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President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก ดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสาร รองประธานและเลขาธิการ
หอการไทยในจีน มาบรรยายเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้ า” ทาให้เราได้รับรู ้การก้าว
กระโดดของจีน 4 ทศวรรษเป็ นไปได้ และภาพประเทศจีนทุกๆ มิติยคุ ใหม่ ซึ่ งมีผสู ้ นใจและเข้าร่ วมประชุม
ทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 42 ท่าน
ผมมีเรื่ องจะแจ้งให้สมาชิกทราบ 2 เรื่ อง 1. ขอแสดงความยินดีกบั ท่าน อกบร.ศ.ดร.เสาวลักษณ์
รัตนวิชช์ ซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากโรตารี สากลให้เป็ น Empowering Girls Ambassador ของโซน 10B และ C
(8 ประเทศ) เป็ นตาแหน่งใหม่ที่ริเริ่ มโดยประธานโรตารี สากล เชคกา เมตาห์ ทาหน้าที่ส่งเสริ มและ
สร้างสรรค์พลังเยาวสตรี ในด้านต่างๆ เพื่อความเสมอภาคทางสังคม เช่น ทางการศึกษา ความปลอดภัย
สุ ขภาพพลานามัย การกดขี่ทางสังคม ความไม่เป็ นธรรมทั้งทางครอบครัวและสังคมแวดล้อม 2. ข่าวสุ ด
เศร้าการจากไปของ อน.จิรเทพ ฤทธิเดช สมาชิกคนสาคัญของสโมสร ขอแสดงความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งต่อ
ครอบครัวของท่าน ขอให้คุณความดีและบุญกุศลที่สงั่ สมมาตลอดชีวิตจงโน้มนาให้ดวงจิตวิญญาณไปสู่
สัมปรายภพด้วยเทอญ
และในวันที่10 กันยายนนี้ ทีมโครงการบาเพ็ญประโยชน์สโมสรโรตารี บางรัก นาทีมโดย รทร.
ณัชชา เหมะจันทร ประธานโครงการฯ อน.ดร.สลักจิต นพคุณ, นยล. ปราณี และ รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
นาชุดน้ ายาฉี ดพ่นฆ่าเชื้อ และชุด PPE สังฆทาน พร้อมทั้งปัจจัย ไปถวายพระที่วดั เสาธงหิ น และ วัดบาง
ม่วง ภายใต้โครงการโรตารี รวมใจสู ้ภยั โควิดโดยสโมสรโรตารี บางรัก เพื่อเป็ นการอุทิศส่ วนกุศลให้กบั
อน.จิรเทพ ฤทธิเดช โมทนาบุญร่ วมกัน
ท่านสมาชิกครับ สโมสรโรตารี บางรักของเรามีอะไรต่างๆ มากมายที่พวกเราได้รับจากท่านองค์
ปาฐกที่สลับผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู ้ในหลากหลายเรื่ อง ผมจึงอยากเชิญชวนให้สมาชิกได้มาร่ วมประชุม
ประจาสัปดาห์กนั ให้มากๆ นะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 9/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ขาดประชุม

22170
63
26
37
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน

42.62%
40.64%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ยานนาวา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
1
10

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

39

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้ า
จีนเปิ ดประเทศมาถึงวันนี้ 40 ปี จีนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง เฉลี่ยการเติบโต 9% ต่อปี ปี
ที่แล้ววิกฤตโควิด จีนเติบโตเป็ นบวกเพียงประเทศเดียวในโลกในประเทศเศรษฐกิ จขนาดใหญ่ คือ
โต 2.3% ก้าวแซงญี่ปนขึ
ุ่ ้ นมาเป็ นเบอร์ 2 ของโลกและวิ่งไล่ตามสหรัฐอเมริ กาด้วยอัตราความเร็ วที่
สู งกว่าสหรัฐต่อเนื่องมาหลายปี ดูแนวโน้มอย่างนี้ต่อไปจีนจะขึ้นทาบชั้นสหรัฐในอนาคต
ตอนเปิ ดประเทศท่านเติ้งเสี่ ยวผิงบอกต้องการเปิ ดประตู หน้ าต่ างรับอากาศบริสุทธิ์ ตามมา
ดัวยวลี อมตะ แมวไม่ ว่าสี ขาวหรื อสี ดาขอให้ จับหนูได้ เป็ นพอ เติ้งเสี่ ยวผิงมองลู่ทางโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จ พัฒนาคนที่เดิมป่ วยให้แข็งแรง มองว่าศักยภาพของจีนโพ้นทะเลที่อยู่เอเชี ยแทบ
ตะวันออกไม่ มากพอจึ งไปเชื้ อเชิ ญชาติ ตะวันตก ส่ งผลให้จีนกลายเป็ นฐานการผลิตใหม่ ของโลก
นอกจากมิติเชิงอุปทานแล้วมิติเชิงอุปสงค์ก็เป็ นนัยสาคัญ การเติบโตของเศรษฐกิ จจีนทาให้
รายได้เฉลี่ ยต่อหัวเพิ่มสู งขึ้ น ทาให้จีนมี กาลังซื้ อในเชิ งคุณภาพควบคู่ไปด้วย ส่ งผลทาให้จีนเป็ น
ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงหลายปี หลังนี้ ก้าวขึ้นเป็ นผูส้ ่ งออกรายใหญ่
ของโลกทาให้จีนเกินดุลการค้ามหาศาล ปี ที่แล้ววิกฤตโควิดจีนเกินดุลการค้ากว่า 5 แสนล้าน US$
การลงทุนของจีนวันนี้ เปลี่ ยนไปจากยุค 30 ปี แรกของการเปิ ดประเทศ ที่รองรั บการลงทุน
เป็ นหลัก แต่ในช่ วง 10 ปี หลังจีนก้าวออกไปลงทุนในต่ างประเทศเพิ่มมากขึ้น วันนี้ ก้าวแซงการ
ลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาในจีน เป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิ จจีนกาลังสยายปี กไปมีอทิ ธิพลใน
เวทีระหว่ างประเทศเพิม่ มากขึน้
นักท่องเทียวต่างชาติปกติไม่มีโควิดมีประมาณ 100 ล้านคน จีนขาดดุลเรื่องการท่ องเที่ยวเขา
พยายามปรับปรุ งมิติการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ขาดดุลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพขยายวงกว้างขึ้น
ภาคเศรษฐกิจจีนช่วง 30 ปี แรกเติบโตเพราะภาคอุตสาหกรรมการผลิตค่อนข้างสู งเพราะดึงเอา
การลงทุนจากต่างชาติเข้ามา แต่ต่อมาความเป็ นโรงงานของโลกเปลี่ยนแปลงไป จีนบอกถึงแม้ภาค
รัฐที่มงั่ คัง่ ถ่ายโอนมาสู่ ภาคเอกชนแต่ยงั ไม่ลงไปถึงภาคประชาชน เขาปรับโครงสร้างของฐานการ
ผลิตไปสู่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น นวัตกรรมเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมที่
ใช้พลังงานเยอะปล่อยมลพิษเยอะ ต้องปิ ดย้ายไปที่อื่นไม่มีโอกาสเติบโตในเมืองจีน
ดาเนินนโยบาย Made in China 2025 สาระสาคัญคือการผลักดันขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ไบโอเทค วัสดุ ใหม่ พลังงานทดแทน รถยนต์พลังงานทางเลื อก โลจิ สติ กส์ หุ่ นยนต์
ปั ญญาประดิษฐ์ อินเตอร์ เน็ตพลัส พาณิ ชย์นาวี และเรื่ องอวกาศ มาเป็ นอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคหน้า ซึ่ งทามา 5 ปี แล้วจะดาเนินต่อไปถึงปี 2025

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

จีนเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่ งภาคบริ การเป็ นสัดส่ วนที่สูงที่สุดของ
ประเทศ จีนในช่วง 10 ปี หลัง ภาคบริ การของจี นต่ อ GDP โดยภาพรวมขึ้นเป็ นเบอร์ 1 มากกว่า
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรแล้ว
ด้านเทคโนโลยีจากเดิมจีนเป็ นผูต้ ามในยุค 2G 3G 4G แต่ในยุค 5G จีนเป็ นประเทศแรก ๆ ใน
โลกที่ใช้ระบบ 5G เขาไม่ได้อยูแ่ ค่ระบบอินเตอร์ เน็ต เขากาลังเข้าสู่ อุตสาหกรรมอินเตอร์ เน็ตพลัส
บ้า นเมื องในจี นเปลี่ ย นแปลงไปมาก โครงสร้ างพื้นฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก ผังเมื อง
เปลี่ยนแปลง โครงข่ายคมนาคมขนส่ งพัฒนา จีนมี คากล่าวว่า เปลีย่ นเล็กทุกปี เปลีย่ นใหญ่ ทุก 3 ปี
ในยุคของควอนตัมผมคิดว่าต่อไปเป็ นเปลีย่ นเล็กทุกเดือน เปลีย่ นใหญ่ ทุก 3 เดือน
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ จีนประกาศเปิ ดตัวรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้ าตัวใหม่ 600 กิ โลเมตรต่ อชัว่ โมง ถ้าไป
เมืองจีนชัว่ โมงนี้ ได้ทดลองรถไฟฟ้าความเร็วสู ง แท็กซี่ไร้ คนขับ รถไฟใต้ ดินที่เร็วที่สุดในโลก 160
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จีนเดินหน้าทาเรื่ องพวกนี้ อุปทานต้องรออุปสงค์ในมิติเรื่ องโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
นวัตกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ ง 10 ปี เขาก้าวกระโดดที 26 ลาดับ ในดัชนีนวัตกรรม Bloomberg
หลังจากนั้นจีนประกาศขอเวลา 10 ปี 2030 จีนจะก้าวเป็ นเบอร์ 1 ของโลกโดยเฉพาะด้าน AI
จีนทุ่มเทตลอดหลายปี ที่ผ่านมากับเรื่ องการวิจยั และพัฒนา ทาให้สังคมจี นเปลี่ยนแปลงไป
มาก เราสามารถใช้ชีวิ ตอยู่ใ นเมื องจี นได้โ ดยไม่ ตอ้ งมี เ งิ นที่เ ป็ นกายภาพ เพราะทุ กอย่า งอยู่กับ
โทรศัพท์มือถื อ จี นกาลังเดิ นหน้าทาเรื่ องดิ จิตอล คาดว่า 4 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ปักกิ่ งเป็ นเจ้าภาพ
โอลิมปิ กฤดูหนาว จีนจะเปิ ดตัวหยวนดิจติ อลให้ชาวต่างชาติใช้เป็ นครั้งแรก
การหาช่องทางโอกาสในการต่อยอดด้วยการสร้าง Big Data รู ปแบบธุ รกิ จใหม่ ๆ เกิ ดขึ้นเต็ม
ไปหมดในประเทศจีน
ด้านโลจิสติกส์ก็เปลี่ยนแปลงไป มีศูนย์กระจายสิ นค้าใหญ่ ๆ มีหุ่นยนต์ทางาน ใช้คนน้อยมาก
เรื่ องรถวันนี้จีนกาลังเปลี่ยนเป็ นรถยนต์ ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ไม่เพียงตลาดในประเทศยัง
มองตลาดส่ งออกด้วย
โดรนกาลังเข้ามา แต่กฎหมายจีนยังไม่ ปลดล็อกเรื่ องโดรนอย่างเสรี เพราะกลัวเรื่ องของการ
จราจรทางอากาศ แต่จีนก็เดินหน้าพัฒนาหลายรู ปแบบมาเป็ นทั้งของเล่น ขนคน โดรนรุ่ นใหม่ของ
จีนสามารถขนคนได้ 2 คน อนาคตใช้ดา้ นการพยาบาล โรงพยาบาลต่ าง ๆ เริ่ มปรั บให้มีจุดจอด
โดรนขนาดใหญ่รวมทั้งต่อยอดไปเรื่ องของการทหาร
ด้านอุตสาหกรรมเอาหุ่ นยนต์มาใช้ทาให้ประสิ ทธิภาพความแม่นยาหรื อเก็บความลับลดความ
สู ญเสี ยต่าง ๆ ได้เป็ นอันมาก เอามาใช้แม้ภาคบริ การรับส่ งของ ทาอาหาร แม้กระทัง่ ให้คาปรึ กษา
ทางการเงิน จีนนาหุ่ นยนต์ไปใช้กบั หลายสาขาอาชีพในวงกว้าง ใช้กบั ภาคการเกษตร การประมง

สโมสรโรตารี บางรัก

6

Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

การรักษาพยาบาลใช้ระบบ Facial Recognition ทั้งระบบ การลงทะเบียน การคัดกรองคนไข้
การจ่ายเงิน การรับยา ลดโอกาสของความผิดพลาด
ในห้วงโควิดเขาใช้หุ่นยนต์มาช่ วยทาความสะอาด เก็บข้อมูล รถขนยา Health QR Code
ประเมินระบบเขียว เหลือง แดง ได้แม่นยา วัคซี นกว่า 90% เป็ นวัคซี นหลัก 2 ตัวคือ ชิโนแวคกับ
ชิโนฟาร์ ม ยังไม่พดู เรื่ องเข็ม 3 วันนี้เป้ าหมายเขาจะฉี ด 2 เข็มครบทุกคนภายในสิ้ นปี นี้
เรื่ องพัฒนาคนจี นถื อว่าเป็ นบทบาทภาครั ฐ เขาทาทุกระดับในการสร้างคน นอกจากคนใน
ประเทศแล้วเขายังเอาคนจีนโพ้นทะเลดึงกลับมา เขาต้องการคนเก่ งไปเอาชาวต่างชาติมาร่ วมด้วย
จัดระบบระเบียบเรื่ องการศึกษา รวมทั้งเรื่ องสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพราะ 1 ในมิติที่เขาต้องการไป
คือมิติของความเสมอภาค
ในมิติเชิงสังคมจี นกาลังเดินหน้าพัฒนา ท่านลีจนิ้ ผิง ขายไอเดียเรื่ องของความเจริญรุ่ งเรือง
ทั่วหน้ า อาจเป็ นอีกนโยบายหนึ่ งอีกเป้ าหมายหนึ่ งที่จะนาไปสู่ ความชอบธรรมทางการเมืองของ
ท่านลีจนิ้ ผิง ในการอยูเ่ ทอมที่ 3 ในปี หน้า
ทศวรรษจากนี้ จี นจะเป็ นอย่างไร จะเล่ า ผ่า นแผน 5 ปี ของเขา วันนี้ กาลังอยู่ใ นฉบั บที่ 14
(2021-2025) การเติ บโตด้านเศรษฐกิ จตั้งเป้ าหมายไว้เฉลี่ ยปี ละ 5% เป็ นอัตราอนุ รักษ์ นิยม ผม
ประเมินว่าปี นี้ จีนน่ าจะโต 8% เขาจะเดิ นหน้าปฏิ รูปเศรษฐกิ จของเขาในเชิงลึ กและเชิงกว้าง จี น
พยายามสานต่อจากปฏิรูปเศรษฐกิจที่พงึ่ พาภาคการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้น ปี นี้ เขา
ประกาศใช้กลยุทธ์ เศรษฐกิจวงจรคู่ จากเดิมที่พ่ งึ พาวงจรต่างประเทศเยอะต่อจากนี้ เขาจะพึ่งพาวงจร
ในประเทศกับวงจรระหว่างประเทศเท่า ๆ กัน เพื่อการเติบโตในอนาคต
จีนจะจัดสรร 7% ต่ อ GDP ให้งบการวิจัยและพัฒนาขั้นพืน้ ฐาน และให้ความสาคัญเรื่ อง
นวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น และให้ความสาคัญกับมิติเชิงสั งคม สิ่ งแวดล้อม และเรื่ องแรงงานนี่คือ 1
ในรากเง้ าสาคัญที่เราได้ยนิ เรื่ องของความเจริญทัว่ หน้ า เพราะจีนอยากเห็นความเสมอภาค อยากเห็น
การเติบโตหรื อการมีฐานะชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีไปด้วยกัน จีนยังเดินหน้าเรื่ องของ Made in China
2025 เหลืออีกครึ่ งนโยบาย เรื่ องของการริ เริ่ ม 1 แผน 1 เส้ นทาง ยังจะดาเนิ นไปอีกหลาย 10 ปี อย่าง
น้อยไปถึง 2050 เราน่ าจะเห็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ระดับความพึ่งพาชาติตะวันตกโดยเฉพาะ
สหรั ฐที่ลดน้อยลง จี นจะสร้ างความสมดุ ลระหว่างชุมชนเมืองที่เติบโตมาในช่ วง 30 ปี แรกกับใน
ชนบทที่เติบโตมาในช่วง 10 ปี หลัง ให้เพิ่มมากขึ้น
มองออกไป 10 ปี ข้างหน้าหลังแผน 14 จี นยังจะเดิ นหน้าสร้ างชาติ เ ขาอยู่ต่อไป ผมคิ ดว่ า
ประเทศจีนเป็ นตลาดแห่ งความหวังของเราในระยะยาว มองออกไปถึง 2050 อาจจะเห็นจีนใหญ่กว่า
สหรัฐอเมริ กา 2.5-3 เท่าตัว แล้วอยูใ่ กล้เราแค่น้ ี ทาอย่างไรเราจะใช้จงั หวะโอกาสนี้เพื่อเอาประโยชน์
จากการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนในระยะยาว

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสาร
บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้ า”
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2564 ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
โครงการโรตารีรวมใจสู้ ภยั โควิด สโมสรโรตารีบางรัก
นาชุดนา้ ยาฉีดพ่นฆ่ าเชื้อ และชุด PPE สั งฆทาน พร้ อมทั้งปัจจัย
ถวายพระทีว่ ดั เสาธงหิน และ วัดบางม่ วง
เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรัก เป็ นเจ้ าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
อน.จิรเทพ ฤทธิเดช สมาชิกคนสาคัญของสโมสร
ขอให้ คุณความดีและบุญกุศลทีส่ ั่ งสมมาตลอดชีวติ จงโน้ มนาให้
ดวงจิตวิญญาณไปสู่ สัมปรายภพด้ วยเทอญ

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้ า”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64

นพ.นัทธี เสนาะดนตรี
เรื่ อง “ประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยโควิด-19 และสถานการณ์
โควิดประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64

คุณศุทธิ สิ ริพนั ธ์
เรื่ อง “ภาวะผูน้ าในยุค New Normal”

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64

Red Rose Family Night
เวลา 18.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค. 64

การประชุม Club Assembly

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 64

คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์

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

สโมสรโรตารี บางรัก

14

Rotary Club of Bang Rak

