
เวลา รายละเอยีด จํานวนผู้เข้าประชุม ห้อง หมายเหตุ

10.00 - 12.00 การประชุม SAA  

13.30 – 18.00 การลงทะเบียน "การประชุมใหญ่ภาค 3330 ปี 2561-2562"  (รวมทั(ง สมาชิกชุมชน RCC. ในภาค 3330 และศิษยเ์ก่าโรตารี)

18.30 – 22.00 D.3330 Awards Night

วนัเสาร์ที� 30 มีนาคม  2562   การประชุมใหญ่ภาค 3330   ปี 2561 - 2562

เวลา รายละเอยีด จํานวนผู้เข้าประชุม ห้อง หมายเหตุ

07.30 – 08.30 การลงทะเบียนและรับเอกสาร   

09.00 – 12.00 พธิีเปิด การประชุมครบองค์ ครั3งที� 1

09.00-09.05 ผู้ว่าการภาค 3330 นําผู้แทนประธานโรตารีสากล เข้าสู่ห้องประชุม

09.05 – 09.30 ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา กล่าวเปิดการประชุม

                       การเชิญธงชาติไทย  (เพลงชาติไทย)

                      การเชิญธงชาติของผูแ้ทนประธานโรตารีสากล (เพลงชาติจีน)

การเชิญธงชาติเกาหลีใต ้(เพลงชาติเกาหลีใต)้

การเชิญธงชาติญีLปุ่น (เพลงชาติญีLปุ่น)

การเชิญธงชาติ................  (สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมชาวต่างประเทศทีLยนืยนัเขา้มาเพิLมเติม)  

                       การเชิญธงโรตารีสากล (เพลงประจาํโรตารี)

การกล่าวและยนืสงบนิLงเพืLอไวอ้าลยัสมาชิกโรแทเรียนของภาค 3330 ทีLวายชนม์

การแนะนาํผูแ้ทนประธานโรตารีสากลและโรตารีแอนน์  ผูว้า่การภาคและโรตารีแอนน์ต่างภาค, อดีตผูว้า่การภาค และโรตารี

แอนน์, ผูว้า่การภาครับเลือกและโรตารีแอนน์

กาํหนดการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2561-2562

ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวด ี  อาํเภอเมือง   จังหวดันครปฐม

 

700 - 800

วนัศุกร์ที� 29 มีนาคม 2562   

29 - 31 มีนาคม 2562

800 - 900



เวลา รายละเอยีด จํานวนผู้เข้าประชุม ห้อง หมายเหตุ

การแนะนาํสโมสรทีLเขา้ร่วมประชุม, สโมสรใหม่, สโมสรเจา้ภาพ, ชุมชน RCC และ ศิษยเ์ก่าโรตารี

ประธานจดังาน กล่าวตอ้นรับ

ผูว้า่การภาค กล่าวคาํปราศรัย (ยกยอ่งสมาชิกใหม่และครอบครัวทีLเขา้ร่วมประชุมครั( งแรก, ชุมชน RCC,  ศิษยเ์ก่าโรตารี)

09.30 – 09.35 ผูว้า่การภาค แนะนาํผูแ้ทนประธานโรตารีสากล และเชิญกล่าวคาํปราศรัย

09.35 – 10.00 ผูแ้ทนประธานโรตารีสากล Frank Yih กล่าวคาํปราศรัย

10.00 – 10.30 บรรยายพิเศษ โดย PRID. Saowalak Rattanavit  "Rotary International in Future Trend"

10.30 – 10.55 พกัดืLม นํ( าชา-กาแฟ

10.55 – 11.00 ผูแ้ทนภาค 2500 กล่าว

11.00 – 11.05 ผูแ้ทนภาค 3690 กล่าว

11.05 – 11.10 ผูแ้ทนภาค 2830 กล่าว

11.10 - 11.15 ผูแ้ทนภาค 2630 กล่าว

11.15 – 11.35 กลุ่มเยาวชนแลกเปลีLยน โดย อผภ.มานิต วงษส์ุรียร์ัตน์

11.35 – 11.50 แรงบนัดาลใจของกลุ่มเยาวชนแลกเปลีLยน

11.50 – 12.00 รายงานการเงินของภาคในปี 2560 - 2561 โดย อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์

12.00 - 12.05 เชิญ พิธีกร แจง้ข่าว

12.05 ปิดประชุมครบองคค์รั( งทีL 1

12.00 – 13.00 พกั รับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 13.15 การแสดงของเยาวชนแลกเปลีLยน

13.15 – 16.45 เปิดการประชุมครบองค์ ครั3งที� 2

13.15 - 13.25 วสิยัทศัน์ผูว้า่การภาคในปีบริหาร 2562 – 2563  โดย ผวล.สกนธ์ อึLงสร้อยทอง

13.25 – 14.05 ความสาํเร็จดา้นสมาชิกภาพ - อผภ. นพ. สงวน คุณาพร

14.05 – 14.35 ความสาํเร็จดา้นโครงการเยาวชน (โรทาแรคท.์ อินเทอร์แรคท,์ ไรล่า ฯ) - อน. วรีะ หริจนัทนะวงศ ์และ อน. จกัรชยั วสิุทธากลุ  

14.35 - 14.50 งบการเงินของ มูลนิธิเยาวชนแลกเปลีLยน - อผภ. มานิต วงษส์ุรียร์ัตน์

14.50 - 15.10 การสร้างความสมัพนัธ์กบัคู่มิตรต่างประเทศ - อผภ. วชิยั มณีวชัรเกียรติ
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 800 - 900



เวลา รายละเอยีด จํานวนผู้เข้าประชุม ห้อง หมายเหตุ

15.10 – 15.20 การรายงานการใชเ้งิน DDF ของภาค - อผภ.อรชร สายสีทอง

15.20 - 15.30 การรายงานของศูนยโ์รตารีประเทศไทย

15.30 – 15.50 พกั ดืLมนํ( าชา – กาแฟ

15.50 – 16.10 การกล่าวสุนทรพจน์ของผูแ้ทนประธานโรตารีสากล ครั( งทีL 2

16.10 - 16.15 แนะนาํ District Governor Nominee Designated ทีLจะทาํหนา้ทีLผูว้า่การภาค ปี 2564 – 2565 

16.15 - 16.20 District Governor Nominee Designated กล่าวทกัทาย

16.20 – 16.40 การรณรงคก์ารเขา้ประชุม District Training Assembly ปี 2562– 2563 นยก.ไพกิจ  ฮุนพงษส์ิมานนท ์

16.40 - 16.45 เชิญ พิธีกร แจง้ข่าว

16.45 ปิดประชุมครบองค ์ครั( งทีL 2

17.00 – 18.00 การประชุมผูแ้ทนสโมสร (ELECTOR) 130

17.00 – 18.00 การประกวดสนเทศโรตารี - อน. ดร. รัตนาพร เลารุจิราลยั 300

17.00 – 18.00 พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

18.30 – 21.30 งานราตรีไทยสีLภาค (ดูเอกสารแนบ)

18.30 กล่าวเปิดงาน

18.35 การดืLมถวายพระพรชยัมงคล

18.40 การดืLมเพืLอโรตารีสากล 

18.40 การกล่าวตอ้นรับ โดย ผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม

18.45 – 19.00 การแนะนาํแขกผูม้ีเกียรติทีLมาร่วมงาน

19.00 - 20.00 การรับประทานอาหาร 

20.00 - 20.30 การกล่าวสุนทรพจน์ โดย อดีตประธานโรตารีสากล ฯพณฯ พิชยั รัตตกลุ 

20.30 - 22.30 การมอบรางวลัประกวดสนเทศน์โรตารี และงานบนัเทิง

22.30 พิธีส่งมอบธงเป็นเจา้ภาพการจดังานประชุมใหญ่  ปีบริหาร 2562-2563

700 - 800

 

800 - 900
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วนัอาทติย์ที� 31 มีนาคม  พ.ศ. 2562

เวลา รายละเอยีด จํานวนผู้เข้าประชุม ห้อง หมายเหตุ

09.00 – 12.30 เปิดประชุมครบองค์ครั3งที� 3    

09.00 – 09.10 การรายงานมติและสาระสาํคญัการประชุมผูแ้ทนสโมสร (ELECTOR) โดย อผภ. วชิยั มณีวชัรเกียรติ

09.10 - 09.35 ความสาํเร็จดา้นบริการชุมชน  บริการอาชีพ และ RCC - อน. ละออ จินดา อน. ธิดา กวงเมี(ย และ อน. ณฐัพชัร์ สุชาติกลุวทิย์

09.35 – 10.05 ความสาํเร็จดา้นการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ - อผภ. จุฑาทิพย ์ธรรมศิริพงษ์

10.05 – 10.30 ความสาํเร็จดา้นบริหารจดัการสโมสร - อน.ชารินรดา โสภณชนากลู

10.30 – 11.00 พกั ดืLม นํ( าชา – กาแฟ

11.00 – 11.30 ความสาํเร็จของมูลนิธิโรตารีภาค 3330 (ยอดบริจาค, การนาํเงินไปใช,้ โครงการทีLน่าสนใจ) - อผภ.อรชร สายสีทอง

11.30 – 11.50 ผูแ้ทนประธานโรตารีสากล กล่าวปราศรัย

11.50 – 12.30 มอบของทีLระลึก

                       ขอ้ยตุิของการประชุม 

                      ปิดการประชุมครบองค์ครั3งที� 3  

การรับประทานอาหาร 

หมายเหตุ สาํหรับจาํนวนแขกรับเชิญและผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากต่างประเทศนั(นจะแจง้ใหท้ราบภายหลงัเมืLอไดร้ับการยนืยนัแลว้

 

300-500
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