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โครงการมอบจักรยานยืมเรียน สร.กระสัง- บุรีร้มย์  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

สโมสรโรตารีครบุรีโคราช ร่วมพิธีรับมอบจักรยานในโครงการ Japanese Used Bicycles Hand Over  

Ceremony จ�านวน 400 คัน จากสโมสรโรตารีโมริโอกะ ภาค 2520 ประเทศญี่ปุ่น 

ที่สโมสรโรตารีชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

n  สโมสรโรตารีกระสัง

n  สโมสรโรตารีครบุรี

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340

Governor’s Monthly NewsletterNovember 20192



วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 สโมสรโรตารีโคราช มอบจักรยานจ�านวน 10 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนวน ต.กุดโบสถ์  

อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ในโครงการจักรยานยืมเรียนเพ่ือน้อง

 ตรวจเย่ียมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้น้อง โรงเรียนบ้านประชาสันต์ ต.เสิงสาง และ 

เย่ียมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ต.บ้านราษฎร์ เพ่ือตรวจเคร่ืองกรองน�้าในโครงการเคร่ืองกรองน�้าดื่มสะอาด 

เพ่ือน้อง ในจังหวัดนครราชสีมา

 มอบจักรยานเรียบร้อยครับ  

 ขอขอบคุณ โรตารีจากญ่ีปุ่น โรตารีสุริยะวงศ์ โรตารีภูกระดึง-เลย

 ขอบคุณน้องตัส บ้านทอไหม ที่ช่วยเช็คความพร้อมจักรยานก่อนส่งมอบ

 ขอบคุณคณะครูอาจารย์ ที่ช่วยส�ารวจและคัดเลือกเด็ก ๆ มาให้ 

 ขอบคุณผู้สนับสนุนค่าขนส่งและค่าประกอบจักรยาน

 -  บ้านทอไหม (บ้านพักรายวัน/เดือน)

 -  ทิพย์สุวรรณรีสอร์ท

 - ร้าน ก.พูลทวี

 - ร้านภูกระดึงแอร์

 - ร้านสีทอง

 - ท่าน ส.จ. กล้าณรงค์ ผุยชาค�า

 - ท่านผู้ ใหญ่น้อย บ้านศรีฐาน ภูกระดึง

 - ว่าที่ร้อยตรี กฤษณรงค์ แก้วเมียง

 - คุณธิดารักษ์ ครสิงห์

 - ร้านส่วง

 - ชัญญณัท บุตรพรม

 - คุณแม่แท่งทอง พันสนิท

 - ร้านกาแฟ หมูหมี

 - พ่ีจิ๋ม ธนาคารออมสิน

 - คุณพิศมัย มงคุณค�าซาว

n  สโมสรโรตารีโคราช

n  สโมสรโรตารีภูกระดึง

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.00-8.00 น. สโมสรโรตารีเมืองเลย ในนามของ เครือข่ายองค์กรภาคเอกชน 

จังหวัดเลย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เว้าจาพาข้าวงาย” ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย

 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางเพ็ญนภา พุกโฉมงาม นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม พร้อมด้วยสมาชิก 

ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พร้อมเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายสิ่งของ เป็นผ้าทอมือ

n  สโมสรโรตารีเมืองเลย

n  สโมสรโรตารีศิลปาคม

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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 15 พฤศจิกายน 2562 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด น�าโดย นายกก่อต้ังวารุณี สุริยวนากุล และมวลมิตรโรแทเรียน 

ทุกท่าน รวมถึงผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จ�านวนมูลค่า 270,100 บาท 

ให้แก่ โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็น 

สะพานบุญ ในการบริจาคคร้ังนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขัวญยืน กิจการเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ร�่า ๆ  

รวย ๆ ยิ่ง ๆ ข้ึน และตลอดไป ขออนุโมทนา สาธุ บุญร่วมกัน สาธุ

 20 พฤศจิกายน 2562 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด น�าโดย นายกก่อต้ังวารุณี สุริยวนากุล, นายกมงคลกรณ์ สุรศักด์ิ

นิธิกุล และสมาชิก ออกตรวจเยี่ยมเคร่ืองฟอกไต โครงการ GG# 1877093 ท่ีสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมกับ  

สร.Sakai north ประเทศญ่ีปุ่น และสร.หนองแขม ภาค 3350 มอบให้ รพ.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ไตเทียม รพ.หนองพอก โดยมี ท่าน ผอ.หน.พยาบาล และน้องแอม  

หน.ห้องไตเทียมให้การต้อนรับ พร้อมน�าเย่ียมชม ผู้ป่วยที่มารับการฟอกไต

 พร้อมนี้สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ได้น�าขนม, น�้าผลไม้ และน�้าดื่ม ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ รพ.และคนป่วยที่ฟอกไตด้วย  

อนุโมทนา สาธุ ที่ รพ.สต.หนองพอก

n  สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
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President’s Message
November 2019 

สารประธานโรตารีสากล
พฤศจิกายน 2562

Dear fellow Rotarians and members of the 
family of Rotary,
มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รัก
Rotary Day at the United Nations, which we celebrate  

each November, is an important reminder of the  

historic relationship between our organizations. But  

this year’s event is even more important than usual,  

because we are building up to the 75th anniversary  

of the signing of the UN Charter in June 2020.

ทุกๆ เดือนพฤศจิกายน เราจะจัดงานฉลองวันโรตารี ท่ี

องค์การสหประชาชาติ เป็นวันส�าคัญที่ระลึกถึงความสัมพันธ์ 

อันเป็นประวัติศาสตร์ขององค์กรของเราทั้งสอง แต่ในปีนี ้

การจัดงานจะมีความส�าคัญมากขึ้นกว่าปรกติ เพราะเหตุว่า 

เราก�าลังจัดวันครบรอบปีที่ 75 ของการลงนามในใบก่อตั้ง 

องค์การสหประชาชาติ ในเดือนมิถุนายนปี 2020 

You might ask, why celebrate this anniversary?  

For Rotary, it is entirely appropriate, because we  

played such a critical leadership role in the  

San Francisco Conference that formed the United  

Nations in 1945. Throughout World War II, Rotary  

published materials about the importance of forming 

such an organization to preserve world peace.

ท่านอาจถามว่า ท�าไมจึงต้องจัดฉลองวันครบรอบนี้ด้วย ส�าหรับ 

โรตารีแล้วเป็นเรื่องท่ีเหมาะสมมาก เพราะเหตุว ่าเรามีบทบาท 

ท่ีส�าคัญมากในร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาติ ในที่ประชุมที่นคร 

ซานฟรานซิสโกในปี 1945 และระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โรตารี 

ได้ตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความส�าคัญของการก่อตั้งองค์การส�าคัญนี้ 

เพื่อการรักษาสันติภาพโลกอย่างต่อเนื่อง 

Not only did Rotary help influence the formation of the  

UN, but this magazine also played a leading part in  

communicating its ideals. Rotary educated members about  

plans to create the UN through numerous articles in The  

Rotarian and through a booklet titled From Here On! When  

the time came to write the UN charter, Rotary was one 

of 42 organizations the United States invited to serve as  

consultants to its delegation at the San Francisco Conference. 
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โรตารี น้ันไม ่ เ พียงแต ่ช ่วยก ่อ ต้ังองค ์การสหประชาชาติ  
แต ่นิตยสารโรตารีของเรานี้ยังมีส ่วนเป ็นผู ้น�าสื่อแนะน�า 
อุดมการณ์ของโรตารี ให้ความรู้แก่สมาชิกและแจ้งแผนก่อต้ัง  
UN – องค์การสหประชาชาติในบทความต่างๆ ของนิตยสาร 
The Rotarian และในหนังสือเล่มเล็กๆ ช่ือ From Here On!  
และเมื่อถึงเวลาจัดท�าใบก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ โรตารี 
ก็เป็นองค์กรหนึ่งในจ�านวน 42 องค์กร ที่สหรัฐอเมริกาเชิญ 
มาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู ้แทนชาติต่างๆ ในการประชุมท่ีนคร 

ซานฟรานซิสโกด้วย

Each organization had seats for three representatives,  
so Rotary International’s 11 representatives served 
in rotation. The people officially representing Rota-
ry included the general secretary, the current and  
several past presidents, and the editor of The Rotarian.  
In addition, Rotarians from Africa, Asia, Australia,  
Europe, and North and South America served  
as members of or consultants to their own nations’  

delegations.

แต่ละองค์กรมีผู้แทนไปน่ังประชุม 3 คน และโรตารีสากลมีผู้

แทน 11 คน หมุนเวียนกันไปท�าหน้าที่ผู้แทนในที่ประชุมนั้น ผู้

แทนทางการของโรตารี ประกอบด้วย เลขาธิการโรตารีสากล 

อดีตประธานโรตารีสากลหลายท่าน ประธานคนปัจจุบันของ

โรตารีสากลในขณะนั้นและบรรณาธิการนิตยสาร The Rotarian 

นอกจากนั้น ยังมีโรแทเรียนจาก ทวีปอัฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย 

อเมริกาเหนือและใต้ ร่วมกันท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้แทน

ประเทศของตน 

We have a deep and lasting relationship with the 
UN that deserves to be celebrated and appreciated.  
To recognize this relationship, Rotary will host five  
special events between now and June: Rotary Day at 
the UN in New York on the 9th of this month; three  
presidential conferences next year in Santiago, Chile, in  
Paris, and in Rome; and a final celebration just before  

the Rotary International Convention in Honolulu.

โรตารีมีความสัมพันธ์ที่ลึกซ้ึงยั่งยืนอยู่กับองค์การสหประชาชาติ
ท่ีควรจัดฉลองและชื่นชมยินดี  เพื่อร�าลึกถึงสัมพันธภาพ 
ที่กล่าวโรตารีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานพิเศษ 5 ครั้ง ต้ังแต่บัดนี้ 
ไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า กล่าวคือ วันโรตารีที่องค์การ 
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค วันท่ี 9 เดือนนี้ ในการประชุม
ของประธานโรตารีสากลปีหน้า ณ เมืองซานทีอาโก ประเทศชิลี  
ที่กรุงปารีสและที่กรุงโรม และฉลองคร้ังสุดท้าย ก่อนเปิด 

ประชุมใหญ่โรตารีสากล ที่นครฮอนโนลูลู

The focus on the UN in the year ahead is not only  
about the past; it also lights a path to our future.  
There are so many parallels between the work we do  
through our areas of focus and the work of the UN  
Sustainable Development Goals. While those goals  
are indeed incredibly ambitious, they provide  
inspiration and direction - and are similar to many  
Rotary goals, which have proven to create lasting,  
positive change in our world.
The goals can be achieved, but only if undertaken with  
the same long-term commitment and tenacity that  
Rotary understands so well. Alone, we cannot provide  
clean water for all, we cannot eliminate hunger,  
we cannot eradicate polio. But together with partners  

like the United Nations, of course we can.

จุดโฟกัสที่เราควรมองที่องค์การสหประชาชาติในปีหน้า ไม่เพียง

แต่เก่ียวกับอดีตเท่านั้น แต่ยังเป็นทางสว่างมุ่งสู ่อนาคตด้วย  

เรามีการท�างานคู ่ขนานไปกับองค ์การสหประชาชาติ ใน 

หกเรื่องหลักๆ ที่เรามุ่งเน้น ควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งเราเห็นว่าเป้าหมายเหล่านั้น 

แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจริงๆ แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

และทิศทางที่ดี –- เช่นเดียวกันกับเป้าหมายต่างๆ ของโรตารี  

ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสร้างการเปล่ียนแปลงด้านบวกที่ยั่งยืนแก่โลก 

ของเรา เป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้หากมีการด�าเนินการ 

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเหนียวแน่นแบบที่ชาวโรตารีทราบ 

กันดี ล�าพังตัวคนเดียวนั้น เราไม่สามารถจัดน�้าสะอาดส�าหรับ 

ทุกคน เราไม่สามารถขจัดความหิวโหย เราไม่สามารถขจัดโปลิโอ  

แต่เม่ือเรามีหุ้นส่วนเช่นองค์การสหประชาชาติ เราจะสามารถ 

ท�าได้อย่างแน่นอน/

Please consider attending one of our five UN  
celebrations. I look forward to sharing news of these 

special events with you throughout the year.

โปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในการประชุม 

ฉลองสหประชาชาติทั้ง 5 ครั้งของเรา ผมหวังไว้ว่าจะได้มา 

เล่าเรื่องราวจากการประชุมพิเศษดังกล่าวกับท่านตลอดปี

MARK DANIEL MALONEY

President, Rotary International

TH-Translation by Pichet Ruchirat
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

November 2019 

สารประธานทรัสตีฯ 

พฤศจิกายน 2562

Gary C.K. Huang

NI HAO, ROTARIANS!

สวัสดี มิตรโรแทเรียนท่ีรัก
WE JUST HAD OUR FIRST-EVER FUNDRAISER IN  

TAIWAN FOR THE ROTARY FOUNDATION - AND IT WAS  

A GREAT SUCCESS.

เราได้จัดงานระดมทุนส�าหรับมูลนิธิโรตารีในไต้หวันเป็นครั้งแรก  

ซึ่งได้ประสบผลส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่

THE TAIWAN AKS MEMBERS ASSOCIATION ORGANIZED  

THE EVENT IN AUGUST IN TAIPEI. WE WERE TREATED  

TO AN INSPIRATIONAL SPEECH BY RAVISHANKAR  

DAKOJU OF THE ROTARY CLUB OF BANGALORE  

ORCHARDS, INDIA, IN DISTRICT 3190. HE SHARED  

WHY HE CONTRIBUTES HIS TIME AND MONEY - AND WHY  

HE’S AN ORGAN DONOR.  H IS GENEROSITY IS  

LEGENDARY, AND HE WANTS TO HELP THE WORLD  

IN ANY WAY HE CAN.  H IS  SPEECH TOUCHED  

EVERYONE WHO ATTENDED THE EVENT.

สมาคมสมาชิก อาร์ช คลัมพ์ โซไซตี้ AKS ของไต้หวันได้จัด 

งานน้ีขึ้นในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา เราได้ฟังสุนทรพจน์ที่สร้าง 

แรงจูงใจอย่างดีเยี่ยมของท่าน ระวีแชงการ์ ดาโกจู จากสโมสร 

โรตารี บังกาลอร์ ออร์ชาร์ดส์ - อินเดีย ภาค 3190 ท่านได้มา 

แบ่งปันและชี้แจงเหตุผลที่ท่านอุทิศเวลาและเงินทอง  

ตลอดจนอุทิศร่างกายให้สาธารณกุศล ท่านจึงเป็นต�านาน 

ของผู ้มี เมตตากรุณาผู ้ ช ่ วยเหลือ เพื่ อนมนุษย ์ โลก 

ทุกรูปแบบท่ีท่านสามารถ และสุนทรพจน์ของท่านจับใจ

ผู้ฟังทุกคนที่มาร่วมงาน 

WE ARE PLEASED AND HONORED TO ANNOUNCE  
THAT THE FINAL TOTAL FOR THE FUNDRAISER 
WAS $5.5 MILLION. WE HAVE 11 NEW ARCH 
KLUMPH SOCIETY MEMBERS CONTRIBUTING 
AT THE CHAIR’S CIRCLE LEVEL ($500,000 TO  
$999,999) AND 14 AT THE TRUSTEES CIRCLE  
LEVEL ($250,000 TO $499,999). THANK YOU TO  

OUR GENEROUS DONORS IN TAIWAN !

เรามีความยินดีและเป็นเกียรติที่จะประกาศว่ายอด 

บริจาคสุทธิเป ็นเ งินรวม $5.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ  

มีสมาชิกสมาคม อาร์ช คลัมพ์ ระดับกลุ่มประธานทรัสตี  

($500,000 ถึง $999,999) จ�านวน 11 ท่าน และระดับ 

กลุ่มทรัสตี ($250,000 ถึง $499,999) จ�านวน 14 ท่าน 

ผมขอขอบคุณท ่านผู ้บริจาคที่มี ใจกว ้างในไต ้หวัน 

ทุก ๆ ท่านด้วย ! 
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AT GREAT EVENTS LIKE THIS ONE, I AM REMINDED  

HOW ROTARY GIVES US SOMETHING GOOD THAT  

WE CAN ALL DO TOGETHER. OUR SERVICE PUTS  

US IN TOUCH WITH SO MANY INTERESTING PEOPLE  

FROM ALL OVER THE WORLD. WHEN WE MEET, 

WE HEAR ABOUT PROJECTS OF ALL KINDS, AND IT 

IS ALWAYS INSPIRATIONAL. AND WE NEVER STOP  

LEARNING FROM ONE ANOTHER.

ในงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ท�าให้ผมรู ้สึกได้ว ่า โรตารีนั้นให ้

บางสิ่ งที่ ดี แก ่ เ ราทุกคนที่ สามารถกระท� าร ่ วมกันได ้  

งานบ�าเพ็ญประโยชน์ของเรา ท�าให้เราสามารถพบกับบุคคล 

ที่น่าสนใจจ�านวนมากไปทั่วโลก เมื่อเราได้พบกันแล้ว ก็จะ 

ได้ฟังเรื่องของโครงการทุกรูปแบบ ที่สร้างแรงใจแก่เราเสมอ 

และเราก็จะไม่หยุดเรียนรู้จากกันและกันอีกเลย 

THIS PROVIDES SUCH A WONDERFUL LESSON  

TO OUR CHILDREN. WE SHARE WITH THEM THE 

IMPORTANCE OF FELLOWSHIP AND FORMING  

NEW BONDS WITH OTHER PEOPLE. WE ALSO  

SHOW THEM WHAT IS REALLY IMPORTANT IN LIFE:  

MAKING CONNECTIONS, IMPROVING LIFE FOR  

THOSE IN NEED, AND DOING ALL WE CAN FOR  

OTHERS. ROTARY IS THE BEST EDUCATION A  

FAMILY CAN HAVE.

สิ่งน้ีคือบทเรียนที่ดีส�าหรับบุตรหลานของเรา เรากับเขา 

ได้ร ่วมแบ่งปันความส�าคัญของไมตรีจิตผูกมิตรสัมพันธ์

ใหม่กับบุคคลอื่นๆ เรายังแสดงให้เด็ก ๆ ทราบถึงสิ่งส�าคัญ 

แท ้จริงในชีวิต นั่นคือ การสร ้างความสัมพันธ ์ต ่อกัน  

การช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู ้ ท่ียากไร ้ และท�าทุกสิ่งเพื่อ 

ผู ้อื่นเท่าที่สามารถ โรตารีคือต้นแบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุด  

ที่ครอบครัวหนึ่งสามารถมีได้

I AM EXCITED THAT ROTARY PRESIDENT MARK  

DANIEL MALONEY HAS MADE EXPANDING THE  

FAMILY OF ROTARY A PRIORITY. WE MUST BRING  

OUR FAMILY MEMBERS TO ROTARY EVENTS AND  

DO ALL WE CAN TO ENCOURAGE THEM TO BE  

PART OF THIS WONDERFUL ORGANIZATION.  

AND THROUGH THE ROTARY FOUNDATION, WE  

CAN MAKE THESE FAMILY CONNECTIONS PART OF  

OUR LEGACY. YOU ARE NEVER TOO YOUNG OR  

TOO OLD FOR ROTARY.

ผมตื่นเต้นมากที่ท่านประธานโรตารีสากล มาร์คแดเนียล  

มาโลนี ได้จัดเรื่องการขยายครอบครัว โรตารีให้เป็นเรื่อง 

ส�าคัญล�าดับต้นๆ พวกเราควรจะน�าสมาชิกในครอบครัว

ของเราไปร่วมงานกับโรตารีและท�าทุกสิ่งท่ีสามารถเพื่อ 

เชิญชวนพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่น่ามหัศจรรย์นี้  

และโดยอาศัยมูลนิธิโรตารี เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ 

กับครอบครัวโรตารีให้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกตกทอดของ 

พวกเรา ท่านจะไม่เป็นเด็กเกินไปหรือแก่เกินไปส�าหรับ 

โรตารีอีกแล้ว

SO GIVE YOUR HIGH-FIVE TO ROTARY AND  

FIND WAYS TO BRING YOUR FAMILY INTO ROTARY.  

IT’S THE MOST WONDERFUL GIFT YOU CAN  

SHARE WITH THE PEOPLE YOU LOVE.

ดังนั้น โปรดปรบมือกับโรตารี  และแสวงหาวิ ธีการ 

น�าครอบครัวของท่านเข้ามาในโรตารีต ่อไป สิ่งนี้คือ  

ของขวัญที่น่ารักมากที่สุดที่ท่านสามารถแบ่งปันให้กับ 

ผู้ที่ท่านรัก

(TH-TRANSLATION BY PICHET RUCHIRAT)
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สารจาก

ผู้ว่าการภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปี 2562-2563

มิตรโรแทเรียนท่ีเคารพรักทุกท่าน

 ดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งมูลนิธิโรตารี  

  และเป็นเดือนที่ 5 แล้ว ที่ผมได้ท�าหน้าที ่

ผู้ว่าการภาคในปีบริหารนี้ เพ่ือให้เกิดผลงานที่เป็นไป 

ตามเป้าหมายของภาค ส่ิงที่ส�าคัญท่ีข้ามไปไม่ได้เลย 

คือ เร่ืองของมูลนิธิโรตารี ซ่ึงเป็นกลไกที่ท�าให้เราได ้

บ�าเพ็ญประโยชน์ได้ด้วยเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ  

ดังนั้นเราจึงควรบริจาคให้แก่มูลนิธิโรตารี หากเรายัง

ต้องการท�าโครงการทุนสมทบ

 ผมได้เดินทางไปเยี่ยมสโมสรต่าง ๆ ถึงสิ้น

เดือนตุลาคมมาแล้ว 50 สโมสร ได้รับการตอบรับ 

การบริจาคจากทุกสโมสรเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะ 

ในเดือนพฤศจิกายนน้ีเป ็นเดือนแห ่งมูลนิธิ โรตารี  

ผมใคร ่ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม ่ได ้บริจาคและที่ ยัง 

ไม่เคยบริจาคได้ โปรดพิจารณา โดยเร่ิมต้นเพียง 100 

US$ 

 ใน โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณสโมสร โ รตา รีตราด  

คณะกรรมการจัดงาน และมวลมิตรสมาชิกทุกท่านอีกคร้ัง  

ที่ ได ้ เ สียสละทุ ่ ม เทช ่ วยการจัด กิจกรรม การประ ชุม 

ระหว่างเมือง (Intercity) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  

ทุกอย ่างจัดได ้ยอดเยี่ยมลงตัว และสุดแสนประทับใจ 

ในการต้อนรับของเจ้าภาพ จนเสียดายแทนผู้ไม่ได้เข้าร่วม 

ประชุมในคร้ังนี้

 สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง  

ในความร่วมมือร่วมใจบ�าเพ็ญประโยชน์และท�างานหน้าท่ี 

ต่างๆ เพ่ือภาค 3340 และตลอดระยะเวลาท่ีผมเดินทาง 

เย่ียมทุกสโมสรอย่างเป็นทางการ ผมได้รับการต้อนรับ 

อย่างอบอุ่นจริงใจจากมวลสมาชิกเป็นอย่างดีย่ิง
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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

โครงการกองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัฉิบัพลนัทีไ่ด้เร่ิมด�าเนนิ
การในปีน้ี เป็นประโยชน์และกระตุ้นความร่วมมอืระหว่างมวลมติร
โรแทเรียนในประเทศไทยทุกภาคในการบ�าเพ็ญประโยชน์ และให้
ภาพลักษณ์ของโรตารีพร้อมทั้งคุณค่าหลักของโรแทเรียนแก่คน
ทั่วไปได้อย่างแท้จริง  การบริจาคจากโรแทเรียนไม่ว่าจะเป็นเงิน 
สิ่งของ แรงกายหรือก�าลังใจเป็นเรื่องที่น่าช่ืนชมย่ิง เราต้องร่วม
มือท�าให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ตามอุดมการณ์ต่อไป  มวลมิตร
ท่านใดประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อกองทุนนี้ในวาระ
ส�าคัญต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด วันครบรอบสโมสร etc.  เรียน
เชญิแจ้งมาได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องศนูย์โรตารฯี การเงนิโครงการโปร่งใส 
ทุกบาททุกสตางค์เก็บในบัญชีมูลนิธิ มีผู้ดูแลและตรวจสอบบัญชี
อย่างมีระบบ รวมทั้งการเบิกจ่าย มีคณะกรรมการโครงการด�าเนิน
การ ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภาครวมทั้งผู้ว่าการภาคโดยต�าแหน่ง

ศูนย์โรตารีฯ ก�าลังเตรียมการการจัดเตรียมเอกสารการอบรมเจ้า
หน้าที่สโมสร และการสนับสนุนผู้ว่าการภาครับเลือกในการจัด 
Pre-PETS และ Multi-PETS  ในเดือนกุมภาพันธ์ปีต่อไป

ความร่วมมือของมวลมิตรโรแทเรียนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ 
มีคุณค่าและก�าลังใจต่อคณะกรรมการบริหารของศูนย์โรตารีฯ 
เป็นอย่างมาก ในนามของศูนย์โรตารีในประเทศไทย ขอขอบคุณ
ในความปรารถนาดี ความร่วมมือของคณะกรรมการบริหาร ที่
ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านในการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์โรตารีฯ เพื่อความก้าวหน้าของโรตารีใน
ประเทศไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

เดอืนพฤศจกิายนเป็นเดือนแห่งมลูนิธิของโรตารสีากล เดอืนนีอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนของโรตารีสากล คือ US$1 = 30.00 บาท  มวลมิตร 
โรแทเรียนท่านใดต้องการบริจาคให้กับมูลนิธิ เดือนนี้เป็นโอกาสดี 
เรียนเชิญได้เลย เงินทุกบาททุกสตางค์จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เดือด
ร้อนในด้านต่างๆ ได้ทัว่โลก  โดยเฉพาะอย่างยิง่เงนิท่ีบรจิาคจะกลบั
มาเป็นเงนิ DDF ทีส่ามารถสนับสนนุโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของ
เราต่อไปได้ในวันหน้าอีกด้วย

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
ในวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา มีประเด็นส�าคัญการประชุมที่จะ
พัฒนาการให้บริการของศูนย์โรตารีฯ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสโมสรและภาคต่างๆ หลายประการ อันได้แก่ การปรับปรุง
ข้อมูลความรู้โรตารีในเรื่องต่างๆ ท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษใน website ท่ีทางสโมสรหรือมวลมิตรโรแทเรียนอาจ
ดาวน์โหลดได้ หรือเขื่อมโยงกับ website ของสโมสรหรือของ
ภาค  การปรับสื่อสังคมเพื่อให้โรแทเรียนและบุคคลภายนอกได้
รู้จักกิจกรรมของโรแทเรียนมากขึ้น และการส่งเสริมสมาชิกภาพ 
เข่น Facebook มีการเชิญชวนโรแทเรียนซึ่งมีความสามารถ 
และเข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ 
โรตารีฯ ทั้งในด้านการแปล ไทย-อังกฤษ และการดูแลเรื่องการ
สื่อสารให้ข้อมูลทาง Facebook และ website

ศูนย์โรตารีฯ ให้ความร่วมมือปรับการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
สมาชิกภาพ  เรื่อง Membership Lead การสร้างสื่อสั้นๆ เพื่อ
การอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่หรือผู้สนใจโรตารีที่ส�าคัญ จะมี
การท�าส�ารวจความคิดเห็นของมวลมิตรโรแทเรียนทั้ง 4 ภาคเรื่อง
เนื้อหาสาระที่ต้องการในนิตยสารโรตารี รูปแบบการจัดท�า ตีพิมพ์
หรือออนไลน์ ฯลฯ  ทั้งน้ี เพ่ือให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของมวล
มิตรโรแทเรียนเป็นประโยชน์ได้มากท่ีสุดในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการ และตามนโยบายของโรตารีสากล 

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

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,416 (2,327) 1,462 (1,401) 2,959 (2,821) 1,430 (1,370) 8,267 (7,919)

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

พฤศจิกายน 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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เขต
Zone

ล�าดับ
Order

สโมสร
Rotary Club

สมาชิก / 
Membership

จ�านวน
การ

ประชุม 
พ.ย.

Meeting 
in Nove.

เฉลี่ย
คะแนน

การเข้าประชุม
Average 

Attendanceก.ค.62 พ.ย.62

1 1 ตราด 
(Trad) 23 23

2 เกาะช้าง-ตราด 
(Koh Chang-Trad) 20 20

3 ท่าเรือ-ตราด 
(Tharuea-Trad) 24 24

4 ศรีตราด-คลองใหญ่ 
(Sri Trad Klong Yai) 12 12

2 5 จันทบุรี 
(Chantaburi) 44 44

6 จันทบูร 
(Chanaboon) 30 30

7 จันทนิมิต 
(Chanthanimit) 33 33

8 เมืองขลุง 
(MuangKlung) 13 13

9 เขาสอยดาว 
(Khao Soi Dao) 9 9

10 E-Club of District 3340 22 22

3 11 ระยอง 
(Rayong) 16 16

12 บ้านฉาง 
(Ban Chang) 26 26

4 13 พลูตาหลวง (PlutaLuang) 22 22
14 สัตหีบ (Sattahip) 23 23

15 มิตรภาพ-สัตหีบ 
(Mitraparp Sattahip) 10 10

5 16 จอมเทียน-พัทยา 
(Jomtien-Pattaya) 21 21

17 พัทยา-มารีน่า 
(Pattaya-Marina) 10 10

18 อิสเทอร์นซีบอร์ด 
(Eastern Seaboard) 30 30

19 ฟินิกซ์-พัทยา (Phoenix-Pattaya) 20 20
20 E-Club of Dolphin  Pattaya  International 23 23

6 21 พัทยา 
(Pattaya) 12 12

22 แหลมฉบัง 
(Laemchabung) 18 25

23 ศรีราชา 
(Sriracha) 13 19

7 24 ชลบุรี 
(Cholburi) 15 15

25 พนัสนิคม 
(Panasnikom) 27 27

8 26 นครราชสีมา 
(NakornRajasima) 31 31

27 สุรนารี นครราชสีมา 
(Suranaree Nakorn Rajasima) 24 24

28 ครบุรี โคราช 
(Khonburi Korat) 26 26

29 ท่านท้าวสุรนารี 
(Thanthaosuranaree) 18 18

9 30 โคราช 
(Korat) 26 28

31 คุณหญิงโม-โคราช 
(Khunying Mo-Korat) 18 18

32 บัวใหญ่-นครราชสีมา 
(Buayai-NakornRajasima) 24 24

33 ประทาย 
(Prathai) 9 9

10 34 สุรินทร์ 
(Surin) 10 10

เขต
Zone

ล�าดับ
Order

สโมสร
Rotary Club

สมาชิก / 
Membership

จ�านวน
การ

ประชุม 
พ.ย.

Meeting 
in Nove.

เฉลี่ย
คะแนน

การเข้าประชุม
Average 

Attendanceก.ค.62 พ.ย.62

35 บุรีรัมย์ 
(Buriram) 7 7

36 กระสัง-บุรีรัมย์ 
(Krasang Buriram) 11 11

11 37 กันทรลักษ์ 
(Kantaraluk) 28 28

38 ศรีสะเกษ 
(Srisaket) 22 22

12 39 มูลริเวอร์ 
(Moon River) 15 15

40 เมืองวาริน 
(Muang warin) 6 6

41 โลตัสซิตี้-อุบล 
(Lotuscity-Ubon) 17 17

42 เมืองโขงเจียม 
(Muang Khong Chiam) 7 7

43 ศรีอุบล 
(Sri-Ubon) 17 17

44 อุบล (Ubon) 20 20

45 ยโสธร 
(Yasothorn) 18 18

13 46 อ�านาจเจริญ 
(Amnat Charoen) 21 21

47 ร้อยเอ็ด (Roi Et) 40 40

48 เมืองมุกดาหาร 
(Muang Mukdahan) 12 12

49 นครพนม 
(Nakornphanom) 46 46

14 50 สกลนคร 
(Sakon Nakhon) 24 24

51 บ้านเชียง 
(Banchiang) 15 15

15 52 ศิลปาคม-อุดรธานี 
(Silpakom-Udon) 27 27

53 อุดรธานี 
(Udonthani) 28 28

54 เมืองเลย 
(Muang Loei) 24 24

16 55 หนองคาย 
(Nongkhai) 13 13

56 หมากแข้ง 
(Magkang) 27 27

57 ขอนแก่น 
(Khon Kaen) 16 16

17 58 มิตรภาพ-ขอนแก่น 
(Mitrapaarp-Khon Kaen) 38 38

59 น�้าพอง 
(Namphong) 32 32

60 มหาสารคาม 
(Mahasarakham) 22 22

61 นครขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
(Nakhon Khon Kaen International) 15 15

62 แก่นคูน 
(Kaen Koon) 25 25

18 63 ชุมแพ 
(Chumphae) 56 56

64 ภูกระดึง-เลย 
(Phukradung-Loei) 9 9

65 กาฬสินธุ์ 
(Kalasin) 21 20

66 อีคลับ เซ้าท์อีส เอเชีย 
(E-Club of Southeast Asia) 21 21

รายงานการประชุมของสโมสร ภาค 3340 โรตารีสากล ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2562
District 3340 Monthly Attendance Report November 2019
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 วันที่ 8 พศจิกายน 2562 มวลมิตรโรแทเรียบสกลนคร ได้รวมมือร่วมใจ จัดหาเบาะรองพ้ืน เพ่ือมอบให้คลีนิคกระตุ้น 

พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสกลนคร

 สร.สุรินทร์ มอบที่นอนลมเพ่ือผู้ป่วยติดเตียงให้กับโรงพยาบาล ทั้ง 17 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 19 ชุด ท่ี สสจ. สุรินทร์ 

โดยมี ท่านผู้อ�านวยการและคุณหมอจากทุกโรงพยาบาล รับมอบ

 สโมสรโรตารีหมากแข้งต้อนรับ ดร.ค๊อป  

จาก โรตารีสากลอเมริกา มาติดตามการ 

บริจาคเค ร่ืองมือแพทย ์  ให ้รพ.อุดรธานี 

จ�านวน 4.5 ลบ. ในวันที่ 3-9 พ.ย. 2562 โดยมี 

มวลมิตรโรแทเรียนทั้ง 4 สโมสร ใน จ.อุดรธานี  

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

n  สโมสรโรตารีสกลนคร

n  สโมสรโรตารีสุรินทร์

n  สโมสรโรตารีหมากแข้ง

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สโมสรโรตาร่ีอ�านาจเจริญ  

จัดท�า โครงการซับน�้ าตาผู ้ประสบอุทกภัยหลังจาก 

น�้ า ลด  ณ อ� า เภอ หัวตะพาน จั งห วัดอ� านาจ เจ ริญ  

จ�านวน 100 ครอบครัว โดยมีท่านนายอ�าเภอหัวตะพาน  

เป็นประธานในพิธี ได้รับค�าช่ืนชมจากส่วนราชการ พ่อค้า 

และประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก

วันที่ ............................... 

สโมสรโรตารี E-Club ดอลฟิน พัทยาอินเตอร์เนช่ันแนล ภาค 3340 ประเทศไทย ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

เมืองหนองปรือ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมอาการของ มร.ปีเตอร์ ฟร้านซ์ ชาวออสเตรีย คนไข้ติดเตียง อาการโดยรวม 

ในวันนี้แข็งแรงข้ึน

n  สโมสรโรตารีอ�านาจเจริญ

n  สโมสรโรตารี E-Club ดอลฟิน พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สร.อุบล ร่วมกับ สโมสรคู่มิตร และ DTK save ubon ท�ากิจกรรมฟื้นฟู 

ผู ้ประสบภัยน�้าท่วมและร่วมต้านภัยหนาว ให้กับพ่ีน้องชาวอ�าเภอตระการพืชผล จ.อุบลฯ จ�านวน 3 หมู ่บ้าน  

แก่ผู้ประสบภัยกว่า 300 ครอบครัว

n  สโมสรโรตารีอุบล

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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การประชุม Intercity 
จัดโดย สโมสรโรตารีตราด 

ซึ่งมี นย.ลินจง วงศ์เฉลิมสุข 
เป็นผู้น�ามิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ 

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมในครั้งนี้ 

ปีหน้าพบกันใหม่ที่ จ.ร้อยเอ็ด


