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สวัสดี ครอบครัวโรตารีทุกท่าน

 สิงหาคม เริ่มเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปีบริหาร 2562-2563 เดือนนี้ทาง

โรตารีสากลกำาหนดให้เป็น “เดือนแห่งการเพิ่มสมาชิกและการขยาย

สโมสร” (Membership and Extension Month) หลังจากที่เรา

ผ่านช่วงเวลาของพิธีการสถาปนา & ฉลองนายกและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวทางสโมสรต่างๆ ได้มีพิธีประดับ

เข็มต้อนรับสมาชิกใหม่ของสโมสร ผมหวังว่าทางสโมสรจะได้ส่งรายชื่อ

สมาชิกใหม่ให้กับทางโรตารีสากลแล้ว และสโมสรที่ยังไม่ได้เพิ่มสมาชิก

ก็จะเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่ทางสโมสรตั้งไว้ภายในในเดือนนี้ 

 ส่วนการขยายสโมสร ภาค 3330 ได้มีสโมสรใหม่เกิดขึ้น 2 สโมสร

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ชื่อว่า สโมสรเมืองต้นนำ้าชะอวด 

และสโมสรพราว-นครศรีฯ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินการตั้งสโมสร

ใหม่ ผมหวังว่าทุกท่านคงบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสมาชิกใหม่ได้

ตามเป้าหมายของทุกสโมสรในเดือนแห่งการเพ่ิมสมาชิกและการขยาย

สโมสร

  “สิงหาคม” กำ หนดวา “เพิ่มสมาชิก”   
สยายปก ความดี ที่ตัวทาน
ชวนเพื่อนพอง พี่นอง มารวมกัน    
“ขยายฐาน สโมสร” กอนใครๆ

  ทานมวลมิตรโรแทเรียน มากันเถิด   
มากอเกิด สิ่งดีๆ ที่ยิ่งใหญ
เพิ่มสมาชิก ขยายฐาน  กันออกไป   
เพื่อจะไดตรงหลักการ งานของเราผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง

ผู้ว่าการภาค 3330
โรตารีสากล

โรตารี เชอมสมพันธโลก
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 August is the second month in Rotary year 2019-2020 and was 

designated as “Membership and Extension Month” After passing the 

celebration season of installing incoming club presidents and club of-

fi cers, during these occasions we have many new Rotarians’ inductions 

with Rotary medals attached.  I hope all these clubs would submit 

their new members’ registration to RI already, those who still not add 

new member yet would try to achieve their club goals within this 

month, hopefully,

DG.akon engsroithong
District Governor’s 3330
Rotary International

RR CNNC H RD

 For the club  extension in our D3330, currently 

we are having 2 ne in-formation clubs in Nakhon Si 

Thammarat area: Firstly, Rotary club of Mueang Tonnam 

Cha-Uad and Proud-Nakhon Si Rotary which are being 

organized and I wish all club would achieve their goals 

of new membership in the month of Membership and 

Extension.

   “August” was designed as “Membership and 

Extension Month”, 

 Let’s invite our friends, brothers and sisters joining 

fi rstly,

 To make our Club extension effectively” 

 My fellow Rotarians, please come and do the 

good things,

 Add new members, new clubs as our objectives, 

our goals,   

 In the month of August together.
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มิตรโรแทเรียนที่รัก

 ในปีบริหาร 2019-2020 นี้ ผมขอเชิญชวนมิตรโรแทเรียนและโรทาแรคเตอร์มาช่วยกัน

ขยายองค์กรโรตารี เราต้องช่วยกันขยายงานบำาเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันสร้างผลกระทบของ

โครงการของเรา แต่ที่สำาคัญมากที่สุด เราต้องช่วยกันเพิ่มสมาชิกภาพของเรา เพื่อให้เรา

สามารถสร้างผลิตผลได้มากยิ่งขึ้นด้วย

 ผมขอให้พวกเราพยายามหาวิถีทางใหม่ในด้านสมาชิกภาพ โดยใช้กลยุทธการจัดการที่

ดีกว่า ผมขอให้สโมสรทุกแห่งได้จัดตั้งคณะกรรมการสมาชิกภาพที่มีความเข้มแข็ง ประกอบ

ด้วยบุคลากรจากผู้มีภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อที่เราจะได้ผู้นำาที่มีรูปแบบใหม่จาก

ชุมชน

 คณะกรรมการสมาชิกภาพในสโมสรของท่านจะต้องใช้ระบบประเภทอาชีพของโรตารี

ที่ออกแบบมาสำาหรับคัดสรรผู้มีอาชีพต่างๆ ในชุมชนของท่านมาเป็นตัวแทน ค้นหาผู้ที่จะมา

เป็นผู้นำาที่มีทักษะ ความสามารถและมีบุคลิกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรของท่าน 

หากคณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสรของท่านยังไม่แน่ใจว่าจะดำาเนินการต่อไปอย่างไร ขอ

ให้ตรวจสอบดูคำาแนะนำาในเว็บ Rotary.org เพื่อจัดขั้นตอนที่ชัดเจนในการดำาเนินงานต่อไป

 แล้วพวกเราจะเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อขยายโรตารีต่อไป?  เราคงจะต้องก่อตั้ง

สโมสรรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรแบบอิสระหรือแบบดาวเทียม(สาขา) เป็นแบบที่มี

ประสบการณ์จัดประชุมหลากหลายและสร้างโอกาสบำาเพ็ญประโยชน์แบบที่แตกต่างกัน ไม่

เพียงแต่ในพื้นที่ที่ไม่มีโรตารี แต่ในพื้นที่ที่โรตารีกำาลังทำางานกันอยู่ด้วย  ไม่มีสโมสรโรตารีใด

ในโลกที่สามารถให้บริการได้ครบทุกภาคส่วนในชุมชน ดังนั้น เราต้องก่อตั้งสโมสรใหม่ขึ้นมา

เพื่อร่วมมือกับผู้นำาชุมชนที่ยังมิได้มีการเชื่อมสัมพันธ์กับสโมสรที่มีอยู่ปัจจุบัน

 การขยายโรตารีเป็นการสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ที่ทำาให้เราเป็นองค์กรหนึ่งเดียวใน

โลก ทำาให้เราเข้มแข็งและเพิ่มพูนสมาชิกภาพ ผมจึงขอให้พวกเรามุ่งมั่นอุทิศตนในการขยาย

โรตารีต่อไป เพื่อเตรียมต้อนรับชนรุ่นใหม่ที่หลากหลายทั้งชายและหญิงในอนาคต ก็เพราะว่า 

โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล
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Dear fellow Rotarians,

	 During	2019-2020,	I	am	encouraging	Rotarians	and	Rotaractors	to	grow	

Rotary.	We	must	grow	our	service,	we	must	grow	the	impact	of	our	projects,	but,	

most	importantly,	we	must	grow	our	membership	so	that	we	can	achieve	more.

	 Let	us	try	a	new	approach	to	membership,	one	that	is	more	organized	

and	strategic.	I	am	asking	every	club	to	form	an	active	membership	committee	

consisting	of	people	of	different	backgrounds	who	will	look	methodically	at	the	

leadership	of	the	community.

	 Your	club’s	membership	committee	will	then	apply	Rotary’s	classification	sys-

tem	’	designed	to	ensure	that	the	range	of	professions	in	your	community	is	well	

represented	’	to	identify	potential	leaders	with	the	skill,	the	talent,	and	the	charac-

ter	that	will	strengthen	your	club.	If	your	club’s	membership	committee	is	unsure	

how	to	proceed,	look	to	the	club	membership	committee	checklist	on	Rotary.org	

for	clearly	defined	steps	to	organizing	its	work.

	 How	else	will	we	connect	to	grow	Rotary?	We	will	also	form	new	types	of	

clubs	’	either	independent	clubs	or	satellite	clubs	’	with	different	meeting	experi-

ences	and	engaging	service	opportunities,	not	just	where	there	is	no	Rotary,	but	

also	where	Rotary	is	already	thriving.	No	Rotary	club	in	the	world	can	possibly	

serve	all	segments	of	its	community.	Therefore,	we	must	organize	new	clubs	to	

engage	the	community	leaders	who	cannot	connect	with	our	existing	clubs.	

	 Growing	Rotary	is	all	about	taking	the	connections	that	make	our	organiza-

tion	unique	in	the	world	and	strengthening	and	multiplying	them.	Let	us	commit	

ourselves	to	growing	Rotary	and	to	welcoming	the	next	diverse	generation	of	

women	and	men	as	Rotary	Connects	the	World.

Mark Daniel Maloney
President,	Rotary	International
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แกรี ซี.เค. ฮวง
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี

 เรากำาลังเผชิญกับปัญหาที่ดีมากๆ และผม

ต้องการจะปรึกษากับท่าน คือคำาขอรับทุนระดับ

โลกโรตารีของเรากำาลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ   โรแท

เรียนกำาลังมองเห็นผลกระทบที่น่าพิศวงของทุนของ

เรา  ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการคุมบังเหียนแห่งพลัง

ทุนระดับโลก เพื่อไปจัดทำาโครงการที่สำาคัญๆ และ     

น่าสนใจ

 ปัญหาสำาคัญอีกอย่างหนึ่งของทุนระดับโลกของ

เราก็คือ การมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนของโครงการ 

ขณะเมื่อเริ่มต้นวางแผนโครงการ  เมื่อเรามาปรึกษา

กันเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่ง เราจะไม่เพียงเขียนเช็คใบ

หนึ่งแล้วเดินจากไป  เรากำาลังเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์  

เราจึงต้องมีข้อยุติแบบยั่งยืน  ดังนั้นการเติบโตของ

ปริมาณคำาขอรับทุนระดับโลกจึงเป็นปัญหาที่ดีที่เรา

มี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรแทเรียนของเรามีความมุ่งมั่น

ในการบำาเพ็ญประโยชน์  และการสนับสนุนทุนระดับ

โลกให้ทวีขึ้นนี้ เราก็ต้องการให้มูลนิธิโรตารีขยายตัว

เติบโตขึ้นด้วย

 อีกหนึ่งปัญหาที่เรามีก็คือ จะสนับสนุนโรแทเรียน

ให้จัดการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

โดยโปรแกรมสนองตอบภัยพิบัติของเรา สโมสร

สามารถขอรับทุนสนับสนุนแบบใหม่นี้เมื่อเกิดภัย

พิบัติขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องสนับสนุนทุนนี้ด้วย เรา

สามารถช่วยเหลือมิตรโรแทเรียนให้ช่วยเหลือภัยพิบัติ

ได้ออย่างรวดเร็วแต่เรากับท่านก็ต้องร่วมกันสนับสนุน

ด้วย

 เรากำาลังใกล้ที่จะพิชิตโปลิโอไปตลอดกาลแล้ว  

พวกเราทุกคนได้ร่วมกันกระทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของ

เรา โปรดลองคิดถึงการบริจาคเงินซื้อวัคซีนโปลิโอหยด

สุดท้ายเพื่อกวาดล้างโปลิโอไปตลอดกาล ท่านคงจะไม่

ต้องกระทำาสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และสำาคัญกว่านี้ในชีวิตของ

ท่านอีกแล้ว

 มีคำาโบราณกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด 

โปรดนำาหัวใจของท่านไปด้วย”  ดังนั้นขอท่านโปรด

เปิดใจของท่านแล้วบริจาคให้มูลนิธิของท่าน  นี่คือสิ่งที่

อาจจะสำาคัญที่สุดในชีวิตที่ท่านได้กระทำา 

 โปรดบริจาคในวันนี้ แล้วเปิด Facebook ของผม 

ขอเล่าเรื่องให้ทุกคนทราบว่า การบริจาคทำาให้ท่านรู้สึก

ดีอย่างไร  ให้เราเชื่อมสัมพันธ์และเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วย

กัน

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน
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 We have some very good problems 

that I want to discuss with you. The number 

of Rotary global grant requests is exploding. 

Rotarians are seeing the amazing impact of 

our grants, and they want to harness the 

power of global grants to take on ambitious 

projects.

 One crucial aspect of our global grants 

is the emphasis on sustainability when 

planning a project. When we come together 

to tackle a problem, we do not just drop 

off a check and leave. We change lives. We 

bring sustainable solutions. The growth in 

the number of applications for global grants 

is a good problem to have; it shows Rotari-

ans’ dedication to service. But to fund more 

global grants, we need to keep The Rotary 

Foundation growing.

 Another good problem we have is how 

best to support Rotarians’ desire to pro-

vide relief in the face of disasters. Through 

our disaster response program, clubs can 

get grants from a new fund when a disaster 

strikes - but only if you fund it. We can help 

our fellow Rotarians rebuild quickly, but we 

need you to step up.

 And we are so close to ending polio 

forever. All of us have done great things in 

our lives. But just imagine that you make 

the donation that funds those final drops 

that rid the world of polio forever. You will 

never do anything so great and so important 

in your life.

 There is an old bit of wisdom that 

says, “Wherever you go, go with all your 

heart.” So open your heart and give to your 

Foundation. It may be the most important 

thing that you ever do.

 Donate today, then drop by my Face-

book page and tell everyone just how good 

giving made you feel. Let’s connect and 

change the world together.

 Donate today, then drop by my Face-

book page and tell everyone just how good 

giving made you feel.

 

Gary C.K. Huang
Foundation	Trutee	Chair

Ni hao, Rotarians! 
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 โรตารีสากลให้ความสำาคัญกับสมาชิกภาพเป็น

อันดับหนึ่งเสมอมา ภาค 3330 ของเราก็ให้ความสำาคัญ

เป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน ในปี 2562-2563 ท่าน ผวภ.สกนธ์    

อึ่งสร้อยทอง ได้มอบนโยบายและร่วมกำาหนดเป้าหมาย

ร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกภาพภาค 3330 โดยความ

เห็นชอบของสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค ได้กำาหนดเป้า

หมายของภาคตลอดจนแนวทางการดำาเนินงานโดยสังเขป

ดังนี้

 • เพิ่มสมาชิกสุทธิ 10% จาก 2,327 คน เป็น 

2,560 คน (ณ 1 ก.ค. 2562 และ 1 ก.ค. 2563)

 • เพิ่มสมาชิกสุภาพสตรี จาก 41% เป็น 43%

 • เพิ่มสมาชิกอายุน้อยกว่า 40 ปี จาก 8% เป็น 9%

 • รักษาสมาชิกเดิมให้ได้อย่างน้อย 90%

 • เพิ่มสโมสรใหม่อย่างน้อย 3 สโมสร

 • ลดจำานวนสโมสรที่มีสมาชิก 25 คนหรือตำ่ากว่า 

จาก 69 สโมสร ให้เหลือเพียง 40 สโมสร 

 • เพิ่มสโมสรโรตาแร็คชุมชนอย่างน้อย 2 สโมสร 

เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสโมสรโรตารีได้เมื่อมี

ความพร้อม

 คณะกรรมการสมาชิกภาพภาค คณะกรรมการ

รักษาสมาชิกภาพภาค และคณะกรรมการขยายสโมรสร 

จึงไดัทำางามร่วมกัน โดยได้จัดสัมมนากลุ่มย่อยด้านสมาชิก

ภาพในแต่ละพื้นที่ตามสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ ทั้งในแง่

การรักษาสมาชิก การหาสมาชิก การก่อตั้งสโมสรใหม่ การ

ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสโมสร และมีความ

รู้ความเข้าใจในองค์กรโรตารีของเรา ทั้งนี้ได้จัดไปแล้ว 1 

ครั้ง ณ จ.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2562  มี

บทความโดย...อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการสมาชิภาพภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2562-2563

ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ÀÒ¤ 3330 
âÃµÒÃÕÊÒ¡Å »‚ 2562-2563
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สโมสรที่กำาลังดำาเนินการก่อตั้งใหม่ 2 สโมสร คือ สโมสร

พราวด์นครศรี กับสโมสรเมืองต้นนำ้าชะอวด มีสมาชิกเข้า

ร่วมสัมมนา 60 คน 

 สำาหรับแผนการจัดครั้งต่อไป จะปรับเป็นการ

สัมมนาเต็มวัน และบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น My 

Rotary, Rotary Club Central, Rotary Showcase 

และการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นต้น โดยการจัดครั้งที่ 2 

นี้จะจัดในวันที่ 21 ก.ย. 2562 สำาหรับพื้นที่ 1-6 เป็นการ

อบรมที่ไม่มีค่าลงทะเบียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

กองทุนร่วมของสโมสรใน จ.สงขลา ซึ่งดูแลโดยท่าน อผภ.

ธีระนันท์ วงศ์หล่อ

 ครั้งที่ 3 สำาหรับพื้นที่ 7-9 จะจัดในวันที่ 19 ต.ค.

2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ประสานงานโดยท่าน อผภ.อรชร 

สายสีทอง และท่าน อผภ.นพ.สงวน คุณาพร งบประมาณ

ได้รับอนุมัติจากสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 10,000 บาท 

จากกองทุนบำาเพ็ญประโยชน์ภาค

 สำาหรับพื้นที่ตอนบนก็จะพยายามจัดให้ได้อีก

ประมาณ 3 ครั้ง โดยจะจัดหลังจากท่าน ผวภ.สกนธ์          

อึ่งสร้อยทอง ได้เยี่ยมอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อที่ท่าน       

ผู้ว่าฯ จะได้ให้คำาแนะนำากับคณะทำางานได้ ทีมทำางานจะได้

ประสานวัน เวลา สถานที่ ที่แน่นอนอีกครั้ง

 ความสำาเร็จของภาคจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับ

ความร่วมมือจากสโมสรและมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน  

ในปีนี้ท่าน ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ได้ยำ้าถึงความร่วมมือ

ของสมาชิกทุกคนตลอดจนครอบครัวโรตารีทุกคน        

ได้ทำางานร่วมกัน เชื่อมสัมพันธ์กัน ดังคติพจน์ของท่าน

ประธานโรตารีสากล มาร์ค แดเนียล มาโลนี ที่ว่า 

“โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก Rotary Connects The 

World” และ สโลแกนของท่าน ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง        

“คนสำาราญ งานสำาเร็จ”

ความส�าเร็จของภาคจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสโมสร

และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน  ในปีนี้

ท่าน ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ได้ย�้าถึง

ความร่วมมือของสมาชิกทุกคนตลอดจน

ครอบครัวโรตารีทุกคน        

ได้ท�างานร่วมกัน เชื่อมสัมพันธ์กัน

“
“
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    ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล End Polio 

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

รวมพลังช่วยกันประชาสัมพันธ์ จำาหน่ายทีมกอล์ฟ และ

ร่วมหาผู้สนับสนุนการแข่งขันนี้ ภาค 3330 โรตารีสากล 

จะจัดขึ้น วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. สนาม

กอล์ฟ  ยูนิแลนด์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 

 ผู้เข้าแข่งขันนอกจากจะได้รับถ้วยรางวัลแล้ว เรายังมี

ของที่ระลึกและรางวัลใหญ่มากมาย

 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อนำารายได้จาก

การแข่งขันนี้นำาเข้ากองทุนโปลิโอพลัส ซึ่งกองทุนดังกล่าว

จะมอบให้กับองค์กรอนามัยโลกนำาไปซื้อวัคซีนป้องกัน

การเกิดโรคโปลิโอ และเพื่อขจัดให้หมดไปจากโลกนี้ ซึ่ง

เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรโรตารีสากล พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตพระราชทาน

ถ้วยรางวัลนี้แด่ภาค 3330 โรตารีสากล เป็นพระมหา

กรุณาธิคุณอันล้นพ้น

 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว การจัดการแข่งขันดังกล่าวยังก่อ

ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมวลมิตรโรแทเรียน ครอบครัว 

และผู้เข้า แข่งขันอื่นๆ และเป็นการเข้าถึงชมชุนในจังหวัด

นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการประชาสัมพันธ์และ

สร้างภาพลักษณ์ให้ชุมชนได้รู้จักองค์กรโรตารีอีกด้วย

แขงขันกอลฟการกุศล
ชิงถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

แขงขันกอลฟการกุศลแขงขันกอลฟการกุศล
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เป้าหมายจำานวนผู้เข้าแข่งขันและการหา 

Sponsor

 เป้าหมายประเภททีมจำานวน 40 ทีม  

ทีมละ 5 คน ราคาทีมละ 30,000 บาท

 เป้าหมาย Sponsor มี 2 ราคา ดังนี้ 
 1. Sponsor ราคา 10,000 บาท เป้าหมาย 

20 Sponsor โดยจะจัดทำาป้ายขนาด 40 x 40 ซม. 

ด้านหน้าเวทีป้ายใหญ่ และป้ายขนาด 40 x 60 ที่ 

T- OFF หลุมที่ 1 และหลุมที่ 9 และด้านข้างเวทีจัด

เลี้ยง 

 2. Sponsor เป้าหมาย 120 Sponsor ราคา 

5,000 บาท โดยจะจัดทำาป้ายขนาด 40 x 60 ซม. ที่ 

T OFF หลุมที่ 1 และหลุมที่ 9 และป้ายขนาด 40 x 

60 ด้านข้างเวทีจัดเลี้ยง ส่งมอบรายชื่อ รูปแบบของ 

Sponsor

 พิเศษ Sponsor VIP ผู้ที่ให้ Spomsor 

10,001-29,999 บาท จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

หนังสือขอบคุณจากผู้ว่าการภาค 3330 พร้อม

ภาพถ่าย Sponsor ที่ติดตั้ง และการติดตั้งป้ายตาม

ข้อ 1.

สั่งชื้อทีมการแข่งขันและจองการเป็น Sponsor ได้ที่ นายกสโมสรรุ่น 

115 ได้ทุกสโมสร หรือที่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค รุ่น 115 ได้ทุกท่าน 

หรือที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟทุกท่าน หรือติดต่อ 

อน.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ ประธานจัดงาน โทร 081-836-0044 

นย.อาทร ธวัชชัยเฉลิมกุล รองประธานจัดงาน โทร  081-010-7482

ผชภ.วีรธัช อรุณเจริญพรชัย  กรรมการ/เลขานุการ โทร 081-623-7079

 

โอนเงินค่าทีมและ Sponsor ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย 

เลขบัญชี 432 207764 0 ชื่อ อน.นภาพร แย้มเกตุ 

แจ้งการโอน โทร 065-226-6355 

หรือ ผชภ.วีรธัช อรุณเจริญพรชัย 

โทร 081-623-7079 ID Line : noi7079

 สำาหรับโรแทเรียนเป็นผู้ติดต่อหา Sponsor จะได้รับ

เครดิตในนามท่านบริจาคเข้ากองทุน End Polio 

ประเภททีม

 รางวัลที่ 1 ประเภททีม 

 - ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 รางวัลที่ 2 ประเภททีม 

 - ถ้วยรางวัลของ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ 

 รางวัลที่ 3 ประเภททีม 

 - ถ้วยรางวัลของ ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง 

ประเภทบุคคล

 รางวัลชนะเลิศ Over All Low Gross 

 - ถ้วยรางวัลของ PRIP พิชัย รัตตกุล 

 รางวัลชนะเลิศ Over All Low Net  

 - ถ้วยรางวัลของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ประเภทบุคคล

Flight A จำานวน 3 ถ้วยรางวัลของ อผภ.อรชร สายสีทอง 

Flight B จำานวน 3 ถ้วยรางวัลของ อผภ.สมภพ ธีระสานต์ 

Flight C จำานวน 3 ถ้วยรางวัลของ อผภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา 

Flight D จำานวน 3 ถ้วยรางวัลของ อน.สมชาย กมลพันทิพย์ 

รางวัลถ้วยบู้บี้ ถ้วยรางวัลของ อน.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์

รางวัลการแข่งขัน
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชเสด็จสู่สวรรคาลัย เหล่าพสกนิกรแสน

วิปโยคโศกอาลัยในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สมาชิกสโมสร

โรตารีน้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสร 

โรตารีในประเทศไทย และเห็นพ้องในการแสดงออก

ถึงความรักความอาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับ

กรมชลประทานสานต่อพระราชปณิธานในโครงการแก้ม

ลิงตามแนวพระราชดาริฯ ณ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด 

ตำาบลโพนงาม อำาเภออากาศอำานวย จังหวัดสกลนคร

คณะของโรตารีได้ลงสำารวจพื้นที่เป็นครั้งแรกใน

เดือนมีนาคม 2560  และ ได้ตกลงทำา MOU กับ

กรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการขุดลอกแก้มลิง ในวัน

ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการขุดแก้มลิงระยะที่ 1 

ใช้งบประมาณ 10.62 ล้านบาทจากสโมสรโรตารีและงบ

ประมาณของกรมชลประทาน ขุดลอกแก้มลิงกว้าง 630 

เมตร ยาว 510 เมตร ลึก 3.5 เมตร ความจุประมาณ 1.10 

ล้านลูกบาศก์

ณ หนองโนนตาย บานเสาวัด 

ตําบลโพนงาม อําเภออากาศอํานวย 

จังหวัดสกลนคร

โครงการปรับภูมิทัศนในโครงการแกมลิงตามแนวพระราชดําริฯ

บทความโดย..อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
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ในโอกาสเดียวกัน โรตารีได้ขออนุญาตทำาโครงการปรับ  

ภูมิทัศน์ในพื้นที่ 17 ไร่ โดยกรมชลประทานจะนำาดินจาก

หนองนำ้าขึ้นมาถมพื้นที่ และโรตารีจะผู้รับเหมาในการปรับ

พื้นดินและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โดยการออกแบบได้มีการ

ออกสำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชาวบ้าน

ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ก่อนลงมือการก่อสร้าง ซึ่ง

ชาวบ้านให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี

การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และอื่นๆ บนพื้นที่ 5 ไร่ 

ประกอบไปด้วยศาลาการุณย์  อาคารโรงบำาบัดนำ้า อาคาร

ห้องนำ้า สนามเด็กเล่น ศาลาท่านำ้า ลานเอนกประสงค์ 

พื้นที่จอดรถ และสวนสาธารณะในพื้นที่ 12 ไร่

ในการปรับภูมิทัศน์ นอกจากสิ่งปลูกสร้าง ยังมีการปลูก

หญ้าแฝกตามคันดินที่มีการยกสูง การล้อมต้นไม้ขนาด

ใหญ่ที่รับการบริจาคจากชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ มากกว่า 

120 ต้น การลอกหญ้าในหนองนำ้า ขึ้นมาดำาหญ้าในพื้นที่

สาธารณะเพื่อประหยัดเงินค่าหญ้า รวมถึงการปลูกหญ้าใน

พื้นดินบริเวณสวนสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เราได้รับความร่วม

มือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและหน่วยราชการในท้องถิ่น 

เช่นการปลูกหญ้าแฝกครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2561 

บริเวณรอบพื้นที่โครงการมีนำ้าท่วม แต่การกำาหนดการ

ปลูกหญ้าแฝกได้กำาหนดไว้แล้ว มีชาวบ้านมาร่วมกันปลูก

หญ้าแฝกจำานวนมาก เราปลูกหญ้าไปร่วม 80,000 ต้น 

หรือแม้แต่การขอกำาลังจากชาวบ้านมาช่วยลอกหญ้าใน

หนองนำ้า เพื่อนำามาดำาหญ้าบริเวณสวนสาธารณะ ไม่ว่าจะ

ขอกำาลังไปกี่ครั้ง ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จวบจนวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 3 ปี ถึงเวลาที่จะมีการเปิด

โครงการปรับภูมิทัศน์ในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราช

ดำาริฯ ณ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ตำาบลโพนงาม อำาเภอ

อากาศอำานวย จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 สิงหาคม 

2562 

1. บ่ายวันที่ 30 สิงหาคม จัดให้มีการสวดถอดสวด

ถอน ตามความเชื่อของชาวบ้าน หลังจากนั้นจะ

มีการมอบ wheel chair จำานวน 50 คัน ละมอบ

จักรยานให้กับเด็กนักเรียน 200 คัน สุดท้ายรับ

ประทานอาหารเย็นแบบอีสาน

2. เช้าวันที่ 31 สิงหาคม เป็นการจัดพิธีสงฆ์ ในช่วง

เช้า ตามด้วยการกล่าวที่มาของโครงการ โดย 

ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล และกล่าวขอบคุณโดยรองผู้

ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มีการเปิดผ้าคลุมป้าย

ศาลาการุณย์ และ การปลูกต้นจามจุรี และรับ

ประทานอาหารกลางวัน โดยได้รับการสนับสนุน

จากผู้ว่าการภาค 3340 และมูลนิธิภาคโรตารีไทย 

จำานวน 110 โต๊ะ

3. บ่ายวันที่ 31 สิงหาคม เป็นการแข่งเรือของชาว

บ้านในหมู่บ้านต่างๆ มีนวดแผนไทย และการร้อง

คาราโอเกะ 

4. คำ่าคืนวันที่ 31 สิงหาคม มีการแสดงโปงลาง ดนตรี 

และเดินแบบชุดผ้าครามของนายอำาเภอข้าราชการ

และเจ้าของกิจการในอำาเภออากาศอำานวย ไฮไลท์

ของงานอยู่ที่เวลา 19.09 น. จะมีพิธีเปิดไฟสนาม

และจุดพลุ

กิจกรรมต่างๆ ผ่านไปด้วยดี และประสบความสำาเร็จ 

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากหน่วยราชการ 

ชาวบ้าน และที่ขาดไม่ได้ คือสโมสรโรตารีที่เดินทาง

จากที่ต่างๆ ไปร่วมงาน คณะทำางานและจัดงาน ขอ

ขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ไปร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมในพิธีเปิด 
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
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#peopleofaction

#RotaryD3330
สร.แก่นจันทน์ โดย นย.กรรณิกา 

นุชประสิทธิ์ มิตรโรแทเรียน และ

โรตารีแอนน์ ร่วมกันมอบขาเทียม 

พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค ให้แก่ผู้

พิการ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นขวัญกำาลัง

ใจในการก้าวเดินต่อไป และเติม

เต็มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 87 

พรรษา ณ แผนกกายอุปกรณ์ 

รพ.ศูนย์ราชบุรี เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2562

Signature project of Ganchan.

#peopleofaction

#RotaryD3330 

สร.ท่าม่วง ประชุมประจำาสัปดาห์

ครั้งที่ 6 แนะนำาประธานชุมชน RCC 

ตลุงใต้

#peopleofaction

#RotaryD3330 
สร.สนามจันทร์ และสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ในความอุปถัมภ์ของ สร.สนามจันทร์ จัดทำาโครงการ “ส่งเสริมฝกอบรม

อาชีพ ตัดผมชาย” ให้กับสมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ สอนโดย นย.จุติภา      

จันทร์วงศ์ นายก สร.สนามจันทร์ (เจ้าของร้านเสริมสวยอารีย์) วันที่ 23 

สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

#peopleofaction#peopleofaction

#peopleofaction

#RotaryD3330 
ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร

โรตารียะลาอย่างเป็นทางการ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

#peopleofaction

#RotaryD3330

#peopleofaction

#RotaryD3330 
สภากาชาดไทยทุ่งสง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตร

พณิชยการ เทศบาลตำาบลไม้เรียง  สถานีตำารวจภูธรไม้

เรียง สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี สโมสรโรตารีนครศรี  

วีรไทย สถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ รพ.สต.บ้าน

ทานพอ และภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ ต.ไม้เรียง ร่วมสร้าง

บุญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และตัดผมฟรี 

ณ รพสต.บ้านทานพอ 26 สิงหาคม 2562

#peopleofaction

#RotaryD3330
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#peopleofaction

#RotaryD3330 
สร.สำาโรง ร่วมกับ 10 สโมสรในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ ได้แก่ สร.สมุทรปราการ 

สร.ปูเจ้าสมิงพราย สร.เอราวัณ สร.เทพารักษ์  

สร.ลัดหลวง สร.พระสมุทรเจดีย์ สร.บางบ่อ 

สร.บางพลี สร.พระประแดง และสโมสรอินเตอร์แรคท์

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎรอุทิศ ร่วมกันปลูกปา 

ชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ปกปองการกัดเซาะชายฝัง ตามโครงการปลูกปา  

ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

2562 ครั้งที่ 8 ณ สถานตากอากาศบางปู เปาหมาย

จำานวน 15,000 ต้น ในระยะเวลา 8 ปี

#peopleofaction
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#peopleofaction#RotaryD3330 
สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา สตูล และยะลา นำาโดย ผวภ.สกนธ์      

อึ่งสร้อยทอง และอผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ ร่วมมอบเงินสมทบทุนบริจาค

เพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ

สนับสนุนผลไม้ นำ้าดื่ม และเก็บขยะ ในกิจกรรมวิ่งตอบแทนบุญคุณ

แผ่นดิน “โครงการ 99 ล้านปีความดี เพื่อรำาลึกถึงรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์” วันที่ 24 สิงหาคม 2562
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#peopleofaction#RotaryD3330 

การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์และ

อินเทอแรคท์ ปีบริหาร 2562-2563 พื้นที่ 16-30 ภาค 

3330 โรตารีสากล วันที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงแรม

เวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี
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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

คณุภาพต่อไป

	 ศนูยโ์รตารฯี	 ขอประกาศอาสาสมคัรแปลเอกสารโรตารไีทย-

องักฤษและองักฤษ-ไทย	ขอเรยีนเชญิทา่นแจง้ความประสงคม์ายงั

ดฉินัหรอืผูอ้�านวยการศนูยโ์รตารฯี	ไดโ้ดยตรง	ทางศนูยโ์รตารฯี	

จะจดัท�าท�าเนียบผูม้อุีปการคณุและการประกาศเกยีรตคิณุส�าหรบั

อาสาสมคัรโรแทเรยีนทัง้หลายทีส่นใจเขา้ร่วมกจิกรรมของศนูย ์

โรตารฯี	เพือ่ประโยชน์แก่สโมสรและภาคต่อไป

 

 

 

	 เรื่องสุดทา้ยคอืการเชญิชวนมวลมติรโรแทเรยีนจากสโมสร

ต่างๆ	 เขา้รว่มพธิเีปิดศาลาการณุยแ์ละโครงการบงึแหง่ความรกั	

จ.สกลนคร	ในวนัที	่30-31	สงิหาคม	สอบถามรายละเอยีดไดจ้าก

สโมสรของทา่นและศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

	 ความรว่มมอืของมวลมติรโรแทเรยีนมคีณุคา่ยิง่ต่อการพฒันา

ศนูยโ์รตารฯี	เพือ่ความกา้วหน้าของโรตารใีนประเทศไทยสบืไป

	 	 ดว้ยไมตรจีติแหง่โรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลกัษณ์	รตันวชิช)์

	 	 ประธานศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

	 ขอมวลมติรโรแทเรยีนทัง้หลายส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ

ขอพระราชทานถวายพระพรชยัมงคล	 พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมนิทรรามาธบิดศีรสีนิธรมหาวชริาลงกรณ์พระวชริเกลา้เจา้อยู่

หวั	ในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษาเมือ่วนัที	่28	กรกฎาคมที่

ผา่นมา	และขอพระราชทานถวายพระพรชยัมงคล	สมเดจ็พระนาง

เจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	 ใน

วโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษาในวนัที	่12	สงิหาคม	ขอพระองค์

ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

	 เดอืนสงิหาคม	 เดอืนแห่งการพฒันาสมาชกิและสโมสรใหม	่

ศนูยโ์รตารฯี	 ตระหนกัในความส�าคญัและความจ�าเป็นในการสง่

เสรมิการพฒันาสมาชกิภาพ	ทัง้การจงูใจสมาชกิใหม	่ การรกัษา

สมาชกิและการขยายสโมสร	เพือ่เปิดโอกาสนกัธรุกจิวชิาชพีทีม่ใีจ

รกัการบ�าเพญ็ประโยชน์ไดเ้ขา้มารว่มกจิกรรมโรตารไีดต้ามความ

สามารถและความสนใจ	การไดส้มาชกิหรอืโรแทเรยีนทีม่คีณุภาพ

นบัเป็นเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีององคก์รโรตารทีีจ่ะด�ารงความยัง่ยนื

ของอุดมการณ์การบรกิารเหนือตนเองไปอกีนานแสนนาน

	 คณะกรรมการบรหิารศูนย์โรตารใีนประเทศไทยพยายาม

อย่างยิง่ที่จะใหศู้นย์โรตารฯี	 เป็นศูนย์รวมในการใหบ้รกิารแก่

สโมสรและภาค	เพือ่สง่เสรมิการพฒันาสมาชกิภาพ	โดยจดัแปล

เอกสารต่างๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสมาชกิภาพ	รวมทัง้จดัท�า

เวบ็ไซตใ์หข้อ้มลูต่างๆ	ทีท่า่นอาจน�าไปแนะน�าสมาชกิหรอืสโมสร

ใหม่ๆ 	ได้

	 เวบ็ไซต์ใหม่ของศูนยโ์รตารฯี	 มเีรื่อง	 Membership	 Lead	

ส�าหรบับุคคลภายนอกไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเรือ่ง

ราวของโรตารโีดยเฉพาะในประเทศไทยที่สามารถสมคัรเป็น

สมาชกิหรอือาสาเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ	 ของโรตารไีดต้ามความ

สนใจ	 สมาชกิทีส่มคัรเขา้มาจะมกีารพจิารณาและสง่ขอ้มลูต่างๆ	

ไปยงัภาคและสโมสรที่สนใจเพื่อการพจิารณาสมาชกิใหม่ที่มี

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ในวงเล็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,367 (2,353) 1,454 (1,404) 2,886 (2,816) 1,414 (1,373) 8,121 (7,946)

สโมสร 102 (102) 66 (66) 113 (112) 67 (67) 348 (347)

สิงหาคม 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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OTARY EXCHANGE RATER อัตราแลกเปลี่ยนเงินของโรตารี เดือนสิงหาคม 2562 31 บาท : US$ 1

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 เข้าสู่เดือนที่ 2 ของปีบริหาร 2562-2563 โรตารีสากลกำาหนดให้ “เดือน

สิงหาคม” เป็นเดือนแห่งการเพิ่มสมาชิกและการขยายสโมสร (Membership  

and Extension Month) สำาหรับจำานวนสมาชิกของภาค 3330 ได้ส่งข้อมูลสมาชิก

ภาพ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นายก

แต่ละสโมสรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป ส่วนการก่อตั้งสโมสรใหม่ในปีบริหารนี้ที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กำาลังเดินหน้าต่อไปอน.สุภาภรณ์ ศรีไสย
เลขานุการ ภาค 3330

อน.อธิวัฒน์  สุวรรณจินดา
การเงินภาค 3330

  สำ าห รับสโมสรที่ ยั ง ไม่ ได้

กำาหนดเป้าหมายสโมสร ปี 2562-

2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562  

เหลืออีกเพียง 15 สโมสร ต้องขอ

ขอบคุณ อน.รัชดา เทพนาวา ที่ช่วย

ติดตามอย่างเข้มข้น ขอเอาใจช่วย

และสโมสรใดขัดข้องในการกำาหนด

เป้าหมายสโมสร  กรุณาแจ้งเพื่อแก้ไข

ข้อขัดข้องต่อไป ในส่วนของผู้ว่าการ

ภาค เริ่มเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ โดยเยี่ยมสโมสรโรตารีเบตงเป็นสโมสรแห่ง

แรก และในปีบริหารนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีเบตง ที่ได้ก่อตั้งชุมชน

โรตารีรักษ์เบตง (RCC Love and care Betong) สำาเร็จในปีบริหารนี้ ส่วนการอบรม

คณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ พื้นที่ 16-30 เมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดราชบุรีต้องขอขอบคุณประธานจัดงาน ประธานอินเทอร์แรคท์

ภาค ประธานโรทาแรคท์ภาค และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ทำาให้งานนี้ประสบความ

สำาเร็จอย่างสวยงาม และในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน

กอล์ฟการกุศล End Polio ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาค 3330 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ต่อไป 

เรียน นายกและเหรัญญิกสโมสรภาค 3330 ทุกท่าน

 บัดนี้ถึงเวลาที่ทุกสโมสรต้องชำาระเงิน

1. ค่าบำารุงโรตารี่สากล RI ครั้งที่ 1 จำานวน 

34+1.5USD (1USD=31บาท)

 การชำาระค่าบำารุงโรตารีสากลให้ส่งตรงถึง      

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย ตามเอกสารแนบครับ

2. ค่าบำารุงภาค 3330 ท่านละ 1,100 บาท

 โดยชำาระผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพจำากัด 

 สาขายะลา เลขที่ 266-4-45250-1

 ชื่อบัญชี นายอธิวัฒน์ สุวรรณจินดา 

 และนางสุภาภรณ์ ศรีไสย

พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินค่าบำารุงโรตารีสากล 

RI และค่าบำารุงภาค พร้อมจำานวนสมาชิก 

 ส่งไปได้ที่

 อน.อธิวัฒน์ สุวรรณจินดา

 91 ถนนพิพิธภักดี

 ต.สะเตง อ.เมือง

 จ.ยะลา 95000

หรือไลน์ส่วนตัวมาก่อนก็ได้ครับ

สโมสรโรตารีใดส่งเงินค่าบำารุงภาค ครบภายวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้ 

ทางผู้ว่าการภาค 3330 ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง จะได้มอบใบประกาศ

เกียรติคุณรางวัลการบริหารการเงินดีเด่นให้แก่สโมสรของท่านด้วยครับ

รีบๆ ส่งค่าบำารุงรายปีภาค 3330 กันด้วยนะครับ
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 1-30 
ปบริหาร 2562-2563 

ขอแสดงความยินดี
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง และโรตารีแอนน์ สิรภัทร อึ่งสร้อยทอง

District 3330

บรรณาธิการ
นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล 
081-897 5623
อีเมล rotarykl@gmail.com
ID Line 0818975623

อน.จักรชัย วิสุทธากุล
081-816 9214

อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย

081-299 3600

 
รทร.นภคนัย ลิปชัยชนะ

080-431 3412

 
รทร.พบภัค เลขะกุล

096-514 9265

นยล.พงษพัฒน สัตยวินิจ

081-482 9791

กองบรรณาธิการที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผวภ.สกนธ อึ่งสรอยทอง
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
อผภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ
อน.พิเชษฐ รุจิรัตน


