AA

กำหนดกำรประชุ มใหญ่ภำค 3330 โรตำรีสำกล ปี บริหำร 2561-2562
ณ โรงแรมไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
29 - 31 มีนำคม 2562

D.3330

วันศุกร์ ที่ 29 มีนำคม 2562 D.3330 AWARDS NIGHT
เวลำ

รำยกำร

จำนวนผู้เข้ ำประชุม
( คน )

10.00 – 12.00 การประชุม SAA
13.30 – 18.00 การลงทะเบียน "การประชุมใหญ่ภาค 3330 ปี 2561-2562" (รวมทั้ง สมาชิ กชุมชน RCC. และศิษย์เก่าโรตารี )
18.30 – 22.00 D.3330 AWARDS NIGHT "BE THE INSPIRATION"
18.30 – 18.45

- พิธีเปิ ดงาน D.3330 AWARDS NIGHT ปี 2561-2562 "BE THE INSPIRATION"
- ผูว้ า่ การภาค พลโท คณิ ต แจ่มจันทรา กล่าวเปิ ดงาน (พร้อมโรตารี แอนน์) และกล่าวแนะนา
ประธานคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลภาค, ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ภาค,
ประธานคณะกรรมการจัดงาน Awards Night, ประธานคณะกรรมการจัดงาน "ราตรี ภูมิใจไทยถิ่น",
กองเลขานุการภาค, ผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาค, นายกสโมสรโรตารี ปี 2561-2562 และ SAA ตามลาดับ

18.45 – 19.00
19.00 – 19.05
19.05 – 19.10
19.10 – 19.15
18.45 – 19.45
19.15 – 19.35
19.35 – 19.50

- การแนะนาแขกผูม้ ีเกียรติและสโมสรโรตารี ต่าง ๆ
- ประธานกรรมการจัดการประชุมใหญ่ภาค 3330 ปี 2561-2562 กล่าวต้อนรับ โดย ผชภ.พิชยั นันทชัยพร
- ประธานคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลภาค 3330 ปี 2561-2562 กล่าวแสดงความยินดี โดย อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง
- ประธานกรรมการจัดงานประกาศรางวัลภาค 3330 ปี 2561-2562 กล่าว และดาเนินรายการ โดย อน.ชนิษฐ์ภคั กัลยาพิเชฏฐ์
- การรับประทานอาหาร และรายการบันเทิง / การแสดง
- พิธีมอบธงเพื่อเป็ นเกียรติกบั สโมสรโรตารี ที่ก่อตั้งใหม่ในปี 2561-2562 จานวน 3 สโมสร
- การเชิ ดชูเกียรติ ARCH KLUMPH SOCIETY ภาค 3330 / "ARCH KLUMPH'S SMART"
1. PP.ARNAUD C.M.C. VERSTRAETE 2. อน.สมชาย-อน.ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ 3. นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี
- การประกาศและมอบรางวัลของภาค 3330 ประจาปี 2561-2562
- รายการบันเทิงและการแสดง
- การประกาศและมอบรางวัลของภาค 3330 ประจาปี 2561-2562
- การร่ วมแสดงความยินดี และปิ ดงาน

19.50 – 20.50
20.50 – 21.15
21.15 – 22.30
22.30 – 22.40

สถำนที่

หมำยเหตุ

ล็อบบี้โรงแรม

600-700

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
สุ ภาพบุรุษ
สู ทสากล /
เครื่ องแบบสโมสร
สุ ภาพสตรี
ชุดราตรี /ทุกสี
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วันเสำร์ ที่ 30 มีนำคม 2562 กำรประชุมใหญ่ ภำค 3330 ปี 2561 - 2562
เวลำ

รำยกำร

07.30 – 08.30 การลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 12.00 กำรประชุ มครบองค์ ครั้งที่ 1
09.00 – 09.05 - ผูว้ า่ การภาค 3330 นาผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล เข้าสู่ หอ้ งประชุม
09.05 – 09.30 - ผูว้ า่ การภาค 3330 พลโทคณิ ต แจ่มจันทรา กล่าวเปิ ดการประชุม
- การเชิ ญธงชาติไทย (เพลงชาติไทย)
- การเชิ ญธงชาติของผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล (เพลงชาติของผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล)
- การเชิ ญธงชาติญี่ปุ่น (เพลงชาติญี่ปุ่น)
- การเชิ ญธงชาติเกาหลีใต้ (เพลงชาติเกาหลีใต้)
- การเชิ ญธงโรตารี สากล (เพลงประจาโรตารี )
- การเชิ ญธงสโมสรโรตารี ในภาค 3330 ทั้ง 101 สโมสรขึ้นเวที โดย นายกสโมสร ปี 2561-2562
- ที่ประชุมยืนสงบนิ่ งเพื่อไว้อาลัยสมาชิกโรแทเรี ยนของภาค 3330 ที่วายชนม์
- การแนะนาผูแ้ ทนประธานโรตารี สากลและโรตารี แอนน์ , ผูว้ า่ การภาคและโรตารี แอนน์ต่างภาค , อดีตผูว้ า่ การภาค
และโรตารี แอนน์ , ผูว้ า่ การภาครับเลือกและโรตารี แอนน์ , ผูว้ า่ การภาคนอมินีและโรตารี แอนน์ ,
ผูว้ า่ การภาคนอมินีดิซิกเนสและโรตารี แอนน์
- การแนะนาสโมสรที่เข้าร่ วมประชุม, สโมสรใหม่, ชุมชน RCC , ศิษย์เก่าโรตารี , สโมสรเจ้าภาพ และ SAA
- ประธานจัดการประชุมใหญ่ภาค 3330 ปี 2561-2562 กล่าวต้อนรับ โดย อน.พิชยั นันทชัยพร
- ผูว้ า่ การภาค กล่าวคาปราศรัย (ยกย่องสมาชิ กใหม่และครอบครัวที่เข้าร่ วมการประชุมครั้งแรก, ชุมชน RCC และ
09.15 – 09.40
ศิษย์เก่าโรตารี)
09.30 – 09.35
09.35 – 10.00
10.00 – 10.05
10.05 – 10.10

- ผูว้ า่ การภาค 3330 แนะนาผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล RIP Rep. Frank Yih & Rotary-Ann Nancy และเชิญกล่าวคาปราศรัย
- RIP Rep. Frank Yih / ผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล กล่าวคาปราศรัย
- ผูแ้ ทนภาค 2500 กล่าว
- ผูแ้ ทนภาค 3690 กล่าว

จำนวนผู้เข้ ำประชุม
( คน )

สถำนที่

หมำยเหตุ

ล็อบบี้โรงแรม

600 - 700

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
สู ทสากล ,
เครื่ องแบบสโมสร
หรื อชุดสุ ภาพ
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เวลำ

รำยกำร

10.10 – 10.15 - ผูแ้ ทนภาค 2830 กล่าว
10.15 – 10.20 - ผูแ้ ทนภาค 2630 กล่าว
10.20 – 10.30 - การรายงานการใช้เงิน DDF ของภาค - อผภ.อรชร สายสี ทอง
10.30 – 10.55 - พักดื่ม น้ าชา-กาแฟ
10.55 – 11.00 - ผูอ้ านวยการ TCEB ขึ้นกล่าวบนเวที
11.00 – 11.30 - การบรรยายพิเศษ "Rotary International in Future Trend" โดย PRID. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
11.30 – 11.55 - กลุ่มเยาวชนแลกเปลี่ยน โดย อผภ.มานิต วงษ์สุรียร์ ัตน์
11.55 - 12.00
- พิธีกร แจ้งข่าวสาร
12.00
ปิ ดการประชุมครบองค์ครั้งที่ 1
12.00 – 13.00 การพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.45 กำรประชุ มครบองค์ ครั้งที่ 2
13.00 – 13.15 - แรงบันดาลใจ และ การแสดงของเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3330
13.15 – 13.30 - รายงานการเงินของภาค 3330 ปี 2560-2561 โดย อผภ.นพ.พีระ ฟาร์ มไพบูลย์
13.30 – 13.45 - รายงานงบการเงินของมูลนิ ธิเยาวชนแลกเปลี่ยน โดย อผภ. มานิต วงษ์สุรียร์ ัตน์
13.45 – 14.10 - ความสาเร็ จด้านสมาชิ กภาพของภาค 3330 โดย อผภ. นพ. สงวน คุณาพร
14.10 – 14.30 - การสร้างความสัมพันธ์กบั คู่มิตรต่างประเทศ โดย RRFC.อผภ. วิชยั มณี วชั รเกียรติ
14.30 – 14.40 - วิสัยทัศน์ผวู้ า่ การภาค 3330 ปี บริ หาร 2562–2563 โดย ผวล.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
14.40 – 14.55 - การรายงานของศูนย์โรตารี ในประเทศไทย
14.55 – 15.15 - ความสาเร็ จด้านโครงการเยาวชน (โรทาแรคท์,อินเทอร์แรคท์ และ RYLA) โดย อน. วีระ หริ จนั ทนะวงศ์
และ อน. จักรชัย วิสุทธากุล
15.15 – 15.35

- การพัก ดื่มน้ าชา – กาแฟ

จำนวนผู้เข้ ำประชุม
( คน )

600 - 700

600 - 700

สถำนที่

หมำยเหตุ

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
สู ทสากล ,
เครื่ องแบบสโมสร
หรื อชุดสุ ภาพ

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
สู ทสากล ,
เครื่ องแบบสโมสร
หรื อชุดสุ ภาพ
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เวลำ
15.35 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.25
16.25
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 22.30
18.30 – 18.40

18.40 – 18.45
18.45 – 19.00
18.45 – 19.45
19.45 – 20.15
20.15 – 20.30
20.30 – 22.15
22.15 – 22.30

รำยกำร
- การกล่าวสุ นทรพจน์ของ RIP Rep. Frank Yih / ผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล ครั้งที่ 2
- การแนะนา District Governor Nominee Designated (DGND.) ที่จะทาหน้าที่ผวู้ า่ การภาค 3330 ปี 2564-2565
และ DGND. กล่าวทักทาย
- การรณรงค์การเข้าประชุม District Training Assembly ปี 2562-2563
- พิธีกรแจ้งข่าวสาร
ปิ ดการประชุมครบองค์ ครั้งที่ 2
การประกวดสนเทศโรตารี โดย อน.ดร.รัตนาพร เลารุ จิราลัย
การประชุมผูแ้ ทนสโมสร (ELECTOR) โดย RRFC.อผภ.วิชยั มณี วชั รเกียรติ
พิธีลงนามสโมสรโรตารี คู่มิตรระหว่างประเทศ โดย ผชภ.สมพงษ์ อาไพพิพฒั น์กุล
พักผ่อนตามอัธยาศัย
งำน "รำตรีร่วมสร้ ำงแรงบันดำลใจ" (รำตรีภูมิใจไทยถิ่น)
- การเปิ ดงาน "ราตรี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ" (ราตรี ภูมิใจไทยถิ่น)
- การดื่มถวายพระพรชัยมงคล
- การดื่มเพื่อโรตารี สากล
- การกล่าวต้อนรับ โดย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม
- การแนะนาแขกผูม้ ีเกียรติที่มาร่ วมงาน
- การรับประทานอาหาร และรายการบันเทิง (วงดนตรี จากกรมดุริยางค์ทหารบก)
- การกล่าวสุ นทรพจน์ โดย อดีตประธานโรตารี สากล ฯพณฯ พิชยั รัตตกุล
- การประกาศและมอบรางวัลชนะเลิศประกวดสนเทศโรตารี ภาค 3330 ปี 2561-2562
- รายการบันเทิง "ราตรี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ" (ราตรี ภูมิใจไทยถิ่น)
- พิธีส่งมอบธงเป็ นเจ้าภาพการจัดงานประชุมใหญ่ ภาค 3330 ปี บริ หาร 2562-2563

จำนวนผู้เข้ ำประชุม
( คน )

สถำนที่

หมำยเหตุ

600 - 700

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
สู ทสากล ,
เครื่ องแบบสโมสร
หรื อชุดสุ ภาพ

130
130
80

ห้องไมดาส 3
ห้องเจดีย ์

600 - 700

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
ชุดไทยท้องถิ่น
สวยงาม หลากสี
หรื อชุดไทยร่ วม
สมัย,
ชุดไทยประยุกต์/
ทุกสี
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วันอำทิตย์ ที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562
เวลำ

รำยกำร

09.00 – 12.30 กำรประชุ มครบองค์ ครั้งที่ 3
09.00 – 09.20 - การรายงานมติและสาระสาคัญการประชุมผูแ้ ทนสโมสร (ELECTOR) โดย RRFC.อผภ. วิชยั มณี วชั รเกียรติ
09.20 – 09.50 - ความสาเร็ จของมูลนิ ธิโรตารี ภาค 3330 โดย อผภ.อรชร สายสี ทอง
09.50 – 10.20 - ความสาเร็ จด้านการประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ - อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
10.20 – 10.30 - ความสาเร็ จด้านบริ หารจัดการสโมสร โดย อน.ชาริ นรดา โสภณชนากูล ,
10.30 - 10.50
- ความสาเร็ จด้านบริ การชุมชน , บริ การอาชีพ และ RCC โดย อน. ละออ จินดา , อน. ธิดา กวงเมี้ย และ
อน. ณัฐพัชร์ สุ ชาติกุลวิทย์
10.50 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00
หมำยเหตุ

- พัก ดื่ม น้ าชา – กาแฟ
- RIP Rep. Frank Yih / ผูแ้ ทนประธานโรตารี สากล กล่าวปราศรัย
- สรุ ปข้อยุติของการประชุม , การมอบของที่ระลึก และ การปิ ดประชุมครบองค์ ครั้งที่ 3
- การรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สาหรับจานวนแขกรับเชิ ญและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากต่างประเทศนั้นจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว

จำนวนผู้เข้ ำประชุม
( คน )

300-400

สถำนที่

หมำยเหตุ

ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรู ม

การแต่งกาย :
สู ทสากล ,
เครื่ องแบบสโมสร
หรื อชุดสุ ภาพ

