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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ี เป็ นการประชุมแบบ Hybrid เราได้ร่วมกันแสดงความเข้มแข็งโดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ทั้ง สิ้ น 30 ท่ า น เพื่ อร่ ว มต้อนรั บท่ า นผูว้ ่ า การภาค 3350 โรตารี ส ากล ผวภ. ศาสตราจารย์ ค ลินิ ก
เกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช มาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็ นทางการ และในช่วงเวลา 11.00 น. ก็เป็ นการ
ประชุม Club Assembly ให้ท่านผูว้ ่าการภาคได้รับทราบ โดยท่านประธานคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ก็
ได้รายงานโครงการภายใต้บริ การของท่านที่ได้ทาสาเร็ จไปแล้ว ผมต้องขอขอบคุ ณท่านอดี ตนายก
คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรฯ มิ ต รโรแทเรี ยนที่ ไ ด้มี ส่ ว นร่ วมทาให้ก ารประชุ ม ครั้ งนี้ ประสบ
ความสาเร็ จอย่างดีเยีย่ ม
และในการประชุ ม วันนี้ เ ราก็ ไ ด้มี กิ จ กรรม 2 กิ จ กรรม คื อ พิธี ส ถาปนาสมาชิ ก ใหม่ 3 ท่ า น
รทร.จินตนาพร ภูวเจนสถิตย์ แนะนาโดย อน.ดร.สลักจิต นพคุณ และทาง Zoom 2 ท่ าน รทร.ธีรนุช
ริจิรวนิช แนะนาโดย อน.ดร.ธวัชช์ ชัย วงศ์ ศรี มงคล และ รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี แนะนาโดย
รทร.กรกนก ศุ ภวโรภาส ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ครอบครัวโรตารี ของเราครับ ส่ วนอีก 1 ท่าน รทร.ดร.
พัช พชรเสฐี ยร แนะนาโดย รทร.ณัชชา เหมะจันทร จะทาพิธีสถาปนาในโอกาสต่ อไป ส่ วนอีก 1
กิ จกรรม คื อ ฉลองครบรอบ 37 ปี สโมสร และอวยพรวันเกิ ดท่านสมาชิกที่เกิ ดในเดื อนตุลาคม ใน
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเอง
สาหรับการประชุมสัปดาห์หน้า เป็ นการประชุมทาง Zoom ขอเรี ยนเชิญทุกท่านเข้าร่ วมประชุม
เพื่อให้กาลังใจท่านองค์ปาฐกของเรา ซึ่ งไม่ใช่ใครที่ไหน นย.ศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์ นายกสโมสรโรตารี
ลุมพีนี ที่ทางสโมสรบางรักเป็ นผูก้ ่อตั้งนัน่ เอง มาร่ วมให้กาลังใจท่านมาก ๆ นะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 15/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
29
1
35

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

47.62%
42.11%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี หนองแขม
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน

32

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ผวภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช
ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
เยีย่ มสโมสรอย่างเป็ นทางการ
ผมเป็ นโรแทเรี ยนเมื่ อ 20 ปี ที่แ ล้ว สมัยท่านผูว้ ่าการภาคเกรี ยงเพ็ชร ทองบริ สุทธิ์ เพราะลูกผม
ต้องการไปสหรัฐอเมริ กา ด้วยความรักลูกผมมาเป็ นโรแทเรี ยน ลูกผมเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนของโรตารี
โดยมี ท่ าน ผชภ.ดร.สลัก จิต นพคุ ณ เป็ นกรรมการสอบ ตอนนี้ ลูก ผมอายุ 35 ปี แล้ว เป็ นข้า ราชการ
กระทรวงการต่ างประเทศ เชี่ ยวชาญด้า นภาษาจี น ระดับ ต้น ๆ ของประเทศไทย เพราะเมื่ อเขาสาเร็ จ
การศึกษาที่โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็ได้ทุนรั ฐบาลไทยไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง ใช้เวลา 6 ปี
เพราะต้องไปเรี ยนภาษาจีน 2 ปี และเรี ยนที่มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง 4 ปี ด้วยภาษาจีนกลาง เมื่อสาเร็ จวิชาการ
ทูตที่มหาวิทยาลัยปั ก กิ่ งก็เข้ากระทรวงการต่ างประเทศและได้รับ ทุนกระทรวงการต่ า งประเทศไปที่
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ซานฟรานซิสโก ไปเรี ยนจบ International Policy Studies ตอนนี้ เป็ นกงสุ ลอยู่ที่
สถานกงสุ ลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้ 4 ปี แล้วจะกลับมาวันที่ 31 ธันวาคมนี้
ผมเป็ นอาจารย์แพทย์ที่ศิริราช 30 ปี ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2564 จบแพทย์ดว้ ยวัย 25 ปี เมื่อ 2523-2526 ไป
อยูโ่ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ทาให้ผมรักรั ชกาลที่ 10 มากเพราะไปทางานครั้งแรกในโรงพยาบาล
ที่ท่านสร้างไว้ ผมต้องทางานถวายเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่ นดิน ตลอดเวลา ผมเป็ นแพทย์ที่อยู่ในขบวนเสด็จสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิ ริกิต์ิฯ ด้วยหลายปี มากทางานถวายท่านตามเสด็จไปตามพระตาหนักต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ การ
ที่ผมเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดโรคทางช่องท้อง ผ่าตัดโรคทางทวารหนักและผ่าตัดโรคมะเร็ งในช่องท้อง ทาให้
ผมมีเวลาตามเสด็จ มีเวลามาทากิจกรรมโรตารี ได้
ผมโชคดีมากที่เลือกเรี ยนวิชาผ่าตัดไส้ติ่งเพราะคุณแม่ผมเป็ นไส้ติ่งอักเสบตอนอายุ 81 ปี และแม่ผม
ได้รับการตรวจโดยลูกชายที่เชี่ยวชาญโรคไส้ติ่งเลยตรวจไม่ผดิ พลาด แม่ผมก็ได้รับการผ่าตัดด้วยวัย 81 ปี
รอดชีวติ เพราะคนที่เป็ นไส้ติ่งในวัยสู งวัยจะวินิจฉัยไม่ค่อยได้จะเสี ยชีวิตดีที่ผมเลือกเรี ยนถูก ตอนแม่ผม
อายุ 97 ปี โดนผ่าตัดอีกเรื่ องไส้ตนั เพราะคนที่เคยโดนผ่าท้องจะมีพงั ผืดรั ดลาไส้และทาให้มีไส้ตัน ผม
เลือกเรี ยนถูกอีกเชี่ยวชาญเรื่ องไส้ตนั วินิจฉัยแม่ได้อีก ช่วยดูแลแม่ในวัย 97 ปี ทาให้ผมเห็ นว่าการผ่าตัด
คนอายุ 90 ปี เป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะแม่ผมผ่าตัดเปิ ดท้องยาวเหยียด 5 วันกลับบ้านได้กินข้าวได้ ตอนนี้
แม่ผมอายุ 101 ปี ก็เป็ นโรแทเรี ยนของสโมสรโรตารี หนองแขม บริ จาคพอลแฮร์รีสฯ US$1,000 ลูกชายผม
เป็ นโรแทเรี ยนตอนกลับจากต่างประเทศทั้งคู่และบริ จาคพอลแฮร์ รีสฯทั้งคู่ ผมบอกลูกได้ดีเพราะองค์กร
โรตารี สากลลูกต้องตอบแทนบุญคุณ
พวกเราเป็ นนักเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้งครอบครั ว ชอบเรี ยนหนังสื อ สอบเข้าสวนกุหลาบ
วิทยาลัยในสมัยผมไม่มีกวดวิชา เขาจะรับคนที่อยากมาเป็ นนักเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยอย่างแท้จริ ง คือ
ต้องเป็ นคนตั้งใจเรี ยน จบก็ไปสอบเข้าแพทย์ศริ ิ ราชปี 2517 ที่ศริ ิ ราชสมัยก่อนเขาจะรับคนที่ต้ งั ใจเป็ น
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

แพทย์อย่างแท้จริ งไม่มีการกวดวิชา มีกวดวิชาวิชาเดียวภาษาอังกฤษ อาจารย์ สงวน วงศ์ สุชาติ ผมก็ตาม
เพื่อนไปยอมเสี ยเงิ น 500 บาท ไม่ นั่งฟั ง ไม่ ค่ อยรู้ เรื่ องแต่ อยู่กับ คนเก่ งก็จ ะเก่ งตาม ที่ส วนกุ หลาบเก่ ง
รอบตัว เก่ ง คนละแบบ สมัย อยู่ส วนกุ ห ลาบผมไม่ ค่ อยเรี ย นเท่ า ไร ผมชอบเตะบอลเป็ นนัก ฟุ ต บอล
เหรี ยญทองของสวนกุหลาบวิทยาลัย กรมพลศึกษารุ่ นใหญ่ แข่งที่สนามศุภชลาศัย ใครได้เตะฟุตบอลที่
สนามศุภชลาศัยถือว่าเยีย่ มมากแล้ว ตอนเด็ก ๆ ผมเอาแต่เล่นอย่างเดียว จนกระทัง่ มาเรี ยนแพทย์เรี ยนวิชา
กุมารฯสอบตกอาจารย์ตอ้ งเรี ยกไปพบจะเรี ยนแพทย์ห้ามเล่นฟุตบอลได้แล้ว ผมบอกเลิกเล่นผมจึงได้เลิก
เล่นฟุตบอล ทาให้ผมสุ ขภาพตาดี สุ ขภาพกายแข็งแรง มือไม่สั่นตอนนี้อายุ 66 ปี ยังผ่าตัดคล่อง
ผมเป็ นโรแทเรี ยนสโมสรโรตารี หนองแขมไม่ เคยมีผวู้ ่าการภาคเขาก็เสนอผม ก่ อนการทางานใน
สโมสรโรตารี ต้องประชุมก่อน Assemblyไม่ตอ้ งมีขอ้ สรุ ป หลังจากนั้นกรรมการบริ หารไปสรุ ปแล้วทา
เป็ นนโยบายของสโมสร เพราะฉะนั้นไม่มีทะเลาะกัน ไม่มีใครเป็ นเจ้าของสโมสรถ้าทาแบบนี้ ได้สโมสร
นั้นก็จะเจริ ญรุ่ งเรื อง
แต่ก่อน สร.หนองแขมมี สมาชิก 5 คน ตอนผมเข้าไปเขามี Flexibilityมานานแล้ว ในปั จจุบนั นี้ ใช้
Hybrid ตอนผมเป็ นผูว้ า่ การภาคผมเครี ยดมาก โควิดมาแล้วจะอบรมนายกสโมสรอย่างไรท่าน อน.นสพ.
สมชัย รุ่ งศรี สวัสดิ์ บอกไม่ตอ้ งเครี ยดมีการประชุมแบบใช้เทคโนโลยี สุ ดท้ายมีการฝึ กอบรมนายกสโมสร
DTA เรี ยบร้อย สถาปนาผูว้ ่าการภาคต้องยิ่งใหญ่สุดท้ายทาอะไรไม่ได้เลยไปหาท่านอดีตประธานโรตารี
สากลพิชัย รั ตตกุล ให้ท่านคล้องเหรี ยญให้เลยได้เป็ นผูว้ า่ การภาค
ประธานโรตารี สากล เชคการ์ เมห์ ตา ท่านเป็ นคนอินเดียคนที่ 3 ที่เป็ นประธานโรตารี สากล ของเรา
มี 1 คนแล้วชื่อ ฯพณฯ พิชัย รั ตตกุล ท่านเป็ นอดีตประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นอดีตรองนายกรัฐมนตรี
ท่านเป็ นคนซื่อสัตย์สุจริ ตผมไปสัมผัสกับท่านมาแล้วถึงได้รู้ แต่ก่อนผมไม่ชอบนักการเมือง ผมถึงมาเป็ น
โรแทเรี ยนเพราะโรแทเรี ยนไม่ยงุ่ การเมือง ผมถูกเชื้อเชิญให้เข้าพรรคการเมืองหลายครั้ง ผมบอกไม่ชอบ
ผมชอบเป็ นหมอผ่าตัด ผมถูกเชื้อเชิ ญให้เป็ นรองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถูกเชื้อเชิ ญให้เป็ นรอง
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แต่ผมปฏิเสธหมดผมบอกว่าผมต้องการเป็ นโรแทเรี ยนเพราะ
โรแทเรี ยนทาให้ชีวติ ผมมีความสุ ข แต่ก่อนผมเป็ นคนซี เรี ยสพออยู่ในองค์กรโรตารี เขามีความสุ ขกันแล้ว
เราจะไปทุกข์ทาไม แต่ก่อนผมมีแต่ความทุกข์ผมดูแลคนไข้เป็ นมะเร็ งใกล้ตายชีวิตมันทุกข์ พอผมเข้ามา
ในโรตารี เขาบอก Rotary Have Fun มีเงินยิ่งสนุ กถ้าเก็บฝากธนาคารไว้ไม่มีประโยชน์ เหมือน Goal
เป้ าหมายถ้าเก็บไว้ที่ตวั No good ท่าน เชคการ์ เมห์ ตา พูดไว้ Goals kept to yourselves are no good
คุณต้องบอกว่าคุณมีเป้ าอะไร ผมมีเป้ าผมจะทางานถวายเจ้า
พลเอกพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน ท่านเป็ นพระราชโอรสของรั ชกาลที่ 5
และเป็ นพระบิดาแห่ งโรตารี ไทย เป็ นพระบิดาแห่ งรถไฟไทย และเป็ นพระบิดาแห่ งการสื่ อสารไทย ของ
ผมก็พระบิดาแห่ งการแพทย์ ปัจจุบันคื อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ท่านชื่อว่ามหิดลแปลว่าแผ่ นดิน ลูกชายท่านคือภูมิพล พลังของแผ่ นดิน ผมทางานถวายเจ้าเพราะผมรู้ว่า
จะได้เป็ นผูว้ า่ การภาคผมตื่นเต้นเพราะว่าเราทางานถวายเจ้า ท่านประชุมครั้งแรกที่วงั พญาไท โรงพยาบาล
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

พระมงกุฎเกล้ าในปั จจุบนั เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2473 2 ปี ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเรา
ผมไปกราบพระบรมรู ปของท่านขอพรท่านว่า ผมจะเป็ นผูว้ ่าการภาคเพราะท่านเป็ นผูว้ ่าการภาคคนที่ 1
เมื่อ 91 ปี เพราะโรตารี ในประเทศไทย 91 ปี แล้ว โรตารี ในโลกของเรา 117 ปี แล้ว ผมขอให้พวกเราชาว
โรแทเรี ยน สุ ภาพบุรุษ คือสามีของโรแทเรี ยนผูห้ ญิง โรตารี แอนน์ คือภรรยาของโรแทเรี ยนผูช้ าย ขอให้
โรตารี แอนน์ สุ ภาพบุรุษ ลูกหลานโรแทเรี ยนในประเทศไทย อย่าเป็ นอะไร อย่าเป็ นโรคร้ายจากโควิด-19
ผมไปขอพรท่านเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพราะผมคิดว่าทุกวันนี้ผมมาทางานผมทางานถวายเจ้า
ท่านเชคการ์ เมห์ ตา ประธานโรตารี สากลอินเดี ยท่านเป็ นโควิด-19 ท่านมาเป็ นนโรแทเรี ยน ถ้าไม่
เป็ นโรแทเรี ยนเสี ยชีวิตไปแล้ว ติดกับคนทาครั ว ผมเลยบอกแม่มาเป็ นโรแทเรี ยนจะได้ไม่ต้องเสี ยชี วิต
ท่านเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี กัลกัตตา – มาห์ นาการ์ รั ฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ท่านพูดไว้ดีมาก
“Service is the rent I pay for the space I occupy on this earth” ท่านบอกว่า ที่เรามาบาเพ็ญประโยชน์
มาช่วยเหลือคนทัว่ ๆ ไป ในปัจจุบนั ที่เราทาอยู่น้ ี ก็คือค่าเช่าที่ฉันได้เกิดมาในโลกนี้ และฉันได้มีความสุ ข
สบายในโลกนี้ ฉัน ได้ท ามาหากิ นจนร่ ารวย ฉันมี เ งิ นมี ทอง มี ค รอบครั วที่ อบอุ่ น มี เพื่อนที่ดี งาม เป็ น
โรแทเรี ยน นัน่ แหละท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
Core Values องค์กรทุกองค์กรต้องมีคุณค่าหลัก Fellowship เพื่อนที่มีอุดมการณ์ เดียวกัน Integrity
ซื่อสั ตย์สุจริ ต แปลเป็ นไทยคือคุณธรรม Diversity ความหลากหลาย องค์กรเรามีสมาชิกเยอะมี Diversity
มาก Service บาเพ็ญประโยชน์ โรตารี ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพราะเรื่ อง Service , Leadership
การเป็ นผู้นา องค์กรทุกองค์กรไม่วา่ องค์กรไหนต้องฝึ กความเป็ นผูน้ า
Vision Statement , Vision แปลว่าวิสัยทัศน์ เมื่อเรามี Vision เราก็ตอ้ งมี Action ความฝัน เขา
กล่าวไว้ว่า TOGETHER we see a world where PEOPLE unite and take action to CREATE lasting
CHANGE across the globe in our communities and in ourselves เขาจะพูด in ourselves เสมอ ตัวเรา
ต้องดีก่อนถึงมีสุขภาพ พลังจิต วิญญาณ อารมณ์ สังคมที่ดี ถึงจะไปทาอะไร
เมื่อมี Vision แล้วต้องมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือ Increase Our Impact เพิ่มพูนผลกระทบ ขจัดโปลิโอ
อยูบ่ รรทัดแรก ผมมาเยี่ยมสโมสรท่าน ท่านบริ จาค Annual Fund เป็ นหมื่น ๆ ทาไมท่านไม่บริ จาคเข้าไป
ใน PolioPlus Fund เขาบอกบริ จาค Annual Fund จะกลับมาที่สโมสรอีก 3 ปี ข้างหน้า แต่ ทาไมด้าน
โปลิโอเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะปี 1945 ช่วงสงครามโลกสงบเพราะระเบิดปรมาณูที่ฮิโนชิ มะและนางาซากิ
ประเทศญี่ปนุ่ ปรากฏว่าอเมริ กาเกิดโปลิโอระบาดคนตาย 30,000 กว่าคน พิการอีก 300,000 คน เขาถึงทุ่ม
ทุนมหาศาล ตอนนี้ โปลิโอยังไม่ หมดไปจากโลกเหลื อ 2 ราย ที่อัฟกานิ สถาน และที่ปากีสถาน เพิ่มพูน
ผลกระทบ Impact PolioPlus องค์กรโรตารี เอาเงินไปเพิ่มพูนได้ Expand Our Reach ขยายการเข้ าถึง
Enhance Participant Engagement ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม สมาชิกของสโมสรต้องให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
ต้องทาโดยคนทั้งสโมสร Increase Our Ability To Adapt เพิ่มขีดความสามารถในการปรั บตัว วันนี้ เรา
มี Zoom มี Hybrid มี Onsite ทาให้เรามีสมาชิกเพิ่มคุณหมอที่เป็ นหมอโรคไตท่านก็สามารถเข้ามาเป็ น
สมาชิกได้
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
ผวภ.ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.วิรุณ บุญนุช
ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เยีย่ มสโมสรอย่ างเป็ นทางการ
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่
รทร.จินตนาพร ภูวเจนสถิตย์
ทาง Zoom 2 ท่ าน รทร.ธีรนุช ริจริ วนิช และ รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ฉลองครบรอบ 37 ปี สโมสร และ
อวยพรวันเกิดผูท้ ี่เกิดในเดือนตุลาคม
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
ผวภ.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.วิรุณ บุญนุช
ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เยีย่ มสโมสรอย่างเป็ นทางการ
********************************************

วันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 64

นย.ศ.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”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 64

อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด
เรื่ อง “อสังหาฯ ไทยในยุคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64

อน.ทวีชยั เติมคุณานนท์

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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