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โครงการอบรมเยาวชนผู้นำาโรตารี 

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA 2017)
สำาหรับเยาวชน  อายุ 14 - 18 ปี

วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560 ( 5 วัน 4 คืน) 

สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา

โปรแกรมการอบรมเยาวชนผู้นำาโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards)

 คือหลักสูตรการอบรมเยาวชนผู้นำาตามแนวทางของโรตารี เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทักษะความเป็นผู้นำาในการ

บำาเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม ในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงปิดเทอม เน้นเป็นการฝึกภาค

ปฏิบัติ ตั้งแต่การพัฒนาความเป็นผู้นำา การรู้จักหน้าที่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดี ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบ

ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทำาให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถนำาไปพัฒนาตนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

พร้อมทั้งทำาให้เยาวชนเป็นคนดี เห็นคุณค่าของตนเอง และส่วนรวม ตามคติพจน์โรตารี “บริการเหนือตนเอง”

เป้าหมาย : เยาวชนอายุ 14 - 18ปี จำานวน 400 คน จากสโมสรโรตารีสากล ภาค 3330

ติดต่อสอบถาม

 1. อน.ธนเดช เตชะทวีกิจ  ประธานจัดการอบรมเยาวชนผู้นำาโรตาร ี โทร. 092-664-9593

 2. ผวภ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์  ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล      โทร. 081-894-2890

 3. อน.รัชดา เทพนาวา    ฝ่ายลงทะเบียน    โทร. 081-599-4920

 4. ผชภ.นิภานันท์ ธรรมรัตน์  ฝ่ายการเงิน    โทร. 089-466-2130

 5. ผชภ.สุรินทร์ ตันสุริยวงศ์  ฝ่ายดูแลรับ-ส่ง เยาวชนRYLA  โทร. 082-266-3223

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สโมสรโรตารีในภาค 3330 พิจารณาคัดเลือกเยาวชน ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ

กล้าแสดงออก ส่งเข้าอบรม สามารถสื่อสารอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (ไม่รับนักเรียนแลกเปลี่ยน           

ชาวต่างชาติ หรือ Inbound เข้าอบรม) 

 2. เยาวชนผู้เข้าอบรม มีอายุ ระหว่าง 14 – 18 ปี(กำาลังศึกษาไม่เกินชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า)

 3. เข้าฝึกอบรม ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่ วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560

 4. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เป็นลายลักษณ์อักษร(จดหมายยินยอมจากผู้ปกครองนำามาในวันลงทะเบียน)

 5. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากภาค 3330 โรตารีสากล (ต้องเข้าร่วม 

กิจกรรมมากกว่า 90%)

 6. สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์ต้องทำาประกันอุบัติเหตุให้เยาวชนทุกคน



โครงการอบรมเยาวชนผู้นำาโรตารี จังหวัดสงขลา
Rotary Youth Leadership Awards, Songkhla

275 ถ.คลองเรียน 1 ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110   TeL : 092-664-9593  Fanpage : RYLA3330Thailand  

2/4

วิธีการรับสมัคร

 1. สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์ ควรศึกษาความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดโครงการฯ  ได้ที่ 

www.rotary3330.net/ryla หรือ Fanpage : RYLA3330THAILAND

 2. สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์์แนะนำา Fanpage : RYLA3330THAILAND ของโครงการอบรมเยาวชนผู้นำาโรตารีให้

เยาวชนได้เข้าร่วม และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

 3. การคัดเลือกเยาวชน โดยความยินยอมของผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม และให้สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์เป็น

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ โดย

สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์ แนะนำาขั้นตอน วิธีการ พร้อมเงื่อนไขการสมัครทางออนไลน์ให้เยาวชนทราบ และ

กำากับให้กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน  

 4. การสมัครจะรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้นที ่www.rotary3330.net/ryla/register  ให้สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์ 

เป็นผู้กรอกใบสมัครของเยาวชน**ไม่รับลงทะเบียนและชำาระเงินหน้างาน** ระบบเปิดการรับสมัครออนไลน์

ตั้งแตว่ันที่ 10 สิงหาคม 2560 และปิดรับสมัครในวันที่ 15 กันยายน 2560

 6. โอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท สั่งจ่าย ชื่อบัญชี  “น.ส.นิภานันท์ ธรรมรัตน์ และ น.ส.อรอนงค์   

กูลแก้ว” ธนาคารกรุงเทพ  สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ เลขที่บัญชี  499-4-05523-6

 7. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ฝ่ายการเงินไรล่า คุณนิภานันท์ ธรรมรัตน์ โทร. 089-4662103 

  FAX : 074-447823  อีเมล์ niphanan_t@hotmail.com  หรือ คุณอรอนงค์ กูลแก้ว โทร. 089-4662953  

ID Line : RYLA2017

 8. หลังจากสมัครออนไลน์และแจ้งชำาระเงินเรียบร้อยแล้วให้สโมสรอุปถัมภ์เข้าไป Login หน้าเว็บไซต์อีกครั้งเพื่อ 

Print ใบบาร์โค้ดของเยาวชนแต่ละคนออกมาให้เยาวชนนำามาสแกนรายงานตัวในวันลงทะเบียน

 9. เยาวชนที่สมัครเข้าอบรมเยาวชนผู้นำาโรตารี ต้องนำาบัตรประชาชนมารายงานตัวกับฝ่ายลงทะเบียน หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าอบรม ต้องมีใบแจ้งจากสโมสรผู้ส่ง  

 10. หากต้องการใบเสร็จหลังจากการชำาระเงินแล้วท่านสามารถ Print ใบเสร็จในระบบลงทะเบียน Online จะ

ไม่มีการ Print ใบเสร็จให้ที่หน้างาน
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ระเบียนการและหลักเกณฑ์

 1. กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมต้องยินดี และเต็มใจปฏิบัติทุกกิจกรรม

 2. ต้องเข้าพักในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

 3. ไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานที่อบรม

 4. ห้ามสูบบุหรี่ดื่มสุราเล่นการพนันเสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิดโดยเด็ดขาด

 5. เพื่อนหรือญาติสามารถมาพบได้ที่สถานที่ที่เตรียมไว้และในเวลาที่กำาหนด

 6. ผู้เข้าอบรมต้องมาถึงสถานที่อบรม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา 13.00น.(ตามแผนที่ที่แนบ)

 7. ผู้ปกครองที่ประสงค์มารับเยาวชนกลับ ติดต่อได้ที่ใต้อาคาร หอประชุมภัคพิพิธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

โดยขอให้มารับเยาวชนได้ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

การเตรียมตัวเยาวชนก่อนวันเดินทาง

 1. เชิญเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเพื่อกล่าวจุดมุ่งหมาย และรับการปฐมนิเทศในที่ประชุมสโมสรโรตารี       

ผู้อุปถัมถ์อย่างน้อย 2 ครั้งก่อนเดินทาง 

 2. สโมสรโรตารีผู้อุปถัมถ์ต้องอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนผู้สมัครรู้เรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

  2.1. ความเป็นมาขององค์กรโรตารีสากล

  2.2. ความเป็นมาของโครงการอบรมเยาวชนผู้นำาโรตารี (สามารถให้ดู Videoจาก Fanpage : 

RYLA3330THAILAND)

  2.3. อธิบายให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบททดสอบ 4 แนวทาง(FourWaysTest)

  2.4. แจ้งกำาหนดการอบรมฯให้เยาวชนผู้เข้าอบรมได้รับทราบ (ตามเอกสารแนบ)

 3. หลังจากการปิดรับสมัคทางรออนไลน์เรียบร้อย(ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2560) เยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมจะได้

รับการติดต่อจากทีมงานฯอาจเป็นทางโทรศัพท์, อีเมล หรือไลน์ ตามช่องทางที่สะดวก

 4. ทางทีมงานฯจะสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเยาวชนผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ หรือ สอบถามได้

 5. สโมสรโรตารีผู้อุปถัมภ์เตรียมตัวเยาวชน และส่งเยาวชนเดินทางถึงอาคารที่นักกีฬา สนามกีฬาหลักเมือง  

ภาคใต้(สนามกีฬาพรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา ติดต่อสอบถามฝ่ายรับ-ส่งเยาวชน : ผชภ.สุรินทร์ ตันสุริยวงศ์ 

โทร. 082-266-3223
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สิ่งของจำาเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องนำาติดตัวไปในการเข้าอบรม

 1. ชุดพละของสถานศึกษา 1 ตัว(ใส่วันลงทะเบียน)

 2. เสื้อยืดใส่ตอนทำากิจกรรม 3 ตัว(สีขาว 1 ตัว / สีดำา 1 ตัว / สีฟ้า 1 ตัว) และควรกางเกงเหมาะสมสำาหรับทำา  

กิจกรรม(ผู้หญิงไม่ควรใส่กระโปรง)

 3. ชุดกีฬาสำาหรับออกกำาลังกาย 3 ตัว

 4. เสื้อผ้าชุดสวยใส่ในงาน RYLA Awards Night ธีมทะเลสวยฟ้าสวย(ต้องเป็นเสื้อผ้าที่สุภาพ!)

 5. กางเกงยีนส์สีดำา หรือสีเข้ม(แบบสุภาพไม่ขาด) 1 ตัว

 6. รองเท้าผ้าใบสำาหรับใส่ทำากิจกรรม(ตอนทำากิจกรรมไม่ควรใส่รองเท้าแตะ)

 7. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพูสระผม ผงซักฟอก ชุดนอน ไฟฉาย รองเท้าแตะ ของใช้ส่วนตัว (ไม่ควรนำาทรัพย์สินมีค่า

มาเข้าร่วมทำากิจกรรม)

 8. ผ้าขนหนู(ผืนเล็กเช็ดหน้า 1 ผืน) และผืนใหญ่ 1 ผืน

 9. ผ้าห่ม กรุณานำาติดตัวมาด้วย

 10. ยาสามัญประจำาบ้าน หรือยารักษาโรคประจำาตัว

 11. งดนำาอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ยกเว้น โทรศัพท์มือถือที่จำาเป็นเท่านั้น

 12. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว(หรือบัตรATM)ไม่ควรพกเงินสดจำานวนมากเกินความจำาเป็น

 หมายเหตุ : ทางโครงการฯมีแจกเสื้อRYLAให้ 1 ตัว สำาหรับใส่วันทัศนศึกษา 


