ต

ก่อตั้ง มากว่า 43 ปี (1977) เป็นสโมสรแรกในเกาะภูเก็ต โดย 

มี นยก.บันลือ ตันติวิท เป็น นายกก่อตั้ง และ ใช้โรงแรมเพิร์ล 

เป็นสถานที่ประชุม จนถึงปัจจุบัน

ประกอบอาชีพ

- Patong Resort Hotel ตั้งอยู่ห่างจากหาดป่าตองโดยใช้

เวลาเดิน 2 นาที และตั้งอยู่ห่างจากถนนบางลาโดยใช้เวลาเดิน 

5 นาที โรงแรมแห่งนี้มีสระว่ายน�้ากลางแจ้ง 2 แห่งเพื่อความ

เพลิดเพลินของผู้เข้าพัก ห้องพักกว้างขวางของ Patong 

Resort Hotel มีระเบียง มินิบาร์ ตู้เย็น และห้องน�้าในตัว

พร้อมอ่างอาบน�้า

- ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายที่สถานเสริมความงามของ Hotel 

Patong หรือแวะชมร้านขายของที่ระลึกในโรงแรม พนักงานที่

โต๊ะบริการทัวร์มีบริการจัดเที่ยวชมสถานที่และบริการรถเช่า

- มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่อง

ดื่มเพื่อความสดชื่นให้บริการที่บาร์

- ที่อยู่ Patong Resort Hotel , 208 Raj-Uthit 200 Pee 

Rd., Patong Beach, Phuket 83150 , Thailand

โทร 076 340551-4
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ขอแนะน�า

ผชภ.สุขศิริ วงศ์ชุมพิศ
พื้นที่ 8 ภาค 3330 โรตารีสากล
ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตารีทุ่งคา นย.พรเทพ รวยริน
2.อันดามัน นย.สุขสันต์ ว่องสินไพบูลย์ศักดิ์ 

3. สโมสรโรตารีจังซีลอน นย.ปิยรัตน์ กุลวานิช
4. พรหมเทพภูเก็ต นย.จารุวัฒน์ ติงหงะ

สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีจังซีลอน 

ปีท่าน ผวภ.สมบูรณ์ กาญจโนราญ

นายกสโมสร รุ่น105

ผชภ นายกรุ่น 116

ธุรกิจส่วนตัว

บ้านและคอนโดให้เช่า
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ผชภ.เอกบุตร ชินโสภณพันธ์
พื้นที่ 9 ภำค 3330 โรตำรีสำกล
ขอบเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ

1.สโมสรโรตำรีตะกั่วป่ำ นย.ดนตรี ศรีสุวรรณ
2.สโมสรโรตำรีพังงำ นย.สุคนธ์ เทพณรงค์

3.อันดำมันพังงำ นย.ณัฏฐำ ชำญเลขำขอแนะน�า

ผชภ.เอกบุตร ชินโสภณพันธ์

เกิดที่ อ.เบตง จ.ยะลา

- เป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีตะกั่วป่า

- เป็นนายกรุ่น 108 ผู้ว่าการภาค สมภพ ธีระสานต์

- เป็นผชภ.รุ่น116 ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ 

ประกอบอาชีพ

- ร้านอาหารในอ�าเภอตะกั่วป่าชื่อร้านฮกกี่เหลาโทรศัพท์ 

076-421938/081-8912296 เป็นอาชีพของครอบครัว รับ

จัดโต๊ะจีนงานเลี้ยงในโซนภาคใต้ ท�างานมาตั้งแต่เล็กๆ

เพราะที่บ้านล�าบาก 

- ตอนนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีป๊าและม๊าเป็นตัวอย่างในการท�างาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- จัดเลี้ยงคณะรมต.สัญจรที่เขาหลัก

- งานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีหลายท่าน

- งานเลี้ยงประกวดมิสแกรนด์

- งานเลี้ยง AOT งานคิงส์พาวเวอร์ ที่ร้านท�างานแบบ

ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องช่วยกันครับ
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ขอแนะน�า

ผชภ.พัชรำ พูลโภคผล
พื้นที่ 10 ภำค 3330 โรตำรีสำกล

ขอบเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
1.สโมสรโรตำรีกระบี่ นย.ธนิตำชม บุญรุ่งสกุลแก้ว
2.สโมสรโรตำรีอ่ำวลึกนย.ดร.ศุภกร ลิ้มตระกูล

3.สโมสรโรตำรีเหลืองกระบี่ นย.ณิทรัศชนก จงรักษ์

ดิฉันเป็นสมาชิกก่อตั้งของ สร.เหลืองกระบี ่ปีโรตารี 2553-2554     

    ...หลังจากเกษียณตนเอง จากการด�าเนินธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกระบี่ กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควร

พลาดมากมาย ท่องทะเล ชมทะเลแหวก ปีนผา พายคายัค แช่น�้าร้อน เที่ยวชมวัด ฯลฯ

      สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่เป็นสโมสรสตรีล้วน เป็นนายกสโมสร ปี ผวภ.นพ.สงวน คุณาพร (ปี 2556 - 2557) เป็นเลขานุการภาคให้ ผวภ.

นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (ปี 2560-2561) และในปีปัจจุบัน เป็นประธานอนุกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค

      การเป็นสมาชิกโรตารีทาให้เรามีโอกาสช่วยชุมชนและสังคมในขอบเขตที่ชุมชนนั้นต้องการ/ขาดแคลน มีผลกระทบในวงกว้างและยั่งยืน

ขึ้น โครงการที่เป็นอัตตลักษณ์ของสโมสร คือ “การคืนคนดีสู่สังคม” ด้วยการเข้าไปฝึกสอนอาชีพผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าโดยสมาชิกสโมสรที่

ประกอบอาชีพในด้านนั้นๆ เช่น การปักผ้าฮิญาบ ปักผ้าปาเต๊ะ ท�าขนม จัดดอกไม้ เสริมสวย เป็นต้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ในปี

นี้ สโมสรจึงได้เปลี่ยนไปสอนอาชีพ “ตัดเย็บกระโปรง – ปาเต๊ะ” เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ให้แม่บ้านของชุมชนในจังหวัดกระบี่

สถำนที่ท่องเที่ยวและที่พักในจังหวัดกระบี่
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ผชภ.ธนกฤต เพชรชูช่วย
พื้นที่ 11 ภำค 3330 โรตำรีสำกล

ขอบเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
1.สโมสรโรตำรีนครศรีธรรมรำช นย.จำรี ม่วงทอง
2.ไม้เรียง-นครศรี นย.นัตตำภรณ์ โชติรุ่งโรจน์
3.เมืองต้นน�้ำชะอวด นย.ศุภัทรฌำ เหมือนแก้วขอแนะน�า

สวัสดีคับกระผม อน.ธนกฤต เพชรชูช่วย
เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 

พ.ศ 2554

- นายกสโมสรฯ ปีบริหาร 2560-2561 รุ่น 113

- ปัจจุบันรับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3330 ปีิ 2563-2564
ด้านการประกอบอาชีพ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอเทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 

ประกอบกิจการด้านสื่อสาร ตัวแทนจ�าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

ปลีกและส่ง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัด

พังงา Shop iStudio 7 สาขาห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช 

สาขาโรบินสันโอเชี่ยนนครศรีธรรมราช

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีอาร์ เฮ้าซิ่ง เอสเตท จ�ากัด 

ประกอบกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการหมู่บ้าน

เพชรธารา บ้านแผด 2 ชั้น (800 เมตร จากสีแยกคูขวางไปปาก

นคร) และโครงการพีเฮ้าส์ อาคารพานิชย์ 2 ชั้น (หน้าตลาด

นาวง ต�าบลท่าซัก) โครงการพีเฮ้าส์บ้านเดี่ยวชั้นเดียว (คูขวาง-

ปากนคร)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรืองฤทธิ์พัฒนา จ�ากัด ประกอบ

กิจการด้านซื้อขายที่ดิน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ท้อป จ�ากัด ประกอบกิจการ

ด้านพลังงานทางเลือก จ�าหน่ายอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ ติดตั้งบล

หลังคา ปั้มน�้าโซล่าร์เซลล์ทุกชนิด รับติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ใช้

กับบ้านเรือน ส�านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม

- ที่อยู่ 189/12-13 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต�าบลคลัง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

- เบอร์โทร 099-245-9999

แนะน�าของอร่อย
ประจ�าจังหวัด

นครศรีธรรมราช

ร้านเมืองขนมจีน อน.สิทธาพร ดวงสุวรรณ โทร 081-958-9304
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ผชภ.อำรดี หอมอรุณ
พื้นที่ 14 ภำค 3330 โรตำรีสำกล

ขอบเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
1.สโมสรโรตำรีสุรำษฎร์ธำนี นย.จักรกริช  ศรีภัทรำ
2.สโมสรโรตำรีศรีตำปี นย.สำยสุนีย์ ประทุมทอง
3.สโมสรโรตำรีเพชรตำปี นย.สำยชล แพใหญ่

4.บ้ำนนำสำร นย.วัชรพันธ์ วรเศรษฐศักดิ์ขอแนะน�า

สวัสดีค่ะ ดิฉัน อน.อารดี หอมอรุณ

 สมาชิกสโมสรโรตารีศรีตาปี เป็นนายกสโมสรรุ่น 104 

“สานฝันให้เป็นจริง” 

 ในปีบริหาร 2563-2564 นี้ ดิฉันรับหน้าที่เป็น ผู้ช่วย

ผู้ว่าการภาคดูแลในส่วนของพื้นที่ 14 

 ในโอกาสที่ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากสโมสรโรตารี

ศรีตาปี และจากท่าน ผวภ.เฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ เพื่อ

“เปิดแนวทาง สร้างโอกาส” ให้กับผู้ที่ต้องการ

ดิฉันพร้อมที่จะท�าหน้าที่อย่างดีที่สุด

ด้านอาชีพ

เป็นกรรมการบริษัท วีไอเอส แอร์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด 

จ�าหน่าย ติดตั้ง บริการ ซ่อม เครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ 

ทุกระบบ รวมถึงระบบ VRV และ VRF ผู้ช�านาญงานด้าน

ระบบเครื่องปรับอากาศมานานกว่า 30 ปี โดยผู้บริหารผ่าน

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานบริหาร และ

ระดับหัวหน้าช่างผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน

การท�างาน

“ นึกถึงความเย็นนึกถึง วีไอเอสแอร์ฯ ” 
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่ 25 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ประชุมประจ�าสัปดาห์ครั้งที่1 1/2563-2564 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร

สโมสรอินเทอร์แรดท์และโรทาแรคท์ รวม 7 สโมสรในอุปถัมภ์ของสโมสรฯ มีการบรรยายเรื่อง”จริยธรรม คุณธรรม ของวัยรุ่นในสังคมไทย” 

โดย อน.ยุพิน ดุษิยามี ยังได้รับเกียรติจากผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ และ อผภ จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ อน.ดร.รัตนา

พร เลารจิราลัย อน.ณัฐพัชร์ สุชาติกุลวิทย์ และรทร.เครือฟ้า นาเครือ (ประธานคณะอนุกรรมการเยาวชน สโมสรฯ) เข้าร่วมพีธีดังกล่าว

วันที่ 28 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ได้มีการมอบหนังสือเพื่อใช้เป็นสื่อ

การเรียนการสอนในโรงเรียนจังหวัดนครปฐมเเละโรงเรียนจังหวัดใกล้เคียง “โครงการโรตารีเปิดโอกาสการเรียนรู้สู่ชุมชน” ในพิธีมีท่านรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครปฐม นาย รัฐศาสตร์ ชิดชู เเละผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมแสดงความ

ยินดีกับโครงการนี้ด้วย ณ ศาลากองอ�านวยการองค์พระปฐมเจดีย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีศรีตาปีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ ผืนป่าพระบารมี ณ บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผชภ.มนัส เดือนขึ้น พื้นที่19 พร้อม อผภ.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา และนายกสโมสรโรตารีราชบุรี /พลอยราชบุรี/ 

แก่นจันทน์ พร้อมสมาชิก ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยม ผวภ.เฉลิมฉัตร-แอนน์ อน.นิตยา จันทร์อินทร์ ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับเทศบาลต�าบลเขางู จัดโครงการปิดทอง พระพุทธฉาย ถ�้าฤาษีเขางู มีการจัดพิธีพราหมณ์ พิธี

สงฆ์ และพิธีเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ พร้อม ผชภ.มนัส เดือนขึ้น และ นายกรุ่น 116 

วันที่ 13 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย รทร.ชลดา เกตุมณี และรทร.ศศิวรรณ คุ้มฉายา เข้าร่วมประชุมสัมมนาสโมสรโรตารีที่

อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค3330 RI ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์พร้อมกับตัวแทนสโมสรโรทาแรคท์ ก่อตั้งใหม่ทั้ง 3 สโมสร ได้แก่ 1.โรงเรียนกรรณสูตศึกษา

ลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรม

คณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 16 - 30 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 29 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ได้ท�าพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทความ “สามัคคีเยาวชนคนสุพรรณ “ เพื่อ

พัฒนาเยาวชนในการส่งเสริมความสามัคคีและขจัดความขัดแย้ง ตามโครงการของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ 

7,000 บาท ณ โรงเรียนกรรณสูติศึกษาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์พร้อมสมาชิก ประชุมเตรียมการจัดตั้งสโมสรโรทาแรคท์ ในอุปถัมภ์ของสโมสรฯ ซึ่งได้รับความกรุณาจาก อผภ.

วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานกรรมการฝึกอบรมภาค และ อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ ณ ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีสถานศึกษามุ่งหวังที่จะจัดตั้งสโมสรฯได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม คือโรงเรียนกรรณ

สูตศึกษาลัย ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่ 25 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีพุทธมณฑลร่วมกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ร่วมฟังธรรม มอบหน้ากากอนามัย แก่ พระสงฆ์ และประชาชน 

ในพื้นที่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสุรรณาราม ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มูลค่ารวม 36,000 บาท

วันที่ 19 กันยายน  2563 ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร แอนน์นิตยา จันทร์อินทร์  และผชภ.ธนกฤต เพรชชูช่วย เยี่ยมสโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี 

อย่างเป็นทางการ  ร่วมกิจกรรมปีลูกต้นไม้บนเขาศูนย์ ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย อสม.รพ.สต.บ้านทานพอ เพื่อท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญร่วมกัน 

ต่อด้วยการประชุมอย่างเป็นทางการ เยี่ยมชมโรงน�้าดื่ม ร่วมรับประทานอาหาร และนมัสการเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เพื่อปรึกษาการจัดตั้ง

สโมสรโรตารีที่จันดี

สโมสรโรตารีบ้านนาสาร นายก วัชรพันธ์ รทร.สิทธิโชค รทร.ธวัชชัย รทร.พัชรพร ร่วมท�ากิจกรรม “โรตารีพาโชค 63“ สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ 

ณ เทศกาลงานเดือนสิบ ทุ่งท่าลาด จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 19 ก.ย.2563 สโมสรโรตารีเมืองต้นน�้าชะอวด ต้อนรับผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ มาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ทางสโมสรมี

กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มกลองยาวสืบสานประเพณีให้แก่ชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีควนลัง –หาดใหญ่ ร่วมกัน เก็บขยะชายหาด เนื่องใน “วันเก็บขยะ

ชายหาดสากล”   ICC DAY 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ ชายหาดบ่ออิฐ ต�าบลเขารูปช้าง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 19 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีควนลัง –หาดใหญ่ ร่วมกัน เก็บขยะชายหาด เนื่องใน “วันเก็บขยะ

ชายหาดสากล”   ICC DAY 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ ชายหาดบ่ออิฐ ต�าบลเขารูปช้าง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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วันที่ 24 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีนราธิวาส ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสและอ�าเภอใกล้เคียง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

แนะน�าการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และให้ก�าลังใจ ผู้สูงอายุในพื้นที่

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
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วันที่ 24 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีนราธิวาส ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสและอ�าเภอใกล้เคียง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

แนะน�าการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และให้ก�าลังใจ ผู้สูงอายุในพื้นที่

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่ 20 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีนครศรี-วีรไทย ต้อนรับท่านผวภเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ พาเยี่ยมชมโครงการที่ประสบความส�าเร็จของ

สโมสรฯ เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่ได้ร่วมโครงการ “น�้าดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน” ของโรตารี ณ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 

ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีพุทธมณฑล ได้จัดท�าโครงการเครื่องกรองน�้า เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดสาลวัน ต ศาลายา อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม และประชุมประจ�าสัปดาห์ โดยได้รับเกียร์ติ จาก อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียร์ติ บรรยายพิเศษ เรื่อง People of Action

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผชภ.วนิดา ศักดิ์ศรีสุวรรณเข้าพิธีสภาปนาคณะกรรมการบริหาร สร.โรทาแรคท์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตสมุทรสาครในความอุปถัมภ์ของ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 28 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีนราธิวาส ร่วมกับชุมชนละม้ายอุทิศ ร่วมท�าโครงการเพื่อสุขภาพอนามัยของชาวชุมชน แนะน�าการดูแล

สุขภาพเบื้องต้นและการใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง และบรรยาย เรื่องสุขอนามัยของชุมชน

วันที่ 28 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีศรีตาปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมภาคีเครือข่าย ทั้ง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ผืนป่าพระบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
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วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี ร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(รัชกาลที่ ๙) ณ หน่วยท่าศาลาประสิทธิ์ โดยมีสมาชิกสโมสร นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมลงทะเบียนบริจาคเลือดทั้งสิ้น 101 ราย ยอด

เลือด  76 ยูนิต 30,400 CC

วันที่ 22 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีศรีตาปี ให้การต้อนรับ ผวภ.เฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ และ แอนน์ อน. นิตยา จันทร์อินทร์ ในโอกาส

เยี่ยมสโมสรโรตารีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมเปิดโครงการ จากใจศรีตาปี ที่โรงเรียนวัดประสิทธาราม ต�าบลบางชนะ อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ การท�าผ้ามัดย้อมจากลูกจาก การปลูกต้นจาก การเดินแบบแต่งกายด้วยผ้ามัดย้อมเพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์ผ้ามัดย้อมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น น�ามาซึ่งการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนต่อไป

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีราชบุรี จัดงาน มุฑิตาจิต อาจารย์ สุ

นันทา พุ่มวารี อ.ที่ปรึกษา สโมสรอินเทอร์แรคท์ รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี ในโอกาส ที่ คุณครู สุนันทาพุ่มวารี เกษียณอายุราชการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีศรีตาปี ท�างานตามแนวทาง วัตถุประสงค์ในโครงการผ้ามัดย้อมจากใจได้ ”เปิดแนวทางสร้างโอกาส” ในการมีส่วนร่วมเผยแพร่ 

ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้ามัดย้อมจากใจ เคียงคู่ไปกับภาพลักษณ์ของสโมสร ที่มีจุดเด่น สวยสง่างามอย่างมีคุณค่า ร่วมเดินในขบวนงานประเพณี ชักพระ-ทอด

ผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจ�าปี 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเป็นมากกว่า ต้นพืชที่อยู่ริมคลอง ในห้องเรียนมีชีวิตของเด็กเด็ก ได้เรียนรู้สืบสาน วิถีชีวิตของคนใน

บาง หลากหลายภูมิปัญญา อาหารข้าวของเครื่องใช้ จากวันนั้นเป็นได้มากกว่า ที่ เป็นมา งานศิลปผ้ามัดย้อมจากสีลูกจาก ขอเชิญชวนให้คนเป็นสวนหนึ่ง ดูแล

รักษาป่าจากอย่างยั่งยืน ถ้ามัดย้อมจากใจ ห้องเรียนริมคลองโรงเรียนวัดประสิทธิ์ธาราม ต�าบลบางชนะ อ�าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วันที่ 29 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีโพธาราม จัดท�าโครงการ อุปกรณ์ทันตกรรม ปี 2563-2564 

ซึ่งเป็นโครงการ District Grant (DG 2118129) โดยมอบเครื่องฉายแสงและระบบคัดกรองสุขภาพเพื่อประชาชน 

พร้อมตู้เย็น เก็บอุปกรณ์ท�าฟัน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลประสาทสิทธิ์ อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

“เริ่มเห็นผล” จากโครงการโอบป่าด้วยฝาย โอบไอรักด้วยสายน�้า “ฝายชะลอน�้า”ซึ่งเป็น Signature Project เริ่มต้นปีแรก ที่สโมสรโรตารีกาญจนบุรีได้ลงมือท�า

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เริ่มส่งผลการท�าบุญด้วยน�้าให้เราได้ชื่นชม รออีกสักระยะจากโคลนและเศษกิ่งไม้ใบหญ้าจะช่วยอุดรูตามช่องร่อง

ระหว่างหินที่ก่อเรียงตัวในคอกไม้ไผ่ให้เป็นผนังทึบ และจะชะลอเป็นน�้าใสไหลเย็นเต็มผืนป่า ในไม่ช้า.....

วันที่ 30 กันยายน 2563 สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสงคราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม และหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ด�าเนินโครงการรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม 1 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และได้รับเกียรติจากท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายแพทย์โชคชัย  ลีโทชวลิต มาให้ความรู้

เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริจาคโลหิต
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วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ โรงเรียนเสริมสวยกฤษณาและ

สถาบัน Siriphan Beauty Center จัดท�า “โครงการอบรมฝึกท�าเล็บเจล เปลี่ยนชีวิต รู้โควิด 19” ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล
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วันที่ 23 กันยายน 2563 ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ เยี่ยมสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ภายใต้อุปถัมป์ของสโมสรโรตารีศรีตาปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีโพธาราม ผชภ.ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ จัดโครงการ home care มอบสิ่งของจ�าเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงใน

ชุมชนเขต อ.โพธาราม ณ รพ.สต.บ้านเลือก และประชุมสัญจร ณ.ร้านอาหารครัวธนา ท่าน ผชภ.สมชายและผชภ.ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ ได้

มอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรโรตารีโพธาราม 100,00 บาท

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2563 สโมสรสิชล-นครศรี ได้จัดกิจกรรมหารายได้ งานนาวาพาโชคโรตารีสิชล-นครศรีใน เพื่อหารายได้น�ามาเพื่อบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ให้ชุมชนและเพื่อนมนุษย์

ในการประชุม 3 สโมสร ได้แก่ สโมสโรตารีพังงา อันดามันพังงาและตะกั่วป่า ขอบคุณพี่พาส AF2  ที่มาช่วยขับกล่อมร้องเพลง ภายในงาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ร่วมเป็นคณะกรรมการทอดกฐิน เพื่อสร้างสถานที่เรียนของพระสงฆ์ ณ วัดพุทธาวาส
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**สโมสรโรตารีระนองมอบทุนการศึกษา 106,000 บาท**

โครงการมอบทุนการศึกษาให้ เด็กด้อยโอกาส ณ ศูนย์มูลนิธิเมอร์ซี่ระนอง

สโมสรป่าตองบีชร่วมกับสโมสรโรตารีระนอง พื้นที่ 15 ภาค 3330

จ�านวนเงิน 106,000 บาท

และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จ�านวนประมาณ 20 คน 

วันที่ 11 ตุลาคม 2563

ในจ�านวนเด็กที่ศูนย์ดูแลอยู่มีเด็กพิเศษพิการเป็นใบ้และหูหนวก 2 คน

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กมูลนิธิเมอร์ซี่ระนอง ให้การดูแลเด็กชาวมอแกนที่อาศัยที่

เกาะช้าง เกาะเหลา และเกาะพยาม รับเด็กชั้นประถม จนถึงปวช.

มูลนิธิเมอร์ซี่ดูแลเด็กด้วยให้ที่พักพิง และเลี้ยงดูตลอดจน ส่งเด็กเข้ารับการ

ศึกษา ยังเป็นเป็นที่พักพิงส�าหรับชาวเกาะที่ประสบปัญหา เดินทางมาติดต่อ

ราชการ หรือเข้ารักษาพยาบาลที่จังหวัดระนองและไม่มีที่พัก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ท่านผู้ว่าการภาค 3330 เยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ต พื้นที่ 7 อย่างเป็นทางการ ส่งมอบโครงการ Global Project 

หมายเลข GG 20193036 “Dental Department set up for Chalong community Hospital 2019-2020” เซ็น MOU ระหว่างสโมสร

โรตารีภูเก็ตกับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพในการจัดท�าโรงเรือนไก่ไข่ให้กับทางโรงเรียน และร่วมส�ารวจพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรือนไก่ไข่ เปิดการ

อบรม CPR ให้กับอสม.ในเขตอ�าเภอถลาง และเยี่ยมชมแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลถลางการจัดท�า โครงการ global grant ปี 2020 -2021 จัด

ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติพร้อมเตียงฉุกเฉินที่สามารถเอ็กซเรย์ได้ให้กับโรงพยาบาลถลาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีภูเก็ต จัดพิธีสถาปนาสโมสรอินเตอร์แรคท์ และสโมสรโรทาแรคท์ และ ประดับเข็ม ต้อนรับสมาชิกใหม่

และฉลองอวยพรวันเกิดแก่สมาชิก

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สโมสรโรตารีจังซีลอน มอบอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกมลา อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผวภ.เฉลิม

ฉัตร จันทร์อินทร์ ผู้ว่าการภาค3330 โรตารีสากล พร้อมด้วย นย.ปิยรัตน์ กุลวานิช นายกสโมสรโรตารีจังซีลอน และสมาชิกสโมสรโรตารีจังซี

ลอน ได้เข้ามอบเตียงผู้ป่วย และวีลแชร์  ตามโครงการ District Grant ปีบริหาร 2562-2563 คลังปันน�้าใจ ให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดย

มอบเตียงผู้ป่วย 5 เตียง วีลแชร์ 5 คัน วีลแชร์เด็ก 1 คัน โดยมีนายเสรี ลาภมาก รองนายกอบต.กมลา นายน�าชัย ประทีป ณ ถลาง ผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกมลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
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วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์และโรตารีแอนน์เยี่ยมสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ตอย่างเป็นทางการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าการภาค3330 เยี่ยมสโมสรป่าตองบีชอย่างเป็นทางการ Rotary Club of Patong Beach District 3330

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีจังซีลอน และ สโมสรโรตารีทุ่งคา ประชุมร่วมประจ�าสัปดาห์ ในโอกาส ที่ ท่านผู้ว่าการภาค 3330 โรตารี

สากล เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์และ โรเทเรียนแอนน์ นิตยา  จันทร์อินทร์ เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ประดับเข็มสมาชิกใหม่

สถาปนาคณะกรรมการบริการสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภายใต้ การอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีจังซีลอน มอบโครงการคลังปันน�้าใจ 

อุปกรณ์ส�าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง แก่ รพ.สต.ต�าบลกมลา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าการภาค 3330 เยี่ยมสโมสรโรตารีพังงาอย่างเป็นทางการ

รร.สิรินธรราชวิทยาลัย (สโมสรอินเตอร์เเรคท์ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์)ได้มีการท�ากิจกรรมรณรงค์ EndPolio ในวันที่ 6 /10 

/63 วันที่ 8 เเละวันที่ 9 /10/63 โดยในงานกิจกรรมมีนายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ประธานเยาวชน พร้อมทั้งสมาชิก

ในงานนายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ประธานบ�าเพ็ญประโยชน์เเละ ท่าน ดร.ออทม่า เดเทอร์ จาก สโมสรโรตารี อีคลับ โดฟิน พัทยา อิน

เตอร์เนชั่นเเนล (Rotary E-Club Dolphin Pattaya International)ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโปลิโอด้วย
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าการภาค3330 เยี่ยมสโมสร โรตารีตะกั่วป่า พื้นที่ 9 ภาค 3330 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 12 ตุลาคม  2563 ผู้ว่าการภาค3330 ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ เยี่ยมสโมสรโรตารีชุมพร พื้นที่15 อย่างเป็นทางการ

วันที่13 ตุลาคม 2563 โรตารีนครศรีวีรไทยประชุมสัญจรครั้งที่ 3 ที่บ้านสมาชิกใหม่ มี อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ติดเข็มสมาชิกทั้ง 3 ท่าน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โครงการมอบเครื่องจักรเย็บผ้า ส�าหรับโรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช โดย สร.โพธิ์เสด็จ-นครศรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เยี่ยมสโมสรโรตารีสมุย-พะงันอย่างเป็นทางการ ชมโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ สอน

เด็กพิเศษ  ออทิสติก ว่ายน�้าคอสละ 6 สัปดาห์  และ ตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องกรองน�้าในโรงเรียน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 22 กันยายน 2563 มอบเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล 55,000 บาทและพี่อินเตอร์แรคท์สอนน้องวาดภาพ 

เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
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เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
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 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 22 กันยายน 2563 มอบเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล 55,000 บาทและพี่อินเตอร์แรคท์สอนน้องวาดภาพ 

เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก
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วันที่ 22 กันยายน 2563 มอบเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล 55,000 บาทและพี่อินเตอร์แรคท์สอนน้องวาดภาพ 

เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก นายก

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 79 ชุด โต๊ะคอมพิวเตอร์ 27 ตัว (ได้รับบริจาคจากโรงเรียนโยธินบูรณะ) 

มอบให้โรงเรียนบ้านประตูด่านและโรงเรียนบ้านหินดาด  จักรยาน 6 คัน 
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จากใจ เลขาภาค

ด้วยไมตรีจิตรแห่งโรตารี

อน.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์
เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

ตุลาคม เดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน  Economic and Community Development Month
 ย่างเข้าสู่เดือนที่ 3 แล้วส�าหรับการท�างานของพวกเรา ชาวโรตารี (องค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์) ดิฉันใน
ฐานะเลขานุการภาค 3330 และทีมงานต้องขอขอบคุณและชื่นชม นายกและคณะกรรมการทุกสโมสร ที่ให้ความ
ร่วมมือในการส่งข้อมูลอัปเดททุกเรื่อง  และกรอกเอกสารใน My rotary 
 ทุกสโมสรเข้มแข็งมากแม้มีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกสโมสรท�าได้ดีเยี่ยมตามสภาวะยุค New Normal (อยู่
แบบวิถีชีวิตใหม่) ในช่วงนี้ทุกสโมสรก�าลังด�าเนินกิจกรรม บ�าเพ็ญประโยชน์กันอย่างเข้มข้น และผู้ว่าการภาค 
เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ก�าลังอยู่ในช่วงเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่พื้นที่ 1- 30 ซึ่งใกล้จะถึงครึ่ง
ทางในอีกไม่กี่วันแล้ว ทุกสโมสรเตรียมการต้อนรับได้อย่างดี
เยี่ยมค่ะ สโมสรที่ติดขัดก็สามารถโทรถามขอความช่วยเหลือเป็น
ระยะ ทางทีมงานเลขาภาค 3330 ยินดีช่วยเหลือทุกเมื่อค่ะ
 และในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ เป็นวันโปลิโอโลก ทางภาค 
3330 ได้จัดท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันโปลิโอ (World End 
Polio Now 2020) ทุกสโมสรให้ความร่วมมือ สั่งเสื้อยึดสีแดง
เพื่อสวมใส่ในการท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันในพื้นที่ของ
ตัวเอง ในชื่อโครงการ “Distict 3330 Polio Day” โดย
ท่าน อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ประธานคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี
 ดิฉันขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกสโมสรท�ากิจกรรมส�าเร็จ 
ลุล่วง ทุกประการค่ะ

“ถ้าได้ใจ อะไรก็มา”
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รายชื่อผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลของภาค 3330 ในเดือนกันยายน 63*
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตค. 63)  ซึ่งคัดลอกมาจากรายงานที่ส่งให้โรตารีสากล

* รายชื่อดังกล่าวนี้เป็นผู้บริจาคที่ส่งเงินผ่านผู้แทนดูแลการเงินฯ เท่านั้น ไม่รวมการบริจาคออนไลน์ในระบบ My Rotary
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เฉลยเกมลับคมสมองฉบับที่ 3

ไหนๆ ใครท�าถูกกันบ้างเอ่ย ??

น�าค�าที่ก�าหนดให้ไปใส่ในตาราง เริ่มต้นไขปริศนาจากอักษรเริ่มต้นที่ให้ไว้ในตาราง

ค�าแต่ละช่วงที่ต่อเนื่องกันจะต้องมีอักษรที่ใช้ร่วมกัน
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ลับคมสมอง

เฉลยฉบับหน้านะครับผม ^^

ให้ค้นหาค�าที่ก�าหนดไว้ให้ในกลุ่มตัวอักษร

ที่คละกัน ค้นหาได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน

แนวทแยง อ่านจากข้างล่างขึ้นบน

หรืออ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้
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สารประธานบรรณาธิการนิตยสารภาค#

อน.ไพโรจน์ เอื้อสุขนุกูล
ประธานบรรณาธิการสารผู้ว่าการภาค3330

ปีบริหาร 2563-2564
โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส

Rotary Opens Opportunities

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

      จากสารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ผ่านมา

ได้ลงข้อมูลของการท�ากิจกรรมของแต่ละ

สโมสร กิจกรรมการเยี่ยมสโมสรของ ผู้ว่าการ

ภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์และโรตารีแอนน์ 

แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมต่างๆที่ปรากฏในสารผู้

ว่าการภาคนั้น เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะ

ท�าให้โรแทเรียนทุกท่านที่ได้อ่าน ได้ทราบความ

เคลื่อนไหวและบรรยากาศการท�ากิจกรรม

ต่างๆจากหลายสโมสรในภาค3330 ของเรา

     เชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียน ที่ต้องการส่ง

ข้อมูล ความรู้ ข้อคิด ค�าติชม เข้ามาให้ทีมงาน

สารผู้ว่าการภาคได้ครับ ตามที่อยู่อีเมล์ในท้าย

สารผู้ว่าการภาคนี้ครับ 

     ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการท�า

กิจกรรมของสโมสร และ เปิดโอกาสให้ตัวเองที่

จะบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนครับ
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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


