
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.15 น.  ประธานในพิธีการจัดพิธีวันครูของสมาคม คุณชลธิดา สหกรณออมทรัพยครู จว.ชม.  ผวจ. มอบ

 ผูประกอบวิชาชีพครู อ.เมืองเชียงใหม 084-6151695

08.30 น.  พล.อ.วิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ป.กอลฟ หองรับรอง ผวจ.ชม. 
 หน.คณะทํางาน เขาพบเพื่อติดตามความ- 095-9509308

 กาวหนา การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของ

 หนวยทหารพื้นที่กองทัพบก จว.ชม.

09.00 น.  ประชุมแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของหนวย ป.กอลฟ หองประชุม 3 ชั้น 3  ปลัดจังหวัด

 ทหารพื้นที่กองทัพบก จว.ชม. 095-9509308

09.00 น.  ประธานในงานวันครู ตามกิจกรรมพัฒนา คุณอารีรัตน หองแกรนดวิว คอนเวนชั่น

 ศักยภาพและเชิดชูครูทองถิ่น จว.ชม. 081-9536348 เซ็นเตอร รร.เชียงใหม

แกรนดวิว

09.20 น.  รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับปลัดกระทรวง คุณอิม รร.เชียงใหมภูคํา  ผวจ. มอบ

 ยุติธรรม (ศ.พิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ) 092-2525936

 ในพิธีเปดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย-

 ยุติธรรม รุนที่ 12

10.00 น.  ประธานในพิธีการจัดพิธีวันครูของสมาคม คุณชลธิดา หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 โรงเรียนเอกชน 084-6151695 โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม

สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    16    มกราคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ
สถานที่ การแตงกาย ผวจ.

รอง ผวจ.
หมายเหตุ

วันพุธที่    16    มกราคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน

10.00 น.  ประธานการประชุมเตรียมการจัดการแสดง คุณชญานนันท หองประชุม 4 ชั้น 4  หน.สนจ.

 โขนศาลาเฉลิมกรุง 096-1961495

10.00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล คุณฝน 081-8819478 หองประชุม

 การบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด จว .ชม. คุณปอ 094-4795570 สนง.พาณิชย จว.ชม.

 ปการผลิต 2559/60 (รอบที่ 7)

10.00 น.  รวมตรวจราชการกับ รมว.เกษตรฯ ถนนสายบานหัวฝาย ม. 5

 (นายกฤษฎา บุญราช) โครงการปรับปรุงถนน ต.หวยทราย เชื่อม

 ตนแบบพาราดินซีเมนต ในการใชยางพารา บานสะลวงนอก ม. 3

 กอสรางถนนตามนโยบายรัฐบาล ต.สะลวง อ.แมริม

13.30 น.  ประธานการประชุมงานมหกรรมไมดอก ป.หนุน 063-9040646 หองประชุม 3 ชั้น 3   ปลัดจังหวัด/

 ไมประดับ ครั้งที่ 43 ประจําป 2562 นองหญิง 062-2610873 หน.สนจ.

15.30 น.  สงเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 089-2034149 แขนยาว สวมหมวก นอ.เมืองฯ

16.00 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี ร.ร.สันปาตองวิทยาคม เครื่องแบบฯ สีกากี   นายกเหลากาชาด จว./

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 089-2034149 อ.สันปาตอง แขนยาว สวมหมวก ปลัดจังหวัด

19.30 น.  ตอนรับเลขาธิการอาเซียน และรัฐมนตรี คุณจันทิมา หองรับรอง

พรอม  ตางประเทศมาเลเซีย และคูสมรส ในการ 081-9929908 ทาอากาศยานเชียงใหม

 เดินทางมาประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน (TG 120)

 อยางไมเปนทางการ



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ
สถานที่ การแตงกาย ผวจ.

รอง ผวจ.
หมายเหตุ

วันพุธที่    16    มกราคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน

20.00 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี สนามฟุตบอล เสื้อยืดโปโล   นายกเหลากาชาด จว./

 สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแสดงคอนเสิรต 089-2034149 ร.ร.สันปาตองวิทยาคม To be Number One ปลัดจังหวัด

 TO BE NUMBER ONE อ.สันปาตอง สสจ. เตรียมให

21.00 น.  สงเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี ร.ร.สันปาตองวิทยาคม เครื่องแบบฯ สีกากี   นายกเหลากาชาด จว./

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 089-2034149 อ.สันปาตอง แขนยาว สวมหมวก ปลัดจังหวัด

21.30 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบฯ สีกากี  นอ.เมืองฯ

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 089-2034149 แขนยาว สวมหมวก


	วันพุธ

