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President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรี ยนสโมสรโรตารี บางรัก
การเคาะฆ้องครั้งแรกของผมในการเริ่ มต้นปี “ โรตารี เปลีย่ นชีวติ ด้ วยจิตบริการ”ผ่านพ้น
ไปได้ดว้ ยดี ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอดีตนายก และสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุ ณาเข้าร่ วมประชุมประจา
สัปดาห์ครั้งแรกของปี นี้ และให้กาลังใจผมอย่างมาก ถึงแม้จะเป็ นการประชุมทางออนไลน์ ZOOM ในช่วง
วิกฤตโควิด 19 โดยท่านประธานโปรแกรม อน.รุทร นพคุณ ได้เรี ยนเชิญวิทยากรพิเศษ Mr. Chris Parker
ยูทปู เบอร์ ชื่อดัง มาบรรยายเรื่ อง “My journey to paying it forward in Thailand”
สาหรับการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริ หารสโมสร ปี 2564-65 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3
กรกฎาคม 2564 ที่ผา่ นมาโดยทาง ZOOM มีสมาชิกบางรัก แขกต่างสโมสรและแขกผูม้ ีเกียรติมาร่ วมเข้า
ประชุมประมาณ 90 ท่าน ผมต้องขอขอบคุณท่ านประธานจัดงาน อน.ยุวดี ปิ ตวิวัฒนานนท์ ท่ านนายกผ่ าน
พ้นประวีร์ เตชะสิ ทธิ และเลขาสโมสร รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ต่อท่านนายกผ่านพ้น ประวีร์ เตชะสิ ทธิ และ
ท่านประธานบริ หารจัดการสโมสร อน.บุญสื บ ยศเมธา พร้อมทีมคณะกรรมการของท่าน ในการได้ถ้วย
รางวัลสุ ดยอดแห่ งการบริการสโมสร ภาค 3350 โรตารีสากล นับเป็ นความภาคภูมิใจของสโมสรโรตารี
บางรักของเราเป็ นอย่างมาก
สโมสรโรตารี บางรักจะเข้มแข็งได้ดว้ ยความร่ วมแรงร่ วมใจจากท่านสมาชิก จึงขอเชิญชวน
สมาชิกทุกท่านมาร่ วมประชุมประจาสัปดาห์และได้มีส่วนร่ วมในโครงการต่างๆ ของสโมสรครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง )
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 1/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ขาดประชุม

22170
62
27
35

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน

45.00%
45.00%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุวรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก
สโมสรโรตารี พระนคร
แขกสโมสร
รวม
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35
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

Mr.Chris Parker
YouTuber
“My Journey to Paying It Forward in Thailand
วิทยากรพิเศษของสโมสรคือ คุณ Chris Parker ซึ่ งเป็ น YouTuber ผูม้ ีชื่อเสี ยงได้มาพูด
เรื่ อง “My Journey to Paying It Forward in Thailand” คุณ Chris เป็ นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา
มาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี 2537 และก็หลงรักเมืองไทยมาตั้งแต่น้ นั รวมทั้งหลงรักคนไทย และ
อาหารไทยด้วย
ตอนนั้นคุณ Chris ยังอายุนอ้ ยและซื้ อตัว๋ เดินทางมาเอเชี ยแบบมาเที่ยวเดี ยวไม่มีเที่ยวกลับ
แรกเริ่ มเลยเขาเดิ นทางไปเกาหลี ไปประกอบอาชี พครู สอนภาษาอังกฤษและเปิ ดบาร์ ชื่อ Reggae
Club ที่นนั่

หลังจากนั้นอีก 4 ปี เขาก็กลับไปประกอบอาชี พในวงการถ่ ายทาภาพยนตร์ ที่แคนาดาและ
อเมริกาอยูห่ ลายปี
หลังจากนั้นเขาและภรรยาซึ่ งเป็ นชาวเกาหลี ก็ได้ตดั สิ นใจย้ายมาอยู่เมืองไทย โดยภรรยา
แนะนาเขาว่าให้ “Burn the bogts” (หมายถึงให้ทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วย้ายไปเลย) ปี นั้นคือปี 2561
โดยมีลูกสาวมาด้วยอีกคนหนึ่ง และเขาได้ตดั สิ นใจปลดเกษียณตัวเองที่เมืองไทย
พอดี ว่ าช่ วงที่ เขามานั้นเขาไปเที่ ยวเกาะสมุย และติ ดอยู่ที่นั่นในขณะที่ ประเทศไทยมี ก าร
LOCKDOWN (เดือนเมษายน 2563) เขาไม่มีอะไรทาจึงลองเปิ ด YouTube Channel ชื่อ “Retired
Working For You” เพื่อเล่าเรื่ องการเดินทางของเขา การใช้ชีวิตในเมืองไทย และการท่องเที่ยวใน
เมืองไทย
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

และต่อมาเขาก็นาวีดีโอเกี่ ยวกับการทาประโยชน์และช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปั ญหาการ
ทามาหากินเนื่องจาก COVID-19 เพราะความรักในการทาวีดีโอและความรักเมืองไทย ประกอบกับ
เป็ นคนมีอารมณ์ขนั เหลือเฟื อ เขาจึงทาวีดีโอออกมาได้สนุก น่าสนใจ และน่าติดตามจนมีคนเข้ามาดู
และเป็ นผูต้ ิดตามดูจานวนมาก จนเวลานี้มีคนติดตามดูกว่า 150,000 คนแล้ว
เขาไม่ได้ทาเรื่ องนี้ เพื่อเงิน แต่เขาทาเพื่อความสนุ กและเขาได้เอาเงิ นที่เขาได้จาก YouTube
และจากการบริ จาคโดยผูต้ ิ ดตามจากทัว่ โลกมาให้คนไทยผูข้ ดั สน และประสบปั ญหาทางการเงิ น
ในช่วง COVID-19 เนื่ องจากเขาเห็นว่ามี คนไทยมากมายที่ตกงานเพราะสถานการณ์ COVID-19
สิ่ งที่เขาทาให้กบั คนไทยผูป้ ระสบปัญหานี้เขาเรี ยกว่า เป็ นโครงการ Pay It Forward
จากสิ่ งที่เขาทาทั้งหมดนี้เขาบอกว่า เขามาถึงจุดนี้ได้โดยการมีบทเรี ยน 5 บทเรี ยนด้วยกันคือ
1. พลังของการซื้ อตัว๋ เดินทางเที่ยวเดียว
2. พลังของการปลดเกษียณตัวเองชัว่ คราว
3. พลังของการผลักดันให้กา้ วไปข้างหน้า
4. พลังของช่วงใหม่ในชีวิต
5. คุณจะได้เดินทางรอบดาวอาทิตย์ หลายรอบในชีวิตของคุณ ดังนั้นจงทาให้การ
เดินทางเหล่านั้นมีความหมาย
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ Mr.Chris Parker
บรรยายเรื่อง “My Journey to Paying It Forward in Thailand”
เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีบางรักปี 2564-65
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ZOOM
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

Mr.Chris Parker
ยูทูปเบอร์
บรรยายเรื่อง “My Journey to Paying It Forward

in Thailand”

********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 64

คุณอโณทัย เวทยากร
เรื่ อง “Unlearn and Think Again to survive”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค. 64

คุณภาวินท์ สุ ทธพงษ์
เรื่ อง “Surviving the New Normal of Business with
Technological Innovation”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64

อน.ยุวดี ปิ ตวิวฒั นานนท์ และ PDG.Andre Suharto
เรื่ อง “Be a Good Rotary Brand Ambassador”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 64

ศ.ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
เรื่ อง “ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt”

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสั ปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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