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ปฏิทินโรตารี 
Rotary Calendar

	 “โรตารี คือ องค ์กรของนักธุรกิจและ
วิชาชีพจากทั่วโลก ซึ่ งบ�าเพ็ญประโยชน ์เพื่อ
เพื่อนมนุษย ์ ส ่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณ
ในทุกวิชาชีพพร ้อมทั้งช ่วยสร ้างไมตรีจิตและ
สันติสุขในโลก”
 “Rotary is an organizat ion of business 
and professional persons united world -
wide who provide humanitar ian service, 
encourage high ethical standards in al l 
vocat ions, and help bui ld good wi l l and 
peace in the world”

The Object of Rotary
The object of Rotary is to encourage 
and foster the ideal of service as a 
basis of worthy enterprise and, in 
part icular, to encourage and foster :
FIRST. The development of acqquint-
ance as an opportunity for service;
SECOND. High ethical standards in 
business ans professions, the recog-
nit ion of the worthiness of al l useful 
occupations, and the dignifying of 
each Rotarian’s occupation as an op-
portunity to serve society;
THIRD. The application of the ideal of 
service in each Rotarian’s personal , 
business, and community l i fe;
FOURTH. The advancement of interna-
tional understanding, goodwil l , and 
peace through a world fel lowship of 
business, and professional persons 
united in the ideal of service.

โรตารี คืออะไร ?
และวัตถุประสงค์ของโรตารี

กรกฎาคม  โรตารีไม ่ได ้ก�าหนด
สิงหาคม เดือนแห ่งการเพิ่มสมาชิกและการขยายสโมสร			
	 Membership	and	Extension	Month
กันยายน เดือนแห ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู ้	 	
	 หนังสือ   
 Basic	Education	and	Literacy	Month
ตุลาคม เดือนแห ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
	 Economic	and	Community 
 Development	Month
พฤศจิกายน เดือนแห ่งมูลนิธิ โรตารี		
	 Rotary	Foundation	Month
ธันวาคม เดือนแห ่งการป ้องกันและรักษาโรค		
	 Disease	Prevention	and	Treatment			
	 Month
มกราคม เดือนแห ่งการบริการด ้านอาชีพ		
	 Vocational	Service	Month
กุมภาพันธ ์ เดือนแห ่งสันติภาพและการป ้องกัน/การ	 	
	 แก ้ไขข ้อขัดแย ้ง	
	 Peace	and	Confl ict	Prevention/	 	
	 Resolution	Month
มีนาคม เดือนแห ่งน�้าและการสุขาภิบาล		
	 Water	and	Sanitation	Month
เมษายน เดือนแห ่งสุขอนามัยของแม ่และเด็ก		
	 Maternal	and	Child	Health	Month
พฤษภาคม เดือนแห ่งเยาวชน		
	 Youths	Month
มิถุนายน เดือนแห ่งมิตรภาพโรตารี		
	 Rotary	Fellowships	Month



3“Rotary: Making a Difference”

สารผู้ว่าการภาค

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล 

ปีบริหาร 2560-2561

โรตารี คืออะไร ?
และวัตถุประสงค์ของโรตารี

มวลมิตรโรแทเรียนที่รักและเคารพครับ

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกที่ผมได้ท�าหน้าที่ผู ้ว่าการ
ภาค 3330 โรตารีสากล อย่างเป็นทางการ ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณ
มวลมิตรโรแทเรียนทุกๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและ
สนับสนุนงานของภาคเป็นอย่างดี นับตั้งแต่ผมเข้าสู่กระบวนการ
เตรียมตัวขึ้นรับต�าแหน่งผู้ว่าการภาคเมื่อ 2 ปีก่อน มีการอบรม
เป็นระยะๆ โดยเฉพาะการอบรม DTA ของภาคเมื่อ 19-21 พ.ค. 
2560 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสูงกว่า 700 คน แสดงว่ามวลมิตร
โรแทเรียนของเราตระหนักเห็นถึงความส�าคัญในการเตรียมตัว
เป็นผู ้น�าของทุกสโมสรเป็นอย่างดี และคงได้รับทราบเป้าหมาย
ภาค จะได้กลับไปถ่ายทอดให้สมาชิกในสโมสรได้รับทราบ และ
ร่วมมือกันของคณะกรรมการบริหารปี 2559-2560 และปี 2560-2561 
ในการวางแผนงานของสโมสรในปี 2560-2561 และน�าไปด�าเนินการ
ประชุมแผนกิจกรรมของสโมสรเพื่อให้สมาชิกทุกคนในสโมสรได้
รับทราบเรียบร้อยแล้วทุกสโมสร ตลอดจนการบรรจุแผนทั้งหมดลง
ใน Rotary Club Central อย่างครบถ้วน 
 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2560-2561 นี้ เราจะท�างานร่วม
กันทั้งในระดับสโมสรและในระดับภาค ในทิศทางเดียวกันและ
สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว จนสามารถท�าให้ทุกสโมสรในภาค
ของเราได้รบัไซเตชัน่ จากประธานโรตารสีากล ท่านเอยีน เอส ไรซ์ลี 
สามารถบรรลุความส�าเร็จในแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านของสโมสร คือ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับสโมสรมีการเพิ่มสมาชิกที่มี 

 อุดมการณ์ บริการผู้อื่นเหนือตน
 2. เพิ่มการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยชาติและมีส่วน 

 ร่วมทั้งการบริจาคและใช้เงินมูลนิธิโรตารีสากลท�า 
 โครงการ

 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะที่ดีให้กับสโมสร

 สุดท้ายนี้ เราจะร่วมกันท�างาน มีการสื่อสารกันอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อความส�าเร็จของสโมสรและของภาคของเราในที่สุด

   ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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Governor’s Message
My Fellow Rotarians : 

 The 1st of July 2017 is the first day of my service to RI 
District 3330 as 2017-2018 Governor, I must give my sincere 
thanks to all Rotarians who help support our District works 
so well since my first started to be Governor-Nominee two 
years ago, we had our occasional trainings, especially our 
DTA last May (19-21) in Trang with over 700 registrants, 
showing our Rotarians having more awareness of club 
leadership very well, with new District Goals back to inform 
your club members and with collaboration of former club 
administration board (2016-2017) and new club board (2017-
2018) to set up club goals for the coming year, holding club 
assembly to inform every member and set up all club plans 
in Rotary Club Central accordingly.

 Hopefully, I wish that this Rotary year (2017-2018) we all 
shall work together both in club level and district level, in 
the same direction with united coordination, so all clubs in 
our district could get RI President Ian H.S Riseley’s Citation 
and achieve three strategies of successful club as follows:

1. Strengthen club membership by recruit more qualified 
members with “Service Above Self”

2.  Increase more Humanity service activities and participate 
in both contribution and utilizing TRF Grants for club 
service project eventually.

3.  Increase better club Public Images in the community 
Lastly, we hope to work together with evenly communi-
cation for our Rotary clubs and our district achievement 
accordingly.

 
 Yours in Rotary

DG. Dr.Peera Farmpiboon
RI D3330 Governor
2017-2018
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สารประธานโรตารีสากล
มติรโรแทเรยีนทีร่กั

 มีเหตผุลหลายประการส�าหรับพวกเราโรแทเรียนทีเ่ข้ามาอยู่ใน
โรตารี แม้ว่าจะมีเหตุผลอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็ตาม แต่เราอยู่กันด้วย
เหตผุลทีโ่รตารีช่วยเพิม่บางสิง่อาจบางอย่างในชวีติของเราโดยเหตทุี่
โรตารนีัน้ ท�าให้เรามุง่มัน่สร้างสรรค์สิง่ดีๆ ในโลก เมือ่เรามส่ีวนร่วม
ด้วยกนัมากขึน้เท่าใด โรตารกีย็ิง่สร้างสรรค์สิง่ดีๆ  แก่เราแต่ละคน
มากยิง่ขึน้เท่านัน้ โรตารท้ีาทายพวกเราให้เป็นคนดยีิง่ขึน้ เพือ่มุง่มัน่
สร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น และ
ผนกึรวมคตพิจน์ บริการเหนอืตน ไว้ในชวีติประจ�าวนัของเราด้วย
 สิง่ทีบ่รรดาโรแทเรยีนแต่ละคน และสโมสรโรตารต่ีางๆ ได้มุง่มัน่
สร้างสรรค์ให้เพือ่นมนษุย์ ด้วยการบ�าเพญ็ประโยชน์ของพวกเรานัน้ 
ย่อมเกดิจากสิง่ทีพ่วกเราตดัสนิใจท�าขึน้เองเสมอ แต่ในฐานะองค์กร
โรตารี พวกเรามีงานส�าคัญ 3 ประการที่ต้องมุ่งด�าเนินการใน    
ล�าดบัแรกๆ ดงัทีค่ณะกรรมการบรหิารฯ ได้ก�าหนดไว้ในแผนงาน
ยทุธศาสตร์ คอื ก. สนบัสนนุสร้างความเข้มแขง็ให้แก่สโมสรของเรา 
ข. มุ่งเน้นบริการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่มวลมนุษย์ให้เพิ่มขึ้น และ 
ค. เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความตระหนกัโรตารใีนชมุชนสาธารณะ
 ในปีต่อไปข้างหน้านี ้ สโมสรของเราจะได้รบัการสนบัสนนุด้วย
เคร่ืองมอืทางออนไลน์ทีม่หีลากหลายมากขึน้ รวมถงึเวบ็ไซท์โรตารี
สากลทีป่รบัปรงุใหม่ มลี�าดบัขัน้ตอนการขอรบัทนุสนบัสนนุจาก
มลูนธิโิรตารทีีท่�าง่ายขึน้ เราพฒันาเวบ็ My Rotary ให้ทนัสมยั 
และพฒันาเวบ็ Rotary Club Central ให้ดยีิง่ขึน้ เราหวงัทีจ่ะ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรของเรา มีสิ่งท้าทายส�าคัญ 2 
ประการด้านสมาชกิภาพของเรา คอื การจดัสมดลุของสมาชกิชาย
และหญงิ และอายเุฉลีย่ของสมาชกิในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่
สโมสรของเรา จ�าเป็นที่เราจะต้องมีสมาชิกภาพที่สะท้อนจาก
ชมุชนทีเ่ราให้บริการ ซึง่จะช่วยสานต่อการพฒันาผูน้�าในอนาคต
ให้มคีวามรูท้วยีิง่ขึน้ด้วย
 หลายปีมาแล้ว ที่เรามีความคิดข้อหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของงาน
บ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งหมดของเราก็คือ ความยั่งยืน การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ทีม่คีวามยัง่ยนืหมายถงึว่า ผลงานของเราจะต้องด�ารงอยู่
ต่อไปโดยมผีลกระทบในด้านบวก หลงัจากทีค่วามเกีย่วข้องโดยตรง
ของโรตารไีด้สิน้สดุลง เราจะไม่ไปขดุบ่อน�า้แล้วเดนิจากไป แต่เรา
ต้องแน่ใจว่าชุมชนจะสามารถรักษาและซ่อมแซมบ่อน�้านั้นต่อไป 

หากว่าเราสร้างสถานพยาบาล เราต้องแน่ใจว่าสถาน
พยาบาลนั้นสามารถด�าเนนิการเองต่อไปได้ โดยมต้ิองรอ
การสนบัสนนุจากเรา และเมือ่มาพดูถงึเรือ่งโปลโิอ เราจะ
ไม่ท�างานเพือ่ให้มนัคงอยูต่่อไป แต่เราต้องท�างานเพือ่ให้
มนัสิน้ไปจากโลกจรงิๆ
 การกวาดล้างโปลโิอ คอืทีส่ดุของการบ�าเพญ็ประโยชน์
แบบยัง่ยนื นีค่อืการลงทนุทีจ่ะให้ผลมใิช่เพยีงแต่ในระยะ
ยาว แต่จะเป็นผลดทีีถ่าวรยัง่ยนืในระดบัโลก ดงันัน้ นี่
คือสิ่งส�าคัญที่เราคงต้องรีบท�าเป็นล�าดับที่หนึ่งไปจนกว่า
จะเสรจ็สิน้ภารกจินี้ 
 ตลอดเวลาทีผ่่านมา 112 ปี โรตารไีด้มุง่มัน่ สร้างสรรค์
สิ่งดีๆ แก่ชีวิตมนุษย์อย่างมากมาย ในรูปแบบต่างๆ 
เกนิกว่าคณานบัหรอืเกนิกว่าทีเ่ราทราบ ทกุวนันีเ้ราแต่ละคน
ถือคบเพลิงที่ท่านพอล แฮริส ได้จุดไว้ให้เรา คบเพลิงนี้
ได้ถูกส่งผ่านต่อๆ กันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ ่นหนึ่ง ด้วย
เหตุผลว่า โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ในโลก

เอียน เอช. เอส. ไรส์ลี่
ประธานโรตารีสากล
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Ian H.S. Riseley 
RI President’s Message

There are as many reasons to come to Rotary as 
there are Rotarians – maybe even a few more. But 
each of us has stayed in Rotary because it adds 
something to our own lives. Through Rotary, we are 
Making a Difference in the world; and the more in-
volved we become, the more of a difference Rotary 
makes to each of us. Rotary challenges us to become 
better people: to become ambitious in the ways that 
matter, to strive for higher goals, and to incorporate 
Service Above Self into our daily lives.

What kind of difference Rotary clubs and individual 
Rotarians make through their service will always be 
their own decision. As an organization, we are guided 
by the three strategic priorities our Board has set in 
our strategic plan: to support and strengthen our 
clubs, to focus and increase our humanitarian service, 
and to enhance Rotary’s public image and awareness.

In the year ahead, our clubs will have the support of 
a greatly augmented array of online tools, including a 
refreshed Rotary.org, a simplified Rotary Foundation 
grant application process, an improved My Rotary 
experience, and a rebuilt Rotary Club Central. As we 
look to strengthen our clubs, two specific challenges 
stand out in our membership: our gender balance and 
our average age. To keep our clubs strong, we need 
to build a membership that reflects the communities 

we serve and that will continue to develop knowl-
edgeable leaders for generations to come.

For many years, one idea has stood at the heart 
of all our service: sustainability. Sustainable serv-
ice means our work continues to have a positive 
impact long after Rotary’s direct involvement has 
ended. We don’t dig wells and walk away; we 
make sure communities can maintain and repair 
those wells. If we build a clinic, we make sure that 
clinic has a way to keep running without ongoing 
support from us. And when it comes to polio, we 
aren’t working to contain it; we’re working to end 
it.

Eradicating polio is the ultimate in sustainable 
service. It is an investment that will yield not just 
a long-lasting but a permanent benefit, on a glo-
bal scale. It is and must remain our No. 1 prior-
ity until the job is done.

For 112 years, Rotary has made a difference to 
more lives, in more ways, than we can ever count 
or will ever know. Today, each of us bears a 
torch, its flame lit by Paul Harris, that has been 
passed forward from generation to generation, in 
Rotary: Making a Difference.
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ดเูหมอืนเมือ่วานนีเ้อง เมือ่ผมอาย ุ26 ปี และเป็นสมาชกิใหม่
ของโรตาร ีเมือ่ถงึการประชมุสโมสรครัง้ที ่3 ผมขาดประชมุ
และมไิด้ไปประชมุทดแทนทีใ่ด สมาชกิพีเ่ลีย้งของผมกจ็บัผม
มานั่งคุย อธิบายถึงคุณค่าโรตารีให้ผมฟังเป็นครั้งแรกและ
ผมกจ็�าใส่ใจไว้ ตัง้แต่นัน้มาผมกไ็ม่พลาดการประชุมทดแทน
แม้แต่คร้ังเดียว เวลานี้ผ่านไปเกือบ 49 ปีแล้ว ผมยังเป็น
สมาชิกที่น่าภูมิใจของสโมสรโรตารี ลอสแองเจลิส (LA5) 
และได้รับเกียรติให้ท�าหน้าที่ประธานทรัสตีของมูลนิธิโรตารี
ในปีนี้

มลูนธิฯิ ของเราเริม่ต้นขึน้มาจากแนวคดิธรรมดาคอื ท�าสิง่ดีๆ  
ในโลก วนันีไ้ด้ครบหนึง่ร้อยปีของการก่อตัง้ พวกเรากไ็ด้ทราบ
เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เมือ่เราท�าการเฉลมิฉลองการครบรอบ
ร้อยปีของมลูนธิฯิ เมือ่เดอืนทีผ่่านมา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรแทเรียนได้ระดมทุนและลงทุนไป
มากกว่า 4.1 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในโปรแกรมโครงการต่างๆ 
และทนุการศกึษาต่างๆ พดูสัน้ๆ มลูนธิฯิของเราคอืประวตัศิาสตร์
ที่มีชีวิตด้วยพลังแนวคิดเดียวกันที่โรแทเรียนคนหนึ่งจะ
แบ่งปันให้กับสโมสรของเขาหรือเธอผู้นั้น และด้วยเงินทุน
สนบัสนนุจากมลูนธิฯิ สิง่มหศัจรรย์ต่างๆ กบ็งัเกดิขึน้

พอล เอ เนตเซล
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี 
ปี 2560-2561

นีค่อืช่วงเวลาทีน่่าตืน่เต้นส�าหรับโรแทเรยีน เพราะนีค่อืปีแรก
ในศตวรรษที่สองของมูลนิธิโรตารีและพวกเราได้ร่วมงานกัน
อยู ่ที่ชายขอบของความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งใน
ประวตัศิาสตร์ของมวลมนษุย์ คอื การกวาดล้างโปลโิอ  เมือ่
เราเริม่ต้นโครงการโปลโิอพลสัข้ึนมา 32 ปีก่อนนี ้โครงการนี้
ได้ท�าหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างโรแทเรียนกับหุ ้นส่วน
โครงการทัว่โลก ทกุวนันีโ้รคโปลโิอก�าลงัเป็นโรคร้ายล�าดบัที่
สองที่จะถูกกวาดล้างให้สิ้นไปในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 
สถานโีทรทศัน์ CNBC สือ่ชัน้น�าระดบัโลก ได้จดัให้มลูนธิิ
โรตารอียูใ่นล�าดบัที ่ 3 ใน “สดุยอด 10 องค์กรการกศุลที่
สามารถเปลีย่นแปลงโลก”

ในเดอืนต่อไป ผมหวงัว่าจะได้กล่าวถงึเป้าหมายของมลูนธิใิน
ปีต่อๆไป โปรดแบ่งปันข้อคิดของท่านกับผมได้ทางอีเมล์ 
paul.netzel@rotary.org ลองตั้งค�าถามว่า “ผมจะช่วยแก้
ปัญหาทีอ่ยูใ่กล้ๆ ตวัผมเรือ่งหนึง่ได้อย่างไร?” หรอื “ท่านจะ
ร่วมมือกับมูลนิธิฯ ให้ช่วยเหลือท่านได้อย่างไร?”  และระลึก
ด้วยว่า ทกุๆ เรือ่งต้องอาศยัข้อคดิจากคนๆ หนึง่ พร้อมกบั
องค์กรของเราและแนวคดิเรือ่งคณุค่าโรตารทีีไ่ร้กาลเวลา ซึง่
ผมได้เรยีนรูเ้มือ่ก่อน ดเูหมอืนวนัวานนีเ้อง
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It seems like yesterday that I was 26 and a brand-
new member of Rotary. When I missed my third 
meeting and failed to do a makeup, my sponsor 
sat me down and for the first time really explained 
the values of Rotary. I took his words to heart and 
haven’t missed a makeup since. Now, 49 years 
later, almost to the day – as a proud member of 
the Rotary Club of Los Angeles (LA5) I am honored 
and humbled to serve as chair of the Trustees of 
The Rotary Foundation this year.

The Foundation started with a simple idea: to do 
good in the world. One hundred years later, we 
know the story of what happened – as we have 
learned during this year’s celebration of the Founda-
tion’s centennial.

During those years, Rotarians have raised and invested 
more than $4.1 billion in thousands of programs, 
projects, and scholarships. In short, the Foundation 
is a living history of the power of one idea. A Rotarian 
shares an idea with his or her club, and – with the 
help of grant money from the Foundation amazing 
things happen.

This is an exciting time to be a Rotarian. It’s 
the first year of The Rotary Foundation’s second 
century, and we are on the verge of participat-
ing in one of the most amazing accomplish-
ments in human history: the eradication of polio. 
Thirty-two years ago, PolioPlus began and 
served as a catalyst that engaged Rotarians 
and partners worldwide. Today polio is on track 
to become the second disease eradicated in 
human history.

CNBC, a leading global media outlet, recently 
ranked The Rotary Foundation third on its list of 
the “Top 10 Charities Changing the World.”

In the coming months I look forward to dis-
cussing our Foundation goals for the next year 
and beyond. Share your thoughts with me at 
paul.netzel@rotary.org. Ask yourself, “What can 
I do to help tackle an issue that’s near and 
dear to me?” How will you engage the Founda-
tion to help you? Remember, all it takes is one 
person with an idea – along with a great or-
ganization – and those timeless Rotary values 
I learned way back when. It seems like yesterday.

Message from the 
Foundation Chair
Paul A. Netzel
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มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

ด้วยความเศร้าเสียใจอย่างที่สุดที่ผมจะต้องแจ้งข่าวเศร้าว่า 
ประธานรบัเลอืกโรตารสีากล แซม เอฟ โอโวริ ได้เสยีชวีติเมือ่
คืนวานด้วยภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดตามแผนที่ก�าหนด
ไว้

ในช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ ผมขอให้ท่านระลึกถึง นอราห์ 
ภรรยาของแซม, ครอบครวั, และเพือ่นกว่าล้านคนทัว่โลกของ
ท่าน

แซมเป็นบุคคลพิเศษในหลายๆ ด้าน และการเสียชีวิตอย่าง
คาดไม่ถึงของท่านเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของโรตารี, ชุมชน
ของท่านและโลก เราจะแจ้งพิธีการที่จะยกย่องท่านในโอกาส
ต่อไป

ในมมุมองด้านผูน้�าโรตาร ีเราจะแจ้งผลกระทบและทศิทางทีจ่ะ
ด�าเนนิการต่อไปจากการเสยีชวีติของท่าน นอกจากนี ้เราก�าลงั
จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นอนุสรณ์และเทิดเกียรติท่าน โดยจะให้
รายละเอยีดเพิม่เตมิเรว็ๆ นี้

ด้วยความเสยีใจอย่างสดุซึง้
เอยีน ไรซ์ลย์ี

ประธานโรตารีสากล

Dear fellow Rotarians,

 It is with the heaviest of hearts that I share the 
sad news that the President-elect of Rotary Inter-
national, Sam F. Owori, died last night as a result 
of post-operative complications from a planned 
surgery. 
 In this difficult time, I ask you to keep his wife, 
Norah, the Owori family, and Sam’s millions of 
friends around the world in your thoughts.
 Sam was a special person in so many ways, 
and his unexpected death is a huge loss to Ro-
tary, his community, and the world. We will pro-
vide more details on plans to celebrate his life as 
they become available.
 From the perspective of Rotary leadership, we 
will share information on the impact and the path 
forward as a result of Sam’s passing. In addition, 
we are establishing a memorial fund in Sam’s 
honor and will provide further details soon.

With enormous sadness,
Ian Riseley

RI President

อาลัย...ประธานโรตารีสากลรับเลือก
In Memory of RI President

แซม เอฟ โอโวริ
Sam F. Owori
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District Training Assembly 2017-2018
การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3330 ประจ�าปี 2560-2561
19-21 พฤษภาคม 2560, Trang

District Training Assembly 
สถาปนาผู้ว่าการภาค 20 พฤษภาคม 2560
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District Training Assembly
21 พฤษภาคม 2560
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สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สโมสรโรตารี
ควนลัง-หาดใหญ่

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีลัดหลวง
สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย

สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรต่างๆ
ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2560-2561

สโมสรโรตารีเทพารักษ์
สโมสรโรตารีเอราวัณ

สโมสรโรตารีกระบี่
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่
สโมสรโรตารีอ่าวลึก

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน
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การประชุมอบรมคณะกรรมการบริการสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ พื้นที่ 16-30 วันที่ 15 
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี สโมสรโรตารีราชบุรี เป็นเจ้าภาพ

การประชุมอบรมคณะกรรมการบริการสโมสร
อินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15, 31 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช
สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพ
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แผนงานส�าหรับผู้น�าสโมสร

อผภ.วชิยั มณวีชัรเกยีรติ
ผูป้ระสานงานมลูนธิโิรตารี
ในภมูภิาค โซน 6B
โรตารีสากล ปี 2560-2561
PDG.Wichai Maneewacharakiet
Regional Rotary Foundation
Coordination - RRFC, Zone 6B,
year 2017-2018

ผูป้ระสานงานมลูนธิโิรตารโีซน 6B (Regional Rotary 
Foundation Coordinator Zone 6B) มีหน้าที่ใน
การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ และสร้างแรง
บนัดาลใจให้สมาชกิโรตาร ีมคีวามเข้าใจและตระหนกั
ในมูลนิธิโรตารี 

ในฐานะที่ผมได้ท�าหน้าที่ดังกล่าว ผมอยากบอกถึง
แผนงานที่พวกเราในฐานะผู้น�าสโมสร ควรวางแผน
และด�าเนินการ ดังนี้

 1. จดัท�าหรอืปรบัปรงุแผนงาน 3 ปี ทีต่อบสนอง
ความต้องการเฉพาะของแต่ละสโมสรให้ทันสมัย ใน
เรื่อง ทุนสนับสนุน การหาทุน สมาชิกภาพ และ 
ภาพลักษณ์สาธารณะ  

 2. สโมสร ควรท�ารายชือ่ศษิย์เก่าโรตาร ีในสโมสร
ของตนเอง และอยากให้ท่านสนับสนุนคนเหล่านี้ให้
เข้าร่วมโครงการของสโมสร รวมถึงการฉลองและ
ยกย่องการสนับสนุนและบริการของศิษย์เก่า

 3. วันโปลิโอโลก คือวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
โปรดส่งเสริมวันโปลิโอโลกและงานโปลิโออื่นๆ ใน
สโมสรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการบรจิาคเงนิเข้ากองทนุ
โปลิโอ หรือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปลิโอ
ในชุมชน

 4. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรตารีได้ก�าหนด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็น Giving Tuesday 
ส่งเสริมให้สมาชิกของท่านบริจาคเงินเข้ามูลนิธิใน
วันดังกล่าว ผ่านการบริจาคแบบ Rotary Direct 
และควรท�าการยกย ่องและขอบคุณเขาทาง
โทรศัพท์ หรือข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 5. เว็บไซต์ของ RRFC Zone 6B ใช้งานได้แล้ว 
ท่านสามารถเข้าไปที่ www.rrfczone6b.org และ
สโมสรใด มโีครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็อยากแบ่งปัน
กบัผูอ้ืน่ ขอให้ดาวโหลดแบบฟอร์มในเวบ็ไซต์ดงักล่าว 
และกรอกในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ จัดส่งมาที่ผม 
เพื่ออัพโหลด
 สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมด เป็นสิ่งที่อยากให้ท่าน 
ทบทวน และด�าเนินการ หากท่านยังไม่มีการด�าเนิน
การใดๆ 
 ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เราจะช่วยกนัท�างานเพือ่
ให้ท่านเข้าถึงสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้

The Regional Rotary Foundation Coordinator 
Zone 6B has responsibility to promote, support, 
educate and motivate Rotarians to understand 
and create awareness of our Rotary Foundation.

Also I have my responsibility to share all Club 
leaders about our TRF goals in the coming year, 
we should plan and start doing the followings:

 1. Organize or improve our 3-year club plan 
to address each club needs to get update in 
every TRF grant, contributions, membership 
and public images.

 2. Clubs should list their TRF Alumni and 
give your support to them to join club projects, 
activities; celebrate to give them recognition to 
their service and support.  

 3. On World Polio Day, 24th October 2017, 
please promote and support Polio Activity Day 
in our clubs including donation to PolioPlus 
Fund and make public relations about Polio in 
local community.

 4. TRF Board of Trustees have set 28th       
November 2017 as Giving Tuesday for every 
club member to give contribution to our      
Foundation by  using Rotary Direct donation 
and make recognition, thank them by calling  
or sending messages.

 5. RRFC Zone 6B website is available for all 
of us to contact by click www.rrfczone6b.org – 
any club with successful projects is welcome to 
share with other clubs, by download project form 
in the web to get input data and submit to me      
to get project upload.

 All that I have said are things I wish you to 
review and get them done, if you still not doing 
anything.
 Hopefully, my sincerely wish to you all to 
help collaborate with your colleague to achieve 
club goals as planned.
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รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
มิถุนายน
2560

พื้นที่ ชื่อสโมสร สมาชิก เพิ่ม/ลด ครั้ง %
1 1. ยะลา

2. เบตง
27
19

-
-

-
-

2 3. ปัตตานี
4. นราธิวาส

11
19

1
-

63.64
-

3 5. ควนลัง - หาดใหญ่
6. หาดใหญ่
7. หาดใหญ่นครินทร์
8. สงขลานวมินทร์

13
25
17
10

3
2
-
4

82.05
74.00

-
90.00

4 9. คอหงส์
10. โคกเสม็ดชุน
11. นครหาดใหญ่
12. กาญจนวนิช-หาดใหญ่
13. หาดใหญ่อิสต์

9
45
28
13
30

-
-
-
-
1

-
-
-
-

41.38
5 14. สตูล

15. สงขลา
12
34

3
-

72.22
-

6 16. ช่อศรีตรัง
17. ทับเที่ยง
18. พัทลุง
19. ตรัง

17
13
25
45

-
-
-
2

-
-
-

44.44
7 20. ชิโนภูเก็ต

21. ภูเก็ตเซ้าท์
22. ภูเก็ต

23
25
19

4
3
3

-
56.00
66.67

8 23. จังซีลอน
24. ป่าตองบีช
25. ทุ่งคา
26. อันดามัน
27. พรหมเทพภูเก็ต

19
36
48
21
21

-
4
4
3
-

-
36.43
67.71
58.73

-
9 28. ตะกั่วป่า

29. ระนอง
30. พังงา
31. อันดามันพังงา

24
21
24
16

-
-
-
-

-
-
-
-

10 32. เหลืองกระบี่
33. กระบี่
34. อ่าวลึก

36
31
10

5
9
-

27.43
34.41

-
11 35. นครศรีธรรมราช

36. พรหมคีรี
37. ไม้เรียง-นครศรี

39
10
6

4
3
-

48.72
80.00

-
12 38. ทุ่งสง

39. นครศรีวีรไทย
40. ศรีธรรมาโศกราช

26
9
24

-
1
4

-
77.78
71.88

13 41. สิชล-นครศรี
42. ท่าศาลา-นครศรี
43. โพธิ์เสด็จ-นครศรี

21
18
21

-
8
3

-
72.18
71.43

14 44. สุราษฎร์ธานี
45. ศรีตาปี
46. เพชรตาปี
47. บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

16
46
21
16

-
-
-
-

-
-
-
-

15 48. ประจวบคีรีขันธ์
49. ชุมพร

25
14

4
-

52.00
-

16 50. ปราณบุรี
51. หัวหิน
52. รอยัลหัวหิน

30
36
43

3
-
4

45.56
-

38.30

พื้นที่ ชื่อสโมสร สมาชิก เพิ่ม/ลด ครั้ง %
17 53. ชะอ�า

54. เพชรบุรี
55. เขาวัง

6
10
26

-
-
-

-
-
-

18 56. สมุทรสงคราม
57. สมุทรสาคร
58. บ้านแพ้ว
59. กระทุ่มแบน

27
29
40
17

4
-
2
1

53.85
-

60.64
52.94

19 60. แก่นจันทน์
61. พลอยราชบุรี
62. ราชบุรี
63. ผึ้งหลวงราชบุรี

40
45
43
19

-
3
-
-

-
61.48

-
-

20 64. โพธาราม
65. บ้านโป่ง
66. หลักห้า-ด�าเนิน

27
29
10

-
-
4

-
-

72.50
21 67. ลัดหลวง

68. พระประแดง
69. พระสมุทรเจดีย์

21
20
29

-
2
4

-
-

89.66
22 70. ปู่เจ้าสมิงพราย

71. เอราวัณ
72. ส�าโรง
73. เทพารักษ์

22
9
32
16

2
-
4
-

90.91
-

92.97
-

23 74. บางบ่อ
75. สมุทรปราการ
76. บางพลี

9
20
12

4
-
3

89.44
-

50.00
24 77. นครปฐม

78. พุทธมณฑล
79. ดอนตูม
80. ไร่ขิงสามพราน

63
30
28
14

3
-
4
-

83.85
-

88.39
-

25 81. ก�าแพงแสน
82. พระปฐมเจดีย์
83. บางเลน
84. ทวารวดี

18
67
22
18

-
-
-
2

-
-
-

55.00
26 85. สนามจันทร์

86. นครชัยศรี
87. สามพราน

60
19
6

-
5
-

-
79.77

-
27 88. กาญจนบุรี

89. ทองผาภูมิ
90. มณีกาญจน์
91. อีคลับภาค 3330

47
11
25
17

5
-
5
-

72.77
-

92.09
-

28 92. ท่าเรือ-กาญจนบุรี
93. ท่าม่วง
94. ลูกแก-กาญจนบุรี

20
29
38

-
-
-

-
-
-

29 95. เพชรสุพรรณ
96. สุพรรณบุรี
97. สุพรรณิการ์

26
48
25

3
-
-

62.82
-
-

30 98. ป่าเลไลยก์
99. อู่ทอง
100. สองพี่น้อง

34
19
30

-
4
1

-
77.63
79.31

31 101. เกาะสมุย 8 - -

จ�ำนวนสโมสรที่ส่งคะแนนกำรประชุม 44 สโมสร คิดเป็น 43.56%
จ�ำนวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนกำรประชุม 57 สโมสร คิดเป็น 56.44%

ปีบริหาร
2559-2560จ�านวนสโมสรโรตารีทั้งหมด 101 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,489 ท่าน
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

สารจาก
ประธานศูนย์ฯ

เรียน ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 เริ่มต้นปีโรตารีด้วยข่าวสะเทือนใจ  

เมื่อต้องสูญเสียประธานโรตารีสากลรับ 

เลือก Sam F. Owori เมื่อวันพฤหัสบดี  

ที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วยภาวะ 

แทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ผมและเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์ฯ ขอร่วมอาลัยและแสดงความเสียใจ

ต่อการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้

 กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีในประเทศไทย  

ยินดีต้อนรับและสวัสดีทุกๆ ท่านในรอบปีโรตารีใหม่ ภายใต้ 

คติพจน์ “โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์” ขอจงประสบความส�าเร็จ 

ซึ่งศูนย์โรตารีในประเทศไทยยินดีสนับสนุนด้วยความยินดีและ

เต็มใจ

 โปรดทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนปรับเป็น 34 บาท/USD ซึ่ง

เอื้อต่อการช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากลในงวดนี้ ตลอดจนธุรกรรม

การจ่ายออกเป็นอย่างยิ่ง

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

Sam F. Owori
President, 2018-19

U	 เอกสารส�าหรับสมาชิกใหม่ล่าสุด			

 Rotary Basics รวบรวมพื้นฐานที่ควรรู้ส�าหรับโรแทเรียนใหม่ 

ครอบคลุมถึงประวัติและคุณค่าขององค์กร โครงสร้าง รวมถึง

อธิบายค�าศัพท์เกี่ยวกับโรตารี 

 Connect for Good ฉบับปรับปรุงใหม่ ชี้ชวนให้ผู้มุ ่งหวัง

ทราบว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโรตารีได้อย่างไรในสโมสร ใน 

ชุมชน และเชื่อมโยงไปทั่วโลก ตลอดจนแนะน�าโปรแกรมที่น่า

สนใจในโลกของโรตารี Download ได้ที่ My Rotary และรอ

พบกับฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของศูนย์โรตารีฯ

U Rotary Club Central โฉมใหม่สวยใสเปิดตัวแล้วเมื่อวันที่ 18 

กรกฏาคม 2560 เข้าไปพบกับข้อมูลใหม่ๆ และใส่เป้าหมายของ

สโมสรของท่านได้แล้ว

U การประกวดภาพถ่ายของศูนย์โรตารีฯ ในหัวข้อ “โรตารี 

เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ชิงเงินรางวัลและถ้วยของกรรมการบริหาร 

โรตารีสากล ยังเปิดรับภาพประกวดไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม  

2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รูปถ่ายที่จะเข้าคัดเลือกให้มากขึ้น  

ขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ศูนย์โรตารีในประเทศไทย มี 

รูปดีๆ มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นภาพลักษณ์ให้กับ 

โรตารีก็รีบส่งเข้ามาครับ

U Rotary Global Rewards สามารถช่วยเผยแพร่และขยายฐาน 

ลูกค้าให้ธุรกิจของโรแทเรียนได้ โดยเสนอสิทธิประโยชน์หรือ

ส่วนลดให้กับโรแทเรียนด้วยกัน เข้าไปที่ www.rotary.org/

globalrewards

ข่าว/ประกาศ

ตัวเลข (15 ก.ค. 60 - www.rotary.org)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,394 1,662 2,902 1,374 8,332
สโมสร 101 67 110 68 346

กรกฎาคม 2560
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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อน.จริะศกัดิ ์พนัธพฤกษ์ 
การเงนิภาค 3330 ปี 2560-61
PP.Jirasak Panthapruek
Chair, Financial 
Committee 2017-2018

อน.พชัรา พลูโภคผล
เลขานกุารภาค 3330
โรตารีสากล ปี 2560-2561
PP.Patchara Phulphokphol
District Secretary
year 2017-2018

สารเลขานุการภาค District Secretary’s Message
สวสัดมีวลมติรโรแทเรยีน

ขอต้อนรับทกุท่านสู ่ปีโรตารี 2560-2561 “โรตารี : มุง่มัน่ 
สร้างสรรค์” เราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อชุมชน
ต่อไป 
คณะกรรมการเลขานกุารภาค ม ี3 ท่าน คอื อน.อรอนงค์ 
กลูแก้ว จะเป็นผูป้ระสานเร่ืองคะแนนการประชมุของสโมสร
และการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค 
อน.รัชดา เทพนาวา ดูแลเรื่อง My Rotary ร่วมกบัคณะ
กรรมการ My Rotary ของภาค และดิฉัน อน.พัชรา 
พูลโภคผล 
คณะกรรมการเลขานุการทุกท่านยินดีให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ของภาคและของสโมสร สมาชิกสามารถดู   
เป้าหมายภาคจากท�าเนยีบภาค หน้า 38-39 โดยดาวน์โหลด
ได้จากเว็บภาค (www.rotary3330.net)
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูล/ค�าปรึกษา กรุณา
ติดต่อเลขานุการทุกท่านได้ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ
ไลน์ค่ะ

ด้วยไมตรจีติแห่งโรตารี

สวสัดมีวลมติรโรแทเรยีนทีร่กัและเคารพทกุท่าน

 ในนามคณะกรรมการการเงินภาค ยินดีต้อนรับท่านนายก
สโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรเข้าสู ่เดือนแรกของ
ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ภาพจากการร่วมงานวันสถาปนา
และภาพแห่งการเปิดประชุมคร้ังแรกที่คึกคักและเข้มแข็งของ
แต่ละสโมสรท�าให้มั่นใจว่าท่านนายกและกรรมการบริหาร
สโมสรมีความตั้งใจจริงที่จะน�าพาสโมสรไปในทิศทางที่
วางแผนไว้ให้ประสบความส�าเร็จ การเงินภาคขอเป็นก�าลังใจ
และพร้อมร่วมเดินไปด้วยกัน

 ในเดือนกรกฎาคม หลายสโมสรคงได้รับอีเมล์แจ้งเร่ือง
การช�าระเงินค่า RI จากผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากล
กันบ้างแล้วนะครับ ท่านสามารถด�าเนินการช�าระได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ส่วนสโมสรใดที่ยังไม่ได้รับใบ Invoice 6 ต�าแหน่ง
ในสโมสร สามารถเข้าไปดูและพิมพ์ใบ Invoice ได้จากใน
My rotary ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป ส�าหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนในปีนี้ทางโรตารีสากลก�าหนดที่ $ 1=33 บาท   
การช�าระให้ท�าดร๊าพท์เป็นเงินบาทสัง่จ่าย Rotary International 
ส่งไปยังผู ้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลและส�าเนาส่ง    
การเงินภาคเพือ่เกบ็เป็นข้อมลูของสโมสรท่านครับ ขอให้ทกุท่าน
มีความสุขกับการท�างานครับ

ด้วยไมตรจีติแห่งโรตารี 

Dear Fellow Rotarians,

Welcome Club Presidents and club committees to 
the first month of Rotary: Making Difference Year, 
in the name of District Financial Committee. The 
lively scenes from every club installation event and 
first club meeting making all of us and club leaders 
happy and commit to lead your club in the same 
direction successfully, we all send our best wishes 
and ready to work altogether with you.

This month of July every club should receive an 
email from RI Fiscal Agent regarding RI semi-annual 
dues which you can proceed to make payment 
from today. For any club who does not receive 
your club 6-position Invoice, you can visit and 
print your invoice from MY ROTARY from July 16 
and RI Exchange Rate this year - US$1 = Baht 33 
officially. Please make your payment by Bank Draft 
in TH Baht payee to Rotary International – via RI 
Fiscal Agent, and send us duplicate for our record 
accordingly.  Wishing you all happy with your new 
job this coming year.

Yours in Rotary

สารการเงินภาค District Chair, Financial Committee’s Message

Dear Fellow Rotarians,

Welcome to Rotary Year 2017-2018, “ROTARY: MAKING 
A DIFFERENCE”. We will join hand to continue doing 
good things for the community.
District secretary committee has composed of 3 persons: 
PP.On-Anong Koolkaew, who will be the coordinator 
for club meeting attendance records and official visit 
of District Governor; PP.Ratchada Thepnava will support 
“My Rotary” along with My Rotary District Committee; 
and myself, PP.Patchara Phulphokphol. 
We, district secretary committee, are willing to work 
with and support you all for the achievement of district 
and club strategic goals. The district strategic      
goals have been listed on District 3330 RI, 2017-2018 
Directory, page 40-41 which can be downloaded from
www.rotary3330.net  
If you have any queries or need any data / clarification, 
please feel free to contact us at any time. 

Yours in Rotary

$
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ที่ปรึกษา
 ผวภ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
 อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
 อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง
 อผภ. อรชร สายสีทอง
 อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
 อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

   อน.จักรชัย วิสุทธ
ากุลE-mail: jackchaiseng@gmail.c

om

   โทร. 081-81692
14

อน.ดร.รตันาพร เลารุจริาลัย

E-mail: nena.indy@hotmail.comโทร. 081-2993600

นยก.อาภาฬฎ ีเลขะก
ุลE-mail: rotarykl@gmail.co
m

โทร. 081-8975623

อน.พิเชษฐ ์คงมานะเกียรต
ิคุณ

E-mail: pichet_rotary@hotmail.c
o.th

โทร. 081-5372029

รทร.นภดนัย ล
ปิชิยั

ชน

ะ

E-mail: art-army@hotm
ail.

co
.th

โทร. 080-43
1341

2

อน.ชญานี จติรุ่งเรืองรัตน์

E-mail: scsiyahoo@gmail.comโทร. 095-3517978

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก
	 ทมีงานสารผูว่้าการภาค	ขอต้อนรบัท่าน	ผวภ.นพ.พรีะ	ฟาร์มไพบลูย์	
ผูน้�าภาค	3330	โรตารีสากล	นายกสโมสร	ผูช่้วยผูว่้าการภาค	และคณะ
กรรมการภาค	ปีบริหาร	2560-2561	ด้วยคติพจน์	Rotary:	Making	
A	Difference	สารผู้ว่าภาคในปีบริหารนี้	ดิฉันมีเป้าหมายในเร่ือง	
“ความมุง่มัน่สร้างสรรค์”	 และยิง่ไปกว่านัน้ท่านภาคอยากเหน็หนงัสอื
ฉบับนี้	เป็นหนังสือที่มีสาระและได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านคอลัมน์
ประจ�าทกุเดอืนเราจะน�าเสนอผลงานและกจิกรรมสโมสรต่างๆ	ทีท่่าน
ได้ท�า	 ถ้าเป็นไปได้อยากให้ตรงกับปีปฏิทินโรตารี	 ซึ่งเป็นการง่ายต่อ
การวางแผนงานในการท�างาน	 ท�าให้ท่านประสบความส�าเร็จตาม		
เป้าหมายของภาคโดยไม่ยาก

	 หลังจากที่ท่านไปร่วมแสดงความยินดีกับนายกสโมสรต่างๆ		
กนัมาตลอดเกอืบ	3	เดอืน	งานส�าคญัก�าลงัรอท่านอยู	่คอืการมาเยีย่ม
ของผู้ว่าการภาคอย่างเป็นทางการ	เริ่มตั้งแต่	วันที่	15	สิงหาคม	
คอลมัน์ในฉบบันี	้ จงึเป็นการแนะน�าการเตรยีมตวัอย่างไรกบัการมาเยีย่ม
ของผู้ว่าการภาคอย่างเป็นทางการ	ท่านสามารถเช็คได้ว่าวันไหน	มี
เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม	และยังมีคอลัมน์จากท่าน	อผภ.วิชัย	
มณีวัชรเกียรติ	 ให้ความรู้และแนะน�าการวางแผนงานผู้น�าสโมสร 
คอลัมน์รายงานการประชุมที่ทุกสโมสรต้องรายงานผ่าน	 website	
www.rotary3330.net	ต้องส่งไม่เกินวันที่	10	ของแต่ละเดือน	ส�าหรับ
ภาพกิจกรรมขอเป็นรูปที่ก�าลังท�ากิจกรรม	ส่งภาพและค�าบรรยาย				
ไม่เกินวันที่	10	ของเดือนถัดไป	ที่	นยก.อาภาฬฎี	เลขะกุล	email:	
rotarykl@gmail.com		โทร	081-8975623

	 ทีมงานสารผู้ว่าการภาคขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้	

	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
													 	 	นยก.อาภาฬฎี	เลฃะกุล

	 The	Governor’s	Monthly	Letter	Editorial	Team	wish	to	
welcome	Governor	Dr.	Peera	Farmpaiboon,	Assistant	Governors,	
District	Team	Leaders,	Club	Presidents	and	2017-2018	District	
Committees	in	the	Rotary	year	of	Rotary:	Making	A	Difference.	
As	this	Rotary	year’s	goal	is	the	year	of	Making	A	Difference	
in	the	world	and	our	Governor’s	wishful	 intention	to	see	
this	monthly	letter	is	useful	and	give	benefits	to	our	readers	
by	articles	selected	and	to	present	clubs’	activities	and	
achievement	during	the	coming	months,	to	RI	designated	
months,	if	possible,	as	it	will	be	easier	to	following	your	
club’s	plans	to	achieve	District’s	Goals	and	RI	President’s	
Citations	accordingly.

	 After	 going	 to	 attend	 clubs	 installations	 during	 the	
passing	months,	the	important	thing	awaiting	all	clubs	from	
15th	August	2017:	The	Official	Club	Visit	by	Governor.	We	
would	 like	 to	 introduce	 the	article	 in	 this	 issue:	How	to	
prepare	for	Governor’s	Official	Club	Visit.	You	can	check	
what	day	and	what	documents	to	prepare	for	club	visit.		
Additional	column	by	PDG	Wichai	Maneewacharakiet	about	
the	 knowledge	and	advice	 to	make	Club	 leader’s	plan.	
Every	club	monthly	attendance	report	to	be	submit	through	
our	website	www.rotary3330.net	must	be	done	before	10th	of	
coming	month.	For	club’s	activity	photos,	please	send	your	
club	activity	photos	with	captions	before	the	10th	of	coming	
month	to	my	email	<rotarykl.gmail.com>	or	call	me	at	Tel:	
081-8975623.

	 The	Governor’s	Monthly	Letter	Editorial	Team	wish	to	
appreciate	your	kind	collaboration	for	the	year	of	Rotary:	
Making	A	Difference.

Editor
CP.	Apaladee	Lekhakul

กองบรรณาธิการ




