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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          สัปดาห์น้ี เป็นการประชุมแบบ Hybrid เราไดร่้วมกนัแสดงความเขม้แข็งโดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 30 ท่าน เพื่อร่วมต้อนรับท่านผูว้่าการภาค 3350 โรตารีสากล ผวภ. ศาสตราจารย์คลินิก 
เกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช มาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ และในช่วงเวลา  11.00 น. ก็เป็นการ
ประชุม Club Assembly ใหท่้านผูว้่าการภาคไดรั้บทราบ โดยท่านประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ก็
ไดร้ายงานโครงการภายใตบ้ริการของท่านท่ีไดท้  าส าเร็จไปแลว้ ผมตอ้งขอขอบคุณท่านอดีตนายก 
คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ มิตรโรแทเรียนท่ีได้มีส่วนร่วมท าให้การประชุมคร้ังน้ีประสบ
ความส าเร็จอยา่งดีเยีย่ม 
 
          และในการประชุมวนัน้ีเราก็ไดมี้กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ 3 ท่าน 
รทร.จนิตนาพร ภูวเจนสถิตย์ แนะน าโดย อน.ดร.สลกัจิต นพคุณ และทาง Zoom 2 ท่าน รทร.ธีรนุช  
ริจิรวนิช แนะน าโดย อน.ดร.ธวัชช์ชัย วงศ์ศรีมงคล และ รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี แนะน าโดย 
รทร.กรกนก  ศุภวโรภาส ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่ครอบครัวโรตารีของเราครับ ส่วนอีก 1 ท่าน รทร.ดร.
พชั พชรเสฐียร แนะน าโดย รทร.ณัชชา เหมะจันทร จะท าพิธีสถาปนาในโอกาสต่อไป ส่วนอีก 1 
กิจกรรม คือ ฉลองครบรอบ 37 ปีสโมสร และอวยพรวนัเกิดท่านสมาชิกท่ีเกิดในเดือนตุลาคม ใน
บรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง 
 
           ส าหรับการประชุมสัปดาห์หนา้ เป็นการประชุมทาง Zoom ขอเรียนเชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุม
เพื่อใหก้ าลงัใจท่านองคป์าฐกของเรา ซ่ึงไม่ใช่ใครท่ีไหน นย.ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นายกสโมสรโรตารี
ลุมพีนี ท่ีทางสโมสรบางรักเป็นผูก่้อตั้งนัน่เอง มาร่วมใหก้ าลงัใจท่านมาก ๆ นะครับ  
   
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 15/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  21 ตุลาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    29 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
   ขาดประชุม    35 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 47.62% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  42.11% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีหนองแขม    2 ท่าน 
         
       รวม   32 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ผมเป็นโรแทเรียนเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว สมัยท่านผูว้่าการภาคเกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธ์ิ เพราะลูกผม
ตอ้งการไปสหรัฐอเมริกา ดว้ยความรักลูกผมมาเป็นโรแทเรียน ลูกผมเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนของโรตารี
โดยมี ท่าน ผชภ.ดร.สลักจิต นพคุณ เป็นกรรมการสอบ ตอนน้ีลูกผมอายุ 35 ปีแล้ว เป็นข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ เช่ียวชาญด้านภาษาจีนระดับต้น ๆ ของประเทศไทย เพราะเม่ือเขาส าเร็จ
การศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็ไดทุ้นรัฐบาลไทยไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ใชเ้วลา 6 ปี 
เพราะตอ้งไปเรียนภาษาจีน 2 ปี และเรียนท่ีมหาวิทยาลยัปักก่ิง 4 ปี ดว้ยภาษาจีนกลาง เม่ือส าเร็จวิชาการ
ทูตท่ีมหาวิทยาลัยปักก่ิงก็เข้ากระทรวงการต่างประเทศและได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศไปท่ี
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซานฟรานซิสโก ไปเรียนจบ International Policy Studies ตอนน้ีเป็นกงสุลอยู่ท่ี
สถานกงสุลใหญ่นครเซ่ียงไฮ้ 4 ปีแลว้จะกลบัมาวนัท่ี 31 ธนัวาคมน้ี 
         ผมเป็นอาจารยแ์พทยท์ี่ศิริราช 30 ปี ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2564 จบแพทยด์ว้ยวยั 25 ปี เม่ือ 2523-2526 ไป
อยูโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว ท าให้ผมรักรัชกาลที่ 10 มากเพราะไปท างานคร้ังแรกในโรงพยาบาล
ท่ีท่านสร้างไว ้ผมตอ้งท างานถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตลอดเวลา ผมเป็นแพทยท่ี์อยู่ในขบวนเสด็จสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ดว้ยหลายปีมากท างานถวายท่านตามเสด็จไปตามพระต าหนักต่าง ๆ ทัว่ประเทศ การ
ท่ีผมเช่ียวชาญดา้นผา่ตดัโรคทางช่องทอ้ง ผา่ตดัโรคทางทวารหนักและผ่าตดัโรคมะเร็งในช่องทอ้ง ท าให้
ผมมีเวลาตามเสด็จ มีเวลามาท ากิจกรรมโรตารีได ้ 
         ผมโชคดีมากท่ีเลือกเรียนวชิาผา่ตดัไส้ต่ิงเพราะคุณแม่ผมเป็นไส้ต่ิงอกัเสบตอนอายุ 81 ปี และแม่ผม
ไดรั้บการตรวจโดยลูกชายท่ีเช่ียวชาญโรคไส้ต่ิงเลยตรวจไม่ผดิพลาด แม่ผมก็ไดรั้บการผ่าตดัดว้ยวยั 81 ปี
รอดชีวติ เพราะคนท่ีเป็นไส้ต่ิงในวยัสูงวยัจะวินิจฉัยไม่ค่อยไดจ้ะเสียชีวิตดีท่ีผมเลือกเรียนถูก ตอนแม่ผม
อายุ 97 ปี โดนผ่าตดัอีกเร่ืองไส้ตนัเพราะคนท่ีเคยโดนผ่าทอ้งจะมีพงัผืดรัดล าไส้และท าให้มีไส้ตัน ผม
เลือกเรียนถูกอีกเช่ียวชาญเร่ืองไส้ตนัวินิจฉัยแม่ไดอี้ก ช่วยดูแลแม่ในวยั 97 ปี ท าให้ผมเห็นว่าการผ่าตัด
คนอาย ุ90 ปี เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะแม่ผมผ่าตดัเปิดทอ้งยาวเหยียด 5 วนักลบับา้นไดกิ้นขา้วได ้ตอนน้ี
แม่ผมอาย ุ101 ปี ก็เป็นโรแทเรียนของสโมสรโรตารีหนองแขม บริจาคพอลแฮร์รีสฯ US$1,000 ลูกชายผม
เป็นโรแทเรียนตอนกลบัจากต่างประเทศทั้งคู่และบริจาคพอลแฮร์รีสฯทั้งคู่ ผมบอกลูกไดดี้เพราะองค์กร
โรตารีสากลลูกตอ้งตอบแทนบุญคุณ 
           พวกเราเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้งครอบครัว ชอบเรียนหนังสือ สอบเข้าสวนกุหลาบ
วทิยาลยัในสมยัผมไม่มีกวดวชิา เขาจะรับคนท่ีอยากมาเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัอย่างแทจ้ริง คือ
ตอ้งเป็นคนตั้งใจเรียน     จบก็ไปสอบเขา้แพทยศ์ริิราชปี 2517    ที่ศิริราชสมยัก่อนเขาจะรับคนท่ีตั้งใจเป็น 

ผวภ.ศ.คลนิิกเกยีรติคุณ นพ.วรุิณ บุญนุช 
ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล 
เยีย่มสโมสรอย่างเป็นทางการ 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 6 

From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

แพทยอ์ย่างแทจ้ริงไม่มีการกวดวิชา มีกวดวิชาวิชาเดียวภาษาองักฤษ อาจารย์สงวน วงศ์สุชาติ ผมก็ตาม
เพื่อนไปยอมเสียเงิน 500 บาท ไม่นั่งฟังไม่ค่อยรู้เร่ืองแต่อยู่กับคนเก่งก็จะเก่งตาม ท่ีสวนกุหลาบเก่ง
รอบตัวเก่งคนละแบบ  สมัยอยู่สวนกุหลาบผมไม่ค่อยเรียนเท่าไร ผมชอบเตะบอลเป็นนักฟุตบอล    
เหรียญทองของสวนกุหลาบวิทยาลัย กรมพลศึกษารุ่นใหญ่ แข่งท่ีสนามศุภชลาศัย ใครไดเ้ตะฟุตบอลที่
สนามศุภชลาศยัถือวา่เยีย่มมากแลว้ ตอนเด็ก ๆ ผมเอาแต่เล่นอย่างเดียว จนกระทัง่มาเรียนแพทยเ์รียนวิชา
กุมารฯสอบตกอาจารยต์อ้งเรียกไปพบจะเรียนแพทยห์้ามเล่นฟุตบอลไดแ้ลว้ ผมบอกเลิกเล่นผมจึงไดเ้ลิก
เล่นฟุตบอล ท าให้ผมสุขภาพตาดี สุขภาพกายแข็งแรง มือไม่ส่ันตอนน้ีอาย ุ66 ปี ยงัผา่ตดัคล่อง 
          ผมเป็นโรแทเรียนสโมสรโรตารีหนองแขมไม่เคยมีผูว้่าการภาคเขาก็เสนอผม ก่อนการท างานใน
สโมสรโรตารีต้องประชุมก่อน Assemblyไม่ตอ้งมีขอ้สรุป หลงัจากนั้นกรรมการบริหารไปสรุปแลว้ท า
เป็นนโยบายของสโมสร เพราะฉะนั้นไม่มีทะเลาะกนั ไม่มีใครเป็นเจา้ของสโมสรถา้ท าแบบน้ีไดส้โมสร
นั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง 
          แต่ก่อน สร.หนองแขมมีสมาชิก 5 คน ตอนผมเขา้ไปเขามี Flexibilityมานานแล้ว ในปัจจุบนัน้ีใช ้
Hybrid ตอนผมเป็นผูว้า่การภาคผมเครียดมาก โควิดมาแลว้จะอบรมนายกสโมสรอย่างไรท่าน อน.นสพ.
สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ บอกไม่ตอ้งเครียดมีการประชุมแบบใชเ้ทคโนโลย ีสุดทา้ยมีการฝึกอบรมนายกสโมสร 
DTA เรียบร้อย สถาปนาผูว้่าการภาคตอ้งยิ่งใหญ่สุดทา้ยท าอะไรไม่ไดเ้ลยไปหาท่านอดีตประธานโรตารี
สากลพิชัย รัตตกุล ให้ท่านคลอ้งเหรียญให้เลยไดเ้ป็นผูว้า่การภาค 
          ประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา ท่านเป็นคนอินเดียคนท่ี 3 ที่เป็นประธานโรตารีสากล ของเรา
มี 1 คนแลว้ช่ือ ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ท่านเป็นอดีตประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี 
ท่านเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริตผมไปสัมผสักบัท่านมาแลว้ถึงไดรู้้ แต่ก่อนผมไม่ชอบนักการเมือง ผมถึงมาเป็น
โรแทเรียนเพราะโรแทเรียนไม่ยุง่การเมือง ผมถูกเช้ือเชิญให้เขา้พรรคการเมืองหลายคร้ัง ผมบอกไม่ชอบ
ผมชอบเป็นหมอผ่าตดั ผมถูกเช้ือเชิญให้เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกเช้ือเชิญให้เป็นรอง
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่ผมปฏิเสธหมดผมบอกว่าผมตอ้งการเป็นโรแทเรียนเพราะ
โรแทเรียนท าให้ชีวติผมมีความสุข แต่ก่อนผมเป็นคนซีเรียสพออยู่ในองค์กรโรตารีเขามีความสุขกนัแลว้
เราจะไปทุกขท์ าไม แต่ก่อนผมมีแต่ความทุกข์ผมดูแลคนไขเ้ป็นมะเร็งใกลต้ายชีวิตมนัทุกข์ พอผมเขา้มา
ในโรตารีเขาบอก Rotary Have Fun มีเงินยิ่งสนุกถา้เก็บฝากธนาคารไวไ้ม่มีประโยชน์ เหมือน Goal 
เป้าหมายถา้เก็บไวท่ี้ตวั No good ท่าน เชคการ์ เมห์ตา พดูไว ้Goals kept to yourselves are no good     
คุณตอ้งบอกวา่คุณมีเป้าอะไร ผมมีเป้าผมจะท างานถวายเจา้ 
           พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ท่านเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 
และเป็นพระบิดาแห่งโรตารีไทย เป็นพระบิดาแห่งรถไฟไทย และเป็นพระบิดาแห่งการส่ือสารไทย ของ
ผมก็พระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ท่านช่ือวา่มหิดลแปลว่าแผ่นดิน ลูกชายท่านคือภูมิพล พลังของแผ่นดิน ผมท างานถวายเจา้เพราะผมรู้ว่า
จะไดเ้ป็นผูว้า่การภาคผมต่ืนเตน้เพราะวา่เราท างานถวายเจา้ ท่านประชุมคร้ังแรกท่ีวงัพญาไท โรงพยาบาล 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

พระมงกุฎเกล้าในปัจจุบนั เม่ือวนัที่ 17 กนัยายน 2473 2 ปีก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศเรา 
ผมไปกราบพระบรมรูปของท่านขอพรท่านว่า ผมจะเป็นผูว้่าการภาคเพราะท่านเป็นผูว้่าการภาคคนท่ี 1 
เม่ือ 91 ปี เพราะโรตารีในประเทศไทย 91 ปีแลว้ โรตารีในโลกของเรา 117 ปีแลว้ ผมขอให้พวกเราชาว
โรแทเรียน สุภาพบุรุษ คือสามีของโรแทเรียนผูห้ญิง โรตารีแอนน์ คือภรรยาของโรแทเรียนผูช้าย ขอให้
โรตารีแอนน ์สุภาพบุรุษ ลูกหลานโรแทเรียนในประเทศไทย อย่าเป็นอะไร อย่าเป็นโรคร้ายจากโควิด-19 
ผมไปขอพรท่านเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เพราะผมคิดวา่ทุกวนัน้ีผมมาท างานผมท างานถวายเจา้ 
         ท่านเชคการ์ เมห์ตา ประธานโรตารีสากลอินเดียท่านเป็นโควิด-19 ท่านมาเป็นนโรแทเรียน ถา้ไม่
เป็นโรแทเรียนเสียชีวิตไปแล้ว ติดกบัคนท าครัว ผมเลยบอกแม่มาเป็นโรแทเรียนจะไดไ้ม่ต้องเสียชีวิต 
ท่านเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีกัลกัตตา – มาห์นาการ์ รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ท่านพดูไวดี้มาก 
“Service is the rent I pay for the space I occupy on this earth” ท่านบอกว่า ท่ีเรามาบ าเพญ็ประโยชน์ 
มาช่วยเหลือคนทัว่ ๆ ไป ในปัจจุบนัท่ีเราท าอยู่น้ีก็คือค่าเช่าท่ีฉันไดเ้กิดมาในโลกน้ี และฉันไดมี้ความสุข
สบายในโลกน้ี ฉันได้ท ามาหากินจนร ่ ารวย ฉันมีเงินมีทอง มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีเพื่อนท่ีดีงาม เป็น   
โรแทเรียน นัน่แหละท่านจะตอ้งตอบแทนบุญคุณแผน่ดิน 
          Core Values องคก์รทุกองคก์รตอ้งมีคุณค่าหลกั Fellowship เพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน Integrity 
ซ่ือสัตย์สุจริต แปลเป็นไทยคือคุณธรรม Diversity ความหลากหลาย องคก์รเรามีสมาชิกเยอะมี Diversity 
มาก Service บ าเพ็ญประโยชน์ โรตารีในประเทศไทยมีความกา้วหน้าเพราะเร่ือง Service , Leadership 
การเป็นผู้น า องคก์รทุกองคก์รไม่วา่องคก์รไหนตอ้งฝึกความเป็นผูน้ า 
          Vision Statement , Vision แปลว่าวิสัยทัศน์ เม่ือเรามี Vision เราก็ตอ้งมี Action ความฝัน เขา
กล่าวไวว้่า TOGETHER we see a world where PEOPLE unite and take action to CREATE lasting 
CHANGE across the globe in our communities and in ourselves เขาจะพดู in ourselves เสมอ ตวัเรา
ตอ้งดีก่อนถึงมีสุขภาพ พลงัจิต วญิญาณ อารมณ์ สังคมท่ีดี  ถึงจะไปท าอะไร 
          เม่ือมี Vision แลว้ตอ้งมีกลยุทธ์ที่ส าคญัคือ Increase Our Impact เพิ่มพูนผลกระทบ ขจดัโปลิโอ 
อยูบ่รรทดัแรก ผมมาเยี่ยมสโมสรท่าน ท่านบริจาค Annual Fund เป็นหม่ืน ๆ ท าไมท่านไม่บริจาคเขา้ไป
ใน PolioPlus Fund เขาบอกบริจาค Annual Fund จะกลับมาท่ีสโมสรอีก 3 ปีขา้งหน้า แต่ท าไมด้าน
โปลิโอเป็นเร่ืองส าคญั เพราะปี 1945 ช่วงสงครามโลกสงบเพราะระเบิดปรมาณูที่ฮิโนชิมะและนางาซากิ 
ประเทศญ่ีปุ่ น ปรากฏวา่อเมริกาเกิดโปลิโอระบาดคนตาย 30,000 กวา่คน พกิารอีก 300,000 คน เขาถึงทุ่ม
ทุนมหาศาล ตอนน้ีโปลิโอยงัไม่หมดไปจากโลกเหลือ 2 ราย ที่อัฟกานิสถาน และที่ปากีสถาน เพิ่มพูน
ผลกระทบ Impact PolioPlus องค์กรโรตารีเอาเงินไปเพิ่มพนูได ้Expand Our Reach ขยายการเข้าถึง 
Enhance Participant Engagement ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สมาชิกของสโมสรตอ้งให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ตอ้งท าโดยคนทั้งสโมสร  Increase Our Ability To Adapt เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว วนัน้ีเรา
มี Zoom มี Hybrid มี Onsite ท าให้เรามีสมาชิกเพิ่มคุณหมอท่ีเป็นหมอโรคไตท่านก็สามารถเขา้มาเป็น
สมาชิกได ้
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ   
ผวภ.ศาสตราจารย์คลนิิกเกยีรติคณุ นพ.วรุิณ บุญนุช 

 ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เยีย่มสโมสรอย่างเป็นทางการ 
เมือ่วนัที ่ 21 ตุลาคม  2564    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

พธีิสถาปนาสมาชิกใหม่ 
รทร.จนิตนาพร ภูวเจนสถติย์  

ทาง Zoom 2 ท่าน รทร.ธีรนุช ริจริวนิช  และ  รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ฉลองครบรอบ 37 ปีสโมสร และ 
อวยพรวนัเกิดผูท่ี้เกิดในเดือนตุลาคม 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 21 ตุลาคม 2564 

ผวภ.ศาสตราจารย์คลนิิกเกยีรติคณุ นพ.วิรุณ บุญนุช 
 ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เยีย่มสโมสรอย่างเป็นทางการ 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 28 ต.ค. 64  นย.ศ.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” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 18 พ.ย. 64  อผภ.ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ ์ตนัโสด 
         เร่ือง “อสังหาฯ ไทยในยคุโควิด-19 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. 64  อน.ทวีชยั เติมคุณานนท ์
 
 
 
 

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  


	0
	Slide Number 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

