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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก นยล.ปราณ ี วทิยเมธ นายกรับเลือกของสโมสร 
ไดม้าบรรยายในเร่ือง “โฮมโีอพาธีย์ สู้วกิฤติโควดิ-19” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากในขณะน้ี ท าใหเ้รารู้
ว่าโฮมีโอพาธียก์ลายมาเป็นยารักษาทางเลือกร่วมกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัในการรักษาผูป่้วยโควิด-19    
ท ามาจากพืช สมุนไพร แร่ธาตุ และสารสกดัจากสัตว ์ซ่ึงผา่นกระบวนการละลายความเขม้ขน้ลง  ซ่ึงมี
ผูส้นใจและเขา้ร่วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 31 ท่าน 
 
          และเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 17 ตุลาคมน้ี ผม และ รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์ เลขาสโมสร อน.ชัญญา  
วรีบารม ี ประธานบริการเยาวชน ไดเ้ขา้ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท ์
โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามฯ ในอุปถมัภข์องสโมสรโรตารีบางรัก ทาง Zoom ไดเ้ห็นผลงาน ความ
เขม้แขง็ของนอ้ง ๆ อินเตอร์แรคท ์รู้สึกประทบัใจและน่าภมิูใจมากครับ 
 
          ส าหรับการประชุมสัปดาห์หนา้ เป็นวนัส าคญัอีกวนัหน่ึงของสโมสร ขอเชิญท่านคณะกรรมการ 
บริหารสโมสร และท่านสมาชิก ไดร่้วมกนัแสดงความเขม้แขง็ในการมาร่วมกนัตอ้นรับท่านผูว้่า 
การภาค 3350 โรตารีสากล ผวภ.ศาสตราจารย์คลนิิกเกยีรติคุณ นพ.วรุิณ บุญนุช ท่ีจะมาเยีย่มสโมสร
อยา่งเป็นทางการ พร้อมทั้งใหท่้านประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไดน้ าเสนอแผนงานท่ีไดท้  าไป
แลว้ภายใตโ้ครงการบริการของท่านในโอกาสน้ีดว้ย การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมแบบ Hybrid  
ณ หอ้ง  The Silom 1-2, ชั้น 2 โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse     
   
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 14/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  14 ตุลาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    23 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     5 ท่าน 
   ขาดประชุม    37 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 44.44% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.72% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีพระโขนง    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสาทร     1 ท่าน 
   อินเทอร์แรคท ์โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม  2 ท่าน 
   
      รวม    28 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          โฮมีโอพาธีย์เป็นหน่ึงในการแพทยท์างเลือกท่ีปลอดภยั ช่วยปรับสมดุลร่างกายแบบองค์รวมและ
กระตุน้ให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้กันตามธรรมชาติ ใชไ้ด้ทุกเพศทุกวยัแมแ้ต่เด็กผูสู้งอายุและสัตว ์ภายใต้
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ไม่มีผลข้างเคียงเพราะสกัดจากสารธรรมชาติในกระบวนการเจือจางยิ่งยวด 
คิดคน้โดยนายแพทยแ์ซมมวล คริสเตียน เฟดดริก ฮาห์เนมานน์ เม่ือ 200 กว่าปีก่อน และใชใ้นการดูแล
อาการป่วยทั้งแบบเฉียบพลัน เร้ือรังและแมแ้ต่กรณีระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัมีการ
ศึกษาวจิยัรองรับและบนัทึกขอ้มูลอาการและต ารับบ าบดัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ 
          ปัจจุบนัโฮมีโอพาธีย์ไดรั้บการยอมรับและเป็นหน่ึงในห้าการแพทยท์างเลือกที่เอกสารของ WHO 
ตีพมิพใ์นปี 2019 ระบุวา่มีการใชใ้น 100 ประเทศทัว่โลก 
           ศาสตร์น้ีคน้พบโดยคุณหมอฮาห์เนมานน์ บิดาแห่งโฮมีโอพาธีย์ ในปี 1790 ท่านเป็นนักการศึกษามี
ความเช่ียวชาญภาษาถึง 7 ภาษา ท่านไดไ้ปพบงานเขียนของ ดร.วิลเลียม คูลเลน เร่ืองเปลือกซิงโคนาหรือ
ควินิน เป็นยาช่วยรักษามาลาเรีย เม่ือทดลองท าให้ท่านค้นพบว่าสรรพส่ิงในโลกล้วนมีพลังงานท่ีเป็น
คุณสมบติัประจ าตัวอยู่ ต่อมาท่านได้ท าการทดลองคน้พบยาทั้งหมด 99 ตัวตลอดชีวิตการท างานเร่ือง     
โฮมีโอพาธีย์ของท่าน ยาแต่ละตัวมีการน าไปเจือจางอย่างยิ่งยวด ยิ่งเจือจางมากเท่าไรพลังงานท่ีได้จาก   
ตวัยาแต่ละตวัจะสามารถรักษาไดลึ้กถึงระดบัอารมณ์และจิตใจ  หลกัการของโฮมีโอพาธีย์ท่ีท่านคน้พบคือ 
Similar Similibus Curantur หรือ Like Cures Like หนามยอกเอาหนามบ่ง 
          ในส่วนตัวไดไ้ปพบ ศ.นพ.อมร เปรมกมล รักษาริมฝีปากแห้งแตกรักษามาหลายท่ีไม่ไดช่้วยให้
อาการดีข้ึน คุณหมอไดสั้มภาษณ์เกือบ 1 ชัว่โมง ท่านหยอดยาตวัหน่ึงให้ นั่งคุยต่อไม่ถึง 15 นาที ปากที่
แตกแห้งชุ่มข้ึน ๆ เป็นสีชมพอูย่างน่าอศัจรรย ์คุณหมอสรุปว่าแพผ้งชูรสยาท่ีให้ไปท าจากผงชูรส ตั้งแต่
นั้นมาความสนใจเร่ืองศาสตร์น้ีก็เขา้สู่สายเลือด เร่ิมศึกษาเขา้เรียนทั้งกบักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงจดัโดย
สมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย และไดมี้โอกาสศึกษาระดบั Certificate กบัมหาวิทยาลัยโฮมีโอพาธีย์ 
เมืองไจเปอร์ ประเทศอินเดีย 
    ปรัชญาพื้นฐานของโฮมีโอพาธีย์ 
  1. พลังชีวิต มนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมพลังชีวิตท่ีเต็มเป่ียมแต่เม่ือเวลาผ่านไปเราได้รับ
ขอ้มูลข่าวสาร สารพษิ ส่ิงเร้าต่าง ๆ เขา้มาท าให้พลงัชีวิตของเราลดน้อยถอยลงขาดความสมดุลโอกาสท่ี
จะเกิดโรคเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดข้ึน 
  2. ความเป็นปัจเจก เด็กวยัรุ่นปวดประจ าเดือนทุกคร้ังท่ีมีประจ าเดือน บางคนอาจจะดว้ย
สรีระของตนเอง เช่น ปากมดลูกคว  ่าเวลามีประจ าเดือน ส่วนอีกคนหลังจากท่ีสัมภาษณ์พบว่าเธออยู่ใน 
 
 
 

นยล.ปราณ ีวทิยเมธ 
นายกรับเลอืก สโมสรโรตารีบางรัก 

โฮมีโอพาธีย์ สู้วกิฤติโควดิ-19 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ครอบครัวสังคมสภาพแวดล้อมที่บูลล่ีเพศหญิง ดังนั้ นทุกคร้ังท่ีเด็กหญิงคนน้ีมีประจ าเดือนซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของความเป็นสตรีเพศเลยปวดประจ าเดือน แพทยผ์ูใ้ห้การรักษาให้ยาซ่ึงเขา้ไปรักษาถึงระดบั
จิตใจให้ปรับพลงัชีวติข้ึนมา ท าให้ความเจ็บปวดของเธอหาย 
          3. พลังแห่งการรักษาของธรรมชาติ คือความเหมือนของต ารับยาจะตอ้งแมทช์กบัความเหมือนกบั 
ภาพของคน ๆ นั้น เช่น คนนั้นมีบุคลิกลกัษณะความคิดอารมณ์จิตใจอาการทางกายแบบน้ีภาพยาจะตอ้ง
แมทชก์บักลไกในการรักษามุ่งเนน้ในเร่ืองพลงังานของต ารับยาจะตอ้งมีมากกวา่ระดบัพลงัชีวิตของผูป่้วย 
         การแพทยห์ลายสาขาในโลกแบ่งตามการแกไ้ขปัญหาเป็น 4 ระดบั 1.ระดับโครงสร้าง เช่น ตอ้งใช้
การผ่าตดัแกไ้ข 2.ระดับโมเลกุล ใชส้มุนไพรหรือสารเคมี ปรับการท างานของร่างกาย 3.ระดับพลังงาน 
เป็นการโยกยา้ยถ่ายเทพลงังานในร่างกาย เช่น ฝังเข็ม  4.ระดับข้อมูล ท่ีเขา้มาในชีวิตเรา  การเสพขอ้มูลท่ี
มีผลต่อร่างกาย จิตใจ น าสู่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพระดบัโครงสร้างได ้ซ่ึงโฮมีโฮพาธีย์อยูใ่นระดบัน้ี 
          การแพทยโ์ฮมีโอพาธีย์ การรักษา รักษาท่ีคน อาการมีส่วนใชก้ารพิจารณาแต่จะดูคนทั้งคนไม่ไดดู้
แยกส่วน  มุมมอง เราดูองค์รวมทั้งหมด หลักการ รักษาคล้ายอะไรท าให้ป่วยใช้ตัวนั้ น วิธีการ โฮมีโอ
พาธีย์เป็นยาที่เจือจางมากจนถึงระดบั Information ระดบัพลงังาน จะเขา้ไปส่ันทอ้งกบัพลงังานชีวิตของ
ผูป่้วยไปช่วยกระตุน้พลงัชีวติให้ฟ้ืนตวัข้ึนและปรับความสมดุลของร่างกาย สาเหตุของความป่วย เรามอง
วา่นัน่คือคนไขข้าดความสมดุล เป้าหมาย แกทุ้กอาการไม่แยกส่วนเราจะดูทั้งหมด แลว้ยา 1 ตวั สามารถ
แกทุ้กอาการ ผลระยะยาว ไม่มี จะไม่สร้างปัญหาใหม่ เป็นการแกส้าเหตุท่ีแทจ้ริง  
          แหล่งท่ีมาของโฮมีโอพาธีย์ ยาที่เราน ามาใชใ้นการผลิตโฮมิโอพาธีร์ เช่น พืช ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
ส่วนต่าง ๆ ของสัตวห์รือแม้แต่พิษของสัตว ์เช่น พิษงู พิษผึ้ง แร่ธาตุ เช้ือโรค เช่น เอาเช้ือไวรัสวณัโรค   
มารักษาบางโรค สารจากต่อมไร้ท่อ หรือ แสงจนัทร์ แสงอาทิตย ์รังสีเอกซเรย ์เป็นตน้ 
         กระบวนการผลิตโฮมีโอพาธีย์มี 2 ขั้นตอนหลกั ๆ คือ การท าเจือจาง ตอ้งเจือจางแบบยิ่งยวด โดยใช้
สมุนไพรหรือธาตุตน้แบบ หลงัจากท่ีสกดัออกมาเป็นน ้ าแลว้ 1 หยด ละลายลงในน ้ าหรือแอลกอฮอล์ 99 
หยดจะไดเ้จือจาง 1/100 เรียกว่า 1C จากนั้นน า 1C มา 1 หยดละลายน ้ า 99 หยด เท่ากบัเจือจาง 1/10,000 
ท าอยา่งน้ีไปเร่ือย ๆ ถึงคร้ังท่ี 13 หรือ 13C เจือจางจนไม่มีโมเลกุลยา เหลือแต่น ้ าเปล่าท่ีไดป้ระจุพลงังาน
ของสมุนไพรหรือธาตุนั้น ๆ ไวแ้ลว้ ยิง่เจือจางมากคร้ังหรือ C สูงข้ึนพลงังานยิง่สูงข้ึน ในระดบัท่ีเรารักษา
ทางกายภาพเราจะใชพ้ลงังานท่ีไม่สูงนกั เช่น 30C หรือ2 00C แต่ถา้สูงกวา่ 200C จะช่วยในเร่ืองจิตใจ 
          อีกขั้นตอนคือการกระแทกขวด ช่วยปรับโครงสร้างของน ้ าในการเรียงตัวข้ึนใหม่เรียกว่า nano 
associates จะเกิดในสารละลายมีขั้ ว เช่น น ้ าท่ีเจือจางเป็นอนุกรมอย่างยิ่งยวดเม่ือผ่านแรงกระแทกเพื่อ
กระจายความจ าจากสารตั้งตน้ของพืชในน ้ าท่ียงัไม่มี และตวั nano associates โครงสร้างน ้ าท่ีก่อใหม่น้ี 
action ไดเ้หมือนยา ความท่ีไม่มีสะสารเน้ือยาเหลืออยูท่  าให้ร่างกายไม่โดนกระทบ คือไม่ก่อเกิดโรคใหม่
แต่ข้อเสียคือการไปยื่นขอ อย. ก็จะถูกปฏิเสธเพราะไม่มีอะไรให้ตรวจ แต่ปัจจุบันน้ีมีเทคโนโลยีท่ี
สามารถจบัความทรงจ าของน ้ า นั่นคือสาเหตุว่าท าไมโฮมีโอพาธีย์จึงไดเ้ป็นยาระดับ Information คือ
ขอ้มูลของยาตั้งตน้หรือสารตั้งตน้ยงัคงอยู่ในน ้ า 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         บางต ารับของโฮมีโอพาธีย์ท่ีใชก้นัมาก เช่น  Arnica ดอกเดซ่ีภูเขา ช่วยเร่ืองการกระแทก ฟกช ้ า     
ด าเขียวไปจนถึงกรณีเส้นเลือดแตกในสมอง  Apis ท าจากพิษผึ้งช่วยเร่ืองแมลงสัตวก์ดัต่อยท่ีมีลกัษณะ
บวมแดงร้อน Calendula ดอกดาวเรืองฝร่ัง ช่วยเร่ืองแผลสด Carbo Veg ในช่วงโควิดระบาดมาก ๆ 
สมาคมโฮมีโอพาธีย์ฯได้มีโอกาสให้ตัวน้ี ท าจากถ่านท่ีเผาแล้วท าให้ เกิดคาร์บอนไดออกไซด ์             
เกลือจ้ิมเกลือ คนไขท่ี้ขาดออกซิเจนปอดมีปัญหาจะให้ตวัน้ี  Phosphorus ท าจากแร่ฟอสฟอรัส ช่วยเร่ือง
เส้นเลือดท่ีตีบในปอด หลงัจากโดนพิษโควิดตวัน้ีช่วยไดม้ากและท างานคู่กบั Carbo Veg จะท าให้ปอด
คนไขดี้ข้ึน Calcarea Carbonica ท าจากเปลือกหอยนางรม ช่วยเร่ืองเข่าเส่ือม 
         โฮมีโอพาธีย์เขา้มามีบทบาทสู้วิกฤติโควิด-19 กบั 3 ต ารับ ซ่ึงมี Bryonia alba 200C อยู่ดว้ย แต่พอ
รอบสุดทา้ยพบว่าตวั Bryonia alba 200C ช่วยในการดูแลทั้งผูท่ี้ยงัไม่เจ็บป่วยและผูท่ี้เจ็บป่วยไดดี้กว่า
ต ารับอ่ืน ดงันั้นสมาคมโฮมีโอพาธีย์ฯ จึงใชไ้บรโอเนียเป็นทพัหนา้ท่ีจะเขา้ไปช่วยดูแล 
         ไบรโอเนียน ามาจากต้นไบรโอเนียขาวหรือต้นฮ็อพป่า เป็นสมุนไพรที่ใช้มาหลายพนัปี ส าหรับ
อาการข้อบวม ข้ออกัเสบ ปอดอกัเสบ ปอดติดเช้ือ เป็นยาระบายอ่อน ๆ โฮมีโอพาธีย์ใช้รักษาอาการ
บาดเจ็บเฉียบพลนั โรคเก่ียวกบัปอดและโรคทางเดินหายใจ เป็นต ารับส าคญัในการรักษาไขห้วดัใหญ่ ทั้ง
อาการหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั ช่วยดูแลระบบทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกไปจนถึงปอดส่วนบน 
          เราเร่ิมแจกจ่ายไบรโอเนีย 200C เม่ือต้นพฤษภาคม 2564 ศ.นพ.อมร เปรมกมล นายกสมาคม         
โฮมีโอพาธีย์ฯ ตั้ งกลุ่มไลน์ ระดมสรรพก าลังทั้งคุณหมอและพวกท่ีก าลังเรียนศาสตร์น้ี ผลึกก าลังกับ
สมาคมฯ น าไปแจกที่ชุมชนคลองเตย คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ได้มาออกรายการไลฟ์สดกับ            
คุณหมออมรวา่หลงัจากท่ีไดน้ าไบรโอเนียไปแจกจ่ายแลว้อตัราการติดเช้ือลดลง ๆ และอตัราการเกิดใหม่ก็
น้อยลงเช่นกัน เม่ือถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายบริษัทโดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้าง บริษัทต่าง ๆ ท่ีมี
พนกังานคนไทยและต่างชาติหลัง่ไหลมาขอไบรโอเนียไปช่วยดูแลพนักงาน กองการแพทย์ทางเลือกและ
กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขเขา้มาร่วมมือกบัเราในการผลิตยาเม็ดไบรโอเนีย เราเอามา
ผสมน ้าแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า บริษทัต่าง ๆ และประชาชนท่ีไดรั้บไบรโอเนียบริจาคเงินสนับสนุนท าให้
สามารถแจกจ่ายจนบดัน้ีเกือบ 2 ลา้นขวดทัว่ประเทศ 
          รพ.ราชพิพัฒน์เป็นโรงพยาบาลน าร่องแจกไบรโอเนีย เราจดัทีมจิตอาสาไปประจ าท่ีนั่นแจกให้กบั
บริษทัท่ีอยู่รอบ ๆ เขตพุทธมณฑลสาย 2 สาย 3 ไปถึงสมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ดอนตูมรับศึก
หนักมากอยู่ท่ีนครปฐม โรงงานต่าง ๆ เขตสมุทรสาคร พระราม 2 หลั่งไหลไปขอจนยาไม่พอ มีแจกท่ี  
รพ.พระน่ังเกล้า  สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ตเป็นหัวหอกแรกท่ีเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาเร่ืองโควิดท่ีภูเก็ต เรา
ช่วยผลึกก าลงัเพือ่ลดปริมาณผูป่้วยจนกระทัง่สร้างให้ชาวภเูก็ตมีภมิูคุม้กนัมากข้ึน หลายแห่งมาขอรวมทั้ง
โรงเรียนหรือสถานท่ีราชการต่าง ๆ ท่ีมาขอเรียนวธีิเตรียมน ้าไบรโอเนียจากทีมอาสาของเรา 
          เป้าหมายของสมาคมโฮมีโอพาธีย์ฯและจิตอาสาทุกคน ช่วยรักษาชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วม
ชาติในยามวิกฤติไม่มีอะไรส าคญัไปกว่าน้ีอีกแลว้ และขอจบการบรรยายดว้ยค าท่ีคุณหมอฮาห์เนมานน์ 
ไดฝ้ากไวย้งัคนรุ่นหลงั Dare to Be Wise จงกล้าเดินไปสู่หนทางแห่งพุทธิปัญญา  

 
.      
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  นยล.ปราณ ีวทิยเมธ 
บรรยายเร่ือง “โฮมโีอพาธีย์ สู้วกิฤติโควดิ-19 ”  

เมือ่วนัที ่ 14 ตุลาคม  2564    
ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรัก มอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2564  
ให้แก่นักศึกษา วทิยาลยัเซนต์หลยุส์ จ านวน 27 ทุน  

เมือ่วนัที ่8 ตุลาคม 2564 
ทางZoom  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา วทิยาลยัเซนต์หลยุส์ ประจ าปี 2564 
 

1. นย.ศกัร์สฤษฏ์ิ พนัธ์ุสายทอง  2 ทุน 
2. อผภ.เชาวน์ นาราฤทธ์ิ   1 ทุน 
3. อน.บุญสืบ ยศเมธา   2 ทุน 
4. อน.ประวีร์ เตชะสิทธ์ิ   1 ทุน 
5. อน.ดร.สลกัจิต นพคุณ   1 ทุน 
6. อน.รุทร นพคุณ   1 ทุน 
7. อน.กิตติ ตั้งทรงธรรม   1 ทุน 
8. อน.สถาปัตย ์ปรีดา   1 ทุน   
9. อน.ไกรรัตน์ วตัสัล    1 ทุน 
10. อน.ทวีสิน เทพหสัดิน ณ อยธุยา    1 ทุน  
11. อน.พรอนงค ์นิยมคา้ โฮริคาวา    1 ทุน 
12. นยล.ดีภกั ซาห์ธนวุฒิ   1 ทุน 
13. รทร.อภิญญา จรัสกุณโฮง   1 ทุน 
14. รทร.ชุติลกัษณ์ พานิชชีวะ   1 ทุน 
15. รทร.ณชัชา เหมะจนัทร   1 ทุน  
16. รทร.ทพ.กิตต์ิวตัร กิตต์ิเรืองพชัร  1 ทุน 
17. รทร.มณีจิตร สุวรรณศิลป์   1 ทุน 
18. คุณสมนึก ศุภวโรภาส   1 ทุน  
19. มูลนิธิเซ็นตโ์ยเซฟ   2 ทุน 
20. คุณเอ้ือมพร ภาติกร   1 ทุน 
21. คุณดารา ภคัพงษช์ยั   1 ทุน 
22. คุณพีรยทุธ ชูจิรวงศ ์   1 ทุน 
23. คุณพิศตะวนั นิลกาญจน์   1 ทุน 
24. คุณศิริพร ผลชีวิน   1 ทุน 
 
                           รวม  27 ทุน 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 14 ตุลาคม 2564 

นยล.ปราณ ีวิทยเมธ 
นายกรับเลอืกสโมสรโรตารีบางรัก 

บรรยายเร่ือง “โฮมีโอพาธีย์ สู้วิกฤติโควิด-19 ” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 ต.ค. 64  ผวภ.ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช 
     ผูว้่าการภาค 3350 โรตารีสากล เยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการ 
             10.30 – 11.00 น. ผวภ. พบ นายก / เลขา / ผูช่้วยผูว้่าการภาค / นายกรับเลือก 
  11.00 – 12.00 น. ประชุม Club Assembly 
   12.00 – 13.30 น. ประชุมปกติประจ าสัปดาห์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 28 ต.ค. 64  นย.รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย ์
       เร่ือง  “วิกฤตส่ิงแวดลอ้มกบัประตูสู่ความย ัง่ยนื” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 4 พ.ย. 64  PRID. ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช ์
   เร่ือง “โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 11 พ.ย. 64  P.Leslie Yeap 
      เร่ือง “ COVID-19 the Malaysia Experience” 
 
 
 
 

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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