
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ผอ.สนง.คุมประพฤติ จว.

08.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- หมูบานสัมมากร ต.ฟาฮาม เครื่องแบบ  มอบ นอ.เมืองฯ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จไป 09.00 น.) ปกติขาว สวมหมวก

08.15 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญา- เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ /พรอม

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จถึง 09.15 น.) ออนภาคเหนือ อ.สารภี ปกติขาว สวมหมวก คูสมรส

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 23 มกราคม 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จถึง 09.15 น.) ออนภาคเหนือ อ.สารภี ปกติขาว สวมหมวก คูสมรส

09.00 น.  บรรยายสรุปแกคณะอาจารยและนายทหาร รร.โลตัส ปางสวนแกว  ผวจ. มอบ

 นักเรียน ร.ร.เสนาธิการทหารอากาศ

09.00 น.  ผต.สํานักนายกฯ เขต 15 เขาพบ เพี่อเย่ียม หองรับรอง 2  มอบ หน.สนจ.

 คารวะและหารือขอราชการ

09.00 น.  เขารวมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ รร.ฮอลิเดย อินน หน.สนจ.

 นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีฯ

09.00 น.  ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นตอรางยุทธ- ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.  มอบ

 ศาสตรการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริม จว.ลําปาง ทองเที่ยวและกีฬา จว.

 การเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน

09.30 น.  รวมพิธีเปดนิทรรศการ "32 ป ศูนยศึกษาการ ศูนยศึกษาการพัฒนา  ผวจ. มอบ09.30 น.  รวมพิธีเปดนิทรรศการ "32 ป ศูนยศึกษาการ ศูนยศึกษาการพัฒนา  ผวจ. มอบ

 พัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ" หวยฮองไครฯ
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เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานในพิธีฉลองโลรางวัลสถานศึกษา หอประชุม ร.ร.ดอยสะเก็ดฯ  มอบ ปลัดจังหวัด

 พระราชทาน อ.ดอยสะเก็ด

09.55 น.  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ เครื่องแบบ  นายกเหลากาชาด จว.

พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จถึง 10.55 น.) มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ปกติขาว สวมหมวก

10.00 น.  รวมประชุมเสวนา เรื่อง เชียงใหมและการ หองประชุม 5 ช้ัน 5  มอบ หน.สนจ.

 ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อกาวไปสูเศรษฐกิจ

 ฐานความรูฯ

 ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อกาวไปสูเศรษฐกิจ

 ฐานความรูฯ

10.50 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ เครื่องแบบ 
พรอม  บรมราชกุมารี (เสด็จไป 11.50 น.) มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ปกติขาว สวมหมวก

11.00 น.  สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ  นายกเหลากาชาด จว.

พรอม  บรมราชกุมารี เสด็จกลับกรุงเทพฯ (เสด็จไป 41 ปกติขาว สวมหมวก

 12.00 น.)

13.00 น.  ประธานในพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ริมดอย รีสอรท ต.เมืองงาย  มอบ แรงงาน จว.

 โครงการบูรณาการเสริมสรางศักยภาพ อ.เชียงดาว

 เครือขายอาสาสมัครแรงงานรวมใจประสาน

 พัฒนาบานเกิด พัฒนาบานเกิด

13.30 น.  ประชุมจัดขบวนแหมหกรรมไมดอกไมประดับ หองประชุม 1 ช้ัน 2 
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13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลศูนยประชุม หองฝกอบรม 2 อาคาร SME หน.สนจ.

 และแสดงสินคานานาชาติฯ  ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติฯ

14.00 น.  ประธานในพิธีทอดผาปาสมทบกองทุนเครือขาย วัดพระสิงหฯ 
 กองทุนแมของแผนดิน จว.ชม.

15.00 น.  รวมงาน "Thailand International Exhibitions & หองแกรนดฮอลล รร.พลาซา  มอบ จนท. สนจ.

 Events Forum 2015"  แอทธินี กรุงเทพฯ

15.00 น.  รวมงาน "Thailand International Exhibitions & หองแกรนดฮอลล รร.พลาซา  มอบ จนท. สนจ.

 Events Forum 2015"  แอทธินี กรุงเทพฯ

17.05 น.  นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี และคณะ ทาอากาศยานเชียงใหม  ผวจ. มอบ

 เดินทางกลับ

18.30 น.  ประธานพิธีเปดโครงการ Halal Street - Hilal ถนนบานฮอ (เจริญประเทศ  ผวจ. มอบ

 Town Stage Show 2015 ซอย 1)


