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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          สัปดาห์น้ีก็เป็นสัปดาห์ท่ีหา้ท่ีผมไดม้าท าหนา้ท่ี ส าหรับสัปดาห์น้ีทางสโมสรฯ ไดรั้บเกียรติจาก 
ศ.ดร.สุชัชวร์ี  สุวรรณสวสัดิ์  อธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั บรรยาย
เร่ือง “ปรับตัว ปรับความคดิ ก่อนจะถูก Disrupt” ท  าใหก้ารประชุมวนัน้ีมีมิตรต่างสโมสรและแขก
ภายนอกมาร่วมฟังอยา่งลน้หลาม บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น และมิตรภาพ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาง 
Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 60 ท่าน 
           และเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 อน.ดร.สลกัจติ นพคุณ ผม และ รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์ เราทั้ง 3 คน 
ไดมี้โอกาสลงพื้นท่ีไปมอบกล่อง ( Rotary Home Isolation Kit ) ใหก้บัชุมชนในซอย ประดิพทัธ์ 15  
จ  านวน 3 กล่อง   
กล่องท่ี 1 ใหก้บัผูน้ าชุมชนถวลัยศ์กัด์ิ ท่ีมีคนในชุมชนติดเช้ือและตอ้งกกัตวักนัในชุมชน  ผูน้ าชุมชนคอย
ช่วยหาขา้ว หาน ้า ไปส่งใหล้กูบา้น โดยใหผู้น้ าชุมชนช่วยเป็นศูนยก์ลางในการดูแลชุดอุปกรณ์ดงักล่าว  
หากมีคนเอาไปใชแ้ลว้  และใชเ้สร็จแลว้ ขอใหผู้น้  าชุมชนเอากลบัมาเพื่อใหผู้อ่ื้นไดใ้ชต่้อไป 
กล่องท่ี 2 น าชุด RHIK ไปมอบใหบ้า้นผูท่ี้ติดเช้ือ  คนพ่อข่ีมอเตอร์ไซครั์บจา้ง คนลูกข่ี Grab ติดเช้ือตอ้ง
กกัตวั หาเตียงไม่ได ้
กล่องท่ี 3 ไปอีกชุมชน ท่ีมีผูติ้ดเช้ือเช่นกนั น าไปใหเ้ป็นของส่วนกลางในการช่วยเหลือคนในชุมชนต่อไป 
ขออนุโมทนาบุญกบัสมาชิกทุกท่านท่ีช่วยกนับริจาคช่วยในชุด Rotary Home Isolation Kit  และขอให้
ทุกๆ ท่าน มีสุขภาพพลานามยั แขง็แรง  ห่างไกลจากโควิดนะครับ 
          ส าหรับในสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี ทางสโมสรโรตารีบางรัก ของดการประชุมประจ าสปัดาห์ เน่ืองจากตรง
กบัวนัแม่แห่งชาติ และในสัปดาห์ต่อไป ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม
ประจ าสัปดาห์กนันะครับ  เพื่อเป็นก าลงัใจใหท่้านปาฐกและตอ้นรับมิตรต่างสโมสร พบกนันะครับ 
 
                                                    ดว้ยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 5/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่ 5 สิงหาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    23 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     3 ท่าน 
  ขาดประชุม    37 ท่าน 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 42.62% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  39.86% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพ     1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก   3 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพบางล าพ ู   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   4 ท่าน 
    สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุรวงศ ์    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวนัออก   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีเจริญนคร    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีธนบุรี    1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีพระปกเกลา้ธนบุรี   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีลาดพร้าว    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    2 ท่าน 
 สโมสรโรตารียานนาวา    2 ท่าน 
 สโมสรโรตารีสาทร    3 ท่าน 
    สโมสรโรตารีสระปทุม    1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีหนองบวั    1 ท่าน 
  แขกสโมสร      7 ท่าน 
 
      รวม    56 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          2021 เป็นปีท่ีเราทุกคนตอ้งจดจ าเพราะใครจะเช่ือว่าจะมาถึงวนัน้ี วนัน้ีมีผูติ้ดเช้ือโควิดใหม่ 
20,000 คนแลว้ถา้เป็นอยา่งน้ีต่อไปอีก 10 กว่าวนัทะลุ 1 ลา้น ทุกคนไม่ว่าเพศใดวยัใดทั้งโลกไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งรุนแรงท่ีสุด โควิดเป็นไวรัสท่ีชอบท าลายลา้งคนยิง่ใหญ่ผูใ้หญ่ยิง่มีอายโุควิดชอบ  
         บริษทัใหญ่ ๆ โควิดก็ชอบ บริษัท Oil&Gas สิงคโปร์เขา้สู่ศาลลม้ละลายกลางแลว้   OIL&Gas 
เป็นผูท้รงอิทธิพลของโลกทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง   บริษทัในประเทศไทยมูลค่า
ลา้น ๆ คือ ปตท. แต่วนัน้ีบนถนนไม่มีรถ  บนอากาศ ไม่มีเคร่ืองบิน  บริษทั Oil&Gas วนัน้ีเจ็บหนกั
ท่ีสุด บริษทัท่ีร ่ ารวยมหาศาลคือประกนัวนัน้ีก็เหน่ือย สายการบิน โรงแรม ธนาคาร ก็เจบ็หนกั 
         พวกเลก็ ๆ บริษทัไฮเทคโดยเฉพาะบริษทัท่ีท  าไบโอเทคหุน้ปีท่ีผา่นมาข้ึน    500% ถึง 1,000% 
วนัน้ีบริษทัท่ีองักฤษท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า บริษทัยาเลก็ ๆ สัญชาติสวีดิชไม่เคย
ท าวคัฉีนมาก่อน แต่ตอนหลงัท าวคัซีนแอสตร้าเซนเนกา้ วนัน้ีมูลค่า Capital Market ใหญ่กว่า ปตท. 
5 เท่า 5 ลา้น ๆ บาท แสดงว่าในวิกฤตมีโอกาสมหาศาลเสมอ 
         ดร.ซาราห์ กลิเบิร์ต นกัวิจยัทางดา้นไวรัสวิทยา วนัน้ีกลายเป็นท่านผูห้ญิงไดผ้ลประโยชน์เป็น
พนั ๆ ลา้น   นัน่หมายถึงวนัน้ีเราตอ้งมองโลกแบบกลบัตาลปัตร  ใครท่ียิง่ใหญ่หายไปชัว่ขา้มคืนแต่
บริษทัเลก็ ๆ ท่ีท  ามาหากินดว้ยสติปัญญายิง่มีวิกฤตยิง่รวยยิง่มีโอกาส 
         บริษัท ฟูจฟิิล์ม   บริษทัท่ีเคยท าฟิลม์มาทั้งชีวิตและไม่เคยชนะโกดกัแมแ้ต่วนัเดียว   โกดกัเป็น 
บริษทัฟิลม์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกร ่ารวยท่ีสุดจากการขายฟิลม์       วนัน้ีโลกไม่ตอ้งการฟิล์มไม่ตอ้งการ 
กลอ้งถ่ายรูปแลว้    โกดกัสูญส้ินสลาย    ฟูจิฟิลม์ยอดขายยา Favipiravir     ยอดขายเคร่ืองมือแพทย์
เปรียบเทียบกบัยอดขายฟิล์มมากกว่าไม่รู้ก่ีร้อย ๆ เท่า เขาปรับตวัท าเร่ืองท่ีไม่มีใครเคยคิดมาก่อน 
       ประเทศไทยเจบ็หนกัท่ีสุด      เพราะพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหลกั   20%-30%    ถา้ไม่
มีนกัท่องเท่ียวประเทศไทยเจง้คนแรกของโลก     ญี่ปุ่ นมีคนไทยไปเท่ียวมากกว่าญ่ีปุ่นมาเท่ียว เรา
พึ่งพาการท่องเท่ียวแค่ 6% ท่ีเหลือขายมนัสมอง ท ายา Favipiravir ท าเคร่ืองมือแพทย ์ท ารถยนต์ ท  า
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ มียีห่อ้ของตวัเอง ถา้ไม่มีท่องเท่ียวก็ไม่ไดเ้จบ็หนกั 
         เช่นเดียวกบัฝร่ังเศส โปรโมทการท่องเท่ียวหนกัแต่พึ่งพาการท่องเท่ียวเพียง 9% นอ้ยกว่าเรา 3 
เท่า ท่ีเหลือแอร์บสั     อุตสาหกรรมยกัษ์ใหญ่หรือเคร่ืองมือแพทย ์ซีเมนต์       เกาหลีใตพ้ึ่งพาการ
ท่องเท่ียวแค่ 4% ท่ีเหลือผลิตวคัซีน    เคร่ืองมือแพทย ์    ผลิตอุตสาหกรรมหนกัหากินทางสติปัญญา 
วนัน้ีถา้ประเทศไทยพึ่งพาการท่องเท่ียวอยา่งเดียวจะมีอนาคตไหม? ทรัพยากรท่องเท่ียวยิง่ใชย้ิ่งหมด 
แต่ทรัพยากรทางสติปัญญายิง่ใชย้ิง่เพิ่มพนู 

 
 
            
 
                

   

ศ.ดร.สุชัชวร์ี สุวรรณสวสัดิ์ อธิการบด ี 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปรับตัว ปรับความคดิ ก่อนจะถูก DISRUPT 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          สมยัก่อนมีผูใ้หญ่สอนใหเ้รียนหนงัสือเก่ง ๆ  จะเสกเงินในอากาศได ้  ฝร่ังขายอากาศ    ขาย –
BITCOIN ไม่ไดบ้อกว่าดีหรือไม่ดีแต่จะบอกว่าเสกเงินในอากาศไดจ้ริง ๆ หากินทางสติปัญญา   
          วนัน้ีเขาบอกว่าไม่ตอ้งอ่านหนงัสือแลว้ฝัง Chip  หนงัสือลา้นเล่มอยูใ่นสมองใช ้  Neuralink 
ไดเ้ช่นเดียวกบัในอนาคตโรงพยาบาลเตียงเท่าไรก็ไม่พอในยคุโควิด ในต่างประเทศเตียงท่ีดีท่ีสุดคือ
เตียงท่ีบา้น  ในอนาคตระบบ AI   ระบบ TELEMEDICINE      จะพยากรณ์ก่อนท่ีจะเกิดโรคไดอี้ก
เพราะติดตามดูออกซิเจนในเลือดเราทุกวินาที      ดูอตัราการเตน้หวัใจ        ดูพฤติกรรมการบริโภค 
พยากรณ์ไดเ้ลยว่าคนในวยัเดียวกบัเรา พฤติกรรมแบบเรา จะเจอโรคอะไร ป้องกนัล่วงหนา้ได ้ 
          โรงพยาบาลไม่จ าเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่   ไม่จ  าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรบุคลากรทางการแพทย ์  มี
เตียงเยอะ ๆ วนัน้ีโลกเป็นแบบน้ี ซ่ึงผมท าท่ีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้างโรงพยาบาลเจ้าคุณทหาร
เพียงแค่ 60 เตียง   แต่ใชเ้ทคโนโลย ีAI ครบวงจรเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย    และสร้างเคร่ืองมือ
แพทยข์องคนไทย ไทยท า ไทยใช ้ไทยรอด  
          วนัน้ีผมอยูต่รงน้ีไม่ใช่ตวัจริง     ตวัจริงอยูพ่ระจอมเกลา้ลาดกระบงัก าลงัเตรียมประชุมถูกแสง
จ าลองใหอ้ยูต่รงน้ี  ในอนาคตโลกความจริง โลกเสมือนจริง จะแยกกนัไม่ออก แต่จะมีผลมากเพราะ
จะท าใหส้ามารถท างานท่ียากท่ีสุดไดท่ี้บา้น โดยใชแ้ว่นตากบัอุปกรณ์เลก็ ๆ อนัเดียว 
          AI  วนัน้ีเขา้มาอยูทุ่กอณูของชีวิตเราแลว้   โทรศพัทมื์อถือวนัน้ีฟังเสียงเราไดห้มดและรู้ว่าเรา
ตอ้งการอะไรเพราะโลกเขา้สู่ยคุ Super Intelligence สมยัก่อนมีความเช่ือว่าอาชีพหมอ อาชีพวิศวะ 
AI แทนไม่ได ้วนัน้ีแทนไดทุ้กอยา่งแลว้รวมทั้งอาชีพในอนาคตท่ียงัไม่เกิดดว้ย  
          โลกท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือโลกยคุหลงัโควิด      หลงัโควิดจะมีเทคโนโลยใีหม่เกิดข้ึนท่ีเรียกว่า 
Quantum Computing จะท าใหก้ารค านวณของคอมพิวเตอร์เร็วข้ึน 100 ลา้นเท่า นัน่หมายความว่า
นาฬิกาสมาร์ทวอทชเ์รือนเดียวจะสามารถคุมหวัรบนิวเคลียร์ไดท้ั้งโลก คุมดาวเทียมไดท้ั้งหมด  คุม-
ทุกส่ิงทุกอยา่งไดด้ว้ยนาฬิกาเรือนเดียว ใครเป็นเจา้ของเทคโนโลยน้ีี ครองโลก เพราะในอนาคตจะมี
การประมวลผลท่ีเร็วกว่าเดิม 100 ลา้นเท่าและโลกเขา้สู่ยคุ Sensorization of Things ไปแลว้ คือทุก
อยา่งวดัไดห้มด ตาก็รู้ว่าใคร หนา้ก็รู้ เสียง สัมผสั ช่วงท่าการเดินก็รู้ว่าเป็นหมอ เป็นวิศวกร 2 อยา่งน้ี
ผนวกกนัเม่ือไร ใครเป็นเจา้ของเทคโนโลยน้ีีจะเป็นนายคนทั้งโลก 
          อาหรับสามารถส่งยานส ารวจไปโคจรรอบดาวองัคารไดส้ าเร็จ     อาหรับประกาศจะส่งคนลง
ดาวองัคาร  ผูน้ าอาหรับ Mohanned bin Rashid AI Maktoum   ตอบค าถามนกัข่าว CNN   กลา้ดี
อยา่งไรจะแข่งกบัจีนกบัอเมริกา    ท่านตอบอยา่งสุภาพว่าเราไม่อาจหาญไปแข่งกบัอเมริกากบัจีนแต่
การท่ีเราลงทุนเป็นแสน ๆ เป็นลา้น ๆ จะส่งคนอาหรับไปเหยยีบดาวองัคารเพียงเพราะว่าเราตอ้งการ
ส่งสัญญาณแรง ๆ    กระแทกลูกหลานเราว่าจะมาแบมือขอเงินพ่อแม่ท่ีเอามาจากการขายทรัพยากร -
ธรรมชาติอยา่งน ้ามนัไม่ไดอี้กต่อไป เราจะไม่ขายน ้ามนัแต่เราจะเป็นผูน้ าส่งออกทางดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรม ถา้ลูก ๆ อยากไดเ้งินตอ้งเรียนหนงัสือใหเ้ก่ง แสดงว่าเขาปรับตวัแลว้ 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ผูน้  าสิงคโปร์ ล ีเซียนลุง พ่อคือมหาบุรุษ ล ีกวนยู จบกฎหมายเป็นทนายความป้ันลูกให้เป็น
ผูน้ าสิงคโปร์ บอกใหลู้กไปเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลี กวนย ูประกาศว่าจะเป็นประเทศแรกท่ี
ฉลาดตั้งแต่ 10 ปีท่ีแลว้ เดก็ประถมสิงคโปร์ใส่แว่นตาทุกคนนัน่คือทุ่มเทมาก 
          ช่วงตรุษจีนท่ีผา่นมาประเทศจีนประกาศแสนยานุภาพ จีนประกาศท ารถไฟความเร็วสูงชนะ
ญ่ีปุ่นแลว้ 620 กม. ต่อชัว่โมง เป็นภาพข่าวลงทุกท่ี รถไฟท าหลอกเฉย ๆ แต่ประกาศว่าท าไดแ้ลว้ 
วนัน้ีจีนฉีกต าราบริหาร 4,000 ปี สอนมาว่าท าก่อนพดูหา้มพดูก่อนท า ตอนน้ีจีนบอกตอ้งพูดก่อนท า
ทุกคร้ัง เพราะการพูดก่อนท าจะท าให้บรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกว่า เพราะเป็นการสะกดจิตตวัเองและ
สะกดจิตคนในชาติ น่ีคือวิธีสร้างชาติยคุใหม่ 
           ประธานาธิบดีจีน สี จิน้ผงิ จบเคมี เติง้ เส่ียวผงิ วางทายาท 50 ปี คนแรก เจยีง เจ๋อหมนิ วิศวะ
ไฟฟ้า คนท่ี 2 หู จิ่นเทา วิศวะโยธา  คนท่ี 3 สี จิ้นผิง วิศวะเคมี คณะกรรมการ Politburo เกือบ
ทั้งหมดไม่จบวิทยาศาสตร์ก็จบวิศวะ ไม่ใช่สาขาอ่ืนไม่ดี ดีและส าคญัมาก ๆ แต่จีนพยากรณ์อนาคต
ว่าโลกสู้กนัดว้ยแบบน้ี 
          Dr.Angela Markel สตรีเหล็กผูน้ าเยอรมนัจบปริญญาเอก Quantum แสดงว่าเยอรมนัสร้าง
คนล ้าหนา้ประเทศไทย 100 ปี คนไทย 99.99% ไม่รู้ว่า Quantum คืออะไร 
          B.Nethanyahu นายกอิสราเอลพึ่งหมดวาระไป จบคณิตศาสตร์กับสถาปัตยท่ี์ MIT จบ -
ปริญญาโทในแคม้ป์ทหาร ช่วงโควิดอิสราเอลท าเคร่ืองช่วยหายใจท่ีเล็กท่ีสุดในโลกเท่าฝ่ามือ                           
มนัสมองยวิ ยิง่มีโควิดนานยวิยิง่รวย เคร่ืองเซ็นเซอร์อุณหภมิูมาจากอิสราเอลทั้งนั้น 
          โควิดนาน ๆ มีหลายประเทศจนเอา ๆ แต่มีหลายประเทศรวยเอา ๆ ผมพยากรณ์อเมริกาจะ 
Comeback อยา่งรุนแรงท่ีสุด วนัน้ีมีใครกลา้ทะเลาะกบัอเมริกา สมยัก่อนทะเลาะกบัอเมริกา ๆ บอก
จะไม่ส่งยุทโธปกรณ์ให้ก็ซ้ือจากรัสเซียซ้ือจากจีนได้ วนัน้ีอเมริกาบอกมีปัญหาไม่ส่งไฟเซอร์ 
อนาคตใครเป็นผูไ้ด้เทคโนโลยีทางด้านยารักษาโรคพวกน้ีครองโลกไม่มีใครกลา้ทะเราะด้วย 
          ผูน้ าโลก Pop Francis จบเคมี ศตัรูคู่อาฆาตคริสตจกัรตลอด 2,000 ปี คือ วิทยาศาสตร์เพราะ 
ว่าวิทยาศาสตร์บอกสรรพส่ิงในโลกก าเนิดข้ึนโดยกระบวนการทางธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์อธิบาย -
ได ้คริสตจกัรบอกไม่ใช่ทุกสรรพส่ิงลว้นแลว้สร้างโดยพระเจา้ คริสตจกัรเป็นองค์กรมหาชนท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก วนัน้ียงัปรับตวัเลยแลว้พวกเราจะไม่ปรับตวัเลยใช่ไหม ประเทศเรา องค์กรเราจะไม่
ปรับตวัเลยใช่ไหม เพราะวนัน้ีทุกชาติทัว่โลกเอาจริง ท าเอง ท าจริง ปรับตวัอย่างรุนแรงท่ีสุดและ  
ขอตอ้นรับเขา้สู่โลกยุคใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนนัน่คือ ยุค Neo-Nationalism ชาตินิยมยุคใหม่ทุกคน
ตอ้งพยายามมุ่งพฒันาชาติตวัเองใหย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดใหพ้ึ่งพาตวัเองได ้
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  ศ.ดร.สุชัชวร์ี สุวรรณสวสัดิ ์
บรรยายเร่ือง “ปรับตัว ปรับความคดิ ก่อนจะถูก Disrupt”  

เมือ่วนัที ่ 5 สิงหาคม 2564   ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

โรตารีรวมใจ สู้ภยัโควดิ 
สโมสรโรตารีบางรัก โดย นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง   
อน.ดร.สลกัจติ นพคุณ  และ รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์   

มอบกล่อง RHIK ( Rotary Home Isolation  Kit ) ให้กบัชุมชนในซอย ประดพิทัธ์ 15  จ านวน 3 กล่อง 
เมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 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   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 5 สิงหาคม 2564 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์
อธิการบด ีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง  

บรรยายเร่ือง “ปรับตัว ปรับความคดิ ก่อนจะถูก Disrupt” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 12 ส.ค. 64  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
     เน่ืองจากเป็นวนัหยดุราชการ วนัแม่แห่งชาติ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 19 ส.ค. 64  อน.นสพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ 
                                  เร่ือง “ออกซิเจนเพื่อชีวิต” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 64  คุณอรสม สุทธิสาคร 
    เร่ือง “จากมือท่ีเป้ือนบาป สู่มือท่ีป้ันบุญ” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 64  รทร.ทพ.กิตต์ิวตัร กิตต์ิเรืองพชัร 
   เร่ือง “สถานการณ์ต่อสู้โควิดกบัหมอจิตอาสาตวัจริง 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 64  ดร.ไพจิตร วิบลูยธ์นสาร 
 
 
 
 

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  

ROTARY CLUB OF BANG RAK 
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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