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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          สัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก อดตีกรรมการบริหารโรตารีสากล ศ.ดร.เสาวลกัษณ์  
รัตนวชิช์ Empowering girls Ambassador, zone 10 B and C ซ่ึงเป็นต าแหน่งใหม่ไดรั้บการแต่งตั้ง
จากโรตารีสากล ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสร้างสรรคพ์ลงัเยาวสตรีในดา้นต่าง ๆ เพื่อความเสมอภาค มา
บรรยายในเร่ือง “โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก” ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับการช่วยเหลือ
เยาวสตรีใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีผูส้นใจและเขา้ร่วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 41 ท่าน 
 
          และเม่ือวนัเสาร์ท่ี 6 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา  รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์ ไดเ้ป็นตวัแทนสโมสรน า
กระเชา้ผลไมเ้ยีย่ม อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ ซ่ึงพกัรักษาตวัจากการผา่ตดัอยูท่ี่โรงพยาบาลสมิติเวช พร้อม
น าของขวญัวนัเกิดไปมอบใหใ้นโอกาสวนัเกิดของท่านดว้ย ขอใหท่้านหายไวๆ มีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรงไว ๆ นะครับ 
 
          ส าหรับการประชุมสัปดาห์หนา้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอ้นรับท่านองคป์าฐก 
President Leslie Yeap  นายกสโมสรโรตารี  Kelana Jaya ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นคู่มิตรกบัสโมสร
ของเรา จะมาบรรยายเร่ือง “COVID-19  the Malaysia  Experience ”   ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน มาร่วม
ตอ้นรับและใหก้ าลงัใจคู่มิตรเรากนัมาก ๆ  นะครับ  
 
          สโมสรของเราจะกลบัมาประชุมท่ี โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั แบบ Hybrid โดยเร่ิมตั้งแต่ 
วนัพฤหสับดีท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป แลว้พบกนันะครับ 
  
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 17/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  4 พฤศจิกายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    21 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     3 ท่าน 
   ขาดประชุม    41 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 38.10% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.64% 
 

แขกสโมสร 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ ์   1  ท่าน 
    สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน
 สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวนัออก   2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีลาดพร้าว    1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีบึงกุ่ม    1 ท่าน 
     สโมสรโรตารีสาทร    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีภตูาหลวง    1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีชุมแพ    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีแก่นคูณ    1 ท่าน 
     สโมสรโรตารีโคราช    1  ท่าน 
   สโมสรโรตารีหมากแขง้    1 ท่าน 
      แขกสโมสร     3 ท่าน    
       รวม   38 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           ในโลกปัจจุบนัโรตารีสากลพิจารณาจะเร่ิมโครงการใหม่ ๆ มองจากปัญหาโลกและดูผลงาน 
วิจยัว่าสมควรท่ีองคก์รของเราจะตอบสนองเร่ืองน้ีโดยเร็วหรือไม่อยา่งไร เร่ืองน้ีผ่านคณะกรรมการ 
บริหารของโรตารีสากลมาแลว้คือเร่ืองความยากจนและความขดัแยง้ ความขดัแยง้ก็เน่ืองมาจาก
ความยากจนแต่สาเหตุท่ีเป็นประเด็น 1 ในจ านวนหลากหลายของความยากจนของประชากรโลก
ส่วนหน่ึงคือเร่ืองของเดก็หญงิหรือเยาวสตรี คืออายตุั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 20 ปีบริบรูณ์ 
           ปัญหามีมากมายตั้งแต่เกิดในธรรมชาติไดส้ร้างมนุษยท่ี์เป็นผูห้ญิงให้เป็นผูด้อ้ยโอกาสมา
ตั้งแต่แรกเกิด ก่อนเกิดยงัมีปัญหา พ่อแม่ สังคมหรือวฒันธรรมหลายแห่งยงัเอ้ืออ านวยว่าตอ้งการ
ลูกผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง เป็นสาเหตุของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นจึงเกิดปัญหาและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
เลือกเพศปัจจุบนัเลือกไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากวิวฒันาการของการแพทยท่ี์สูงข้ึน บงัเอิญท่ีเกิดมาแลว้จึง
ตอ้งฆ่าเพราะลูกเป็นผูห้ญิงอนัน้ีคือสิทธิตั้งแต่จะเกิดยงัยาก สถิติทัว่โลกมีผูห้ญิงนอ้ยกว่าผูช้าย 140 
ลา้นคน 25% ในบางพื้นท่ีมีผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง สรุปคือสมดุลของโลกก าลงัมีปัญหา 
          นอกจากน้ียงัมีเร่ืองสุขภาพและพลานามยั พบว่าสถิติทัว่โลก 1 ใน 5 ของเด็กหญิงโดยเฉพาะ 
ท่ียากจนไม่ไดมี้การพฒันาข้ึนเลยในอายุ 5 ปี – 19 ปี โดยเฉพาะเร่ืองน ้ าหนกัตวัต ่ากว่าเกณฑ์หรือ
มากกว่าเกณฑ ์สุขภาพพลานามยัทัว่ ๆ ไปยงัมีปัญหามากคือ 31% เดก็ติดเช้ือHIV 500 ลา้นคนท่ีเป็น
สุภาพสตรีรวมทั้งเด็กหญิงมีปัญหาเร่ืองประจ าเดือนของตวัเองไม่สามารถจดัการไดอ้ย่างน้ีเป็นตน้ 
          ปัญหาการแต่งงานในวยัเดก็ เดก็หญิง 1 ใน 5 คน ทัว่โลกในปัจจุบนัแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี มี
ปัญหาเพราะความรู้ประสบการณ์ชีวิตไม่สามารถท าใหชี้วิตของเขาประสบความส าเร็จ เพราะฉะนั้น
โลกจึงมองว่าถา้เราปล่อยไปในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เราจะพบว่ามีเด็กหญิงท่ีแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี ถึง 
120 ลา้นคนทัว่โลก และน่ีคือจุดเส่ียง 
          ในแง่เศรษฐกิจเด็กเหล่าน้ีถา้ไม่มีโอกาสยืนยาวและหยุดย ั้งไปอยู่ในโรงเรียนในระยะเวลาท่ี
นานกว่าน้ี ชีวิตเขาจะดีกว่าน้ี เศรษฐกิจโลกจะดีกว่าน้ีนับเป็น 1,000 ๆ ลา้น ต่อปี โดยเฉพาะใน
ตลาดแรงงานมีจ านวนพอ ๆ กนัแต่สิทธิของผูห้ญิงไดน้อ้ยกว่าสิทธิมีต ่ามาก นอกจากน้ีในเร่ืองการ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเส่ียงมากเพราะจากความรู้ท่ีนอ้ยประสบการณ์ชีวิตท่ีนอ้ยของเขาท าใหเ้ดก็ในครรภ์
เป็นอนัตรายหรือตวัเขาเองเป็นอนัตราย ปี ๆ หน่ึงเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จึงเป็นปัญหาใหญ่ของ
โลก เราจะท าอยา่งไรท่ีจะหยดุย ั้งการทอ้งก่อนในวยัอนัควรเพราะไปถึงขั้นเสียชีวิตโดยไม่จ าเป็น 

 
 

PRID.ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์ 
Empowering Girls Ambassador 

Zone 10B&C 
โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           นอกจากน้ียงัมีเร่ืองศาสนาวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งประเพณีทารุณเด็กหญิงเช่นการท า 
Genital mutilation คือการกรีดอวยัวะเพศของเดก็หญิงตั้งแต่เลก็ก่อนอาย ุ15 ปี ทุกปีไม่ต ่ากว่า 4,000 
คนท่ีโดนแบบน้ี ทัว่โลก 200 ลา้นคน ใน 3 ทวีปท่ียงัคงเป็นอยา่งน้ีในปัจจุบนัเช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย 
เอธิโอเปีย และในประเทศไทยอย่าคิดว่าไม่มี กฎบตัรสหประชาชาติออกมาแลว้ผิดกฎหมาย ทุก
ประเทศมีกฎหมายหา้มแต่ก็ยงัท  าเพราะความเช่ือและไม่มีใครทราบ 
          ในเร่ืองการศึกษาหรือทกัษะอาชีพ บา้นเราถา้ดูผิวเผินเราเป็นประเทศท่ีรู้หนงัสือ ถา้วดัดว้ย
การผสมพยญัชนะ สระ อกัษรธรรมดาประเทศเราปลอดผูไ้ม่รู้หนังสือ แต่ถา้มาวดัดว้ยความคิด
สติปัญญาเขาเรียกว่าการรู้หนังสือในระดบัท่ีคิดเป็นหรือมีวิจารณญาณมาตรฐานนั้นต ่ากว่าเกณฑ ์
ตรงน้ีคือส่ิงท่ีตอ้งรณรงค์มากข้ึน ทัว่โลกขณะน้ี 60 ล้านคน เด็กหญิงในวยั 1 – 19 ปี ไม่ไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแมว้่าประเทศต่าง ๆ จะมีกฎหมายแต่ก็ไม่ส าเร็จ ยงัมีเด็กท่ีขาดการศึกษาอนั
เน่ืองมาจากพ่อแม่ไม่ใหไ้ปโรงเรียนยงัมีความเช่ือว่าผูห้ญิงไม่ตอ้งเรียนอะไรมากเล้ียงลูกอย่างเดียว
ท างานบา้นอย่างเดียวก็เพียงพอแลว้ คนไม่รู้หนงัสือ 960 ลา้นคนทัว่โลก 2 ใน 3 เป็นเด็กหญิงเป็น
ผูห้ญิง จะเห็นไดว้่าสิทธิต่าง ๆ ดอ้ยลงไปและถา้ปล่อยใหเ้ป็นอย่างน้ี โลกเราเศรษฐกิจทัว่โลกจะไม่
มีวนัดีข้ึนไดเ้ลย เขาบอกว่าถา้สามารถพฒันาไดม้ากกว่า 5,000 ลา้น ๆ เหรียญสหรัฐท่ีจะดีข้ึน ถา้เรา
สามารถปรับทกัษะชีวิตการศึกษาของเดก็หญิงทั้งหลายเหล่าน้ีได ้ 
          อีกเร่ืองท่ีส าคญัมากและน่าสงสารอยา่งยิง่ส าหรับผูห้ญิงทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กท่ีไม่สามารถ
ช่วยตวัเองได ้เช่น เด็กหญิงนั้นคือความรุนแรงท่ีเกิดกับเด็กหญิงทัว่โลก การคา้มนุษยข์ณะน้ี 51% 
ผูห้ญิงทัว่โลก 20% เป็นเด็กหญิง 1 ใน 20 คน อายุ 15-19 ปี 13 ลา้นคนต่อปีมีปัญหาถูกบีบคั้นทาง
เพศ 60 ล้านคนต่อปีมีอันตรายตั้ งแต่ครอบครัว โรงเรียนในสังคม ถูกข่มเหงรังแกทางเพศ  
          ทั้งหลายเหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุให้โรตารีตอ้งเร่ิม Initiative ความคิดริเร่ิมท่ีจะท าโครงการ
รณรงคช่์วยเหลือส่งเสริมเดก็หญิงทั้งหลายใหมี้โอกาสมีชีวิตท่ีดีข้ึน ท่านประธานโรตารีสากลจึงเร่ง
เอาเร่ืองน้ีเขา้มาเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีเป็น Initiative ของโรตารีสากลโดยเร่ิมตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป  ท่าน  - 
เจนนิเฟอร์ โจนส์ ประธานโรตารีรับเลือกท่ีเป็นผูห้ญิง ท่านบอกตอ้งท าต่อไป เราจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปี
น้ี ถา้ปีน้ีไม่ประสบความส าเร็จก็จะท าให้เรามีแรงกระเพื่อมไดน้อ้ยท่ีจะต่อตา้นและต่อสู้กบัเร่ืองน้ี 
โรตารีสากลจึงเอาเร่ืองน้ีเขา้มาเป็นประเดน็ส าคญัท่ีจะเร่ิมตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
          สโมสรทุกสโมสรคือจกัรกลส าคญัขององคก์รโรตารี ทุกสโมสรจึงควรร่วมมือกนัช่วยกนัให้
โอกาสส่งเสริมเดก็หญิงมีสารพดัปัญหา เราจึงควรสอดส่ายสายตาและดูใชค้วามคิดช่วยกนัส ารวจว่า
เราจะเร่ิมจุดไหนท่ีจะช่วยเด็กหญิงไดบ้า้ง แมแ้ต่เพียง 1 คน ไม่ตอ้งสนใจว่าจะเป็นโครงการใหญ่
หรือโครงการเลก็ ๆ ขณะน้ีมีการส่งผลงานเขา้มาเยอะมากจากความน่ารักของโรแทเรียนทัว่ประเทศ
โดยเฉพาะ 8 ประเทศท่ีก าลงัช่วยกนัอยูข่ณะน้ี สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน พม่า เวียดนาม เขมร เรามา
ช่วยกนัคิดใชส้มองรวมกนัว่าเราควรจะท าอะไรก็จะเกิดโครงการข้ึนแลว้ท าทนัที 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ตัวอย่างโครงการ 
          1. Brighter Hope to Change Lives เคยเร่ิมในสโมสรโรตารีบางรักมาแลว้ตั้งแต่ดิฉันเป็นนายกสโมสร 
เราท ากนัอยูร่ะยะหน่ึงตอนหลงัอาจจะเปล่ียนช่ือเป็นอะไรต่าง ๆ ไปตามววิฒันาการของสโมสร คือใหส้มาชิกหา
คนท่ีตอ้งการช่วยเหลือ ตอนน้ีถือวา่เป็นเด็กหญิงจะอายเุท่าไรดว้ยเร่ืองอะไรก็ตาม เรามาพิจารณาว่าจะช่วยใคร
ก่อนหลงัหรือจะช่วยจ านวนมากจ านวนนอ้ย 
          2. Good Girls’ recognition award เราแค่ยกยอ่งเด็กหญิงที่ท  าคุณงามความดีจากโรงเรียน จากครอบครัว 
หรือจากสงัคม ที่ใหช่ื้อมา เด็กหญิงคนน้ีจะมีความภาคภูมิใจ 
          3. Girls’ Hygiene สุขภาพพลานามยั เด็กจ านวนมากไม่มีผา้อนามยัใชเ้ป็นสาเหตุไม่สามารถไปโรงเรียน
ไดแ้ต่บอกใครไม่ไดเ้ร่ืองเหล่าน้ีจะช่วยอย่างไร สภาพจิตใจเด็กบางคนไม่รู้ตวัท าไมจึงมีอารมณ์แบบน้ีเพราะ
สภาวะที่เปล่ียนแปลงของร่างกายวยัที่ก  าลังจะเปล่ียนเป็นสาวบางคนถึงขั้นฆ่าตวัตายเพราะไม่รู้สาเหตุขาด
ความรู้เราจะใหค้วามรู้เร่ืองแบบน้ีไหม 
          4. Vocational training การอบรมเด็กที่พอจะช่วยพ่อแม่ไดแ้ลว้ การฝึกวิชาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะช่วย
ตวัเอง ช่วยครอบครัวหารายได ้
          5. Supporting Education การสนับสนุนการศึกษา สโมสรโรตารีบางรักท าเยอะ โรตารีหลาย ๆ แห่งท า
เร่ืองการสนบัสนุนการศึกษาเยอะมาก แต่ตอนน้ีจะมองลึกลงไปอีกนิดเฉพาะเด็กหญิงที่ดอ้ยโอกาสและตอ้งการ
มากกวา่เด็กปกติ เราจะเนน้พเิศษตรงน้ีอยา่งไร 
          6. Security for girls (home, school, community) ปัญหาเร่ืองความปลอดภยั สโมสรต่าง ๆ มีทั้ง
ทนายความ นกัวิชาการ นักธุรกิจ เราดูว่าจะมีทางช่วยเหลือป้องกนัเด็ก ๆ เหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร การป้องกนัดีที่สุด  
          7. Well beings เร่ืองชีวติความเป็นอยูทุ่กอยา่งที่ท  าใหเ้ด็กดีขึ้นกวา่เดิม เช่น รู้จกัท าบา้นเรือนของตวัเองให้
น่าอยู ่ท  าความสะอาด ปลูกตน้ไม ้ดูแลสถานท่ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถท าไดทุ้กเร่ือง ท าไดทุ้กแบบ ให้ชีวิตเขาดีขึ้น 
มีความสุขขึ้น และมีความหวงัขึ้น  
          ส่ิงที่โรตารีเราตอ้งการมากที่สุดคือ Legacy มรดกของเราที่จะตกทอดสืบเน่ืองต่อไปที่เราตอ้งการท า
โครงการน้ี เราตอ้งการส่งเสียงดงั ๆ ตอ้งการจบัมือร่วมกนัทุกสโมสรอยา่งนอ้ย 1 โครงการที่จะช่วย แมแ้ต่ 1 คน
ก็ถือวา่เราไดท้  าอยา่งเตม็ที่เพือ่ตอ้งการให้สังคมตระหนัก ครอบครัวทั้งหลายตระหนัก ชุมชนตระหนัก ถึงแมมี้
องคก์รมากมายท่ีช่วยเด็กเขาก็จะตระหนักมากขึ้น หันมาร่วมมือกบัเรามากขึ้น งานก็จะขยายขึ้น เราตีฆอ้งดงั ๆ 
เม่ือเราเร่ิมงานนั้นเขา้ไปใน Rotary Showcase,  Facebook  มีเดียทุกอยา่ง เล่าให้คนฟังว่าเราก าลงัท าอะไร น่ีคือ
การตีฆอ้งดงั ๆ จะใหเ้ขาเร่ิมตระหนกัมาร่วมมือกบัเรา เราไดเ้พือ่นมาร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ มาเป็นสมาชิกเราใน
อนาคต รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ องคก์รต่าง ๆ เอกชนหรือราชการ จะหันมาเพิ่มความตระหนักมากขึ้น มาร่วม
มือกนัมากขึ้น และกวา้งขึ้น ตรงน้ีคือส่ิงที่โรตารีสากลตอ้งการและจะแกปั้ญหาไดใ้นวงกวา้ง 
          น่ีคือส่ิงที่อยากจะใหทุ้กท่านไดท้ราบวา่โรตารีสากลตอ้งการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีร่วมมือไปกบัองคก์รทั้งหลาย
ทัว่โลก เพราะฉะนั้นเราตอ้งจบัมือกนัทุกสโมสร สมาชิกทุกคน ผูช้าย ผูห้ญิง อินเทอร์แรคท ์โรทาแรคท ์เราจบั
มือกนัแลว้ท าโครงการ People of Action คิดแลว้ท าทนัที และตีฆอ้งทนัที ป่าวประกาศออกไปใหรู้้วา่เราก าลงัท า
อะไร เราไม่ตอ้งการหนา้ แต่ที่เราตอ้งการประกาศให้คนรู้เพื่อให้ตระหนัก เพื่อไปกระตุกหัวใจของคนหลาย ๆ 
คนมาร่วมมือกบัเรานัน่เอง    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ   
PRID.ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์ 

บรรยายเร่ือง “โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก” 
เมือ่วนัที ่ 4 พฤศจกิายน  2564    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์  ตัวแทนสโมสรโรตารีบางรัก  
น ากระเช้าผลไม้เยีย่ม อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ 
 ในโอกาสเข้าพกัรักษาตัวจากการผ่าตัด   

พร้อมน าของขวญัวนัเกดิไปมอบให้ในโอกาสวนัเกดิของท่าน 
เมือ่วนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมติิเวช  

 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 10 

A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564 
PRID.ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ 

Empowering girls Ambassador, zone 10 B and C 
เร่ือง  “โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก” 

 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 11 พ.ย. 64  President 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  นย.ทวีชยั เติมคุณานนท ์
       เร่ือง “สันติภาพกบัคู่มิตรโรตารี” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ธ.ค. 64  รทร.กฤษนนัท ์ประณีต 
        เร่ือง “ถ่ายรูปอยา่งไรใหส้วย ใคร ๆ ก็ท  าได”้  
 
 
 
 

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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