
                     ณ มหาวทิยาลยัราชภฎั อ.เมอืง  จ. ภเูก็ต

วนั/เวลา รายการ สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ
09.00-18.00 น. ลงทะเบยีนรับของทีร่ะลกึทกุภาค โรงแรมทีพ่ักของแตล่ะภาค ประธานฝ่ายรับลงทะเบยีน

14.00-17.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรหิารสภาฯ ภาครวม  โรงแรมภเูก็ตเมอรล์นิ ประธานสภาฯ,ปธฝ.จัดการประชมุใหญ่

วนั/เวลา รายการ สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ
08-00-18.00 น. ลงทะเบยีนรับของทีร่ะลกึ ณ โรงแรมทีพั่กของแตล่ะภาค ประธานฝ่ายรับลงทะเบยีน

08.30-10.00 น. ประชมุคณะผูแ้ทนสโมสรฯ เพือ่รับรองระเบยีบวาระการประชมุ โรงแรมภเูก็ตเมอรล์นิ ประธานสภาฯ,ปธฝ.จัดการประชมุใหญ่

09.00-10.00 น. ประชมุใหญป่ระจําปี มลูนธิไิลออนสใ์นประเทศไทย โรงแรมภเูก็ตเมอรล์นิ ประธานมลูนธิไิลออนสฯ์
10.00-12.00 น. เสวนาเรือ่ง..................................................
14.00-18.00 น. พธิเีปิด-เดนิขบวนพาเหรด : ลําดับขบวนดังนี้ จดุตัง้ขบวน สนามฟตุบอล ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ภาครวม 310, 310-C, 310-D, 310-E, 310-A1,310-A2 และ 310-บี ลานเฉลมิพระเกยีรติ ปธฝ.ขบวนพาเหรด VIP

และสโมสรลโีอทกุภาค สิน้สดุทีเ่วทกีลางสะพานหนิ รถบปุผชาติ
ปธฝ.ขบวนพาเหรด Lions/Leo

ปธฝ.ประกวดขบวนพาเหรด

18 30 22 30 น งานเลีย้งไลออนสไ์นท์ (ปาเต๊ะ ออนเดอะบชี) ช ส ิ ้ ศ ้ ปธฝ จัดงานไลออนสไ์นท์

 รา่งกาํหนดการประชุมใหญไ่ลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย คร ัง้ท ี ่52
ระหวา่งวนัพฤหสับดที ี่ 15 - วนัอาทติยท์ ี่ 18  มนีาคม 2561

วนัพฤหสับดที ี่ 15  มนีาคม 2561

วนัศกุรท์ ี่ 16  มนีาคม 2561

18.30 - 22.30 น งานเลยงไลออนสไนท  (ปาเตะ ออนเดอะบช) ชายหาดสะพานหนิหนา้ศาลเจา้ ปธฝ.จัดงานไลออนสไ์นท์

วนั/เวลา รายการ สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ
08.00-18.00 น. ลงทะเบยีนรับของทีร่ะลกึ มหาวทิยาลยัราชภัฎภเูก็ต ประธานฝ่ายรับลงทะเบยีน

11.00-12.30 น. รับแลกสทิธบิัตรเพือ่ลงคะแนน เพือ่เลอืกตัง้ผูแ้ทนอปุนายกคน ศนูยป์ระชมุใหญ่ ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ทีส่าม และการแกไ้ขธรรมนูญและขอ้บงัคับภาครวม มหาวทิยาลยัราชภัฎภเูก็ต เจา้หนา้ทีท่กุภาคและฝ่ายธรรมนูญ

07.00-09.00 น. พธิเีปิดประชมุใหญไ่ลออนสส์ากลภาครวม 310 ครัง้ที ่52 ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

การเชญิธงในพธิเีปิดประชมุใหญ ่ตามลําดบั ภาครวม 310,  ปธฝ.จัดประชมุใหญ่
ลโีอทกุภาค, ภาค 310-ซ,ี ภาค 310-ด,ี ภาค 310-อ,ี ภาค 310-เอ1 ประธานฝ่ายพธิกีาร และพธิกีรภาครวม

ภาค 310-เอ2, และ ภาค 310-บ ีตามลําดับ และพธิกีรภาครองทกุภาค

จบพธิเีชญิธงทกุสโมสร
ชม Presentation ของ ผูว้า่การไลออนสส์ากลทกุภาค ฝ่ายควบคมุระบบแสงสเีสยีง

ประธานสภาและคณะกรรมการบรหิารสภา ประธานจัดประชมุ เตรยีม ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ตัวหนา้หอ้งประชมุใหญฯ่ตอ้นรับประธานในพธิฯี  ปธฝ.จัดประชมุใหญ่
09.00 น. ประธานในพธิ ีไลออน ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ถงึสถานทีป่ระชุม ปธ.จัดการประชมุใหญ,่ ปธ.สภา

พธิกีรแนะนําผูม้เีกยีรตบินเวที ประธานพธิกีรและประธานพธิกีารภาครวม

09.20 น. พธิเีชญิธงขึน้สูย่อดเสา-ธงชาตไิทย ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ เพิง่ผ่านพน้

ธงไลออนสส์ากล ธงภาครวม 310 ประเทศไทย ประธานจัดการประชมุใหญฯ่

09.25 น. ประธานจัดการประชมุใหญฯ่ครัง้ที ่52 กลา่วรายงาน ประธานจัดการประชมุใหญฯ่

09.30 น. ชม Presentation ของ สภาผูว้า่การไลออนสส์ากลภาครวม 310ฯ ฝ่ายควบคมุระบบแสงสเีสยีง

ศนูยป์ระชมุใหญ่
 มหาวทิยาลัย
ราชภฎัภเูกต็

วนัเสารท์ ี ่17  มนีาคม  2561 ศนูยป์ระชมุมหาวทิยาลยั ราชภฎัภเูก็ต



วนั/เวลา รายการ สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ
09.35 น. ประธานสภาผูว้า่การไลออนสส์ากลภาครวม 310ฯ ประธานสภาภาครวมฯ

รายงานการดําเนนิการกจิกรรมตา่งๆของของสโมสรไลออนสใ์นประเทศไทย 

09.45 น. ประธานในพธิกีลา่วเปิดการประชุมใหญ่ ประธานพธิฯี, ปธฝ.พธิกีาร
09.55 น. ผูว้า่ราชการจังหวดัภเูกต็ กลา่วตอ้นรับ ผู้ว่าราชการจงัหวัด

สมาชกิไลออนสท์ีเ่ขา้รว่มประชมุ
10.00 น. อดตีนายกไลออนสส์ากล กลา่วแสดงความยนิดกีารจัด ปชญ. ไลออน ร.อ.ขจติ หัพนานนท์

10.05 น พธิยีนืไวอ้าลัยแดส่มาชกิไลออนสผ์ูล้ว่งลับ รองประธานสภาฯ ภาครวมฯ

10.10 น. ประธานมลูนธิไิลออนสใ์นประเทศไทยรายงานผลงานประจําปี ประธานมลูนธิฯิ
10.15 น. นายกสมาคมสโมสรไลออนสใ์นประเทศไทย กลา่วรายงาน นายกสมาคมฯ

10.20 น. ประธานสภาฯ มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุแดป่ระธานพธิี ประธานสภาภาครวมฯ

ประธานจัดการประชมุฯ มอบของทีร่ะลกึแกป่ระธานในพธิี ประธานจัดงานฯ  

10.30 น. ประธานรับและเสนอชือ่ ประกาศคณุสมบตัผิูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นตัวแทน ปธฝ.รับและเสนอชือ่
ไลออนสไ์ทย เพือ่ลงสมัครอปุนายกสากลคนที ่3 และใหจั้บสลาก ปธฝ.เลอืกตัง้ฯ

 พดูแนะนําตัวเอง คนละไมเ่กนิ 3 นาท ี

10.35 น. ประธานฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคับเสนอการ ปธฝ.ธรรมนูญขอ้บงัคับ
ไ้ ้ ั ั 310

วนัเสารท์ ี ่17  มนีาคม  2561 ศนูยป์ระชมุมหาวทิยาลยั ราชภฎัภเูก็ต

ศนูยป์ระชมุใหญ่
 มหาวทิยาลัย
ราชภฎัภเูกต็

แกไ้ขธรรมนูญขอ้บงัคับของภาครวม 310

10.45-10.55 น. ผูส้มัครรับเลอืกตัง้พดูและแนะนําตัวเอง ผูส้มัครฯ

10.55 น ประธานฝ่ายจัดการเลอืกตัง้ตวัแทนผูส้มัครอปุนายกฯชีแ้จงกตกิา ปธฝ.เลอืกตัง้ฯและกรรมการ

11.00-12.30 น. ลงคะแนนโดยสมาชกิทีม่สีทิธบัิตรจากสโมสรและแสดงบัตรประจําตัว คหูาลงคะแนน ผูว้า่การภาคทกุภาค
ทีอ่อกใหจ้ากหน่วยราชการเทา่นัน้  ในหอ้งประชมุ และเจา้หนา้ทีท่กุภาค

 ประธานสภาฯ กลา่วพักการประชมุ (ภาคเชา้) ใหญ่ ประธานสภาภาครวมฯ
       *** บรรเลงเพลงไลออนสส์ปิรติ ***
นับคะแนนการแกไ้ขธรรมนูญและขอ้บงัคับฯ ปธฝ.ธรรมนูญขอ้บงัคบัและกรรมการ

นับคะแนนการเลอืกตัวแทนผูส้มัครอปุนายกฯที ่3 ปธฝ.เลอืกตัง้ฯและกรรมการ

12.00 น. เลีย้งรับรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ รับประทานอาหารกลางวัน ปธฝ.ฝ่ายอาหารและเครือ่งดืม่

โดยใชค้ปูองอาหารจากการลงทะเบยีนประชุมใหญ่
13.30-17.30 น. การประชมุคณะกรรมการภาค ครัง้ที ่4 และ การประชมุใหญ่สามัญ ศนูยป์ระชมุใหญ่ ปธฝ.ฝ่ายจัดการประชมุภาครอง

ประจําปีของทกุภาค การเลอืกตัง้ผูว้า่การภาค และรองผูว้า่การภาคคนที ่1 และคนที ่2  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็

          ประชมุใหญ ่ภาค 310 - A1  
          ประชมุใหญ ่ภาค 310 - A2   
          ประชมุใหญ่ ภาค 310 - B  
          ประชมุใหญ ่ภาค 310 - C   
          ประชมุใหญ ่ภาค 310 - D  
          ประชมุใหญ่ ภาค 310 - E  

18.00-22.30 น. งานเลีย้งตอ้นรับสมาชกิผูเ้ขา้รว่มประชมุและแสดงความยนิดแีก่ ปธ.ฝ่ายจัดงานเลีย้งแสดงยนิดี
ประธานสภาฯ ผูว้า่การภาคฯ รองหนึง่ รองสอง รับเลอืกตัง้ ทัง้ 6 ภาค ปธ.ฝ่ายอาหารและเครือ่งดืม่
และการแสดงของเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครัง้ต่อไป (ภาค310 C) ปธ.สถานทีป่ระชมุ-ทีพ่ัก

มอบรางวัลประกวดขบวนพาเหรด/ประกวดเข็มฯ/ประกวดภาพกจิกรรม  



09.00-12.00 น เรยีนเชญิ  - ประธานสภาฯ / ผูว้า่การภาคฯ/กรรมการบรหิารสภา โรงแรมภเูก็ตเมอรล์นิ ประธานพธิกีรภาครวม
            - ประธานสภาฯ รับเลอืกตัง้ / ผูว้า่การภาคฯ รับเลอืกตัง้ / ประธานพธิกีารภาครวม

              -รองผูว้า่การรับเลอืกตัง้ขึน้สูโ่ตะ๊ประธาน

09.30 น. พธิกีร แนะนําประธานสภาฯ ,ผูว้า่การภาค,รองผูว้า่การภาค1,2 กรรมการบรหิารสภา พธิกีรภาครวม
และประธานสภา,ผูว้า่การภาค,รองผูว้า่การภาค 1,2 รับเลอืกตัง้ของทกุภาครอง

10.00 น. ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ ปีบรหิาร 2560-2561กลา่วแสดง   ประธานสภาภาครวมฯ
ความยนิดกีบัประธานสภาฯ, ผูว้า่การภาคฯ และรองผูว้า่การภาคฯ

รับเลอืกตัง้
10.05 น. ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ ปีบรหิาร 2561-2562 กลา่วสนุทรพจน์ ประธานสภาฯ รับเลอืกตัง้

ตอ่ทีป่ระชุม
10.10 น. เลขาธกิารสภาฯ เพิง่ผา่นพน้ เสนอรายงานการประชมุใหญ่ เลขาธกิารสภาฯ ปีบรหิาร 2559-2560

ครัง้ที ่51/2559-2560
เหรัญญกิสภาฯ เพิง่ผา่นพน้ เสนองบการเงนิ ปีบรหิาร 2559-2560 เหรัญญกิสภาฯ เพิง่ผา่นพน้

และรายงานการเงนิประชมุใหญค่รัง้ที ่51  เพือ่รับรอง
10.20 น. ประธานสภาฯ รายงานผลงานของคณะกรรมการบรหิารสภาฯ ประธานสภาภาครวมฯ

ตอ่ทปีระชมุ
10.30 น. ประธานจัดการประชมุใหญ่ฯ รายงานผลการจัดประชมุใหญ่ ประธานจัดการประชมุใหญ่

ั ้ ี่ /

วนัอาทติยท์ี ่20 มนีาคม 2561 ที ่โรงแรมภเูกต็เมอรล์นิ

ครังท ี52/2560-2561
10.45 น. แจง้กําหนดการ สถานที ่และเจา้ภาพการประชมุใหญไ่ลออนส์ ประธานสภาภาครวมฯ

สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ที ่51

10.55 น. ประธานฝ่ายรับและเสนอขอ้ยตุ ิกลา่วรายงาน ประธานฝ่ายรับและเสนอขอ้ยตุ ิ

11.20 น. พธิมีอบธงสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปธ.จัดเตรยีมการประชมุ
แกเ่จา้ภาพจัดการประชมุใหญ ่ครัง้ที ่53  ปีบรหิาร 2561-2562 ใหญภ่าค 310 - ซี

11.30 น. ประธานสภาผูว้า่การภาครวม 310 กลา่วปราศรัยและกลา่วปิด ประธานสภาภาครวมฯ
การประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทยครัง้ที ่52

(เชญิธงชาตไิทยลงจากยอดเสา บรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

เพลงสามัคคชีมุนุม และเพลงไลออนสส์ปิรติ)
20-ธ.ค.-60

ยนิดตีอ้นรับสมาชกิทกุทา่นเขา้รว่มประชมุใหญ ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ที ่52 

16 -18 มนีาคม 2561 ณ จังหวัดภเูก็ต "สขุใจในไขม่กุอันดามัน สขุสันตก์ับไลออนสไ์ทย"

หมายเหต:ุ  รายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามมตสิภาฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย


