กําหนดการประชุมใหญ
ไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 49
ระหวางวันที่ 12-15 มีนาคม 2558
ณ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
-----------------------------------------------------------------

วัน/เวลา
08.00-18.00 น.

06.00-17.00 น.

16.00-17.30 น.
18.00-20.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
รายการ
สถานที่
ลงทะเบียนรับของที่ระลึกทุกภาค
*โรงแรมสุนีย แกรนด
ภาค B,C,D,E
*A-1 บานสวนคุณตา
กอลฟแอนดรีสอรท
*A-2 โรงแรมลายทอง
การแขงขันกอลฟเชื่อมสัมพันธไลออนสไทยชิงถวย สนามกอลฟศูนยพัฒนา
พระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กีฬาคายสรรพสิทธิ
สยามบรมราชกุมารี”
ประสงค
อําเภอวารินชําราบ
อุบลราชธานี
ประชุมสภาผูวาการภาครวม 310 ประเทศไทย
คลับเฮาส ศูนยพัฒนากีฬา
คายสรรพสิทธิประสงค
งานเลี้ยงตอนรับสภาภาครวมฯ และผูเขาแขงขัน คลับเฮาส ศูนยพัฒนากีฬา
กอลฟชิงถวยพระราชทาน
คายสรรพสิทธิประสงค
- งานเลี้ยงตอนรับคณะสภาภาครวม 310
ประเทศไทย
- งานเลี้ยงผูเขาแขงขันกอลฟชิงถวย
พระราชทานฯ
- ประกาศผลการแขงขันกอลฟฯ
- สภามอบรางวัลผูชนะการแขงขนกอลฟ
- คณะสภาภาครวมเดินไปเยี่ยมพรอมมอบ
ของเปนกําลังใจใหกับลีโอภาครวม

ผูรับผิดชอบ
ประธานรับลงทะเบียน

ประธานฝายแขงขันกอลฟ

ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ
ประธานฝายแขงขันกอลฟ
ประธานฝายตอนรับ
ประธานฝายของรางวัล
ประธานจัดเลี้ยงตอนรับ

ประธานจัดการประชุมใหญ

วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558
วัน/เวลา
08.00-18.00 น.

รายการ
ลงทะเบียนรับของที่ระลึกทุกภาค

08.00-10.00 น.

ประชุมคณะผูแทนสโมสรฯ เพื่อรับรองระเบียบ
ปฏิบัติวาระการประชุม
ประชุมใหญมูลนิธิไลออนสในประเทศไทย

10.30-12.00 น.

สถานที่
*โรงแรมสุนีย แกรนด
ภาค B,C,D,E
*A-1 บานสวนคุณตา
กอลฟแอนดรีสอรท
*A-2 โรงแรมลายทอง
โรงแรมสุนีย แกรนด
โรงแรมสุนีย แกรนด

ผูรับผิดชอบ
ประธานฝายรับลงทะเบียน

ประธานสภาฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ
ประธานมูลนิธิไลออนสฯ

12.00-14.00 น.

เลี้ยงรับรองคณะผูเขาประชุม

โรงแรมสุนีย แกรนด

ประธานมูลนิธิไลออนสฯ
ประธานสภาฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ

15.00-18.00 น.

พิธีเปด-เดินขบวนพาเหรด : ลําดับขบวนดังนี้
ภาครวม 310, ภาค 310 A1, ภาค 310 A2
ภาค 310 B, ลีโอภาครวม, ภาค 310 C, ภาค 310
D, และภาค E ตามลําดับ
งานเลี้ยง “งานไลออนสไนท”
“ รอยรัก รวมใจ ไลออนสไทยทั้งประเทศ “

จุดตั้งขบวนบริเวณลาน
เทียน ทุงศรีเมือง
จุดสิ้นสุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี
หอประชุม ไพรพยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

ประธานฝายขบวนพาเหรด
ประธานฝายประกวด
พาเหรด

18.30-23.00 น.

ประธานฝายไลออนสไนท

วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558
วัน/เวลา
08.00-18.00 น.
07.00-09.30 น.

09.30 น.

10.00 น.

10.10 น.
10.20 น.

10.30 น.
10.39 น.

11.00 น.

รายการ
ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

สถานที่
** โรงแรมสุนียแกรนด
** ( ทุกภาค)
พิธีเชิญธงงานการประชุมใหญ ครั้งที่ 49
โรงแรมสุนีย แกรนด
ตามลําดับดังนี้ ภาครวม 310, ลีโอภาครวม, ภาค ชั้น 5 หองประชุมใหญ
310 A1, ภาค 310 A2, ภาค 310 B, ภาค 310 C หองทับทิมสยาม 1 2 3
ภาค 310 D และภาค 310 E

ผูรับผิดชอบ
ประธานฝายรับลงทะเบียน

ประธานในพิธี ฯพณฯ พลอากาศเอก กําธน สินธ
วานนท องคมนตรี
ถึงสถานที่ประชุม
พิธีกรแนะนําผูมีเกียรติบนเวที
พิธีเชิญธงขึ้นสูยอดเสา – ธงชาติไทย ธงไลออนสสากล - ธงภาครวม 310 ประเทศไทย

ประธานจัดการประชุมใหญ
พิธีกรภาครวมฯ

ประธานจัดการประชุมใหญฯ กลาวรายงานตอ
ประธานในพิธีฯ
ประธานสภาผูวาการภาคฯ กลาวรายงานผลงาน
กิจกรรมดานตางๆ ของสโมสร ไลออนสใน
ประเทศไทย
ประธานมูลนิธิไลออนสในประเทศไทย รายงาน
ผลงานประจําป
พิธีเปดการประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม
310 ประเทศไทย ครั้งที่ 49
ประธานในพิธีกลาวเปดการประชุมใหญ
กลาวแสดงความยินดี

โรงแรมสุนีย แกรนด

สภาภาครวม
ประธานจัดการประชุมใหญ
ประธานฝายพิธีการ

ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานสภาฯ เพิ่งผานพน
ประธานจัดการประชุมใหญ
ประธานจัดการประชุมใหญ
ฯ
ประธานสภาภาครวมฯ

ประธานมูลนิธิฯ
ประธานพิธีฯ

ไลออน ขจิต หัพนานนท

โดย ไลออน ขจิต หัพนานนท

11.10 น.
11.20 น.
11.25 น.

11.50 น.
12.00 น.
13.00-14.30 น.

13.30-17.30 น.

18.00-22.30 น.

วัน/เวลา
09.00-12.00 น.

09.30 น.

กลาวตอนรับสมาชิกผูเขารวมประชุมโดยผูวา
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
พิธียืนไวอาลัยแดสมาชิกไลออนสผูลวงลับ
ประธานสภาฯ มอบโลประกาศเกียรติคุณและของ
ที่ระลึกแดประธานในพิธี
ประธานในพิธีมอบโล ประกาศเกียรติบัตรแด
ผูสนับสนุนการจัดประชุมใหญ
ประธานสภาฯ กลาวพักการประชุม (ภาคเชา)
**บรรเลงเพลงไลออนสสปริต**

ผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี
รองประธานสภาภาครวมฯ
ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ
ฯ
ประธานสภาภาครวมฯ

เลี้ยงรับรองผูเขารวมประชุม รับประทานอาหาร
กลางวัน (ฟรีคูปองสําหรับผูลงทะเบียน)
พิธีเปดหองสมุดสารานุกรมไทยฯ แหงที่ 78
ประธานพิธี ฯพณฯ พลอากาศเอกกําธน สินธวา
นนท องคมนตรี

โรงแรมสุนีย แกรนด หอง
โถงชั้น 4 ลาน ซี เค
สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

การประชุมใหญประจําปภาครอง
การเลือกตั้ง ประธานสภา ผูวาการภาค รองผูวา
การภาคคนที่ 1 และคนที่ 2
ภาค 310 A1
ภาค 310 A2
ภาค 310 B
ภาค 310 C
ภาค 310 D
ภาค 310 E
งานเลี้ยงตอนรับสมาชิกผูเขารวมประชุมและแสดง
ความยินดีกับประธานสภาฯ ผูวาการภาคฯ รอง 1
รอง 2 รับเลือกตั้งทั้ง 6 ภาค

โรงแรมสุนีย แกรนด

-หองประทุมมาศ
-หองประทุมทิพย
-หองประทุมชาติ
-หองทับทิมสยาม 4
-หองทับทิมสยาม 5
-หองปทุมวัน
โรงแรมสุนีย แกรนด
หองทับทิมสยาม 1 2 3

วันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558
รายการ
สถานที่
พิธีปดการประชุมใหญฯ
โรงแรมสุนีย แกรนด
เรียนเชิญ-ประธานสภาฯ/ ผูวาการภาคฯ/
หองประชุมใหญ หอง
ประธานสภาฯ รับเลือกตั้ง/ ผูวาการภาคฯ รับ
ทับทิมสยาม 1 2 3
เลือกตั้ง/ รองผูวาการรับเลือกตั้งขึ้นสูโตะประธาน
พิธีกร แนะนําประธานสภาฯ ภาครวม, ผูวาการภาค

ประธานฝายอาหารและ
เครื่องดื่ม
ไลออน เจริญ ศิริพานทอง
ประธานจัดสรางฯ
ไลออน พงศศักดิ์ เกตุสวัสดิ
วงศ อดีตกรรมการ
อํานวยการไลออนสสากล/
ทีปรึกษา
ประธานฝายจัดการประชุม
ภาครอง

ประธานฝายจัดเลี้ยงและ
และแสดงความยินดี

ผูรับผิดชอบ
ประธานจัดการประชุมใหญ
พิธีกรภาครวม

พิธีกรภาครวม

10.00 น.
10.10 น.
10.20 น.

10.45 น.
10.55 น.
11.10 น.

11.20 น.

11.30 น.

ฯ รองคนที่ 1 และรองคนที่ 2 รับเลือกตั้ง ตอที่
ประชุม
ประธานสภาผูวาการภาคฯ ปบริหาร 2558-2559
กลาวสุนทรพจนตอที่ประชุม
ประธานฝายรับและเสนอขอยุติ กลาวรายงาน
เลขาธิการสภาฯ เพิ่งผานพน เสนอรายงานการ
ประชุมใหญครั้งที่ 48/2556-2557 เพื่อรับรอง
เหรัญญิกสภาฯ เพิ่งผานพนเสนองบการเงินป
บริหาร 2556-2557 และรายงานการเงินประชุม
ใหญครั้งที่ 48 เพื่อรับรอง
ประธานสภาฯ รายงานผลงานคณะกรรมการ
บริหารสภาฯ ตอที่ประชุม
ประธานจัดการประชุมใหญฯ รายงานผลการจัด
ประชุมใหญ ครั้งที่ 49/2557-2558
แจงกําหนดการ สถานที่ และเจาภาพการประชุม
ใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
ครั้งที่ 50
พิธีมอบธงสโมสรไลออนสสากลภาครวม 310
ประเทศไทย แกเจาภาพจัดการประชุมใหญครั้งที่
50 ปบริหาร 2558-2559
ประธานสภาผูวาการภาครวม 310 กลาวปราศรัย
และกลาวปดการประชุมใหญ ไลออนสสากล
ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 49 (เชิญธงชาติ
ไทยลงจากยอดเสา บรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี เพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงไลออนส
สปริต)

ประธานสภาฯ รับเลือกตั้ง
ประธานฝายรับและเสนอขอ
ยุติ
เลขาธิการสภาฯ เพิ่งผานพน
เหรัญญิกฯ เพิ่งผานพน

ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ
ประธานสภาภาครวมฯ

ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานจัดเตรียมการ
ประชุมใหญภาค 310 A1
ประธานสภาภาครวมฯ

หมายเหตุ : รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติสภาฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย

