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President’s Message
September 2019 

สารประธานโรตารีสากล
กันยายน 2562

มิตรโรแทเรียน

และสมาชิกครอบครัวโรตารีท่ีรัก

	 ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกา	ฤดูร้อนใกล้จะสิ้นสุดลง 

ส�าหรับครอบครัวมาโลนีของเรา	 ทุกๆ	 ฤดูร ้อนจะ 

ปิดฉากลงด้วยการกลับไปบ้านของผมที่เมืองริดจ์เวย	์ 

มลรัฐอิลลินอยส์	 เพื่อร่วมงานวันป๊อบคอร์นประจ�าปี 

และผมได้รับเกียรติให้ท�าหน้าที่	 “ราชาป็อบคอร์น” 

--	พิธีกรส�าหรับงานในวันนั้น

	 แต่ถึงจะไม่ใช่ฤดูกาลอะไร	 ทุกๆ	 ครอบครัวก็

จะมีประเพณีของตนเอง	ผมจึงใคร่อยากจะขอแนะน�า 

ประเพณี ใหม ่อันหนึ่งส�าหรับครอบครัวท ่าน	 คือ	 

หาโอกาสแนะน� าครอบครัวของท ่ านกับโรตา รี	 

ครอบครัวผมมีธรรมเนียมหนึ่งที่จะต้องน�าบรรดา

ลูกสาวและหลานชายของเราไปร่วมการประชุมใหญ ่

ประจ�าปีของโรตารีสากล	 ในการประชุมใหญ่ปี	 2020	

ที่เมืองฮอโนลูลู	 มลรัฐฮาวาย	 จะเป็นวิธีที่ดีวิเศษมาก 

ส�าหรับการแนะน�าบุตรหลานของท่านให้รู ้จักการ 

เป็นสากลของโรตารี	 พวกเราก�าลังวางแผนงาน 

ต่างๆ	 เป็นพิเศษส�าหรับครอบครัว	 เพื่อให้ทุกคนได้ 

สนุกสนานกัน	

	 ช ่ วง เวลาใด ก็ตามจะเป ็นสิ่ ง พิ เศษมาก 

เมื่อท ่านน�าสมาชิกในครอบครัวไปร ่วมกิจกรรม 

ในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารี	 หรือไป 

ช่วยกันระดมหาทุนก็ตาม	 ซึ่งผมคิดว่าบางท่านอาจ 

จะไม่คุ้นเคยกับการร่วมกิจกรรมกับครอบครัวโรตารี 

ในสโมสรของท่าน	 เร่ืองนี้แน่นอนมากว่าเป็นหนึ่ง 

ในเร่ืองแรกๆ	ที่ผมตั้งใจไว้ส�าหรับปีนี้	 คือจะต้องท�าให้ 

กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรตารีเหมาะสมที่สุดส�าหรับ 

สมาชิกทุกคนในครอบครัว	
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	 พวก เ ร าจะต ้ อ งอนุ รั กษ ์ วัฒนธรรม ไว ้ 

ประการหนึ่งว่า	 โรตารีจะต้องไม่แข่งขันกับครอบครัว 

แต่ควรต้องส่งเสริมซ่ึงกันและกัน	 และเราไม่ควร 

คาดหวังว่าสมาชิกครอบครัวของเราจะต้องมาเลือก

เอางานใดระหว่างสองงานนี้	 นั่นหมายถึงว่า	 ให้เรา 

คาดหวังในเร่ืองที่เป็นจริง	 ให้พิจารณาก�าหนดตาราง 

เวลาของเรา	 และให้การต้อนรับเด็กๆ	 ทุกคนในงาน 

ทุกระดับของโรตารีด้วย	

	 บ ่ อยค ร้ั งที่ ผู ้ ป ระกอบการ วัยห นุ ่ มสาว 

ซ่ึงโรตารีต ้องการให้เข ้ามาอยู ่ ในองค์กรบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์ที่มีพลังของเราในศตวรรษที่	 21	 คือบุคคล 

ผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากที่สุด	 เราต้อง

ต้องไม่ท�าให้สมาชิกหนุ่มสาวเหล่านี้ทอดท้ิงครอบครัว 

ของเขาโดยจัดงานในเวลากลางคืนห รือช ่ วง 

สุดสัปดาห์ที่เด็กๆของเขาไม่อยากมาร่วมงาน	

	 นานมากแล้วที่เราได้ปิดประตูส�าหรับเด็กๆ 

หรือบางคร้ังคู่สมรสด้วย	 มิให้เขามาร่วมงานโรตารี	 

ท�าไมเราจึงสูญเสียโอกาสดีๆ	 เหล ่านี้ ไปด ้วย?	 

ทุกโอกาสที่เราควรต้องส่งต่อของขวัญของโรตารี 

ให้แก่คนหนุ ่มสาวคือส่ิงที่เราต้องใช้ ในโอกาสนั้น 

ถ้าหากว่าเราต้องการให้ โรตารีเจริญเติบโต	และแน่ใจ 

ได้ว่าคนรุ่นใหม่ต่อไปจะมีส่วนร่วมในภารกิจของเรา 

โดยเต็มก�าลังด้วย	

	 ฉะนั้น	 ขอให้เราเปิดประตูบ้านของเราให้ 

ทุกคนได้สนุกสนานกัน	 ให้ โอกาสบุตรหลานของเรา 

ได ้ เ รียน รู ้ เ ก่ี ยว กับอิน เทอแรคท ์ 	 โ รทาแรคท  ์

หรือสมาชิกภาพในโรตารีมากข้ึน	 ขอให้ท่านเริ่มต้น 

ทีละเล็กทีละน้อยหากท่านต้องการ	 เช่นจัดประชุม 

รูปแบบที่ เป ็นเวลาครอบครัวมากข้ึน	 แต ่โปรด 

พิจารณาด้วยว่าท่านสามารถจัดได้ต่อเนื่องไปแบบนี ้

นานเป็นปีได้หรือไม่ด้วย

		 การน�าบุตรหลานเข ้ามาร ่วมงานโรตารี 

มิใช่เป็นเร่ืองน่ายินดีเท่านั้น	แต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ 

ส�าหรับพวกเขาด้วย	 โปรดท�าให้ปีที่น่าประทับใจปีนี้ 

เป็นปีส�าหรับครอบครัวของท่าน	 และเป็นปีที่จะลืม 

ไม ่ ล งส� าห รับการขยายครอบค รั ว โ รตา รี เ พ่ิ ม 

ออกไปด้วย	

	 เพราะว่า	“โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”

MARK DANIEL MALONEY

President, Rotary International
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A message from 

Foundation Trustee Chair, 

September 2019

สารประธานทรัสตีฯ 

กันยายน 2562

Gary C.K. Huang

หน่ีห่าว ครับมิตรโรแทเรียน

		 ผมคิดว่าหลายท่านก�าลังเตรียมแผนการเดินทางไปประชุมใหญ่โรตารีสากล 

ที่ จะมาถึงกันแล ้ว	 โดยเฉพาะมิตรโรแทเรียนที่อยู ่ ใกล ้มหาสมุทรแปซิฟ ิค 

จะต้องมีความตื่นเต้นกันมากเป็นพิเศษ	 ปีหน้าเราจะจัดประชุมกันที่เกาะฮาวาย 

อันสวยงาม	ผมทราบดีว่าทุกๆ	คนต่างกระหายที่จะเดินทางไปเกาะสวรรค์แห่งนี้

	 ฉะนั้น	 โปรดตีมือ	 (กี๊ฟมีไฟว์)	 กับผม	 ด้วยการลงทะเบียนเข้าประชุม 

ที่เมืองฮอนโนลูลู	 ฮาวายหากท่านยังมิได้ด�าเนินการ	 และโปรดเตรียมวางแผน 

ไปช่วยมูลนิธิโรตารีให้ก้าวถึงระดับความสูงใหม่ในปี	 2019-2020	 พวกเราก�าลัง 

เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ทุกแห่งหน	และทั้งหมดนั้นล้วนมาจากท่านทั้งหลาย

		 เราขอเตือนความจ�าของท่านเกี่ยวกับความส�าคัญของการบริจาคเข้ากองทุน 

ประจ�าป ี	 เงินกองทุนบริจาคนี้	 จะท�าให ้ โลกของเราน่าอยู ่ยิ่ง ข้ึน	 มิเพียงแต  ่

การช่วยขจัดโปลิโอเดี๋ยวนี้และตลอดไปเท่านั้น	 เงินบริจาคของท่านยังช ่วย 

ทุนสนับสนุนของโรตารีทั่วโลกให้กลายเป็นจริงไปด้วย	
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	 บางท่านอาจยังไม่ทราบถึงความส�าคัญของการบริจาคให้แก่กองทุนถาวร	 เพื่อประกัน 

อนาคตของเรา	 ผมหวังว่าท่านจะพิจารณาสร้างต�านานของท่านเอง	 โดยการมอบของขวัญ 

แก่กองทุนถาวรนี้	แนวคิดของทุนนี้ง่ายๆ	แต่มีพลังมาก	กองทุนถาวรของโรตารีจะสนับสนุน

โปรแกรมของมูลนิธิในวันนี้และต่อไปในอนาคตด้วย	

	 เราก�าหนดเป้าหมายไว้ที่	 2.025	 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี	 2025	 และเราจะบรรลุ 

ถึงเป้าหมายนั้นได้ก็ด้วยการสนับสนุนของท่านทั้งหลาย	 เมื่อเราด�าเนินการได้	 สิ่งมหัศจรรย์

จะเกิดข้ึน	 เมื่อเบิกจ่ายรายรับจากเงินลงทุนประจ�าปีของกองทุนถาวร	 มูลนิธิจะมีรายรับ 

อีกประมาณ	 100	 ล้านเหรียญสหรัฐทุกๆ	 ปีตลอดไป	 เพื่อด�าเนินโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิต 

และช่วยชีวิตมนุษย์ทุกรูปแบบ	 สิ่งนี้จะเป็นผลงานที่น่าอัศจรรย์ที่จะสร้างความมั่นคงแก่ 

มูลนิธิของเราต่อไปในอนาคตที่ยั่งยืนยาวนาน

		 ในเดือนนี้	 ผมขอตีมือ(ไฮไฟว์)	 สองครั้งเป็นพิเศษ	 ครั้งแรกขอมอบให้แก่สโมสร 

โรตารีไทเปราวด์เทเบิล	 เมือสมาชิกรวบรวมเงินบริจาคเงิน	 10,000	 เหรียญสหรัฐ	 

เพ่ือขจัดโปลิโอในงานพิธีสถาปนานายกสโมสร	 เจฟฟ์	 ลิน	 และไม่กี่วันต่อมาในพิธีฉลอง 

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่	 ภาค	 3750	 เกาหลี	 มีพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่	 สมาคม	 อาร์ช	 

คลัมพ์	 จ�านวน	 6	 ท่าน	 รวมทั้งหมด	 8	 ท่าน	 ผมขอแสดงความยินดีกับผลงานสุดยอด 

ของท่านผู ้ว ่าการภาคคนใหม่	 ยุน-ยัง-จัง	 มา	 ณ	 โอกาสนี้ด ้วย	 ความใจดีมีน�้าใจของ 

มิตรโรแทเรียนนั้น	 ช่วยกันสานต่อจุดมุ ่งหมายและความช่ืนชมยินดีในชีวิตของผมต่อไป	 

ผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับไว้เช่นเดียวกันด้วย

Gary C.K. Huang

FOUNDATION TRUSTEE CHAIR
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สารจาก

ผู้ว่าการภาค

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

(มารวย จินตบัณฑิตวงศ์)

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ปี 2562-2563

	 เดือนกันยายน	 เป ็นเดือนแห่งชนรุ ่นใหม	่	 

และเป็นเดือนแห่งการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 เป็นอีกคร้ัง 

ที่เราจะให้ความส�าคัญกับเยาวชนแลกเปลี่ยน	 (YE),	 

โรทาแร็ค	 และกิจกรรม	 Ryla	 โรตารีสากลเป็น 

องค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์ ท่ีมองเห็นความส�าคัญ 

และความสามารถของเยาวชน	 โดยจะมีการ 

สนับสนุน	ส่งเสริม	ให้ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพ 

และส่งเสริมความเป็นผู ้น�าให้กับสมาชิกเยาวชน

อย ่างต ่อเนื่ อง	 เพื่อให ้ เยาวชนได ้ เติบโตเป ็น 

โรแทเรียนที่สมบูรณ์ท่ีสุดในอนาคต		

	 เป็นเวลาเกือบ	 2	 เดือนแล้วที่ผมได้เยี่ยม 

สโมสรอย่างเป็นทางการ	ซึ่งเยี่ยมแล้วถึง	20	สโมสร	 

ผมไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยแม่แต่น้อย	 แต่กลับม ี

ก�าลังใจเพ่ิมข้ึนทุกวัน	 เมื่อเสร็จส้ินจากการเยี่ยม

สโมสรทุกคร้ัง	 เพราะผมได้รับการต้อนรับอย่าง 

ดียิ่ง	 จากทุกสโมสรด ้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ 

ที่อบอุ ่น	 และก�าลังใจที่มี ให ้แก ่ผม	 โดยเฉพาะ 

ทุกสโมสรได ้เ พ่ิมสมาชิกและร ่วมบริจาคให ้แก  ่

มูลนิธิโรตารี	เพ่ิมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน 

ที่สโมสรดูแลอยู่

	 นั บ เ ป ็ นนิ มิ ตหม ายอั นดี ที่ ทุ ก ส โมสร ได ้ 

เข ้าใจถึงบทบาทของมูลนิธิโรตารี	 จึงได ้บริจาค 

ด้วยความศรัทธา	 เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันให้บรรล ุ

เป้าหมายของภาคที่เราตั้งใจร่วมกัน	 เพราะก�าลัง 

ใจเป ็น ส่ิงส�าคัญ	 ผมเชื่อว ่ า เราจะต ้องประสบ 

ความส�าเร็จแน่นอน
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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

 กิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินการซึ่งศูนย์โรตารีฯ ได้ช่วยประสาน
งานและสนับสนุนช่วยเหลือและติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดขณะนี้ คือ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล มีผู้ประสบภัยครั้งนี้
มากมายหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
มกุดาหาร และพษิณโุลก  คณะกรรมการกองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบ
ภยัฉบัพลนัของศนูย์โรตารฯี ได้อนมุตัเิงินทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ครัง้นีใ้นเบือ้งต้นเป็นจ�านวน 200,000 บาท ส�าหรบัผู้ประสบภยัใน
เขตอสีาน และ 200,000 บาทส�าหรับผู้ประสบภยัเขตอ�าเภอวงัทอง 
จ.พิษณุโลก น�า้ใจของมวลมติรโรแทเรยีนหล่ังไหลมาไม่ขาดสายเพือ่
ร่วมการสนบัสนนุในนามสโมสรและภาคต่างๆ อกีมากมาย เพือ่ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมในน�้าใจของท่านทั้ง
หลายมา ณ ที่นี้ด้วย

 ขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน คณะกรรมการบริหารศูนย ์
โรตารีในประเทศไทย และเจ้าหน้าทีข่องศนูย์โรตารฯี ทกุท่านท่ีช่วย
ใหก้จิกรรมต่างๆ เพือ่สาธารณประโยชน์ของโรตารีในประเทศไทย
ด�าเนินไปด้วยความราบรื่น ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันอบอุ่นเป็นที่
ประทับใจ

  ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  (PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
  ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

 เดอืนกนัยายน เดอืนแห่งการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสือ
ของโรตารีสากล โรแทเรียนต่างตระหนักในความส�าคัญของการ
ศึกษาโดยเฉพาะการรู้หนังสือซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) ที่ส�าคัญ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาทุกๆ ด้าน  
ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ชาติ และโลกท่ีถาวร สโมสร
โรตารีต่างๆ ก�าลังด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่เยาวชน
กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะภาค 3350 ซึ่งสโมสรโรตารีกรุงเทพ
ร่วมมือกับสโมสรโรตารีต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จัดการอบรมวิทยากรแกนน�า

โครงการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concen-
trated Language Encounter Approach) ระหว่างวันที่ 4-7 
กันยายน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความร่วมมือของทุกๆ 
สโมสรทัง้ในและนอกพืน้ทีร่วมทัง้ในต่างประเทศเป็นทีน่่าชืน่ชมยิง่

 กิจกรรมส�าคัญของโรตารีในประเทศไทยเมื่อปลายเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา (30-31 สิงหาคม) คือ พิธีเปิดศาลาการุณย์และ
โครงการบึงแห่งความรัก (The Lake of Love) ในโครงการแก้ม
ลิงตามแนวพระราชด�าริฯ ณ หนองโนนต่าย จังหวัดสกลนคร โดย
อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ซึ่งมีมวลมิตรโรแทเรียนทั้ง 
4 ภาคไปร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

<	ท่านพิชัย	รัตตกุล	
ประธานโครงการ 
แก้มลิงฯ	ขณะปลูก 
ต้นจามจุรีในพิธีเปิด
ศาลาการุณย์และ
โครงการบึงแห่ง 
ความรัก

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org  ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 (ในวงเล็บข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,381 (2,353) 1,456 (1,404) 2,907 (2,816) 1,417 (1,373) 8,161 (7,946)

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

กันยายน 2562
สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ร่วมกับ	สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามินทร์สโมสรโรตารีลุมพินี	จัดโครงการ	คืนกระเป๋าให้น้องหลังน�้าท่วมกาฬสินธุ์	

แจกกระเป๋า	350	ใบ	และอุปกรณ์การเรียน	220	ชุด	ที่	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในวันที่2	ตค.	2562	ณ	หอประชุมอเนกประสงค์

ขอบคุณคณาจารย์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคะ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

สโมสรโรตารีโคราช	รับมอบจักรยานไปมอบให้ โรงเรียนที่ขาดแคลน

n สโมสรโรตารีกาฬสินธ์

n สโมสรโรตารีเกาะช้างตราด

n สโมสรโรตารีโคราช



สโมสรโรตารีกระสัง	มอบจักรยานยืมเรียน	แก่โรงเรียนในชุมชน	2	ตุลาคม	2562

สโมสรโรตารีกระสัง	มอบ	มุ้ง	แก่	ชุมชนชาวอ�าเภอกระสัง	โครงการ	“มุ้งเพ่ือชุมชน”	

ได้รับเกียรติจาก	นายอ�าเภอกระสัง	เป็นประธานในการมอบ	11	ตุลาคม	2562

n สโมสรโรตารีกระสังข์

กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวโรตารี                                                        ภาค 3340
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	 วันอาทิตย์ที่	13	ต.ค.	เวลา	11:30	น.	สโมสรโรตารีจันทบูร	น�าโดย	คุณธนนวพรรณ์ หลิมเจริญ นายกสโมสรฯ	พร้อมด้วยสมาชิก	 

ร่วมกันจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ดังต่อไปนี้	

	 มอบเตียงอาบน�้าส�าหรับผู้พิการ	 มอบข้าวสารและของใช้อุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น	 ให้กับครอบครัวผู้พิการ	 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 

ซ่ึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด	สมาชิกสโมสรโรตารีจันทบูรได้ร่วมกันบริจาค	เป็นจ�านวนเงินมูลค่า	23,000	บาท	

		 เวลา	 12:30	 น.	 ทางคณะผู้ ใจบุญได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารถวายเป็นพระราชกุศลฯ	 ณ	 เทศบาลเมืองท่าช้าง	 

จังหวัดจันทบุรี	โดยมี	นายเฉลิมพล ศักด์ิค�า นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง	ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

		 เวลา	18:00	น.	สโมสรโรตารีจันทบูร	ได้ร่วมกับภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี	จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ณ	ศาลาเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	จังหวัดจันทบุรี	โดยพร้อมเพรียงกัน

n สโมสรโรตารีจันทบูร
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26	กันยายน	2562	สโมสรโรตารีตราดน�าเครื่องกรองน�้ามอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม	01	บ้านด่านชุมพลบ้านคลองแสง- 

ปะเดาที่พักสายตรวจ	ต�ารวจภูธรด่านชุมพล

1	ตุลาคม	2562	โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	ท�าบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน	97	ปี	สโมสรโรตารีตราดไปร่วมงาน	ตั้งชุ้มอาหาร 

และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประพฤดี	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

n สโมสรโรตารีตราด
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n  สโมสรโรตารีท่าเรือตราด

n  สโมสรโรตารีนครราชสีมา

n  สโมสรโรตารีประทาย

น�าโดย	นย.อุเทน	กองสมัคร	เข้าร่วมงานรัฐพิธีที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

สโมสรโรตารีนครราชสีมา	ครบรอบ	47	ปี	ก่อตั้งสโมสร	เลี้ยงเพลพระสงฆ์	และถวายสังฆทาน	เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับ	 

ในวันอังคารที่	1	ตุลาคม	2562	เวลา	10.00	น.	ณ	หอฉันท์	วัดสุทธจินดา	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา

ในโอกาสนี้	 ทาง	 สร.ประทาย	 ได้จัดเล้ียงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	 พร้อมมอบทุนการศึกษา	 ร่วมท�าบุญบริจาคสมาคมสงเคราะห์	

2,000	บ.	ร่วมบริจาคต้นเสาโรงยิม	รร.บ้านช่องแมว	จ�านวนเงิน	20.000	ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน	รร.วัดบ้านข้ีเหล็ก	จ�านวน	4,000	บ.



n  สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี
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กิจกรมตั้งโรงทาน	เทศกาลกินเจ

กิจกรรมสโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี	ร่วมใจแบ่งปัน....บริจาคโลหิต	พร้อม	ตุ๊กตา/สมุด/ดินสอ/ของใช้	เพ่ือน้องๆ	ผู้ป่วยโรคเลือด

ในสถานเด็กก�าพร้า	จังหวัดนครราชสีมา	ในวันอังคาร	ที่	8	ตุลาคม	นี้	ณ	สภากาชาตไทย

กิจกรรมสโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี	 น�าโดย	 นย.ประนอม	 เจียมจิตรพานิช	 และมิตรโรแทเรียน	 ส่งมอบรถ	 whellchair	 ผ่าน	 

พ.อ.จิรัฏฐ์ ช่วงฉ�่า รอง.ผบ.ร.23 พร้อมผู้ ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน	 อสม.ได้เข้าเยี่ยมพบปะและได้มอบสิ่งของให้กับ	 ด.ช.คมสันต์	 

ภูคลัง	 อายุ	 10	 ขวบ	 บ้านเลขที่	 187	 ม.4	 ต.หนองปรู	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	 ซึ่งเป็นพิการมาตั้งแต่เกิด	 ในวันที่	 10	 ตุลาคม	 นี	้ 

ณ	กรมทหารราบ	23	ค่ายสุรธรรมพิทักษ์		ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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n  สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ

n  สโมสรโรตารีเมืองขลุง

สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ ร่วมรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ กองบัญชาการนาวิกโยธิน

สโมสรโรตารีเมืองขลุง น�าโดย นย.พรทิพย์ กุลพาณิชย์และสมาชิก 

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ณ หอประชุมเทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 62
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n  สโมสรโรตารีสุรินทร์

n  สโมสรโรตารีหมากแข้ง

n  สโมสรโรตารีอุดรธานี

สโมสรโรตารีสุรินทร์ มอบเตียงผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์

สโมสรโรตารีกมากแข้ง ปีบริหาร นย.วัชราภรณ์ พาน้อย 2562-2563 ได้มอบจักรยานจากประเทศญี่ปุ่น โดยสโมสร Morioka Seihoku  

ภาค 2520 จ�านวน47 คัน ให้แก่นักเรียนท่ีทางคณะได้ส�ารวจนักเรียนที่จ�าเป็นต้องใช้ ในการเดินทางมาโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 

นักเรียนที่อยู่ใน สพป.เขต1, 2, 3 อุดรธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ส�านักงานพ้ืนที่ประถมการศึกษา เขต 2 อุดรธานี  

โดยมีท่านรองอ�านวยการสพป.เขต 2 อุดรธานี มาร่วมพิธี

ครอบครัวโรตารีอุดรธานี ร ่วมกิจกรรมท�าบุญตักบาตรพร้อมถวายอาหารแด่พระสงฆ์ 130 รูป เนื่องในงานท�าบุญชาตกาล 

หลวงปู่จันทร์ศรี 108 ปี วัดโพธิสมภรณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมี นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง 

นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม และสมาชิกร่วมด้วย ขอกุศลถึงทุกท่านโดยทั่วกันคะ สาธุ
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