
หน้าที่ 1 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

06.15 น.  ประธานพิธีเปดโครงการขบวนจักรยานเทิด- แยกบอสราง ต.ตนเปา ผวจ. มอบ

 พระเกียรติ อ.สันกําแพง

09.00 น.  ประธานพิธีเปดโครงการเสริมสรางการปองกัน คุณนก รร.เชียงใหมภูคํา ผวจ. มอบ

 และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ 089-7014422

 บรรยายพิเศษ

09 00 ป ช ิ ั สิ ั STI Th il d  ื ส

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    3   ธันวาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประชุมพจารณาตดสนรางวล STI Thailand หองดอยเหนอ หน.สนจ.

 Award ครั้งที่ 3 รร.แคนทารี ฮิลลฯ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรมรณรงควันสิ่งแวดลอม ลานกิจกรรมวัดนันทาราม มอบ นอ.เมืองฯ

 ไทย "เทศกาลตนไมใหญ เนื่องในวันสิ่งแวดลอม ต.หายยา

 ไทย"

09.00 น.  ประธานเปดงานและมอบรางวัลพื้นที่สีเขียว วัดนันทาราม ต.หายยา มอบ นอ.เมืองฯ

 ดีเดนของเมืองเชียงใหม

09.15 น.  ตอนรับองคมนตรีและคณะ พรอมรวมเดินทาง กองบิน 41 ผวจ. มอบ

 ไปตรวจเยี่ยมโครงการฯ

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการสัมมนา "โครงการยกระดับ รร.เชียงใหมแกรนดวิว ผวจ. มอบ

คณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยมาตรฐาน คุณภาพผลตภณฑ OTOP ดวยมาตรฐาน

 ผลิตภัณฑชุมชนฯ"



หน้าที่ 2 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่    3   ธันวาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา หองประชุม 5 ชั้น 5 ผวจ. มอบ

 อุทธรณตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ฯ

10.00 น.  โครงการ "ผวจ.ชม. หน.สวนราชการ และ อบต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง ปลัดจังหวัด

 ผูบริหาร อปท. พบประชาชน"

10.00 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ ทาอากาศยานทหารกองบิน ผวจ. มอบ

พรอม  พระวรชายาฯ (เสด็จฯ ถึง 10.30 น.) 41

10 00 น ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ พระเจาวรวงคเธอ หอประชม มช มอบ หน สนจ10.00 น.  ตรวจพนทเตรยมการรบเสดจฯ พระเจาวรวงคเธอ หอประชุม มช. มอบ หน.สนจ.

 พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

10.30 น.  บรรยายสรุปใหกับนายทหารนักเรียน หลักสูตร หองประชุม 3 ชั้น 3 มอบ หน.สนจ.

 นายทหารอากาศอาวุโส รุนที่ 67

10.30 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ วัดสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด มอบ นอ.ดอยสะเก็ด

พรอม  พระวรชายาฯ (เสด็จฯ ถึง 11.00 น.)

11.00 น.  ประธานพิธีเปดสมาคมโคเรียนลองสเตย ศูนยวัฒนธรรมเกาหลี

 เชียงใหม

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม หองประชุมกรมพัฒนาสังคมฯ ผวจ. มอบ

 และพัฒนาหมูบานสหกรณสันกําแพง อาคารใหม ชั้น 6 กทม.

15.00 น.  รวมเปนเกียรติในงาน "ไทยและนานาชาติ พ.ต.ท.ประวิทย ขวงประตูทาแพ ชุดพื้นเมืองู ุ

 รวมใจ เทิดไทองคราชัน" ครั้งที่ 4 081-8835841



หน้าที่ 3 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่    3   ธันวาคม   2557

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  ประธานในการแถลงขาวการจัดงาน "OTOP ศูนยการคาเมญาฯ

 CHIANGMAI TO BEYOND"

18.30 น.  ประธานในพิธีถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จ- อ.พรทิพย อาคารพุทธสถานเชียงใหม เสื้อผาไทย

 พระเจาอยูหัว "ธ ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 089-7007742 สีเหลือง

 ศาสนิกชนไทย"

 สงเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ ทาอากาศยานทหารกองบิน ผวจ. มอบ

พระวรชายาฯ (เสด็จฯ ถึง น ) 41 พระวรชายาฯ (เสดจฯ ถง             น.) 41


