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ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ (BE THE INSPIRATION)

นับแต่โรตารีก่อตั้งมาถึง 113 ปีแล้วนั้น บทบาทของโรตารีในโลกและในชีวิตของสมาชิกทั้งหลายก็ยัง 

อยู่ในสภาวะแห่งวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  เมื่อสมัยแรกเริ่มนั้น โรตารีให้แนวทางแก่สมาชิกใน 

การคบหาสมาคม มีมิตรภาพและสร้างเครือข่ายภายในชุมชน  หลังจากนั้นมาไม่นานนัก งานบำาเพ็ญ

ประโยชน์ก็บังเกิดขึ้นในโรตารีและขยายตัวพร้อมทั้งมีอิทธิพลกว้างขวางขึ้นในฐานะเป็นองค์กร ในเวลา

นั้น การบำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารีซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวและ

ชุมชนระหว่างนานาประเทศในโลก เราได้สร้างการมีส่วนร่วมและเน้นการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพิ่มพูน

ผลกระทบของเรา  นอกจากนี้ ยังเริ่มแนวคิดสาธารณสุขภาคเอกชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ 

และตัวแทนสาธารณสุขท้องถิ่น รวมทั้งภูมิภาคต่างๆ มากมายเหลือคณานับเพื่อขจัดโรคโปลิโอ ยิ่งนับวัน สมาชิกของเราไม่เพียงแต่มาร่วม

กันแสวงหาแค่มิตรภาพเท่านั้น แต่ได้หาวิถีทางที่จะลงมือปฏิบัติกันอย่างถาวรตลอดไปอีกด้วย 

โรตารียังคงเป็น และจะเป็นองค์กรเช่นนี้อยู่เสมอ ดังที่ท่าน พอล แฮริส ได้คาดหวังไว้ให้โรตารีเป็นที่ ซึ่งผู้คนจากทุกมุมโลกสามารถมาร่วม 

กันก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง  นอกเหนือไปจากนี้แล้ว โรตารีในปัจจุบันยังให้บางสิ่งบางอย่างที่พิเศษสุดและเป็นคุณค่า

ชั่วนิรันดร์ นั่นก็คือ โอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งเครือข่ายโลกของผู้คนที่มีความสามารถพิเศษ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงโลก

ได้  พวกเราทั้งหลายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต่างก็เชื่อมั่นในพลังปฏิบัติการของชุมชนอันจะสร้างผลกระทบแก่โลกได้ และด้วยความ

ร่วมมือระหว่างกัน เรามีทั้งความสามารถและทรัพยากรที่จะสัมฤทธิ์ผลได้เกือบทุกอย่างทีเดียว

ทั่วโลกนั้น โรตารีมีความหมายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมทั้งมีศักยภาพยั่งยืนตลอดไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  แต่ทว่า น่าเสียดายยิ่งที่ยังมีผู้คนไม ่

มากพอที่จะเข้าใจได้อย่างจริงจังว่าโรตารีคืออะไร และทำาอะไรบ้าง แม้แต่ภายในสโมสรต่างๆ ของเราเอง  โรแทเรียนจำานวนมากยังไม่รู ้

เรื่องเกี่ยวกับโรตารีได้มากพอ ที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการเป็นสมาชิกโรตารี

การบำาเพ็ญประโยชน์ของโรตารีนั้น เปลี่ยนแปลงชีวิตและชุมชนต่างๆ ได้  ทั้งนี้ เพื่อบรรลุการบำาเพ็ญประโยชน์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

แท้จริง เราจำาเป็นต้องคิดต่าง เกี่ยวกับบทบาทของเราเองในโรตารีและบทบาทของโรตารีในโลกที่จำาเป็นต้องเน้นภาพลักษณ์ของโรตาร ี

ให้มากขึ้น โดยใช้สื่อทางสังคมต่างๆ เพื่อสร้างสมาชิกภาพของเราและดึงดูดผู้ร่วมบำาเพ็ญประโยชน์ที่สามารถช่วยเราเพิ่มขีดการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ได้ เราจำาเป็นต้องเน้นโครงการต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้นเพื่อส่งผลกระทบที่ยั่งยืนได้มากขึ้น โดยใช้เวลาวิจัยและวางแผนงานที่จะ

ต่อเนื่องข้ามปีโรตารีและวาระการทำางานของเราต่อไปได้ ที่สำาคัญยิ่งคือ เราจำาเป็นต้องร่วมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทาง

บวก โดยให้แรงบันดาลใจแก่สโมสร ชุมชน และองค์กรของเราเพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ซึ่งหน้าในปัจจุบัน ด้วยความกล้าหาญ การมอง

โลกในแง่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์

ดังที่ท่าน พอล แฮริส ได้กล่าวไว้ว่า “โรตารีคือโลกใบเล็กแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ชาติต่างๆ จะปฏิบัติสืบต่อกันได้เป็นอย่างดี”  

สำาหรับผมแล้ว โรตารีมิได้เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น แต่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ อันจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลและให้

วิถีทางที่จะปฏิบัติเพื่อ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แก่โลกของเราอีกด้วย
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การประกาศเกียรติคุณของโรตารีน้ีจะยกย่องสโมสรโรตารีที่สนับ- 

สนุนแผนกลยุทธ์หลักในแต่ละด้าน โดยเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ นั้น 

โดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสโมสรต่างๆ มีเวลาตลอดปีที่จะบรรลุเป้าหมาย

ของการประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

โรตารีสามารถรับรองผลงานสโมสรของท่านโดยอัตโนมัติได้มาก 

มาย ตราบเท่าที่ท่านให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอใน My Rotary 

ท่านจะใช้เครื่องมือออนไลน์ ได้แก่ Rotary Club Central แจ้ง

ให้เราทราบเมื่อท่านบรรลุเป้าหมายอื่นๆ เรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย  

คุณสมบัติที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณของโรตารี สโมสรจำาเป็น 

ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีโรตารีที่จะเป็นสโมสรกระตือรือร้น มีสถาน- 

ภาพด ี และคงสภาพเช่นนั้นได้ตลอดป ี ผลสำาเร็จจะเปรียบเทียบกับ 

จำานวนสมาชิกตั ้งแต่วันที ่ 1 กรกฎาคม 2561 และหลังจากนับ 

จำานวนสมาชิกสุดท้ายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 แล้ว โดยจะได้รับ

การยกย่องในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ในปีนี้ สโมสรสามารถรับประกาศเกียรติคุณดีเด่นของประธาน 

โรตารีสากล เมื่อได้รับประกาศเกียรติคุณของโรตารีบวกกับผลงาน 

ที่สำาเร็จเพิ่มเติมอีก 1-3 เป้าหมาย

สนับสนุนและทำาให้สโมสรเข้มแข็ง

บรรลุ 3 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l	ได้สมาชิกสุทธิ 1 คน

l	คงไว้หรือพัฒนาการรักษาสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ของ

สโมสรได้โดย

พัฒนาการรักษาสมาชิกของสโมสรได้ 1% 

 หรือ

ยังคงรักษาสมาชิกสโมสรของท่านได้เช่นเดิม หากเคยรักษา

สมาชิกได้ถึง 90% หรือมากกว่าในปี 2560-61

l	ได้สมาชิกสุภาพสตรีสุทธิ 1 คน

l	มีสมาชิกอย่างน้อย 60% ให้ข้อมูลวันเกิดของตนใน My Rotary

l	เป็นพี่เลี้ยง หรือร่วมเป็นพี่เลี้ยงสโมสรใหม่

l	ศึกษาประเภทอาชีพสมาชิกในสโมสรของท่าน และจัดสมาชิก

ภาพให้รวมธุรกิจและวิชาชีพที่มีในชุมชนของท่านด้วย

เน้นและเพิ่มพูนการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

บรรลุ 3 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l	สนับสนุนกลุ่มชุมชนโรตารี (RCC)

l	เป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นพี่เลี้ยงร่วมสโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทา- 

แรคท์

l	บริจาคอย่างน้อย 100 เหรียญต่อหัวให้แก่กองทุนประจำาปี

l	เพิ่มจำานวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในโครงการบำาเพ็ญประโยชน์

l	จัดกิจกรรมหาทุน หรือเพิ่มความตระหนักในงานของโรตารีเกี่ยว

กับการขจัดโรคโปลิโอ

l	ดำาเนินโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนหรือระหว่างประเทศ  

1 ใน 6 ด้านของจุดเน้นในโรตารี (Rotary’s 6 Areas of Focus)

ส่งเสริมภาพลักษณ์และความตระหนักในโรตารี

บรรลุ 3 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l	นำาเสนอโครงการที่ประสบความสำาเร็จใน Rotary Showcase 

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ชั่วโมงของการอาสาสมัคร 

และเงินทุนที่จัดสรรได้

l	ใช้แนวทางเสนอแนะเกี ่ยวกับแบรนด์ของโรตารี แบบอย่าง 

เอกสาร  วัสดุอุปกรณ์การรณรงค์ให้เป็นคนพูดจริงทำาจริง 

(People of Action Campaign) และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

l	จัดให้สมาชิกสโมสรพูดคุยกับสื่อเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับเร่ืองราว

ของสโมสรและโรตารี

l	เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสำาหรับศิษย์เก่าโรตารี และเน้นโอกาสการ

เป็นเครือข่ายของโรตารี

l	ต่อเนื่องหรือสร้างสรรค์ผู้ร่วมบำาเพ็ญประโยชน์กับบริษัท องค์กร

ภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานโครงการร่วมกัน

l	สนับสนุนนักเรียนเยาวชนแลกเปลี ่ยน (Youth Exchange 

Student) หรือผู้เข้าประชุมไรลา (RYLA)
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การประกาศเกียรติคุณสำาหรับสโมสรโรทาแรคท์ ปี 2561-62

การประกาศเกียรติคุณสำาหรับสโมสรโรทาแรคทจ์ะยกย่องสโมสร

ที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์หลักในแต่ละด้าน โดยเสร็จสิ้นกิจกรรม

ต่างๆ นั้นโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสโมสรต่างๆ มีเวลาตลอดปีที่จะบรรลุ

เป้าหมายของการประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

คุณสมบัติท่ีจะได้รับประกาศเกียรติคุณสำาหรับสโมสรโรทาแรคท์ 

สโมสรโรทาแรคท์จำาเป็นต้องได้รับการรับรองจากโรตารีสากล และ

ลงนามโดยผู้ว่าการภาคก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561   สโมสรต่างๆ 

จะรายงานผลสำาเร็จต่างๆ โดยส่งแบบฟอร์มการเสนอภายในวันที่ 1 

กรกฎาคม 2562

ในปีนี้ สโมสรโรทาแรคท์สามารถรับประกาศเกียรติคุณดีเด่นของ

ประธานโรตารีสากล เมื่อได้รับประกาศเกียรติคุณของโรตารีบวก

กับผลงานที่สำาเร็จเพิ่มเติมอีก 1-3 เป้าหมาย

สนับสนุนและทำาให้สโมสรเข้มแข็ง

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l ได้สมาชิกสุทธิ 1 คน

l มีสมาชิกอย่างน้อย 50% เพิ่มทักษะและความสนใจในข้อมูล

ส่วนตัวของสมาชิกใน My Rotary

l สร้างสรรค์หรือรักษาความสัมพันธ์ของสโมสรคู่มิตร

เน้นและเพิ่มพูนการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l ประสบความสำาเร็จในการบริจาคเพื่อโครงการโปลิโอพลัส โดย

เฉลี่ย 25 เหรียญต่อสมาชิก 1 คน

l จัดกิจกรรมหาทุน หรือเพื่อเพิ่มพูนความตระหนักในงานของ

โรตารีเกี่ยวกับการขจัดโรคร้ายโปลิโอ

l ทำางานร่วมกับสโมสรพี่เลี้ยงในโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ ใน

ชุมชน หรือระหว่างประเทศ 1 ใน 6 ด้านของจุดเน้นในโรตารี  

(Rotary’s 6 Areas of Focus)

ส่งเสริมภาพลักษณ์และความตระหนักในโรตารี

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l นำาเสนอโครงการที่ประสบความสำาเร็จใน Rotary Showcase 

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ชั่วโมงของการอาสาสมัคร 

และเงินทุนที่จัดสรรได้

l ใช้แนวทางเสนอแนะเกี ่ยวกับแบรนด์ของโรตารี แบบอย่าง

เอกสาร  วัสดุอุปกรณ์การรณรงค์ให้เป็นคนพูดจริงทำาจริง 

(People of Action Campaign) และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

l เป็นเจ้าภาพกิจกรรมในระหว่างสัปดาห์โรทาแรคท์โลก ซึ่งมัก 

นิยมให้เป็นวันที่ 13 มีนาคม อันเป็นวันครบรอบปีของโรทา- 

แรคท์ โดยเชิญสื่อมวลชนและบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสร

และโรตารี



การประกาศเกียรติคุณสำาหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์ ปี 2561-62

การประกาศเกียรติคุณสำาหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์จะยกย่อง

สโมสรที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์หลักในแต่ละด้าน โดยเสร็จสิ ้น

กิจกรรมต่างๆ นั้นโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสโมสรต่างๆ มีเวลาตลอดปีที่

จะบรรลุเป้าหมายของการประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

คุณสมบัติท่ีจะได้รับการประกาศเกียรติคุณสำาหรับสโมสรอินเทอร์- 

แรคท์ สโมสรอินเทอร์แรคท์จำาเป็นต้องได้รับการรับรองจากโรตาร ี

สากล และลงนามโดยผู้ว่าการภาคก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  

นอกจากนี้ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ผู้ใหญ่ที่ปรึกษาให้แก่สโมสร

จำาเป็นต้องเสนอชื่อและข้อมูลในการติดต่อมายังโรตารี เจ้าหน้าที่

ของสโมสรโรตารีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาสโมสรอินเทอร์แรคท์ จะต้อง

รายงานผลงานที่ประสบความสำาเร็จ โดยส่งแบบฟอร์มการเสนอ

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ในปีนี้ สโมสรอินเทอร์แรคท์สามารถรับประกาศเกียรติคุณดีเด่น 

ของประธานโรตารีสากล เมื่อได้รับประกาศเกียรติคุณของโรตาร ี

บวกกับผลงานที่สำาเร็จเพิ่มเติมอีก 1-3 เป้าหมาย

สนับสนุนและทำาให้สโมสรเข้มแข็ง

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l จัดการประชุมที่แนะนำาสมาชิกเกี่ยวกับโปรแกรมสำาหรับผู้นำา 

เยาวชน  เช่น  ไรลา  (RYLA)  และเยาวชนแลกเปลี ่ยนโรตารี 

(Rotary Youth Exchange)

l ทำางานกับสโมสรโรตารีพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาในการพัฒนาและมี

ส่วนร่วมในวันงานอาชีพหรือกิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยง

l ทำางานกับสโมสรโรตารีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเพ่ือติดต่ออิน- 

เทอร์แรคเทอร์ที่จะจบการศึกษา กับมหาวิทยาลัยหรือสโมสร 

อินเทอร์แรคท์ชุมชน

เน้นและเพิ่มพูนการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l วางแผนและต่อเนื่องโครงการสำาหรับวันบริการเยาวชนโลก 

(Global Youth Service Day)

l จัดกิจกรรมหาทุน หรือเพื่อเพิ่มพูนความตระหนักในงานของ

โรตารีเกี่ยวกับการขจัดโรคร้ายโปลิโอ

l ทำางานร่วมกับสโมสรพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาในโครงการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ในชุมชนหรือระหว่างประเทศ 1 ใน 6 ด้านของจุดเน้น

ในโรตารี (Rotary’s 6 Areas of Focus)

ส่งเสริมภาพลักษณ์และความตระหนักในโรตารี

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอย่างน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี้:

l นำาเสนอโครงการที่ประสบความสำาเร็จใน Rotary Showcase 

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ชั่วโมงของการอาสาสมัคร 

และเงินทุนที่จัดสรรได้

l ใช้แนวทางเสนอแนะเกี ่ยวกับแบรนด์ของโรตารี แบบอย่าง

เอกสาร  วัสดุอุปกรณ์การรณรงค์ให้เป็นคนพูดจริงทำาจริง 

(People of Action Campaign) และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

l เป็นเจ้าภาพกิจกรรมในระหว่างสัปดาห์อินเทอร์แรคท์โลก ซึ่ง 

มักนิยมให้เป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน อันเป็นวันครบรอบปีของ

อินเทอร์แรคท์ โดยเชิญสื่อมวลชนและบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยว

กับสโมสรและโรตารี
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

การประกาศเกียรติคุณดีเด่นของประธานโรตารีสากล ปี 2561-62

สโมสรโรตารี

บรรลุเป้าหมายต่อไปนี้เพ่ิมเติมเพื่อรับ

ประกาศเกียรติคุณดีเด่นระดับเงิน (1  

เป้าหมาย) ระดับทอง (2 เป้าหมาย)  

และระดับแพลทตินัม (3 เป้าหมาย)

l ได้สมาชิกสุทธิ 5 คนหรือมากกว่า

l แสดงให้เห็นวิธีการที่สมาชิกสโมสร

ของท่าน เป็นคนพูดจริงทำาจริง 
(People of Action) โดยส่งเสริม

สโมสรและกิจกรรมการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ในส่ือทางสังคมอย่างน้อย 

4 ครั้งต่อเดือน

l ริเริ่มหรือต่อเนื่องความเป็นผู้นำา 

โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพหรือ

การพัฒนาตนเอง  เพ ื ่อเพ ิ ่มพ ูน 

ทักษะและคุณค่าของสมาชิก

สโมสรโรทาแรคท์

บรรลุเป้าหมายต่อไปนี้เพ่ิมเติมเพื่อรับ

ประกาศเกียรติคุณดีเด่นระดับเงิน (1  

เป้าหมาย) ระดับทอง (2 เป้าหมาย)  

และระดับแพลทตินัม (3 เป้าหมาย)

l ได้สมาชิกสุทธิ 5 คนหรือมากกว่า

l แสดงให้เห็นวิธีการที่สมาชิกสโมสร

ของท่าน เป็นคนพูดจริงทำาจริง 
(People of Action) โดยส่งเสริม

สโมสรและกิจกรรมการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ในสื่อทางสังคมอย่างน้อย 

4 ครั้งต่อเดือน

l ริเริ่มหรือต่อเนื่องความเป็นผู้นำา  

หรือโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและคุณค่าของ

สมาชิก

สโมสรอินเทอร์แรคท์

บรรลุเป้าหมายต่อไปนี้เพ่ิมเติมเพื่อรับ

ประกาศเกียรติคุณดีเด่นระดับเงิน (1  

เป้าหมาย) ระดับทอง (2 เป้าหมาย)  

และระดับแพลทตินัม (3 เป้าหมาย)

l ทำางานกับสโมสรโรตารีพี่เล้ียงหรือ

ที่ปรึกษา เพื่อสำารวจสโมสรโรตาร ี

ท้องถิ่นและโอกาสเรื่องทุนการ

ศึกษาอื่นๆ ที่อาจหาได้ แก่สมาชิก

ของสโมสร  และนำาเสนอโอกาส

ต่างๆ นั้นต่อสโมสร

l แสดงให้เห็นวิธีการที่สมาชิกสโมสร

ของท่าน เป็นคนพูดจริงทำาจริง 
(People of Action)  โดยส่งวิดีโอที่

ส่งเสริมสโมสรและกิจกรรมบำาเพ็ญ

ประโยชน์ไปชิงรางวัลวิดีโอของอิน- 

เทอร์แรคท์ประจำาปี (The Annual 

Interact Video Awards)

l ริ เริ่มหรือต่อเนื่องโปรแกรมการ

พัฒนาความเป็นผู้นำาเพ่ือส่งเสริม

ทักษะและคุณค่าของสมาชิก

ด้วยการร่วมมือกัน เราย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึ่งผู้คนมารวมกัน และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงที่ยืนยาวระหว่างกันในโลก ในชุมชนและในตัวของเราเอง

One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org


