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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
องค์อุปถัมภ์สโมสรโรตารีประเทศไทย

" ชาวโรแทเรียน คือ ผู้มีสัญลักษณ์ และเป็นตัวอย่างในการเสาะแสวงหา
ความก้าวหน้า และความมั่นคงแห่งมนุษยธรรม โดยหน้าท่ีอันแสนหนักของท่านทุกๆ 

คน ซึ่งมีธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกัน หันมาร่วมมือประสานกันโดยความพยายาม
อย่างย่ิงยวดท่ีจะหาวิถีทางและความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาซึ่งมา

เผชิญหน้าเราในยุควิกฤตการณ์เช่นน้ี ”
His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand has accepted Rotary 

Club of Thailand into the patronage of the King and gave a royal 
remark that:

“Rotarian are signification and precedence in the way of seeking moral 
development and security with responsibilities of all from varieties of 

business and professions. Rotarian lend their hands to supremely 
attempt finding the good way to solve problem face us in this crisis.”

Royal Speech
His Majesty The King Royal Patron of Rotary in Thailand

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์สมาชิกกิตติมศักด์ิองค์แรกในประเทศไทยของสโมสรโรตารี
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ผู้ให้ก าเนิดโรตารี
พอล พี. แฮร์ริส

พอล.พี.แฮร์ริส เกิดท่ีเมืองราซีนในมลรัฐวิสคอนซิน (Racine, Winsconsin) 
สหรัฐอเมริกา เมื่อ 19 เมษายน 2411 (ค.ศ.1868) แต่ไปเติบโตในมลรัฐเวอร์มอนต์ 
ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวอรม์อนด์มหาวิทยาลัยปรินสตัน และมหาวิทยาลัย
ไอโอวา ส าเร็จวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยไอโอวา ปี พ.ศ.2434 และได้ยึดอาชีพ
ทางกฎหมาย เคยเป็นท้ังนักหนังสือพิมพ์ ครู พนักงานสต๊อค และแม้แต่โคบาล มี
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวมากในฐานะพนักงานขายหินอ่อนและหินแกรนิตใน
สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างดีส าหรับการขยายงานของสโมสรโรตารีใน
ระยะต้นๆ

ต่อมาในปี พ.ศ.2439 ไปท างานด้านกฎหมายท่ีชิคาโก สี่ปีต่อมาจึงมีความคิดว่า
ควรจะต้ังสโมสรอาชีพข้ึน ได้ปรึกษาเร่ืองน้ีกับลูกความ 3 คน คือ มร.ซิสเวสเตอร์
ซีล (Silvester Schiele) พ่อค้าถ่านหิน มร.กัสตาวัส โลว์ (Gustavus Loehr) 
วิศวกรเหมืองแร่และ มร.ฮิแรม โซเรย์ (Hiram Shorey) ช่างตัดเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ 
ได้ใช้ความพยายาม 5 ปี จึงต้ังสโมสรแห่งแรกส าเร็จและพบปะครั้งแรกเมื่อ 23
กุมภาพันธ์ 2488 (ค.ศ.1905)

สโมสรโรตารีได้รับการต้ังช่ือโดย มร.พอล แฮร์ริส เน่ืองจากการประชุมของ
สโมสรผลัดเปลี่ยน (rotate) ไปตามสถานที่กิจการต่าง ๆ ของสมาชิกได้รับความ
เห็นชอบร่วมกัน และจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
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สโมสรโรตารีแห่งที่ 2 ก่อต้ังข้ึนในซานฟรานซิสโกเมื่อปี 2451 เพียง 2 ปี
ต่อมาได้ขยายเป็น 16 สโมสร ในสหรัฐฯ และเริ่มมีการติดต่อกันระหว่างสโมสร
เป็นครั้งแรกที่ชิคาโกในปีนั้นเอง ต่อมาได้ขยายไปในประเทศใกล้เคียงคือ แคนาดา 
อังกฤษ และในปี 2455 ได้เปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นสมาคมระหว่างชาติสโมสรโรตารี 
(The National Association of Rotary Clubs) และได้เรียก ให้สั้นเข้าเป็น “โรตา
รีสากล” ในปี 2465 มร.พอล แฮร์ริส ได้เป็นประธานคนแรกทั้งในโรตารีแห่งชาติ
และโรตารีสากล

พอลถึงแก่กรรมเม่ือเดือนมกราคม2490ในขณะด ารงต าแหน่งประธานเกียรติคุณ
(President Emeritus) ของโรตารีสากล

Founder of Rotary :Paul P. Harris (1868-1947) 

Born in Racine Wisconsin, USA on 19 April 1868, Paul was the 

second of six children to George N. Harris and Cornelia Bryan Harris. 

At age 3 he moved to Wallingford, Vermont where he grew up in 

the care of his paternal grandparents. Married to Jean Thompson 

Harris (1881 - 1963), they had no children. He received an L.L.B. 

from the University of Iowa and received an honorary L.L.D. from 

the University of Vermont.

Paul Harris worked as a newspaper reporter, a business 

teacher, stock company actor, cowboy, and traveled extensively in 

the U.S.A. and Europe selling marble and granite. In 1896, he went 

to Chicago to practice law. One evening Paul visited the suburban 

home of a professional friend. After dinner, as they strolled through 

the neighborhood, Paul's friend introduced him to various 

tradesmen in their stores. It was here Paul conceived the idea of a 

club that could recapture some of the friendly spirit among 

businessmen in small communities.
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On February 23, 1905 Paul Harris formed the first club with 

three other businessmen: Silvester Schiele, a coal merchant; 

Gustavus Loehr, a mining engineer; and Hiram Shorey, a merchant 

tailor. Paul Harris named the new club "Rotary" because members 

met in rotation at their various places of business. Club 

membership grew rapidly. Soon Paul became convinced that the 

Rotary club could be developed into an important service 

movement and strove to extend Rotary to other cities.

Paul was also prominent in other civic and professional work. 

He served as the first chairman of the board of the national Easter 

Seal Society of Crippled Children and Adults in the U.S.A. and of 

the International Society for Crippled Children. He was a member 

of the board of managers of the Chicago Bar Association and its 

representative at the International Congress of Law at the Hague, 

and a committee member of the American Bar Association. He 

received the Silver Buffalo Award from the Boy Scouts of America 

for distinguished service to youth, and was decorated by the 

governments of Brazil, Chile, Dominican Republic, Ecuador, France 

and Peru.

Paul maintained his law office for most of his life. He spent 

much time traveling and was invited to speak to Rotarians at annual 

conventions, district and regional meetings, and other functions. 

When President emeritus Paul Harris passed away on 27 January, 

1947, his dream had grown from an informal meeting of four men to 

some 6,000 clubs. In the past six decades, the organization has grown 

to more than 33,000 clubs with 1.2 million members brought together 

through Paul Harris' vision of Service and fellowship.
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เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ าเพ็ญประโยชน์ในการด าเนิน

กิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม

หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์

สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าใน

การ ประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจใน

อาชีพของตน เพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

สาม การให้โรแทเรียนทุกคนน าเอาอุดมการณ์แห่งการบ าเพ็ญประโยชน์ไป
ใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจ และชุมชน

สี่ การเพ่ิมพูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร

สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจ และวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์อย่างเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของโรตารี The Objective of Rotary

To encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy 

enterprise and, in particular, to encourage and foster:

First    The development of acquaintance as an opportunity for 

service;

Second High ethical standards in business and professions; the 

recognition of the worthiness of all useful occupations; and the 

dignifying of each Rotarian's occupation as an opportunity to 
serve society;

Third  The application of the ideal of service in each Rotarian's 

personal, business, and community life;

Fourth The advancement of international understanding, 
goodwill, and peace through a world fellowship of business and 

professional persons united in the ideal of service.
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RI President 2021-22  History ประวัติประธานโรตารีสากล 2564-65

เชคการ์ เมห์ตา
ประธานโรตารีสากลรับเลือก ปี 2020-21
สโมสรโรตารีกัลกัตตา-มาห์นาการ์
รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย

ท่านเชคการ์ เมห์ตาเป็นนักบัญชีซึ่งเป็นประธานของกลุ่ม Skyline 
อันเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านได้ก่อต้ังข้ึน ท่านยังเป็น
กรรมการบริหารของ Operation Eyesight Universal (อินเดีย) ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ต้ังอยู่ในประเทศแคนาดา

ท่านเมห์ตามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโปรแกรม Disaster Response 
และเป็นคณะกรรมการของเชลเตอร์บ็อกซ์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ 
หลังจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปีค.ศ. 2004 ท่านได้
ช่วยสร้างบ้านเกือบ 500 หลังให้แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัตินั้น

Mehta, an accountant, is chair of the Skyline Group, a real 
estate development company he founded. He is also a 
director of Operation Eyesight Universal (India), a Canada-
based organization.

Mehta has been actively involved in disaster response 
and is a trustee of ShelterBox, UK. After the 2004 Indian 
Ocean tsunami, he helped build nearly 500 homes for 
families affected by the disaster.

Shekhar Mehta, 
2021-22 Rotary International President
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar,
West Bengal, India, 
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RI President 2021-22  History ประวัติประธานโรตารีสากล 2564-65

ท่านเป็นผู้บุกเบิกโปรแกรมการผ่าตัดหัวใจซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ผู้ป่วย
มากกว่า 1,500 รายในเอเชียใต้ ท่านยังเป็นผู้ออกแบบและควบคุม
โปรแกรม TEACH ซึ่งส่งเสริมการรู้หนังสือทั่วประเทศอินเดียและ ใน
โรงเรียนต่างๆ นับพันๆ แห่ง

ประธานโรตารีสากลเชคการ์ เมห์ตาเป็นสมาชิกโรตารีมาต้ังแต่ปี 1984
ท าหน้าที่ต่างๆ ในโรตารีเช่น เป็นกรรมการบริหาร กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการมากมาย ผู้ประสานงานระดับโซน ผู้น าการ
อบรม สมาชิกของทีมที่ปรึกษาโครงการเพื่อมนุษยชาติของมูลนิธิโรตารี 
และผู้ว่าการภาค ท่านยังเป็นประธานมูลนิธิโรตารี(อินเดีย) อีกด้วย

ท่านเมห์ตาได้รับรางวัลบริการเหนือตนเองของโรตารี  รางวัลเกียรติ
บัตรมูลนิธิโรตารีส าหรับการบ าเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณ และรางวัล
มูลนิธิโรตารีในการบ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

Mehta pioneered a program that has performed more than 
1,500 life-changing heart surgeries in South Asia. He is also the 
architect of the TEACH Program, which promotes literacy 
throughout India and has reached thousands of schools.

A Rotary member since 1984, Mehta has served Rotary as 
director, member or chair of several committees, zone 
coordinator, training leader, member of The Rotary 
Foundation Cadre of Technical Advisers, and district governor. 
He is also the chair of Rotary Foundation (India).

Mehta has received Rotary’s Service Above Self Award and 
The Rotary Foundation’s Citation for Meritorious Service and 
Distinguished Service Awards.
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RI President 2021-22  History ประวัติประธานโรตารีสากล 2564-65

ท่านและภรรยาของท่านคือคุณราชีเป็นผู้บริจาครายใหญ่และสมาชิก
ของชมรมผู้บริจาคจากผลประโยชน์
ความคิดริเร่ิมของประธานโรตารีสากล (Presidential Initiatives)
เป็นเจ้าภาพงานวันโรตารีแห่งการบริการ (Rotary Day of Service) -
เป็นวันที่มีความหมายแห่งการลงมือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วย
ตนเองซึ่งสมาชิกโรตารีและชุมชนร่วมกันปรับปรุงชุมชนให้ดีข้ึน

วางแผนเข้าร่วม Presidential Conference ในปี 2021-22
Presidential Conference จะเน้นความส าคัญเกี่ยวกับงานเพื่อเพื่อน
มนุษย์ซึ่งสโมสรและภาคโรตารีริเริ่มในท้องถ่ินและให้การสนับสนุนใน
ทั่วโลก
4-5 ตุลาคม 2021 - เมืองกยองจู ประเทศเกาหลี
6-7 พฤศจิกายน 2021 – เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี
26-27 พฤศจิกายน 2021 – กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
12-13 กุมภาพันธ์ 2022 - เมือง Foz do Inguacu ประเทศบราซิล
25-27 กุมภาพันธ์ 2022 – กรุงไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย
4-5 มีนาคม 2022 – เมืองมาพูโต ประเทศโมซัมบิก
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ผังบริหารงาน

รองผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาครับเลือก ผู้ว่าการภาคนอมินี สภาอดีตผู้ว่าการภาค

การฝึกอบรมภาค

การอบรมสัมมนาผูช้่วยผู้ว่าการภาค
และกรรมการภาค

การอบรมสัมมนาเตรยีมความพรอ้ม
นายกรับเลือก

การประชุมอบรมคณะกรรมการสโมสร 
งานสถาปนาร่วม

งานประชุมใหญ่

งานประชุมระหว่างเมือง

การอบรมสัมมนานายกรบัเลือก
ร่วมกับภาค 3350

เลขานุการภาค

การเงินภาค

ท าเนียบภาค/สารผูว่้าการภาค

ส่งเสริมการเข้าประชุม 
Institute

ส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่
โรตารีสากล

พัฒนาสมาชิกภาพและ
สโมสรใหม่

มูลนิธิโรตารี

ภาพลักษณส์าธารณะ

Web Site / My Rotary

โครงการบริการ

สันติภาพและปอ้งกนัข้อขัดแยง้

ป้องกันและรักษาโรค

น้ าและสุขอนามัย

อนามัยแม่และเด็ก

การเรียนรู้ขั้นพืน้ฐาน

สนับสนุนสิง่แวดลอ้ม

โปลิโอ พลัส

ทุนสนับสนนุระดบัสากล

ทุนสนับสนนุระดบัสากล

พัฒนาเศรษฐกจิและชุมชน

ชุมชนโรตารี

ศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี

ทุนการศึกษาโรตารี

กลุ่มแลกเปลีย่นมิตรภาพ
โรตารี

ตรวจสอบและช่วยเหลือ
แนะน าโครงการมูลนธิิ

บริการ 5 แนวทาง

บริการเยาวชน 

โรตาแรคท์

อินเตอร์แรคท์

เออร์ลีแอคท์

เยาวชนแลกเปลี่ยน

พิทักษ์เยาวชน

อบรมเยาวชนผู้น าโรตารี

คุ้ยข่าวโรตารี

รางวัลภาค

รณรงค์โรแทเรยีนสตรี
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค18 เขต

สโมสรโรตารี 62 สโมสร
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DISTRICT 3340 VISION STATEMENT 

Our vision is to strengthen Rotary in District 3340 to ensure 
continuity, sustainability and the maximum possible impact of 
our work into the future through: • Supporting and 
strengthening clubs in RI District 3340
• Focusing on humanitarian service and environment 
• Enhancing our public image and awareness
• Encouraging diversity strength and flexible across membership
• Being innovative, creative & engaging with membership & 
community

วิสัยทัศน์ของเราคือการเสริมสร้างโรตารีในภาค 3340 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
ยั่งยืนและผลกระทบสูงสุดที่เป็นไปได้ของงานเราสู่อนาคต
•สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับสโมสรในภาค
•เน้นการบริการด้านความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
•เสริมสร้างภาพลักษณ์และการตระหนักภาพลักษณ์โรตารี
•ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก ด้วยความหลากหลายและ ความยืดหยุ่น
•เน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับชุมชน

วิสัยทัศน์ภาค 3340
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STRATEGIES TO HELP ACHIEVE OUR VISION

1. Increase participation training to District, Club 
Leaders and Rotarians.
2. Increase impact of Rotary work through 
collaboration and connection with other
organizations.
3. Promote Rotary programs locally and nationally. 
4. Increased utilization of social media and websites.
5. Encourage all clubs to host a strategic meeting.
6. Clubs getting involved in sustainable programs 
through District and Global Grants.
7. Up to date systems, technology and skills in place 
to enable effective communication
and promotion of our work internally and externally.

1. เพิ่มการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมการให้กับผู้น าสโมสรและ
โรแทเรียน
2. เพิ่มพูนผลกระทบของงานโรตารีผ่านการท างานร่วมกันและการ
เชื่อมต่อกับองค์กรอื่น
3. ส่งเสริมโครงการของโรตารีทั้งในและต่างประเทศ
4. เพิ่มการใช้โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์
5. สนับสนุนให้ทุกสโมสรจัดการประชุมเชิงกลยุทธ์
6. สนับสนุนสโมสรให้มีส่วนร่วมในโครงการที่ยั่งยืนผ่าน District 
และ Global Grants
7. ใช้ระบบเทคโนโลยีและทักษะที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

กลยุทธ์ที่จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์
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DISTRICT GOALS FOR 2021-22 เป้าหมายภาค ปี 2564-65

GOALS PERFORMANCE INDICATOR AT THE END OF JUNE 2022

Positive member 

experience

Member retention rate 95% retention rate across the 

District

Membership Growth Gain as new members based on 

one new member net per Club 

1,500 new members net growth 

across District

Engage young leaders Number of under 40 on District 

Committees

Increased participation of 

younger Rotarians in leadership 

roles at both Club and District 

level
Foundation contribution Annual Fund

$ per capita across District

$ 250,000 per District

$100 minimum per Rotarian

Increase contribution to 

End Polio Now 

Contribution per District $15,000 minimum per District

Service Project Rotary Day of Service

Empowering Girls and Women

Each Club

Each Zone

Increase opportunities for

service for prospective

members and Rotary

alumni

Establishment of satellite clubs, 

Rotaract and Interact Clubs 

1 new Interact or Rotaract Club

1 new satellite or passport Club

Public Image Increase Rotary’s openness and 

appeal, build awareness of our 

impact and brand

People of Action

Correctly brand center 

Clubs to develop a Plan 

and enter goals on Rotary 

Club Central 

% of Clubs with goals entered 

on Rotary Club

70 % of Clubs have entered 

goals

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

ส่งเสริมประสบการณ์การเป็น
โรแทเรียน

การคงอยู่ของสมาชิก รักษาสมาชิกเก่าได้อย่างน้อย 
รอ้ยละ 95

การเติบโตของสมาชิก เพ่ิมสมาชิกอย่างน้อยสโมสรละ1คน มีสมาชิกอย่างน้อย 1,500 คน
การมีส่วนร่วมของผู้น ารุ่นใหม่ จ านวนสมาชิกที่อายุไม่เกิน 40 ปี การมีส่วนร่วมของผู้น าท่ีอายุไม่เกิน 40ปี

ท้ังระดับสโมสรและภาค
การบริจาค กองทุนประจ าปี

รายบคุคล
$ 250,000/ภาค
$ 100/คน

เพิ่มการบริจาคเข้ากองทุน
โปลิโอ 

บริจาคเข้ากองทุนโปลิโอ $15,000 /ภาค

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ Rotary Day of Service

ส่งเสริมเด็กผู้หญิงและสตรี
ทุกสโมสร
ทกุเขต

เพิ่มโอกาสในการบริการ
ส าหรับสมาชิกมุ่งหวังและศิษย์
เก่าโรตารี

จัดต้ัง satellite clubs และ สโมสรโร
ทาแรคท์

ก่อตั้ง satellite clubs 1 สโมสร
ก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หม ่1 สโมสร

ภาพลักษณ์สาธารณะ หาวิธีดึงดูดใจผู้คนให้สนใจโรตารี 
ท าใหโ้รตารเีป็นท่ีรูจ้กัในฐานะท่ีท า
ประโยชนใ์นวงกวา้ง 

People of Action

ใช้ตราสัญญลักษณ์อย่างถูกต้อง

การก าหนดเป้าหมายใน 
Rotary Club Central

ร้อยละของสโมสรท่ีเข้าไปก าหนด
เป้าหมายใน Rotary Club 

Central

ร้อยละ70
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แนวทางการยกย่อง และมอบรางวัลแก่สมาชิกและสโมสร

ภาค 3340 ปี 2564-2565

การส่งผลงานประกวดในระดับภาค
ฝ่ายสมาชิกภาพ
1. สโมสรท่ีรักษาสมาชิกภาพได้ 100 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มสมาชิกสุทธิได้ 10 เปอร์เซ็นต์
ข้ึนไป ได้รางวัลทุกสโมสร
2. สโมสรท่ีสามารถเพิ่มสมาชิกสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มากที่สุดแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ
2 รางวัล
3. สโมสรก่อต้ังใหม่ท่ีได้รับสารตราตั้งจากโรตารีสากลแล้วภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2565  สโมสรพี่เลี้ยงและผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาคได้รางวัลทุกสโมสร
4. สโมสรท่ีสมาชิกสร้างบัญชี My Rotary และลงบันทึกวัน/เดือน/ปี เกิด ครบ 100%
ของจ านวนสมาชิก พร้อมด้วยการรายงานช่ือเจ้าหน้าท่ีสโมสร (Club Officers) 5 
ต าแหน่งในระบบออนไลน์ได้รับรางวัลทุกสโมสร (แสดงผลการช าระเงินค่าบ ารุงภาค
ภายใน 31 ธ.ค. 2563 และ ค่าบ ารุง RI ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565)
5. สโมสรท่ีจ่ายค่าบ ารุงภาคปี 2564-2565 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และได้
จ่ายค่าบ ารุงโรตารีสากลงวดวันท่ี 1 กรกฎาคม ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 และ
งวดวันท่ี 1 มกราคม 2565 เรียบร้อยภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการยกย่อง และมอบรางวัลแก่สมาชิกและสโมสร

ภาค 3340 ปี 2564-2565

ฝ่ายมูลนิธิโรตารี 
1. สโมสรท่ีขอ DDF ท า Global Grant โดยสโมสรเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ ฝ่าย
เจ้าภาพ (Host Partner) และสมาชิกสโมสรเป็นผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) 
และได้รับการอนุมัติโครงการจากมูลนิธิโรตารีสากลได้รับรางวัลทุกสโมสร (โครงการ 
ไม่จ าต้องด าการแล้วเสร็จในปี 2564-2565)
2. สโมสรท่ีบริจาคเงินเข้ากองทุนโปลิโอพลัส ต้ังแต่ 1,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป ได้รับ
รางวัลทุกสโมสร 
3. สโมสรท่ีบริจาคเงินเข้ากองทุนประจ าปี (ไม่เจาะจง) มียอดรวมสูงสุดแบ่งเป็น 2
กลุ่มๆ ละ 3 รางวัล 
4. สโมสรท่ีสมาชิกในสโมสรบริจาคอย่างน้อย 80% เข้ากองทุนประจ าปี (ไม่เจาะจง) 
โดยมี ยอดเฉลี่ยต่อสมาชิกอย่างต่ าUSD 100 (100% EREY Club) ได้รับรางวัลทุก
สโมสร 
5. สมาชิกโรตารีท่ีเป็นผู้บริจาครายใหญ่ (Major Gift) อย่างต่ าUSD 10,000 เข้า
กองทุน อะไรก็ได้ ได้รับรางวัลทุกท่าน 
6. สโมสรท่ีสามารถท าโครงการท่ีมีความยั่งยืนและมีคุณค่าท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของชุมชน โดยจัดประกวดตาม7ด้าน ท่ีเน้นความคัญของโรตารีสากล 
(Seven Area of Focus) ด้านละ 3 รางวัล 
7. สโมสรท่ีก่อต้ัง RCC ได้ส าเร็จภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รางวัลทุกสโมสร
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แนวทางการยกย่อง และมอบรางวัลแก่สมาชิกและสโมสร

ภาค 3340 ปี 2563-2564

แนวทางการยกย่อง และมอบรางวัลแก่สมาชิกและสโมสร

ภาค 3340 ปี 2563-2564

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ มีน้ าใจให้ความรัก 
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ มีน ้าใจให้ความรัก จากอดีตประธานโรตารีสากล PRIP พิชัย 
รัตตกุล เป็นถ้วยรางวัลส าหรับสโมสรท่ีท ากิจกรรมในวันก่อต้ังโรตารีสากล คือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ โดยสมาชิกและครอบครัวของโรตารีลงมือท าเอง (Hands-on project) ไม่
เน้นโครงใหญ่ แต่เป็นโครงการท่ีท าโดยตนเองด้วยความรัก

ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะ
1.สโมสรท่ีท าโครงการ ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะ 
และน าเสนอเกี่ยวกับแบรนด์โรตารีได้ดีท่ีสุดในภาคอันดับ 1, 2 และ 3
2. สโมสรท่ีมีการรายงานกิจกรรมท่ีส าเร็จแล้ว ผ่าน Rotary Showcase เพื่อเป็นการ 
เผยแพร่ภาพลักษณ์ฯ ได้ดีท่ีสุดในภาคอันดับ 1, 2 และ 3
3. ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย (เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึง 
คนลงมือกระท า) ติดแฮชแท็ก #peopleofaction#RotaryD3340 เมื่อมียอดผู้เข้าชม 
มากที่สุด พิจารณาจากยอดการกดไลค์ กดแชร์ ได้ยอดรวมสูงสุดในภาค อันดับ 1, 2 
และ 3 
4. ประกวดภาพถ่ายขณะท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงคน 
ลงมือกระท า People of Action) ท่ีสื่อคติพจน์โรตารี “โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิต
บริการ”

การส่งผลงานประกวดระดบัประเทศ
ถ้วยรางวัลเกียรติยศระดับประเทศเป็นการแข่งขันของสโมสรโรตารีต่าง ๆ ท้ัง 4 ภาค ใน

ประเทศไทยมีถ้วยรางวัลเกียรติยศท้ังหมด 4 รางวัล โดยมีกฎกติกา ดังน้ี
1. ถ้วยกรมพระก ำแพงเพชรอัครโยธิน ส าหรับสโมสรท่ีท าคะแนนการประชุมสโมสร 
เฉลี่ย รายเดือนได้สูงสุดตลอดท้ังปีโดยนับคะแนนการเข้าประชุมต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยสโมสรต้องมีสมาชิก 15 คนข้ึนไป ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564
2. ถ้วยกรมหมื่นนรำธิปพงศ์ประพันธ์ ส าหรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิต้ัง 1 
กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุด โดยสโมสร ต้องมี
สมาชิก 15 คนข้ึนไป ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564
3. ถ้วยกรมหมื่นพิทยลำภพฤฒิยำกร ส าหรับสโมสรโรตารีที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ภาค มาก
ท่ีสุด โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสโมสรน้ัน ณสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของแต่ละปี โดยสโมสร
ต้องมีสมาชิก 15 คนข้ึนไป ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564
4. ถ้วยพระยำศรีวิสำรวำจำ ส าหรับสโมสรโรตารีท่ีมีกิจกรรมในบริการใดบริการหน่ึงท่ี 
ดีเด่นท่ีสุดในรอบปี ท้ังน้ีนับกิจกรรมดีเด่นต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 
2565 
หมายเหตุ : หากการมอบรางวัลเป็นเกณฑ์กลุ่ม แบ่งกลุ่มสโมสรเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มที่ 
1 : มีสมาชิก 19 คน หรือ ต่ ากว่า 
กลุ่มท่ี 2 : มีสมาชิก ต้ังแต่ 20 คนข้ึนไป

26



พื้นที่ภาค 3340 ผู้ว่าการภาค ปี  2564-65

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ
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ประวัติผู้ว่าการภาค ปี  2564-65

ผวภ.ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ

สโมสรโรตารีพลูตาหลวง

Asst.Prof.Jareesri Kunsiripunyo Ph.D. 

Rotary Club of Plutaluang

District Governor 2021-22

ID:8751191

ประวัติส่วนตัว Personal Profile
เกิด Birthday-place 29 มกราคม ที่ จ. ฉะเชิงเทรา

January,29 Chachoengsao Province

คู่สมรส Spouse น.อ. กิตติพันธ์  กุลศิริปัญโญ (รน.) รทร.สร.นครพนม

Captain Kittipun Kunsiripunyo

(Royal Thai Navy)

Rtn. RC of Nakhon Phanom

ธิดา Daugthers 1. นส.ชลธิดา กุลศิริปัญโญ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

Ms Chonthida Kunsiripunyo

Golden Medal 1st Class Honors

(Software engineering) 

2.นส.วิชกานต์ กุลศิริปัญโญ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา 

บริหารธุรกิจญี่ปุ่น

Ms Wichakan Kunsiripunyo

1st Class Honors (Japan business)
ประวัติการศึกษา Education
ปริญญาเอก

Ph.D.ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

Master

ปริญญาตรี

Bachelor

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

Ph.D. in Education Administration 

พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว) 

Master in Family Nursing

พยาบาลศาสตร์ 

Bachelor in Nursing

ประวัติผู้ว่าการภาค ปี  2564-65

ประวัติการท างานWork Experience
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ Assistant Professor in Nursing

อาจารย์พยาบาล Nursing Instructor 

ประวัติโรตารี

ประวัติโรตารีระดับภาค 3340

District Governor (DG) (2021-22)
District Governor-elect (DGE) (2020-21)
District Governor-nominee (DGE) (2019-20)

ประวัติโรตารีระดับสโมสร

Club Foundation Chair (2018-19)
Club Foundation Chair (2017-18)
Club Foundation Chair (2016-17)
Club President (2015-16)
Club Secretary (2014-15)
Member (Since 2013)

ประวัติประวัติโรตารีระดับภาค 3340 ด้านอ่ืนๆ

Rotary Youth Exchange Co Chairman (2019-2022)
Membership Committee (2020-21)
Public Image Committee (2019-21)
Maternal and Child Sub Committee (2019-20)
Trainer Leader (2015-2022)
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ประวัติผู้ว่าการภาค ปี  2564-65

District Secretary (2017-18)

District Training Assembly Committee 2 times
District Conference Committee 2 times
Rotary Youth Leadership Awards 4 times

ตัวแทนโรตารีประเทศไทย เดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2017-18)

ประสบการณ์การประชุม Institute

Singapore Institute Virtual (2020)
Manila Institute (2019)
Bangkok Institute (2016)
Manila Institute (2015)
ประสบการณ์การประชุม Rotary Convention
Hawaii Convention Virtual (2020)

Hamburg, Germany (2019)

Seoul, South Korea (2016)

Bangkok , Thailand (2012)
รางวัลที่ได้รับจากโรตารี

Bronze Presidential Citation (2016-2017) 

Women in Rotary, Meritorious Service Award District Secretary (2017-18)

การช าระเงินค่าบ ารุงภาค

ช าระเงินบ ารุงภาคปีละ 1 คร้ังอัตราการช าระ 1,100 บาท/สมาชิก    

1 ท่าน จ านวนสมาชิกตามบัญชีที่ส่งเงิน RI (SAR) งวด1ก.ค.ของปี (ภายใน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
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ก าหนดการช าระเงินบ ารุงโรตารีสากล (RI)

รายจ่าย
Expenses

จ านวน บาท
Thai Baht

สนับสนุนการจัดพิมพ์นิตยสารโรตารีไทย
The Thai Rotarian magazine

220

ค่าบ ารุงศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary center fee in Thailand

510

เงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัดการอบรมนายกรับเลือก PETS
Funding for PETS 

200

เงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัดประชุมอบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสร (DTA)
Funding for DTA 50

อุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ภาค (DC) 

Funding for DC 
50

เงินสนับสนุนการบริหารงานภาค 
Funding for district administration

50

เงินเพื่อบริจาคช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ
Funding for disaster 20

รวม 1,100

ในกรณีที่สโมสรส่งเยาวชนร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน จะต้องช าระเงิน RI และเงินบ ารุง

ภาค ให้ครบถ้วนก่อน ตามก าหนด เยาวชนจึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน

โรตารี ภาค 3340 

ก าหนดการช าระเงินบ ารุงโรตารีสากล (RI) โดยแบ่งช าระปีละ 2 คร้ัง

➢ งวดท่ี1 (ครึ่งปีแรก)  ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31ธันวาคม 2565                          

คนละ 35.00+1 USD = 36.00 USD x จ านวนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยน

ไทยที่ศูนย์โรตารีประกาศ สโมสรควรช าระค่าบ ารุงโรตารีสากล (ครึ่งปีแรก) 

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564

➢ งวดท่ี2 (ครึ่งปีหลัง) ต้ังแต่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566   

คนละ 3500 USD จ านวนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนไทยที่ศูนย์โรตารี

ประกาศสโมสรควรช าระค่าบ ารุงโรตารีสากล (ครึ่งปีหลัง) ภายในวันที่ 30 

เมษายน 2565

➢ ส่งเช็ค (ส าหรับสโมสรในกรุงเทพและปริมณฑล ) / ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 

หรือแคชเชียร์เช็ค (ส าหรับ สโมสรต่างจังหวัด) เป็นเงินบาทสั่งจ่ายชื่อบัญชี  

"Rotary International“ ส่งพร้อมแบบรายงานครึ่งปี (SEMIANNUAL 

REPORT  (SAR) WORKSHEET) จ านวน 2 ชุด มายังผู้แทนดูแลการเงินของ

โรตารี สากลในประเทศไทย ตามที่อยู่บนหัวกระดาษ ศูนย์โรตารีประเทศ

ไทย และส่งส าเนา (ส าเนาต๋ัวแลกเงิน และ SAR) ไปยังประธานการเงินภาค 

1 ชุด เพื่อการอ้างอิง

รายละเอียดการใช้จ่ายค่าบ ารุงภาค
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วิธีการช าระเงิน

วิธีการช าระ
เงิน

Method of 
payment

ชื่อ
Name

ส่งไปรษณีย์ดว่น 
ลงทะเบียน EMS

หลักฐาน
Proof of payment

จ่ายเป็นตั๋ว
แลกเงิน

ธนาคาร 
(ดร๊าฟ) 

Draft/Casher 
Check

Rotary 
International

PDG.กฤษณ์ อิน
เทวัฒน์

ศูนย์โรตารีในประเทศ
ไทย75/82-83 ช้ัน 32

อาคารโอเช่ียนทาว
เวอร์ 2 ซอยวัฒนา

ถ.อโศก เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

ส าเนาเอกสารดร๊าฟ/เช็ค
เงินสด และ SAR ส่ง 1 

ชุด เพื่อยืนยันไปท่ี
อผช.พรรณี โฮวว์กะ 

(ประธานการเงินภาค)
4/9 ม.6 ถนนยุทธศาสตร์

331-หนองจับเต่า ซอย
เขาพระชีจรรย์ 7 ต.นา

จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.
ชลบุรี 20250  

การช าระเงินบ ารุงโรตารีสากล (RI)
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ผู้ว่าการภาคปี 2564-65

District Governors 2021-22

ผู้ว่าการภาคปี 2565-66

District Governors 2022-23
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ผู้ว่าการภาคปี 2566-67

District Governors 2023-24
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สภาอดีตผู้ว่าการภาค และ ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

Council of Past District Governors and Counselors

of District Governor  D. 3340 R.I.

สภาอดีตผู้ว่าการภาค และ ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

Council of Past District Governors and Counselors

of District Governor  D. 3340 R.I.

PDG. ชาญ จรรโลงเศวตกุล
นครราชสีมา

PDG. ปราสาท กระตุฤกษ์
อุดรธานี

PDG. เปรมปรีชา ทิพยวาน
พัทยา

PDG.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
แก่นคูน

PDG.จ านง มหาผล 
ศรีษะเกษ

PDG.รัฐประทีป กีรติอุไร
นครราชสีมา

PDG. สม อินทร์พยุง
พัทยา

PDG. สวัสด์ิ ผดุงมาตรวรกุล
อุดรธานี

PDG.นิเวศน์ คุณาวิศรุต 
จันทบุรี

PDG.มุข วงษ์ชวลิตกุล   
นครราชสีมา
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สภาอดีตผู้ว่าการภาค และ ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

Council of Past District Governors and Counselors

of District Governor  D. 3340 R.I.

สภาอดีตผู้ว่าการภาค และ ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

Council of Past District Governors and Counselors

of District Governor  D. 3340 R.I.

PDG. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ 
หมากแข้ง

PDG.รัชนี อยู่ประเสริฐ  
ชุมแพ

PDG.สุวรรณ สรรภาภรณ์ 
จันทนิมิต

PDG. ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ 
ขอนแก่น

PDG. นพ.อานนท์ จิรชวาลา
บุรีรัมย์ 

PDG.ธงชัย ล้อตระกานนท์ 
ชลบุรี

PDG.ศิริ เอี่ยมจ ารูญลาภ 
นครรราชสีมา

PDG. จินต์ ศรีกสิกรณ์ 
พัทยา

PDG. สุรัตน์ บัววัน 
นครพนม

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน พัทยา
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สภาอดีตผู้ว่าการภาค และ ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

Council of Past District Governors and Counselors

of District Governor  D. 3340 R.I.

PDG.วิมล คชินทักษ
สร.มิตรภาพ-ขอนแก่นPDG.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์

บัวใหญ่

PDG. สุรพล ทวีแสงสกุล
ไทย.แก่นคูณ

PDG.อรอนงค์ ศิริพรมนัส 
พลูตาหลวง

PDG.เอกณรงค์ กองพันธ์
อุดรธานี
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เจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

(Staff Rotary Centre in Thailand)

ดนุชา ภูมิถาวร
ผู้อ านวยการ

จิตราพร สันติธรรมเจริญ วาสนา ดลขุนทดณรงค์ จันทร์ผาดี

กุลวดี เดชปรีชาชัย

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand)
75/82-83 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ช้ัน 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719
E-mail: info@rotarythailand.org
Website: www.rotarythailand.org

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล 

District Governor 3340 R.I

DG.ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ
พลูตาหลวง

PDG. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ 
หมากแข้ง

กมลชนก ภิรมย์ศิริพรรณ
รองผู้อ านวยการ

รองผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล 

District Governor 3340 R.I
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ประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาค

PDG. สุวรรณ  สรรภาภรณ์
จันทนิมิต

PDG.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์
บัวใหญ่

PDG.วิมล คชินทักษ
มิตรภาพ-ขอนแก่น

ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค

PDG.ธงชัย ล้อตระกานนท์ 
ชลบุรี

คณะกรรมการเลขานุการภาค

District Secretary 

อน.กิจจา เตชะศิริธนะมูล
มูลริเวอร์
ประธาน

ผชภ.นันทนา พนิตประชา
กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยเลขานุการภาค อน.วรินทร์ทิพย์  สมิทธินารถ
คุณหญิงโม-โคราช

ผู้ช่วยเลขานุการภาค

ผชภ.วุฒิกร กมลโชติ
จอมเทียน-พัทยา

ผู้ช่วยเลขานุการภาค
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คณะกรรมการการเงินภาค

District Finance Committee

อน.พรรณี  โฮวก์กะ
พลูตาหลวง
ประธาน

อน.พุฒิธร พัฒนสินธร
อีคลับ ภาค3340

คณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อผู้ว่าการภาค 2564-65

District Governor Designating Committee 2022-23

PDG. สุรพล  ทวีแสงสกุลไทย   
แก่นคูน 

PDG. เอกณรงค์ กองพันธ์
อุดรธานี
ประธาน PDG. อรอนงค์  ศิริพรมนัส  

พลูตาหลวง

PDG.มารวย   จินตบัณฑิตวงศ์  
บัวใหญ-่นครราชสีมา

PDG.วิมล  คชินทักษ  
มิตรภาพ-ขอนแก่น

อน.นภัสสรณ์ รุจน์รวีหิรัญ
นครราชสีมา
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คณะกรรมการสมาชิกภาพ

Membership Development Committee

DGE.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์
อีคลับ ภาค3340

PDG.รัฐประทีป กีรติอุไร
นครราชสีมา

ปรึกษา

คณะอนุกรรมการขยายสโมสรใหม่

New club development and club extension Sub – Committee

PDG. วิมล  คชินทักษ  
มิตรภาพ-ขอนแก่น

ประธาน

PDG. อรอนงค์ ศิริพรมนัส
พลูตาหลวง

DGE.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์
อีคลับ ภาค3340

ขยายสโมสร

อน.ดร.ไพทูรย์ มาเมือง
แก่นคูณ
กรรมการ

ผชภ.อิทธิศักด์ิ ปาทาน
กระสัง บุรีรัมย์

กรรมการ

อน.บุญยิ่ง บุญเจริญ
เมืองขลุง
กรรมการ 42



คณะอนุกรรมการเพ่ิม รักษาสมาชิก และรณรงค์โรแทเรียนสตรี

Extension Retention and Women in Rotary 

Sub – Committee

PDG. อรอนงค์ ศิริพรมนัส
พลูตาหลวง
ประธาน

ผชภ.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์
คุณหญิงโม-โคราช

อน.วัชราภรณ์ พาน้อย
หมากแข้ง
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี

District Rotary Foundation Committee

ผชภ.นันทนา พนิตประชา
กาฬสินธ์ุ

กรรมการและเลขานุการ

DGE.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธ์ุ
อีคลับ ภาค3340

ส่งเสริมการบรจิาค
กองทุนประจ าปี

PDG.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์
บัวใหญ่

ส่งเสริมโรแทเรียนทุกคนบรจิาคทกุป ี

คณะอนุกรรมการ โปลิโอ พลัส

Polio Plus Sub Committee

P. Dr. Olivier Eric Meyer
Pattaya Marina

Dr. Michel M Roche
Pattaya Marina

PDG.ศิริ เอ่ียมจ ารูญลาภ
นครรราชสีมา

ประธาน

ผศ.ดร.อน.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ
มหาสารคาม

กรรมการและเลขานุการ

อน.มณียา เองเงลคิง
พัทยา มารีน่า

PDG. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
หมากแข้ง

ส่งเสริมการบรจิาคกองทนุถาวร
และบริจาครายใหญ่

อน.วารุณี คูประทุมศิริ
โคราช

ส่งเสริมการบรจิาค
กองทุนประจ าปี
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คณะอนุกรรมการ ทุนสนับสนุนระดับสากล

Global Grant Sub Committee

PP. Peter Nyhom
กาฬสินธ์ุ

ผชภ.นนัทนา พนิตประชา
กาฬสินธ์ุ

คณะกรรมการศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี 

Rotary Foundation Alumni Committee

PDG.ธงชัย ล้อตระกานนท์
ชลบุรี

ประธาน

รทร. นุชวรา  โรจน์วรรณสินธ์ุ
อี-คลับ ภาค 3340

PP. Michael Douglas Laspina
Kean Koon

ประธาน

อน.มาเรีย สุวัฑฒนา
ชลบุรี
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คณะกรรมการทุนการศึกษาโรตารี 

Rotary Foundation Scholarships Committee

PDG.รัฐประทีป กีรติอุไร
นครราชสีมา

PDG. อรอนงค์  ศิริพรมนัส  
พลูตาหลวง

คณะอนุกรรมการ กลุ่มแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี 

Rotary Friendship Exchange

อน.ดลย์ อดินันท์
พลูตาหลวง

อน.ภาคภูมิ จูมพรักษ์
หมากแข้ง

PDG.สวัสด์ิ ผดุงมาตรวรกุล
อุดรธานี
ประธาน

อน.กมลเนตร นาวิบูลวงศ์
มิตรภาพ ขอนแก่น
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คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ

District Public Image committee

อน.สิทธิคุณ  เทียมประเสริฐ
อุบล

ผชภ.ดร.ทัศนวรรณ อึ้งสายเช้ือ
ศรีอุบล

คณะกรรมการ Web Site / My Rotary 

Web Site /My Rotary Committee

DGE.พรรณธิดา  โรจน์วรรณสินธ์ุ
อีคลับ ภาค 3340

ประธาน

อน. พุฒิธร  พัฒนสินทร
อีคลับ ภาค 3340

PDG.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
หมากแข้ง
ประธาน

รทร. นุชวรา  โรจน์วรรณสินธุ์
อีคลับ ภาค 3340

อน.กิจจา ศิริเตชะธนกุล
มูลริเวอร์

อน.ก าธร พงศ์สุทธิยากร
พนัสนิคม 

อน. เทียนศักด์ิ  สัมพันธ์ศิริกุล
สุรินทร์

อน.ทวี  รุ้งแสงเจริญทิพย์
ศรีสะเกษ

อน. ชัยวัฒน์  เจริญวัธน์
อีคลับ ภาค 3340
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คณะอนุกรรมการ รายการคุ้ยข่าวโรตารี

Rotary News Program Subcommittee

อน. เอกอมร  เปรมกมล       
อี-คลับ ภาค 3340

คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีภายใน

District Internal Audit Committee

PDG. รัฐประทีป  กีรติอุไร  
นครราชสีมา 

ประธาน

อน.เพ็ญนภา  พุกโฉมงาม 
ศิลปาคม อุดรธานี

ประธาน
ร.ท.ร พัณณิตา  ห่อทอง

ศรีสะเกษ

อน..นิวัต บุญยสิริวงษ์
สกลนคร

อน.ธนัญชญา อยู่ส าราญ
สัตหีบ

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
หมากแข้ง

บรรณาธิการผู้ช่วยนิตยสารโรตารีประเทศไทย
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คณะกรรมการฝึกอบรมภาค

Training Leader Committee

PDG.ศิริ เอี่ยมจ ารูญลาภ
นครราชสีมา

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค

Training Leader Committee

PDG. รัฐประทีป  กีรติอุไร  
นครราชสีมา 

PDG.อรอนงค์ ศิริพรมนัส
พลูตาหลวง
ประธาน

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน-พัทยา

PDG.ชาญ จรรโลงเศวตกุล
นครราชสีมา

PDG.ธงชัย ล้อตระกานนท์
ชลบุรี

PDG.วิวัฒน์ พิพัฒไชยศิริ
หมากแข้ง

PDG.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
แก่นคูณ
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คณะกรรมการฝึกอบรมภาค

Training Leader Committee

DGE.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธ์ุ
อี คลับ ภาค 3340

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค

Training Leader Committee

อน.ธราวุธ ตินทุกะศิริ
สุรนารี

อน..นิวัต บุณยสิริวงษ์
สกลนคร

อน.เจษฎา บัณฑูรย์รังสี
จันทนิมิต

ผชภ.วุฒิกร กมลโชติ
ชลบุรี

อน.ดร.ปาณิตา ปรีชาวงษ์
เกาะช้าง- ตราด

อน.ธนัญชญา อยู่ส าราญ
สัตหีบ

PDG.ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ
ขอนแก่น
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คณะกรรมการฝึกอบรมภาค

Training Leader Committee

อน.อวยพร แก้วจาระนัย
กันทรลักษ์

ผชภ.เธียรศักดิ์ จรูญเพ็ญธนัต
เมืองเลย

ผชภ.ประพนธ์ วรกุลพิสุทธ์ิ
ชลบุรี

อน.วิรัช ศิริไพบูลย์ทรัพย์
คุณหญิงโม-โคราช

51



คณะกรรมการงานอบรมสัมมนาผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาค

District Team Training Seminar Committee

คณะกรรมการงานอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนายกรับเลือก

Pre-PETS Organizing Committee

อน.สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ
พลูตาหลวง
ประธาน

อน.พรรณี โฮวก์กะ

นยก.สุมน ใจคิด
ที่ปรึกษา

อน.สมชาย เงินยิ่งสุข

อน.มรุพงศ์ สุปิยะวัฒน์อน.ฉวีวรรณ ทัพซ้าย

อน.โชคชัย เหมือนท่าไม้อน.กล้าหาญ เชาว์ศิลป์
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อน.ดลย์ อดินันท์

นย.บุญญฤทธ์ิ นิลแย้มอน.กรรณิการ์ เฒ่ากระโทก

Rtn.Ola Erikson

รทร.นุสรา  สุปิยะวัฒน์อน.ลลินดา ศิริพรมนัส

อน.น.อ.นพ.พัลลภ สุภากรณ์

อน.หาญพล เชาวศิลป์

อน.น.ท.หญิงครองใจ กาศเจริญ
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คณะกรรมการการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรปี 2564-65

2021-22 District Training Assembly

DGE.พรรณธิดา  โรจน์วรรณสินธุ์
อีคลับ ภาค 3340

ประธาน

สมาชิกสโมสรโรตารี อีคลับ ภาค 3340
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คณะกรรมการการจัดงานการประชุมระหว่างเมือง 2564-65

2021-22 Intercity

อน.นวลกนก อูฐยาว
นครพนม
ประธาน

อน.สุธีกาญจน์ สุวรรณไตรย์
กรรมการ

PDG.สุรัตน์ บัววัน
นครพนม
ที่ปรึกษา

อน.วันเพ็ญ กุลต้ังวัฒนา
กรรมการ

อน.สุรัตน์ ก้องเกียรติกมล
รองประธาน

อน.สุภาภรณ์ นิรมาณการย์
กรรมการ

อน.วนิดา ก้องเกียรติกมล
กรรมการ

อน.ศิริกัลยาณี หิรัญชัยยิ้ม
กรรมการ

คณะกรรมการการจัดงานการประชุมระหว่างเมือง 2564-65

2021-22 Intercity

อน.นงคราญ ปิติพัฒน์
กรรมการ

อน.รัชนี หงษง์าม
กรรมการ

55



คณะกรรมการการจัดงานการประชุมระหว่างเมือง 2564-65

2021-22 Intercity

รทร.ชัชรดา พลหนองหลวง
กรรมการ

อน.ปนัดดา ตันสุวรรณ
เหรัญญิก

รทร.เต็มดวง อุปพงษ์
กรรมการ

รทร.สิทธิพร ศิริวรเดชกุล
กรรมการ

รทร.น.อ.กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ
กรรมการ

รทร.อมรพรรณ กลัดแพ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

รทร.มณี จีระฉัตร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

รทร.ขวัญนภา เตโชวีรกุล
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการการจัดงานการประชุมระหว่างเมือง 2564-65

2021-22 Intercity

รทร.จุฑามาศ ทวีกุล
เลขานุการ

รทร.ชุติมา รัตนพงษ์สงวน
ประชาสัมพันธ์
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คณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ประจ าปี 2564-65

District Conference Organizing Committee 2021-22

ผชภ.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์
คุณหญิงโม-โคราช

ประธาน

สมาชิกสโมสรโรตารี คุณหญิงโม-โคราช
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คณะกรรมการท าเนียบภาคและสารผู้ว่าการภาค

District directory & Governor’s Monthly Letter

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน-พัทยา

ประธาน

อน.ธนัญชญา อยู่ส าราญ
สัตหีบ

อน.ลลินดา ศิริพรมนัส
พลูตาหลวง

PDG.ธงชัย ล้อตระกานนท์
ชลบุรี

PDG. อรอนงค์  ศิริพรมนัส
พลูตาหลวง

คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่โรตารีสากล

District RI Convention Promotion Committee

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน-พัทยา

ประธาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าประชุม Institute

Institute Promotion Committee

DGE.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธ์ุ
อีคลับ ภาค 3340

PP. Michael Douglas Laspina
Kean Koon

อน.นิพันทฐ์ สัจจไพบูลย์
หมากแข้ง

คณะกรรมการโครงการบริการ

District Service Projects Committee

PP. Dr. Otmar Deter
E Club Dolphin Pattaya International 

ประธาน

DG.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
พลูตาหลวง
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คณะอนุกรรมการสันติภาพและป้องกันข้อขัดแย้ง

Peacebuilding & Conflict Prevention Subcommittee

PDG. เปรมปรีชา ทิพยวาน
พัทยา

ประธาน

PP. Dr. Margret Deter
E Club Dolphin 

Pattaya International

PP. Dr. Otmar Deter
E Club Dolphin 

Pattaya International

อน.น.อ.นพ.พัลลภ สุภากรณ์
พลูตาหลวง

อน.บรรจง ธนะแพสย์
ร้อยเอ็ด

คณะอนุกรรมการป้องกันและรักษาโรค

Disease Prevention & Treatment Subcommittee

อน.นพ.เศวต ศรีศิริ
อุบล

ประธาน

P.Dr. Olivier Eric Meyer
Pattaya Marina

อน.นท.หญิงครองใจ กาศเจริญ
พลูตาหลวง

นย.ธนิดา สถิตอุตสาหกร
สุรินทร์
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คณะอนุกรรมการน้ าและสุขอนามัย

Water Sanitation & Hygiene Subcommittee

อน.อัครวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร
สกลนคร
ประธาน

อน.กลยุทธ นพศรี
สกลนคร

อน.สรรสนธิ บุณโยทยาน
สกลนคร

อน.ดร.ปาณิตา ปรีชาวงษ์ 
เกาะช้าง ตราด

ประธาน

ผชภ.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์
คุณหญิงโม โคราช

คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก

Maternal & Child Health Subcommittee

อน.ชัยวัฒน์ เจริญวัธน์
อี-คลับ ภาค 3340

อน.เอกอมร เปรมกมล
อี-คลับ ภาค 3340
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คณะอนุกรรมการการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน

Basic Educational & Literacy Subcommittee

PDG.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
แก่นคูณ
ประธาน

อน.ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
อุบล

อน.อรวรรณ สร้อยค า
มหาสารคาม

ผชภ.จ าปา พวงชมพู
ท่าเรือ ตราด

อน.พิชิต เพิ่มวณิขกุล
หมากแข้ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

Economic & Community Development Subcommittee

อน.ศศิธร ขาวคม
ท่าเรือ ตราด

ประธาน
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คณะอนุกรรมการสนับสนุนสิ่งแวดล้อม

Supporting the Environment Sub committee 

PDG.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
แก่นคูณ
ประธาน

อน.มรุพงศ์ สุปิยะวัฒน์
พลูตาหลวง

ผชภ.เธียรศักด์ิ จรูญเพ็ญธนัต
เมืองเลย

ผชภ.จุรีภรณ์ พร้ิงเกษมชัย  
น้ าพอง

นย.ธนบัตร สาระ
ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการชุมชนโรตารี (Boys Town) 

Rotary Community Corps Committee

PDG. ธีรยุทธ์  วัฒนธีรวุฒิ 
ขอนแก่น
ประธาน

อน.หาญพล เชาว์ศิลป์
พลูตาหลวง
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คณะกรรมการบริการ 5 แนวทาง

5 Avenue Service Committee

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน พัทยา

บริการระหว่างประเทศ

ผชภ.นันทนา พนิตประชา
กาฬสินธ์ุ

บริการเยาวชน

อน..นิวัต บุณยสิริวงษ์
สกลนคร

บริการด้านอาชีพ

PDG.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์
บัวใหญ่

บริการสโมสรอน.นิพันทฐ์ สัจจไพบูลย์
หมากแข้ง

บริการชุมชน

คณะกรรมการบริการ 5 แนวทาง

5 Avenue Service Committee
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คณะกรรมการบริการเยาวชน

Youth Service Committee

อน.ดร.นิรมิต ชาวระนอง
ศรีอุบล

อน.อรวรรณ สร้อยค า
มหาสารคาม นย.โตบูรพา  สิมมาทัน

แก่นคูน

ผศ.เศวตาภรณ์ ต้ังวันเจริญ
ศรีอุบล

คณะอนุกรรมการโรตาแรคท์

Rotaract Subcommittee

อน.ดร.นิรมิต ชาวระนอง
ศรีอุบลอน.ผศ.ดร.นวลน้อย วิวิตรกุล

ศรีอุบล

รทร.ชยากร ปรีพุทธรัตน์ 

ร้อยเอ็ดรทร.อุรารัช อุทัยรัตนกิจ
ร้อยเอ็ด
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คณะกรรมการอินเตอร์แรคท์

Interact  Subcommittee

รทร.จารวุรรณ อักษร
มหาสารคาม

รทร.สถาพร เฮียงราช
มหาสารคาม

อน.อรวรรณ สร้อยค า
มหาสารคาม

อน.บุญชู ทองบุตรดี
ศรีสะเกษ

รทร.วีระยุทธ์ ฐิติสมบูรณ์
ศรีสะเกษ

คณะกรรมการเออร์ลีแอคท์

Early Act Subcommittee

อน.สมชัย บุดดา
ศรีสะเกษ
ประธาน
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คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน

Youth Exchange Subcommittee

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน พัทยา

DG.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
พลูตาหลวง

คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน

Youth Exchange Subcommittee

PDG.ธงชัย ล้อตระกานนท์
ชลบุรี

ประธานโครงการ

อน.ภาคภูมิ จูมพรักษ์
หมากแข้ง

ประธานร่วม-ประสานงานเยาวชน
จากต่างประเทศ 

อน.มาเรีย สุวัฑฒนา
ชลบุรี

ประสานงานเยาวชนไปต่างประเทศ

PDG.รัชนี อยู่ประเสริฐ
ชุมแพ

ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน

Youth Exchange Subcommittee

อน.น.ท.หญิงครองใจ กาศเจริญ
พลูตาหลวง
เลขานุการ

อน.วีระศักด์ิ อุดมประเสริฐ
ชลบุรี

ผู้ช่วยประสานงานเยาวชนไป
ต่างประเทศ

อน.เจษฎา บัณฑูรรังสี
จันทนิมิตร

ผู้ช่วยประสานงานเยาวชน
ไปต่างประเทศ 
(ตะวันออก)

มิตรภาพ-ขอนแก่น
ผู้ช่วยประสานงานเยาวชน
จากต่างประเทศ (อีสาน)

อน.จรูญฤทธ์ิ ข าปัญญา
ชลบุรี
การเงิน

อน.ภาคภูมิ จูมพรักษ์
หมากแข้ง

ฝ่ายจัดการประชุม/อบรม

อน.สุพัตรา กะการดี
ครบุรี

ผู้ช่วยประสานงานเยาวชน
จากต่างประเทศ

(อีสาน)

คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน

Youth Exchange Subcommittee
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ผชภ.ประพนธ์ วรกุลพิสุทธ์ิ
ชลบุรี

ผู้ประสานงานเขต 6-7

อน.วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์
จันทบุรี

ผู้ประสานงานเขต 1-2

ผชภ.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์
คุณหญิงโม-โคราช

ผู้ประสานงานเขต 9

อน.จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
อ านาจเจริญ

ผู้ประสานงานเขต 13-14

อน.โชคชัย เหมือนท่าไม้
พลูตาหลวง

ผู้ประสานงานเขต 3-5

อน.ธราวุธ ตันทุกะสิริ
สุรนารี

ผู้ประสานงานเขต 8

อน.สมชาย ชาวสวน
ศรีสะเกษ

ผู้ประสานงานเขต 10-11

อน.ศ.ดร กุลเชษฐ์ เพียรทอง
อุบล

ผู้ประสานงานเขต 12

คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน

Youth Exchange Subcommittee
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อน.วิทยา เตียรวัฒนศิริ
โลตัสซิตี้

ผู้ประสานงานท่องเที่ยว

ผชภ.เธียรศักด์ิ จรูญเพ็ญธนัต
เมืองเลย

ผู้ประสานงานเขต 15-16

DGE พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์
อีคลับ ภาค 3340
ประชาสัมพันธ์

อน.ดร.ไพทูรย์ มาเมือง
แก่นคูน

ผู้ประสานงานเขต 17-18

ผชภ.ประพนธ์ วรกุลพิสุทธิ์
ชลบุรี

ประสานงานสนามบิน

อน.กิจจา ศิริเตชะธนกุล
มูลริเวอร์

ประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน

Youth Exchange Subcommittee
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คณะอนุกรรมการพิทักษ์เยาวชน

District International Service Committee

อน.ธราวุธ ตันทุกะสิริ
สุรนารี

อน.สุพัตรา กะการดี
ครบุรี

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
จอมเทียน พัทยา

ประธาน

PDG. อรอนงค์  ศิริพรมนัส
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการอบรมเยาวชนผู้น าโรตารี

Rotary Youth Leadership Awards Subcommittee

นย.บุญญฤทธ์ิ นิลแย้ม
พลูตาหลวง
ประธาน

นยก.สุมน ใจคิด
ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการอบรมเยาวชนผู้น าโรตารี

Rotary Youth Leadership Awards Subcommittee
คณะอนุกรรมการอบรมเยาวชนผู้น าโรตารี

Rotary Youth Leadership Awards Subcommittee
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คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

District Disaster Operation committee
คณะอนุกรรมการอบรมเยาวชนผู้น าโรตารี

Rotary Youth Leadership Awards Subcommittee

รทร.นุสรา  สุปิยะวัฒน์ Rtn.Ola Erikson

อน.สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ
PDG. สุรพล ทวีแสงสกุลไทย

แก่นคูน
ประธาน

PDG. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ 
หมากแข้ง

PDG.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
แก่นคูน
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คณะกรรมการรางวัลภาค 

District Award Committee

คณะกรรมการมูลนิธิมีน้ าใจให้ความรัก

Sow the Seed of Love Foundation 

PDG. รัฐประทีป กีรติอุไร 
นครราชสีมา

PDG. ธีรยุทธ์  วัฒนธีรวุฒิ 
ขอนแก่น

PDG. สุรัตน์  บัววัน  
นครพนม
ประธาน

อน.น.ท.หญิงครองใจ กาศเจริญ
พลูตาหลวง
ประธาน

ผชภ.สุธาศิณี ศักดาพิทักษ์
นครพนม

อน. ฉวีวรรณ ทัพซ้าย
พลูตาหลวง

74



ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 1

สโมสรโรตารี ตราด/ เกาะช้าง – ตราด/ ท่าเรือ-ตราด

Rotary Club of Trat, Koh Chang-Trat, Tharuea-Trat

จ าปา พวงบุญชู 
ท่าเรือ-ตราด

สโมสรโรตารี ตราด

Club ID 22082

อัมพร ภู่ทนิน
ID 5244415

สุพัฒน์ คุ้มวงษ์ดี  
ID 8574114

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี เกาะช้าง– ตราด

Club ID 84911

ดร.ปาณิตา ปรีชาวงษ์
ID 8612710

Michael Winfried Weber
ID 8842429

สโมสรโรตารีท่าเรือ – ตราด

Club ID 86156

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

ลาวัลย์ เรืองประดิษฐ์
ID 8965059

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

จิรา   เนตรสุวรรณ
ID 10768334
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค Zone 2

สโมสรโรตารี จันทบุรี/ จันทบูร/ จันทนิมิต/ เมืองขลุง/ 

เขาสอยดาว/ อีคลับ ภาค 3340

Rotary Club of Chantaburi, Chanaboon, Chanthanimit, 
Muangklung, Khao Soi Dao, E-Club of District 3340

เผชิญศักดิ์ เชื้อฟัก
จันทนิมิต

สโมสรโรตารี จันทบุรี

Club ID16260

วิวัฒน์  ศรีสมพงษ์
ID 8054650

พิชญ์ณัฏฐ์ จันทรประภา
ID 9866714

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี จันทบูร

Club ID 26117

จิรพนธ์ สีสมงามตระกูล
ID 9006486

สโมสรโรตารี จันทนิมิต

Club ID 29114

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

เอื้อมพร ภาษยะวรรณ
ID 9322179

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

สุพงศ์ ศิลารัตนชัย
ID 6199938

อ าพล คูณทวี
ID 9839318
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สโมสรโรตารี เมืองขลุง

Club ID 29793

เมธัสสินี หอมทรัพย์
ID 9853508

สโมสรโรตารี อีคลับ 3340

Club ID 85603

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

บุญยิ่ง บุญเจริญ
ID 9101393 

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

พรทิพย์ กุลพาณิชย์
ID 8141977 

ชัยวัฒน์ เจริญวัธน์
ID 8833881
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สโมสรโรตารี เขาสอยดาว

Club ID 88229

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 3

สโมสรโรตารี ระยอง/ บ้านฉาง

Rotary Club of Rayong, Ban Chang

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

สมชาย วสุอนันต์กุล
บ้านฉาง

ศุภกร  เกตุลาพร

ID 10769631

กัญญารินทร์  บริเดชไพบูลย์ 
ID 10769655
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สโมสรโรตารี ระยอง

Club ID 21445

สุรศักดิ์ ธรรมวงการ
ID 8573697

สโมสรโรตารี บ้านฉาง

Club ID 16254

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

ณทักร  สมาธิว้ฒน์
ID 8560566

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

อุริสา  ศรีพยุงฉันท์
ID 5213409

สุรชัย วสุอนันต์กุล
ID 8383929
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 4

สโมสรโรตารี สัตหีบ/ พลูตาหลวง/ มิตรภาพ – สัตหีบ

Rotary Club of Sattahip, Plutaluang, Mitraparp 

Sattahip

ธนัญชญา  อยู่ส าราญ
สัตหีบ 

สโมสรโรตารี สัตหีบ

Club ID 21772

ธนัญชญา อยู่ส าราญ
ID 6718954

มนตรี อิทรโฆษิต
ID 8128014

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี พลูตาหลวง

Club ID 32102

รัมภาพรรณ์ อินมะโรง
ID 1068368

สโมสรโรตารี มิตรภาพ – สัตหีบ

Club ID 88122

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

บุญญฤทธิ์ นิลแย้ม
ID 10728222

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

รทร.นุสรา  สุปยิะวัฒน์
ID 8751193

แพรทอง ทากุดเรือ
ID 8383929
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 5

สโมสรโรตารี จอมเทียน – พัทยา/อิสเทิร์น ซีบอร์ด/ 

พัทยา – มารีน่า/ ฟินิกซ์ – พัทยา/ อีคลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์

เนชั่นแนล

Rotary Club of Jomtien-Pattaya, Pattaya-Marina, 

Eastern Seaboard, Phoenix-Pattaya, 

E-Club of Dolphin Pattaya International

วุฒิกร กมลโชติ
จอมเทียน-พัทยา

สโมสรโรตารี จอมเทียน – พัทยา

Club ID 21772

Raymond Whitley
เรย์มอนด์ วีทลีย์
ID 10781810

Club President

Club  Secretary

PDG.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา
Pratheep S. Malhotra 

ID1239355
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สโมสรโรตารี อิสเทิร์น ซีบอร์ด

Club ID 65768

Dr. Olivier Eric Meyer
ID 5349183

สโมสรโรตารีสโมสรโรตารี พัทยา – มารีน่า

Club ID 67334

Martin Cooke
ID 10026749

Alain j LargeI
D 9343500

Club President

Club  Secretary

Club President

Club  Secretary

Kevin Kingston
ID 10616097

85



สโมสรโรตารี ฟินิกซ์ – พัทยา

Club ID 78211

Chanunda Kongphol
ID 10622087

สโมสรโรตารี อีคลับ ดอลฟิน พัทยา 

อินเตอร์เนชั่นแนล

Club ID 86017

Klaus Dieter Barth 
ID 9184291

Dr. Margret Dorothea Deter
ID 8414957

Club President

Club  Secretary

Club President

Club  Secretary

Peter Schlegel
ID 9240382
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 6

สโมสรโรตารี พัทยา /แหลมฉบัง / ศรีราชา

Rotary Club of Pattaya, Laem Chabung, Sriracha

สมหวัง พิพัฒน์เศวต
ศรีราชา

สโมสรโรตารี พัทยา

Club ID 16290

Niels Colov 
ID 1443362

Club President

Club  Secretary

จินตนา วีรเกียรติเกรียงไกร
ID 10612920
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สโมสรโรตารี แหลมฉบัง

Club ID 30058

ครรชิต มัคครากุล
ID 1579965

สโมสรโรตารี ศรีราชา

Club ID16309

อณุภา  รภากรร่ืนจิตร
ID 8300154

เขียวศจี วงษ์ภักดี
ID 6019617

เกรียงศักดิ์  อินทวงศ์
ID 2242249

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 7

สโมสรโรตารี ชลบุรี / พนัสนิคม

Rotary Club of Cholburi, PanasNikom

ประพนธ์ วรกุลพิสุทธิ์
ชลบุรี

สโมสรโรตารี ชลบุรี

Club ID 16266

รสสุคนธ์ ตันติวุฒิ
ID 144336

จรูญฤทธิ์ ข าปัญญา
ID 8237086 

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี พนัสนิคม

Club ID 21617
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 8

สโมสรโรตารี นครราชสีมา/ สุรนารี นครราชสีมา/ 

ครบุรี โคราช/ ท่านท้าวสุรนารี

Rotary Club of Nakorn Rajasima, Suranaree Nakorn 
Rajasima, Khonburi Korat, Thanthao Suranareeสรัชฌา ตันธนาธิป

ID 10309600 

ดร. กิตติ  วงษ์เชาวลิตกุล
นครราชสีมา

สมศรี วัฒนชัย
ID 10309595

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี นครราชสีมา

Club ID 16286 

ธราวุธ ตินทุกะสิริ 
ID 1213696

สโมสรโรตารี สุรนารี นครราชสีมา

Club ID 24218

ศศิธร  หล่อธราประเสริฐ
ID 8332171

โสภณ ศุภสีห์ 
ID 3413066 

PDG.รัฐประทีป  กีรติอุไร
ID 239904

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี ครบุรี โคราช

Club ID 88233 

ราตรี บุญจริยจรัสกุล
ID 9779089

สโมสรโรตารี ท่านท้าวสุรนารี

Club ID 88401

ภคมน พร้อมขุนนาง
ID 10376466

ดร.อาทิตติยา สมเพียร
ID 10552810

ศิชา อารีย์รตนะ
ID 1026514

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 9

สโมสรโรตารี โคราช/ คุณหญิงโม โคราช/บัวใหญ่-นครราชสีมา

Rotary Club of Korat, Khunying Mo-Korat,                          

Buayai-NakornRajasima

นิภาพร ทรัพย์ธนารัตน์
คุณหญิงโม โคราช

สโมสรโรตารี โคราช

Club ID 27278

สมพงษ์ จันทรมณี
ID 6783733

วารุณี คูประทุมศิริ
ID  9850659

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

93



สโมสรโรตารี คุณหญิงโม โคราช

Club ID 32170

ทรรศนีย์วรรณ วิชัยวัฒนา
ID 10272115

สโมสรโรตารี บัวใหญ่-นครราชสีมา

Club ID 65336

จิรนันท์  จงเจริญใจ
ID 10617679

ต๋อย พุทธอารักษ์วงศ์
ID 9803961

วิภาพร ไกรจันทรเดชา 
ID 10276740

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 10

สโมสรโรตารี สุรินทร์/ บุรีรัมย์/ กร ะสัง-บุรีรัมย์

Rotary Club of Surin, Buriram, Krasang Buriram

อิทธิศักดิ์  ปาทาน
กระสัง บุรีรัมย์

สโมสรโรตารี สุรินทร์

Club ID 26253

ธนิดา สถิตอุตสาหกร
ID 10149019

อภินทร์พร จตุพรอนันตกุล
ID 10777506

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี บุรีรัมย์

Club ID 30056

นายคมกฤษ สนองชาติ
ID 6199625

สโมสรโรตารี กระสัง-บุรีรัมย์

Club ID 31741

นลินภัสร์ สงวนนันทกุล
ID 10672449

นายมานพ สัมมาวรกิจ
ID 6199625

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 11

สโมสรโรตารี กันทรลักษณ์/ ศรีสะเกษ

Rotary Club of Kantaraluk, Srisaket

ณรงค์  ฝอยทอง
ศรีสะเกษ

สโมสรโรตารี กันทรลักษณ์

Club ID 22252

ศักดิ์สิน กุลบตรดี
ID 10778121 

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

จรุงศักดิ์ อัศวเมธาพันธ์
ID 5925266
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สโมสรโรตารี ศรีสะเกษ

Club ID16310
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 12 

สโมสรโรตารี มูลริเวอร/์ เมืองวาริน/ โลตัสซิตี้

/ ศรีอุบล/ อุบล 

Rotary Club Moon River, Muang Warin, Lotus City-
Ubon, Sri-Ubon,Ubon

เพชร สืบสิมมา
ID 10097277

ดร.ทัศนวรรณ อ้ึงสายเชื้อ
ศรีอุบล

เจทิณีย์ พงษ์กิติทราธรณ์
ID

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี มูลริเวอร์

Club ID 27764

ณัทภัค พันธ์บุต
ID 8737574

สโมสรโรตารี เมืองวาริน

Club ID 77752

กอบสิน ศิริคูณ
ID 10824897

ชลวิท อภิรัตน์มนตรี
ID 8608547

ธรารินทร์ ใจเอื้อผลสุข
ID 9687116

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี โลตัสซิตี้-อุบล

Club ID 30956

ดร.นิรมิตร ชาวระนอง
ID 8560226

สโมสรโรตารี ศรีอุบล

Club ID 54727

ธนา แก้วเนตร
ID 10287853

สุชาดา ขันอาสา
ID 10350657

สรายุทธ โหตระไวศยะ
ID 69223750

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี อุบล

Club ID 23545
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 13

สโมสรโรตารี ยโสธร/ อ านาจเจริญ/ ร้อยเอ็ด/ เมืองมุกดาหาร

Rotary Club of Yasthorn, Amnat Charoen,                                  

Roi Et, Muang Mukdahan

รัก วงศ์อัศวฤทธิ์
ID 8356526

อภิชาติ บรรเทงิสุข
อ านาจเจริญ

ธีระวัฒน์ เจียงเจนจัด
ID 10650723

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารียโสธร

Club ID 16320

บรรจบ  เบ้าหล่อ
ID 6252181

สโมสรโรตารี อ านาจเจริญ

Club ID 31105

ธีระวัฒน์ เจียงเจนจัด
ID 10650723

นลินรัตน์  ศิริอ านาจเมธา
ID 9324961

สุราช จันทรุกขา
ID 9588974

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี เมืองมุกดาหาร

Club ID 87923

สุธาศิณี  ศักดาพิทักษ์
นครพนม

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 14

สโมสรโรตารี นครพนม/ สกลนคร

Rotary Club of NakonPhanom, Sakon Nakhon

ศิริลักษณ์ ค าจันทร์ 
ID 10889232

ID

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี นครพนม

Club ID 28419

อัครวัฒน์  เอื้อกูลวราวัฒน์
ID 2048602

สโมสรโรตารี สกลนคร

Club ID 27117

กาญจนา ธรรมโภคิน
ID 8187038

อัญชนีย์ วงศ์กาฬสินธุ์
9467506

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

สุธาศิณี ศักดาพิทักษ์
ID 8203920
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 15

สโมสรโรตารี บ้านเชียง/ ศิลปาคม – อุดรธานี/ อุดรธานี

Rotary Club of Banchiang, Silpakom-UdonThani, 

Udonthani

ยงยุทธ ศิริตัง
บ้านเชียง

สโมสรโรตารี บ้านเชียง

Club ID 29796

พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล
ID 10932378

ธนพล กองทรัพย์ไพศาล
ID 6970411

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี ศิลปาคม –อุดรธานี

Club ID 31272

ผศ.ดร.เกรียงไกร  ธุระพันธ์ 
ID 10843210

สโมสรโรตารี อุดรธานี

Club ID 16314

กนกวรรณ  จีระทรัพย์
ID 8987172

เผดิม ผดุงมาตรวรกุล
ID 10763720

เกศสุดา พัฒนเพ็ญ
ID 8777417

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 16

สโมสรโรตารี เมืองเลย/ หนองคาย/ หมากแข้ง

Rotary Club of Munag Loei, Nongkhai, Magkang

เธียรศักดิ์ จรูญเพ็ญธนัต
เมืองเลย

สโมสรโรตารี เมืองเลย

Club ID 57587

พัชรณัฐ เจียรพงษ์
ID 8693600

วชิรวิชญ์ วรรณทองสุข
ID 10955351 

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี หนองคาย

Club ID 29420

ภาคภูมิ จูมพรักษ์
ID 8710314

สโมสรโรตารี หมากแข้ง

Club ID 24930

วีรเกียรติ ตริยาวธัญญู
ID 3500364

Terry Eric Clayton
ID 9861056

นวพรรณ วิทยาภัทร์
ID 10627690

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

Club President

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 17

สโมสรโรตารี ขอนแก่น/ มิตรภาพ-ขอนแก่น/

น้ าพอง/ มหาสารคาม/ นครขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล

Rotary Club or Khon Kaen, Mitraparp-Khon Kaen, 
Namphong, Mahasarakham,

Nakhon Khon Kaen International

จุรีภรณ์ พริ้งเกษมชัย  
น้ าพอง

สโมสรโรตารี ขอนแก่น

Club ID 16276

ธนบัตร สาระ
ID 9853495

PDG. ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ
ID 239620

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี มิตรภาพ ขอนแก่น 

Club ID 31155

อรสา ดอเฮอร์ตี้
ID 10759367

สโมสรโรตารี น้ าพอง

Club ID 23197

จรรยา ดิลกกัลยากุล
ID 8480716 

ล าดวน พลอยเพ็ชร
ID 10282206

อน.กนกวรรณ ปัญญานนท์วาท
ID 5266289

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร
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สโมสรโรตารี มหาสารคาม

Club ID 30957

Rebecca Frances Rabel
ID 9699364

สโมสรโรตารี นครขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล

Club ID 86283

ผศ ดร.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ
ID 9145543

Thomas Raldorf
ID 0757928 

ดัชนี  จันทจร
ID 10158569

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  Zone 18

สโมสรโรตารี แก่นคูณ/ ชุมแพ/ ภูกระดึง-เลย/ กาฬสินธุ์

Rotary Club of Kaen Koon, Chumphae, 

Phukradung-Loei, Kalasin

นันทนา พนิตประชา
กาฬสินธุ์

สโมสรโรตารี แก่นคูณ

Club ID 26070

โตบูรพา  สิมมาทัน
8878030

ประยูร ชวเดชารัตน์กุล 
1749724

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี ชุมแพ

Club ID 31740

รัฐจินันท์ ปริญญารัตน์
ID 6632334

สโมสรโรตารี ภูกระดึง-เลย

Club ID 60265

วลีรัตน์ เรืองโลหะฤทธิ์
9614445

อัศวิน ปริญญารัตน์
ID 10915357

นพวรรณ  นันตา 
8130021

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร
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สโมสรโรตารี กาฬสินธุ์

Club ID 84543

สถานที่ประชุมสโมสร

ชรินทร ปิ่นสุวรรณ 
ID 10760286

นันทนา พนิตประชา
ID 6632425

นายกสโมสร

เลขานุการสโมสร

สโมสร วัน เวลา สถานท่ี

ตราด พฤหัสบดี 19 ร้านภัตตาคารแสงฟ้า ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

เกาะช้าง-ตราด พุธที่ 2,4 13 ห้องประชุมชั้น 3  โรงแรมเกาะช้างแกรนด์ออร์คิดรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล

ท่าเรือ-ตราด จันทร์ 18 ห้องอาหารเฟ่ืองฟ้า ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

จันทบุรี อังคาร 20 โรงแรม เค.พี. แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จันทบูร ศุกร์ 20 ร้านครัวคุณหญิง ถ.พระยาตรัง ซอย 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จันทนิมิต พฤหัสบดี 19 โรงแรมนิวแทรเวลลอจด์  ห้องพราวมณี ชั้น 2 อ.เมือง จ.จันทบุรี

เมืองชลุง พุธ 19 สวนอาหารวังปู ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อีคลับ ภาค 3340 จันทร์ 20 www.rotaryeclubd3340.org

เขาสอยดาว จันทร์ 18 ภูวิวรีสอร์ท / Phu View Resort

ระยอง พุธ 12 ภัตตาคารเพลินตา อ.เมือง จ.ระยอง

บ้านฉาง อังคาร 19 โรงแรมจอคู่

สัตหีบ พฤหัสบดี 19 โรงแรมบ้านไม้หอม | My Home Hotel

พลูตาหลวง พุธ 20 ห้องอาหารสีฟ้า / Seefah Restaurant

มิตรภาพ-สัตหีบ จันทร์ที่2,4 18 สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ

Jomtien-Pattaya พุธ 18 รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล/ Royal Cliff Grand Hotel

Eastern Seaboard พฤหัสบดี 18 สยาม เบย์ชอร์ รีสอรต์ & สปา (Siam Bayshore Resort & Spa)
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สถานที่ประชุมสโมสร สถานที่ประชุมสโมสร

E-Club of Dolphin Pattaya
International เสาร์ 9.00 www.rec-dolphin-pattaya-international.org

พัทยา จันทร์ 19.15 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ถ.พัทยากลาง ชลบุรี

ศรีราชา อังคาร 20.00 ห้องอาหารชุมบา ถ.เทศบาล 2 เกาะลอยศรีราชา

แหลมฉบัง พฤหัสบดี 19.00 สวนอาหารไพเราะ / Pairoh Restaurant

ชลบุรี พฤหัสบดี 19.00 ภัตตาคารศรีนิยม จ.ชลบุรี

พนัสนิคม อังคาร 19.30 ร้านอาหารยุ้งข้าว หลังหอพระพนัสบดี ที่ว่าการอ าเภอพนัสนิคม

นครราชสีมา อังคาร 20.00 ห้อง 202 โรงแรมศรีพัฒนา ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สุนารี นครราชสีมา พฤหัสบดี 19.00 ห้อง 202 โรงแรมศรีพัฒนา ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ครบุรี-โคราช พฤหัสบดี 20.00 St. Ann Vocational College

ท่านท้าวสุนารี ศุกร์ 18.30 ห้อง 202 โรงแรมศรีพัฒนา ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โคราช พุธ 18.00 โรงแรมศรีพัฒนา ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คุณหญิงโม-โคราช เสาร์ 18.00 Wanida Lake View

บัวใหญ่-นครราชสมีา พฤหัสบดี 19.00 ภัตตาคารมาลีโต๊ะจีน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

สุรินทร์ พฤหัสบดี 20.00 ห้องระวีวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์

บุรีรัมย์ จันทร์ 19.00 5/5 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

กระสัง-บุรีรัมย์ อังคาร 20.00
ร้านฟรีคิก (Free Click Restaurant) ถ.เทศบาล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์

กันทรลักษ์ อังคาร 19.30 ศาลาเอนกประสงค์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ พุธ 19.00 โรงแรมบ้านแก้ว เรือนขวัญ/Baan Kaew Ruen Kwan Hotel

มูลริเวอร์ อังคาร 20.00 โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ ห้องมรกต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เมืองวาริน พุธ 19.30 ร้าน เรืองรอง /RUEANG RONG RESTAURANT 

โลตัสซิตี้-อุบล พุธ 19.30 ห้องอาหารเลียงฮวดเฮง ถ.เข่ือนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ศรีอุบล อังคาร 19.00 ห้องอาหาร โรงแรมศรีอิสาน ถ.ราชบุตร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อุบล พฤหัสบดี 20.00 Hukga Building

ยโสธร พุธ 20.00 โรงแรมเจ พี เอ็มเมอร์รัลด์ ห้องไพลิน ถ.ประปา อ.เมือง จ.ยโสธร

อ านาจเจริญ พฤหัสบดี 19.00 โรงแรมฝ้ายชิด อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ร้อยเอ็ด เสาร์ท่ี 2 และ 4 18.00 ห้องประชุม ช้ัน 6 บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

เมืองมุกดาหาร พุธ 20.00 ตลาด MR มารวย

นครพนม เสาร์ 14.00 Puff Cup อ.เมือง จ.นครพนม

สกลนคร พุธ 19.30 โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร

บ้านเชียง พุธ 20.00 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี

ศิลปาคม อุดรธานี จันทร์ 18.00 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน อุดรธานี

อุดรธานี พฤหัสบดี 19.30 โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อุดรธานี  ห้องศรีชมช่ืน

เมืองเลย พุธ 19.00 ร้านอาหารครัวมะเดื่อ

หนองคาย พุธ 19.00 โรงแรมหนองคายแกรนด์ อ.เมือง จ.หนองคาย

หมากแข้ง อังคาร 20.00 โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล ห้องอาหารจีนเล้งมิ้ง จ.อุดรธานี

ขอนแก่น อังคาร 12.15 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มิตรภาพ-ขอนแก่น พฤหัสบดี 19.00 ร้านนม Mother Ant-Cafe ถ.หน้าเมือง ขอนแก่น

น้ าพอง พุธ 19.00 ร้านวาสนาเคียมห้วย อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น

มหาสารคาม พุธ 19.00 โรงแรม DD เฮ้าส์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

นครขอนแก่น อินเตอร์เนช่ันแนล พุธ 19.00 โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แก่นคูณ พุธ 20.00 โรงแรมแก่นอินน์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ชุมแพ พฤหัสบดี 19.00 Dao Ngem Restaurant

ภูกระดึง-เลย พุธ 19.30 ร้านอาหารแชมป์ ภูกระดึง จ.เลย

กาฬสินธุ์ ศุกร์ 18.00 Kalasin University 115



การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ปี 2564-2565

วัตถุประสงค์

➢ เพ่ือชี้แจง นโยบายของประธานโรตารีสากล
➢ เพ่ือให้การดูแลเป็นพิเศษแก่สโมสรท่ีอ่อนแอ หรือสโมสรท่ีประสบปัญหา
➢ เพ่ือจูงใจโรเทเรียนให้มีส่วนร่วมในโครงการบริการ
➢ เพ่ือยกย่องโรแเทเรียนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเตรียมความพร้อมของสโมสร
➢ ประกาศให้ท่ีประชุมให้ทราบถึงก าหนดการเยี่ยมสโมสรเป็นทางการของผู้ว่าการภาค
➢ ขอให้สมาชิกเลี่ยงงานส่วนตัว หรือธุรกิจ เพ่ือไม่เป็นอุปสรรคต่อการเยี่ยมเป็นทางการของผู้ว่า

การภาค
➢ จัดเตรียมให้ผู้ว่าการภาคมอบใบประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัล ในวันเยี่ยมเป็นทางการ 

เช่น การบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีเป็นพอล แฮริส เฟลโล เบเนเฟคเตอร์ หรือ EREY 
➢ เป็นวันท่ีมีโปรแกรมพิเศษเช่น มีการต้องรับสมาชิกใหม่ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ กิจกรรมของ

มูลนิธิเป็นต้น

การเตรียมข้อมูล

➢ ทบทวนความก้าวหน้าของเป้าหมายท่ีสโมสรต้ังไว้ในแบบแนวทางการวางแผนสโมสรท่ีมี
คุณภาพ

➢ รวบรวมค าถาม ปัญหา และเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสโมสรไว้
➢ เตรียมรายงานแผนงาน กิจกรรม และความส าเร็จของแต่ละคณะกรรมการไว้
➢ ส ารวจรายชื่อประเภทอาชีพท่ีบรรจุสมาชิกแล้ว และประเภทอาชีพท่ียังไม่ได้บรรจุ
➢ ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรโรตารีไว้พร้อมใช้งาน
➢ เตรียมเอกสารยืนยันการจ่ายเงินค่าบ ารุงโรตารีสากล และค่าบ ารุงภาค
➢ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันใน My rotary
➢ ก าหนดเป้าหมายในปี ลงใน Rotary club central ให้เรียบร้อย
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การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ปี 2564-2565

รูปแบบการเยี่ยม

1  สโมสร 2 สโมสร 3 สโมสร

ช่วงที่ 1
16.00-17.00 น. 
ช่วงที่ 2
17.00-18.00 น. 

ช่วงที่ 3
20.00-21.00 น. 

ช่วงที่ 1 13.00-14.00 น. สโมสรที่ 1
ช่วงที่ 2 14.00-15.00 น. สโมสรที่ 1
ช่วงที่ 1 16.00-17.00 น. สโมสรที่ 2
ช่วงที่ 2 17.00-18.00 น. สโมสรที่ 2
ช่วงที่ 3 20.00-21.00 น. สโมสรที่ 1-2

ช่วงที่ 1 10.00-11.00 น. สโมสรที่ 1
ช่วงที่ 2 11.00-12.00 น. สโมสรที่ 1
ช่วงที่ 1 13.00-14.00 น. สโมสรที่ 2
ช่วงที่ 2 14.00-15.00 น. สโมสรที่ 2
ช่วงที่ 1 16.00-17.00 น. สโมสรที่ 3
ช่วงที่ 2 17.00-18.00 น. สโมสรที่ 3
ช่วงที่ 3 20.00-21.00 น. สโมสรที่ 1-2-
3

ข้อแนะน าส าหรับนายกสโมสร

ควรปฏิบัติ ควรหลีกเลี่ยง สิ่งท่ีควรรู้เก่ียวกับการเยี่ยม
1.จัดเตรียมเวลาให้
เพียงพอ

1. ลืมส่งแผนงานเป้าหมายของ
สโมสรอย่างสรปุให้ผูว่้าการภาคก่อน
การมาเยือนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

1.ผู้ว่าการภาคเป็นโรเเทเรยีนคนหนึ่ง 
ไม่ต้องการที่มาตรวจสอบหรือควบคุม
อะไรแต่ผู้ว่าการภาคต้องการ
ช่วยเหลือทุกสโมสรในภาคของท่านให้
มากที่สุด ควรปฏิบัติต่อผู้ว่าการภาค
ตามที่นายกจะเห็นเหมาะสม

2.จัดให้นายกสโมสร 
เลขานุการสโมสร นายก
เพิ่งผ่านพ้น และนายก
รับเลือก พบกับผู้ว่าการ
ภาค
ในช่วงที่1 เป็นการ
ส่วนตัว

2. การจัดผู้บรรยายท่านอื่นในการ
ประชุมนี้ ควรใช้เวลาให้มากที่สุดกับ
ผู้ว่าการภาค 
3.การชวนสโมสรอื่นๆที่ไมเ่กีย่วข้อง 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ผู้ว่าการภาค
มาเยี่ยมเป็นทางการ

2. แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุมให้ผู้ว่าการภาคทราบกอ่น
ล่วงหน้า

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเยี่ยม 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ปี 2564-2565

ข้อแนะน าส าหรับนายกสโมสร

ควรปฏิบัติ ควรหลีกเลี่ยง สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเยี่ยม
1.จัดเตรียมเวลาให้
เพียงพอ

1. ลืมส่งแผนงานเป้าหมายของ
สโมสรอย่างสรปุให้ผูว่้าการภาคก่อน
การมาเยือนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

1.ผู้ว่าการภาคเป็นโรเเทเรยีนคนหนึ่ง 
ไม่ต้องการที่มาตรวจสอบหรือควบคุม
อะไรแต่ผู้ว่าการภาคต้องการ
ช่วยเหลือทุกสโมสรในภาคของท่านให้
มากที่สุด ควรปฏิบัติต่อผู้ว่าการภาค
ตามที่นายกจะเห็นเหมาะสม

2.จัดให้นายกสโมสร 
เลขานุการสโมสร 
นายกเพ่ิงผ่านพ้น และ
นายกรับเลือก พบกับ
ผู้ว่าการภาค
ในช่วงท่ี1 เป็นการ
ส่วนตัว

2. การจัดผู้บรรยายท่านอื่นในการ
ประชุมนี้ ควรใช้เวลาให้มากที่สุดกับ
ผู้ว่าการภาค 
3.การชวนสโมสรอื่นๆที่ไมเ่กีย่วข้อง 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ผู้ว่าการภาค
มาเยี่ยมเป็นทางการ

2. แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุมให้ผู้ว่าการภาคทราบกอ่น
ล่วงหน้า

ควรปฏิบัติ ควรหลีกเลี่ยง
สิ่งท่ีควรรู้เก่ียวกับการ

เยี่ยม
3.จัดให้นายกสโมสร เลขานุการ
สโมสร นายกเพ่ิงผ่านพ้น และนายก
รับเลือก พร้อมท้ังคณะกรรมการ
สโมสรประชุมClub Assembly 
ในช่วงท่ี 2 ร่วมกับผู้ว่าการภาค ให้
ครบทุกฝ่าย เพ่ือผู้ว่าการภาคจะ
ได้รับทราบความคืบหน้าในการ
บริหารงานของแต่ละฝ่าย

4. ความกังวลกับการมาเยือนของผู้ว่า
การภาค ผู้ว่าการภาคมาเพื่อจะช่วย 
และมาเรียนรู้จากนายกด้วย
5.การพลาดโอกาสที่จะบอกใหผู้้ว่า
การภาคทราบถึงกิจกรรมพเิศษหรอื
ความส าคัญเด่นๆ ของสโมสร

3.ปรึกษากับผู้ช่วยผู้ว่า
การภาคในพื้นที่ของ
ท่านถึงการจัด
เตรียมการประชุม

4. ให้เวลาผู้ว่าการภาคกล่าวสุนทร
พจน์ ให้สมาชิกสโมสรฟังประมาณ 
20-30 นาทีในช่วงท่ี 3
5. จัดให้สมาชิกเข้าประชุมให้มาก
ท่ีสุด ในการเยือนของผู้ว่าการภาคใน
การประชุม ช่วงท่ี 3
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แผนการเยี่ยม แผนการเยี่ยม

เขต สโมสร วันที่

1
เกาะช้าง

ท่าเรือตราด
ตราด

2/08/64

3/08/64

2
เขาสอยดาว.

เมืองขลุง
E club

4/08/64

2
จันทบุรี

จันทนิมิต
จันทบูร

5/08/64

3 ระยอง
บ้านฉาง

9/08/64

4

สัตหีบ
มิตรภาพสัตหีบ

พลูตาหลวง
10/08/64

5

จอมเทียน-พัทยา
E club Dolphin

11/08/64

พัทยา-มารีนา
อิสเทิร์นซีบอร์ด
ฟีนิกซ์ พัทยา

13/08/64

6
พัทยา

แหลมฉบัง
ศรีราชา

17/08/64

เขต สโมสร วันที่

7 ชลบุรี พนัสนิคม 18/08/64

8

นครราชสีมา
สุรนารี
ครบุรี

ท่านท้าวสุรานารี

26/08/64

9

ประทาย
บัวใหญ่

24/08/64

โคราช
คุณหญิงโม-โคราช

25/08/64

10
สุรินทร์
กระสัง
บุรีรัมย์

30/08/64

11 ศรีสะเกษ
กันทรลักษ์

31/08/64

12

เมืองวารินทร์
มูลริเวอร์
โลตัสซิตี้

2/09/64

ศรีอุบล
อุบล

3/09/64
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แผนการเยี่ยม แผนการเยี่ยม

เขต สโมสร วันที่

13

ร้อยเอ็ด 6/09/64

เมืองมุกดาหาร 7/09/64

ยโสธร
อ านาจเจริญ

8/09/64

14 สกลนคร
นครพนม

10/09/64

15 บ้านเชียง
ศิลปาคม

15/09/64

15
16

อุดร
หมากแข้ง

16/09/64

16
หนองคาย 13/09/64

เมืองเลย 20/09/64

เขต สโมสร วันที่

17

น้ าพอง
ขอนแก่นอินเตอร์เนช่ันแนล

22/09/64

ขอนแก่น
มิตรภาพขอนแก่น

23/09/64

18
17

ชุมแพ
ภูกระดึง-เลย

แก่นคูน
24/09/64

18
กาฬสินธ์ุ

มหาสารคาม
28/09/64
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ปฎิทินภาค 3340 ปี 2564-65

District 3340 Calendar Year 2021-22

ล าดับ

No.

วัน-เดือน-ปี

D-M-Y

รายละเอียด

Descriptions

สถานที่

Place

1

12 ธันวาคม63 การประชุมสัมมนาเตรียมนายกรับเลือกภาค นครราชสีมา

12 December 2020 Pre-President Elect Training Seminar

(Pre-PETS)

Nakhon 

Ratchasima

2

13 ธันวาคม63 การประชุมอบรมสัมมนาและผู้น าการฝึกอบรม นครราชสีมา

13 December 2020 AG & Train the Nakhon 

Ratchasima

3

20,21,27 กุมภาพันธ์ 

2564

ประชุมสัมมนานายกรับเลือกร่วมภาค Virtual

20,21,27 February 

2021

Multi-District President Elect Training 

Seminar (Multi-PETS)

Virtual

4

4-5 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสโมสร Virtual

4-5 May 2021 District Training Assembly (DTA) Virtual

ปฎิทินภาค 3340 ปี 2564-65

District 3340 Calendar Year 2021-22

ล าดับ

No.

วัน-เดือน-ปี

D-M-Y

รายละเอียด

Descriptions

สถานที่

Place

5

การประชุมอบรมสัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะ

โรตารี

Virtual

District Rotary Public Image Seminar Virtual

6

การประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกภาพ Virtual

District Membership Seminar

7

ตุลาคม 2564 อบรมผู้น าเยาวชนโรตารี สัตหีบ ชลบุรี

Oct 2021 RYLA 2021 Sattahip

Chonburi

8

พฤศจิกายน 2563 ประชุมระหว่างเมือง นครพนม

Nov 2021 Intercity Nakhon

Phanom
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ปฎิทินภาค 3340 ปี 2564-65

District 3340 Calendar Year 2021-22

ล าดับที่
No.

วัน-เดือน-ปี
D-M-Y

รายละเอียด
Descriptions

สถานที่
Place

9

4-6มีนาคม 2565 การประชุมใหญ่ภาค 2564-65 นครราชสีมา

Mar,4-6 2022 District Conference 2021-
22

Nakhon 
Ratchasima

10

4-8 มิถุนายน 2565 การประชุมใหญ่โรตารีสากล Houston, 
Texas, USA

4-8 June 2022 Rotary International 
Convention 2021

Houston, 
Texas, USA
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ดัชน/ีIndex

กนกวรรณ  จีระทรัพย์ 168 ม5 ต หนองบัว
อ เมือง จ อุดรธานี 41000

Pook_atom@hotmail.com

กนกวรรณ
ปัญญานนท์วาท

245 ถ ศรจีนัทร ์ต ในเมือง 
อ เมือง จ ขอนแก่น 40000

Kookai-2009@hotmail.com

กมลเนตร นาวิบูลวงศ์ 169/4 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

nrotary@yahoo.
com

+ 66
864597599

กลยุทธ นพศรี 153/1 ซอยทรพัยเ์จรญิ 
ถ.ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000 

nopsri@yahoo.com 081-870 5074

กล้าหาญ เชาวศิลป์ 100/19 ม 6 ต พลตูาหลวง 
อ สัตหีบ จ ชลบุรี 20180

klahan@toms.co.th + 66
038701532

กอบสิน ศิริคูณ 483/1ถ ชยางกรู ต ในเมือง อ 
เมือง
จ อุบลราชธานี 34000

tsfdecoration@gma
il.com

045423333
0897179817

ดัชนี/Index

กัญญารินทร์  
บริเดชไพบูลย์ 

หมู่บ้านเพชรมณีสอยดาว
444/111 ม.1
ต.ปะตง อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 22180

tukta1512@hotm
ail.com

098-774-6956 
IDLine
0987746956

กาญจนา  ธรรมโภคิน 360/1 ถ.เฟ่ืองนคร ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

kanchana.thampok
in@gmail.com

081-8735049
042-514233

ก าธร พงศ์สุทธิยากร 235 ถ ศรีกุญชร อ พนัสนิคม จ 
ชลบุรี 20140 

warintorn235@hot
mail.com

+ 66
8-1591-4224

กิจจา เตชะศิริธนะมูล ร้านอุบลสาส์น สาขา หน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21/4-7 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรี
ไค อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

kijja_boy@hotmail.
com

+ 66
0815471981

กิตติ วงษ์ชวลิตกุล 702 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสมีา 30000

Kitti_v3001@yahoo
.
com

0828719779

กุลเชษฐ์ เพียรทอง 8/1 ถ แจ้งสนิท อ เมือง จ 
อุบลราชธานี 34000 

K.pianthong@gmail
.com

+ 66
81-876-2506
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ดัชน/ีIndex

เกรียงไกร  ธุระพันธ์ 64/112 ต ำบลหมำกแข้ง 
อ ำเภอเมือง จงัหวัดอุดรธำนี
41000

kraingkri.th@udru.ac.th

เกรียงศักดิ์ อินทวงศ์ 15/222 ม 4 ถ สขุมุวิท ต สรุ
ศกัด์ิ
อ ศรีราชา จ ชลบุรี 20110

krieng2780@icloud.
com

084 454 9979

เกศสุดา พัฒนเพ็ญ 250/69-70 ถ อดุรดษุฎี 
ต หมากแข้ง อ เมือง 
จ อุดรธานี 41000

gedsuda@hotmail.com

เขียวศจี วงษ์ภักดี 35/149 ถ. เก้ากิโล ม.3
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี

- 081-365 -5648

คมกฤษ สนองชาติ 204-206 ถ.เทศบาล1
ต.กระสัง อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 31160       

Khomkris1708@hot
mail.com

044-691239
0819776445

ครรชิต มัคครากุล ที่อยู่39/4ถ.สุรศักดิ์สงวนต าบล
ศรีราชาอ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20110

kanchitmuckarakul
@gmail.com

089 7724687
081 7820355

ดัชนี/Index

ครองใจ  กาศเจริญ 8/217 ม 7 ต สัตหีบ อ สัตหีบ 
จ ชลบุรี 20180

krongjai@msn.co
m

+ 66
9-7294-2624

จรรยา ดิลกกัลยากุล 121ถ ประชาสโมสร ต ในเมือง 
อ เมือง จ ขอนแก่น 40000

Jannydkk5858@gmail.com

จรุงศักดิ์ 
อัศวเมธาพันธ์

679/3 ถ .สนิประดิษฐ์
ต.น้ าอ้อม อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 33110

Asawa_sak@gmail.
com

0818799179

จรูญฤทธิ์ ข าปัญญา 364 ซอยกลป้อมค่าย 
ถนนวชิรปราการ ต.บางปลา
สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

c.khampanya@hot
mail.com

+ 66
8-1835-8320

จันทร์เพ็ญ 
ประเสริฐศรี

9 ถ เจรญิผล
ต บุ่ง อ เมือง จ อ านาจเจริญ
37000 

pptradin1994@thai
mail.com

จารีศรี  กุลศิริปัญโญ 104/104 ม. 6 ต สตัหีบ 
อ สัตหีบ จ ชลบุรี 20180

jareesri2511@hot  
mail.com

+ 66
956695026
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ดัชน/ีIndex

จารุวรรณ อักษร 37/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.
ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

krumaem@hot
mail.com

+ 66
8-1670-0155

จ าปา พวงบุญชู 148 ม 4 ต หนองโสน 
อ เมือง จ ตราด
23000

Jampapbc99@
gmail.com

0818653232
ID 
line081865323
1

จิธพนธ์ 
สีสมงามตระกูล

36/3 ต พลับพลา อ.เมือง จ 
จันทบุรี 22000

Chithapon2398@g
mail.com

0819962389

จิรนันท์  จงเจริญใจ 187/5 ม 4 ถ มหาวิทยาลัย ต 
หนองจะบก อ เมือง จ 
นครราชสีมา
30000

Jiranan.ch@rd.go.t
h

089 286 0909

จิรา เนตรสุวรรณ  9/1 หมู่ 1. ต. วังกระแจะ อ.
เมืองตราด จ.ตราด 23000

0955142399

จุรีภรณ์ พริ้งเกษมชัย 432 ถ.กระนวน น้ าพอง ต.
หนองโน อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น 40170

Jureeporn4545@
gmail.com

0942654545

ดัชนี/Index

เจทิณีย์ 
พงษ์กิติทราธรณ์

661/1  หมู่ 1  ต.หนองหญ้า
ลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
33110

Chethini.k99@gm
ail.com

065-782-4595

เจษฎา บัณฑูรย์รังสี 111/10 ตลำดเจริญสุข ถ 
พระยำตรัง ต ท่ำช้ำง อ เมือง 
จ จนัทบุรี 22000

jedsadab@hotmai
l.com

08-16877007

ฉวีวรรณ ทัพซ้าย 19/142 ม 7
ต พลูตาหลวง อ สัตหีบ 
จ ชลบุรี 20180 

c_ewant@hotmail
.com

+ 66
6638432226

ชนัญดา กองพล คอนโดวิวทะเล 8. 159/241
ม.12
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20110
Viewtalay8  159/241 M.12  , 
Nongprue Banglamung  , 
Chonburi 20110

lafemmechanunda
@gmail.com

065 359 6982
Id:bayernpim

ชยากร ปรีพุทธรัตน์ 1/11-12 ถ.เทศบาลบ ารุง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000

zalapaoro19@
gmail.com

+ 66
639959249

ชาญ จรรโลงเศวตกุล 1731/3 ซอย 27 ถ.สืบศิริ ต.ใน
เมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 

toto1951@
yahoo.com

044-353-310
081-482-1010
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ชรินทร ปิ่นสุวรรณ 91/185 ม 2 ต บางพูน อ เมือง 
จ ปทุมธานี 12000

noter.charinton@gmail.com

ชลวิท อภิรัตน์มนตรี 150 ม 5 ต ค าน้ าแซบ
อ วารินช าราบ จ อุบลราชธานี 
38190

ee.chun@hotmail.c
om

0854799583

ชัยวัฒน์ เจริญวัธน์ 12/10 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

en.chaiwat@gmail
.com

039-351-460
084-146-6519

โชคชัย เหมือนท่าไม้ 99/50 ม 2 ซ ศาลาแดง 
ต พลูตาหลวง อ สัตหีบ 
จ ชลบุรี 20180 

chokchai2510@
hotmail.com

+ 66
38-954400

ณรงค์ ฝอยทอง 678 หมู่8 ต.น า้ออ้ม อ.กนัทร
ลกัษ์  จ.ศรสีะเกษ 33110 

narongk49@gmail.
com

จุรีภรณ์ พริ้งเกษมชัย 432 ถ.กระนวน น้ าพอง ต.
หนองโน อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น 40170

Jureeporn4545@
gmail.com

0942654545
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ณัทภัค พันธ์บุตร 213ม 9 ต แสนสุข 
อ วารินช าราบ
จ อุบลราชธานี 38190

Nattapak07@gmai
l.com

0817185832

ดลย์ อดินันท์ 19/95 M. 7 Plutaluang
Sattahip,Chonburi,
Thailand 20180 

offshoremarine48
@gmail.com

+ 66
8-1902-4490

ดัชนี  จันทจร 896 ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000

rintharach@gmail.com

เดียร์ราห์ 
พิบูลย์วัฒนวงษ์

470/5 ถ อดุลยเดช
อ เมือง จ อุดรธานี 41000 

thaichaba1@gmail.
com

+ 66
897113870

ต๋อย พุทธอารักษ์วงศ์ 361/1-2 ถ เทศบาล 1 ต บวั
ใหญ่ อ บวัใหญ่ จ นครราชสมีา 
30120

Toi.put0822@gmail
.com

082 2990095

โตบูรพา  สิมมาทัน 497/10 ม.2 ถ.มิตรภาพ 
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000

djtokhonkaen@hot
mail.com

085-8544-159
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ทรรศนีย์วรรณ 
วิชัยวัฒนา

13 ถ เทศลาล 4 
ต บัวใหญ่ อ บัวใหญ่ 
จ นครราชสีมา 30120

Tassaneewan6101
@gmail.com

086 6507841

ทวี  รุ้งแสงเจริญทิพย์ 84/19-20 ถ.ทองมาก ต.โพธ์ิ อ.
เมือง จ.ศรีสะเกษ 3300

sskt33@hotmail.
com

+ 66
813933727

ทัศนวรรณ อึ้งสายเชื้อ หจก อุบลนพคุณ
14 หมู่ 1 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

Thassanawan_ple
@ hotmai.com

081-879-7822

ทัศนวรรณ อึ้งสายเชื้อ หจก. อุบลนพคุณ
14 หมู่ 1 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

Thassanawan_ple
@hotmai.com

081-879-7822

เทียนศักดิ์  
สัมพันธ์ศิริกุล

315 Thanasarn Rd.
Amphurmuangsurin,
Surin,Thailand 32000 

tiansak@yahoo.
com

+ 66
898459290

ธงชัย ล้อตระกานนท์ 413/41 ม 5  ซ สุขาภิบาล 10 ถ 
เศรษฐกิจ ต บ้านสวน อ เมือง จ 
ชลบุรี 20000 

thong9192@hot
mail.com

+ 66
38-271461
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ธนบัตร สาระ 22/3 หมู่ 19 ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

thanabat.sara@
gmail.com

ID Line: 
Mr_sara

ธนพล 
กองทรัพย์ไพศาล

115 ม 1 ถ รอบเมือง ต หนอง
บวั อ เมือง จ อดุรธานี 41000อ

k_thanapol@hotm
ail.com

0882871459

ธนัญชญา อยู่ส าราญ 324/96 ม 7 ต พลตูาหลวง 
อสตัหีบ จ ชลบรุ ี20180

chaya1499@
gmail.com

081-407-5823

ธนา  แก้วเนตร 56ม 4 ต โนนกงุ อ ตระการ
พืชผล
จ อุบลราชธานี 34130

thanakeawnet2521
@gmail.com

0878743213

ธนิดา สถิตอุตสาหกร 499 หมู่ 13 ต ระแงง 
อ ศีรขภูมิ 
จ สุรินทร์ 32110

satitutsahakorn@
gmail.com

0803308338

ธรารินทร์ ใจเอื้อผลสุข 47/1 ถ เทศบาล1 
อ วารินช าราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

Taxacc_nong@hot
mail.com

0915694241
045953364
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ธราวุธ ตินทุกะสิริ 198 ถ.พำยัพทิศ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 

30000 

taravut1960@gma
il.com

081-955-3553
IDLine 
TARAVUT1960

ธีรยุทธ์  วัฒนธีรวุฒิ ประจักษ์การแว่น 433 ถ.ศรี
จันทร์ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

thirayud@gmail.
com

+ 66
81-2614414

ธีระวัฒน์ เจียงเจนจัด ร้านเจียงเจริญพาณิชย์ 219-293 
ถ อุปลีสาน อ.เมือง
จ อุบลราชธานี 34000

Jieng2548@yahoo.
com

0991676363

เธียรศักดิ์ 
จรูญเพ็ญธนัต

497/3 ถ.มลิวรรณ ต.วังสะพุง อ.
วังสะพุง จ.เลย 42130

chusak_suphak12
@hotmail.com

0882556516

นพวรรณ  นันตา 65/2 ม 18 บา้นนครชยั ต 
หนองไผ่ อ ชมุแพ จ ขอนแก่น 
40130

nop_honey@hotmail
.com

นภัสสร รุจน์รวีหิรัญ นครราชสีมา 295/4 หมู่บา้นวไีอ
พีซอย 11
ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

onepiece3340@ho
tmail.com

044-241 415
093-565-3698
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นลินภัสร์ 
สงวนนันทกุล

119 Moo 4
Prasat Bandan
Buriram, Thailand 31000

nalinpat@smartes
t.u

0881119199

นลินรัตน์  
ศิริอ านาจเมธา

114 ม 6 ถ อรุณประเสริฐ ต 
ห้วยไร่
อ เมือง จ อ านาจเจริญ

rotaryamnat@ 
gmail.com

0842226899
045511559
Line ID: 
0842226899

นวพรรณ วิทยาภัทร์ 898/9 หมู่ 5 ต.โพธ์ิชยั อ.เมอืง 
จ.หนองคาย 43000 

beenavap0237@gmail.com

นวลกนก อูฐยาว 160/2 ม 1 ถ นครพนม ธาตุ
พนม อ เมือง จ นครพนม
48000 

+ 66
81-391-6543

นวลน้อย วิวิตรกุล 23-29 ถ อ วารินช าราบ 
จ อุบลราชธานี 34190 

nwiwitkul@gmail.
com

+ 66
4532-1519

นันทนา พนิตประชา 104 ม 5 ต น้ าพอง อ น้ าพอง จ 
ขอนแก่น 40310

n_ntnp@hotmail.
com

0894167475
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นิพันทฐ์ สัจจะไพบูลย์ 87/10 ถ.ธรรมเจดีย์ ต.หมาก
แข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

jay.nip@gmail.co
m

094-824-5445

นิภาพร 
ทรัพย์ธานารัตน์

1054 ม.5 ถ.สืบศิริ  ต.หนองจะ
บก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000

nipa_sub@hot
mail.com

0869087444

นิรมิต ชาวระนอง 57/3 ซ ธรรมวิถี ต ในเมือง อ 
เมือง จ อุบลราชธานี 34000

niramicht@hotmail
.com

0899479103

นิวัต บุญยสิริวงษ์ 401/1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

niwat.b40160@
gmail.com

09 5169 8148

นุชวรา  
โรจน์วรรณสินธุ์

26/39 ม1 ถ พระยาตรัง ต ท่า
ช้าง อ เมือง จ จันทบุรี
22000

pamyayau@
hotmail.com

+ 66
0816289624

นุสรา  สุปิยะวัฒน์ 18/17 ม 2 ต พลูตาหลวง อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี 20180
18/17 M 2 T Plutaluang A 
Sattahip Chonburi 20180

yingnuchcy@hotm
ail.com

094-459-9149
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บรรจง ธนะแพสย์ 166 ถ ปัทนมนนท์
ต ในเมือง อ เมือง จ ร้อยเอ็ด 
45000 

bj5503@gmail.co
m

+ 66
816621364

บรรจบ  เบ้าหล่อ 49/2 ม 10 ต บุ่ง อ เมือง 
จ อ านาจเจริญ

banchop@hotmail.
com

0819990422
045511419
Line ID: 
0819990422

บุญชู ทองบุตรดี 1201/58 Ratchakarn
Rod Fai Rd.
T. Muang Nua
A. Muang,Srisaket,
Thailand33000 

bunchoo.p@gmail.
com

+ 66
8-9516-8666

บุญญฤทธิ์ นิลแย้ม 234/11 หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ 17 ม 
6 ต สัตหีบ อ สัตหีบ 
จ ชลบุรี 20180

ninyamboonyarit@
gmail.com

086 941 5287

บุญย่ิง บุญเจริญ 80/2 ซอยสุขุมวิท 
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 
23000

nuy081099@
gmail.com

083-113-2419 , 
063-222-4921

ประทีป ซิงห์ 
มาโลตรา

62/284-286 หมู่ 12 ซอย 10 ถ.
เทพประสิทธ์ิ
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150 

pratheep3340@
pattayamail.com

038-411-240
081- 863-4839
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ประพนธ์ วรกุลพิสุทธิ์ 1 ซ ติวำนนท ์25 แยก14/3
ต บางกระสอ อ เมือง จ 
นนทบุรี 11000

tik_ppv@gmail.co
m

0898738355

ประยุทธ์ ฐิติสมบูรณ์ 1010 ถ.ขุขันธ์ ต.เมือง
ใต้ อ เมือง จ ศรีสะเกษ 33000 

Weerayutaoo@
gmail.com

ประยูร 
ชวเดชารัตน์กุล 

337/292 หมู่บ้านไทย ม.2 ต.
ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
40000

prayoon.co1950@g
mail.com

ปาณิตา ปรีชาวงษ์ 38/9 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง 
จ.ตราด 23170

twoalhostel@gmail
.com

Tel 091-
7358975
ID line : 
panika025110

เปรมปรีชา ทิพยวาน 62/292-293 หมู่ 12 ถ.เทพ
ประสิทธ์ิต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2015

laurenti@loxinfo.
co.th

081 862 1938

เผชิญศักดิ์ เชื้อฟัก 69 ม 2 ต นายายอาม 
อ นายายอาม จ จันทบุรี
22000

choomsang55@
hotmail.com

089 834 5778
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เผดิม ผดุงมาตรวรกุล 148/2-3 ถ.ประชารักษา ต.
หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี41000

phaderm.p@g
mail.com

พรทิพย์ กุลพาณิชย์ 73/3-4 หมู่บ้านสิทธิกร2 ม.9 ต.
เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
22110

paw.kulpanich@ho
tmail.com

081-291-8469

พรรณธิดา 
โรจน์วรรณสินธุ์

26/39 ม1 ถ พระยาตรัง 
ต ท่าช้าง อ เมือง จ จันทบุรี
22000 

pantida2005@hot
mail.com

+ 66
814374936

พรรณี  โฮวก์กะ 4/9 ม 6 ต นาจอมเทียน 
อ สัตหีบ จ ชลบุรี 20250 

Hoikkapun496@
gmail.com

0870791304

พัชรณัฐ เจียรพงษ์ 444ม 2 ถ ศรเีชียงคาน 
ต เชียงคาน จ เลย 42110

Eddy 1 freemans@gmail.com

พัณณิตา  ห่อทอง 218 หมู่ 13 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 
ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

punnita95@ 
gmail.com

091-017 9541
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พัลลภ สุภากรณ์ 104/80 ม. 6 ต สัตหีบ

อ สัตหีบ จ ชลบุรี 20180
subhakorn@
hotmail.com

+ 66
81-8631286

พิชญ์ณัฏฐ์ 
จันทรประภา

6/86 ม 9 ต ท่าชา้ง 
อ เมือง จ จันทบุรี 22000

Kai52a52@gmail.co
m

0894742058
Line ID 
phit2554

พิชิต เพิ่มวณิขกุล Permkoon Co. Ltd.
138 Moo 8 UdonKhonkan 
Rd.T. Nonsong
Ampur Muang,Udonthani,
Thailand

pichit219@gmail.
com

+ 66
42-295586

พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 70/7-8 ถ ศภุกิจจรรยา ต หมาก
แขง้ อ เมือง จ อดุรธานี 41000

xxpdesign@gmail.c
om

0818334262

พุฒิธร พัฒนสินธร 87 ม. 14 ต.คลองนารายณ์
อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000   

p.puttitorn@gmail.
com

0951424239

เพชร สืบสิมมา 84/14 ต ดนู 
อ กันทรารมย์ 
จ ศรีสะเกษ 33130

Rungpeth2512@g
mail.com

0872442376
Line ID: 
sprungpeth

ดัชนี/Index
เพชรสุภางค์ 
ธีระรัตนนุกูลชัย

56/7-8 ถ.เทวำภิบำล ต.ใน
เมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000

morningre@
gmail.com

ID Line : 
morningre
MB : 093-
3261689   
Tel. : 043-
515955       

เพ็ญนภา  พุกโฉมงาม 92/6 หมู่ 7 ถ.ทหาร 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000

ms.elevens@
hotmail.com

081-347 7997

แพรทอง  ทากุดเรือ 33/42 Moo. 2
T. SattahipA. Sattahip,
Chonburi Prov.,
Thailand 20180

oot.prapairin@gmai
l.com

+ 66
800665588

ไพทูรย์ มาเมือง ที่อยู่ ภัตตาคารอ๊อดดาวเงิน 
14/5 หมู่10 ต.ไชยสอ
ถ.ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130

aotdawngern@hot
mail.com

061-945 1789, 
090-594 9944

ภคมน พร้อมขุนนาง 263/4 ม 8 เพชรลดาปาร์ค  ถ 
ราชสีมา-โชคชัย ต หนองบัว
ศาลา อ เมือง จ นครราชสีมา 
30000

Pakamonbla999@h
otmail.com

0905192618

ภาคภูมิ จูมพรักษ์

123 ถ อดลุยเดช
ต หมากแข้ง อ เมือง 
จ อุดรธานี 41000

p_joomparak@hot
mail.com

0813600360
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มณียา เองเงลคิง 28/7 Moo. 9 T. Pong
Banglamung
Chonburi,Thailand
20150 

Maneeya 
4454@gmail.com

+ 66
844454454

มนตรี อิทรโฆษิต 52/127 ม 3 ต สัตหีบ 
อ สัตหีบ จ ชลบุรี 20180

081-429-2662

มรุพงศ์ สุปิยะวัฒน์ 11/1 ม 2 ต พลตูาหลวง อ สตั
หีบ จ ชลบรุ ี20180

marupong0803@
gmail.com

มานพ สัมมาวรกิจ 518/1-2 ถ.เทศบาล 12 ม 9 ต 
กระสัง อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 31160

manop0810@hotm
ail.com

04469308
0973414635

มารวย 
จินตบัณฑิตวงศ์

81/1-4 ถ เทศบาล 9 
ต บัวใหญ่ อ บัวใหญ่ จ 
นครราชสีมา 30120

maruai_3340@hot
mail.com

+ 66
819670782

มาเรีย สุวัฑฒนา 196/1 ม. 9 ถ สขุมุวิท ต บา้น
สวน อ เมือง จ ชลบรุ ี20000 

mariasuvatthana@
hotmail.com

+ 66
8-8699-2228

ดัชนี/Index

เมธัสสินี หอมทรัพย์ 96/89 ม 8 ต เกาะขวาง อ 
เมือง จ จันทบุรี 22000

Jitiphat58@gmail.
com

0981935922
ID line: 
nueng2502

ยงยุทธ ศิริตัง 9 ถ.เบ็ญจางค์ ต.หมากแข้ง อ.
เมือง จ.อุดรธานี 41000     

yongyoot.s@hotm
ail
.com

0895758596

รสสุคนธ์ ตันติวุฒิ 620 ซอยปรีดารมย์ 
ถ.พิพิธ ต.บ้านโขด 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

jak_rossukont@yah
oo.com

084-849-8944

รัก วงศ์อัศวฤทธิ์ 6 ซ แจง้สนิท 8 
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ อุบลราชธานี 34000

Rak01071958@gma
il.com

0818769407

รัฐจินันท์ ปริญญารัตน์ 44 ม 13 ต ผานกเคา้ 
อ ภูกระดึง จ เลย 42180

auujung@hotmail.com

รัฐประทีป กีรติอุไร 156-8 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสมีา  30000

rathprateep3340@
yahoo.com

044-245-118
092-893 5993
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รัมภาพรรณ์  
อินมะโรง

33/42-43 ม 2 ต สัตหีบ 
อ สัตหีบ จ ชลบุรี 2018

rampapanvvip@g
mail.com

0805752343

ราตรี บุญจริยจรัสกุล 99/14 โนโววิลส ์ต ในเมือง อ 
เมือง 
จ นครราชสีมา 30000

retreebrook@gmail
.com

093 223 2289
Line ID P54321P

ลลินดา ศิริพรมนัส 52/17 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท 
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 20180

rc.plutaluang@
gmail.com

+ 66
917805357

ลาวัลย์ เรืองประดิษฐ์ 31 ซ.ชัยมงคล 3 
ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด 23000

0982895664

ล าดวน พลอยเพ็ชร 16 ม 3 ต หนองกุง
อ น้ าพอง จ ขอนแก่น 40140

lamduanploypech
@gmail.com

0847889978

วชิรวิชญ์ 
วรรณทองสุข

19/2 ถ เลย นาด้วง 
ต กุดป่อง อ เมือง จ เลย 42000

K.group.enginering
@gmail.com

0961923465

ดัชนี/Index

วรินทร์ทิพย์  
สมิทธินารถ  

712,714 ถนนรำชด ำเนิน ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
นครรำชสีมำ 30000

warinthip_sea@ho
tmail.com

วลีรัตน์ เรืองโลหะฤทธิ์ 273/16-18 ม 2 
ถ มลิวรรณ อ ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 40130

one2214@hotmail.com

วัชราภรณ์ พาน้อย 135/135 ม 14 บา้นเก่าจาน ถ 
นิตโย ต หมากแขง้ อ เมือง จ 
อดุรธานี 31000

ying_bbi@hotmail.
com

0959145669

วารุณี คูประทุมศิริ 9 ม.11ต. เสงิสาง 
อ เมือง จ นครราชสีมา 30330

varuneecandy@gm
ail.com

0805655665

วิชิต เชื้อวณิชย์ บริษัท กิมชุน ไอซ์ จ ากัด
อ.เมือง จ.ยโสธร

โทร.081-
8778868

วิทยา เตียรวัฒนศิริ 628 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ko_577@hotmail.
com

+ 66
8-1879-9166
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วิภาพร 
ไกรจันทรเดชา 

243/56 ซ 2 มบ.แผ่นดินทอง4
ถ สุระ2 ต ในเมือง อ เมือง จ 
นครราชสีมา 30000

Aun_aomsin@hot
mail.com

089 280 3591

วิมล คชินทักษ 79/2-5 ถ กลางเมือง ต ในเมือง 
อ เมือง จ ขอนแก่น 40000 

wimonye@gmail.
com

+ 66
81-739-1601

วิรัช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ 145 ม 13 ถ สุรนารายณ์
ต จอหอ อ เมือง 
จ นครราชสีมา 30310 

virutt7533@yahoo.
com

+ 66
815487533

วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ 55/5 ถ อัศวมิตร ต หมากแข้ง อ 
เมือง จ อุดรธานี
41000

vpvivat@gmail.com + 66
812611515

วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ 88/4 ม 10 ต ท่าชา้ง อ เมือง จ
จนัทบรุ ี22000

wiwat_chan@
yahoo.com

0898318052

วีรเกียรติ ตริยาวธัญญ 693-695 ถ.ประจกัษ์ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

veerakiat108@gmail.com

ดัชนี/Index

วีระศักดิ์
อุดมประเสริฐ

697/5 ถ สุรชัย. ต บ้ำนสวน
อ เมือง จชลบุรี 20000 

weetui6122@gmai
l.com

+ 66
038-731817

วุฒิกร กมลโชติ 55/121ม 2 ต เขาไมแ้กว้ อ 
บางละมงุ จ ชลบรุี 20150

vutikornk@hotmail.
com

0814474152

ศศิธร  ขาวคม 64/4, Tharua-jang Rd.
T. Wangkra-jae
A. Muang,
Trat, 23000
Thailand

sasitron36@ 
hotmail.com

+ 66
819824898

ศศิธร 
หล่อธราประเสริฐ

150-158 ถ.ชมุพล  ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000

sasithornlor3340@
gmail.com

044-242-844
095-536-4591

ศักดิ์สิน กุลบตรดี 570/3 T.Nong Ya
LadKantharalak
Sisaket,Sisaket,
Thailand 33110

Saksink@hotmail.c
om

+ 66
897195025

ศิชา อารีย์รตนะ 639/4 ม 9 มบ.โฮมแลนด3์ ต 
บ้านใหม่ อ เมือง จ นครราชสีมา 
30000

Chalisa_onn@hot
mail.com

0885944971
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ศิริ เอี่ยมจ ารูญลาภ 757/108 ม 5 ถ คลองส่งน้ า ต 

ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000

siribert@yahoo.   
com

+66 818753351

ศิริลักษณ์ ค าจันทร์ 88/42 ถ มุกดาหาร 
อ เมือง จ มุกดาหาร 49000

siriluck_1991@icou
ld.com

0862369800

ศุภกร  เกตุลาพร 240 หมู่1ต.ทรายขาวอ.สอย
ดาว จ.จนัทบรุ ี22180

suphakorn@gmail.c
om

061-584-9161
IDLine QZศภุกร

เศวต ศรีศิริ 240/3 Buuraphanai,
Muang Ubonratchathani,
Thailand 34003 

asawet@gmail.com

เศวตาภรณ์ 
ตั้งวันเจริญ

62-64 ถ อุบลอ เมือง 
จ อุบลราชธานี 34000 

sawettaporn.tw@
gmail.com

สถาพร เฮียงราช 32/16 ถ.ศรีสวัสดิ์ด าเนิน ต.
ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
44000

Praima.hia@gmail.
com

ดัชน/ีIndex
สมชัย บุดดา 333 Moo7

Bankudngong,
Ponkha Muang Sisaket,
Thailand 33000 

c_singto@hotmail
.
com

+ 66
819663471

สมชาย
เจียรนัยพานิชย์

68/41 ถ กลางเมือง อ เมือง จ 
ขอนแก่น 40000 

somchai3340@
yahoo.com

+ 66 66 896
220 546

สมชาย ชาวสวน 4212 ถ เทพา อ เมือง 
จ ศรีสะเกษ 33000 

somchai6006@
gmail.com

+ 66
819552219

สมชาย วสุอนันต์กุล 61/113 ม 3 ต บ้านฉาง อ บ้าน
ฉาง
จ ระยอง 21130

3g_surachai@gmail.
com

081-9826793

สมพงษ์ จันทรมณี 405 T. naimuang
A-Sadang Rd.
Muang,Nakornratch
asima,Thailand
30000

jaateang@gmail.
com

+66  
66859853543

สมศรี วัฒนชัย 56 ม. 2 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี 

SomsriWatanachai.
rotary3340@gmail.
com

+ 66
81-782-2214
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สมหวัง พิพัฒน์เศวต 35/13 ม 4 ต สุรศักดิ ์อ ศรี

รำชำ จ.ชลบุรี 20110
Somwang808@ho
tmail.com

0898343097

สรรสนธิ บุณโยทยาน 700/44 หมู่บา้นอารยีา ถ.เฉลมิ
พระเกียรติ ต.ธาตเุชิงชมุ
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

081-670 8624

สรัชฌา ตันธนาธิป 134 ม.1 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี 

Saratchatunthana
thip.rotary3340@
gmail.com

0831211717

สรายุทธ โหตระไวศยะ 132 ต พรหมเทพ ต ในเมือง อ.
เมือง 
จ อุบลราชธานี 34000

Yingpiboon.gstore
@gmail.com

0973428967

สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล

148/2-3 ถ.ประชารักษา ต.
หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี41000

sawatde3340@hot
mail.com

+ 66
42347113

สิทธิคุณ  
เทียมประเสริฐ

234 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000

Sitthikun@hotmail.
com 

081- 830- 7079
ID Line 
AKEBIOBEE

ดัชน/ีIndex
สุจิน  บุตรดีสุวรรณ 6 ถ.นครสวรรค์ ซ.54 ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.มหาสารคาม  44000
sujinchawin@gmai
l.com

081-708-2519 

สุชาดา ขันอาสา 600/90 ถ สรรพสิทธ์ิ ต ในเมือง 
อ เมือง จ อุบลราชธานี 34000

Suchada54090@g
mail.com

0964810518

สุธาศิณี ศักดาพิทักษ์ 44/24 ถ สารภาณนิมิต ต หนอง
ญาติ  อ.เมือง จ.นครพนม 
48000

Yokiyo62@gmail.
com

0894212017

สุพงศ์ ศิลารัตนชัย 45 ถ มหาราช  ต ตลาด
อ เมือง จ จันทบุรี

45 Maharat Rd. T Tarad 
mueng Chantaburi 22000

Tong_supong@hot
mail.com

039 327999
061141 5999

สุพัฒน์ คุ้มวงษ์ดี  ร้านตราดการค้า 60/2 ถ.ตดัใหม่ 
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 
23000

supat.kumvong
dee@gmail.com  

081-2090790

สุพัตรา กะการดี 199/211 ม 2
ต นาจะบก อ เมือง จ 
นครราชสีมา 30000

supatra82008@
gmail.com

+ 66
0866482008
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สุรชัย วสุอนันต์กุล 61/113 ม 3 ต บ้านฉาง อ 

บ้านฉาง
จ ระยอง 21130

3g_surachai@gmai
l.com

087 600 7477

สุรพล  ทวีแสงสกุล 306-309 ถ มิตรภาพ อ เมือง จ 
ขอนแก่น 40000 

surapol_444@
yahoo.co.th

+ 66
89-8615844

สุรศักดิ์ วงธรรมการ 268/6 ต บ้านฉาง 
อ บ้านฉาง จ ระยอง 
21130

092251 9977

สุรัตน์  บัววัน 144 หมู่ 10 ต.ท่าค้อ อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

s_buawan@
hotmail.com

+ 66
81-7393366

สุราช จันทรุกขา เค.ซี.ออโต้ เทค
อ.เมือง จ.ยโสธร

kingofgolf1976@g
mail.com

โทร. 099-
4235241
Line 
kingofgolf1976

สุวรรณ  สรรภาภรณ์ 39/59-61 ถ ศรสีาคร ต วดัใหม่
อ เมือง จ จนัทบรุ ี22000

suwansound@
yahoo.co.th

+ 66
818657825

ดัชน/ีIndex
โสภณ ศุภสีห์ 230/15 ถ.พิบูลละเอียด ซ.

อุดมสุข ต.หนองไผ่ล้อม 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

sopol.supasee@g
mail.com

060-196-1192

หาญพล เชาว์ศิลป์ 100/19 ม 6 ต พลตูาหลวง อ 
สตัหีบ จ ชลบรุ ี20180

hanphol@toms.
co.th

อณุภา  รภากรรื่นจิตร 189/8 ม 9 ต ทุ่งสุชลา อ ศรี
ราชา จ ชลบุรี 20230

Poonsup.ddr@hot
mail.com

0989326696
Line ID  099 496 
9874

อภิชาติ บรรเทิงสุข 99 ม.15 ถ.อรุณประเสรฐิ ต.บุ่ง 
อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

teelekkabuto@gma
il.
com

089772850

อภินทร์พร 
จตุพรอนันตกุล

11 ซอยเทศบาลบ ารุง ต าบลใน
เมือง อ  าเภอเมือง จงัหวดั
สรุนิทร ์32000

jiraporn_pj@hotma
il.com

๐๙๔๔๖๙๔๖๔๔

อรวรรณ สร้อยค า 479/1 ถ.ศรีสวัสดิ์ด าเนิน 
ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000

orawan2203@
icloud.com

+ 66
85-1969414
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อรสา ดอเฮอร์ตี้ 511 ม 1 ต หนองกุง อ น้ าพอง 
จ ขอนแก่น 40140

orasa.kk2560@gmail.com

อรอนงค์  ศิริพรมนัส  52/17 หมู่ 3 ถ.สขุมุวิท 
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 20180

onanongsi@
hotmail.com

+ 66
817-613-813

อวยพร แก้วจาระนัย 179/1 Moo 5 Sinpradit Rd. 
T. Nam-Om Kantharalak
, Sisaket,Thailand
33110 

oouai@hotmail.
com

0898452987

อัครวัฒน์ 
เอื้อกูลวราวัตร

1329/8-9 ถ รัฐพัฒนา ต ธาตุ
เชิงชุม อ เมือง
จ สกลนคร 47000

Skr.nui.sang@
gmail.com

042 732944
0856429191

อัญชนีย์ วงศ์กาฬสินธุ์ 1634/21 ถ คเูมือง ต ธาตเุชิง
ชมุ อ เมือง จ สกลนคร 47000

anehanee@gmail.c
om

0813202112

อัมพร ภู่ทนิน 60 หมู่ 5 ต.วงักระแจะ อ.เมือง 
จ.ตราด 23000

aumpornpoo31@g
mail.com

081-001-8658

ดัชน/ีIndex

อัศวิน ปริญญารัตน์ 44 ม 13 ต ผานกเค้า 
อ ภูกระดึง จ เลย 42180

Whenforeveredd.147@gmail.com

อาทิตติยา สมเพียร 272 ม 5 บา้นหวัสระ ต โคกสงู
อ เมือง จ นครราชสีมา 30310

pookkie2545@
gmail.com

098 6151750
086 648 2973

อ าพล คูณทวี 207/18ม 3 ต ทุ่งเบญจา อ ท่า
ใหม่ จ จนัทบรุี

Porpream8@gmail.
com

0805416935

อิทธิศักดิ์ ปาทาน 47/45 ม 15 ต กระสัง อ กระสัง 
จ บุรีรัมย์ 31160

ttff29577@gmail.
com

0872577375
Line ID 
0983578322

อิทธิศักดิ์ ปาทาน 47/45 ม 15 ต กระสัง อ กระสัง 
จ บุรีรัมย์ 31160

ttff29577@gmail.
com

0926453397

อุรารัช อุทัยรัตนกิจ 102 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.
รอ้ยเอ็ด 45000

mookky.mk@gmail.
com

ID Line : 
mookkymky
MB : 094-
2655547
Tel. : 043-
511045       
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อุริสา  ศรีพยุงฉันท์ 4/67 M. 2, T.

Chengneon A. Muang, 
Rayong, Thailand
21000 

urisaha@gmail.
com

+ 66
813441790

เอกณรงค์ กองพันธ์ 499 ม 9 ถ เลียบคลองเจริญ 
อ เมือง จ อุดรธานี 41000 

eknarongk@yahoo.
com

+ 66
819545959

เอกอมร  เปรมกมล 95/53 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต 
ถ.มหาราช อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000

kaengsom@hotmai
l.com

086-328-5838

เอื้อมพร ภาษยะวรรณ 3/151 ม9 ต ท่าช้าง อ.เมือง จ 
จันทบุรี 22000
3/151 M9 T thachang A 
Mueng
Chanthaburi

Auampon151@gm
ail.com

087 8001145
Line ID 087 
8001145

Alain j Large 406 Jomtien 
Plaza Condotel, 
Moo.6, Jomtien Beach 
Road, Nong Prue, Chonburi 
20260

alain.jacques-
roland@lapost.net

086-8485715

Jintana 
Veerakittikul

127/12 Moo 8 Najomtien 
Sattahip Chonburi 20150

Jintana195800@gm
ail.com

0959958239

ดัชน/ีIndex
Kevin Kingston 607 Elegance

Condominium
Kasetsin 11
PratumnakPattaya,
Chonburi, Thailand
20150

kevinkingston@liv
e.co.th

+ 66
988623862

Klaus Dieter Barth 678/66 M 5 Ban Suan Ruang 
T Naklua A Banglamung 
Chonburi 20150

Barth.kreuznach@g
mail.com

0800142776

Margret
Dorothea Deter 

R.R. Garden Homes,
675/7Moo. 5, Naklua Rd.
T. NakluaA.
Banglamun, Chonburi,
Thailand 20150 

determarg@
hotmail.com

+ 66
87-1303059

Martin Cooke 129/61 Central Park
Hillside Moo 8
Nongprue Banglamun
g, Chonburi, Thailand
20150 

martincooke230@g
mail.com

+ 66
901358463

Michael Douglas
Laspina

49 Pimpasut
MidruamjaiA. Muang,
Khon Kaen,Thailand
40000 

thaimichael@msn.
com

+66897110325
+14154627633
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Michael Winfried  
Weber

10/21 หมู 4 ต.เกาะช้าง อ.
เกาะช้าง จ.ตราด 23170 

ThaiWeber2@
gmail.com

0863250001

Michel M Roche 17/59 Mabprachan
Country Club
Soi Siam Country
Moo 4 Pattaya
chonburi, Thailand 20150 

mmproche@gmail.
com

+ 66 (66) 08
92 36 72 03

Niels Colov 20/15-16 Moo.10 Soi Day 
night pattaya Chonburi 
20150

info@pattayapeopl
e.com

038 427585

Olivier Eric Meyer 129/38 Moo 8 Central Park 
Hillside VillageSukhumvit 
Rd. Soi
89 Amphoe Banglamun
Chonburi,Thailand 20150 

info@dr-
olivierclinic.com

+ 66 86 827
6922

Otmar Deter R.R. Garden Homes,
675/7Moo 5, Naklua Rd.,T. 
Naklua A.Banglamun
g, Chonburi,Thailand
20150 

otmar.deter@
tonline.de

+ 66
898324125

ดัชน/ีIndex

Peter Schlegel 245/5 Moo 12
Soi 18 Jomtien
Beach Rd.
Banglamung
Chonburi,
Thailand 20150

into@link2europe
.tv

+ 66
81-8619641

Peter Shannon
Nyholm

105/157 Moo Si Soi
3 Bankhayem A. Muang,
PathumThani,Thailand
12000 

psnyholm@aol.
com

Raymond  Whitley Siam Oriental Condo 
267/234 Moo 12, Pratamnak 
Soi 4, T. Nongprue, A. 
Banglamung, Chonburi. 
20150

rwhitley@remax.ne
t

064-624-4400

Rebecca
Frances Rabel

329 ซ รร.อนบุาลราตร ีถ กสกิร
ทุ่งสรา้ง ต ศิลา อ เมือง จ 
ขอนแก่น 40000

secretary@ 
rotarynakhonkk.co
m
beckyrabel@hotm
ail.com

0877757117
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Terry Erle 
Clayton

462 Moo 11
Ban Nong Li Hu
Tambon Sam 
Phroa,
Muang Udon Thani
Muang Udon
Thani,
Thailand
41000 

clayton@
redplough
.com

0818262378

Thomas 
Raldorf

Khon Kaen Khon 
Kaen,Thailand 
40000 

treasurer@
rotarynakh
onkk.com
raldorf@ho
tmail.com

080 012 9017
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