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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          วนัพฤหสับดีที ่23 ธนัวาคมที่ผา่นมา เป็นอีกวนัหน่ึงที่เราชาวบางรักไดมี้โอกาสแบ่งปันความสุขใหแ้ก่กนัและ
กนั เป็นช่วงเวลาส่งทา้ยปีเก่าของสโมสรที่เตม็เป่ียมไปดว้ยมิตรภาพ โดยมีท่านสมาชิกและครอบครัวมาร่วมงาน
ประมาณ 54 ท่าน ท่ามกลางบรรยากาศแบบสบาย  ๆ เป็นกนัเอง ก่อนเร่ิมงานเราก็ไดมี้การตรวจดวงชะตาโดย หมอ
หน่อย โหราจารยป์ระจ าสโมสร ภายในงานเราก็ไดฟั้งเพลงเพราะ  ๆ จากนอ้งๆ อินเตอร์แรคท ์ โรงเรียนสตรีวดัมหา
พฤฒาราม  จากท่านโรแทเรียนกิตติมศกัด์ิ ประสาร มฤคพิทักษ์ ร่วมอวยพรวนัเกิดใหก้บัสมาชิกที่เกิดในเดือน
ธนัวาคม มอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดีกบัสมาชิก 2 ท่าน  อกบร.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์  และ รทร.กรกนก  
ศุภวโรภาส มอบรางวลั Empowering Girl ใหก้บัอินเตอร์แรคท ์ โรงเรียนอ านวยศิลป์ มอบรางวลัอาชีพดีเด่นใหก้บั
ทีมมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย 5 ท่าน มีการผอ่นกาย คลายใจ Chicken Dance และจบัฉลากแลกของขวญัปีใหม่ 
          เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร ท่านประธานสรรหานายกสโมสรฯ อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ ไดข้ึ้นมาประกาศรายช่ือ
คณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2565-66 และประกาศช่ือนายกสโมสรปี 2567-68 ซ่ึงไดแ้ก่ นยล.ณชัชา เหมะจันทร 
หลงัจากการประกาศรายช่ือคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ก็เป็นกิจกรรมหาทุน ประมูลของ
สะสม เกมสก์ารละเล่น Bingo  ประกาศรางวลัผูห้าแซนตาครอส  และรางวลัผูแ้ต่งกายชุดนานาชาติยอดเยีย่ม 
หลงัจากนั้นไดร้้องเพลงพรปีใหม่ร่วมกนั 
          ผมขอขอบคุณพี่ๆ  ทุกๆ ท่านที่ช่วยสนบัสนุนการจดังานในวนัน้ี  ไม่วา่จะสนบัสนุน ส่ิงของ แมจ้ะมาไม่ไดก้็
ช่วยส่งของมาให ้  ขอขอบคุณ ประธานจดังานมิตรภาพ รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ ที่จดังานไดส้นุกสนานมากๆ ครับ 
ขอบคุณที่ปรึกษาการจดังาน อน.ยุวด ี ปิตวิวัฒนานนท์ ที่ช่วยท าพธีิการใหมี้ความขลงั และออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี
มากๆ  ขอบคุณพธีิกรทั้ง 2 มืออาชีพทั้งคู ่  รทร.ปทติตตา บุญสวัสดิ์ และ รทร.ธีรนุช ริจิรวนิช ขอบคุณผูส้นบัสนุน 
ของในการประมูลในวนัน้ี อน.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ อน.ดร.สลกัจิต นพคุณ และ ผูร่้วมประมูลของในวนัน้ี  ที่
ช่วยสนบัสนุนสโมสร  นยล.ณชัชา เหมะจันทร์ นยล.ดภีกั ซาห์ธนวุฒ ิ อน.ไกรรัตน์ วัตสัล และขาดไม่ไดเ้ลย 
ขอบคุณ อน.สถาปัตย์  ปรีดา  ที่ช่วยเป็น MC ในการประมูล งานน้ีจะไม่สามารถบรรลุการหาทุนน้ีไดเ้ลย หากไม่ได้
ท่านมาช่วยใหส้โมสรสามารถหาทุนได ้เกือบ 100,000 บาท ขอบคุณ รทร.อภญิญา จรัสกณุโฮง  หมอคนสวยประจ า
บางรัก ที่ร่วมสนบัสนุนการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี ขอบคุณพี่ๆ  ทุกๆ ท่าน ที่สนบัสนุนของรางวลัในการท ากิจกรรมใน
วนัน้ี งานวนัน้ีจะสนุก และสมบูรณ์ไม่ได ้หากพี่ๆ ไม่สนบัสนุนคณะกรรมการในวนัน้ีครับ 
          ส าหรับสปัดาห์หนา้ พลาดไม่ไดอี้กเช่นเคยครับ ท่านจะไดพ้บกบัท่านวทิยากรพเิศษ มาบรรยายในหวัขอ้ที่
น่าสนใจ น่าติดตามเป็นอยา่งยิง่  พบกนัที่โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั นะครับ 
                                                    ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                        นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 24/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  23  ธันวาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    30 ท่าน 
   ขาดประชุม    35 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 44.44% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.96% 
 

แขกสโมสร 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
    สโมสรโรทาแรคท/์อินเตอร์แรคท ์   9 ท่าน 
   RCC ชุมชนซอยพิพฒัน์ 2    1 ท่าน 
  มูลนิธิ Icare     4 
     แขกสโมสร     9 ท่าน 
       
          รวม   54 ท่าน
   



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 4 

News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

อวยพรวนัเกดิ 
ผู้ทีเ่กดิในเดอืนธันวาคม 

 
อน.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา    5 ธันวาคม 
รทร.นพ.นัทธี เสนาะดนตรี     6 ธันวาคม 
อน.สุนันทา สมบุญธรรม   11 ธันวาคม 
รทร.สุธรรม รัตนาวริิยะสมบัติ  12 ธันวาคม 
อน.ชัญญา วรีบารม ี   15 ธันวาคม 
รทร.ทพ.กติติ์วตัร กติติ์เรืองพชัร  17 ธันวาคม 
PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์   20 ธันวาคม 
รทร.วชัิย เหล่าเลศิชัย   20 ธันวาคม 
รทร.ดร.ดนัย ลสิวสัดรัิตนากลุ   23 ธันวาคม 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรักมอบช่อดอกไม้แสดงความยนิด ี

อกบร.ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์ ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติให้เป็น 
นิสิตเก่าอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัดเีด่น ประจ าปี 2564 

รทร.กรกนก ศุภวโรภาส ในโอกาสได้รับรางวลัผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ 
วทิยาลยัแพทย์ศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

มอบรางวลั “อาชีพดเีด่น” ประจ าปี 2564-65 ให้แก่ทมีมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย 
ผู้ปฏบิัติงานอาชีพดเีด่น ผู้อทุศิตนบ าเพญ็ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

มอบรางวลั “Empowering Girl” ประจ าปี 2564-65  
ให้แก่นายกผ่านพ้น ณฐัชฎา สุริยศรีวรรณ สโมสรอนิเตอร์แรคท์ โรงเรียนอ านวยศิลป์  

จากการคดัเลอืกเดก็ผู้หญงิทีม่คีวามสามารถ และเป็นผู้บ าเพญ็ประโยชน์ดเีด่น 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

การประมูลของสะสม 

ผู้แต่งกายยอดเยีย่ม The Best International Costume of the Night 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

การแสดง “ใจประสานใจ” และร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

วันพฤหัสบดทีี่ 23  ธันวาคม 2564 
การประชุมใหญ่ประจ าปี  
 ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธ.ค. 64  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
   เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลวนัส้ินปี 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 6 ม.ค. 65  ครูปริญ หาญธนะบรูณ์ 
    เร่ือง “การพฒันามวยไทย ผูต้ดัสินไปสู่นานาชาติ” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 13 ม.ค. 65  ดร.อมรเทพ จาวะลา 
      เร่ือง “พายเุศรษฐกิจไทยหลงัวิกฤติโควิด-19” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 65  พ.ต.อ.นพ.ธนวฒัน์ อ  าพนัทรัพย ์
      เร่ือง “โรคกระดูกพรุนภยัเงียบในผูสู้งอายุ:ขอ้เทจ็จริงท่ีควรรู้” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 ม.ค. 65  ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐวี 
      เร่ือง “ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบา้ง?” 
  
 
 
 
 

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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