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เรื่องเดนประจําฉบับ
 กิจกรรมทริปของเยาวชนแลกเปลี่ยน ปบริหาร 2017-2018  P.8-9
 จากสโมสรโรทาแรคท ภาค 3330 ถึง วาระฉลอง 50 ปโรทาแรคทโลก  P.10-11
 ภาพการประชุมระหวางเมืองครั้งที่ 2 และ Foundation Night Award พื้นที่ 16-30  P.13



ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์
ภาค 3330 โรตารีสากล

เ ดือนมกราคมเป ็นเ ดือนแห ่งการบริการ
ด้านอาชีพ  

ก่อนอื่นผมขอสวัสดีปีใหม่ 2561 มวลมิตรโรแทเรียนทุกคน 
ในภาค 3330 โรตารีสากล เราผ่านการท�ากจิกรรมในทุกๆด้าน
ของโรตารีมาคร่ึงปีโรตารีแล้ว ผมเช่ือม่ันว่าทุกสโมสรใน  
ภาคของเราคงท�าทุกกิจกรรมส�าเร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ ่ 
บางส่วนก็บันทึกในโรตารีคลับเซ็นทรัลไปแล้ว และบางส่วน
ก็คงทยอยบันทึก มีอีกเรื่องที่ต้องขอชื่นชมคือ กรรมการภาค
ทุกท่านต่างท�างานในหน้าท่ีได้อย่างดีเยี่ยม แม้กระท่ังทีม 
My Rotary ก็ติดตามความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็น Rotaract, 
Interact, RCC, Incoming Club Officers กมี็ความก้าวหน้า
ไปมากเป็นที่น่าพอใจ

ผมหวังว่าในปลายเดือนมกราคมนี้ ทุกอย่างคงประสบความ
ส�าเร็จในทุกๆเป้าหมาย และบันทึกเสร็จ อย่าลืมส่งผลงาน
ประกวดในระดับประเทศภายใน 31 มกราคม 2561 และ
ระดับภาคภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงสามารถดรูายละเอียด 
รางวัลต่างๆ ในท�าเนียบภาค 2560-2561

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผมเชื่อม่ันว่า
ทุกสโมสรในภาคของเรา

คงท�าทุกกิจกรรมส�าเร็จไปแล้วเป็น
ส่วนใหญ่  บางส่วนก็บันทึกใน

โรตารีคลับเซ็นทรัลไปแล้ว

สารผู้ว่าการภาค
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January is our Rotary Vocational Month

And a half way through our Rotary year, I wish all my 
Rotarian friends to have a very Happy New Year 2018 and 
passing most of your club service activities successfully, 
recording in Rotary Club Central and some more are 
going to be recorded accordingly. I must appreciate all 
District committees who have done so well, including 
MY ROTARY team who follow up every progressive 
report from Rotaract, Interact, RCC and Incoming Club 
Officers information so satisfactorily.

I wish that at the end of this January, everything will 
be successful in every goal and made recording.  Don’t 
forget to submit your club project reports for our country 
contest by this 31st January 2018 and for our District 
Award by 28th February 2018.  You can see more details 
of awarding criteria in our 2017-2018 District 3330 Directory 
accordingly.

Yours in Rotary

I wish all my Rotarian friends 
to have a very Happy New 

Year 2018 and passing most 
of your club service activities 

successfully, recording in 
Rotary Club Central and some 
more are going to be recorded 

accordingly.

DG. Dr.Peera Farmpiboon
District Governor D.3330 RI
2017-2018

Governor’s Message
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มิตรโรแทเรียนที่รัก
ในโรตารีของเรามีพลังจากมวลสมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัหลากหลาย 
แนวคิดนี้เมื่อมองย้อนหลังกลับไปในปีแรกๆขององค์กรของเรา    
ซ่ึงก�าหนดให้มีระบบประเภทอาชีพมาต้ังแต่ต้น แนวคิดเร่ืองนี้เป็น 
สิ่งธรรมดา เพราะสมาชิกในสโมสรที่มีภูมิหลังแตกต่างกนัหลากหลาย
แบบย่อมมีก�าลังความสามารถท่ีหลากหลายในการบ�าเพ็ญประโยชน์
ได้ดีกว่าสโมสรที่มีสมาชิกน้อยคน

ในปีต่อจากนั้นมา แนวคิดเร่ืองความแตกต่างในโรตารีได้มีบทบาท
อย่างกว้างขวางมากขึ้น เราพบว่า สโมสรที่มีสมาชิกตัวแทนจากชุมชน
อย่างแท้จริงจะสามารถให้บริการชุมชนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ดีกว่ามาก เมื่อเรามองไปข้างหน้า จะเห็นได้ชัดเจนว่าความแตกต่าง
ด้านอาชีพในโรตารียังคงมีความส�าคัญตลอดไป ไม่เพียงแต่สร้าง
ความเข้มแข็งในการบ�าเพ็ญประโยชน์ในยุคปัจจุบัน แต่ส�าหรับความ
เข้มแข็งขององค์กรในอนาคตด้วย

มปัีญหาหน่ึงท่ีกดดันแนวคิดเร่ืองความแตกต่างด้านสมาชิกภาพของเรา 
ก็คืออายุของสมาชิกของเรา เมื่อมองไปรอบๆ ตัวในที่ประชุมหรือใน

กิจกรรมโรตารีส่วนใหญ่แล้ว เราจะเห็นในทันทีว่า ช่วงอายุ
เฉล่ียของบรรดาสมาชิกในท่ีประชุมนั้น มิได้เป็นอนาคตท่ี
ย่ังยืนขององค์กรของเราเลย  สมาชิกภาพของเราขณะนี้  
ใกล้ถึงสถิติสูงสุดและมีการน�าสมาชิกใหม่เข้ามาตลอดเวลา 
เพียงแต่ว่าสมาชิกเพียงส่วนน้อยท่ีน�าเข้ามานั้น เป็นคนวัย
หนุ่มสาวส�าหรับการบ�าเพ็ญประโยชน์โรตารีในช่วงทศวรรษ
ต่อไปข้างหน้า ดังน้ันเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้มีผู้น�าโรตารีท่ี
เข้มแข็งมีความสามารถในอนาคตต่อไป เราจ�าเป็นจะต้องน�า
สมาชิกหนุ่มสาวที่มีความสามารถมาเข้าสโมสรในช่วงเวลานี้

เราไม่สามารถพูดถึงความแตกต่างในโรตารีโดยไม่กล่าวถึง
เร่ืองของสมาชิกสุภาพสตรีมิได้ นับเป็นเร่ืองยากท่ีจะคิดว่า
เพียงแค่สามสิบกว่าปีมานี้เอง สภุาพสตรไีม่สามารถเข้ามาเป็น
สมาชิกโรตารี แม้ว่าเราผ่านช่วงเวลาเหล่าน้ันมาแล้วก็ตาม 
แต่นโยบายท่ีผิดพลาดนั้นยังคงเป็นต�านานติดอยู ่กับเรา 
เนื่องจากยังมีผู้คนอีกมากมายท่ียังคิดอยู่เสมอว่า โรตารีคือ
องค์กรเฉพาะผู้ชายเท่านั้น แนวคิดนี้สร้างผลเสียหายแก่  
ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารีและการเพิ่มสมาชิกภาพของ
เราด้วย ทุกวันนี้ สมาชิกสุภาพสตรีในโรตารียังมีจ�านวนเพียง
ร้อยละ 21 ของสมาชิกทั้งหมด แม้จะดูว่ามีการพัฒนาดีขึ้น
มากแล้วก็ตาม แต่เรายังคงต้องก้าวไปอีกไกล กว่าจะก้าวถึง
เป้าหมายของทุกสโมสร นั่นคือ การจัดสมดุลสมาชิกสุภาพ
สตรีและสุภาพบุรุษ ให้สมดุลกันกับสมาชิกในโลก คือให้
สมาชิกชายหญิงในโรตารีมีจ�านวนใกล้เคียงกัน

เราแต่ละคนเข้ามาอยู่ในโรตารีจะด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะอยู่
ในโรตารีเพราะเราเห็นถึงคุณค่าของสมาชิกภาพในโรตารี 
และเช่ือม่ันว่าการบ�าเพ็ญประโยชน์ของเราจะมีคุณค่าส�าหรับ
โลก การสร้างสโมสรที่มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ จะสะท้อน
ถึงโลกท่ียังมีความแตกต่างมากมายเราจะต้องช่วยกันสร้าง
คณุค่าแบบยัง่ยนืได้มากยิง่ข้ึน เพราะว่า โรตารี: มุง่ม่ัน สร้างสรรค์

สารประธานโรตารีสากล
2560-2561

เอียน เอช. เอส. ไรส์ลี่
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Dear Fellow Rotarians,
In Rotary, our diversity is our strength. This idea dates 
back to the earliest years of our organization, when the 
classification system was first proposed. The idea behind 
it was simple: that a club with members who had a wide 
variety of backgrounds and abilities would be capable 
of better service than one without.

In the years since, the idea of diversity in Rotary has 
come to be defined more broadly. We have discovered 
that a club that truly represents its community is far 
better able to serve that community effectively. Looking 
ahead, it is clear how essential diversity will remain in 
Rotary: not only to strong service today, but to a strong 
organization in the future.

One of the most pressing aspects of diversity to address 
in our membership is the age of our members. When 
you look around at almost any Rotary event, it becomes 
immediately obvious that the age range in the room 
does not promise a sustainable future for our organization.  
Our membership is near a record high, and we are 
bringing in new members all the time – yet only a small 
minority of those members are young enough to have 
decades of Rotary service ahead of them. To ensure a 
strong and capable Rotary leadership tomorrow, we 
need to bring in young and capable members today.

We also cannot discuss diversity in Rotary without   
addressing the issue of gender. It is difficult to  
imagine that just three decades ago, women could 
not join Rotary. Although we have come a long 
way since then, the legacy of that misguided policy 
is still with us. Far too many people continue to 
think of Rotary as an organization only for men, 
and that idea has had a detrimental effect on 
both our public image and our membership growth. 
Today, women make up just over 21 percent of 
Rotary’s membership. While this is certainly a 
great improvement, we have a long way to go to 
meet what should be the goal of every club: a 
gender  balance that matches the balance of our 
world, with as many women in Rotary as men.

Whatever brought each of us to Rotary, we stay 
because we find value in Rotary membership and 
believe that our service has value to the world.    
By building clubs that reflect that world in all its 
diversity, we will build even more enduring value in 
Rotary: Making A Difference.

RI President’s
Message 
Ian H.S. Riseley 
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สวัสดีปใีหม่ครับ!
 พวกเราก้าวถงึคร่ึงทางในปีบริหารนี้แล้ว ยังคงมีอีกหลายเร่ือง

ที่จะต้องท�าต่อไปในรอบปีใหม่ 2561 ขณะที่เราสิ้นสุดปีแรกของ

ศตวรรษท่ีสองในการบ�าเพญ็ประโยชน์ของมลูนธิิโรตารี โรแทเรียน

เราได้ท�างานร่วมเป็นหุ้นส่วนกบัมูลนธิิโรตารีของเรา มิตรโรแทเรียน

ก�าลังสร้างความแตกต่างในรูปแบบต่างๆ ท่ีพวกเราไม่เคยคาดหมายไว้

เมื่อเริ่มแรก  

 เร่ืองแรก ความพยายามกวาดล้างโปลิโอท่ีเป็นสัญลักษณ์

ของเราก�าลังน�าเราใกล้ถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ท่ีจะมีโลกปลอด

โปลิโอ จากเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่ในวันโปลิโอโลกท่ีจัดข้ึนท่ีเมือง   

ซีแอตเติล และจากโครงงานต่างๆ นบัพนันบัหม่ืนโครงการท่ีสมาชิก

โรแทเรียนท่ัวโลกจัดข้ึน พวกเราก�าลังเพ่ิมแรงเหว่ียงไปให้ถึง   

เป้าหมายระดมทุนเพื่อการขจัดโปลิโอในปีน้ีจ�านวนเงิน 50 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (รวมเงินบริจาคเพื่อทุนสนับสนุนภาคด้วย) ขณะนี้

เราใกล้ถึงจุดหมายน้ันแล้ว ขอบคุณโรแทเรียนและมิตรของ  

โรแทเรียนที่ร่วมบริจาคในการขี่จักรยาน ในโครงการ Miles to 

End Polio เพื่อการระดมทุนที่ผ่านมาด้วย

 เร่ืองท่ีสอง มูลนิธิของเรามีเป้าหมายระดมทุนภายในปีนี้

จ�านวน 360 ล้านเหรียญสหรัฐซ่ึงจะเสริมพลังให้ท ่านและ      

มิตรโรแทเรียนได้ด�าเนินการช่วยเหลือมนุษยชาติท่ัวโลกต่อไป

 นอกจากนี้ เรายังมีเร่ืองการสร้างกองทุนสะสมของมูลนิธิ

คอื โครงการทุน 2025 ภายในปี 2025 ซึ่งก�าลังก้าวหน้าไปด้วยดี 

เป้าหมายของเราก็คือ สร้างกองทุนสะสมจ�านวน 2,025 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2025 เพื่อให้มั่นใจว่าสถานะการเงิน

ของมูลนิธิในระยะยาวมีความมั่นคงและเป็นแหล่งเงินทุนหลัก

ส�าหรับอนาคตต่อไปอย่างดี

 ท่ีส�าคัญอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับงานของเราในการสร้าง

สันติและโปรแกรมศูนย์สันติภาพโรตารี เราจะเปิดรับสมัครทุน

นักศึกษาสันติภาพโรตารีในเดือนนี้ โปรดมองหาผู้สมัครท่ีมี

ความเหมาะสมและสนับสนุนศิษย์เก่าทุนสันติภาพในการท�างาน

ภาคสนามโดยเชิญพวกเขามาท�างานกับท่านในฐานะท่ีปรึกษา

โครงการของท่าน

 ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนนี้ ประธาน

โรตารีสากล เอียน เอช เอส ไรส์เลย์ จะจัดการประชุมของ

ประธานโรตารี เรื่องการสร้างสันติจ�านวน 6 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการ

แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างงานของเราในแต่ละเร่ืองส�าคัญๆ 

ท่ีโรตารีมุ่งเน้นและเร่ืองสันติภาพท่ียั่งยืน ขอเชิญท่านเข้าร่วม

ประชุมด้วยครับ

 แน่นอนครับว่างานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในรอบปีโรตารีนี ้คงจะต้อง

เป็นการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี 2018 ณ เมืองโตรอนโต 

ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มิถุนายน เราจะเฉลิมฉลองกันไม่เพียง

แต่เรื่องเด่นๆ ในรอบปีโรตารีนี้ แต่ยังฉลองการครบรอบปีที่ 50 

ของโรทาแรคท์อีกด้วย

 ป ี ใหม ่ น้ี  ขอให ้พวกเราแสดงบทต ่อไปว ่ า เราคือ

People of Action! เราคือคนท�างาน! และท�าให้โลกตระหนักว่า  

เราชาวโรแทเรียน คือ ผู้มุ่งมั่น สร้างสรรค์

พอล เอ เนตเซล

สารประธานทรัสตี
มูลนิธิโรตารี2560-2561

“ “พวกเราก�าลังเพ่ิมแรงเหวี่ยง
ไปให้ถึงเป้าหมายระดมทุนเพ่ือการ
ขจัดโปลิโอในปีนี้จ�านวนเงิน 50 

ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมเงินบริจาค
เพ่ือทุนสนับสนุนภาคด้วย) ขณะนี้

เราใกล้ถึงจุดหมายนั้นแล้ว
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Happy New Year!
  We are at the halfway point of this Rotary year. 
There is plenty to look forward to in 2018 as we complete 
the first year of The Rotary Foundation’s second century 
of service. By working in partnership with our Foundation, 
Rotarians are making a difference in ways we could 
never have imagined when we began.
 First, our signature polio eradication initiative 
continues to bring us closer to the historic day of a 
polio-free world. Following our tremendous World Polio 
Day event in Seattle, and the thousands of local 
events hosted by Rotary members around the world, 
we are keeping up the momentum to reach this year’s 
polio fundraising goal of $50 million (including District 
Designated Fund contributions). We are already closing 
in on that target thanks, in part, to the efforts of     
Rotarians and friends who participated in the recent 
Miles to End Polio bike ride to raise funds for the 
cause.
 Second, our Foundation’s comprehensive fundraising 
target of $360 million this year will empower you and 
other Rotarians to continue helping people all over the 
world.
 In addition, the Building TRF Endowment: 2025 by 
2025 initiative is progressing well. Our goal is to build 

We are keeping up the momentum 
to reach this year’s polio 

fundraising goal of $50 million 
(including District Designated Fund 

contributions). We are already 
closing in on that target.

““
an endowment of $2.025 billion by 2025 to ensure the 
long-term financial stability of the Foundation and   
provide essential resources well into the future.
 Another emphasis relates to our work in       
peacebuilding and the Rotary Peace Centers program. 
Applications for Rotary Peace Fellowships become 
available this month. Be on the lookout for great   
candidates and support our Peace Fellow alumni in 
the field by inviting them to work with you as advisers 
on your projects.
 Between February and June, RI President Ian H.S. 
Riseley is convening six Presidential Peacebuilding 
Conferences, which will showcase the connections  
between our work in each area of focus and sustainable 
peace. You are invited to attend!
 Of course, the biggest event of the Rotary year 
will be the 2018 Rotary International Convention in Toronto 
from 23 to 27 June. We will celebrate not only the 
highlights of this Rotary year, but also the 50th         
anniversary of Rotaract.
 In the new year, let us continue to show that we 
are People of Action! And let the world take notice: 
We Rotarians are Making A Difference.

 
Foundation Trustee 

Chair’s Message
      Paul A. Netzel



วัสดปีีใหม่ครับ ครอบครัวอุปถมัภ์ เจ้าหน้าท่ีเยาวชนแลก
เปลีย่นของสโมสร (YEO) ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน กิจกรรม

ทริป ภูกระดึง มหาสารคาม สุรินทร์ นครวัต พัทยา ตั้งแต่วันที่ 
22 ธันวาคม 2560 ถงึ วันท่ี 1-2 มกราคม 2561 จบไปเรียบร้อยแล้ว 
ยังคงเหลือบางส่วนทางใต้ท่ีก�าลังอยู่ระหว่างเดินทางด้วยรถไฟถึง
สถานีสุราษฎร์ธานี ทุ่งสง และท้ายสุด หาดใหญ่ ในเวลาประมาณ 
07.00 น. ของวันท่ี 2 มกราคม 2561 สร้างความสนุกสนาน   
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยน จ�านวน 22 คน ที่เป็น
ภาระของครอบครัวอุปถัมภ์คือการไปส่งเยาวชนแลกเปล่ียนท่ีจุด
นดัพบและการไปรับเยาวชนแลกเปล่ียนท่ีจุดนดัพบ การไปส่งหรือ
ไปรับครอบครัวอุปถัมภ์อาจจะมอบหมายสมาชิกหรือครอบครัวท่ี
มีเวลาไปส่งและมารับได้ครับ

 มีค�าถามว่า การจัดกิจกรรมน้ีในปลายเดือนธันวาคมซึ่งเป็น
วันคริสต์มาสและส้ินสุดวันสุดท้ายในวันปีใหม่เป็นภาระของ
ครอบครัวอุปถัมภ์ในการมารับเพราะบางครอบครัวอาจจะไป
เท่ียวปีใหม่ไม่สะดวกท่ีจะมารับ หากครอบครัวอุปถัมภ์ไปเท่ียว 
ปีใหม่ จึงต้องวางแผนให้ครอบครัวสมาชิกสโมสร หรือ YEO 
มารับไปอยูช่ั่วคราวได้ จากข้อมลูท่ีดูแลเยาวชนแลกเปล่ียนมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงนั้นท�าให้ทราบว่ากิจกรรมของเยาวชนแลกเปล่ียน

ในเดือนธันวาคมท่ีเป็นวันคริสต์มาสต่อเน่ืองจนถึงปีใหม่นั้น 
ครอบครัวอุปถัมภ์จ�านวนมากไม่มีกิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงจาก
วัฒนธรรมของเยาวชนแลกเปล่ียนให้ความส�าคัญกับเทศกาลใน
เดือนธันวาคมจึงเป็นท่ีมาของการจัดกิจกรรมในปลายเดือน
ธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม

ส
โดย อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
  ประธานคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ทริปของเยาวชนแลกเปลี่ยน
ปีบริหาร 2017-1018

กิจกรรม
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 กิจกรรมปีนี้ เรามี ROTEX จากสโมสรโรตารีบ้านโป่ง “น้อง
แบมแบม” ท่ีอาสาสมัคร เสียสละท�าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลเยาวชน  
แลกเปล่ียน เต็มท่ี เต็มเวลา ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย 
แบมแบม ได้เรียนรู้ในการวางแผนท�ากิจกรรมทั้งการดูแลเยาวชน 
ทั้งการเป็นผู้น�า ทั้งการดูแลเรื่องการเงิน เป็นเวลา 11 วัน เป็นการ
เร่ิมต้นท่ีจะให้ ROTEX ได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ดูแล
เยาวชนแลกเปลี่ยนในอนาคต อาสาสมัครที่ส�าคัญในช่วงภูกระดึง 
คือ ท่านบุญฤทธิ์ จากสโมสรโรตารีทุ่งคา ซึ่งมาช่วยปีนี้ เป็นปีที่ 2 
แล้ว ท่านมีความช�านาญมากขึ้น ท่านได้เตรียมวิทยุสื่อสาร มาให้
คณะ จ�านวน 5 เครื่อง ท่านเข้าใจในการดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยน 
มากยิ่งขึ้น และเปน็พี่เลี้ยงให้แบมแบม

 ในช่วงภูกระดึงปีนี้ ยังเป็นปีแรกที่ได้อาสาสมัครดูแลเยาวชน
จากสโมสรโรตารีสนามจันทน์อีก 2 ท่าน คือ อน.เอนก และ 
อน.กระแต และคุณแม่ ทั้ง 3 ท่าน ที่แม้จะเป็นผู้สูงอายุได้แสดง
ให้เห็นว่าการเดินข้ึนภูกระดึงเป็นเร่ืองไม่ยาก ท้ังยังได้สัมผัส
ประสบการณ์ในการดูแลเยาวชนแลกเปล่ียนเป็นอย่างดี เราท้ังหมด 
5 คน ส่งไม้ต่อให้ อน.เอมม่า ในการดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยนต่อ
ที่มหาสารคามใน วันที่ 26 ธันวาคม  2560 โดย อน.เอมม่า เป็น
ผู้ดูแล โดยการช่วยเหลือของแบมแบม จากมหาสารคามไปดูช้าง
ที่สุรินทร์ แล้วไปเข้ากัมพูชาที่อรัญประเทศ ที่กัมพูชามีจุดที่เป็น
เป้าหมายหลักคือ นครวัต ต่อจากนั้นกลับมานอนที่พัทยา 2 คืน 
แล้วเข้ากรุงเทพกลับสู่ครอบครัวอุปถมัภ์ อน.ปูน มาช่วยในคนืแรก
ที่พัทยา จนกระทั่ง ส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนที่หัวล�าโพง 

 ขอบคุณผู้ดูแลเยาวชนแลกเปล่ียนทุกท่านท่ีดูแลเอาใจใส่ 
ด้วยใจกับช่วงเวลาทริปเพื่อให้เยาวชนแลกเปล่ียนได้ประทับใจ 
สนุกสนานและปลอดภัย

      เจอกัน ในทริปต่อไปครับ



 ในปีบริหาร 2560 – 2561 ทางภาค 3330, โรตารีสากล โดย
ประธานและคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคท้ัง 5 ท่านได้ส่งเสริม  
ให้สโมสรโรตารีอุปถมัภ์รักษาสมาชิกภาพของสโมสรโรทาแรคท์ท่ีอยู่
ในความดูแล และส่งเสริมให้สโมสรต่างๆก่อต้ังสโมสรโรทาแรคท์
ขึ้นได้อีก 3 สโมสร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาค 3330 จึงมีสโมสร
โรทาแรคท์ทั้งหมด 31 สโมสร
 พร้อมกนัน้ี ยงัได้รับการโหวตเลือกผู้แทนโรทาแรคท์ภาค ปีบริหาร 
2560-2561 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 ในการประชุมอบรม   
คณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ท่ี จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึง
ได้แก่ โรทาแรคเทอร์วิรัช หมาดสกุล นายกสโมสรโรทาแรคท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นย.วิรัช หมาดสกุล ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค, ปี 3
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,

091-8423866 

จากสโมสรโรทาแรคท์ ภาค 3330 ถึง วาระฉลอง 50 ปี
โรทาแรคท์โลก

โดย อน.วีระ หริจันทนะวงศ์ 
ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

ปีบริหาร 2560 - 2561 

10 “Rotary: Making A Difference”



ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 50 ปีของ Rotaract ซึ่งเป็นสัปดาห์โรทาแรคท์โลก แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหน 
ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถด�าเนินการเพื่อเฉลิมฉลอง #Rotaract50:   ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2561

สัปดาห์ ROTARACT โลกแนะน�ากิจกรรม

สโมสร Rotaract ก�าลังพัฒนาผู้น�าเยาวชนผ่านบริการ เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของ
Rotaractors ในการให้บริการไปทั่วโลกและพัฒนาชนรุ่นใหม่!

แนวคิดส�าหรับโครงการบริการ ROTARACT50

ฉลองสื่อสังคมออนไลน์
• ท�านับถอยหลัง 50 สิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับ Rotaract บนโซเชียลมีเดีย
• จัดปาร์ตี้ออนไลน์กับสโมสรอื่น ๆ โดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
• รับทราบผลงานของ Rotaractors ที่ผ่านมาและจากสโมสรหรือในภาคของท่าน
• รวบรวมช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 50 เรื่องจากประวัติสโมสรของท่าน
• ให้สมาชิกแบ่งปัน “สิ่งที่ Rotaract หมายถึงฉัน” ในคลิปสื่อสังคมออนไลน์ 30 วินาที
 หรือแบ่งปัน “ช่วงเวลา Rotaract” ของท่านเมื่อท่านตระหนักว่าท่านเป็นส่วนหนึ่ง
 ของสิ่งที่ดีเยี่ยม
• ใช้ Rotaract50 Snapchat Geofilter ที่พบในแหล่งข้อมูลทางสังคมโครงการบริการ
 หรือเหตุการณ์ส�าหรับสมาชิกที่จะใช้ใน Snapchats

ความคิดมิตรภาพ
• จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีที่ยินดีต้อนรับ Rotarians ศิษย์เก่าเพื่อนและครอบครัว
 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Rotaract 
• จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 50 ปีของสโมสรหรือในภาคของท่าน
• ขอให้เข้าร่วมการประชุมสโมสรโรตารีที่ไม่ใช่สโมสรโรตารีอุปถัมภ์ของท่านและพูด 
 เกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านใน Rotaract 
• น�าไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพิจารณาอนาคตของสโมสรของท่าน
• จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อแสดงทุกอย่างที่ Rotaract ประสบความส�าเร็จ

ความคิดบริการ
• จัดโครงการบริการในวันที่ 13 มีนาคม 2561 หรือในช่วงสัปดาห์ Rotaract โลก
• ร่วมโครงการบริการ โดยร่วมกัสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ หรือสมาชิกท่านอื่นๆทั้งใน
 และต่างภาคของท่าน
• ระดมผู้ได้รับประสบการณ์จากโครงการเยาวชน เช่นผู้เข้าร่วม RYLA Interactors 
 และ Youth Exchange นักเรียนแลกเปลี่ยนพร้อมกับผู้ว่าการภาคและนายกสโมสร-
 โรตารีในการท�าโครงการบริการ multigenerational 
• เป็นเจ้าภาพจัดการกองทุนชุมชนและท้าทายสโมสรของท่านในการบริจาคเงินอย่างน้อย 
 50 เหรียญให้กับมูลนิธิโรตารี

SHARE

Download photo frames and 50th graphics 

ใน # ROTARACT 50

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีโรทาแรคท์โลก ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 จึงขอเสนอแนวคิดจากทีมงาน WORLD ROTARACT
มาฝากมวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีทั้งที่มีและไม่มีอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ และโรทาแรคเทอร์ทุกๆท่านกันนะครับ



สมาชิกใหม่หัวใจเกินร้อย

มาเป็นโรแทเรียนเพราะ

แนวทางโรตารี มีจดุประสงค์

ท่ีชดัเจนในการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์โดยไม่หกัค่าใช้จ่าย

ชมุชนได้มีส่วนร่วม

มาเป็นโรแทเรียนเพราะ

มาร่วมบริจาคเลือดกบัทาง

สโมสร 3 ปีแล้ว เคยเห็นเด็กข้างๆ

บ้านไปร่วมอบรมเยาวชน

เลยศกึษาดเูลยว่า เป็นบริการเพ่ือ

ผู้ อ่ืนจริงๆ จึงอยากมีส่วนร่วมบ้าง

มาเป็นโรแทเรียนเพราะ

เคยเห็น โรตารีไปแจกน�า้ด่ืม

ท่ีมีโลโก้ โรตารี ท่ีสนามหลวง

ตอนท่ีไปออกโรงทาน

ท่ีมีงานพิธีให้ รัชกาลท่ี 9

เลยมาถามท่านท่ีแจกน�า้ว่า 

โรตารี คืออะไร

ท�าไมแต่งตวัดีจงัเลย

12 “Rotary: Making A Difference”



ภาพการประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2
และ Foundation Night Award พื้นที่ 16-30

วันที่ 27 มกราคม 2561
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ภารกิจผู้ว่าการภาค

ผู้ว่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ เยี่ยม

สโมสรสองพี่น้องอย่างเป็นทางการ

และร่วมท�ากิจกรรมมอบมุ้งและไข่ไก่

ผวภ.นพ.พีระ และโรตารีแอนน์ อน.จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์ 

ผู้ว่าการภาค 3330 เยี่ยมสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณอย่างเป็น

ทางการ เม่ือวันที่ 18 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ โฮเทล 

จ.สุพรรณบุรี

ผู้ว่าภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีมณีกาญจน์อย่างเป็นทางการ 

วันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี
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กิจกรรมสโมสร

สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดดอนตูมอุปภัมภ์
สถาปนาสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดดอนตูมอุปภัมภ์โดย

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง วันที่ 17 ม.ค. 2561
สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น วันที่ 20 ม.ค. 2561 

ณ วัดโคกหม้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
24 ม.ค. 2561 สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 

ภาค 3330 โรตารีสากลท�าโครงการมอบเครื่อง

ใช้ส่วนตัวและน�าวงดนตรีไปแสดงในเรือนจ�า

กลางนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธานเปิดงาน



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

บรรณาธิการ  นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล E-mail: rotarykl@gmail.com โทร. 081-8975623

กองบรรณาธิการ อน.พิเชษฐ์ คงมานะเกียรติคุณ E-mail: pichet_rotary@hotmail.co.th โทร. 081-5372029

 อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย E-mail: nena.indy@hotmail.com โทร. 081-2993600

 อน.จักรชัย วิสุทธากุล E-mail: jackchaiseng@gmail.com โทร. 081-8169214

 อน.ชญานี จิตรุ่งเรืองรัตน์ E-mail: scsiyahoo@gmail.com โทร. 095-3517978

 รทร.นภดนัย ลิปิชัยชนะ E-mail: art-army@hotmail.co.th โทร. 080-4313412

คณะกรรมการจัดท�าสารผู้ว่าการภาค

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ ่

ท�าโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปีที่ 3 ซ่ึงเป็นโครงการ signature ของสโมสร ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.

ถึงวันที่ 14 ก.พ. จ�านวน 30 ชั่วโมง ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สโมสรโรตารีท่าเรือ กาญจนบุรี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน 

ณ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย พิริยะประชา

วิทยาคาร วันที่ 12 ม.ค. 2561

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ 
ร่วมสนับสนุนโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา

ถิ่นทุรกันดาร วันที่ 12-13 ม.ค. 2561

ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนย่านซ่ือ 

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



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

สารจากประธานศูนย์ฯ
สวัสดีปีใหม่  ผู้น�าสโมสรที่เคารพรัก

 การช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากลในงวดครึ่งปีหลัง (มกราคม-มิถุนา-
ยน) ทุกสโมสรจะได้รับใบแจ้งหน้ี (invoice) จากโรตารีสากลโดยส่ง 
ไปยังอีเมลของนายกและเลขาฯ สโมสร หรือดาวน์โหลดได้จาก My  
Rotary โดยเจ้าหน้าท่ีสโมสรทั้ง 6 ต�าแหน่ง หรือติดต่อมายังศูนย์ 
โรตารีฯ เพื่อประสานขอไปยังโรตารีสากล  

 หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปจะมีการประชุม/อบรมต่างๆ โดยเริ่ม
จาก Training the Trainers ส�าหรับการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก,  
District Team Training Seminar, การประชุมใหญ่ประจ�าปีของ 
ภาค (DC), การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วม 4 ภาค (Multidistrict 
PETS), การอบรมภาคประจ�าปี (DTA)  ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะไปร่วมใน
การประชุมของทุกๆ ภาคด้วย แล้วพบกันครับ

  ด้วยไมตรีจิต

  (ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

เมื่อวันที่  21 มกราคม  มีการปฐม- 

นิเทศโรตารีให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม 

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์โรตารีฯ การ 

อบรมมีขึ้นในระหว่างเดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายน ในรุ ่นนี้เป็นรุ ่นที ่ 

24 มีผู้เข้าร่วมอบรม 23 คนจาก 17 

ประเทศ 

ตัวเลขโรตาร ี(31 ม.ค. 61 - www.rotary.org)

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนกุมภาพันธ์ 2561

32 บาทต่อ US$1

 ภาค สมาชิก สโมสร
 3330 2,475 101
 3340 1,592 67
 3350 2,902 110
 3360 1,403 68
 รวม 8,372 346

มกราคม 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย



รายงานการประชุมของสโมสรโรตารี ภาค 3330 ประจ�าเดือน
ธันวาคม
2560

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

2. เบตง
25
17

3
4

82.61
42.19

2 3. ปัตตานี
4. นราธิวาส

8
16

-
-

-
-

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

14
27
14
9

-2
3
-
4
2

71.83
-

73.21
82.31

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

9
45
23
11
30

-2
-1

-
2
3
2
-

-
67.39
57.97
53.85

-
5 14. สตูล

15. สงขลา
12
34

-
2

-
75.00

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

18
11
25
45

-2
-
-
-
2

-
-
-

53.41
7 20. ชิโนภูเก็ต

21. ภูเก็ตเซ้าท์
22. ภูเก็ต

22
40
19

5
4
1
2

68.55
56.52
62.50

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

20
31
41
24
16 -1

3
2
3
-
-

70.37
72.50
65.04

-
-

9 28. ตะกั่วป่า
29. ระนอง
30. พังงา
31. อันดามันพังงา

21
21
21
13

-1 4
-
3
-

47.62
-

95.24
-

10 32. เหลืองกระบี่
33. กระบี่
34. อ่าวลึก

33
34
15

-4 4
4
4

36.81
34.68
57.14

11 35. นครศรีธรรมราช
36. พรหมคีรี
37. ไม้เรียง-นครศรี

27
2
4

-7 2
-
-

43.59
-
-

12 38. ทุ่งสง
39. นครศรีวีรไทย
40. ศรีธรรมาโศกราช

27
12
25

1 -
1
3

-
91.67
78.67

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

28
25
20 1

3
4
3

39.29
73.68
66.67

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

16
46
14
14 -2

-
-
-
2

-
-
-

21.88
15 48. ประจวบคีรีขันธ์

49. ชุมพร
27
14

1 -
-

-
-

16 50. ปราณบุรี
51. หัวหิน
52. รอยัลหัวหิน

33
33
47

2
-
2

90.63
-
-

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

54. เพชรบุรี
55. เขาวัง

8
15
30

1 4
-
-

85.71
-
-

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

31
26
39
11

3
-4

3
2
-
-

44.09
65.52

-
-

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

34
49
36
18

-
4
3
2

-
56.63
48.65
68.42

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

23
32
11

2
-
4
2

-
91.24
75.00

21 67. ลัดหลวง
68. พระประแดง
69. พระสมุทรเจดีย์

20
22
31

3
3
3

67.22
71.93
79.57

22 70. ปู่เจ้าสมิงพราย
71. เอราวัณ
72. ส�าโรง
73. เทพารักษ์

22
6
32
16

1

3
2
2
4

77.27
90.00
100.00
91.67

23 74. บางบ่อ
75. สมุทรปราการ
76. บางพลี

9
21
10 -2

-
-
-

-
-
-

24 77. นครปฐม
78. พุทธมณฑล
79. ดอนตูม
80. ไร่ขิงสามพราน

56
20
29
17

-1 2
3
-
2

95.83
81.55

-
84.48

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

14
67
25
20

-
5
-
2

-
76.72

-
77.50

26 85. สนามจันทร์
86. นครชัยศรี
87. สามพราน

56
19
10

2 -
4
-

-
68.42

-
27 88. กาญจนบุรี

89. ทองผาภูมิ
90. มณีกาญจน์
91. อีคลับภาค 3330

46
11
28
18

-1

3

4
-
4
1

73.37
-

88.43
38.89

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

18
32
39

-1
2
-
4

88.89
-

48.53
29 95. เพชรสุพรรณ

96. สุพรรณบุรี
97. สุพรรณิการ์

24
44
31

-
2
2

-
97.62
89.58

30 98. ป่าเลไลยก์
99. อู่ทอง
100. สองพี่น้อง

31
20
30 -1

1
4
2

93.33
84.21
75.81

31 101. เกาะสมุย 8 -1 - -

จ�านวนสโมสรที่ส่งคะแนนการประชุม 60 สโมสร คิดเป็น 59.41%
จ�านวนสโมสรที่ไม่ส่งคะแนนการประชุม 41 สโมสร คิดเป็น 40.59%

ปีบริหาร
2560-2561จ�านวนสโมสรโรตารีท้ังหมด 101 สโมสร  จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 2,443 ท่าน

(ข้อมูลจาก my rotary : Date as of 1 January 2018)



อน.พัชรา พูลโภคผล

เลขานุการภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

เลขานุการภาค 3330 โรตารีสากล

อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์

การเงินภาค 3330 

โรตารีสากล ปี 2560-2561

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล

สวัสดี มวลมิตรโรแทเรียนค่ะ
 ในช่วงเวลานี้ หลายๆสโมสรนอกจากจะท�ากิจกรรม
ต่างๆของสโมสรเป็นปกติแล้ว ก็คงใช้เวลาในการสรุป
รายงานโครงการท่ีได ้ท�าส�าเร็จแล ้วเพื่อส ่งประกวด
รางวัลภาคซึ่งจะต้องส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ
ระดับประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ ทั้งนี้สโมสร
จะต้องช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากล งวดที่ 2 และค่าบ�ารุง
ภาค ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ แล้ว
 อน.วัลยา ยอดดนตรี ประธานจัดการประชุมใหญ่
ภาค 3330 ประจ�าปี 2560-2561 และสมาชิกสโมสร
โรตารีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนสมาชิกสโมสร
ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 6 ถึง วัน
อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัด
สุราฎร์ธานี นอกจากมีการประชุมเพ่ือรับทราบความ
ส�าเร็จต ่างๆที่สโมสรและภาคได ้ท�าภายในป ี โรตารี 
2560-2561 แล้ว จะมีงานประกาศรางวัลภาค (ราตรี
พรมแดง – การแต่งกาย: ชุดราตรี) และงานราตรี         
ผู้ว่าการภาคไท๊ย-ไทย (การแต่งกาย – ชุดไทย) ให้สมาชิก
ทุกท่านได้เฉลิมฉลองความส�าเร็จอย่างสนุกสนานเต็มที่ 
การส�ารองห้องพัก ขอให้สโมสรจองตรงกับโรงแรมที่ได้
เสนอราคาพิเศษดังที่ได้แจ้งให้ทราบทางไลน์ กล่าวคือ 
บรรโฮเทล เดอะริซเรสซิเด้นซ์ และแก้วสมุยรีสอร์ท 
กรุณาแจ้งก�าหนดวัน/เวลาท่ีเดินทางมาถึงและกลับเพื่อ
การจัดรถรับ-ส่ง สมาชิกสโมสรเจ้าภาพเตรียมพร้อม
ต้อนรับและบริการท่านอยู่ หากท่านพลาดงานประชุม
ใหญ่ภาคประจ�าปีนี้ ท่านจะคุยกับสมาชิกอื่นๆไม่รู้เรื่อง

โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์

มวลมิตรโรแทเรียน
 เมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายถึงเราผ่านพ้น
การท�างานสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปีโรตารี ท่านนายก
และกรรมการสโมสรหลายท่านท�างานเพื่อชุมชน
อย่างตัง้ใจและเหน็ดเหนื่อย กิจกรรมทีท่�ามหีลากหลาย 
หลายสโมสรมีการสื่อสารการท�ากิจกรรมออกไปใน
สื่อต่างๆกว้างมากขึ้น การประชาสัมพันธ์มีความ
ส�าคัญมากพอๆกับการท�างานของเรา ถ ้าชุมชน
เข ้าใจในงานและบทบาทของโรตารี การที่จะขอ
ความร่วมมือ ทั้งแรงเงิน(สปอนเซอร์) แรงกายแรงใจ
ที่หลายท่านคิดว่ายากก็อาจกลายเป็นเรื่องท่ีง ่าย
และเป็นไปได้
 ในช่วงมกราคมที่ผ่านมาท่านเลขานุการสโมสร
คงได้รับใบ Invoice จากทางโรตารีสากล หลายสโมสร
ยังมีเรื่องของค่าบ�ารุงภาคตามจ�านวนสมาชิกท่านละ 
1,100 บาท ที่ต้องช�าระให้เสร็จสิ้น (ถือยอด ณ 1 ก.ค. 
2560 ตามรายงาน RI) หวงัว่าสโมสรจะสามารถบรหิาร
จัดการได้อย่างลงตัวและร่วมฉลองความส�าเร็จใน
งาน DC ที่สุราษฏร์ธานีด้วยกัน
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

มวลมิตรโรแทเรียน
 We are going through February to March in the second 
half of Rotary year, as all club presidents and club official 
members are working hard for your communities tirelessly 
with various activities. Many clubs have broadened their 
service communications to many local media to give the 
public relations more important same as our service          
activities. If our people in our community understand and 
learn our Rotary service and responsibility, we shall have 
their coordination both in financial sponsoring and their full 
resource cooperation. Any hard work will be easy and   
possible.
 During passing January your club secretary should      
receive RI Invoice to make payment and some clubs would 
have to make District Dues payment @Baht 1,100 per 
member as soon as possible (RI Balance as 1st July 2017),    
I hope every club could manage all club goals and             
accounts accordingly and would join us to celebrate your 
success at our coming District Conference in Surat altogether.

Your in Rotary

Dear Fellow Rotarians
 During this period, most of Rotary clubs are still 
performing their normal activities, they also take time 
in summarizing their service project for district awards 
and national awards. In order to qualify for the awards, 
they have to pay the RI and district membership fees 
within 28 February 2018.
 PP. Wallaya Yoddontree, Chair, 3330 District     
Conference & Award Night Organizing Committee and 
members of all Clubs in Surat Thani heartily invite all 
Rotarians to online-register for attending the District 
Conference during Friday 6 to Sunday 8 April, 2018 
at Bunjongburi Hotel, Surat Thani. Apart from the 
Conference reporting all achievement during the year, 
there will be Award Night (Red Carpet night – Dress 
Code: Evening Dress) and District Governor Banquet 
Thai – Thai (Dress Code: Thai Costume, any style) in 
order to joyfully and happily celebrate your success. 
We have provided you the data of hotels that we had 
contacted for the special rate, please directly reserve 
the rooms with the hotel, those are Bun Hotel,        
The Rich Residence and Kaew Samui Resort. Please 
inform us your date/time of arrival and departure for 
transportation arrangement. All members of Rotary 
Clubs in Surat Thani are ready to welcome and serve 
you at their best for your good memories. If you miss 
this year District Conference, you will not be able to 
follow conversation among Rotarians.

ROTARY: MAKING A DIFFERENCE




