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สารผู้ว่าการภาค



การเย่ียมสโมสรโรตารีอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาคมารวย จินตบัณฑิตวงศ์



นย.ราตรี หล่อวินิจนันท์ และคณะ ร่วมเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ในกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน 

ไทย-กัมพูชา โดย พันเอกจักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา รองผู้บัญชากากองก�าลังสุรนารี เป็นประธานฝ่ายไทย พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยงาน  

ทหาร ตชด. นายอ�าเภอกันทรลักษ์ นายอ�าเภอน�้ายืน นายอ�าเภอน�้าขุ่น จ.อุบลฯ อาจารย์พร้อมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และจาก 

อุบลฯ เดินทางไปทอดผ้า ถวายปัจจัยถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี พลโทอู นาริน รองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนท่ี 3  

เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา พร้อมด้วย นายเจีย กึมเส็ง นายอ�าเภอจอมกระสาน จ.พระวิหาร โดยทั้งสองประเทศได้ร่วมกันทอดผ้าป่าถวาย 

เทียนพรรษา, ปลูกป่าอาเซียน มอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, มอบพันธุ์ปลาและปล่อยปลาลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะร่วมกัน และยังได้มี 

การมอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การเรียนส่ิงอุปโภคบริโภค ซ่ึงโรตารีก็ได้น�าอุปกรณ์กีฬาไปมอบด้วยบางส่วน และยังมีหน่วยแพทย์ 

เคลื่อนที่ จากทหารกองก�าลังสุรนารี จากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สาธารณสุขอ�าเภอกันทรลักษ์ อ�าเภอน�้ายืน มีบริการตัดผม ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เห็นความสัมพันธ์ทั้งทหารและประชาชนทั้งสองแล้วรู้สึกประทับใจในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ที่วัดเปี๊ยะสะแบก  

ต.ร็อมเด๊าะห์สะแร อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร

n สโมสรโรตารีกันทรลักษณ์
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n สโมสรโรตารีคุณหญิงโมโคราช

n สโมสรโรตารีจันทนิมิตร

n สโมสรโรตารีชุมแพ

สร.คุณหญิงโม-โคราช จัดกิจกรรมวันแม่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา โดยในงานมีให้เด็กวาดภาพระบายสี แจกไอศรีม พร้อมมอบจักรยาน 

ให้ โรงเรียนต่างๆ จ�านวน 50 คัน จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีที่ห้องสมุดโรตารีท่ีสวนสัตว์, มอบจักรยานให้สวนสัตว์น�าไปแจกจ่ายแก่โรงเรียน 

ในที่ห่างไกล 50 คัน, แจกไอศครีมและน�้าแข็งไสส�าหรับประชาชน เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างเสริมภาพลักษณ์ให้ โรตารี

9 สิงหาคม 2562 สโมสรโรตารีจันทนิมิต น�าโดย นายกเผชิญศักด์ิ เชื้อฟัก และมวลมิตรร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เขตชุมชนต�าบล 

นายายอามและองค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม มอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบประจ�าปี 2562 ณ โรงเรียนการอาชีพนายายอาม,  

โรงเรียนวัดโพธ์ิลังกา, โรงเรียนนายายอามวิทยาคม และโรงเรียนบ้านเขามะปิง รวม 4 โรงเรียน

สโมสรโรตารีชุมแพ จัดกิจกรรมว่ิงการกุศล จักรยานญี่ปุ่นใช้แล้วสภาพดี จ�านวน 209 คัน ด้วยการสนับสนุนของสโมสรโรตารีสุรวงค์ PP.Iida  

และ อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล สร.ปทุมวัน ภาค 3350 อ�านวยความสะดวกเร่ืองพิธีการน�าเข้าและศุลกากร และขนส่งถึงสถานที่ประกอบ 

ของท่านอดีตผู้ช่วยฯ พิศมัย ศิริธนะชัย สร.ชุมแพ โดยมี ผวภ.มารวย และแอนนท์ อน.สุภัชรินทร์ จินตบัณฑิตวงศ์ ตรวจความเรียบร้อย 

และความพร้อมส่งมอบก่อนวันที่ 30 ส.ค. 2562 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2562



วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 11.00 น. สโมสรโรตารีจันทบูร เข้าร่วมในพิธีมอบบ้าน “โครงการปันน�าใจเพ่ือผู้ยากไร้ ประจ�าปี 2562”  

หลังที่ 14 คร้ังนี้จัดในพ้ืนที่ต�าบลเกาะขวาง อ�าเภอเมืองจันทบุรี โดยโครงการในคร้ังนี้ นอกจากมอบบ้านแล้ว ยังได้ร่วมกันบริจาคเงิน รวมทั้ง

ปัจจัยต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยากไร้ ได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข

ช่วงค�่าเวลา 19.30 น. สโมสรโรตารีจันทบูร ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10  

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 11.00 น. สโมสรโรตารีจันทบูร น�าโดย คุณธนนวพรรณ์ หลิมเจริญ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วยสมาชิกเดินทางไปร่วม 

พิธีมอบบ้าน “โครงการปันน�้าใจเพ่ือผู้ยากไร้” หลังที่ 15 ตามที่ คุณธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตามูล(รัฐประชาสงเคราะห์)  

ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง นายเฉลิมพล ศักด์ิค�า นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีจันทบูร ดร.รัฐวิทย์  

ต้ังเกียรติพชร ประธานกลุ่มชายแดนกรุ๊ป และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ ร่วมกันสมทบทุนในการสร้างที่พักอาศัยให้กับ คุณยายช้อย คุณสิงห์ 

เสร็จเรียบร้อย ทางคณะผู้ ใจบุญจึงได้จัดให้มีพิธีมอบบ้านในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราช 

ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2562

ช่วงค�่าวันนี้ 12 ส.ค. 2562 สโมสรโรตารีจันทบูร พร้อมใจใส่เส้ือสีฟ้า ร่วมพิธีราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเคร่ืองราชสักการะ  

วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สโมสรโรตารีจันทบูร  

ร่วมงานกฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  

เป็นประธาน ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี จากนั้น 

ได้ร่วมกันเลี้ยงโรงทานแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย ถือเป็น 

กิจกรรมงานบุญต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ในรอบสัปดาห์

ศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 16.30 น. สโมสรโรตารีจันทบูร น�าโดย  

นย.ธนนวพรรณ์ หลิมเจริญ และสมาชิก ร่วมท�าบุญโรงทาน  

งานสมโภชวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี ณ ศาลหลักเมือง 

จันทบุรี ในวันนี้ได้น�าส้มต�ามาเลี้ยงโรงทาน ถือเป็นกิจกรรมที่สมาชิก 

ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสนุกสนาน ถือว่าได้อิ่มท้อง อิ่มใจ  

และอิ่มบุญกันทั่วหน้า

n สโมสรโรตารีจันทบูร
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กิจกรรมสโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี ร่วมงาน “มหกรรมการศึกษาเทศบาลนครราชสีมา ประจ�าปีการศึกษา 2562” Education for All  

จากนโยบายสู่การปฎิบัติที่เป็นเลิศ ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม นี้ ณ ห้างเทอมินอล 21 โคราช

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด น�าโดย นายกอุเทน กองสมัคร พร้อมด้วย อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ศศิธร ขาวคม และสมาชิก ร่วมในพิธีถวาย 

เคร่ืองราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน 

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 มอบเคร่ืองเสียง(ไมโครโฟน) มูลค่า 7,100 บาท ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตราด ไว้ ใช้ ในงานบริการ 

ผู้ป่วยนอก ทดแทนของเดิมที่ช�ารุดใช้การไม่ได้ 

23 ส.ค. 62 สโมสรโรตารีท่าเรือตราด มอบพัดลมให้ โรงพยาบาลตราด รวม 4 เคร่ือง พร้อมพัดลมดูดอากาศ มูลค่า 15,100 บาท โดย นย.อุเทน. 

กองสมัคร และ อผช.ศศิธร ขาวคม พร้อมสมาชิกร่วมกันส่งมอบ โดยมี นางศศิขันธ์ คชศิลา รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลตราด 

เป็นตัวแทนรับมอบ

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพร เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ

23 ส.ค. 2562 

สร.ลุมพินี ร่วมกับ สร.น�้าพอง มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน 

โรงเรียนหนองกุงดิ่ง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

n สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี

n สโมสรโรตารีท่าเรือตราด

n สโมสรโรตารีน�้าพอง
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ในนามสโมสรโรตารีบ้านฉาง ได้เข้า 

ร ่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีถวาย 

เคร่ืองสักการะพานพุ่ม เนื่องในวันแม่

แห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอ 

บ ้านฉาง จังหวัดระยอง น�าโดย 

สมชาย วสุอนันต์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

ภาคโรตารีสากล ภาค 3340 เขต 3 

จังหวัดระยอง นย.สุเมธ นาเจริญ  

นายกสโมสรฯ อน.ดาวธง เผือก- 

พิพัฒน์ ร่วมงานพระราชพิธีวันแม ่

แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอ�าเภอบ้านฉาง ร่วมกับสโมสรโรตารีบ้านฉาง 

25 สิงหาคม 2562

n สโมสรโรตารีบ้านฉาง

n สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.  

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร นย.มณีรัตน ์ 

นวกุลกาญจนภาส เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณ 

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร/ผอ.รมน. 

มุกดาหาร, นายศักด์ิสิทธ์ิ สกุลลิขเรศสีมา 

นายศุภกร มูลสุวรรณ นายสุวิทย์ จันทร์หวร  

รองผวจ.มุกดาหาร/รอง ผอ.รมน.มุกดาหาร  

(พ . )  และ พ.อ .พรเทพ ชิ้ น สุวรรณ  

รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.) น�าหัวหน้า 

ส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ต�ารวจ  

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด

จังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน สมาคม นักเรียน นักศึกษา  

พ ่อค ้า ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร  

ร ่วมประกอบพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ  

และพิธี จุด เทียนถวายพระพรชัยมงคล  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว ประจ�าป ี

พุทธศักราช 2562

9 สิงหาคม 2562 นายกสโมสรโรตารีเมือง 

มุกดาหาร มณีรัตน ์ นวกุลกาญจนภาส  

พร้อมด้วยสมาชิก ได้รับมอบเงินจากผู้ ใหญ่ 

ใจบุญ ไปมอบทุนการศึกษาไห้นักเรียนที่เรียน

ดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอเมือง

มุกดาหาร และอ�าเภอค�าชะอีจ�านวน 85 ทุน ๆ  

ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 85,000 บาท  

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 

2 สิงหาคม 2562 นายกสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร 

นางมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส พร้อมสมาชิก มอบพัดลม  

4 เคร่ืองมูลค่า 10,000 บาท ให้ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 

โดยมีท ่าน ผอ.สุรพงษ์ รัตนวงศ์ เป็นผุ ้ รับมอบและ 

กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 

นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส 

สร.เมืองมุกดาหาร ภาค 3340  ปีบริหาร 2562-63

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340



Dear fellow Rotarians, มิตรโรแทเรียนท่ีรัก

 

 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.

 ในปีบริหาร 2019-2020 นี้ ผมขอเชิญชวนมิตรโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์มา 

ช่วยกันขยายองค์กรโรตารี เราต้องช่วยกันขยายงานบ�าเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันสร้าง 

ผลกระทบของโครงการของเรา แต่ที่ส�าคัญมากที่สุด เราต้องช่วยกันเพ่ิมสมาชิกภาพของเรา  

เพ่ือให้เราสามารถสร้างผลิตผลได้มากยิ่งข้ึนด้วย

 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.

 ผมขอให้พวกเราพยายามหาวิถีทางใหม่ในด้านสมาชิกภาพ โดยใช้กลยุทธ์การจัดการ 

ที่ดีกว่า ผมขอให้สโมสรทุกแห่งได้จัดตั้งคณะกรรมการสมาชิกภาพที่มีความเข้มแข็ง ประกอบ 

ด้วยบุคลากรจากผู ้มีภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลาย เพ่ือที่เราจะได้ผู ้น�าที่มีรูปแบบใหม ่

จากชุมชน

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

system 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  

President’s Message
August 2019 

สารประธานโรตารีสากล
สิงหาคม 2562
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character 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 c 

learly defined steps to organizing its work.

 คณะกรรมการสมาชิกภาพในสโมสรของท่านจะต้องใช้ระบบประเภทอาชีพของโรตารีที่ออกแบบ 

มาส�าหรับคัดสรรผู ้มีอาชีพต่างๆในชุมชนของท่านมาเป็นตัวแทน ค้นหาผู ้ที่จะมาเป็นผู ้น�าที่มีทักษะ  

ความสามารถและมีบุคลิกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรของท่าน หากคณะกรรมการสมาชิกภาพ

สโมสรของท่านยังไม่แน่ใจว่าจะด�าเนินการต่อไปอย่างไร ขอให้ตรวจสอบดูค�าแนะน�าในเว็บ Rotary.org  

เพ่ือจัดข้ันตอนที่ชัดเจนในการด�าเนินงานต่อไป

 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 experiences 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. 

 แล้วพวกเราจะเช่ือมสัมพันธ์กันอย่างไรเพ่ือขยายโรตารีต่อไป? เราคงจะต้องก่อตั้งสโมสร 

รูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรแบบอิสระหรือแบบดาวเทียม (สาขา) เป็นแบบที่มีประสบการณ์จัดประชุม 

หลากหลายและสร้างโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์แบบที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีโรตารี แต่ใน 

พ้ืนที่ที่โรตารีก�าลังท�างานกันอยู่ด้วย ไม่มีสโมสรโรตารีใดในโลกที่สามารถให้บริการได้ครบทุกภาคส่วน 

ในชุมชน ดังนั้น เราต้องก่อตั้งสโมสรใหม่ข้ึนมาเพ่ือร่วมมือกับผู้น�าชุมชนที่ยังมิได้มีการเช่ือมสัมพันธ์กับ

สโมสรที่มีอยู่ปัจจุบัน

 Growing Rotary is all about taking the connections that make our organization unique  

in the world and strengthening and multiplying them. Let us commit ourselves to grow-

ing Rotary and to welcoming the next diverse generation of women and men as Rotary  

Connects the World.

 การขยายโรตารีเป็นการสร้างความเช่ือมสัมพันธ์ที่ท�าให้เราเป็นองค์กรหนึ่งเดียวในโลก ท�าให้เรา 

เข้มแข็งและเพ่ิมพูนสมาชิกภาพ ผมจึงขอให้พวกเรามุ่งมั่นอุทิศตนในการขยายโรตารีต่อไป เพ่ือเตรียม

ต้อนรับชนรุ่นใหม่ที่หลากหลายทั้งชายและหญิงในอนาคต ก็เพราะว่า โรตารีเช่ือมสัมพันธ์โลก

Mark Daniel Maloney

President, Rotary International
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

August 2019

สารประธานทรัสตีฯ 

สิงหาคม 2562

Gary C.K. Huang

Ni hao, Rotarians ! 

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียน

 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.

 

 เราก�าลังเผชิญกับปัญหาที่ดีมากๆและผมต้องการจะปรึกษากับท่าน คือค�า 

ขอรับทุนระดับโลกโรตารีของเราก�าลังเพ่ิมข้ึนอย่างน่าตกใจ โรแทเรียนก�าลังมองเห็น 

ผลกระทบที่น่าพิศวงของทุนของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการคุมบังเหียนแห่งพลังทุน

ระดับโลก เพ่ือไปจัดท�าโครงการที่ส�าคัญๆและน่าสนใจ  

 

 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 Rotarians’ dedication to service. But to fund more 

global grants, we need to keep The Rotary Foundation growing.

 

 ปัญหาส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของทุนระดับโลกของเราก็คือ การมุ ่งเน ้นเร่ือง 

ความยั่งยืนของโครงการ ขณะเมื่อเร่ิมต้นวางแผนโครงการ เมื่อเรามาปรึกษากัน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนึ่ง เราจะไม่เพียงเขียนเช็คใบหนึ่งแล้วเดินจากไป เราก�าลังเปลี่ยนแปลง 

ชีวิตมนุษย์ เราจึงต้องมีข้อยุติแบบยั่งยืน ดังนั้นการเติบโตของปริมาณค�าขอรับทุน 
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ระดับโลกจึงเป ็นป ัญหาที่ดีที่ เรามี ซ่ึงแสดงให ้เห็นว ่าโรแทเรียนของเรามีความมุ ่งมั่นในการ 

บ�าเพ็ญประโยชน์ และการสนับสนุนทุนระดับโลกให้ทวีข้ึนนี้ เราก็ต้องการให้มูลนิธิโรตารีขยายตัว 

เติบโตข้ึนด้วย

 

 Another good problem we have is how best to support Rotarians’ desire  

to provide 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.

 

 อีกหนึ่งปัญหาที่เรามีก็คือ จะสนับสนุนโรแทเรียนให้จัดการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดข้ึนให้ดีที่สุด 

ได้อย่างไร โดยโปรแกรมสนองตอบภัยพิบัติของเรา สโมสรสามารถขอรับทุนสนับสนุนแบบใหม่นี ้

เมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนได้ แต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องสนับสนุนทุนนี้ด้วย เราสามารถช่วยเหลือมิตรโรแทเรียนให้ 

ช่วยเหลือภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วแต่เรากับท่านก็ต้องร่วมกันสนับสนุนด้วย

 

 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.

 

 เราก�าลังใกล้ที่จะพิชิตโปลิโอไปตลอดกาลแล้ว พวกเราทุกคนได้ร่วมกันกระท�าส่ิงที่ยิ่งใหญ่ 

ในชีวิตของเรา โปรดลองคิดถึงการบริจาคเงินซ้ือวัคซีนโปลิโอหยดสุดท้ายเพ่ือกวาดล้างโปลิโอไป 

ตลอดกาล ท่านคงจะไม่ต้องกระท�าสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญกว่านี้ในชีวิตของท่านอีกแล้ว

 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.

 

 มีค�าโบราณกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าท่านจะไปท่ีใด โปรดน�าหัวใจของท่านไปด้วย” ดังนั้นขอท่าน 

โปรดเปิดใจของท่านแล้วบริจาคให้มูลนิธิของท่าน นี่คือส่ิงที่อาจจะส�าคัญที่สุดในชีวิตที่ท่านได้กระท�า

 

 Donate today, then drop by my Facebook page and tell everyone just how good  

giving made you feel. Let’s connect and change the world together.

 

 โปรดบริจาคในวันนี้ แล้วเปิด Facebook ของผม ขอเล่าเร่ืองให้ทุกคนทราบว่า การบริจาคท�าให้ 

ท่านรู้สึกดีอย่างไร ให้เราเช่ือมสัมพันธ์และเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกัน
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สารจาก

ผู้ว่าการภาค

ก

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปี 2562-2563

มิตรโรแทเรียนท่ีเคารพรักทุกท่าน

 ว่าหนึ่งเดือนแห่งการร่วมงานสถาปนาคณะกรรมบริหารของสโมสรต่าง ๆ ได้ผ่านไปอย่างราบร่ืน 

 และประสบผลส�าเร็จอย่างมีเกียรติ และมีความสุข ถึงเวลาแล้วที่นายกสโมสรทุกท่านจะต้องเร่ิมต้น 

จริงจังกับการประชุมประจ�าสัปดาห์ เพ่ือวางแผนการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการเพ่ิมและการรักษา 

สมาชิกภาพ 

 ดังนั้น เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเพ่ิมสมาชิกและการขยายสโมสร มิตรโรแทเรียนทุกท่าน 

ทราบดีอยู่แล้วว่า สมาชิกคือหัวใจส�าคัญของโรตารี ซ่ึงการมีสมาชิกเป็นจ�านวนมากย่อมจะท�าให้สโมสรนั้น 

เข้มแข็ง เพราะจะได้มีคนมาช่วยท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ช่วยการบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีของ 

โรตารีสากล และการประชาสัมพันธ์โรตารีให้ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป 

 ในเดือนสิงหาคม ผมมีโปรแกรมจะเร่ิมลงพ้ืนที่เย่ียมและพบปะสโมสรในภาคของเราอย่างเป็นทางการ  

ผมจึงอยากขอให้แต่ละสโมสรเตรียมแผนในการเพ่ิมสมาชิก และข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเพ่ือให้ได้รับรู้ถึงสิ่ง 

ที่เป็นปัญหาของแต่ละสโมสร 

 ท้ายน้ี ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน และช่วยเป็น 

ก�าลังใจให้ผมในการท�าหน้าท่ี ผู ้ว ่าการภาค แม้จะเพียงการเริ่มต้นการท�างานอย่างเป็นทางการ  

ผมก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจท่ีมิตรโรแทเรียนจะเดินหน้าบ�าเพ็ญประโยชน์และท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน 

กับผม ผมจึงได้รวบรวมกิจกรรมมากมายท้ังท่ีเป็นกิจกรรมท่ีผมได้ไปร่วมหรือมิได้ไปร่วม มาลงไว้ 

เพ่ือให้มวลมิตรโรแทเรียนได้มีโอกาสรับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในภาค 3340 ของเรา
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 ภาค 3340 อจจะเป็นภาคแรกๆ ที่ได้ด�าริ 

ก่อตั้งครอบครัวโรตารีที่อุดรธานี โดย อน.วิโรจน์ 

พิพัฒน์ไชยศิริ สโมสรโรตารีอุดรธานีคะ

 มาในปีนี้่ท่าน มาร์ค แดเนียล มาโลนี

ย์ ประธานโรตารสากล ก็ได้กล่าวถึงครอบครัว 

โรตารีถึงท่านผู้ว่าการภาค มารวย จินตบัณฑิตวงศ์  

ได้กล่าวถึงเช่นกัน ในวารสารโรตารีประเทศไทย  

การเป็นครอบครัวโรตารีนั้นเราจะมองเห็นได้เป็น 

2 อย่างนะคะ

 1. จังหวัดที่มีหลายสโมสร เช่น จันทบุรี  

ชลบุรี อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัด

เหล่านี้ล้วนมีสโมสรโรตารีที่เข้มแข็ง เราสามารถ

รวมกันท� า กิจกรรมได ้อย ่ างมีประ สิทธิภาพ  

มีมิตรภาพไมตรีจิตต่อกัน และยังสามารถขยาย 

สโมสรนั้นสู ่สโมสรรอบข้างที่เป ็นสโมสรเล็กๆ  

ให ้สโมสรเหล ่ านั้ น เข ้มแข็งมาก ข้ึน นั่ นคือ  

การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง อย่าท�าแต่ในจังหวัด 

ตนเอง เพราะเราคือโรตารีเดียวกัน การแบ่งปัน

ความสุข คือความสุขของมวลมิตรโรแทเรียน

 2. ครอบครัวโรตารี หรืออาจจะเป ็น 

ครอบครัวของเราเองก็ตามจะต้องประกอบไปด้วย 

พ่อ แม่ พ่ี น้อง ลูก หลาน จึงจะเป็นครอบครัว 

ที่สมบูรณ์แบบและสามารถสืบเช้ือสายต่อไป

 ฉะนั้นสโมสรโรตารี การที่เราจะต้องม ี

เยาวชนสืบเจนารมณ์ของโรตารี จึงเปรียบเสมือน

การเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นกัน

 จากปีแห่งการสร้างแรงบนัดาลใจ สู ่โรตาร ี

เช่ือมสัมพันธ์โลก นายกทุกสโมสรเราจะก้าวไป 

ร่วมคิด ร่วมท�ำ

สวัสดีค่ะมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ปีโรตารีเช่ือมสัมพันธ์และปีแห่งจิตอาสา ตามท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านมีความประสงค์ที่จะให้เป็นปีท่ีประเทศไทย 
มีจิตอาสาร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเรา
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พร้อมๆ กันกับทุกสโมสรและมวลมิตรโรแทเรียน

ทุกท่าน เราจะจับมือกันและเดินไปพร้อมกันโดย 

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเป็นครอบครัวหนึ่งเดียว 

มีพ่อ แม่ พ่ี น้อง และลูกหลาน ร่วมเดินทางไป 

ด้วยกันไม่ว่า ภูเขา ทะเล แม่น�้า จะขวางก้ันทางเดิน 

โรคภัยไข ้เจ็บ การไม ่ รู ้หนังสือของเด็ก การ

ขาดแคลนน�้าสะอาด แม่และเด็กที่ต ้องดูแล 

เป็นพิเศษ อาชีพในชุมชนที่ต้องมีรายได้ที่ยั่งยืน  

ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงที่ท้าทาย

มวลมิตรโรแทเรียนของเรา

 เราคือจิตอาสาที่ ไม ่ห วังผลตอบแทน  

เรามาด้วยใจ รักการเสียสละ นี่คือโรแทเรียนที ่

เดินทางมาจนอายุ 115 ปี เราภูมิใจที่เราอายุ  

115 ปี แต่อย่าลืมว่า เราอายุมากแล้วเช่นการ  

เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ที่จะท�าให้ 

โรตารีก้าวเดินตลอดไป

 มิตรโรแทเรียนคะ ถึงเวลาเรามาปรับ

ทัศนคติกันนะคะ(ไม่เกี่ียวกับลุงตู่ค่ะ) ว่าท�าไมเรา 

หาสมาชิกเพ่ิมได้ยากจังในสมัยนี้ ดิฉันคิดว่าการ 

ที่มีใจเป็นจิตอาสาของคนสมัยนี้ม่ีน้อยลง และ 

จะน้อยลงเร่ือยๆ ด้วยโลกาภิวัฒน์ ท�าให้ โลกนี้มี 

ใบเล็กลง ท�าให้คนเห็นแก่ตัวมากข้ึน อุดมการณ ์

เป็นเร่ืองล้าสมัยในยุคนี้ แต่ถ้าไม่มีอุดมการณ ์

แห่งจิตอาสา สังคมเราจะอยู่ได้อย่างไร?

 ในปี พ.ศ. 2563 โรตารีจะมีอายุครบ 115 ปี  

และสหประชาชาติ อายุครบ 75 ปี จะมีการ 

ฉลองร่วมกันในการขจัดโรคโปลิโอและส่งเสริม 

อนามัยโลก (WHO) หนึ่งในนั้นองค์การยูนิเซฟ 

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาแม่และเด็ก โดยการ 

พัฒนาและดูแลตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ จนหลังคลอด 

ซ่ึงไม่แตกต่างกับโรตารีเลย ดิฉันคิดว่า องค์กร 

ทั้งสองเดินก้าวไปพร้อมกัน ในส่วนของโรตารี  

เรามีกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้มากมาย เช่น

 1. การสร้างจิตอาสา โดย สโมสรเออร์ลี

แอดท์ ซ่ึงเป็นการปลูกฝังนักเรียน ปฐมวัย

 2. การสร้างจิตอาสา โดยมีสโมสรอินเทอร ์

แรคท์ ซ่ึงปลูกฝังเด็กมัธยม

 3. การสร ้ างจิตอาสา โดยมีสโมสร 

โรทาแรคท ์ โดยการปลูกฝ ังนักศึกษาในช้ัน 

อุดมศึกษาหรือเยาวชนอายุตั้งแต่ 18-30 ปี

 โรตารียังมีเยาวชนแลกเปลี่ยน (YE) และ

การอบรมเยาวชนผู้น�าโรตารี (RYLA)

 ซ่ึงเด็กหล่านี้ ถ้าเราปลูกฝังจิตอาสาใน 

เจตนารมณ์ของโรตารี ที่คติพจน์ง่ายๆ ว่า “บริการ

ผู้อ่ืนเหนือตน” แม้เขาเติบโตข้ึนไม่ได้เป็น มาเป็น 

โรแทเรียน แต่ดิฉันมั่นใจว่า เขาจะเป็นประชาชน 

ที่ดีและเป็นก�าลังของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 

ให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป

 การสร้างคนเหมือนกันการปลูกมะม่วง  

ถ้าเราปลูกต้นอะไรก็จะได้ผลผลิตตามต้นไม้นั้นๆ  

เช่น เราปลูกข้าวก็จะได้ข้าว ปลูกมะม่วงก็จะได ้

ผลมะม่วง เช่นเดียวกันคะ แต่ทั้งหมดมันต้อง 

ใช้เวลา ผลผลิตที่ดีต้องการการดูแลใส่ปุ ๋ยและ 

ให้ความรู้การดูแลรักษา

 ฉะนั้ น  ดิฉั นจึ งอยากเ รียนเ ชิญมิตร 

โรแทเรียนช่วยกันปลูกจิตอาสาให้กับมวลมิตร 

โรแทเรียนด ้วยกันและเยาวชนของเราและ 

ของชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อผช.นันทนา  พนิตประชา

เลขานุการภาค 3340 โรตารีสากล
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10 ข้อคิดเห็น
ในการดึงดูดความสนใจผู้มีวิชาชีพหนุ่มสาว
 การเพ่ิมสมาชิกที่มีอายุเป ็นส่ิงส�าคัญต่อ 

อนาคตของสโมสร อย่างไรก็ตาม ผู ้มีวิชาชีพ 

หนุ ่มสาวมักจะมีตารางเวลาที่ยุ ่งเหยิง มีภาระ 

เก่ียวกับครอบครัวและมีขีดจ�ากัดด้านการเงิน  

ซ่ึงท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการมีพันธะสัญญากับ

โรตารี การท�าให้สมาชิกภาพของสโมสรมีความ 

น่าสนใจและเหมาะกับสมาชิกหนุ ่มสาวมีดังต่อ 

ไปนี้

 1. ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมในช่วงระยะ

เวลาหนึ่ง

 2. สร้างสโมสร satellite ซ่ึงมีเวลาการ 

ประชุมหรือรูปแบบที่แตกต่างที่มีความสะดวก 

สบายมากข้ึนส�าหรับสมาชิกที่คาดหวังที่เ ร่ิมมี 

ครอบครัวพิจารณาการประชุมวันเสาร์เช้าหรือ

สโมสรอีคลับ Satellite

สโมสรของเราจะสร้างสมาชิกภาพ

ที่มีความหลากหลายได้อย่างไร ?

ท่านได้เรียนรู้ว่าเหตุใดสโมสรที่มีความหลากหลายจึงมีความส�าคัญ และท่านได้ท�าการประเมิน 
ความหลากหลายของสมาชิกภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อไปนี้เป็นค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดึงดูด 
ความสนใจสตรีและผู ้มีวิชาชีพท่ีมีอายุน้อย ซึ่งเป็นสมาชิกสองประเภทที่สโมสรมากมาย 
มีความสนใจที่จะเข้าถึงเพื่อรับเป็นสมาชิก

 3. ลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหารหรือจัดให้

เร่ืองอาหารเป็นตัวเลือก พิจารณาน�าขนมต่างๆ  

มาในการประชุม จัดการประชุมแบบช่วยกันน�า

อาหารมาหรือให้ทุกคนผลัดกันน�าอาหารหรือ 

เคร่ืองดื่มมาในที่ประชุม

 4. สร้างสรรค์กิจกรรมการเป็นเครือข่ายและ 

กิจกรรมทางสังคมที่น่าสนใจและมีความสะดวก

ส�าหรับผู้มีวิชาชีพที่มีอายุน้อย

 5. เชิญกลุ ่มคนหนุ ่มสาวมาในช่วงเวลา

เดียวกัน เพ่ือให้พวกเขารู้สึกสบายใจข้ึน

 6. สร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมของสโมสรท่ี

ยอมรับการขาดประชุม การเข้าประชุมครบถ้วน 

มักจะเป็นไปไม่ได้ส�าหรับผู ้มีวิชาชีพในปัจจุบัน  

จึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเก่ียวกับ

ประเพณีหรือนโยบายของสโมสร
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 7. ให้ความส�าคัญเก่ียวกับโอกาสในการมี

ส่วนร่วมในการบริการชุมชนท้องถ่ิน

 8. มอบหมายให้ โรแทเรียนที่มีประสบการณ์ 

ท�าหน้าที่ เป ็นพ่ีเลี้ยงให ้แก ่สมาชิกใหม่ที่ เป ็น 

หนุ่มสาว เพ่ือให้รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ

 9. ท�าให้พวกเขามีส่วนร่วม ผู้มีวิชาชีพหนุ่ม

สาวจะมีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นที่จะ

สร้างความคิดร่ิเร่ิมใหม่ ๆ  เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาซ่ึง

ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน

 10. เสนอแนะความหลากหลาย พูดคุย 

เก่ียวกับหลาย ๆ  แนวทางที่สมาชิกใหม่จะสามารถ 

มีส่วนร่วมในโรตารี ค้นหาความสามารถและ 

ความสนใจของพวกเขาและหาวิธีการที่จะท�าให้

พวกเขาท�างานให้สโมสร

สุภาพสตรีในโรตารี
 จากการส�ารวจประชากรของโรตารีในปี  

2013 โรแทเรียน 19% ทั่วโลกเป็นสตรีในหลายๆ  

ภูมิภาค มีเปอร์เซ็นต์ต�่ากว่ามาก การวิจัยของ

โรตารีบ่งช้ีว่าบุรุษและสตรีที่เข้ามาร่วมในโรตารี 

มีเหตุเดียวกัน นั่นคือ เพื่อท�าให้ชุมชนของพวก 

เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนและเพ่ือการติดต่อ

สัมพันธ์เป็นการส่วนตัว หากสมาชิกภาพในสโมสร 

ของท่านมีสตรีน้อยกว่า 50% ควรจะเพ่ิมจ�านวน 

สมาชิกสตรี เ พ่ือท�าให ้ เ กิดมุมมองที่มีความ 

แตกต่างในสโมสร สร้างสรรค์สมาชิกภาพที่แสดง 

ถึงประชากรในชุมชนให้มากข้ึนและสามารถ 

ขยายพลังและขอบเขตโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์

ของสโมสรให้มากข้ึน

ท่านจะยกย่องสมาชิกท่ีท�าให้สมาชิกภาพ
ของสโมสรเข้มแข็งได้อย่างไร ?
 ยกย่องสมาชิกที่ท�างานหนักในการขยาย 

สโมสรโดยการน�าสมาชิกใหม่เข้ามา เอกสาร New  

Member Sponsor Recognition Program  

เป็นความคิดริเร่ิมที่น่าตื่นเต้น ซ่ึงเป็นการยกย่อง 

ให้เกียรติสมาชิกโรตารีที่อุปถัมภ์สมาชิกใหม่ 

ด้วยการมอบเข็มสมาชิกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ 

สมาชิกปัจจุบันที่อุปถัมภ์สมาชิกใหม่หนึ่งคนจะ 

ได้รับเข็มการยกย่องที่มีพ้ืนหลัง (backer) สีฟ้า 

และเมื่อมีการอุปถัมภ์สมาชิกเพ่ิมข้ึนจะได้รับ 

แผ่นพ้ืนหลังที่มี สีแตกต่างออกไป เพ่ือบ ่งช้ี 

ความส�าเร็จของผู้อุปถัมภ์ เมื่อได้รับเข็มมาแล้ว  

ควรจะมอบให้แก่ผู ้อุปถัมภ์สมาชิกใหม่ในการ 

ประชุมสโมสรเพ่ือเน้นถึงความส�าเร็จของสมาชิก 

และเป็นการยกย่องความส�าคัญของการเพ่ิม

สมาชิกสโมสร

 ท่านต้องการจะยกย่องสมาชิกในแนวทาง 

อื่นหรือไม่ ? ขอให้พัฒนารางวัลของสโมสรข้ึนมา 

หรือคิดวิธีการยกย่องแบบอื่นซ่ึงมีเอกลักษณ์และ

มีความสนุกสนานส�าหรับสมาชิกสโมสร

 การดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่มาสู่สโมสร 

เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม อย่าประเมินความ 

ส�าคัญของการรักษาสมาชิกปัจจุบันให้น้อยเกิน

ไป ไม่ว่าสโมสรของท่านจะมีสมาชิกใหม่มากมาย  

มีสมาชิกที่มั่นคงแล้วหรือทั้งสองอย่าง แผน 

สมาชิกภาพของท่านควรจะจัดให้สมาชิกทั้งสอง

ประเภทมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สมาชิกที่มีความ 

ผูกพันแล้วจะเข้าร่วมในกิจกรรม การประชุม  

งานต่าง ๆ โครงการและเป็นผู้น�าสโมสร พวกเขา 

ยังรู ้ สึกว ่ามีความผูกพันอย ่างมากกับสโมสร  

เพราะมีความเพลิดเพลินในมิตรภาพที่มากับการ

เป็นโรแทเรียน พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจที ่

จะมีความพยายามยิ่ ง ข้ึนในการท�า กิจกรรม 

และโครงการของสโมสร นอกจากนี้ยังมีความ 

ภาคภูมิใจที่จะบอกให ้ผู ้อื่นทราบถึงผลงานที่ 

น่าประทับใจซ่ึงสโมสรก�าลังด�าเนินการอยู่ n

สารผู้ว่าการภาคประจ�าเดือน สิงหาคม 2562 13



มารู้จัก WEBSITE
ของภาค 3340

วันนี้คงต้องบอกว่า บางท่านไม่เคย
เข้าไปเปิด website ของภาค 3340  
เลย วันนี้ทีมงานwebของภาค 3340  
อยากเชิญชวนให้ท่านเข้าไปเย่ียมชม  
web ของภาคเรา ใน website ภาค  
มีอะไร
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 ก่อนอื่นท่านต้องเข้า web ของภาค 3340 ให้ได้ก่อน  

ช่ือ web ของเรา www.rotaryd3340.org หรือง่ายๆ ท่านไป 

ที่ GOOGLE แล้วใส่ค�าว่า rotaryd3340.org จะปรากฏ 

web ของภาค 3340 มาให้ท่านได้เยี่ยมชม

Web ของภาค 3340 มีประโยชน์อย่างไร 
 อย่างแรกเลยมีข่าวประชาสัมพันธ์ของภาค 3340 มี 

เร่ืองราวการท�ากิจกรรมของสโมสรของภาค3340 และ 

รูปกิจกรรมที่แต่ละสโมสรได้ท�าบ�าเพ็ญประโยชน์ นอกจากนี้ 

มีข้อมูลส�าคัญเช่นวันประชุมสโมสรซ่ึงอยู่ในหมวดเก่ียวกับ 

โรตารี เพ่ือให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าไปประชุม

ทดแทน(make up) เพ่ือได้รับใบประชุมทดแทนเพ่ือให้ท่าน 

สามารถเก็บสถิติการประชุม100% โดยสามารถเข้าเช็ค 

สโมสรที่ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในเวลาและสถานที ่

ที่ใกล้ที่สุดที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากน้ีท่านสามารถ

ติดต่อกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคในปัจจุบันได้ทุกเขต โดยท่าน 

สามารถเข้าไปหาช่ือเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  

ได้จาก website โดยเข้าไปที่ส่วนของทีมงานภาค โดยใน 

ส่วนนี้ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม ประวัติผู้ว่าการภาคในปี

ปัจจุบัน และสามารถย้อนดูในปีก่อนหน้านี้ได้ ท่านสามารถ 

ไปเยี่ยมชม DIRECTORY ของภาค 3340 (เฉพาะหมวดที่ 

ส�าคัญ)

 หมวดอื่นๆ เช่นสารผู้ว่าการภาคฯ ท่านใดไม่ได้รับสาร 

ผู้ว่าการภาค ท่านสามารถเข้าไปในเว็ปภาค 3340 เพ่ือไป 

โหลดข้อมูลอ่านสารผู ้ว่าการภารได้ หรือท่านอยากทราบ 

กิจกรรมของนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเอกสารการรับสมัคร  

เอกสารจ�าเป็นที่ต้องใช้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน ท่านสามารถ 

เข้าไปที่ หมวดบริการเยาวชน แล้วเลือกไปที่ YE ท่านเปิด 

เข้าไปภายใน YE ท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอกสาร 

ต่างๆ มาใช้ได้ ถ้าท่านอยากทราบกิจกรรมแต่ละสโมสร  

ท่านลองเข้าไปชมในส่วนของ

 สโมสรโรตารี 3340 ท่านสามารถไปดูเร่ืองราว 

กิจกรรมของแต่ละสโมสร ไปชมภาพสวยๆ ท่ีท่านได้ท�า 

กิจกรรม ท่ีท่านได้ส่งมาให้เราลงในเว็ปของภาค 3340   

ลองเข้าไปเย่ียมชมกันคะ www.rotaryd3340.org

สารผู้ว่าการภาคประจ�าเดือน สิงหาคม 2562 15
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ถวายสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพิธีสถาปนา

กับสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ 

ภาค 3350

พิธีส่งมอบเตียงผู ้ป่วย 28 เตียง จากผู ้มีจิตศรัทธา ให้รพ.ขอนแก่น และ 

รพ.ภูเวียง มูลค่า 725,200 บาท และเคร่ืองให้สารละลายทางเส้นเลือดด�า  

จากมูลนิธิอนงค์ วงศ์วานิช มูลค่า 42,000 บาท ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ท�า 

คร้ังนี้จงส่งผลให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง รุ่งเรืองร�่ารวยยิ่งๆ  

ข้ึนไปนะคะ

Khonkaen rotary family day... 

กิจกรรมของโรตาร่ี 6 สโมสรในขอนแก่น เพื่อเด็กบอยทาวน์

21/11/62 ส่ง นร.แลกเปลี่ยน น้องน�้าตาล (Ellie)  

จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเรียนที่โรงเรียนกัลยาณวัตร 

ขอนแก่น

ร่วมกิจกรรม เน่ืองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 

ณ ทัณฑสถานหญิง เรือนจ�ากลางจังหวัดขอนแก่น

n สโมสรโรตารีพลูตาหลวง

n สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340



12 ส.ค. 2562 สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ ร่วมถวายพานพุ่มในวันแม่แห่งชาติ ที่หน้าอ�าเภอ ร่วมกับท่านนายอ�าเภอและนายกก่ิงกาชาด รวมท้ัง 

ข้าราชการทหารต�ารวจและชมรมต่างๆ โดยพร้อมเพรียง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

สโมสรโรตารีเมืองเลย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจ�าจังหวัดเลย

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 จังหวัดอุบลราชธานี

n สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ

n สโมสรโรตารีเมืองเลย

n สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

สร.ร้อยเอ็ด โดย นย.มงคลกรณ์ สุรศักด์ินิธิกุล  

พร ้อมสมา ชิกฯ ร ่ วม กิจกรรม น�้ าพระทัย

พระราชทานสู่ภูมิภาค เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง

ณ เรือนจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด

 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลาง 

จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมเยืยนและมอบหนังสือ 

แปลภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางกู่  

อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ท่าน ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ร่วมพิธีสถาปนาผู้แทนโรทาแรคท์ภาคและคณะกรรมการบริหารโรทาแรคท์ ภาค 3340 โรตารีสากล ปีบริหาร  

2562-2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340



สโมสรศรีราชา 

ร่วมถวายพระพรวันแม่ 

12 สิงหาคม 2562

11 สิงหาคม 2562 สโมสรโรตารีศรีอุบล ร่วมกับก้าวหน้ากรุ๊ป และกศน.ฯ จัดว่ิงการกุศล รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย เข้าโครงการธนาคารหนังสือ 

“ว่ิงของพ่ี หนังสือน้ีเพ่ือน้อง” พร้อมร่วมกันจัดงานสัปดาห์หนังสือ คร้ังที่ 11 ‘มหัศจรรย์การอ่าน’ ภายในงานสัปดาห์หนังสือ สโมสรโรตารี 

ศรีอุบล ร่วมกับสมาคมลิขิตบนฝ่ามือเปิดบูท ดูลายมือการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะน�าไปจัดซ้ือหนังสือภาพสวยๆ สะดุดตา ตัวอักษรไม่มาก  

แต่เด่น เนื้อหาดีดี พร้อมถุงผ้าส�าหรับใส่หนังสือชุดละ 3 เล่ม และของเล่น 1 ช้ิน น�าไปจัดการอบรมพ่อ แม่ ย่า ยาย ที่มีลูกหลานอยู่ในช่วงอายุ

0-4 ปี สอนให้เขาพาลูกหลานเขาอ่านหนังสือทุกวัน มีการกลับไปประเมินผลทุก 3 เดือน ถ้ายังไม่อ่านก็อบรมใหม่ หนังสือขาดก็ซ่อมหรือเปล่ียน

ให้ ใหม่ค่ะ

สโมสรโรตารีศิลปาคม ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

7 สิงหาคม 2562  นายกเพ็ญนภา พุกโฉมงาม และสมาชิกกสโมสรโรตารีศิลปาคม อุดรธานี ร่วมพิธี 

โครงการน�้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจ�าจังหวัดอุดรธาน ี

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยก�าหนดจัดพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ 

ผู้พิการทางสายตา และกลุ่มเด็กออทิสติก จังหวัดอุดรธานี จ�านวน 200 คน ณ หอประชุมอ�าเภอเมือง 

อุดรธานี คร้ังนี้สโมสรโรตารีได้ร่วมออกบูธมอบขนมสนับสนุนโครงการฯ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ 

n สโมสรโรตารีศรีราชา

n สโมสรโรตารีศรีอุบล

n สโมสรโรตารีศิลปาคม

รับเยาวชนแลกเปลี่ยน

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

ร่วมถวายเคร่ืองราชสักการะ พิธ ี

จุ ด เที ยนถวายพระพร ชัยมงคล  

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562



12 สิงหาคม 2562 สร.มิตรภาพสัตหีบ ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีพระมหากษัตร์ น�าโดย นยก.จิรนันท์ ธรรมรงค์ พร้อมสมาชิก

ประชุมสโมสร ต้อนรับสโมสรคู่มิตร 

ท�ากิจกรรมร่วมกับ สโมสรโรตารียองจู ประเทศเกาหลีใต้

ท�าบุญตักบาตร ร่วมกับเยาวชนแลกเปลี่ยน

สร.สุรินทร์ ร่วมกับ สร.ศรีสะเกษ 

จัดทริปหารายได้มาใช้กิจกรรมในสโมสร

โครงการ Stop Teen mom

สโมสรอีคลับ ภาค 3340 น�าโดย นยก.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ และมวลมิตร 

โรแทเรียน ท�ากิจกรรมลงพ้ืนที่ ให้ความรู้ - วิธีป้องกันตัว กับนักเรียนโรงเรียนเครือหวาย 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

n สโมสรโรตารีสัตหีบ

n สโมสรโรตารีแหลมฉบัง

n สโมสรโรตารีสุรินทร์ศรีสะเกษ n สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340



สร.แหลมฉบัง ร่วมกับ สร.มิตรภาพขอนแก่น สร.ศรีสะเกษ - สร สุรินทร์ - สร.พนัสนิคม - 

สร.พัทยา - สร. นครพนม จัดทริป “มิตรภาพ ไร้พรมแดน” กระชับมิตรภาพ 

และท�ากิจกรรมร่วมกัน น�าของกินของใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเงิน

ไปบริจาคให้สถานสงเคราะคนชรา จันทบุรี โดยมีเจ้าของพ้ืนท่ี 

อผภ.สุวรรณ, นย.พ่ีแป๋ว, อน.พ่ีพฤทธ์ิ, อน.พ่ีดอน และแอนน์พ่ีแตง มาต้อนรับให้การดูแล

ทีมนายกฯ ภาค 3340 รวมพลประชุมสร้างความเข้มแข็ง และท�ากิจกกรม 

ณ ศูนย์บริการกาศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา



สโมสรโรตารีตราด 
ขอเชิญชวน   สโมสรโรตารี  ภาค 3340 

ร่วมเข้าประชุม 

Intercity ภาค 3340  ปี 2019-2020
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562    ณ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด (Trat City Hotel)

สโมสรโรตารี ภาค 3340 ร่วมส่งเยาวชนร่วม
กิจกรรมค่าย เยาวชนผู้น�าโรตารี (RYLA)
ณ สวนสัตว์นครราชสีมา - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
16-20 ตุลาคม 2562

ค่าสมัคร 2,800.-
พิเศษ! ผู้สมัครภายใน 30 มิ.ย. 62
มีส่วนลด 200.- 

ติดต่อและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง

Facebook : Khunyingmo.ryla (RYLA2019)
Line group : http://line.me/ti/g/ThXgNSTpHL

เร่ิมรับสมัคร 

5 พ.ค. 2562

เหลือเพียง  2,600.-
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