
หนาที่ 1 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

08.30 น.  ประธานเปดศูนย E-Commerce Valley คุณธิดารัตน ศูนย E-Commerce Valley ชุดสูทสากล  ผวจ. มอบ

 ประเทศไทย 083-5661619 ม.ฟารอีสเทอรน

09.00 น.  ประธานพิธีวันคลายวันยุทธหัตถีสมเด็จ- คุณวัลยา บริเวณพระสถูปเจดีย สมเด็จ- เครื่องแบบ  
 พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2562 086-4304630 พระนเรศวรมหาราชานุสรณ ปกติขาว

ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว

10.00 น.  ประธานพิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน คุณกาญจนา วิทยาลัยการปกครองฯ เครื่องแบบฯ  มอบ

 ผูใหญบาน รุนที่ 64/2562 097-9241941 อ.ดอยสะเก็ด สีกากี แขนยาว ปลัดจังหวัด

10.00 น.  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร คุณนิรมล หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด

 แหงชาติ เขาพบเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการ 095-7899333

 ถายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑฯ และ

 โครงการแฟลตฟอรมกลองโทรทัศนวงจรปดฯ

10.39 น.  ประธานประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เสธ.หนึ่ง พระบรมราชานุสาวรีย เครื่องแบบ 
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 085-7195513 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปกติขาว สวมหมวก

ส.อ.ณัฐวุฒิ "ทุงยั้งทัพ" กองพลทหารราบที่ 7

090-1491496 อ.แมริม

13.30 น.  ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ คุณธีรวุฒิ หองประชุม 3 ชั้น 3

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 081-0206266

 ราชกุมารี

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่    18   มกราคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หนาที่ 2 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    18   มกราคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.45 น.  สงรัฐมนตรีตางประเทศ อินโดนีเซีย คุณจันทิมา หองรับรอง 
พรอม 081-9929908 ทาอากาศยานเชียงใหม

14.45 น.  กลาวตอนรับ รอง ปมท. (นายบุญธรรม คุณสุดใจ หองประชุมนานาชาติ ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 เลิศสุขีเกษม) ในการประชุมโครงการสงเสริม 099-2694443 แกรนดวิว

 วินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด รร.เชียงใหมแกรนดวิว

14.50 น.  สงรัฐมนตรีตางประเทศ บรูไน, กัมพูชา, คุณจันทิมา หองรับรอง 
พรอม  เมียนมา, สปป.ลาว และเวียดนาม 081-9929908 ทาอากาศยานเชียงใหม

15.30 น.  รวมพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล จาสิบตรี อุดม สนามหนา เครื่องแบบ  ผวจ. มอบ

 ประจําป 2562 097-3164048 บก.กองพลทหารราบที่ 7 ปกติขาว

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

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 089-2034149 แขนยาว สวมหมวก นอ.เมืองฯ

15.45 น.  สงเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ/

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี (เสด็จฯ ไป จว.ลําปาง) 089-2034149 41 แขนยาว สวมหมวก นายกเหลากาชาด จว.

18.00 น.  ประธานพิธีเปด "งานเทศกาลรมบอสรางและ คุณอารีรัตน 081-9536348 ปะรําพิธีบานบอสราง ชุดพื้นเมือง  ผวจ. มอบ/

 หัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 36" คุณจารุภา 094-2953514 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง ปลัดจังหวัด

18.50 น.  สงรัฐมนตรีตางประเทศ มาเลเซีย, ฟลิปปนส คุณจันทิมา หองรับรอง  ผวจ. มอบ

พรอม  และไทย 081-9929908 ทาอากาศยานเชียงใหม



หนาที่ 3 จาก 3

หน.

วิรุฬ พุฒิพงศ มนัส คมสัน สวนฯ

วันศุกรที่    18   มกราคม   2562

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

21.45 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบฯ สีกากี  ผวจ. มอบ/

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี (เสด็จฯ กลับจาก จว.ลําปาง) 089-2034149 41 แขนยาว สวมหมวก นายกเหลากาชาด จว.

21.55 น.  รับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา คุณวิราชินี รร.แคนทารี ฮิลลฯ เครื่องแบบฯ สีกากี  มอบ

พรอม  สิริวัฒนาพรรณวดี 089-2034149 แขนยาว สวมหมวก นอ.เมืองฯ


	วันศุกร์

