ร่าง กำหนดกำรประชุมใหญ่ไลออนส์สำกลภำครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 53
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันอำทิตย์ที่ 17 มีนำคม 2562
ณ โรงแรมบำงแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนำคม 2562

วัน/เวลำ
09.00-18.00 น.
11.00-18.00 น.
14.00-17.00 น.
17.30-20.00 น.
วัน/เวลำ
08.00-18.00 น.
08.30-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
15.00-18.00 น.
18.30-22.30 น.

รำยกำร
สถำนที่
ลงทะเบียนรับของที่ระลึกทุกภาค
โรงแรมที่พักของแต่ละภาค
แข่งกอล์ฟสนามบางพระอินเตอร์เนชั่นแนล
สนามบางพระอินเตอร์เนชั่นแนล
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ภาครวม
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
เชิญกรรมการบริหารสภารับประทานอาหาร
สนามบางพระอินเตอร์เนชั่นแนล
วันศุกร์ที่ 15 มีนำคม 2562
รำยกำร
สถำนที่
ลงทะเบียนรับของที่ระลึก
โรงแรมที่พักของแต่ละภาค
ประชุมคณะผู้แทนสโมสรฯ เพื่อรับรองระเบียบวาระการประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
ประชุมใหญ่ประจาปี มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
เสวนาเรื่อง.........................................
เตรียมขบวนพาเหรด
จุดตั้งขบวนบริเวณแหลมแท่น
310-D, 310-E, 310-A1, 310-A2, 310-B และ 310-ซี
สิ้นสุดที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
งานไลออนส์ไนท์
ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอล

ผู้รับผิดชอบ
ประธานฝ่ายรับลงทะเบียน
ประธานฝ่ายแข่งขันกอล์ฟ
ปธ.สภาฯ ปธ.จัดการประชุมใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
ประธานฝ่ายรับลงทะเบียน
ปธ.สภาฯ ปธ.จัดการประชุมใหญ่
ประธานมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
ประธานฝ่ายขบวนพาเหรด
ประธานฝ่ายไลออนส์ไนท์

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

วันเสำร์ที่ 16 มีนำคม 2562

08.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก
07.00-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม ครั้งที่ 53
ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอล
การเชิญธงพิธเี ปิดประชุมใหญ่ ตามลาดับ ภาครวม 310, ลีโอ, โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
ภาค 310ดี, ภาค 310อี, ภาค 310เอ1, ภาค310เอ2 310-บี
และ310-ซี ตามลาดับ (ต่อด้วยสโมสรที่มาไม่ทันภาคของ
ตนเอง)
09.00 น.
ประธานในพิธี ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล .ถึงสถานที่ประชุม
พิธีกรแนะนาผูม้ ีเกียรติบนเวที
09.30 น.
พิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา-ธงชาติไทย
ธงไลออนส์สากล ธงภาครวม 310 ประเทศไทย
09.40
ประธานจัดการประชุมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ
Presentation ผลงานของสภา
09.50
ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ กล่าวรายงานผลงานกิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ ของสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย
10.00 น.
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ฯ
10.10 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
กล่าวต้อนรับสมาชิกไลออนส์ที่เข้าร่วมประชุม
10.30 น.
กล่าวแสดงความยินดีโดยอดีตนายกไลออนส์สากล
10.40 น.
พิธียืนไว้อาลัยแด่สมาชิกไลออนส์ผู้ล่วงลับ
10.45 น.
ประธานสภาฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ประธานพิธี
ประธานจัดการประชุมฯ มอบของที่ระลึกแก่ประธานพิธี
11.00 น.
ประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน
การจัดประชุมใหญ่
11.20 น.
ประธานสภาฯ กล่าวพักการประชุม (ภาคเช้า)
*****บรรเลงเพลงไลออนส์สปิริต*****

ประธานฝ่ายรับลงทะเบียน
สภาฯ ภาครวม, ปธฝ.จัดประชุมใหญ่
ปธฝ.พิธีการ และพิธีกรภาครวม
และพิธีกรภาครองทุกภาค

ปธ.จัดการประชุมใหญ่, ปธ.สภา
พิธีการและพิธีกรภาครวม
ประธานสภาฯ ประธานสภาฯเพิ่งผ่านพ้น
ประธานจัดการประชุมใหญ่
ประธานจัดการประชุมใหญ่
ประธานสภาฯ ภาครวม
ประธานพิธีฯ, ปธฝ.พิธีการ
พิธีกรภาครวม
ไลออน ร.อ.ขจิต หัพนานนท์
ประธานสภาฯ ภาครวมฯ
ประธานจัดงานฯ

ประธานในพิธี, ประธานจัดงานฯ
ประธานสภาฯ ภาครวมฯ

วัน/เวลำ
12.00 น.
13.00-17.00 น.

รำยกำร
เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม รับประทานอาหารกลางวัน
(ฟรี คูปองสำหรับผู้ลงทะเบียน)
การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 4 และการประชุมใหญ่
สามัญประจาปีของทุกภาค, การเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรอง
คนที่หนึ่ง และคนที่ 2 และเลือกตั้งประธานสภาฯ (ภาค310-ดี)
ภาค 310-เอ1 ประชุมใหญ่
ภาค 310-เอ2 ประชุมใหญ่
ภาค 310-บี
ประชุมใหญ่
ภาค 310-ซี

ประชุมใหญ่

ภาค 310-ดี
ภาค 310-อี

ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่

สถำนที่

ห้องประชุมโรงแรมไพรม์ไทม์)
ห้องประชุมโรงแรมรัตนชล)
ห้องประชุมโรงแรมศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์
ห้องประชุมโรงแรมศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์
ห้องประชุมโรงแรมเดอะเซส)
ห้องแสนสาราญ บางแสนเฮอริ
เทจ
ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอล โรงแรม
บางแสนเฮอริเทจ

งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และแสดงความยินดี
แก่ประธานสภาฯ, ผู้ว่าการภาคฯ รองหนึ่ง,รองสองทั้ง 6 ภาค
มอบรางวัลประกวดเข็ม
วันอำทิตย์ที่ 17 มีนำคม 2562

วัน/เวลำ
08.30-12.00 น.

รำยกำร
การประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 53 (ต่อ) พิธีปิดการประชุมใหญ่ฯ
เรียนเชิญ – ประธานสภาฯ /ผู้ว่าการภาคฯ/ ประธานสภาฯรับ
เลือกตั้ง/ ผู้ว่าการภาคฯรับเลือกตัง้ /รองผู้ว่าการภาครับเลือกตัง้
ขึ้นสู่โต๊ะประธาน

09.30 น.

พิธีกร แนะนาประธานสภาฯ ภาครวม, ผู้ว่าการภาคฯ
รองผู้ว่าฯ คนที่ 1 และรองผู้ว่าฯ คนที่ 2 รับเลือกตั้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ปีบริหาร 2561-2562 กล่าวแสดงความ
ยินดีกับประธานสภาฯ, ผู้ว่าการภาคฯ และรองผู้ว่าการภาคฯ รับ
เลือกตั้ง

10.30 น.

ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ปีบริหาร 2562-2563
กล่าวสุนทรพจน์ ต่อทีป่ ระชุม

10.40 น.

เลขาธิการสภาฯ เพิ่งผ่านพ้น เสนอรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 52/25602561
เหรัญญิกสภาฯ เพิ่งผ่านพ้น เสนองบการเงิน ปีบริหาร 2560-2561 และรายงาน
การเงินประชุมใหญ่ครั้งที่ 52 เพื่อรับรอง

10.50 น.

ประธานสภาฯ รายงานผลของคณะกรรมการบริหารสภาฯ ต่อที่
ประชุม
แจ้งกาหนดการ สถานที่ และเจ้าภาพการประชุมใหญ่สากลภาครวม
310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54
ประธานฝ่ายรับและเสนอข้อยุติ กล่าวรายงาน
พิธีมอบธงสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
แก่เจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 54 ปีบริหาร 2562-2563
ประธานสภาผู้ว่าการภาครวม 310 กล่าวปราศรัย และกล่าวปิด
การประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 53
(เชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงไลออนส์สปิริต

11.10 น.
11.20 น.
11.30 น.
12.00 น.

ประธานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ปธ.ฝ่ายจัดการประชุมภาครอง

18.00–22.30 น.

10.00 น.

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่

ปธ.ฝ่ายจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ปธ.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ปธ.สถานทีป่ ระชุม-ที่พัก

ผู้รับผิดชอบ

ห้องประชุมโรงแรมศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์

หมำยเหตุ: รำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมมติสภำฯ ภำครวม 310 ประเทศไทย

ประธานสภาฯ รับเลือกตั้ง

ประธานสภาฯ ภาครวม
ประธานสภาฯ ภาครวม
ประธานฝ่ายรับและเสนอข้อยุติ
ประธานจัดเตรียมการประชุม
ใหญ่ภาค 310-ดี
ประธานสภาฯ ภาครวม

ธันวำคม 2561

