
วันพฤหัสบดทีี� 20 ตุลาคม 2565  (ลงทะเบียน-ปฐมนิเทศ-พบพี�เลี�ยง-พบเพื�อนใหม่) 

เวลา สถานที� ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

10.00 - 12.00 น. เยาวชนผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน  รับแจกป้ายเพื�อแบ่งกลุ่ม พร้อมเขา้ที�พกัดา้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รทร.กิลญัญา /รทร.ธนมล /รทร.สุณี/รทร.พชัรินทร์ การแต่งกาย:

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกล่อง +นํ�าดื�ม) รทร.พฒัน์ชญา /รทร.สุธาสินี /เจา้หนา้ที�ร่มไทร ชุดพละของสถาบนัศึกษา

13.00 - 15.00 น. พบพี�เลี�ยงเพื�อแบ่งกลุ่ม  และทาํกิจกรรมนนัทนาการ  ดา้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะนกัศึกษาม.ราชภฎันครปฐม และ อผภ.สมภพ / อผภ.จุฑาทิพย์

**แจง้ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั ในการใหค้ะแนนของการเขา้อบรม** นายกเครือฟ้า / อน.ชารินลดา ที�ปรึกษา

15.00 - 15.30 น. พกัเบรค ทานอาหารวา่ง ดา้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล

15.30 - 16.30 น. กิจกรรมนนัทนาการละลายพฤติกรรม (ต่อ)  คณะกรรมการร่วมประชุมกบัพี�เลี�ยง

16.30 - 18.00 น. เยาวชนพกัผอ่น   ภารกิจส่วนตวั 16.30 -17.30 น.

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ โรงอาหาร ชั�น 1 อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล

รทร.ธนมล /รทร.พชัรินทร์

19.00 - 20.00 น. เยาวชนพบพี�เลี�ยง สถานที�พี�เลี�ยงแต่ละกลุ่มเป็นผูก้าํหนด

20.00 น. สิ�นสุดภารกิจ /พกัผอ่น/เขา้นอน อาคารที�พกั

กิจกรรม

กาํหนดการอบรมเยาวชนผู้นําโรตารี (RYLA) ภาค 3330

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS (RYLA 2022)

วนัท ี20-23 ตุลาคม 2565 (4 วนั 3คืน )

ณ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั อ.เมือง จ.นครปฐม



เวลา สถานที� ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

06.00 น. ตื�นนอน

06.15 - 06.30 น. พร้อมกนัที�สนาม  เพื�อออกกาํลงักายร่วมกนั ดา้นขา้งอาคารที�พกั กลุ่มพี�เลี�ยง /อาจารยร์ร.สิรินธรฯ ชุดใส่ออกกาํลงักายแบบสุภาพ

06.30 - 07.30 น. อาบนํ�า /ภารกิจส่วนตวั การแต่งกาย:

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ โรงอาหาร ชั�น 1 อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล เสื�อRYLA สีชมพ+ูกางเกงวอร์ม

08.30 - 08.50 น. เตรียมพร้อมพบกนั  ณ จุดนดัหมาย หอประชุม ชั�น 2

กรรมการจดังาน / กลุ่มพี�เลี�ยง / อาจารย ์รร.สิริน

ธรฯ
หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ

08.50 - 09.00 น. รับชมการแสดง ก่อนเปิดการอบรม อาจารย ์รร.สิรินธรฯ /อน.ชนิษฐ์ภคั การแสดงโขน ของ รร.สิรินธรฯ

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรมเยาวชนผูน้าํไรล่า หอประชุม ชั�น 2

1. ผูว้า่การภาค ละออ  จินดา (กล่าวเปิดงาน)  อน.ชนิษฐ์ภคั

  (เดินธงชาติไทย / ธงโรตารีสากล /ธงไรล่า) รทร.ศิโรรัตน์ /อน.ธญัพร

  '- ปฐมนิเทศ   โดย  ท่านผูว้า่การภาค ละออ  จินดา

2. ประธานจดังาน อน.ชารินรดา  โสภณชนากูล (กล่าวรายงาน) รทร.ศิโรรัตน์ / รทร.พชัรินทร์

3. ผูอ้าํนวนการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั (กล่าวตอ้นรับ) รทร.ศิโรรัตน์ / รทร.พชัรินทร์

09.30 - 10.30 น. บรรยาย  เรื�อง "การใช้สื�อโซเชียลอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด"   โดย  พลตาํรวจโท กรไชย คลา้ยคลึง อน.ชนิษฐ์ภคั /รทร.ธญัญน์ภสั

ผูบ้ญัชาการตาํรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ตาํรวจไซเบอร์)

10.30 - 11.00 น. พกัเบรค ทานอาหารวา่ง / นนัทนาการ

11.00 - 12.00 น. บรรยาย เรื�อง  "เยาวชนกบัการบริหารเวลาเพื�อความสําเร็จ" อน.ชารินรดา / รทร.ดร.พรรณวิภา

โดย..  คุณเอส กนัตพงษ ์ บาํรุงรักษ ์พระเอกจากสถานีโทรทศัน์สี ช่อง 7

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง โรงอาหาร ชั�น 1 อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล

13.00 - 14.00 น. บรรยาย เรื�อง "การทํางานแบบโรตารี"  โดย.. อดีตผูว้า่การภาค ไพกิจ  ฮุนพงษสิ์มานนท์ หอประชุม ชั�น 2

14.00 - 15.30 น. กจิกรรม  Work Shop กลุ่มพี�เลี�ยง /คณะกรรมการจดังาน

(แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ทําหัวข้อที�ได้รับ เน้นความเป็นผู้นํา )  มีผู้นําภาคเป็นที�ปรึกษา

15.30 - 16.00 น. พกัเบรค ทานอาหารวา่ง อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล ในแต่ละกลุ่ม

16.00 - 17.00 น. นําเสนอผลงาน 

วนัศุกร์ที� 21 ตุลาคม 2565   (พธีิเปิด/ บรรยาย / นันทนาการ ) 

กจิกรรม



เวลา สถานที� ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

วนัศุกร์ที� 21 ตุลาคม 2565   (พธีิเปิด/ บรรยาย / นันทนาการ ) 

กจิกรรม

 (แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดสรุป กลุ่มละไม่เกนิ 10 นาท)ี

17.00 - 17.30 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั  ถ่ายภาพสญัลกัษณ์โรตารี

17.30 - 18.00 น.  คณะกรรมการร่วมประชุมกบัพี�เลี�ยง

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ โรงอาหาร ชั�น 1 อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล

19.00 - 20.00 น. เยาวชนพบพี�เลี�ยง  

20.00 น. สิ�นสุดภารกิจ/พกัผอ่น/เขา้นอน อาคารที�พกั

** โน๊ตกิจกรรมช่วงบ่ายวนัที�21 **

กลุ่มที�

1 เรื�อง "เทคนิคการวางแผนงาน"

2

3 เรื�อง "การสร้างแรงบนัดาลใจ"

4 เรื�อง "การพฒันาบุคลิกภาพ"

5

6

เรื�อง "การอยูร่่วมกนัแบบเยาวชน"

เรื�อง "การบาํเพญ็ประโยขน์แบบโรตารี"

5. อผภ.เฉลิมฉตัร  จนัทร์อินทร์ / อผภ.นพ.พรชยั บุญแสง 

4. อผภ.จุฑาทิพย ์ ธรรมศิริพงษ์

3. อผภ.พลโท คณิต  แจ่มจนัทรา /อผภ.ไพกิจ  ฮุนพงษสิ์มานน     

6.ผวน.จกัรชยั  วิสุทธากุล  / ผวล. ชชัวาล  เตละวาณิชย ์

2. อผภ.สมภพ ธีระสานต์

หวัขอ้

เรื�อง "ศิลปะการพดู"

โคช้

1. ผวภ.ละออ จินดา



เวลา สถานที� ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

06.00 น. ตื�นนอน

06.15 - 06.30 น. พร้อมกนัที�สนาม  เพื�อออกกาํลงักายร่วมกนั ดา้นขา้งอาคารที�พกั กลุ่มพี�เลี�ยง /อาจารยร์ร.สิรินธรฯ ชุดใส่ออกกาํลงักายแบบสุภาพ

06.30 - 07.30 น. อาบนํ�า /ภารกิจส่วนตวั การแต่งกาย: 

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ โรงอาหาร ชั�น1 อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล เสื�อRYLA สีเขียว+กางเกงวอร์ม

08.30 - 09.00 น. รวมพล เตรียมความพร้อม โดมใหญ่ กรรมการจดังาน / กลุ่มพี�เลี�ยง / อาจารย ์รร.สิรินธรฯ หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ

09.00 - 10.00 น. ออกเดินทางไปสู่ ตาํบลวดัละมุด อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยรถบสั จาํนวน 8 คนั

10.00 - 12.00 น. ทศันศึกษาท่องเที�ยวเชิงเกษตรเพื�อการเรียนรู้ ชุมชนตาํบลวดัละมุด อาํเภอนครชยัศรี กรรมการจดังาน / กลุ่มพี�เลี�ยง / อาจารย ์รร.สิรินธรฯ **แบ่งกลุ่มใหม่เป็น 4 กลุ่ม**

**กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ สร้างแรงบนัดาลใจ อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และเรียนรู้วฒันธรรม**

จุดที� 1  ยิ�มสู้ฟาร์ม

จุดที� 2  วดัละมุด

จุดที� 3  บา้นครูแอ๊ดบ่อปลาขาํๆ

จุดที� 4  วดัใหม่สุคนธาราม 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร (ขา้วกล่อง +นํ�าดื�ม) พกัเที�ยง ทานอาหาร ณ จุดนั�นๆ

13.00 - 15.00 น. ทศันศึกษาท่องเที�ยวเชิงเกษตรเพื�อการเรียนรู้ ชุมชนตาํบลวดัละมุด อาํเภอนครชยัศรี (ต่อ)

15.00 - 16.00 น. เดินทางกลบั

16.00 - 17.30 น. พกัผอ่น ภารกิจส่วนตวั / คณะกรรมการร่วมประชุมพี�เลี�ยง หอ้งวรพิพฒัน์

17.30 - 22.00 น. RYLA FRESHY PARTY  / อาหารซุม้  /การแสดง โดมใหญ่ กรรมการจดังาน / กลุ่มพี�เลี�ยง การแต่งกายแฟนซี /คอสเพลย ์

22.00 น. เขา้นอน อาคารที�พกั ชุดสวยงามตามสะดวก

หมายเหตุ กิจกรรมที�ทาํ ควรเป็นสิ�งที�นอ้งสามารถทาํแลว้นาํกลบับา้นได ้สัญญาลกัษณ์ของนครปฐม เช่น ทาํตุ๊กตา / พวงกุญแจ / ประดิษฐสิ์�งของจากผกัตบชวา 

กจิกรรม

วันเสาร์ที� 22 ตุลาคม 2565   ( ทัศนศึกษา / มิตรภาพสังสรรค์ )  



เวลา สถานที� ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

06.00 - 08.00 น. ตื�นนอน / อาบนํ�า / ภารกิจส่วนตวั                        การแต่งกาย: 

08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเชา้ โรงอาหาร ชั�น1

อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ 

อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล /

รทร.ชชัชญา

เครื�องแบบนกัเรียนของสถาบนัศึกษา

09.00 - 09.30 น. หอประชุม ชั�น 2 อาจารยต์ุง้ติ�ง / ช่างภาพนทั

09.30 - 10.30 น. พิธีปิดการอบรมเยาวชนผูน้าํไรล่า หอประชุม ชั�น 2
เจา้หนา้ที�ร่มไทร /นยล.รธิป/ 

อน.ชนิษฐภ์คั

1.  ประธานจดังาน อน.ชารินรดา  โสภณชนากุล  (กล่าวขอบคุณ)  

-  พิธีมอบวฒิุบตัรเยาวชนผูน้าํไรล่า โดย  ผวภ. ละออ จินดา / อผภ. / ประธานจดัการอบรม และ อดีตนายก
รทร.ธญัญน์ภสั / รทร.ธนมล

 / รทร.ญาดาภา
(เยาวชนชุดๆละ 20 คน)

-  อาํลาอาลยัเยาวชนผูน้าํ  พี�เลี�ยง  คณะกรรมการจดังาน  ร้องเพลงร่วมกนั รทร.ทิพวรรณ /

-  พิธีมอบธงเจา้ภาพจดัการอบรมเยาวชนผูน้าํไรล่า  รทร.ศิโรรัตน์ / รทร.พชัรินทร์ เตรียมธง

  โดย ผวภ. ละออ จินดา และประธานจดังาน อน.ชารินรดา  โสภณชนากูล กบั....    ผวล. ชชัวาล  เตละวาณิชย ์

2.  ผูว้า่การภาค ละออ จินดา  ( กล่าวปิดงาน)

10.30 - 12.00 น.  คณะกรรมการ พี�เลี�ยง เยาวชน และแขกผูมี้เกียรติ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั คณะกรรมการ / ช่างภาพนทั

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั (แจกอาหารกล่อง + นํ�าดื�ม)

อน.กาญจนา / นยล.รธิป/ 

อน.อนงค/์รทร.ศศิพิมล /

รทร.ชชัชญา

13.30 น. เดินทางกลบั  โดยสวสัดิภาพ
อน.ปฐมสิทธิ�  /สมาชิก สร.

สนามจนัทร์
**รับ-ส่ง เยาวชนที�เดินทางโดยรถไฟ**

***ให้เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรม เขียนความในใจ ไวที้�หลงับตัรป้ายชื�อของตวัเอง และนาํไปแขวนที�จุดรวมพลงั ***

กจิกรรม

วนัอาทิตย์ที� 23 ตุลาคม 2565   ( ปัจฉิมนิเทศ/ พธีิปิด/มอบวุฒบิัตร อาํลาอาลยั / เดนิทางกลบับ้าน ) 

พร้อมกนั ณ ห้องประชุมใหญ่ชั�น 2  เพื�อชม Presentation กิจกรรมจดัการอบรมเยาวชนผูน้าํไรล่า ระหวา่ง 
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