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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีก็เป็ นสัปดาห์ที่หา้ ที่ผมได้มาทาหน้าที่ สาหรับสัปดาห์น้ ีทางสโมสรฯ ได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร.สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยาย
เรื่ อง “ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt” ทาให้การประชุมวันนี้มีมิตรต่างสโมสรและแขก
ภายนอกมาร่ วมฟังอย่างล้นหลาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทาง
Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 60 ท่าน
และเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2564 อน.ดร.สลักจิต นพคุณ ผม และ รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ เราทั้ง 3 คน
ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปมอบกล่อง ( Rotary Home Isolation Kit ) ให้กบั ชุมชนในซอย ประดิพทั ธ์ 15
จานวน 3 กล่อง
กล่องที่ 1 ให้กบั ผูน้ าชุมชนถวัลย์ศกั ดิ์ ที่มีคนในชุมชนติดเชื้อและต้องกักตัวกันในชุมชน ผูน้ าชุมชนคอย
ช่วยหาข้าว หาน้ า ไปส่ งให้ลกู บ้าน โดยให้ผนู ้ าชุมชนช่วยเป็ นศูนย์กลางในการดูแลชุดอุปกรณ์ดงั กล่าว
หากมีคนเอาไปใช้แล้ว และใช้เสร็ จแล้ว ขอให้ผนู ้ าชุมชนเอากลับมาเพื่อให้ผอู ้ ื่นได้ใช้ต่อไป
กล่องที่ 2 นาชุด RHIK ไปมอบให้บา้ นผูท้ ี่ติดเชื้อ คนพ่อขี่มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง คนลูกขี่ Grab ติดเชื้อต้อง
กักตัว หาเตียงไม่ได้
กล่องที่ 3 ไปอีกชุมชน ที่มีผตู ้ ิดเชื้อเช่นกัน นาไปให้เป็ นของส่ วนกลางในการช่วยเหลือคนในชุมชนต่อไป
ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันบริ จาคช่วยในชุด Rotary Home Isolation Kit และขอให้
ทุกๆ ท่าน มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง ห่ างไกลจากโควิดนะครับ
สาหรับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางสโมสรโรตารี บางรัก ของดการประชุมประจาสัปดาห์ เนื่องจากตรง
กับวันแม่แห่ งชาติ และในสัปดาห์ต่อไป ผมใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกร่ วมสละเวลามาเข้าร่ วมประชุม
ประจาสัปดาห์กนั นะครับ เพื่อเป็ นกาลังใจให้ท่านปาฐกและต้อนรับมิตรต่างสโมสร พบกันนะครับ
ด้วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 5/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

22170
63
23
3
37
42.62%
39.86%

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพบางลาพู
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ รวงศ์
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพ 70
สโมสรโรตารี เจริ ญนคร
สโมสรโรตารี ธนบุรี
สโมสรโรตารี พระปกเกล้าธนบุรี
สโมสรโรตารี ลาดพร้าว
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ยานนาวา
สโมสรโรตารี สาทร
สโมสรโรตารี สระปทุม
สโมสรโรตารี หนองบัว
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
7

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

56

ท่ าน
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ศ.ดร.สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก DISRUPT
2021 เป็ นปี ที่เราทุกคนต้องจดจาเพราะใครจะเชื่อว่าจะมาถึ งวันนี้ วันนี้ มีผตู ้ ิ ดเชื้อโควิดใหม่
20,000 คนแล้วถ้าเป็ นอย่างนี้ต่อไปอีก 10 กว่าวันทะลุ 1 ล้าน ทุกคนไม่ว่าเพศใดวัยใดทั้งโลกได้รับ
ผลกระทบอย่างรุ นแรงที่สุด โควิดเป็ นไวรัสที่ชอบทาลายล้างคนยิง่ ใหญ่ผใู ้ หญ่ยงิ่ มีอายุโควิดชอบ
บริ ษทั ใหญ่ ๆ โควิดก็ชอบ บริษัท Oil&Gas สิ งคโปร์ เข้าสู่ ศาลล้มละลายกลางแล้ว OIL&Gas
เป็ นผูท้ รงอิทธิพลของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง บริ ษทั ในประเทศไทยมูลค่า
ล้าน ๆ คือ ปตท. แต่วนั นี้บนถนนไม่มีรถ บนอากาศ ไม่มีเครื่ องบิน บริ ษทั Oil&Gas วันนี้ เจ็บหนัก
ที่สุด บริ ษทั ที่ร่ ารวยมหาศาลคือประกันวันนี้ก็เหนื่อย สายการบิน โรงแรม ธนาคาร ก็เจ็บหนัก
พวกเล็ก ๆ บริ ษทั ไฮเทคโดยเฉพาะบริ ษทั ที่ทาไบโอเทคหุ น้ ปี ที่ผา่ นมาขึ้น 500% ถึง 1,000%
วันนี้บริ ษทั ที่องั กฤษที่มีมูลค่าสู งที่สุด บริษัท แอสตร้ าเซนเนก้า บริ ษทั ยาเล็ก ๆ สัญชาติสวีดิชไม่เคย
ทาวัคฉี นมาก่อน แต่ตอนหลังทาวัคซี นแอสตร้าเซนเนก้า วันนี้มูลค่า Capital Market ใหญ่กว่า ปตท.
5 เท่า 5 ล้าน ๆ บาท แสดงว่าในวิกฤตมีโอกาสมหาศาลเสมอ
ดร.ซาราห์ กิลเบิร์ต นักวิจยั ทางด้านไวรัสวิทยา วันนี้กลายเป็ นท่านผูห้ ญิงได้ผลประโยชน์เป็ น
พัน ๆ ล้าน นัน่ หมายถึงวันนี้เราต้องมองโลกแบบกลับตาลปัตร ใครที่ยงิ่ ใหญ่หายไปชัว่ ข้ามคืนแต่
บริ ษทั เล็ก ๆ ที่ทามาหากินด้วยสติปัญญายิง่ มีวิกฤตยิง่ รวยยิง่ มีโอกาส
บริษัท ฟูจฟิ ิ ล์ม บริ ษทั ที่เคยทาฟิ ล์มมาทั้งชีวิตและไม่เคยชนะโกดักแม้แต่วนั เดียว โกดักเป็ น
บริ ษทั ฟิ ล์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่ ารวยที่สุดจากการขายฟิ ล์ม วันนี้โลกไม่ตอ้ งการฟิ ล์มไม่ตอ้ งการ
กล้องถ่ายรู ปแล้ว โกดักสู ญสิ้ นสลาย ฟูจิฟิล์มยอดขายยา Favipiravir ยอดขายเครื่ องมือแพทย์
เปรี ยบเทียบกับยอดขายฟิ ล์มมากกว่าไม่รู้กี่ร้อย ๆ เท่า เขาปรับตัวทาเรื่ องที่ไม่มีใครเคยคิ ดมาก่ อน
ประเทศไทยเจ็บหนักที่สุด เพราะพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นหลัก 20%-30% ถ้าไม่
มีนกั ท่องเที่ยวประเทศไทยเจ้งคนแรกของโลก ญี่ปุ่นมีคนไทยไปเที่ยวมากกว่าญี่ปุ่นมาเที่ยว เรา
พึ่งพาการท่องเที่ยวแค่ 6% ที่เหลือขายมันสมอง ทายา Favipiravir ทาเครื่ องมือแพทย์ ทารถยนต์ ทา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มียหี่ อ้ ของตัวเอง ถ้าไม่มีท่องเที่ยวก็ไม่ได้เจ็บหนัก
เช่นเดียวกับฝรั่งเศส โปรโมทการท่องเที่ยวหนักแต่พ่ งึ พาการท่องเที่ยวเพียง 9% น้อยกว่าเรา 3
เท่า ที่เหลือแอร์ บสั อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่หรื อเครื่ องมือแพทย์ ซี เมนต์ เกาหลีใต้พ่ ึงพาการ
ท่องเที่ยวแค่ 4% ที่เหลือผลิตวัคซี น เครื่ องมือแพทย์ ผลิตอุตสาหกรรมหนักหากินทางสติปัญญา
วันนี้ถา้ ประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียวจะมีอนาคตไหม? ทรัพยากรท่องเที่ยวยิง่ ใช้ยิ่งหมด
แต่ทรัพยากรทางสติปัญญายิง่ ใช้ยงิ่ เพิ่มพูน
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

สมัยก่อนมีผใู ้ หญ่สอนให้เรี ยนหนังสื อเก่ง ๆ จะเสกเงินในอากาศได้ ฝรั่งขายอากาศ ขาย –
BITCOIN ไม่ได้บอกว่าดีหรื อไม่ดีแต่จะบอกว่าเสกเงินในอากาศได้จริ ง ๆ หากินทางสติปัญญา
วันนี้เขาบอกว่าไม่ตอ้ งอ่านหนังสื อแล้วฝัง Chip หนังสื อล้านเล่มอยูใ่ นสมองใช้ Neuralink
ได้เช่นเดียวกับในอนาคตโรงพยาบาลเตียงเท่าไรก็ไม่พอในยุคโควิด ในต่างประเทศเตียงที่ดีที่สุดคือ
เตียงที่บา้ น ในอนาคตระบบ AI ระบบ TELEMEDICINE จะพยากรณ์ก่อนที่จะเกิดโรคได้อีก
เพราะติดตามดูออกซิ เจนในเลือดเราทุกวินาที ดูอตั ราการเต้นหัวใจ ดูพฤติกรรมการบริ โภค
พยากรณ์ได้เลยว่าคนในวัยเดียวกับเรา พฤติกรรมแบบเรา จะเจอโรคอะไร ป้ องกันล่วงหน้าได้
โรงพยาบาลไม่จาเป็ นต้องมีขนาดใหญ่ ไม่จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ มี
เตียงเยอะ ๆ วันนี้โลกเป็ นแบบนี้ ซึ่ งผมทาที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้างโรงพยาบาลเจ้ าคุณทหาร
เพียงแค่ 60 เตียง แต่ใช้เทคโนโลยี AI ครบวงจรเป็ นครั้งแรกของประเทศไทย และสร้างเครื่ องมือ
แพทย์ของคนไทย ไทยทา ไทยใช้ ไทยรอด
วันนี้ผมอยูต่ รงนี้ไม่ใช่ตวั จริ ง ตัวจริ งอยูพ่ ระจอมเกล้าลาดกระบังกาลังเตรี ยมประชุมถูกแสง
จาลองให้อยูต่ รงนี้ ในอนาคตโลกความจริ ง โลกเสมือนจริ ง จะแยกกันไม่ออก แต่จะมีผลมากเพราะ
จะทาให้สามารถทางานที่ยากที่สุดได้ที่บา้ น โดยใช้แว่นตากับอุปกรณ์เล็ก ๆ อันเดียว
AI วันนี้เข้ามาอยูท่ ุกอณูของชีวิตเราแล้ว โทรศัพท์มือถือวันนี้ฟังเสี ยงเราได้หมดและรู ้ว่าเรา
ต้องการอะไรเพราะโลกเข้าสู่ ยคุ Super Intelligence สมัยก่อนมีความเชื่อว่าอาชีพหมอ อาชีพวิศวะ
AI แทนไม่ได้ วันนี้แทนได้ทุกอย่างแล้วรวมทั้งอาชีพในอนาคตที่ยงั ไม่เกิดด้วย
โลกที่น่ากลัวที่สุดคือโลกยุคหลังโควิด หลังโควิดจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นที่เรี ยกว่า
Quantum Computing จะทาให้การคานวณของคอมพิวเตอร์ เร็ วขึ้น 100 ล้านเท่า นัน่ หมายความว่า
นาฬิกาสมาร์ ทวอทช์เรื อนเดียวจะสามารถคุมหัวรบนิวเคลียร์ได้ท้งั โลก คุมดาวเทียมได้ท้งั หมด คุมทุกสิ่ งทุกอย่างได้ดว้ ยนาฬิกาเรื อนเดียว ใครเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีน้ ี ครองโลก เพราะในอนาคตจะมี
การประมวลผลที่เร็ วกว่าเดิม 100 ล้านเท่าและโลกเข้าสู่ ยคุ Sensorization of Things ไปแล้ว คือทุก
อย่างวัดได้หมด ตาก็รู้ว่าใคร หน้าก็รู้ เสี ยง สัมผัส ช่วงท่าการเดินก็รู้ว่าเป็ นหมอ เป็ นวิศวกร 2 อย่างนี้
ผนวกกันเมื่อไร ใครเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีน้ ีจะเป็ นนายคนทั้งโลก
อาหรับสามารถส่ งยานสารวจไปโคจรรอบดาวอังคารได้สาเร็ จ อาหรับประกาศจะส่ งคนลง
ดาวอังคาร ผูน้ าอาหรับ Mohanned bin Rashid AI Maktoum ตอบคาถามนักข่าว CNN กล้าดี
อย่างไรจะแข่งกับจีนกับอเมริ กา ท่านตอบอย่างสุ ภาพว่าเราไม่อาจหาญไปแข่งกับอเมริ กากับจีนแต่
การที่เราลงทุนเป็ นแสน ๆ เป็ นล้าน ๆ จะส่ งคนอาหรับไปเหยียบดาวอังคารเพียงเพราะว่าเราต้องการ
ส่ งสัญญาณแรง ๆ กระแทกลูกหลานเราว่าจะมาแบมือขอเงินพ่อแม่ที่เอามาจากการขายทรัพยากร ธรรมชาติอย่างน้ ามันไม่ได้อีกต่อไป เราจะไม่ขายน้ ามันแต่เราจะเป็ นผูน้ าส่ งออกทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ถ้าลูก ๆ อยากได้เงินต้องเรี ยนหนังสื อให้เก่ง แสดงว่าเขาปรับตัวแล้ว
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ผูน้ าสิ งคโปร์ ลี เซียนลุง พ่อคือมหาบุรุษ ลี กวนยู จบกฎหมายเป็ นทนายความปั้ นลูกให้เป็ น
ผูน้ าสิ งคโปร์ บอกให้ลูกไปเรี ยนคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลี กวนยู ประกาศว่าจะเป็ นประเทศแรกที่
ฉลาดตั้งแต่ 10 ปี ที่แล้ว เด็กประถมสิ งคโปร์ ใส่ แว่นตาทุกคนนัน่ คือทุ่มเทมาก
ช่วงตรุ ษจีนที่ผา่ นมาประเทศจีนประกาศแสนยานุ ภาพ จีนประกาศทารถไฟความเร็ วสู งชนะ
ญี่ปุ่นแล้ว 620 กม. ต่อชัว่ โมง เป็ นภาพข่าวลงทุกที่ รถไฟทาหลอกเฉย ๆ แต่ ประกาศว่าทาได้แล้ว
วันนี้จีนฉี กตาราบริ หาร 4,000 ปี สอนมาว่าทาก่อนพูดห้ามพูดก่อนทา ตอนนี้จีนบอกต้องพูดก่ อนทา
ทุกครั้ง เพราะการพูดก่ อนทาจะทาให้บรรลุเป้ าหมายได้เร็ วกว่า เพราะเป็ นการสะกดจิตตัวเองและ
สะกดจิตคนในชาติ นี่คือวิธีสร้างชาติยคุ ใหม่
ประธานาธิบดีจีน สี จิน้ ผิง จบเคมี เติง้ เสี่ ยวผิง วางทายาท 50 ปี คนแรก เจียง เจ๋ อหมิน วิศวะ
ไฟฟ้ า คนที่ 2 หู จิ่นเทา วิศวะโยธา คนที่ 3 สี จิ้นผิง วิศวะเคมี คณะกรรมการ Politburo เกื อบ
ทั้งหมดไม่จบวิทยาศาสตร์ ก็จบวิศวะ ไม่ใช่สาขาอื่นไม่ดี ดีและสาคัญมาก ๆ แต่จีนพยากรณ์อนาคต
ว่าโลกสู ้กนั ด้วยแบบนี้
Dr.Angela Markel สตรี เหล็กผูน้ าเยอรมันจบปริ ญญาเอก Quantum แสดงว่าเยอรมันสร้าง
คนล้ าหน้าประเทศไทย 100 ปี คนไทย 99.99% ไม่รู้ว่า Quantum คืออะไร
B.Nethanyahu นายกอิสราเอลพึ่งหมดวาระไป จบคณิ ตศาสตร์ กับสถาปั ตย์ที่ MIT จบ ปริ ญญาโทในแค้ม ป์ ทหาร ช่ วงโควิด อิ สราเอลทาเครื่ องช่ ว ยหายใจที่เ ล็ก ที่ สุด ในโลกเท่า ฝ่ ามื อ
มันสมองยิว ยิง่ มีโควิดนานยิวยิง่ รวย เครื่ องเซ็นเซอร์ อุณหภูมิมาจากอิสราเอลทั้งนั้น
โควิดนาน ๆ มี หลายประเทศจนเอา ๆ แต่ มีหลายประเทศรวยเอา ๆ ผมพยากรณ์อเมริ กาจะ
Comeback อย่างรุ นแรงที่สุด วันนี้มีใครกล้าทะเลาะกับอเมริ กา สมัยก่อนทะเลาะกับอเมริ กา ๆ บอก
จะไม่ ส่ งยุทโธปกรณ์ ใ ห้ก็ ซ้ื อจากรั ส เซี ย ซื้ อจากจี นได้ วันนี้ อเมริ ก าบอกมี ปัญหาไม่ ส่ งไฟเซอร์
อนาคตใครเป็ นผูไ้ ด้เ ทคโนโลยีทางด้า นยารั ก ษาโรคพวกนี้ ค รองโลกไม่ มี ใ ครกล้า ทะเราะด้ว ย
ผูน้ าโลก Pop Francis จบเคมี ศัตรู ค่อู าฆาตคริ สตจักรตลอด 2,000 ปี คือ วิทยาศาสตร์ เพราะ
ว่าวิทยาศาสตร์ บอกสรรพสิ่ งในโลกกาเนิดขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ อธิ บาย ได้ คริ สตจักรบอกไม่ใช่ทุกสรรพสิ่ งล้วนแล้วสร้างโดยพระเจ้า คริ สตจักรเป็ นองค์กรมหาชนที่ใหญ่
ที่สุดในโลก วันนี้ ยงั ปรับตัวเลยแล้วพวกเราจะไม่ ปรับตัวเลยใช่ไหม ประเทศเรา องค์กรเราจะไม่
ปรับตัวเลยใช่ ไหม เพราะวันนี้ ทุกชาติ ทวั่ โลกเอาจริ ง ทาเอง ทาจริ ง ปรับตัวอย่างรุ นแรงที่สุดและ
ขอต้อนรับเข้าสู่ โลกยุคใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่ อนนัน่ คือ ยุค Neo-Nationalism ชาตินิยมยุคใหม่ทุกคน
ต้องพยายามมุ่งพัฒนาชาติตวั เองให้ยงิ่ ใหญ่ที่สุดให้พ่ งึ พาตัวเองได้
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ ศ.ดร.สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
บรรยายเรื่อง “ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt”
เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทางออนไลน์ ZOOM
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
โรตารีรวมใจ สู้ ภยั โควิด
สโมสรโรตารีบางรัก โดย นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
อน.ดร.สลักจิต นพคุณ และ รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
มอบกล่อง RHIK ( Rotary Home Isolation Kit ) ให้ กบั ชุมชนในซอย ประดิพทั ธ์ 15 จานวน 3 กล่อง
เมือ่ วันที่ 2 สิ งหาคม 2564
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
ศ.ดร.สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
บรรยายเรื่อง “ปรั บตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 64

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการ วันแม่แห่ งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค. 64

อน.นสพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ
เรื่ อง “ออกซิ เจนเพื่อชีวิต”

วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 64

คุณอรสม สุ ทธิสาคร
เรื่ อง “จากมือที่เปื้ อนบาป สู่ มือที่ป้ ันบุญ”

วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย. 64

รทร.ทพ.กิตติ์วตั ร กิตติ์เรื องพัชร
เรื่ อง “สถานการณ์ต่อสู ้โควิดกับหมอจิตอาสาตัวจริ ง

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64

ดร.ไพจิตร วิบลู ย์ธนสาร

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสัปดาห์ 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
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