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Rotary: BE THE INSPIRATION
โรตารี:  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สารจาก
ประธานโรตารีสากล 2018-2019
Dear fellow Rotarians, มิตรโรแทเรียนที่รัก
 Imagine if we could take a snap-
shot capturing all of the work Rotary does 
on a given day. No one – except Rotarians 
– would believe that a single organization 
was capable of accomplishing so much. 
In that snapshot you would see dedicated 
volunteers working to eradicate polio, set-
ting up microloans, providing clean water, 
mentoring youth, and countless other ac-
tions.  
 หากเราใช้จินตนาการว่า เราสามารถ
จับภาพรวมผลงานทั้งหมดที่โรตารีปฏิบัติการใน
วันใดวันหนึ่งมาดูกัน คงไม่มีใครเชื่อ (ยกเว้นโรแท
เรียน) ว่าองค์กรเพียงหนึ่งเดียวนี้จะสามารถสร้าง
ผลงานได้มากมายขนาดนี้ ในภาพถ่าย ท่านอาจ
เห็นอาสาสมัครที่อุทิศตนทำางานขจัดโปลิโอ จัดให้
สินเชื่อขนาดย่อย จัดหาน้ำาสะอาด ให้คำาแนะนำา
แก่เยาวชนและกิจกรรมอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน
 We can do all this thanks both 
to our geographic reach and to the fact 
that our clubs are made up of people who 
are engaged in their communities. As a 
part of the community that you serve, you 
know the needs, you have the connections, 
and you’re able to take immediate action. 
That’s why every Rotary club’s membership 
should reflect the diversity of its community. 
 สิ่งที่เราสามารถกระทำาได้ทั้งหมดนั้น ต้อง 
ขอบคุณทั้งด้านการติดต่อถึงกันในทางภูมิศาสตร์
และความจริงที่ว่า สโมสรของพวกเรานั้นประกอบ
ด้วยบุคลากรผู้มีส่วนร่วมงานอยู่ในชุมชน     ในส่วน 
ของชุมชนที่ท่านบำาเพ็ญประโยชน์อยู่นั้น ท่านก็จะ 
ทราบความต้องการของชุมชน ท่านมีเครือข่ายต่างๆ 
ที่ท่านสามารถติดต่อดำาเนินการได้ในทันที นี่คือ
เหตุผลว่า สโมสรโรตารีทุกๆ แห่ง ควรต้องมี
สมาชิกภาพที่สะท้อนถึงอาชีพหลากหลายในชุมชน
ด้วย
 We’ve made great strides in this. 
In Egypt, Indonesia, and Kenya, Rotary is 
approaching 50 percent female membership. 
We’re also expanding the age diversity of 
our clubs. In each of our communities, 
young professionals are eager to contribute 
their talents, give back, and learn from 
mentors. Let’s share with them what Rotary 

is all about. The Engaging Younger Profes-
sionals Toolkit at Rotary.org has an action 
plan to help you reach young leaders and 
Rotary alumni in your area. 
 เรายังมีความคืบหน้ามากอีกด้านหนึ่ง 
สมาชิกภาพของสุภาพสตรีในโรตารีอียิปต์ อินโดนี-
เซีย และเคนยา เกือบจะถึงร้อยละ ๕๐ แล้ว และ
เรากำาลังขยายความแตกต่างด้านอายุในสโมสร
ของเราด้วย ในแต่ละชุมชนของเรา มีผู้ประกอบ
การหนุ่มสาวที่อยากจะขอแบ่งปันพรสวรรค์ของ
พวกเขาคืนให้แก่สังคม และมาเรียนรู้จากที่ปรึกษา 
(โรแทเรียน) ดังนั้นโปรดแบ่งปันเรื่องของโรตารีที่ 
เกี่ยวข้องให้พวกเขาทราบด้วย มีคู่มือสำาหรับใช้ติด 
ต่อผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวของ โรตารีสากล 
(The Engaging Younger Professionals Toolkit) 
อยู่ในเว็บไซท์ของ Rotary.org ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ
สำาหรับช่วยติดต่อผู้นำาหนุ่มสาวและศิษย์เก่ามูลนิธิ
ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน  
 Another resource that can help us 
better reflect our communities – one that is 
global like us, is a quarter-million members 
strong, and already shares our values 
of service and leadership – is Rotaract. 
Rotaractors are our partners: Team up with 
them on projects, ask them to speak at 
your events, and invite them to join your 
club. Dedicated Rotaractors worldwide are 
becoming members of Rotary and even 
starting new Rotary clubs while still serv-
ing as members of Rotaract. 
 อีกแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่สามารถช่วย
เราสะท้อนชุมชนของเราดียิ่งขึ้น นั่นคือ โรทาแรคท์ 
ที่มีสมาชิกในโลกที่เข้มแข็งกว่าสองแสนห้าหมื่นคน 
โรทาแรคเทอร์คือหุ้นส่วนของเราในการแบ่งปัน
คุณค่าของการบำาเพ็ญประโยชน์และการเป็นผู้นำา
เหมือนกับเรา  โปรดร่วมงานกับพวกเขาในการทำา
โครงการ เชิญชวนเขามากล่าวปราศรัยในงานของ
ท่าน  และเชิญชวนเขามาเป็นสมาชิกในสโมสรท่าน 
โรทาแรคเทอร์ในโลกที่มุ่งมั่นอุทิศตนได้เข้ามาเป็น
สมาชิกของโรตารีแล้ว และยังได้เริ่มก่อตั้งสโมสร
โรตารีใหม่ ในขณะที่ทำาหน้าที่สมาชิกโรทาแรคท์ด้วย 
 The world needs Rotary, and Ro-
tary needs strong clubs and engaged mem-
bers in order to do more good. It is our 
responsibility – yours and mine – to make 
sure everyone who shows an interest in 

joining Rotary gets an invitation. Make use 
of the Membership Leads tool at Rotary.
org, which helps people who are interested 
in joining Rotary connect with a club that’s 
right for them. And let’s ensure that every 
member has a reason to stay. By building 
strong clubs that engage in meaningful 
projects and have fun along the way, we 
provide value to our club members that 
they cannot find anywhere else. 
 โลกขณะนี้ต้องการโรตารี และโรตารีก็
ต้องการสโมสรที่เข้มแข็งและสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม
เพื่อการทำาสิ่งดีๆในโลกมากยิ่งขึ้น  นี่คือหน้าที่ที่เรา
รับผิดชอบร่วมกันทั้งท่านและผม เพื่อให้แน่ใจว่าทุก
คนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมในโรตารีต้องได้รับคำา
เชิญ โปรดใช้ประโยชน์จากคู่มือแนะนำาสมาชิกใหม่ 
(Membership Leads tool) ในเว็บ Rotary.org 
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่สนใจในการร่วมงานโรตารี ได้
ติดต่อกับสโมสรที่เหมาะสมสำาหรับเขา  และมั่นใจ
ว่าสมาชิกทุกๆ คนมีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปด้วย  การ
สร้างความเข้มแข็งให้สโมสรในการทำาโครงการ
ที่มีคุณค่าและสนุกสนานไปพร้อมกันด้วย เราได้
มอบคุณค่าให้แก่สมาชิกสโมสรของเราที่พวกเขาไม่
สามารถหาได้จากที่อื่นๆ  
 Let’s not keep Rotary’s story – the 
story captured in those snapshots of service 
– to ourselves. I challenge you to invite 
leaders of all ages, men and women, who 
are looking for a way to give back. By doing 
so, you will Be the Inspiration in your 
community and help Rotary continue to do 
good in the world.
 โปรดอย่าเก็บเรื่องราวของโรตารีที่จับ
ภาพการบำาเพ็ญประโยชน์ที่กล่าวข้างต้นไว้กับตัว
เอง  ผมขอท้าให้ท่านเชื้อเชิญผู้นำาชายและหญิง 
ทุกระดับอายุ ผู้กำาลังมองหาวิธีคืนกลับให้สังคม ใน
การนี้ ท่านจะได้ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในชุมชน
ของท่านและช่วยให้โรตารีสืบสานการทำาสิ่งดีๆ ใน
โลกต่อไป/

(Translation:  Pichet Ruchirat)
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 สามเดือนแห่งปีบริหารที่ผ่านพ้นไป ผมได้เรียนรู้ว่า การทำาหน้าที่ผู้ว่าการ
ภาคนั้น ยาก แต่มิได้เกินกว่าพยายามที่ผมจะทำาได้ มากไปกว่านั้น ความเป็นมิตรภาพ 
ระหว่างโรแทเรียนทั้งหลาย คือสิ่งสำาคัญที่ทำาให้เราผนึกกำาลังร่วมกันสร้างแรงบันดาล
ใจใหม่เกี่ยวกับโรตารีสู่สังคม
 
 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้หนังสือ โรตารีของ
เรามีโครงการต่างๆ มากมายในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการห้องสมุด ของ
ท่าน อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ ซึ่งได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ประสบผลสำาเร็จ 
อย่างมาก สโมสรต่างๆ ในภาค สามารถปรึกษาโครงการกับท่านได้ หากสโมสรใดมี
ความต้องการทำาโครงการนี้ 

 อีกเป้าหมายหนึ่งที่เป็นหัวใจของการเป็นโรตารี คือการทำาโครงการ Global 
Grant ให้ได้อย่างน้อย 3 โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม
ในภาพรวม

 วันนี้ ผม ในนามผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ขอเป็นกำาลังใจให้กับนายก 
ใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหารนี้ ทุกท่าน ในการที่จะร่วมทำางาน ร่วม
บำาเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมกัน เราจะ “ร่วมสร้งแรงบันดาลใจ” ไปให้ถึงเป้าหมาย 
ด้วยกันครับ
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A message from Foundation 
Trustee Chair

สารประธานมูลนิธิโรตารีสากล
Ron D. Burton

 I was a district governor in 1987-88, the year that 
Charles C. Keller was the RI president.  As district governor, 
I attended the 1988 Rotary International Convention in Phila-
delphia. There, I heard that there were an estimated 350,000 
cases of polio in 125 countries. But I also heard some excit-
ing news: We had surpassed our goal of raising $120 million 
for the eradication of polio. We had raised $219,350,449 (and 
later, after the accounting was done, that figure was revised 
to $247 million). What a celebration we had. We proved to 
ourselves and the world the strength of Rotary and that we 
could take on a global health challenge.
 ในปีบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑ ผมเป็นผู้ว่าการภาคในปีของ
อดีตประธานโรตารีสากล Charles C. Keller (ถึงแก่กรรมแล้ว) ในฐานะ 
ผู้ว่าการภาคผมจึงไปเข้าร่วมประชุม ประจำาปี ๒๕๓๑ โรตารีสากล ณ 
เมือง Philadelphia ซึ่งได้รับทราบว่ามีผู้ป่วยโรคโปลิโอประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ 
รายอยู่ใน ๑๒๕ ประเทศ และมีข่าวดีว่า เราสามารถระดมทุนขจัดโปลิโอ
สูงเกินเป้าหมาย ๑๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทำาได้ถึง ๒๑๙,๓๕๐,๔๔๙ 
เหรียญสหรัฐ (ซึ่งต่อมาหลังจากปรับยอดบัญชีแล้ว ตัวเลขเป็น ๒๔๗ 
ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นเรื่องน่าชื่นชมยืนดีมาก พวกเราสามารถพิสูจน์
ตัวเองและให้โลกประจักษ์ถึงพลังของโรตารีที่สามารถรับมือกับปัญหา
ด้านสุขภาพในระดับโลกได้
 In the ensuing 30 years, we, along with our part-
ners – the World Health Organization, the U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention, UNICEF, and the Bill & 
Melinda Gates Foundation – have raised even more funds, 
organized National Immunization Days, and advocated with 
world governments. Our goal has always been to keep our 
promise to give children a polio-free world, and in 2017, 
there were only 22 cases.
 ต่อจากนั้นมาอีก ๓๐ ปี เราพร้อมกับหุ้นส่วน คือ องค์การ
อนามัยโลก WHO ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐ องค์การ 
UNICEF และมูลนิธิบิล&เมลินดา เกตส์ ร่วมกันระดมทุนเพิ่มขึ้นและจัด
ตั้งวันหยอดวัคซินแห่งชาติ รวมถึงการติดต่อกับทุกรัฐบาลในโลก  เรามี
เป้าหมายรักษาคำามั่นสัญญาที่จะทำาให้เด็กในโลกปลอดโรคโปลิโอตลอดไป 
และในปีที่ผ่านมานี้ มีรายงานผู้ป่วยเพียง ๒๒ รายเท่านั้น 
 We’ve done incredible work, but we know the job 
isn’t over. Once we reduce the number of cases to zero and 
no viruses are detected in the environment, we must wait for 
WHO to certify the world officially polio free. That requires 

at least a three-year period without a single detection of 
the wild poliovirus in a person or the environment. During 
that three years, we will still have to vaccinate children and 
ensure through surveillance that the virus never regains a 
foothold.
 เราได้บรรลุผลงานที่เหลือเชื่อ แม้ทราบดีว่างานนี้ยังไม่จบสิ้น 
ต่อเมื่อเราได้ลดจำานวนรายผู้ป่วยลงให้เป็นศูนย์และไม่มีไวรัสแพร่ระบาด
ในโลกอีก เราก็ต้องรอให้องค์การอนามัยโลก ให้การรับรองว่าโลกปลอด
โปลิโอจริง ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกอย่างต่ำาสามปีโดยไม่พบการติดต่อของ
เชื้อไวรัสในบุคคลหรือบริเวณแวดล้อมแม้แต่รายเดียว ในระหว่างสามปี
นั้น พวกเรายังต้องทำาการให้วัคซีนแก่เด็กต่อไปและต้องแน่ใจในการเฝ้า
ระวังว่าเชื้อไวรัสจะไม่หวนคืนมาอีก
 Rotarians have always been on the front lines of 
this effort – we still are. So, what can you do? Tell everyone 
you know about Rotary and polio. Make a donation. Update 
your club and explore how together you could participate 
directly in the fight. 
 ในความพยายามที่กล่าวมานี้ เราชาวโรแทเรียนอยู่แนวหน้า
เสมอมาและเรายังอยู่ในปัจจุบัน ถามว่า ท่านจะช่วยทำาอะไรต่อไป? โปรด 
แจ้งให้ทุกๆ คนที่ท่านรู้จักได้ทราบเรื่องของโรตารีและโปลิโอด้วย โปรด
ร่วมบริจาค (ทุนโปลิโอ) ปรับปรุงข้อมูลสโมสรของท่านและสำารวจว่า
พวกเราจะร่วมมือกันโดยตรงในการต่อสู้ครั้งนี้ต่อไปอย่างไร   
 On 24 October, we’ll celebrate the 30th anniversary 
of the Global Polio Eradication Initiative’s formation at our 
sixth annual World Polio Day event, in Philadelphia, the city 
where it all started. Host a World Polio Day fundraiser or 
watch party, and tell us about it at endpolio.org/promote-
your-event. For more inspiration, check out endpolio.org. 
 วันที่ ๒๔ ตุลาคมนี้ เราจะเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๓๐ ปีของ
การรณรงค์กวาดล้างโปลิโอในโลก เป็นการจัดฉลองวันโปลิโอโลกประจำา
ปี ครั้งที่หก ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ฯ 
โปรดเป็นเจ้าภาพจัดงานหาทุนในวันโปลิโอโลก หรือจัดงานปาร์ตี้ขึ้นใน 
สโมสร แล้วแจ้งข้อมูลแก่เราที่เว็บ endpolio.org/promote-your-event 
และสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจที่เว็บ endpolio.org ด้วย
 I need your help. I’m depending on you to help us 
keep our promise.
 ผมขอให้ท่านช่วยเหลือและหวังพึ่งพาท่านเพื่อให้เรารักษา
คำามั่นสัญญาของเราต่อไป
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News from Literacy Subcommittee
คณะอนุกรรมการโครงการผู้รู้หนังสือ
โครงการผู้รู้หนังสือ สโมสรโรตารี ภาค 3340
 การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการ
เรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรกของ
การแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้ และเป็นการเชื่อม
โยงการสื่อสารของผู้คนต่างๆ ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน องค์กร 
ยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษชาติ 
ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำาคัญ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถนำาความรู้ที่มีไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อ
เนื่อง
 ชาวโรตารีได้เคยจัดทำาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรู้
หนงัสอืหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการหอ้งสมดุเพือ่เดก็และ
ครอบครัว ที่เน้นให้เด็กเล็กระดับอนุบาลได้มีโอกาสอ่านหนังสือ
ที่เป็นประโยชน์ หนังสือที่สร้างสรรค์ให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมต่างๆ และที่สำาคัญเพื่อปลูกฝังการรักการอ่านให้แก่
เด็กได้ติดเป็นนิสัยไปตลอดชีวิต ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็น
ภาษาประจำาชาติเป็นภาษากลางในการส่ือสารเป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพื้นฐานในการ 
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การแสวหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึง
จำาเป็นต้องเรียนรู้ภาษไทยให้เข้มแข็ง อันเป็นเครื่องแสดงความ
เป็นไทย ความภาคภูมิใจความมีเอกลักษณ์ มีอารยะธรรม และ

ความเจริญของชาติไทย นอกจากการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว 
ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการ
ดำารงชีวิต เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตลอดจนภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน ลาว พม่า กัมพูชา ซึ่งนับวันจะมีการติดต่อสื่อสาร
ทางการค้าขายมากขึ้น ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องให้เด็กไทยฝึกนิสัย
ในการอ่านหนังสือไทยและหนังสือต่างประเทศ และแสวงหา
ความรู้จากโซเชียลมีเดียต่างๆ ในโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้นำา
ไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำาวัน
 การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้หนังสือของประชาชน 
ชาวไทย
 1.  พัฒนาระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับประชาชนชาวไทย
 2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายให้ 
ครอบคลุมและเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้า
หมายต่างๆ บนหลักความเสมอภาค/ความเป็นธรรม โดยเฉพาะ 
ทางอินเตอร์เน็ต
 3. ส่งเสริมกิจกรรมการรู้หนังสือโดยมีสาระการเรียน
รู้เกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิต
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มีศักยภาพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน
 ชาวโรตารีทุกคนอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้เป็นผู้
รู้หนังสือและนำาความรู้ไปสู่ความสำาเร็จในชีวิต มีความเจริญ
ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งตลอดไป

นยล.วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์
นายกรับเลือกสโมสรโรตารีจันทบุรี

ปีบริหาร 2562-63
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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

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

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,368 1,487 2,887 1,372 8,114

สโมสร 99 67 111 68 345

l เอกสารแปลใหม่ - แผ่นพับคู่มือการจัด 
งาน Rotary Days 2018-19 เพ่ือเป็น
แนวทางการจัดงานน�าเสนอผลงานและ
ท�าโครงการบริการของสโมสร หรือกลุ่ม
สโมสร หรือจะจัดเป็นงานระดับภาค 
ตามแนวทางของประธานโรตารีสากลปี 2018-19 เป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้มุ่งหวัง สมาชิกและชุมชน  ดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ของศูนย์โรตารีฯ www.rotarythailand.org

l การบริจาค EREY ให้กับมูลนิธิโรตารี เป็นการ
ร่วมมือร่วมใจของโรแทเรียนที่จะบริจาคเงิน
ทุกคนทุกปี (Every Rotarian Every Year) 
จ�านวนเงินแม้ว่าจะน้อย แต่ถ้าทุกคนช่วย 
กันก็จะเป็นเงินจ�านวนมากทีเดียว สโมสรใด 
บริจาค **ครบทุกคน** แต่ต้องไม่ต�่ากว่าคนละ USD 25  
และ **เฉลี่ยแล้วต้องไม่ต�่ากว่าคนละ USD 100** ก็จะได้รับ 
แบนเนอร์ประกาศเกียรติคุณ (Club Banner Recognition) 
ส่งมาจากโรตารีสากลในเดือนสิงหาคมของปีโรตารีหน้า

l การลดค่าบ�ารุงโรตารีสากล (RI Due) ข่าวดี! (แม้ว่าจะเพียง
เล็กน้อย)   โรตารีสากลลดค่าบ�ารุงลง USD 0.5 ในส่วนของค่า
สนับสนุนการประชุมสภานิตบัญญัติของโรตารีสากล (COL) 
จาก USD 1.5 เหลือ USD 1 เนื่องจากสามารถลดวันประชุม 
COL ลงได้ จากการใช้วิธีการออนไลน์เข้ามาใช้ลงมติบางส่วน 
ท�าให้ค่าบ�ารุงโรตารีสากลงวดเดือน 1 กรกฎาคม 2018 ลดลง
จาก USD 33.5 เหลือ USD 33 เท่านั้น

เรื่องน่ารู้

กันยายน 2561
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมติรโรแทเรยีนทีร่กั

    เดอืนกนัยายน เป็นเดอืนแหง่การศกึษา 
ขัน้พื้นฐานและการรู้หนังสอื  ซึ่งนับว่าเป็น 

รากฐานส�าคญัในการพฒันามนุษยชาติ การศกึษาที่ถูกทาง 
และเหมาะสมจะช่วยให้คนรู้จกัคิดและใช้สติปัญญาพฒันา
ตนเองและสงัคมได ้ จงึขอเชญิชวนทา่นทัง้หลายใสใ่จและชว่ย
กนัสนบัสนุนกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา
โดยเฉพาะกบัเด็กๆ ในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน และการ 
รู้หนังสอืที่ได้มาตรฐานอนัจะช่วยให้คนเรยีนรู้ได้อย่างยัง่ยนื
ตลอดชวีติ

 จากรายการ “คุย้ขา่วชาวโรตาร”ี ด�าเนินการโดย อน.สขุกจิ  
ทวีวิเสสานนท์ ท�าให้ได้ข้อมูลว่าโรแทเรียนอยากได้ ภาพ/ 
วดิโีอ กจิกรรมที่น่าสนใจเป็นตวัอย่างได้ของมวลมติรโรแท- 
เรยีนทัว่โลก แถมแปลรายละเอยีดใหด้ว้ยหากเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ  ศูนย์โรตารฯี จะพยายามตอบสนองสิง่ต่างๆ เพื่อ 
สนับสนุนกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ของมวลมติรโรแทเรยีน
ดว้ยความยนิดยีิง่

 ขอเพยีงแต่เขยีนบอกเรามา ศูนย์โรตารใีนประเทศไทย
ยนิดจีะตอบสนองความตอ้งการเพือ่งานสว่นรวมและรว่มสรา้ง 
แรงบนัดาลใจ แก่ทกุคน

  ดว้ยความปรารถนาดี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)

  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย



7GOVERNOR’S
MONTHLY NEWSLETTER

District 3340 R.I. 2018-2019

News from the 3340
Secretary Department
ข่าวสารกองเลขาภาค

 ครอบครัวของโรตารีประกอบขึ้นด้วยส่วนต่างๆ ที่มาก 
กว่าสโมสรของเรา การบำาเพ็ญประโยชน์สามารถเริ่มต้นขึ้นเมื่อ
อายุเท่าใดก็ได้ที่ต้องการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆ พัฒนาทักษะความ
เป็นผู้นำา และการให้กลับคืนแก่ชุมชน เรายังให้โอกาสแก่ผู้คนไม่
เลือกวัยและภูมิหลังที่ต้องการจะช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาด้วย 
โรแทเรียนจัดการและอุปถัมภ์โปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ผ่านสโมสร
ดังเช่นสโมสรของท่าน
 อินเทอร์แรคท์ (Interact) ก่อตั้งโดยสโมสรโรตารีเพื่อส่ง
เสรมิผูท้ีม่อีาย ุ12-18 ปทีีส่โมสรโรตารอีปุถมัภ ์มสีโมสรอนิเทอรแ์รคท ์
มากกว่า 16,740 สโมสรใน 151 ประเทศ โรตารีให้แรงบันดาลใจ 
แก่ชนรุ่นต่อไปในการที่จะเป็นผู้นำาที่รับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตสำานึกต่อโลกของเรา
 โรทาแรคท ์(Rotaract) กอ่ตัง้โดยสโมสรโรตารเีพือ่สง่เสรมิ 
ความเป็นผู้นำาพัฒนาวิชาชีพ และการบำาเพ็ญประโยชน์ในหมู่ผู้ใหญ่
ที่มีอายุ 18-30 ปี มีสโมสรโรทาแรคท์มากกว่า 6,880สโมสรใน 
166 ประเทศ สมาชิกโรทาแรคท์มีส่วนช่วยในการเป็นผู้ที่ทำาให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั่วโลก
 กลุ่มบำาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (Rotary Commu-
nityCorps – RCCs) เป็นกลุ่มของผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียนซึ่งทำางาน
ร่วมกับโรตารีเพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขาโดยทำาโครงการ
บำาเพ็ญประโยชน์ที่หลากหลาย มี RCC มากกว่า 7,900 กลุ่มใน 85 
ประเทศ ซึ่งทั้งหมดก่อตั้งและอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีโปรแกรม
 การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี (RotaryYouth Ex-
change) เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนอายุ 15-19 ปีได้เดินทางไปต่าง
ประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมมีนักเรียนกว่า 8,000 คน
เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละปี จากการร่วมโปรแกรมซึ่งมีระยะเวลา 
ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ไปจนถึงหนึ่งปีการศึกษา เหล่านักเรียนได้เรียนรู้ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้าใจในมุมมองต่างๆ ที่หลาก 
หลาย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันทั่วโลก
 รางวัลผู้นำาเยาวชนของโรตารี–ไรลา (Rotary Youth-
Leadership Awards - RYLA) เป็นโปรแกรมการอบรมผู้นำาของ
โรตารีสำาหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวซึ่งเน้นความสำาคัญในการ

รับผิดชอบต่อสังคม การเป็นพลเมืองของโลกและการพัฒนาตนเอง
ทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารี(Rotary PeaceFellowships) ให้
โอกาสในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพ
 ศูนย์สันติภาพโรตารี (Rotary Peace Center) ทุนการ
ศึกษาสันติภาพของโรตารีเน้นความสำาคัญของการศึกษาระหว่าง
ประเทศและการแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาชีพของ
เหล่านักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพ
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News from Rotary Youth Exchang Committee
ข่าวสารคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนโดย  ผชภ.วิมล คชินทักษ

ALL OUR YE
 ฉบับนี้ ขอต้อนรับเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค 3340 ทั้ง 27 คน ซึ่งได้ทยอยเดินทางเข้ามาจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
เยาวชนแลกเปลี่ยนของเราในปีบริหารนี้เดินทางมาจาก สหรัฐฯ 11 คน, แม็กซิโก 3 คน, ฝรั่งเศส 4 คน, แคนนาดา 2 คน, ไต้หวัน 3 
คน, บราซิล 1 คน, ญี่ปุ่น 1 คน เยอรมัน 1 คน และอาเจนติน่า 1 คน สู่บ้านอันอบอุ่นของเรา โดยเยาวชนทั้งหมดจะพำานักอยู่กับครอบ
ครัวโรแทเรียนของเราเพื่อศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม เป็นเวลา 1 ปีบริหาร
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Rotary Youth Exchange Inbound Orientation 
กิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound

9GOVERNOR’S
MONTHLY NEWSLETTER

District 3340 R.I. 2018-2019

ในวันที่ 19-21 สค 2561 เริ่มค่ายแรก “inbound orientation” ณ จังหวัดขอนแก่น 
โดยมี อภผ.ธีระยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เป็นประธานเปิดงาน ท่าน ผวล.วิมล คชินทักษ 
ประธานโครงการ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน โดยเด็กได้เริ่มเรียนภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย โดย อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 นอกจากนี้ ยังมีการสอนสมาธิด้วย
ภาษาอังกฤษ สอนกฎระเบียบที่ควรทำาเมือมา
อยู่ประเทศไทย สอนให้รู้จักผลไม้ไทย และสิ่ง
ที่ควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย แก่เยาวชน
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ประมวลภาระกิจผู้ว่าการภาค
ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ร่วมร่วมปลูกห ้าแฝก วันที่ 17 ส.ค. 61 ประชาชนราว 200 คน
โดยเป็นชาวบ้านจากบ้านนาหวาย, บ้านดงเสียว, บ้านเสาวัด จÓนวน 120 คน โรตารีสกลนคร ภาค 3340,
ภาค 3360, กรรมการโครงฯ จÓนวน 30 คน, เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ทหาร ที่มาคอยช่วยเหลือ ขับเรือ ส่งห ้าแฝก และ 
ผอ.สÓนักงานพัฒนาดิน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย และ อผภ.วิวัฒน์ 
พิพัฒน์ไชยศิริ  ภาค 3340 พร้อมคณะให้การ
ต้อนรับ ร่วมต้อนรับคณะ ผวภ.นครินทร์ และ
โรตารีแอนน์ ในโอกาสนำาคณะนายก รุ่น 114
ภาค 3350 จำานวน 41 ท่าน มาศึกษาดูงาน
และได้ระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
เพื่อมอบให้กับเด็กๆ ยากไร้ในถิ่นทุรกัน
ดารในจังหวัดอุดรธานี ในโครงการของสโมสร
หมากแข้ง และศิลปาคม
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ประมวลภาระกิจผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร

สร.สัตหีบ

สร.ตราด

สร.เขาสอยดาว

สร.สร.เกาะช้าง

สร.พนัสนิคม

สร.จันทบุรี

สร.ขลุง

สร.อีคลับ 3340
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3340 Activities    กิจกรรมชาว 3340
สโมสรโรตารี E-Club of Southeast 
Asia Thailand D.3340 และ ห้าง 
สุขอนันต์ ปาร์ค ทÓ “โครงการบรา 
เสริมบุ ญ” ซึ่งทÓต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 
10 ปีที่ 9 โดยรับบริจาคชุดชั้นในมือสอง 
เพื่อมอบให้กับผู้ต้องขังแดนหญิง เรือน 
จÓ จ.สระบุรี ได้รับความร่วมมือจาก 
บริษัทชุดชั้นในชั้นนÓของประเทศไทย 
ร่วมบริจาคชุดชั้นในใหม่ด้วย รวมถึง 
ของใช้สตรีต่างๆ และของใช้เด็กอ่อน ที่ 
ผู้ต้องขังแดนหญิงได้คลอดทารกในเรือน 
จÓจังหวัดสระบุรีแห่งนี้ด้วย

สโมสรโรตารี อี-คลับภาค 3340 ร่วมกับสโมสรโรตารีธนบุรี ได้ส่งมอบ 
ตู้ปรับอุณหภูมิเด็กแรกคลอด ณ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ โดยมีผู้ว่าการ 
ภาค 3340 ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป็นประธานส่งมอบ

สร.กาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์เบาะยิมส์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผัก 
เพื่อนÓไปปลูกเป็นอาหารให้กับบอยทาวน์ โดยมี ผู้ว่าการภาค 
3340 ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป็นประธานมอบในครั้งนี้

สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ ร่วมสโมสรโรตารีบางนา สโมสรโรตารีบางรัก สโมสรกระทุ่มแบน มอบเครื่องกรองน้Ó ขวดน้Óกันแสง UV. และ 
ของเล่นเล็กเด็กให้กับโรงเรียนในเขตพื้นการศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงท่าน รองสุรสิทธิì ให้การ 
ต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้จัดรถพาทีมงานสโมสรโรตารีกาฬสินธุ์มอบจนเสร็จทุกโรงเรียน ทั้งหมด 10 โรงเรียน

สโมสรโรตารีเกาะช้าง และสโมสรจันทนิมิตร 
ร่วม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 
จÓนวน 10 ทุน

สร.ครบุรีโคราช พาสมาชิกและนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรมทาสีซ่อมแซม
โรงเรียนไทยสามัคคี วังน้Óเขียว ก่อนกราบนมัสการขอพรจากหลวงพ่อกัณหา
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กิจกรรมชาว 3340    3340 Activities

นายกและสมาชิก สโมสรโรตารีจันทนิมิต มอบ 
ตู ้อบเด็กอ่อนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี 1 เครื่อง

สโมสรโรตารีจันทนิมิต นÓโดย นายกเผชิ ศักดิì 
เชื้อฟัก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตÓบลนายาย 
อาม และศูนย์พัฒนาครอบครัวในตÓบลนายาย 
อาม ร่วมกันมอบประกาศเกียรติบัตร ในโครงการ 
ครอบครัวสัมพันธ์และกเยาวชนต้นแบบ ให้กับ 
โรงเรียนบ้านเขามะปริง และโรงเรียนวัดโพธิลัง
กามิตรภาพที่ 171

สโมสรโรตารีจันทนิมิต นÓโดย นายกเผชิ ศักดิì 
เชื้อฟัก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตÓบลนายาย 
อาม และศูนย์พัฒนาครอบครัวในตÓบลนายาย 
อาม ร่วมกันมอบประกาศเกียรติบัตร ในโครงการ 
ครอบครัวสัมพันธ์และกเยาวชนต้นแบบ ให้กับ 
นักศึกษาวิยาลัยการอาชีพนายายอาม จÓนวน 66 
คน และโรงเรียนนายายอามพิทยาคม นักเรียน 
จÓนวน 101 คน

สร.ชุมแพ มอบชุดกรองน้Óให้แก่โรงเรียน จÓนวน 6 โรงเรียน คือ 1.ชุมชนห้วยยาง 
อ.คอนสาร 2.โนนเพิ่ม อ.คอนสาร 3.นาบัว อ.คอนสาร 4.หนองไÎ อ.ชุมแพ 5.บ้าน 
หนองตาไก้ตลาดหนองแก อ.หนองเรือ และ 6.ชุมชนบัวพักเกวียน อ.ภูเขียว และใน 
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 สร.ชุมแพ จัดวิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23 โรตารี 
มินิมาราธอน เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี นÓโดย นายกก่อตั้งนัชชา  ทิพเนตร พร้อม มิตรโรแทเรียน 
เป็นประธานเปิดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจÓปี 2561” แบ่งปันความรัก จากแม่ - ลูก 
มอบอุปกรณ์การกีฬา/ข้าวสาร/ขนมซาลาเปา ให้เด็กๆ นักเรียน/ผู้ปกครอง ในวันศุกร์ 
ที่10 สิงหาคม 2561 ณ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยา อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สร.นครราชสีมา โดย นย.ซิม แคมสÓรา  พร้อมสมาชิก โรตารีแอนน์ ร่วมกันจัดอาหาร 
ปัจจัย มอบแด่ คุณย่า คุณยาย ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง อ.เมือง 
นครราชสีมา ในปีนี้มีคุณย่า คุณยาย ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ 
วัดม่วง จÓนวน 76 ท่าน

นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ นย.รังสิมันตุ์ สรัง ขึ้น 
รับใบประกาศเกีรติคุณในโอกาสที่ สร.บุรีรัมย์ ให้ 
การสนับสนุนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ รพ.ค่าย มทบ.26 
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ มณ±ลทหารบกที่ 26

สร.โรตารีมิตรภาพขอนแก่น นÓโดย นย.ผ่องศรี 
เบ จพลกุล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดรพ.ราชพฤษ 
(RPH) อย่างเป็นทางการ
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สโมสรโรตารีบัวใหญ่ ทำาโครงการเครื่องกรองน้ำาให้กับ 7 โรงเรยน 1. รร.บ้านดอนฆ่าเสือ 2. รร.บ้านหนองหัวช้าง 3. รร.หนองหญ้าปล้อง 
4. รร.ไทยรัฐวิทยา 18 5. รร.อนุบาลจินดา 6. รร.บ้านดอนวัว และ 7. รร.บ้านป่าตองทำาเนินสามัคคี

สโมสรโรตารีพนัสนิคม จัดกิจกรรมการกุศล งามอย่างไทย งามน้Óใจ เพื่อผู้ด้อยโอกาส

สโมสรโรตารีพนัสนิคม ร่วมกิจกรรม น้อมดวงใจทÓความดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวันเ
ฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร 
และ สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร 
ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันแม่

สโมสรโรตารีน้Óพอง นÓโดย นายก จุรีภรณ์ พริ้งเกษมชัย พร้อม 
มวลสมาชิก ร่วมกับ อบต.โนนทอง หน่วยพิทักษ์ป่า ชย 3 รร. 
บ้านบุ่งสิบสี่ ได้ร่มปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่ง 
ชาติ พร้อมนÓผ้าห่มและอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่โรงเรียนบ้าน 
บุ่งสิบสี่และโรงเรียนบ้านโนนหนองไÎ อÓเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านและ
ทางโรงเรียน

นย.กัลยากร สุขสานต์ นายกสโมสร 
โรตารีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะ 
มอบหมวกให ้เจ ้าหน ้าท ี ่ เทศก ิจ 
จÓนวน 40 คน และในครั้งต่อไป 
จะมอบให้อีก 50 คน  และ
สโสรโรตารีเมืองมุกดาหารได้สนัน
สนุนการออกกÓลังกายให้ก้บชมรม
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงและมี
ความสามัคคีจิตใจแจ่มใส
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สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
ร่วมเปิดโครงการน้ำาพระทัยพระราชทาน 
ส่วนภูมิภาค มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด

สโมสรโรตารีเลย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ มอบ 
เครื่องกรองน้Óให้กับ 3 โรงเรียนในจังหวัดเลย

สร.โรตารีศรีราชา ทÓพิธีมอบเครื่องให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตทารกแรกเกิดที่มีปั หาหรือน้Óหนักไม่ถึงเกณท์ จÓนวน 3 เครื่อง แก่โรงพยาบาล 
แหลมฉบัง จากการทÓโครงการทุนสมทบ มูลนิธิโรตารี GG#1861245 โดยมีนายแพทย์ราเมศร์ อÓไพรพิศ ผู้อÓนวยการโรงพยาบาลเป็นป
ระธานรับมอบ ท่านสุวรรณ ทองคÓภูมี ตัวแทนจากนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, ตัวแทนจาก 23 ชุมชน, กองทุนไฟฟ้าพัฒนาชลบุรี1ก 
ท่านผูว่าการภาค 3340 ท่านสุรพล ทวีแสงสกุลไทย นายกรับเลือกจากสโมสรธนบุรี ท่านจารุวรรณ โรจนสมสิทธิì และคู่ครอง สมาชิก 
สโมสรแหลมฉบัง ให้เกียรติมาร่วมในงานพิธี และภายในวันเดียวกันได้ส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าบริเวณโรงพยาบาล ให้กับประชาชน 
ที่มาใช้บริการอีกด้วย

นายกสโมสรโรตารีสกลนคร นย.อัครวัฒน์ มอบหนังสือขอบคุณ และถุงผ้าของ 
ชÓร่วยให้กับ ผบ.มทบ.29 ที่ให้การสนับสนุนนÓเรือและทหาร ไปช่วยขนส่ง 
ประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมปลูกห ้าแฝก ณ โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เมื่อวันที่ 
17 ส.ค.2561 ที่ผ่านมาโดยมี พอ.ธเนศ จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.28 เป็น 
ผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งได้บรรยายความรู้ธนาคารน้Óใต้ดินให้ผู้นÓ อปท.จÓนวน 
200 คนของ จ.สกลนครเป็นรุ่นที่ 4 ท่านนายก ทต.เชียงเครือ ร่วมเล่าประสบการณ์ 
ความสÓเร็จในการทÓธนาคารน้Óใต้ดินในพื้นที่ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร

สโมสรโรตารีอÓนาจ เจริ มอบเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาล 
ปทุมราชวงศาและโรงพยาบาลหัวตะพานจÓนวน 14 เตียง
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