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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก นยล.ปราณี วิทยเมธ นายกรับเลือกของสโมสร
ได้มาบรรยายในเรื่ อง “โฮมีโอพาธีย์ สู้ วกิ ฤติโควิด-19” ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมากในขณะนี้ ทาให้เรารู ้
ว่าโฮมีโอพาธียก์ ลายมาเป็ นยารักษาทางเลือกร่ วมกับแพทย์แผนปัจจุบนั ในการรักษาผูป้ ่ วยโควิด-19
ทามาจากพืช สมุนไพร แร่ ธาตุ และสารสกัดจากสัตว์ ซึ่ งผ่านกระบวนการละลายความเข้มข้นลง ซึ่ งมี
ผูส้ นใจและเข้าร่ วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 31 ท่าน
และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ผม และ รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ เลขาสโมสร อน.ชัญญา
วีรบารมี ประธานบริ การเยาวชน ได้เข้าร่ วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หารสโมสรอินเทอร์ แรคท์
โรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒารามฯ ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี บางรัก ทาง Zoom ได้เห็นผลงาน ความ
เข้มแข็งของน้อง ๆ อินเตอร์แรคท์ รู ้สึกประทับใจและน่าภูมิใจมากครับ
สาหรับการประชุมสัปดาห์หน้า เป็ นวันสาคัญอีกวันหนึ่งของสโมสร ขอเชิญท่านคณะกรรมการ
บริ หารสโมสร และท่านสมาชิก ได้ร่วมกันแสดงความเข้มแข็งในการมาร่ วมกันต้อนรับท่านผูว้ ่า
การภาค 3350 โรตารี สากล ผวภ.ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช ที่จะมาเยีย่ มสโมสร
อย่างเป็ นทางการ พร้อมทั้งให้ท่านประธานคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ได้นาเสนอแผนงานที่ได้ทาไป
แล้วภายใต้โครงการบริ การของท่านในโอกาสนี้ดว้ ย การประชุมครั้งนี้เป็ นการประชุมแบบ Hybrid
ณ ห้อง The Silom 1-2, ชั้น 2 โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 14/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
23
5
37

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

44.44%
41.72%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี พระโขนง
สโมสรโรตารี สาทร
อินเทอร์ แรคท์ โรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒาราม
รวม
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

28

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

นยล.ปราณี วิทยเมธ
นายกรับเลือก สโมสรโรตารีบางรัก
โฮมีโอพาธีย์ สู้ วกิ ฤติโควิด-19
โฮมีโอพาธีย์เป็ นหนึ่ งในการแพทย์ทางเลื อกที่ปลอดภัย ช่วยปรั บสมดุ ลร่ างกายแบบองค์รวมและ
กระตุน้ ให้ร่างกายสร้ างภูมิคุม้ กันตามธรรมชาติ ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแม้แต่ เด็กผูส้ ู งอายุและสัตว์ ภายใต้
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไม่ มีผลข้างเคี ยงเพราะสกัดจากสารธรรมชาติ ในกระบวนการเจื อจางยิง่ ยวด
คิดค้นโดยนายแพทย์แซมมวล คริ สเตียน เฟดดริ ก ฮาห์เนมานน์ เมื่อ 200 กว่าปี ก่อน และใช้ในการดูแล
อาการป่ วยทั้งแบบเฉี ยบพลัน เรื้ อรั งและแม้แต่ กรณี ระบาดได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั มี การ
ศึกษาวิจยั รองรับและบันทึกข้อมูลอาการและตารับบาบัดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ
ปัจจุบนั โฮมีโอพาธีย์ได้รับการยอมรับและเป็ นหนึ่ งในห้าการแพทย์ทางเลือกที่เอกสารของ WHO
ตีพมิ พ์ในปี 2019 ระบุวา่ มีการใช้ใน 100 ประเทศทัว่ โลก
ศาสตร์น้ ีคน้ พบโดยคุณหมอฮาห์ เนมานน์ บิดาแห่ งโฮมีโอพาธีย์ ในปี 1790 ท่านเป็ นนักการศึกษามี
ความเชี่ยวชาญภาษาถึง 7 ภาษา ท่านได้ไปพบงานเขียนของ ดร.วิลเลียม คูลเลน เรื่ องเปลือกซิ งโคนาหรื อ
ควินิน เป็ นยาช่วยรั กษามาลาเรี ย เมื่ อทดลองทาให้ท่านค้นพบว่าสรรพสิ่ งในโลกล้วนมี พลังงานที่เป็ น
คุณสมบัติประจาตัวอยู่ ต่ อมาท่านได้ทาการทดลองค้นพบยาทั้งหมด 99 ตัวตลอดชีวิตการทางานเรื่ อง
โฮมีโอพาธีย์ของท่าน ยาแต่ละตัวมี การนาไปเจือจางอย่างยิ่งยวด ยิ่งเจือจางมากเท่าไรพลังงานที่ได้จาก
ตัวยาแต่ละตัวจะสามารถรักษาได้ลึกถึงระดับอารมณ์และจิตใจ หลักการของโฮมีโอพาธีย์ที่ท่านค้นพบคือ
Similar Similibus Curantur หรื อ Like Cures Like หนามยอกเอาหนามบ่ ง
ในส่ วนตัวได้ไปพบ ศ.นพ.อมร เปรมกมล รั กษาริ มฝี ปากแห้งแตกรั กษามาหลายที่ไม่ได้ช่วยให้
อาการดีข้ ึน คุณหมอได้สัมภาษณ์เกือบ 1 ชัว่ โมง ท่านหยอดยาตัวหนึ่ งให้ นั่งคุยต่อไม่ถึง 15 นาที ปากที่
แตกแห้งชุ่มขึ้น ๆ เป็ นสี ชมพูอย่างน่ าอัศจรรย์ คุณหมอสรุ ปว่าแพ้ผงชูรสยาที่ให้ไปทาจากผงชูรส ตั้งแต่
นั้นมาความสนใจเรื่ องศาสตร์ น้ ี ก็เข้าสู่ สายเลือด เริ่ มศึกษาเข้าเรี ยนทั้งกับกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งจัดโดย
สมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่ งประเทศไทย และได้มีโอกาสศึกษาระดับ Certificate กับมหาวิทยาลัยโฮมีโอพาธีย์
เมืองไจเปอร์ ประเทศอินเดีย
ปรัชญาพืน้ ฐานของโฮมีโอพาธีย์
1. พลังชี วิต มนุ ษย์ทุกคนเกิ ดมาพร้ อมพลังชี วิตที่เต็มเปี่ ยมแต่เมื่ อเวลาผ่านไปเราได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร สารพิษ สิ่ งเร้าต่าง ๆ เข้ามาทาให้พลังชีวิตของเราลดน้อยถอยลงขาดความสมดุลโอกาสที่
จะเกิดโรคเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้น
2. ความเป็ นปัจเจก เด็กวัยรุ่ นปวดประจาเดือนทุกครั้งที่มีประจาเดือน บางคนอาจจะด้วย
สรี ระของตนเอง เช่ น ปากมดลูกคว่าเวลามีประจาเดื อน ส่ วนอีกคนหลังจากที่สัมภาษณ์พบว่าเธออยู่ใน
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ครอบครั ว สั ง คมสภาพแวดล้อมที่ บูล ลี่ เ พศหญิ ง ดัง นั้น ทุ ก ครั้ งที่ เ ด็ ก หญิ ง คนนี้ มี ประจ าเดื อนซึ่ ง เป็ น
สัญลักษณ์ของความเป็ นสตรี เพศเลยปวดประจาเดือน แพทย์ผใู้ ห้การรักษาให้ยาซึ่ งเข้าไปรักษาถึงระดับ
จิตใจให้ปรับพลังชีวติ ขึ้นมา ทาให้ความเจ็บปวดของเธอหาย
3. พลังแห่ งการรั กษาของธรรมชาติ คือความเหมือนของตารับยาจะต้องแมทช์กบั ความเหมือนกับ
ภาพของคน ๆ นั้น เช่น คนนั้นมีบุคลิกลักษณะความคิดอารมณ์จิตใจอาการทางกายแบบนี้ ภาพยาจะต้อง
แมทช์กบั กลไกในการรักษามุ่งเน้นในเรื่ องพลังงานของตารับยาจะต้องมีมากกว่าระดับพลังชีวิตของผูป้ ่ วย
การแพทย์หลายสาขาในโลกแบ่งตามการแก้ไขปั ญหาเป็ น 4 ระดับ 1.ระดับโครงสร้ าง เช่น ต้องใช้
การผ่าตัดแก้ไข 2.ระดับโมเลกุล ใช้สมุ นไพรหรื อสารเคมี ปรับการทางานของร่ างกาย 3.ระดับพลังงาน
เป็ นการโยกย้ายถ่ายเทพลังงานในร่ างกาย เช่น ฝังเข็ม 4.ระดับข้ อมูล ที่เข้ามาในชีวิตเรา การเสพข้อมูลที่
มีผลต่อร่ างกาย จิตใจ นาสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระดับโครงสร้างได้ ซึ่งโฮมีโฮพาธีย์อยูใ่ นระดับนี้
การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ การรั กษา รักษาที่คน อาการมีส่วนใช้การพิจารณาแต่จะดูคนทั้งคนไม่ได้ดู
แยกส่ วน มุมมอง เราดูองค์รวมทั้งหมด หลักการ รั กษาคล้ายอะไรทาให้ป่วยใช้ตัวนั้น วิธีการ โฮมีโอ
พาธีย์เป็ นยาที่เจือจางมากจนถึงระดับ Information ระดับพลังงาน จะเข้าไปสั่นท้องกับพลังงานชีวิตของ
ผูป้ ่ วยไปช่วยกระตุน้ พลังชีวติ ให้ฟ้ื นตัวขึ้นและปรับความสมดุลของร่ างกาย สาเหตุของความป่ วย เรามอง
ว่านัน่ คือคนไข้ขาดความสมดุล เป้ าหมาย แก้ทุกอาการไม่แยกส่ วนเราจะดูท้ งั หมด แล้วยา 1 ตัว สามารถ
แก้ทุกอาการ ผลระยะยาว ไม่มี จะไม่สร้างปัญหาใหม่ เป็ นการแก้สาเหตุที่แท้จริ ง
แหล่ งที่มาของโฮมีโอพาธี ย์ ยาที่เรานามาใช้ในการผลิต โฮมิโอพาธีร์ เช่น พืช ส่ วนต่าง ๆ ของพืช
ส่ วนต่าง ๆ ของสัตว์หรื อแม้แต่ พิษของสัตว์ เช่ น พิษงู พิษผึ้ง แร่ ธาตุ เชื้ อโรค เช่น เอาเชื้อ ไวรัสวัณโรค
มารักษาบางโรค สารจากต่อมไร้ท่อ หรื อ แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ รังสี เอกซเรย์ เป็ นต้น
กระบวนการผลิตโฮมีโอพาธีย์มี 2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การทาเจือจาง ต้องเจือจางแบบยิ่งยวด โดยใช้
สมุนไพรหรื อธาตุตน้ แบบ หลังจากที่สกัดออกมาเป็ นน้ าแล้ว 1 หยด ละลายลงในน้ าหรื อแอลกอฮอล์ 99
หยดจะได้เจือจาง 1/100 เรี ยกว่า 1C จากนั้นนา 1C มา 1 หยดละลายน้ า 99 หยด เท่ากับเจือจาง 1/10,000
ทาอย่างนี้ไปเรื่ อย ๆ ถึงครั้งที่ 13 หรื อ 13C เจือจางจนไม่มีโมเลกุลยา เหลือแต่น้ าเปล่าที่ได้ประจุพลังงาน
ของสมุนไพรหรื อธาตุน้ นั ๆ ไว้แล้ว ยิง่ เจือจางมากครั้งหรื อ C สูงขึ้นพลังงานยิง่ สูงขึ้น ในระดับที่เรารักษา
ทางกายภาพเราจะใช้พลังงานที่ไม่สูงนัก เช่น 30C หรื อ2 00C แต่ถา้ สูงกว่า 200C จะช่วยในเรื่ องจิตใจ
อีกขั้นตอนคื อการกระแทกขวด ช่ วยปรั บโครงสร้ างของน้ าในการเรี ยงตัวขึ้ นใหม่ เรี ยกว่า nano
associates จะเกิดในสารละลายมีข้ วั เช่ น น้ าที่เจื อจางเป็ นอนุ กรมอย่างยิง่ ยวดเมื่ อผ่านแรงกระแทกเพื่อ
กระจายความจาจากสารตั้งต้นของพืชในน้ าที่ยงั ไม่มี และตัว nano associates โครงสร้างน้ าที่ก่อใหม่ น้ ี
action ได้เหมือนยา ความที่ไม่มีสะสารเนื้อยาเหลืออยูท่ าให้ร่างกายไม่โดนกระทบ คือไม่ก่อเกิดโรคใหม่
แต่ ข้อเสี ย คื อการไปยื่น ขอ อย. ก็ จะถู ก ปฏิเ สธเพราะไม่ มี อะไรให้ ต รวจ แต่ ปัจ จุ บ ัน นี้ มี เ ทคโนโลยีที่
สามารถจับความทรงจาของน้ า นั่นคือสาเหตุว่าทาไมโฮมีโอพาธี ย์จึงได้เป็ นยาระดับ Information คื อ
ข้อมูลของยาตั้งต้นหรื อสารตั้งต้นยังคงอยู่ในน้ า

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

บางตารั บของโฮมีโอพาธีย์ที่ใช้กนั มาก เช่น Arnica ดอกเดซี่ ภูเขา ช่วยเรื่ องการกระแทก ฟกช้ า
ดาเขียวไปจนถึงกรณี เส้นเลือดแตกในสมอง Apis ทาจากพิษผึ้งช่วยเรื่ องแมลงสัตว์กดั ต่อยที่มีลกั ษณะ
บวมแดงร้อน Calendula ดอกดาวเรื องฝรั่ง ช่วยเรื่ องแผลสด Carbo Veg ในช่วงโควิดระบาดมาก ๆ
สมาคมโฮมี โ อพาธี ย์ ฯ ได้ มี โ อกาสให้ ตั ว นี้ ท าจากถ่ า นที่ เ ผาแล้ ว ท าให้ เ กิ ด คาร์ บ อนไดออกไซด์
เกลือจิ้มเกลือ คนไข้ที่ขาดออกซิเจนปอดมีปัญหาจะให้ตวั นี้ Phosphorus ทาจากแร่ ฟอสฟอรัส ช่วยเรื่ อง
เส้นเลือดที่ตีบในปอด หลังจากโดนพิษโควิดตัวนี้ ช่วยได้มากและทางานคู่กบั Carbo Veg จะทาให้ปอด
คนไข้ดีข้ ึน Calcarea Carbonica ทาจากเปลือกหอยนางรม ช่วยเรื่ องเข่าเสื่ อม
โฮมีโอพาธีย์เข้ามามีบทบาทสู้ วิกฤติโควิด-19 กับ 3 ตารับ ซึ่ งมี Bryonia alba 200C อยู่ดว้ ย แต่พอ
รอบสุ ดท้ายพบว่าตัว Bryonia alba 200C ช่วยในการดูแลทั้งผูท้ ี่ยงั ไม่เจ็บป่ วยและผูท้ ี่เจ็บป่ วยได้ดีกว่า
ตารับอื่น ดังนั้นสมาคมโฮมีโอพาธีย์ฯ จึงใช้ไบรโอเนียเป็ นทัพหน้าที่จะเข้าไปช่วยดูแล
ไบรโอเนี ยนามาจากต้ นไบรโอเนี ยขาวหรื อต้ นฮ็ อพป่ า เป็ นสมุ นไพรที่ใช้มาหลายพันปี สาหรั บ
อาการข้อบวม ข้ออักเสบ ปอดอัก เสบ ปอดติ ดเชื้ อ เป็ นยาระบายอ่อน ๆ โฮมีโอพาธี ย์ ใช้รั กษาอาการ
บาดเจ็บเฉียบพลัน โรคเกี่ยวกับปอดและโรคทางเดินหายใจ เป็ นตารับสาคัญในการรักษาไข้หวัดใหญ่ ทั้ง
อาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ช่วยดูแลระบบทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกไปจนถึงปอดส่ วนบน
เราเริ่ มแจกจ่ ายไบรโอเนี ย 200C เมื่ อต้นพฤษภาคม 2564 ศ.นพ.อมร เปรมกมล นายกสมาคม
โฮมีโอพาธี ย์ฯ ตั้งกลุ่ ม ไลน์ ระดมสรรพกาลังทั้งคุณหมอและพวกที่กาลังเรี ยนศาสตร์ น้ ี ผลึ กกาลังกับ
สมาคมฯ น าไปแจกที่ ชุม ชนคลองเตย คุ ณ ครู ป ระที ป อึ้ ง ทรงธรรม ได้ม าออกรายการไลฟ์ สดกับ
คุณหมออมรว่าหลังจากที่ได้นาไบรโอเนียไปแจกจ่ายแล้วอัตราการติดเชื้อลดลง ๆ และอัตราการเกิดใหม่ก็
น้อยลงเช่ นกัน เมื่ อถู กเผยแพร่ ออกไปก็ มี ห ลายบริ ษัท โดยเฉพาะไซต์ง านก่ อสร้ า ง บริ ษัทต่ า ง ๆ ที่ มี
พนักงานคนไทยและต่างชาติหลัง่ ไหลมาขอไบรโอเนียไปช่วยดูแลพนักงาน กองการแพทย์ ทางเลือกและ
กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุ ขเข้ามาร่ วมมือกับเราในการผลิตยาเม็ดไบรโอเนีย เราเอามา
ผสมน้ าแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า บริ ษทั ต่าง ๆ และประชาชนที่ได้รับไบรโอเนียบริ จาคเงินสนับสนุ นทาให้
สามารถแจกจ่ายจนบัดนี้เกือบ 2 ล้านขวดทัว่ ประเทศ
รพ.ราชพิพัฒน์ เป็ นโรงพยาบาลนาร่ องแจกไบรโอเนีย เราจัดทีมจิตอาสาไปประจาที่นั่นแจกให้กบั
บริ ษทั ที่อยู่รอบ ๆ เขตพุทธมณฑลสาย 2 สาย 3 ไปถึ งสมุทรสาคร ประจวบคี รีขันธ์ รพ.ดอนตู มรับศึก
หนักมากอยู่ที่นครปฐม โรงงานต่าง ๆ เขตสมุทรสาคร พระราม 2 หลั่งไหลไปขอจนยาไม่ พอ มี แจกที่
รพ.พระนั่งเกล้ า สโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ตเป็ นหัวหอกแรกที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเรื่ องโควิดที่ภูเก็ต เรา
ช่วยผลึกกาลังเพือ่ ลดปริ มาณผูป้ ่ วยจนกระทัง่ สร้างให้ชาวภูเก็ตมีภมู ิคุม้ กันมากขึ้น หลายแห่ งมาขอรวมทั้ง
โรงเรี ยนหรื อสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่มาขอเรี ยนวิธีเตรี ยมน้าไบรโอเนียจากทีมอาสาของเรา
เป้ าหมายของสมาคมโฮมีโอพาธีย์ฯและจิตอาสาทุกคน ช่วยรักษาชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่ วม
ชาติในยามวิกฤติไม่มีอะไรสาคัญไปกว่านี้ อีกแล้ว และขอจบการบรรยายด้วยคาที่คุณหมอฮาห์ เนมานน์
ได้ฝากไว้ยงั คนรุ่ นหลัง Dare to Be Wise จงกล้ าเดินไปสู่ หนทางแห่ งพุทธิปัญญา

สโมสรโรตารี
บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ นยล.ปราณี วิทยเมธ
บรรยายเรื่อง “โฮมีโอพาธีย์ สู้ วกิ ฤติโควิด-19 ”
เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรัก มอบทุนการศึกษา ประจาปี 2564
ให้ แก่นักศึกษา วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ จานวน 27 ทุน
เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ทางZoom

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ ประจาปี 2564

1. นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
2. อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์
3. อน.บุญสื บ ยศเมธา
4. อน.ประวีร์ เตชะสิ ทธิ์
5. อน.ดร.สลักจิต นพคุณ
6. อน.รุ ทร นพคุณ
7. อน.กิตติ ตั้งทรงธรรม
8. อน.สถาปัตย์ ปรี ดา
9. อน.ไกรรัตน์ วัตสัล
10. อน.ทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
11. อน.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริ คาวา
12. นยล.ดีภกั ซาห์ธนวุฒิ
13. รทร.อภิญญา จรัสกุณโฮง
14. รทร.ชุติลกั ษณ์ พานิชชีวะ
15. รทร.ณัชชา เหมะจันทร
16. รทร.ทพ.กิตติ์วตั ร กิตติ์เรื องพัชร
17. รทร.มณี จิตร สุ วรรณศิลป์
18. คุณสมนึก ศุภวโรภาส
19. มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ
20. คุณเอื้อมพร ภาติกร
21. คุณดารา ภัคพงษ์ชยั
22. คุณพีรยุทธ ชูจิรวงศ์
23. คุณพิศตะวัน นิลกาญจน์
24. คุณศิริพร ผลชีวิน

2 ทุน
1 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
นยล.ปราณี วิทยเมธ
นายกรับเลือกสโมสรโรตารีบางรัก
บรรยายเรื่อง “โฮมีโอพาธีย์ สู้ วิกฤติโควิด-19 ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.

ผวภ.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช
ผูว้ ่าการภาค 3350 โรตารี สากล เยีย่ มสโมสรอย่างเป็ นทางการ
ผวภ. พบ นายก / เลขา / ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค / นายกรับเลือก
ประชุม Club Assembly
ประชุมปกติประจาสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 64

นย.รศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์
เรื่ อง “วิกฤตสิ่ งแวดล้อมกับประตูสู่ ความยัง่ ยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 64

PRID. ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
เรื่ อง “โรตารี กบั ปัญหาเยาวสตรี โลก”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64

P.Leslie Yeap
เรื่ อง “ COVID-19 the Malaysia Experience”

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
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