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President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล ศ.ดร.เสาวลักษณ์
รัตนวิชช์ Empowering girls Ambassador, zone 10 B and C ซึ่ งเป็ นตาแหน่งใหม่ได้รับการแต่งตั้ง
จากโรตารี สากล ทาหน้าที่ส่งเสริ มและสร้างสรรค์พลังเยาวสตรี ในด้านต่าง ๆ เพื่อความเสมอภาค มา
บรรยายในเรื่ อง “โรตารีกบั ปัญหาเยาวสตรีโลก” ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับการช่วยเหลือ
เยาวสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน มีผสู ้ นใจและเข้าร่ วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 41 ท่าน
และเมื่อวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผา่ นมา รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ ได้เป็ นตัวแทนสโมสรนา
กระเช้าผลไม้เยีย่ ม อน.สิ ทธิโชค ศรีเจริญ ซึ่ งพักรักษาตัวจากการผ่าตัดอยูท่ ี่โรงพยาบาลสมิติเวช พร้อม
นาของขวัญวันเกิดไปมอบให้ในโอกาสวันเกิดของท่านด้วย ขอให้ท่านหายไวๆ มีสุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงไว ๆ นะครับ
สาหรับการประชุมสัปดาห์หน้า ขอเรี ยนเชิญทุกท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อต้อนรับท่านองค์ปาฐก
President Leslie Yeap นายกสโมสรโรตารี Kelana Jaya ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นคู่มิตรกับสโมสร
ของเรา จะมาบรรยายเรื่ อง “COVID-19 the Malaysia Experience ” ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน มาร่ วม
ต้อนรับและให้กาลังใจคู่มิตรเรากันมาก ๆ นะครับ
สโมสรของเราจะกลับมาประชุมที่ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน แบบ Hybrid โดยเริ่ มตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป แล้วพบกันนะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 17/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
21
3
41

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

38.10%
41.64%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุริวงศ์

1

ท่าน

สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพ 70
สโมสรโรตารี ลาดพร้าว
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี บึงกุ่ม
สโมสรโรตารี สาทร
สโมสรโรตารี ภตู าหลวง
สโมสรโรตารี ชุมแพ
สโมสรโรตารี แก่นคูณ
สโมสรโรตารี โคราช
สโมสรโรตารี หมากแข้ง
แขกสโมสร
รวม

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
38

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่ าน
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

PRID.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
Empowering Girls Ambassador
Zone 10B&C
โรตารีกบั ปัญหาเยาวสตรีโลก
ในโลกปัจจุบนั โรตารี สากลพิจารณาจะเริ่ มโครงการใหม่ ๆ มองจากปั ญหาโลกและดูผลงาน
วิจยั ว่าสมควรที่องค์กรของเราจะตอบสนองเรื่ องนี้โดยเร็ วหรื อไม่อย่างไร เรื่ องนี้ ผ่านคณะกรรมการ
บริ หารของโรตารี สากลมาแล้วคื อเรื่ องความยากจนและความขัดแย้ง ความขัดแย้งก็เนื่ องมาจาก
ความยากจนแต่ สาเหตุ ที่เป็ นประเด็น 1 ในจานวนหลากหลายของความยากจนของประชากรโลก
ส่ วนหนึ่งคือเรื่ องของเด็กหญิงหรือเยาวสตรี คืออายุต้ งั แต่ 1 ปี ไปจนถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
ปั ญหามีมากมายตั้งแต่ เกิ ดในธรรมชาติ ได้สร้างมนุ ษย์ที่เป็ นผูห้ ญิ งให้เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสมา
ตั้งแต่แรกเกิ ด ก่ อนเกิ ดยังมีปัญหา พ่อแม่ สังคมหรื อวัฒนธรรมหลายแห่ งยังเอื้ออานวยว่าต้องการ
ลูกผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง เป็ นสาเหตุของสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นจึงเกิดปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เลือกเพศปัจจุบนั เลือกได้ง่ายขึ้นเนื่ องจากวิวฒั นาการของการแพทย์ที่สูงขึ้น บังเอิญที่เกิ ดมาแล้วจึง
ต้องฆ่าเพราะลูกเป็ นผูห้ ญิงอันนี้คือสิ ทธิ ต้ งั แต่จะเกิ ดยังยาก สถิติทวั่ โลกมีผหู ้ ญิงน้อยกว่าผูช้ าย 140
ล้านคน 25% ในบางพื้นที่มีผชู ้ ายมากกว่าผูห้ ญิง สรุ ปคือสมดุลของโลกกาลังมีปัญหา
นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องสุ ขภาพและพลานามัย พบว่าสถิติทวั่ โลก 1 ใน 5 ของเด็กหญิงโดยเฉพาะ
ที่ยากจนไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นเลยในอายุ 5 ปี – 19 ปี โดยเฉพาะเรื่ องน้ าหนักตัวต่ากว่าเกณฑ์หรื อ
มากกว่าเกณฑ์ สุ ขภาพพลานามัยทัว่ ๆ ไปยังมีปัญหามากคือ 31% เด็กติดเชื้อHIV 500 ล้านคนที่เป็ น
สุ ภาพสตรี รวมทั้งเด็กหญิงมีปัญหาเรื่ องประจาเดือนของตัวเองไม่สามารถจัดการได้อย่างนี้ เป็ นต้น
ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก เด็กหญิง 1 ใน 5 คน ทัว่ โลกในปั จจุบนั แต่งงานก่ อนอายุ 18 ปี มี
ปัญหาเพราะความรู ้ประสบการณ์ชีวิตไม่สามารถทาให้ชีวิตของเขาประสบความสาเร็ จ เพราะฉะนั้น
โลกจึงมองว่าถ้าเราปล่อยไปในอีก 5 ปี ข้างหน้า เราจะพบว่ามีเด็กหญิงที่แต่งงานก่ อนอายุ 18 ปี ถึง
120 ล้านคนทัว่ โลก และนี่คือจุดเสี่ ยง
ในแง่เศรษฐกิ จเด็กเหล่ านี้ ถา้ ไม่มีโอกาสยืนยาวและหยุดยั้งไปอยู่ในโรงเรี ยนในระยะเวลาที่
นานกว่านี้ ชี วิตเขาจะดี กว่านี้ เศรษฐกิ จโลกจะดี กว่านี้ นับเป็ น 1,000 ๆ ล้าน ต่ อปี โดยเฉพาะใน
ตลาดแรงงานมีจานวนพอ ๆ กันแต่สิทธิ ของผูห้ ญิงได้นอ้ ยกว่าสิ ทธิ มีต่ามาก นอกจากนี้ ในเรื่ องการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเสี่ ยงมากเพราะจากความรู ้ที่นอ้ ยประสบการณ์ชีวิตที่นอ้ ยของเขาทาให้เด็กในครรภ์
เป็ นอันตรายหรื อตัวเขาเองเป็ นอันตราย ปี ๆ หนึ่ งเสี ยชีวิตเป็ นจานวนมาก จึ งเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
โลก เราจะทาอย่างไรที่จะหยุดยั้งการท้องก่อนในวัยอันควรเพราะไปถึงขั้นเสี ยชีวิตโดยไม่จาเป็ น

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องศาสนาวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ ยวข้องประเพณี ทารุ ณเด็กหญิ งเช่ นการทา
Genital mutilation คือการกรี ดอวัยวะเพศของเด็กหญิงตั้งแต่เล็กก่อนอายุ 15 ปี ทุกปี ไม่ต่ากว่า 4,000
คนที่โดนแบบนี้ ทัว่ โลก 200 ล้านคน ใน 3 ทวีปที่ยงั คงเป็ นอย่างนี้ในปัจจุบนั เช่น อียิปต์ อินโดนี เซี ย
เอธิ โอเปี ย และในประเทศไทยอย่าคิดว่าไม่ มี กฎบัตรสหประชาชาติ ออกมาแล้วผิดกฎหมาย ทุก
ประเทศมีกฎหมายห้ามแต่ก็ยงั ทาเพราะความเชื่อและไม่มีใครทราบ
ในเรื่ องการศึกษาหรื อทักษะอาชีพ บ้านเราถ้าดูผิวเผินเราเป็ นประเทศที่รู้หนังสื อ ถ้าวัดด้วย
การผสมพยัญชนะ สระ อักษรธรรมดาประเทศเราปลอดผูไ้ ม่ รู้หนังสื อ แต่ ถา้ มาวัดด้วยความคิ ด
สติปัญญาเขาเรี ยกว่าการรู ้หนังสื อในระดับที่คิดเป็ นหรื อมีวิจารณญาณมาตรฐานนั้นต่ากว่าเกณฑ์
ตรงนี้ คือสิ่ งที่ตอ้ งรณรงค์มากขึ้ น ทัว่ โลกขณะนี้ 60 ล้านคน เด็กหญิ งในวัย 1 – 19 ปี ไม่ ได้รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแม้ว่าประเทศต่ าง ๆ จะมี กฎหมายแต่ก็ไม่ สาเร็ จ ยังมี เด็กที่ขาดการศึ กษาอัน
เนื่องมาจากพ่อแม่ไม่ให้ไปโรงเรี ยนยังมีความเชื่อว่าผูห้ ญิงไม่ตอ้ งเรี ยนอะไรมากเลี้ยงลูกอย่างเดียว
ทางานบ้านอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว คนไม่รู้หนังสื อ 960 ล้านคนทัว่ โลก 2 ใน 3 เป็ นเด็กหญิงเป็ น
ผูห้ ญิง จะเห็นได้ว่าสิ ทธิต่าง ๆ ด้อยลงไปและถ้าปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ โลกเราเศรษฐกิ จทัว่ โลกจะไม่
มีวนั ดีข้ ึนได้เลย เขาบอกว่าถ้าสามารถพัฒนาได้มากกว่า 5,000 ล้าน ๆ เหรี ยญสหรัฐที่จะดีข้ ึน ถ้าเรา
สามารถปรับทักษะชีวิตการศึกษาของเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านี้ได้
อีกเรื่ องที่สาคัญมากและน่าสงสารอย่างยิง่ สาหรับผูห้ ญิงทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กที่ไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้ เช่น เด็กหญิ งนั้นคือความรุ นแรงที่เกิ ดกับเด็กหญิงทัว่ โลก การค้ามนุ ษย์ขณะนี้ 51%
ผูห้ ญิงทัว่ โลก 20% เป็ นเด็กหญิง 1 ใน 20 คน อายุ 15-19 ปี 13 ล้านคนต่อปี มีปัญหาถูกบีบคั้นทาง
เพศ 60 ล้า นคนต่ อ ปี มี อ ัน ตรายตั้ง แต่ ค รอบครั ว โรงเรี ยนในสั ง คม ถู ก ข่ ม เหงรั ง แกทางเพศ
ทั้งหลายเหล่ านี้ จึ งเป็ นสาเหตุ ใ ห้โรตารี ตอ้ งเริ่ ม Initiative ความคิ ดริ เริ่ มที่ จะทาโครงการ
รณรงค์ช่วยเหลือส่ งเสริ มเด็กหญิงทั้งหลายให้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีข้ ึน ท่านประธานโรตารี สากลจึงเร่ ง
เอาเรื่ องนี้ เข้ามาเป็ นเรื่ องหนึ่ งที่เป็ น Initiative ของโรตารี สากลโดยเริ่ มตั้งแต่ปีนี้ เป็ นต้นไป ท่าน เจนนิเฟอร์ โจนส์ ประธานโรตารี รับเลือกที่เป็ นผูห้ ญิง ท่านบอกต้องทาต่อไป เราจะต้องเริ่ มตั้งแต่ปี
นี้ ถ้าปี นี้ไม่ประสบความสาเร็ จก็จะทาให้เรามีแรงกระเพื่อมได้นอ้ ยที่จะต่อต้านและต่อสู ้กบั เรื่ องนี้
โรตารี สากลจึงเอาเรื่ องนี้เข้ามาเป็ นประเด็นสาคัญที่จะเริ่ มตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สโมสรทุกสโมสรคือจักรกลสาคัญขององค์กรโรตารี ทุกสโมสรจึงควรร่ วมมือกันช่วยกันให้
โอกาสส่ งเสริ มเด็กหญิงมีสารพัดปัญหา เราจึงควรสอดส่ ายสายตาและดูใช้ความคิดช่วยกันสารวจว่า
เราจะเริ่ มจุดไหนที่จะช่วยเด็กหญิ งได้บา้ ง แม้แต่ เพียง 1 คน ไม่ ตอ้ งสนใจว่าจะเป็ นโครงการใหญ่
หรื อโครงการเล็ก ๆ ขณะนี้มีการส่ งผลงานเข้ามาเยอะมากจากความน่ารักของโรแทเรี ยนทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะ 8 ประเทศที่กาลังช่วยกันอยูข่ ณะนี้ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย บรู ไน พม่า เวียดนาม เขมร เรามา
ช่วยกันคิดใช้สมองรวมกันว่าเราควรจะทาอะไรก็จะเกิดโครงการขึ้นแล้วทาทันที
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ตัวอย่ างโครงการ
1. Brighter Hope to Change Lives เคยเริ่ มในสโมสรโรตารี บางรักมาแล้วตั้งแต่ดิฉันเป็ นนายกสโมสร
เราทากันอยูร่ ะยะหนึ่งตอนหลังอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็ นอะไรต่าง ๆ ไปตามวิวฒั นาการของสโมสร คือให้สมาชิกหา
คนที่ตอ้ งการช่วยเหลือ ตอนนี้ถือว่าเป็ นเด็กหญิงจะอายุเท่าไรด้วยเรื่ องอะไรก็ตาม เรามาพิจารณาว่าจะช่วยใคร
ก่อนหลังหรื อจะช่วยจานวนมากจานวนน้อย
2. Good Girls’ recognition award เราแค่ยกย่องเด็กหญิงที่ทาคุณงามความดีจากโรงเรี ยน จากครอบครัว
หรื อจากสังคม ที่ให้ชื่อมา เด็กหญิงคนนี้จะมีความภาคภูมิใจ
3. Girls’ Hygiene สุขภาพพลานามัย เด็กจานวนมากไม่มีผา้ อนามัยใช้เป็ นสาเหตุไม่สามารถไปโรงเรี ยน
ได้แต่บอกใครไม่ไ ด้เรื่ องเหล่านี้ จะช่วยอย่างไร สภาพจิตใจเด็กบางคนไม่รู้ตวั ทาไมจึงมีอ ารมณ์แบบนี้ เพราะ
สภาวะที่เปลี่ ยนแปลงของร่ างกายวัยที่กาลังจะเปลี่ ยนเป็ นสาวบางคนถึ งขั้นฆ่าตัวตายเพราะไม่ รู้สาเหตุขาด
ความรู ้เราจะให้ความรู ้เรื่ องแบบนี้ไหม
4. Vocational training การอบรมเด็กที่พอจะช่ วยพ่อแม่ ได้แล้ว การฝึ กวิชาชี พเล็ก ๆ น้อ ย ๆ ที่จะช่วย
ตัวเอง ช่วยครอบครัวหารายได้
5. Supporting Education การสนับสนุ นการศึกษา สโมสรโรตารี บางรักทาเยอะ โรตารี หลาย ๆ แห่ งทา
เรื่ องการสนับสนุนการศึกษาเยอะมาก แต่ตอนนี้จะมองลึกลงไปอีกนิดเฉพาะเด็กหญิงที่ดอ้ ยโอกาสและต้องการ
มากกว่าเด็กปกติ เราจะเน้นพิเศษตรงนี้อย่างไร
6. Security for girls (home, school, community) ปั ญหาเรื่ อ งความปลอดภัย สโมสรต่าง ๆ มี ท้ งั
ทนายความ นักวิชาการ นักธุรกิจ เราดูว่าจะมีทางช่วยเหลือป้ องกันเด็ก ๆ เหล่านี้ ได้อย่างไร การป้ องกันดีที่สุด
7. Well beings เรื่ องชีวติ ความเป็ นอยูท่ ุกอย่างที่ทาให้เด็กดีข้ นึ กว่าเดิม เช่น รู ้จกั ทาบ้านเรื อนของตัวเองให้
น่าอยู่ ทาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ดูแลสถานที่ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถทาได้ทุกเรื่ อง ทาได้ทุกแบบ ให้ชีวิตเขาดีข้ ึน
มีความสุขขึ้น และมีความหวังขึ้น
สิ่ งที่โรตารี เราต้อ งการมากที่สุดคือ Legacy มรดกของเราที่จะตกทอดสื บเนื่ อ งต่อ ไปที่เราต้อ งการทา
โครงการนี้ เราต้องการส่งเสียงดัง ๆ ต้องการจับมือร่ วมกันทุกสโมสรอย่างน้อย 1 โครงการที่จะช่วย แม้แต่ 1 คน
ก็ถือว่าเราได้ทาอย่างเต็มที่เพือ่ ต้องการให้สังคมตระหนัก ครอบครัวทั้งหลายตระหนัก ชุมชนตระหนัก ถึงแม้มี
องค์กรมากมายที่ช่วยเด็กเขาก็จะตระหนักมากขึ้น หันมาร่ วมมือกับเรามากขึ้น งานก็จะขยายขึ้น เราตีฆอ้ งดัง ๆ
เมื่อเราเริ่ มงานนั้นเข้าไปใน Rotary Showcase, Facebook มีเดียทุกอย่าง เล่าให้คนฟั งว่าเรากาลังทาอะไร นี่ คือ
การตีฆอ้ งดัง ๆ จะให้เขาเริ่ มตระหนักมาร่ วมมือกับเรา เราได้เพือ่ นมาร่ วมบาเพ็ญประโยชน์ มาเป็ นสมาชิกเราใน
อนาคต รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ เอกชนหรื อราชการ จะหันมาเพิ่มความตระหนักมากขึ้น มาร่ วม
มือกันมากขึ้น และกว้างขึ้น ตรงนี้คือสิ่งที่โรตารี สากลต้องการและจะแก้ปัญหาได้ในวงกว้าง
นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าโรตารี สากลต้องการแก้ปัญหาเรื่ องนี้ร่วมมือไปกับองค์กรทั้งหลาย
ทัว่ โลก เพราะฉะนั้นเราต้องจับมือกันทุกสโมสร สมาชิกทุกคน ผูช้ าย ผูห้ ญิง อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ เราจับ
มือกันแล้วทาโครงการ People of Action คิดแล้วทาทันที และตีฆอ้ งทันที ป่ าวประกาศออกไปให้รู้วา่ เรากาลังทา
อะไร เราไม่ตอ้ งการหน้า แต่ที่เราต้องการประกาศให้คนรู ้เพื่อให้ตระหนัก เพื่อไปกระตุกหัวใจของคนหลาย ๆ
คนมาร่ วมมือกับเรานัน่ เอง
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
PRID.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
บรรยายเรื่อง “โรตารีกบั ปัญหาเยาวสตรีโลก”
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ ตัวแทนสโมสรโรตารีบางรัก
นากระเช้ าผลไม้ เยีย่ ม อน.สิ ทธิโชค ศรีเจริญ
ในโอกาสเข้ าพักรักษาตัวจากการผ่ าตัด
พร้ อมนาของขวัญวันเกิดไปมอบให้ ในโอกาสวันเกิดของท่ าน
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
PRID.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

Empowering girls Ambassador, zone 10 B and C
เรื่อง “โรตารีกบั ปัญหาเยาวสตรีโลก”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64

President 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

นย.ทวีชยั เติมคุณานนท์
เรื่ อง “สันติภาพกับคู่มิตรโรตารี ”

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64

รทร.กฤษนันท์ ประณี ต
เรื่ อง “ถ่ายรู ปอย่างไรให้สวย ใคร ๆ ก็ทาได้”

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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