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กุมภำพันธ์	2560

สารผู้ว่าการภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2560

 โรตารีก�าเนิดครบ 112 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ช่างน่าดีใจกับผู้ที่

เสยีสละเวลา ก�าลงัความรู ้ความตัง้ใจ ตลอดจนทรพัย์สนิ เพือ่ช่วยเหลอืเพ่ือนมนษุย์

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

 พวกเรา ดิฉัน คณะกรรมการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นายกสโมสร

คณะกรรมการสโมสร สมาชิกสโมสรโรตารต่ีางกท็ุม่เทก�าลงัทุกๆ ด้าน เพือ่ช่วยเหลอื

เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มา 8 เดือน เหลืออีก 4 เดือน พวกเราจะครบวาระในเดือน

มิถุนายนนี้ แต่ดูเหมือนทุกเรื่องก�าลังเข้มข้น สโมสรต่างๆ ต่ืนตัว กับกิจกรรมที่

ก�าลังปฏิบัติอยู่ ความสุข ความอิ่มเอมใจ จากแววตาของผู้รับ ท�าให้ผู้ที่ตั้งใจจะให้

เกิดความรู้สึกว่าอีก 4 เดือนนี้ หากยังมีกิจกรรมท่ีท�าไม่จบก็จะต้องช่วยนายกรับ

เลือกท�าให้บรรลุให้จงได้ สิ่งเหล่านี้ท�าให้ดิฉันเกิดความสุข และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่

เห็นความตัง้ใจในตวันายกทีมุ่ง่มัน่สานต่อกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อมวลมนษุย์ 

ต่อไปไม่จบส้ินเฉพาะในปีบริหารของตน การร่วมกันวางแผนของกิจกรรมปีต่อไป

นั้นคือเป้าหมายที่ผู้น�าภาคทุกท่านหวังไว้ตลอดมา 

 ดฉินัขอฝากงานทีเ่ราต้องร่วมมอืกนัเพือ่มติรภาพ ทีป่ระทบัใจในการร่วมงาน

ครบรอบ 25 ปี ของภาค 3330 โรตารีสากล ความเป็นมาของความตั้งใจระหว่าง

ผู้น�าภาค นายกสโมสร และมวลสมาชิก ตลอด 25 ปี ที่ผ่านมา ภาค 3330 โรตารี

สากล เข้มแข็ง เพราะพวกเรารู้รักสามัคคี มีมิตรภาพต่อกัน ด�าเนินตามโครงสร้าง

ของโรตารสีากล สร้างความภาคภมูใิจเสมอมา ดฉินัขอเชญิทกุท่านได้มาร่วมพบปะ

ร�าลึกถึงอดีตด้วยกัน แล้วพบกันวันที่ 7-8-9 เมษายน 2560 นี้ ที่โรงแรมไมด้า 

ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

 

โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์

(จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์)

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล

ปี 2559-2560

สารผูวาการภาค
ภาค 3330 โรตาร�สากล
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February 2017

Message

 Rotary is 112 years old this month of 

February 2017.  My appreciation to all who dedi-

cate their precious time, knowledge, hard efforts 

with financial contribution to help people in need 

to have better lives.  We all as Governor, District 

Team, Assistant Governors, Club Presidents, Club 

committee and club members have dedicated 

all efforts to serving humanity this Rotary year, 

already 8 months - 4 months remaining as our 

term ending in June 30.  But all things are now 

getting more active in service, in clubs with all 

activities still going strong with hap-

piness in the recipients’ eyes, making 

all who feel 4 months remaining is the 

time to continue unfinished projects 

for implementation with club president 

and president-elect.  I am so happy 

and proud to see the determination in 

all club presidents to continue doing 

service projects for all mankind, not 

only this Rotary year but continue do-

ing good in the coming yearsto District 

Goals as ever.

 Sincerely, I must request your 

kind cooperation to join our D3330 25th 

Anniversary Celebration with impres-

sive friendship.  As the past 25 years, 

our District leaders with all club presi-

dents and club members had strength-

ened our D3330 with harmony& friend-

liness along RI structures:  Making all 

of us so proud.  So I would like to invite 

everyone to join this special opportunity 

with me, to cherish our glorious years, 

this April 7-8-9, at MidaDhavaravadi 

Grand Hotel, NakhonPathom together.  

See you.

(DG.Juthatip Thamsiripong) 

Governor, District 3330

GOVERNOR’S

(EN-translation by Pichet Ruchirat)
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มิตรโรแทเรียนที่รัก

 ขณะที่เราก�าลังก้าวสู่ปี พ.ศ. 2560 เราก็ก�าลัง 

ก้าวสูปี่ทีว่นัที ่๒๓ กมุภาพันธ์นี ้เป็นวนัครบรอบ ๑๑๒ ปีของ

การก่อตั้งโรตารี แทบไม่น่าเชื่อว่า โลกของเราและองค์กร

ของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากเพียงใด นับแต่วันที ่

สโมสรโรตารีแห่งแรกประชุมกันที่เมืองชิคาโก โดยท่าน 

พอล แฮร์ริส เป็นผู้ริเริ่ม

 มหีลายสิง่หลายอย่างทีอ่าจเปรยีบเทยีบกนัได้ง่าย

มาก ระหว่างปีนี้ และปี ค.ศ. ๑๙๐๕ เช่นการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลย ีด้านเวชกรรมและสงัคม หากเราดแูผนทีโ่ลก

ในปี ๑๙๐๕ และแผนทีโ่ลกวนันี ้เราจะแลเหน็ความแตกต่าง 

แต่สิ่งที่เราไม่อาจเปรียบเทียบได้ก็คือ สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

และสิง่ทีเ่คยเป็นอยูใ่นอดตี ไม่มทีางเปรยีบเทยีบโลกของเรา

ปัจจุบันนีก้บัโลกทีม่นัควรจะเป็น หากว่าไม่มโีรตารอียู่ในโลก

 โรตารีได้ลุกขึ้นมาต่อสู ้กับปัญหาท้าทายต่างๆ 

อย่างมากมายในช่วงเวลา ๑๑๒ ปีมานี้ เราได้ตอบสนอง

ปัญหาความขดัแย้งด้วยสนัตวิธีิ และตอบสนองความยากไร้

ด้วยการให้การศึกษา และสนองตอบการขาดสุขอนามัย 

ขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการท�าโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

ด้วยการเปิดคลินิกในหมู่บ้านเล็กๆ ไปจนถึงการกวาดล้าง

โปลิโอในโลก

 เราจะไม่มีวันทราบว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากไม่มี

โรตารีเกิดขึ้น ไม่มีสโมสรโรตารีแห่งแรกถูกก่อตั้งขึ้นมา 

หรือหากว่าโรแทเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิเสธค�าเชิญเข้าร่วม

ในสโมสรโรตารี  แต่ผมขอกล่าวด้วยความเชื่อมั่นอย่าง

ที่สุดและความไว้ใจอย่างสมบูรณ์ว่า โลกของเราปัจจุบันได้

เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก ไปไกลกว่าโลกที่ปราศจากโรตารี 

และโรตารีเองมีความเข้มแข็งดีขึ้น เพราะพวกท่านแต่ละคน

นั่นเอง

 โลกวันนี้ต้องการโรตารีมากกว่าอดีตต้องการ

ความกล้าของเรา การมองแง่ดีและอุดมการณ์ของเรา โลก

ต้องการเสยีงขานรบัด้วยความอดทนของเรา ความร่วมมือ

และความหวังที่เราจะมอบให้ โลกต้องการองค์กรตัวอย่าง

ท่ีพิสูจน์แล้วว่า พลเมืองของทุกๆประเทศสามารถท�างาน 

ร่วมกันด้วยความปิตยินิดมีไีมตรจีติมติรภาพและสมัฤทธิผ์ลร่วมกนั

 พวกเราคงไม่มีใครทราบถึงผลกระทบอย่างแท้จริงจาก

ปฏิบัติการของเราพวกเราคงไม่ทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรา

พดู สิง่ทีเ่รากระท�าและสิง่ทีเ่ราตดัสินใจ โอกาสทีเ่ราได้ใช้และโอกาส

ทีเ่ราปล่อยให้ผ่านไป แต่ผมคดิว่าเราทกุคนทราบดแีล้วว่า เมือ่เรา

เลอืกท�าสิง่ทีด่ ีเลอืกเพือ่นทีดี่ และเมือ่เราเลอืกใช้คตพิจน์ บรกิาร 

เหนือตนในวิถีชีวิตของเรา แนวทางท่ีเราเลือกน้ันย่อมจะเป็น 

เส้นทางที่ดีแน่นอน 

 ไม ่มี ใครมองเห็นอนาคต ไม ่มี ใครทราบถึงส่ิงท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า แต่ผมมีความเชื่อมั่นในในโรตารีและ

มติรโรแทเรยีนทัง้หลาย ว่าในแต่ละปีทีผ่่านไปนัน้ พวกท่านจะท�าให้

โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วย โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์

จอห์น เอฟ เจิร์ม

ประธานโรตารีสากล ปี 2559-60

 (แปลโดย  พิเชษฐ์ รุจิรัตน์  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐)

สารประธานโรตารีสากล
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RI President’s
MESSAGE

Dear Fellow Rotarians,

 On 23 February, we will mark 112 years since the 

founding of Rotary. It is incredible to think about how much 

has changed, in our world and in our organization, since 

the first Rotary club met in Chicago with Paul Harris as its 

president.

 Some things are easy to compare between now and 

1905. There have been changes in technology, medicine, 

and society. When we look at a map of the world in 1905 

and a map of the world today, we can see what’s different. 

What we can’t do is compare what is with what might have 

been. There is no way to compare our world as it exists 

now with the world as it would have been without Rotary

 Rotary has risen to so many challenges in its 112 

years. We’ve answered conflict with peace, and poverty 

with education. We’ve responded to a lack of basic health 

care with projects large and small, from equipping clinics 

in tiny villages to eradicating polio across the globe. 

 We will never know how different the world would 

have been if Rotary had never been founded; if any one Ro-

tary club had never been chartered; 

or if any single Rotarian had declined 

the invitation to join a Rotary club.

 But I will say, with absolute 

faith and complete confidence, that 

the world is a far, far better place 

now than it would have been without 

Rotary and that Rotary itself is stron-

ger because of every one of you.

 

The world needs Rotary more than 

ever. It needs our courage, our opti-

mism, and our idealism. It needs the 

voice of tolerance, cooperation, and 

hope that we can offer. It needs the 

example of an organization that has 

proven that the citizens of all coun-

tries can work together successfully, 

gladly, and in friendship.

None of us ever knows the full impact 

of our actions. None of us knows the 

effects that will ripple out from the 

things we do and say, the decisions 

we make, the opportunities we seize, 

and those we let pass. But I think we 

all know that when we choose to 

do good, good will follow; and that 

when we choose Service Above Self 

as our life’s path, the direction it will 

take us will be a good one.

No one can see the future. No one 

knows what changes lie ahead. But I 

have faith in Rotary, and in Rotarians, 

that with every passing year, you 

will make our world a better place 

through Rotary Serving Humanity.

John F. Germ

President, Rotary International

On the Web
Speeches and news from RI President John F. 

Germ at www.rotary.org/office-president         
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สารประธานทรัสตีฯ
 ความมุ่งม่ันด้านสันติภาพอันยาวนานของมูลนิธิฯ ของเราให้

เราฉลองความส�าเร็จของศูนย์สันติภาพโรตารี และศิษย์เก่าโครงการน้ี 

ท่ีก�าลังปฏิบัติงานส�าคัญอยู่ท่ัวโลกในเดือนกุมภาพันธ์น้ี เพ่ือเฉลิมฉลอง

เดอืนแหง่สนัตภิาพและการปอ้งกนั/ยุตขิอ้ขดัแย้ง  ผมคดิวา่สมควร

บันทึกเป็นเรื่องส�าคัญไว้ด้วยว่า การเปิดศูนย์สันติภาพฯ ในปี ค.ศ. 

๒๐๐๒ นั้นเป็นผลงานจากความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพของมูลนิธิฯ 

ของเรานานนับเป็นสิบๆ ปีแล้ว

 ในยคุป ีค.ศ. ๑๙๓๐ สโมสรโรตารใีนฝรัง่เศสและเยอรมนั ได้

กอ่ตัง้คณะกรรมการระหวา่งประเทศกลุม่เล็กๆกลุม่หนึง่ขึน้เปน็คณะ

แรก จากการที่ทั้งสองประเทศยังพักฟื้นตัวจากสงคราม(โลก) แต่

อดีตคู่ปรบัสงครามทัง้สองฝา่ยทราบดีวา่ สนัตภิาพนัน้มคีณุคา่ควร 

แก่การเก็บรักษาแม้จะบอบบางเพียงใด และแม้ว่าสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

ไดม้าท�าลายความฝันของพวกเขาลงไป แตว่า่ในป ี๑๙๕๐ โรแทเรียน 

ผู้รักสันติเหล่าน้ันได้กลับมาร่วมประชุมกันใหม่ และตั้งแต่บัดนั้น 

โรแทเรียนได้ก่อต้ังคณะกรรมการระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมมิตรภาพ

และบ�าเพญ็ประโยชนร์ะหวา่งประเทศขึน้มาอีกถึง ๒๕๐ คณะด้วยกนั

 โรแทเรียนน้ันมีความเชื่อกันมานานแล้วว่า ความเข้าใจกัน

ระหวา่งประเทศนัน้พฒันาได้รวดเรว็ท่ีสุดจากสมัพันธภาพสว่นบคุคล 

กอ่นหนา้ทีม่กีารจดัโปรแกรมศกึษาในตา่งประเทศหรอืเดนิทางไปท�า

ธุรกิจระหว่างประเทศจะเป็นเรื่องที่ท�ากันทั่วไปนั้น มูลนิธิฯของเราได้

จัดส่งนักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพวัยหนุ่มสาวไปยังประเทศต่างๆ 

เพื่อรับประสบการณ์วิถีด�ารงชีวิตและการประกอบธุรกิจในรูปแบบ

ตา่งๆมากอ่นแลว้ การผจญภยัเปลีย่นแปลงชวีติของผูร้ว่มโครงการ

จ�านวนมาก ได้ช่วยให้เขามองโลกในสายตาของครอบครัวผู้อุปถัมภ์ 

ซึ่งบ่อยครั้งกลายเป็นเพื่อนสนิทด้วย

 ทุกๆ ปี มูลนิธิโรตารีของเราได้จัดทุนสนับสนุนนับล้านๆ 

เหรยีญสหรฐัในโครงการเพ่ือขดุรากถอนโคนต้นเหตขุ้อขัดแย้งต่างๆ 

เช่น การขาดโอกาสทางการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  โอกาสทาง

ธุรกจิ  น�า้สะอาดและระบบสขุาภบิาลทีเ่หมาะสม  ทนุสนบัสนนุระดับโลก

ของมูลนิธิฯ มีข้อจ�ากัดเด่นชัดในการขับเคลื่อนสันติสุขให้เดินหน้า 

ต่อไปอย่างยืนนาน คุณสมบัติของทุนนี้ ผู้สนับสนุนโครงการจะต้อง 

เป็นสโมสรโรตารี อย่างน้อยสองประเทศขึ้นไป 

นอกจากน้ี  ในการรวบรวมความรู้ระดับท้องถิ่น

กับต่างประเทศและทรัพยากรของมูลนิธิฯ เข้า

ด้วยกันน้ัน โครงการเหล่าน้ีมักจะสร้างมิตรภาพ 

บ่อยๆ คร้ังจะท�าให้เกดิสัมพนัธภาพในการบ�าเพญ็-

ประโยชน์ร่วมกนัอย่างแนบแน่นระหว่างสโมสรโรตารี

ผู้สนับสนุนโครงการด้วยกัน

 แน่นอนครับ สถานที่ท่ีดีที่สุดส�าหรับสร้าง

มิตรภาพระหว่างประเทศ คือที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี

ของเรา มีโรแทเรียนจากประเทศตา่งๆ มารว่มประชมุ

กนั ปนีีเ้ราจดัขึน้ทีเ่มอืงแอตแลนตา้เราจะเฉลมิฉลอง

ครบรอบ ๑๐๐ ปีของมูลนิธโิรตารี ท่ีท�าสิง่ดีๆ  ในโลก   

ผมหวังว่าท่านท้ังหลายจะไปร่วมประชุมกับผมและ 

เพ่ือนโรแทเรียนของท่านนับหม่ืนคนในวันฉลองวันเกิด

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีด้วย

คัลยัน บาเนอร์จี 

ประธานทรัสตีมูลนิธิ

 (แปลโดย  พิเชษฐ์ รุจิรัตน์  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐)
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 Our Foundation’s long commitment to peace -  

This February, let’s celebrate the success of our Rotary 

Peace Centers and the important work that graduates 

of the program are doing throughout the world to honor 

Peace and Conflict Prevention/ Resolution Month. I think 

it’s also important to note that the launch of the peace 

centers in 2002 built on many decades of peacebuilding  

efforts supported by our Foundation.

 In the 1930s, clubs in France and Germany 

formed the first petit comit, now known as an intercoun-

try committee. Both countries were still recovering from 

a devastating war, but the former adversaries knew that 

peace, however fragile, was worth keeping. Although 

Foundation Trustee

MESSAGE a second world war dashed their hopes, these 

peace-minded Rotarians reconvened in 1950. 

Since then, Rotarians have formed 250 inter-

country committees to promote international 

friendship and service.

 Rotarians have long believed that inter-

national understanding develops most quickly 

through personal relationships. Before study 

abroad programs and international business 

travel became commonplace, our Foundation 

sent scholars and young professionals to other 

countries to experience different ways of living 

and doing business. For many participants, 

these life-changing adventures helped them 

view the world through the eyes of their hosts, 

who often became close friends.

 Every year, our Foundation allocates mil-

lions of dollars for projects that attack the root 

causes of conflict – lack of access to education, 

health care, economic opportunity, clean water, 

and adequate sanitation. Our global grants have 

a unique requirement that moves the needle on 

peace even further: To qualify, project sponsors 

must include clubs from at least two countries. 

In addition to combining local knowledge with 

international and Foundation resources, these 

projects build friendships that often lead to 

long-lasting service relationships between the 

sponsoring clubs. 

 Of course, one of the best places to 

form international friendships is at our annual 

convention, where Rotarians from dozens of 

countries come together. This year in Atlanta, 

we will celebrate The Rotary Foundation’s 100 

years of Doing Good in the World. I hope you will 

join me and thousands of your fellow Rotarians 

for the biggest birthday party of the year!

Kalyan Banerjee

Foundation Trustee Chair
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 มวลมิตรโรแทเรียนที่รักครับ วันนี้ผมจะขอน�าเสนอผลการด�าเนิน

งาน การท�าโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก(Global Grant) ของสโมสร

ต่างๆในภาค 3330 ที่เขียนใบสมัครและย่ืนเสนอต่อมูลนิธิโรตารี โรตารี

สากล โดยจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้

  I would like to inform the Progressive Report of our 

D3330 Global Grant Projects this year for the applications 

submitted to TRF by the following steps:

 1. ขั้นตอนการร่างเอกสาร/Preparing your Draft

  เป็นข้ันตอนแรกตัง้แต่เราเริม่ลงมอืกรอกรายละเอยีดโครงการ

ลงแบบฟอร์มในอนิเตอร์เนต็ทาง My Rotary ซึง่ก่อนท่ีท่านจะท�าขัน้ตอน

นี้ได้ท่านจะต้องมีข้อสรุปว่าสโมสรของท่านจะท�าอะไร ท�าที่ไหน ท�ากับใคร

(คู่โครงการในต่างประเทศ) ใช้งบประมาณเท่าไหร่และใครเป็นผู้รับผิด 

ชอบหลักๆซึ่งในปัจจุบัน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 มีสโมสรที่อยู่ใน 

ขัน้ตอนนีจ้�านวน 10  โครงการซึง่ผมจะขอยงัไม่ลงในรายละเอยีด เนือ่งจาก

ทกุโครงการน่าจะก�าลังกรอกรายละเอียดโครงการในเอกสารให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ เพื่อย้ายสถานะใบสมัครไปอีกขั้นหนึ่ง

  The first step is to start put the details in the ap-

plication by internet; My Rotary.  Before making this step 

you must have all information about what will your club do, 

where, and with whom (international partner), how much 

the budget, and who will be responsible as project contact.  

Currently, by March 3, 2017, we have 10 Projects of our clubs 

in the making, they are putting all details in the applications 

to make up on-going steps. 

 2. ขั้นตอนการลงนามเอกสาร / Authorization Required

  เมื่อท่านกรอกเอกสารจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ประสานงาน

โครงการทั้งสองฝ่าย(ฝ่ายเราและต่างประเทศ) ต้องท�าการลงนามรับรอง

เอกสารโครงการ(คลิ๊กในระบบของคอมพิวเตอร์) จากนั้นระบบอัตโนมัติ

ก็จะส่งเอกสารทางอีเมล์ไปให้กับผู ้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้แก ่

ผูว่้าการภาคทัง้สองฝ่าย ประธานคณะกรรมการมูลนธิโิรตารภีาคทัง้สอง

ฝ่าย (หากท�าโครงการร่วมกับหลายๆภาคทุกภาคก็จะต้องเข้ามาลงนาม) 

และนายกสโมสรทั้งสองก็จะต้องท�าการลงนามข้อตกลงทางกฎหมาย  

(Legal Agreement) ทกุท่านจะต้องลงนามรบัรองรับทราบและรบัผิดชอบ

โครงการน้ีด้วยกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการอนุมัติเงินทุนปันส่วนของภาค

(DDF)หรือเงินสดของสโมสรท่ีร่วมโครงการนี้ รวมถึงการติดตามการ

ด�าเนนิงานของโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึขัน้ตอนสดุท้ายการส่งรายงาน

ปิดโครงการ ซึ่ง ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ไม่มีโครงการใดๆรออยู่ในขั้น

ตอนนี้ซึ่งแสดงว่าทุกฝ่ายรับผิดชอบท�าหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีจึงไม่มี

โครงการตกค้างรอการรับรองในขั้นตอนนี้

โดย อน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ 

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3330

By PP.Chalermchat Chun-in

Chair, District 3330 Rotary Foundation Committee

 After having your full details in the application, both 

sides of Project Contacts (we and international partner) will 

have to put your authorization in the application (click in 

computer) then automatically will be sent by emails to all 

parties concerned:  District Governors on both sides. District 

TRF Chairs on both sides (or more if you have more than 

one outside district involved in this project) All will have to 

authorize in the application. Club presidents concerned will 

make Legal Agreement authorization as full responsibilities, 

all concerned with DDF system or Cash sharing system in 

this project, including the follow up operation from the start 

to finish and making Final Report.  Today, no projects wait-

ing in this step that shows all persons concerned have done 

their best, as no project waiting for authorization now.  

 3. ขั้นตอนการยื่นใบสมัครแล้ว / Application Submitted

เมื่อทุกฝ่ายลงนามรับรองเอกสารครบแล้ว ระบบก็จะปรับย้ายเอกสารไป

อยูท่ีส่ถานการณ์ยืน่ใบสมัครแล้ว(Submitted) ซึง่ในปัจจบุนัภาคของเรา

มีสโมสรที่อยู่ในขั้นตอนนี้จ�านวน 8 โครงการดังนี้

  After all authorizations were made, the system will 

move our application to step: Submitted, which now our 

District has GG 8 Project Applications in this step as follow-

ing:

 1. GG 1746900 By RCThasala-Nakhonsi&RC Asahikawa 

MorningD2500 Japan

 2. GG 1744728By RCPhuket South &RC Gyeongju D3630 

Korea

 3. GG 1746200 By RCGanchan&RC Jeonju East 

D3670Korea

 4. GG 1744242 By RCPloi-Ratchaburi&RCBucheonHon

woolD3690Korea

ความคืบหน้าของโครงการ

ทุนสนับสนุนระดับโลกของภาค 3330

Progressive Report of D3330
Global Grant Projects 2016-2017
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 5. GG 1524167 By RCRoyal Hua Hin&RC AubonneD-

1990Switzerland   

 6. GG 1746323 By RCPhrasamutchediCash Sponsor 

withD3350 & D3500Taiwan

 7. GG 1745788 By RCPhrasamutchedi Cash Sponsor 

withD3350& D3520Taiwan

 8. GG 1750685 By RC Takuapa&RC MaruokaD2650Ja-

pan

 ในข้ันตอนนี้สโมสรต่างๆที่ท�าโครงการจะต้องตอบค�าถามและส่ง

เอกสารเพิ่มเติมแก่ผู้พิจารณาโครงการที่มูลนิธิโรตารี โรตารีสากลจน

ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จากนั้นโครงการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนส�าคัญคือ การ

เข้าสู่สถานะอนุมัติโครงการแล้ว

 During this session all parties in the project must 

answer and sending more information as TRF Project co-

ordinator’s request.  After this step the project will move 

to an important step:  Application Approved.

 4. ขั้นตอนการอนุมัติแล้ว / Application Approved

 หลังจากที่ท่านเหนื่อยกับการตอบค�าถามและส่งเอกสารเพิ่ม

เติมแล้ว ขั้นตอนนี้ท่านอาจยังต้องลุ้นต่อว่าโครงการของท่านจะได้รับ

การอนุมัติหรือไม่ ซึ่งเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ผมคงจะแสดงความยินดี

กับท่านได้แล้วว่าโครงการของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว แต่ในขั้นตอนนี้

นายกสโมสรทั้งสองสโมสรจะต้องท�าการลงนามข้อตกลงทางกฎหมาย 

(Legal Agreement)ด้วย ทัง้นีผ้มจงึขอแจ้งให้ท่านทราบว่าปัจจบุนัภาค

ของเรามีโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วดังนี้

 1. GG 1634702 RC Kanchanburi&RC HitachiD2820 

Japan

 2. GG 1525160 RC Phrapradaeng&RC OtofukeD2500 

Japan

 3. GG 1531012 RC NakhonPathom(International)&RC 

Bucheon SosaD3690 Korea

 4. GG 1634219 RC Tharua-K’Buri& D3350 with RC 

Garden City D3310 Taiwan

 5. GG 1635767 RC Phosadet&RC KanazawaD2610 

Japan

 6. GG 1637384 RC Patong Beach&RCLandsberg/Lech 

D1841Germany

 7. GG 1638382 RC Krabi&RC Kushiro Bay D2500 Japan

 8. GG 1638670 RC Patong Beach &RC KushiroD2500 

Japan

 9. GG 1638732 RC Phrasamutchedi&D3350&RC 

TsuchiuraD2820 Japan

 10. GG 1638744 RC Phrasamutchedi& RC Chumporn& 

D3350&RC Kowloon EastD3450 Hong Kong

 11. GG 1743354 RC SamutSakhon&RC PaigntonD1175 

United Kingdom

 12. GG 1743516 RC Trang& RC Pattalung& D3350&RC 

Osaka Kita-UmedaD2660 Japan

 13. GG 1745648 RC SamutPrakarn&RC Dongducheon-

D3690Korea

 14. GG 1746510 RC Ban Pong &RC DongguD3600 Korea

 15. GG 1746897 RC Ratchaburi&RC Incheon JuanD3690 

Korea

 16. GG 1745862 RC Sanamchan&RC JeonjuD3670 Ko-

rea

 17. GG 1746589 RC Kanchanaburi&RC Euijeong-

buD3690 Korea

 18. GG 1745195 RC K’buri, Thamuang, Tharua, Thong 

Phaphum, Silom& RC Garden City D3310 Taiwan  

 19. GG 1743641 RC Sanamchan&RC JeonjuD3670 Ko-

rea

 20. GG 1528794 RC Ladluang&RC Namyangju-Toegye-

wonD3600 Korea

             ทั้งนี้สโมสรที่ได้รับการอนุมัติแล้วก็จะต้องจัดการส่งข้อมูลการ

จดัท�าบญัชธีนาคารให้เรยีบร้อย และเมือ่ได้รบัการโอนเงินแล้ว ท่านก็จะ

ต้องจัดท�ารายงานส่งภายใน 12 เดือนและหากโครงการยังไม่เรียบร้อย

กจ็ะต้องส่งรายงานความคบืหน้าทกุ 6 เดอืน อย่างไรกด็ท่ีานจะต้องเกบ็

เอกสารและข้อมูลต่างๆไว้ให้ดีและครบถ้วน พร้อมที่จะต้องได้รับการ

ตรวจสอบอยู่เสมอ ซึ่งอาจจะมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(Cadre) ให้มาตรวจโครงการของท่านก็ได้

 After getting approval from TRF, you have to submit 

your project bank account information to get funding trans-

fer and after 12 months with project completed you have to 

submit your final report to TRF. If your project unfinished 

you have to send progressive report every 6 months until 

completion.  However, all your documents and information 

of the project must be recorded and kept for inspection 

anytime.  TRF may send TRF Cadre to oversee your project 

information if necessary. 

 ส�าหรับท่านที่ยังไม่เคยท�าโครงการลักษณะนี้มาก่อนเลยผมขอ

แนะน�าให้ท่านเริม่ศกึษาขัน้ตอนต่างๆ เพือ่ทีใ่นอนาคตท่านอาจจะได้เป็น

ผูท้ีส่ามารถท�าโครงการใหญ่ๆแบบนีใ้ห้กับสโมสรของท่านได้ส่วนท่านที่

เข้ามาอยู่ในขัน้ตอนต่างๆนีแ้ล้ว ผมขอให้ก�าลงัใจทกุๆท่าน งานยิง่ยากยิง่

จะท�าให้เราเข้มแขง็และอดทน อย่าเพิง่ท้อครับ เมือ่ถงึวนัท่ีโครงการได้รับ

การอนมุตั ิวนันัน้ท่านจะมคีวามสุขและมคีวามอิม่เอบิใจอย่างบอกไม่ถกู

ครับ ลองถามคนที่ท�าโครงการผ่านมาแล้วซิครับ...จนกว่าจะพบกันอีก

ในฉบับต่อไปครับ

 For those who’ve never done this kind of GG project, 

I would recommend you to study every step in case you 

may want to do big project like this in the future.  For those 

who are in the processing step now, I would appreciate 

and encourage you to get patience and strengthened until 

the day you get project approval, you will feel proud and 

happy until your project is done.  Ask those who have done 

their projects successfully how they feel.  See you in the 

next issue.  

(EN-translation by Pichet Ruchirat) 
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Celebration Sister Club Agreement
Between RC of  Royal Hua Hin and RC of Patong Beach D.3330 RI

At Amari Hua Hin Resort & Spa

Friday, 10 February 2017

พิธีเซ็นสัญญาลงนามคู่มิตร
ระหว่าง สโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน และ สโมสรโรตารีป่าตองบีช ภาค 3330 โรตารีสากล 

ณ อมารี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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พิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2559-2560
สโมสรโรตารีทวารวดี ภาค 3330 โรตารีสากล วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

Installation &
Charter Night

ROTARY CLUB OF THAVARAVADI
นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์
CP.Benjawan Thamsiripong
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กิจกรรมภาคบังคับ Main Priority Activities

 • กิจกรรมหลักที่บังคับให้ชุมชนโรตารีต้องท�าอย่างน้อยปีละ 

2 กิจกรรม คือ

  At least two service activities in a year:

  1. กิจกรรมเกี่ยวกับการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

   Service project to their own community

  2. กิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมการยอมรับความมีเกียรติ  

   และคุณค่าของอาชีพที่เป็นประโยชน์

   Promote recognition on their vocational honor  

   and core values.

โครงสร้างคณะกรรมการชมุชนโรตาร ีประกอบไปด้วย :- RCC Structure 

ประธาน, ประธานรบัเลอืก, ประธานเพิง่ผ่านพ้น, เลขานกุาร, เหรญัญกิ, 

ปฏิคม, ประชาสัมพันธ์, อื่นๆตามความเหมาะสม

President, President-elect, Immediate Past President, 

Secretary, Treasurer, SAA, PR and etc.

โครงสร้างคณะกรรมการถาวร 4 ฝ่าย:-  Four RCC Committee

 1. กรรมการบริหารงาน

  รับผิดชอบการประชุม จัดท�าโปรแกรมการประชุม ดูแลความ 

  เรียบร้อยของที่ประชุม  อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องขยายเสียง   

  การต้อนรับ  การประชาสัมพันธ์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการ 

  ประชุมที่เห็นว่าเหมาะสม

  Club Administration committee : Responsible on 

  meeting, program meeting, food & drinks, light & 

  sound, welcome & PR and other appropriate.

 2. กรรมการด้านอาชีพ

  Vocational committee : Responsible for making 

  service projects to improve people quality.  Help support 

  vocational project for the benefits of their own community.

  รับผิดชอบส�าหรับการท�าโครงการท่ีก�าหนดไว้เพื่อปรับปรุง 

  คณุภาพของงาน จดัให้มโีครงการเสรมิอาชพีตามภมูปัิญญา  

  และความเหมาะสม ส่งเสริมจริยธรรมอันดีในการประกอบ 

  สัมมาอาชีพ

 3. กรรมการด้านชุมชน

  Community committee : Responsible for project  

  planning to improve life quality in community,  

  environment and health care in their own community. 

  รบัผดิชอบการวางแผนงานเพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตของประชากร 

  ในชุมชนรวมถึงการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมให้อยู ่ในสภาพ 

ชุมชนโรตารี Rotary Community Corps

นย.ณัฐพัชร์  สุชาติกุลวิทย์ สร.เทพารักษ์

ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารี (RCC) ภาค 3330

ที่เหมาะสม เพื่อบริการให้แก่ชุมชนให้มีพลานามัย สุขภาพที่สมบูรณ์

 4. กรรมการด้านการเงิน

  Finance committee :  Responsible for project fund-raising  

  activity for community. 

  รับผิดชอบในการหาทุนส�าหรับน�ามาใช้ในการท�ากิจกรรม

  ทั้งหลายทั้งปวงของชุมชน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง  Terms of Duty

• คณะกรรมการบริหารชุมชนโรตารี มีวาระ 1 ปี  - One Year Term

• รอบปีบริหารของชุมชนโรตารี เช่นเดียวกับโรตารี –From July to 

June -Term of Duty, same as Rotary

RI.ต้องรับรองการก่อตั้ง   Approval by Rotary

•  มีแบบฟอร์มการก่อต้ังที่ RI.ก�าหนด โดยลงชื่อนายกสโมสรโรตาร ี

 ที่อุปถัมภ์ และผู้ว่าการภาคเสนอการก่อตั้งต่อ RI.

•  Organization Form by RI form submit by Rotary Sponsor  

 Club President and District Governor’s Approval.

•  RI. จะออกหนังสือรับรองให้แก่ชุมชนโรตารีนั้นๆ (สารตราตั้ง)

•  RI will grant a Charter Certificate to the RCC accordingly.

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุง   Annual Fee and Dues

• สมาชิกชุมชนโรตารี ไม่ต้องส่งเงินบ�ารุงภาค และโรตารีสากล

 No RI annual fee or District Dues for RCC member.

• ภายในชุมชนโรตารีเอง จะเรียกเก็บจากสมาชิกก็ได้ เพื่อประโยชน ์

 ในการบริหารจัดการของกลุ่ม  แต่ควรจะเป็นจ�านวนเพียงเล็กน้อย

 RCC may collect admission or annual fee from members 

 to be used in their administration, only in small amount.

 (ขอขอบคุณท่าน อน.ประกฤษฎิ์  ทองอิ้ว ประธานคณะกรรมการ 

 ชุมชนโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2545-2548 สโมสร 

 โรตารศีรธีรรมาโศกราช  ทีไ่ด้ท�าข้อมลูดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ 

 ในการก่อตัง้ชมุชนโรตาร ีให้เป็นแนวทางทีถู่กต้องตามธรรมนญูของ 

 โรตารีสากล)

 Many thanks to PP Prakrit Thong-Iew, (RC Si Tham-

masokarat) D3330 RCC Chair, 2002-2003 who supports this 

useful information (RCC organization - by RI By-law and 

RI Constitutions) and EN-translation by PP Pichet Ruchirat 

(RC Ratchaburi)

(ต่อจากฉบับ 7 เดือนมกราคม 2560)
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ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน
กระดาษคุณภาพ

ส�าหรับพิมพ์ สารผู้ว่าการภาค ปี 2559-2560

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

ท่านจะได้ทราบประวัติของการก่อตั้งชุมชนโรตารี (RCC) แห่งแรก 

ของภาค 3330  และหลักเกณฑ์ วัตถปุระสงค์  เป้าหมาย ในการก่อตัง้

ชุมชนโรตารี ซึ่งในปีบริหาร 2559-2560 ทางโรตารีสากล โดย 

ท่านประธานโรตารีสากล จอห์น เอฟ. เจิร์ม ท่านได้เน้นให้ความ

ส�าคัญต่อการก่อตั้งชุมชนโรตารี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความยั่งยืนของโครงการ

 ในแต่ละปีนโยบายในการท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ  

จะให้ความส�าคญัของการส�ารวจความต้องการของชมุชนเป็นหลกั 

และจะค�านึงถึงความยั่งยืน และประโยชน์ในการใช้สอยโครงการ 

เหล่าน้ัน  ซึง่แน่นอนทีส่ดุการมชีมุชนโรตาร ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ในการรับทราบถึงความต้องการของชุมชน เพราะชุมชนโรตาร ี

จะเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิด และสัมผัสกับชุมชนมากท่ีสุด ดังนั้นหาก

สโมสรใดได้อปุถมัภ์ชมุชนโรตาร ีและรูจั้กใช้ชมุชนนัน้ให้เป็นไปตาม

แนวทางของโรตาร ี สโมสรแห่งนัน้จะมแีนวร่วมทีเ่ป็นคนในท้องถิน่ 

เป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆ สามารถบรรล ุ

เป้าหมายได้โดยง่าย  ทีส่�าคญัเป็นการน�าเอาโรตารเีข้าไปอยูใ่กล้ชดิ 

กับชุมชนเป็นการสร้างรากฐานท่ีส�าคัญขององค์กรโรตารีให้ 

เข้มแข็งขึ้นอย่างแท้จริง

 ผมอยากจะเรียนให้กับผู้น�าสโมสร และมวลมิตรโรแทเรียน 

ทราบว่า การก่อต้ังชมุชนโรตารนีัน้ ไม่ท�าให้สโมสรต้องแบกรบัภาระ

งบประมาณในการท�าโครงการเพิม่ข้ึน  ไม่ท�าให้สโมสรต้องเป็นภาระ

ในการดูแลชมุชนโรตารทีีก่่อต้ัง  เนือ่งด้วยในการท�าโครงการบ�าเพญ็

ประโยชน์ต่างๆ ทกุสโมสรจะต้องจดัท�าแผนงานประจ�าปีไว้แล้ว และมี 

การจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการต่างๆ ที่จะท�าให้กับชุมชน 

ดงันัน้การทีส่โมสรรบัอปุถมัภ์ชมุชนโรตาร ีจะท�าให้สโมสรมีเป้าหมาย

ทีช่ดัเจน ในการน�าโครงการต่างๆลงสู่พืน้ทีข่องชมุชนโรตาร ีนอกจาก

จะได้ประโยชน์ในการพัฒนา และตรงตามความต้องการของชุมชน

แล้ว  ยังสามารถน�าเอาความรู้ แนวความคิด อุดมการณ์ ปรัชญา 

ของโรตารีเข้าไปสู่ชุมชนได้ด้วย เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

โรตารีเข้าสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 ผมหวงัว่าผูน้�าสโมสร และมวลมติรโรแทเรยีน จะลองศกึษาราย

ละเอียด และเห็นประโยชน์ในการก่อตั้งชุมชนโรตารี  หากต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม ผม และคณะกรรมการ ยินดีที่จะให้ค�าปรึกษา และ

เดินทางไปบรรยายที่สโมสรของท่าน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

Yours in Rotary service,

นย.ณัฐพัชร์  สุชาติกุลวิทย์

P.Natthapat Suchatkulwit (Teparak Rotary)

ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารี (RCC) ภาค3330

District 3330 RCC Chair committee, 2015-2016

(EN-Translation by PP Pichet Ruchirat - Ratchaburi) 
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รายงานเปอร์เซ็นต์การประชุม
ของสโมสรโรตารี ภาค 3330

ส่งเปอร์เซ็นต์การประชุมประจำ เดือนที่ เว็บไซต์ www.rotary3330.net
(ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)
***จำ นวนสโมสรโรตารีทั้งหมด 101 สโมสร จำ นวนสมาชิกทั้งหมด 2,532 ท่าน
(ข้อมูลจาก my rotary : Data as of 27 January 2016)***

ประจำ เดือน
มกราคม
2560

 “โรตารีเกื ้อกูลเพื ่อนมนุษย์”  17  

พื้นที่	 												ชื่อสโมสร	 สมาชิก	 เพิ่ม/ลด	 			ครั้ง	 		%
	 	 51.	หัวหิน		 36	 	 0	 0
	 	 52.	รอยัลหัวหิน		 47	 	 2	 60.64
	 17	 53.	ชะอ�ำ		 6	 	 0	 0		
	 	 54.	เพชรบุรี		 11	 	 0	 0
	 	 55.	เขำวัง		 26	 	 4	 52.88
	 18	 56.	สมุทรสงครำม		 27	 	 4	 	42.59		
	 	 57.	สมุทรสำคร		 35	 	 4	 	39.29	
	 	 58.	บ้ำนแพ้ว		 44	 	 2			 60.23
	 	 59.	กระทุ่มแบน		 16	 	 2	 68.75		
	 19	 60.	แก่นจันทน์		 40	 	 3	 47.5
	 	 61.	พลอยรำชบุรี		 44	 	 4	 63.07	
	 	 62.	รำชบุรี		 43	 	 4	 68.6	
	 	 63.	ผึ้งหลวงรำชบุรี		 20	 	 2	 62.5	
	 20	 64.	โพธำรำม		 27	 	 2	 50		
	 	 65.	บ้ำนโป่ง		 29	 	 3	 78.16		
	 	 66.	หลักห้ำ-ด�ำเนิน		 10	 	 3	 	73.33
	 21	 67.	ลัดหลวง		 21	 	 3	 	65.08	
	 	 68.	พระประแดง		 20	 	 0	 0		
	 	 69.	พระสมุทรเจดีย์		 29	 	 3	 	90.8	
	 22	 70.	ปู่เจ้ำสมิงพรำย		 22	 	 3	 	86.36	
	 	 71.	เอรำวัณ		 7	 	 2	 85.71		
	 	 72.	ส�ำโรง		 32	 	 3	 	83.33	
	 	 73.	เทพำรักษ์		 15	 	 3	 	95.56
	 23	 74.	บำงบ่อ		 10	 	 5	 90		
	 	 75.	สมุทรปรำกำร		 20	 	 3	 100		
	 	 76.	บำงพลี		 12	 	 3	 	38.89	
	 24	 77.	นครปฐม		 64	 	 4	 	88.67	
	 	 78.	พุทธมณฑล		 30	 	 3	 	52.22	
	 	 79.	ดอนตูม		 35	 	 3	 82.86		
	 	 80.	ไร่ขิงสำมพรำน		 14	 	 2	 82.14		
	 25	 81.	ก�ำแพงแสน		 18	 	 3	 	61.11	
	 	 82.	พระปฐมเจดีย์		 67	 	 3	 	77.11	
	 	 83.	บำงเลน		 22	 	 	3		 21.21
	 	 84.	ทวำรวดี	 23	 	 2	 58.7
	 26	 85.	สนำมจันทร์		 59	 	 4	 	69.07	
	 	 86.	นครชัยศรี		 20	 	 4	 72.5		
	 	 87.	สำมพรำน		 6	 	 2				 66.67
	 27	 88.	กำญจนบุรี		 51	 	 4	 77.45		
	 	 89.	ทองผำภูมิ		 11	 	 3	 57.58	
	 	 90.	มณีกำญจน์		 27	 	 4	 88.89	
	 	 91.	อีคลับภำค	3330		 17	 	 0	 0	
	 28	 92.	ท่ำเรือ-กำญจนบุรี		 19	 	 3		 73.68
	 	 93.	ท่ำม่วง		 29	 	 4	 	53.45	
	 	 94.	ลูกแก-กำญจนบุรี		 38	 	 4	 48.03
	 29	 95.	เพชรสุพรรณ		 26	 	 3	 65.43		
	 	 96.	สุพรรณบุรี		 48	 	 4	 	83.33	
	 	 97.	สุพรรณิกำร์		 31	 	 2	 	95.16	
	 30	 98.	ป่ำเลไลยก์		 34	 	 2	 80.88		
	 	 99.	อู่ทอง		 17	 	 5	 75.29	
	 	 100.	สองพี่น้อง		 31	 	 4		 85.48
	 31	 101.	เกำะสมุย		 7	 	 1	 100

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม	93	สโมสร	คิดเป็น	92.08%
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม	8	สโมสร	คิดเป็น	7.92%

พื้นที่	 												ชื่อสโมสร	 สมาชิก	 เพิ่ม/ลด	 			ครั้ง	 		%
	 1	 1.	ยะลำ		 28	 	 4		 64.29
	 	 2.	เบตง		 20	 	 4		 31.25
	 2	 3.	ปัตตำนี		 9	 	 5	 62.22		
	 	 4.	นรำธิวำส		 23	 	 4	 	76.09	
	 3	 5.	ควนลัง	-	หำดใหญ่		 12	 	 1	 66.67		
	 	 6.	หำดใหญ่		 24	 	 3	 59.72		
	 	 7.	หำดใหญ่นครินทร์		 13	 	 1	 61.54		
	 	 8.	สงขลำนวมินทร์		 14	 	 4	 	82.14	
	 4	 9.	คอหงส์		 9	 	 4	 	61.11
	 	 10.	โคกเสม็ดชุน		 44	 		 0	 0		
	 	 11.	นครหำดใหญ่		 27	 	 3	 	80.25	
	 	 12.	กำญจนวนิช-หำดใหญ่		 12	 	 1	 33.33		
	 	 13.	หำดใหญ่อีสต์		 32	 	 4	 42.19	
	 5	 14.	สตูล		 12	 	 0	 		0
	 	 15.	สงขลำ		 33	 	 2	 	71.21				
	 6	 16.	ช่อศรีตรัง		 17	 	 3	 56.86		
	 	 17.	ทับเที่ยง		 13	 	 2	 	46.15	
	 	 18.	พัทลุง		 25	 	 3	 	100	
	 	 19.	ตรัง		 45	 	 2	 47.78	
	 	 20.	ชิโนภูเก็ต		 23	 	 1			 34.78
	 	 21.	ภูเก็ตเซ้ำท์		 27	 	 3	 	45.68	
	 	 22.	ภูเก็ต		 21	 	 3	 58.73
	 8	 23.	จังซีลอน		 19	 	 2	 78.95		
	 	 24.	ป่ำตองบีช		 31	 	 4	 62.9
	 	 25.	ทุ่งคำ		 46	 	 4	 	62.5	
	 	 26.	อันดำมัน		 21	 	 2	 	71.43	
	 	 27.	พรหมเทพภูเก็ต		 24	 	 3	 36.11
	 9	 28.	ตะกั่วป่ำ		 23	 	 4	 44.57
	 	 29.	ระนอง		 21	 	 4	 	35.71	
	 	 30.	พังงำ		 24	 	 4		 96.88
	 	 31.	อันดำมันพังงำ		 16	 	 2	 90.63		
	 10	 32.	เหลืองกระบี่		 34	 	 4	 29.41	
	 	 33.	กระบี่		 31	 	 4		 25
	 	 34.	อ่ำวลึก		 10	 	 2	 	70	
	 11	 35.	นครศรีธรรมรำช		 40	 	 4	 30		
	 	 36.	พรหมคีรี		 10	 	 1	 50		
	 	 37.	ไม้เรียง-นครศรี		 6	 	 4	 	54.17	
	 12	 38.	ทุ่งสง		 26	 	 4	 49.04		
	 	 39.	นครศรีวีรไทย		 11	 	 1	 90.91			
	 	 40.	ศรีธรรมำโศกรำช		 24	 	 3	 	72.22	
	 13	 41.	สิชล-นครศรี		 26	 		 3	 34.62
	 	 42.	ท่ำศำลำ-นครศรี		 17	 	 4	 77.94	
	 	 43.	โพธิ์เสด็จ-นครศรี		 21	 	 4	 	54.76
	 14	 44.	สุรำษฎร์ธำนี		 18	 	 2	 63.89		
	 	 45.	ศรีตำปี		 47	 	 4	 	68.62	
	 	 46.	เพชรตำปี		 21	 	 4	 54.76
	 	 47.	บ้ำนนำสำร	สุรำษฎร์ธำนี		 20	 	 3	 	35
	 15	 48.	ประจวบคีรีขันธ์	 27	 	 4	 62.96
	 	 49.	ชุมพร		 14	 	 0	 	0	
	 16	 50.	ปรำณบุรี		 28	 	 2	 	73.21		



 สายน�้าไม่เคยคอยท่า กาลเวลาไม่เคย

คอยใคร  แป๊บเดียว ย่างเข้าเดือนกุมภาพันธ์

แล้ว  เหลือเวลาอีกแค่เพียง 4 เดือนส�าหรับ

การท�าหน้าที่ผู ้น�าสโมสร  และในวันท่ี  8  

เมษายน 2560 เราจะมาร่วมกันฉลองความ

ส�าเร็จกับผลงานของทุกท่าน ในงาน Award 

Night  ด้วยความสขุใจของการเป็นผู้บ�าเพญ็

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่    พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้น�า

สโมสรทั้งอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนสมาชิก

 Time and tides wait for no one!  We are already passing Febru-

ary and only four more months left to be your club leaders.  On the 

coming April 2017, we shall celebrate our District 25th Silver An-

niversary on the 7th April, and to celebrate your club achievement 

in our District Award Night on the 8th April with all past and current 

District leaders, past and current Club leaders and all club members 

altogether at Thavaravadee Mida Hotel, Nakhon Pathom, with the 

special honor appearance of all past district leaders to sharing their 

wonderful stories during the past decades.  Please come sharing 

our District 3330 history together.

 For RI 2nd Half-year Dues to be paid before the end of this 

coming March, your club secretary and/or treasurer must see RI 

invoice by searching www.rotary.org/My Rotary, at Manage, then 

Club Administration and Club Finance, click Club Invoice to show 

your club dues.  Please make your payment by Bank Draft to payee 

“Rotary International” and send Invoice Duplicate and all documents 

by registered post to RI Fiscal Agent in Thailand c/o Rotary Centre 

in Thailand, 32 Fl. Ocean Tower II, 75/82-83 Sukhumvit 19 (Wattana), 

Asoke Road, Wattana District, Bkk 10110.  Thank you!

PP.Tassanee Jittavisuttikul

2016-2017 District Secretary

สารเลขาภาค

Secretary Message

ทุกท่านมาร่วมกันภาคภูมิใจกับงานครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 โรตารีสากล  ซึ่งจัดขึ้น

ในคืนวันที่  7  เมษายน 2560  ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม  โดยได้รับ

เกยีรติจากอดตีผูน้�าภาคทกุท่านมาร่วมถ่ายทอดเรือ่งราวอันน่าประทบัใจทีเ่กดิขึน้ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา   ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของภาค 3330 

โรตารีสากลอีกครั้ง

 ส�าหรับเงนิค่าบ�ารุงโรตารสีากลครึง่ปีหลงั   ขอให้สโมสรด�าเนนิการช�าระภายในเดอืน

มนีาคมนี ้ โดยเลขานกุารสโมสรหรอืเหรญัญกิ เรยีกดใูบแจ้งหนี ้(Invoice) ผ่านช่องทาง  

www.rotary.org เลือก My Rotary เลือก  Manage  เลือก Club Administration  

หัวข้อ Club Finance  ให้คลิ๊ก Club Invoice จะปรากฏใบแจ้งหนี้  วิธีการช�าระให้จ่าย

เป็นต๋ัวแลกเงนิธนาคาร(ดร๊าฟ) เท่านัน้  สัง่จ่ายในนาม “Rotary International” กรณุา

แนบส�าเนา Invoice น�าเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ผู้แทนดูแลการเงิน

ของโรตารสีากลในประเทศไทย ศนูย์โรตารใีนประเทศไทย ชัน้ 32 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร์ 

2 เลขที่ 75/82-83 ซ.วัฒนา ถ.อโศก  เขตวัฒนา กทม. 10110      

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.ทรรศนีย์  จิตตวิสุทธิกุล เลขาภาคปี 2559-2560

สารการเงินภาค
 ส�าหรบัเดอืนกมุภาพนัธ์นี ้ขอแจ้งเตอืนทกุสโมสรเรือ่งค่าบ�ารงุ

อีกครั้ง ทั้งค่าบ�ารุงโรตารีสากลครึ่งปีหลัง  และค่าบ�ารุงภาค   

 1. ค่าบ�ารุงโรตารีสากลครึ่งปีหลัง เป็นค่าบ�ารุงท่ีโรตารีสากล 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน  โดยสโมสรเรียกดูใบแจ้งนี้จาก  My 

Rotary  แล้วท�าการช�าระค่าบ�ารงุโรตารสีากลครึง่ปีหลงัตามจ�านวนที่

ปรากฎในใบแจ้งหนีน้ัน้  ขอให้สโมสรท�าการช�าระค่าบ�ารงุโรตารสีากล

ภายในก�าหนด  หากพ้นก�าหนดโรตารีสากลจะเพิกถอนสถานะขอ

สโมสร  ดังนั้นโปรดรีบด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

 2.  ค่าบ�ารุงภาค  ช�าระปีละครั้งเดียว ดังนั้นหากหลังจากสโมสร

ได้ช�าระค่าบ�ารงุภาคเรยีบร้อยแล้ว ต่อมาสโมสรได้รบัสมาชกิใหม่เพิม่   

ขอให้สโมสรด�าเนินการช�าระค่าบ�ารุงภาคในส่วนของสมาชิกใหม่ที่รับ

เพิ่มเข้ามาด้วย และในโอกาสน้ีขอขอบคุณท่านนายกทุกๆ สโมสรที่

ได้ช�าระค่าบ�ารุงภาคครบถ้วนทุกสโมสร ท�าให้การท�าหน้าท่ีการเงิน

ภาคเป็นไปอย่างราบรื่น และมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับทุกๆ สโมสร

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.ธนัญญา  พันธุ์การรุ่ง

ประธานการเงินภาค 3330 โรตารีสากล

ปี 2559-2560

 

District Finance Chair’s
Message 
 For this February I would like to  inform every club 

both District Dues and RI Half Year Dues:

 1. RI Half Year Dues – From January – June this 

year, please see RI Invoice from My Rotary and make 

payment to the sum appeared in RI Invoice by the time 

frame, otherwise your club would be terminated after 

180 days, so please make it before the end of this March.

 2. Annual District Dues, one payment only, but af-

ter making payment to District Dues, if you could have 

new members inducted later, please make additional 

payment to District for the new members accordingly.  

I would appreciate all club presidents who made full pay-

ment to bot RI Dues and District Dues this year, making 

our district financial team running smoothly and happily 

with you all.

Thank you.

Yours in Rotary service,
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ถ้วยรางวัลสโมสรโรตารีในประเทศไทย

ถ้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 สำ หรับสโมสรโรตารีที่บำ เพ็ญประโยชน์ ให้แก่ เยาวชนในด้านต่างๆ เป็นเลิศ 
3 กิจกรรมหรือมากกว่า โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจนครบวงจรและพัฒนา
เยาวชนในขอบเขตที่กว้างขวาง มิใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะถ้วย
ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำ หรับสโมสรโรตารีที่บำ เพ็ญ
ประโยชน์ครบวงจรดีเด่น 4 กิจกรรมขึ้นไป
ถ้วยกรมพระกำ แพงเพชรอัครโยธิน
 สำ หรับสโมสรโรตารีที่ทำ คะแนนการเข้าประชุมปกติประจำ สัปดาห์เฉลี่ยราย
เดือนได้สูงสุดตลอดทั้งปี โดยนับคะแนนการเข้าประชุมต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนของแต่ละปี
ถ้วยกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
 สำ หรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง วันที่ 30 
เมษายนของแต่ละปี หักลบด้วยจำ นวนสมาชิกที่พ้นสภาพไปในช่วงนี้ แล้วนำ จำ นวน
สมาชิกที่เหลือสุทธิมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกส่วนที่เพิ่มขึ้น
ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
 สำ หรับสโมสรโรตารีท่ีมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของภาคมากที่สุด โดย
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำ นวนสมาชิกของสโมสรนั้น ณ วันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปี
ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา
 สำ หรับสโมสรโรตารีท่ีมีกจิกรรมในบริการใดบริการหน่ึงทีดี่เด่นท่ีสุดในรอบปี
ทั้งนี้นับกิจกรรมดีเด่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของแต่ละปี
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