
      

ก ำหนดกำรประชุมใหญ่ภำค 3330 โรตำรีสำกล ปี 2565 – 2566      

    วนัท่ี 17 -19 มีนำคม 2566   โรงแรม ณ เวลำ จงัหวดัรำชบุรี 

วนัศุกร์ท่ี 17 มีนำคม 2566   ลงทะเบียนกำรประชุมใหญ่        

 15.00-16.00 ประชุม SAA          

 10.00-12.00 ลงทะเบียนกำรประชุมใหญ่        

 18.00-22.00 The 2022 – 2023 District Award Ceremony      

    เปิดงำนดว้ยกำรแสดง 1 ชุด       

    ผวภ. ละออ จินดำ  กล่ำวเปิดงำน        

    คณะกรรมกำรตดัสินรำงวลั  อผภ. นพ. พรชยั บุญแสง ประธำน กล่ำว 

    กำรแจกรำงวลัรอบท่ี 1           

    กำรแสดงชุดท่ี  2          

    กำรแจกรำงวลัรอบท่ี 2        

    กำรแสดงชุดท่ี  3        

    กำรแจกรำงวลัรอบท่ี 3       

 22.00   ปิดงำน The 2022 – 2023 District Award Ceremony 

วนัเสำร์ท่ี 18 มีนำคม 2566   ลงทะเบียนกำรประชุมใหญ่        

 07.00 - 08.45  ลงทะเบียนกำรประชุมใหญ่          

 08.35    เปิดวดิีทศัน ์คติพจนป์ระจ ำปี         

    พิธีเปิด กำรประชุมครบองค ์คร้ังท่ี 1         

    เปิดประชุม (ยกยอ่งสมำชิกใหม่และครอบครัวท่ีเขำ้ร่วมประชุมคร้ังแรก)    

    เชิญธงชำติไทยเขำ้หอ้งประชุม      

    เชิญธงชำติของผูแ้ทนประธำนโรตำรีสำกล     

    เชิญธงชำติญ่ีปุ่นเขำ้หอ้งประชุม    
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เชิญธงชำติเกำหลีเขำ้หอ้งประชุม      

 เชิญธงโรตำรีสำกล/ธงโรทำแรคท/์ธงเจำ้ภำพเขำ้หอ้งประชุม   

 ไวอ้ำลยัสมำชิกโรตำรีผูว้ำยชนม ์       

  แนะน ำผูว้ำ่กำรภำคและโรตำรีแอนนต่์ำงภำค, อดีตผูว้ำ่กำรภำค และโรตำรี 

  แอนน,์ ผูว้ำ่กำรภำครับเลือกและโรตำรีแอนน ์    

  แนะน ำสโมสรท่ีเขำ้ร่วมประชุม, สโมสรใหม่ และสโมสรเจำ้ภำพ 

 ประธำนจดังำน  (อน.ปฐมพร เจียสกลุ)  กล่ำวตอ้นรับ  

 ผูแ้ทนภำค 3690 กล่ำวทกัทำย      

 ผูแ้ทนภำค 3600 กล่ำวทกัทำย       

 ผูแ้ทนภำค 2500 กล่ำวทกัทำย       

 ผูแ้ทนภำค 2830 กล่ำวทกัทำย       

 ผูแ้ทนภำค 2630 กล่ำวทกัทำย       

 ผูแ้ทน TCEP       

10.00 - 10.10  ผูว้ำ่กำรภำค แนะน ำผูแ้ทนประธำนโรตำรีสำกล และเชิญกล่ำวค ำปรำศรัย  

 10.10 - 10.35  ผูแ้ทนประธำนโรตำรีสำกล กล่ำวค ำปรำศรัย     

 10.35 - 10.50  จินตนำกำรโรตำรีดว้ยภำพลกัษณ์สำธำรณะ      

     โดย อน. ดร. รัตนำพร เลำรุจิรำลยั     

 10.50 - 11.10   Coffee Break        

 11.10 - 11.50  กำรเงินของมูลนิธิเยำวชนแลกเปล่ียนและกิจกรรมของเยำวชนแลกเปล่ียน 

     โดย อผภ.มำนิต วงษสุ์รียรั์ตน์     

 11.50 - 12.00  รำยงำนกำรเงินของภำคในปี 2564 – 2565 โดย อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษสิ์มำนนท ์  

 12.00 - 12.10  รำยงำนกำรใชเ้งิน DDF ของภำค โดย  อผภ. วชิยั มณีวชัรเกียรติ   

 12.10 - 12.15  แนะน ำ District Governor Nominee Designated ท่ีจะท ำหนำ้ท่ีผูว้ำ่กำรภำค  

     ปี 2568 – 2569  โดย   อผภ. นพ. พีระ ฟำร์มไพบูลย ์   



 12.15 - 12.20  District Governor Nominee Designated กล่ำวทกัทำย      

     โดย  อน. ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน ์      

  12.20 - 12.25  เชิญ พิธีกร แจง้ข่ำว        

 12.25     ปิดประชุมครบองคค์ร้ังท่ี 1 เคำะฆอ้งเลก็       

 12.25 - 13.30   รับประทำนอำหำรกลำงวนั       

 13.20 - 13.30    ชมภำพไฮไลทง์ำนประกำศรำงวลัภำค (10 นำที)      

 13.30     เปิดกำรประชุมครบองค ์คร้ังท่ี 2 เคำะฆอ้งเลก็    

 13.30 - 13.55  กำรกล่ำวสุนทรพจนข์องผูแ้ทนประธำนโรตำรีสำกล คร้ังท่ี 2   

 13.55 - 14.05  วสิัยทศันใ์นปี 2566 – 2567  ของ ผูว้ำ่กำรภำค   โดย  ผวล. ชชัวำล เตละวำณิชย ์ 

 14.05 - 14.20   จินตนำกำรโรตำรีในเร่ืองสมำชิกภำพ โดย  อผภ. นพ. พีระ ฟำร์มไพบูลย ์ 

 14.20 - 14.30  เพิ่มกำรขยำยสโมสร   โดย  อผภ.เฉลิมฉตัร  จนัทร์อินทร์  

 14.30 - 14.45  DEI  โดย   อผภ. สมภพ ธีระสำนต ์      

 14.45 - 15.00  รำยงำนจำกศูนยโ์รตำรีฯ โดย  อผภ. สมภพ ธีระสำนต ์   

 15.00 - 15.10  แนวทำงของบริกำรระหว่ำงประเทศ  โดย  อผภ. อรชร สำยสีทอง 

 15.10 - 15.30  Coffee Break         

 15.30 - 16.30  ประกวดสนเทศโรตำรี รอบชิงชนะเลิศ  โดย  อน.พรรณเพญ็ ไพบูลยเ์กษม 

 16.30   เชิญ พิธีกร แจง้ข่ำว        

    ปิดประชุมครบองคค์ร้ังท่ี 2 ผวภ. ลออเคำะฆอ้งเลก็    

    ร่วมถ่ำยรูปหมู่ผูน้  ำภำค  แขกของผูว้ำ่กำรภำค  ทีมงำนภำค ผูช่้วยผูว้ำ่กำรภำค  

     และนำยกสโมสร       

 17.00 - 18.00  ประชุมผูแ้ทนสโมสร(Elector)    หอ้งประชุมชั้น 2    

 18.00 - 19.00  กำรเซ็นสัญญำคู่มิตรระหวำ่งสโมสรในภำค 3690 และ ภำค 3330    

     หอ้งประชุมชั้น 2        

 19.00 - 22.00  Governor Banquet  (ลูกทุ่งสีสัน วำ้วๆๆ)     

    มอบรำงวลัประกวดสนเทศโรตำรี    
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วนัอำทิตยท่ี์ 19 มีนำคม 2566   กำรประชุมใหญ่ภำค 3330   ปี 2565 – 2566     

 09.20 - 09.30  ชมไฮไลทง์ำนรำตรีผูว้ำ่กำรภำค (10 นำที)     

 09.35 - 09.45  เปิดกำรประชุมครบองค ์คร้ังท่ี 3 เคำะฆอ้งเลก็    

 09.45 - 10.00  รำยงำนผลของกำรประชุมผูแ้ทนสโมสร     

 09.45 - 10.00  ชุมชนโรตำรี   โดย    ผชภ. ผอ่งใส พนัธุ์รัตน ์     

 10.00 - 10.15  บริกำรชุมชน และบริกำรอำชีพ        

     โดย อน. นงลกัษณ์ ศุภโสภณ  และ อน.อนงค ์จุลนิพิฐวงษ ์

 10.30 - 10.45  ควำมส ำเร็จดำ้นโครงกำรอินเตอร์แรคท ์  โดย  นย. ณฐัรินีย ์สินทรัพย์

 10.45 - 11.00  จินตนำกำรโรตำรีในเร่ืองมูลนิธิโรตำรี  (ยอดบริจำค, กำรน ำเงินไปใช,้  

     โครงกำรท่ีน่ำสนใจ)  โดย  อผภ. วชิยั มณีวชัรเกียรติ  

 11.15 - 11.40  ผูแ้ทนประธำนโรตำรีสำกล กล่ำวปรำศรัย       

 11.40 - 11.55  มอบของท่ีระลึกแด่ผูแ้ทนประธำนโรตำรีสำกลและคู่สมรส  และประธำน 

     จดักำรประชุมใหญ่ โดย   อน. ปฐมพร  เจียสกลุ  

 11.55 - 12.00  ขอ้ยติุของกำรประชุม       

 12.00   ส่งมอบธงเจำ้ภำพ        

    ปิดกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 

 

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

 

 

 

 


