หนาที่ 1 จาก 3

วาระผูบริหาร
วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558
เวลา

ภารกิจ

ผูประสาน

สถานที่

- หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด

ศูนยดํารงธรรมจังหวัด

- รวมงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2558

รร.เซ็นทาราแกรนดและ

การแตงกาย ผวจ.

รอง ผวจ.

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

หมายเหตุ
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จว.



มอบ หน.สนจ.

บางกอกคอนเวนชั่นฯ
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
07.30 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

ทาอากาศยานเชียงใหม

พรอม บรมราชกุมารี (เสด็จถึง 08.30 น.)
07.40 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรอม บรมราชกุมารี (เสด็จถึง 08.30 น.)
08.20 น. รับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พรอม สยามบรมราชกุมารี (เสด็จถึง 09.20 น.)
09.00 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรวมงานประชุมวิชาการ

เครื่องแบบ



นายกเหลากาชาด จว.

ปกติขาว สวมหมวก

หอศิลปวัฒนธรรมเมือง

เครื่องแบบ

เชียงใหม

ปกติขาว สวมหมวก



(ผวจ.ชม. ตามขบวนเสด็จ)



ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เครื่องแบบ

รร.ดิเอ็มเพรส
ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส

ผวจ. มอบ และภริยา
ผวจ. มอบ และภริยา
(ผวจ.ชม. ตามขบวนเสด็จ)

ปกติขาว สวมหมวก



นั่งในตําแหนงเฝาฯ

รร.ดิเอ็มเพรส

นานาชาติฯ "ขิง-ขา เพื่อชีวิต"
09.00 น. รวมเปนเกียรติพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการศึกษาดูงาน พรอมรวมฟงบรรยายพิเศษ

09.00 น. ประชุมแผนยุทธศาสตรพลังงาน



ศูนยประชุมและแสดงสินคา

มอบ ปลัดจังหวัด

นานาชาติฯ
หองประชุม 5 ชั้น 5



ผวจ. มอบ

หนาที่ 2 จาก 3

วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558
เวลา

ภารกิจ

11.00 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

ผูประสาน

สถานที่
รร.แคนทารี ฮิลลฯ

พรอม บรมราชกุมารี (เสด็จถึง 12.00 น.) (ผวจ.ชม.

การแตงกาย ผวจ.

รอง ผวจ.

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

เครื่องแบบ

หมายเหตุ



มอบ นอ.เมืองฯ



มอบ นอ.แมอาย

ปกติขาว สวมหมวก

รวมโตะเสวยฯ)
11.30 น. ประธานเปดงานพิธีมอบเสื้อชมรมคนรัก
ในหลวงฯ

หอประชุมดอยลาง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห 30
อ.แมอาย

12.00 น. สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

รร.แคนทารี ฮิลลฯ

พรอม บรมราชกุมารี (เสด็จไป 13.00 น.)

เครื่องแบบ



ปกติขาว สวมหมวก

12.00 น. สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

ทาอากาศยานทหารกองบิน

เครื่องแบบฯ สีกากี

พรอม บรมราชกุมารี เสด็จฯ โดย ฮ. ไป จว.ลําปาง

41

แขนยาว สวมหมวก



ผวจ. มอบ

(เสด็จไป 13.10 น.)
13.30 น. พิธีปดโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ



กองรอย อส.จ.ชม. ที่ 1

มอบ ปลัดจังหวัด

ผูติดยาเสพติด พรอมทั้งจัดอบรมสงเสริมอาชีพ
16.00 น. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรอม บรมราชกุมารี เสด็จฯ โดย ฮ. กลับจาก
จว.ลําปาง (เสด็จถึง 17.00 น.)

ทาอากาศยานทหารกองบิน

เครื่องแบบฯ สีกากี

41

แขนยาว สวมหมวก



ผวจ. มอบ

หนาที่ 3 จาก 3

วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558
เวลา

ภารกิจ

16.00 น. สงเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

ผูประสาน

สถานที่
ทาอากาศยานเชียงใหม

พรอม บรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ (เสด็จไป

การแตงกาย ผวจ.
เครื่องแบบฯ สีกากี

รอง ผวจ.

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ



หมายเหตุ
นายกเหลากาชาด จว.

แขนยาว สวมหมวก

17.10 น.)
19.00 น. กลาวตอนรับคณะผูเขารวมคาราวาน 2015
New Silk Road - Asean Border Cross Caravan
Tour

คุมขันโตก



มอบ ผอ.ททท. ชม.

