
หน้าที่ 1 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ปฏิรูปที่ดิน จว.

08.30 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ คุณสรศักดิ์ รร.โลตัส ปางสวนแกว ผวจ. มอบ

 ระดับนานาชาติของ ม.นเรศวร 089-7082211

09.00 น.  - รองอธิการบดีฝายบริหาร ม.แมโจ เขาพบ คุณปาลม หองรับรอง 2

 เพื่อเรียนเชิญเขารวมงานเลี้ยงสื่อมวลชน 085-6307699

 - คุณกริช มันทานนท เขาพบเพื่อปรึกษาเรื่อง คุณกริช

 โครงการ SMEs 090-9782959

09.00 น.  รวมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญของ หองแกรนดฮอลล 1 ผวจ. มอบ

 รัฐบาล ป 2558 ครึ่งปหลัง รร.รามา การเดน กรุงเทพฯ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดงานเกี่ยวขาว โครงการจัดทํา คุณอุดม อางเก็บน้ํา อ.พราว มอบ ปลัดจังหวัด

 แปลงสาธิตนาเปยกสลับแหง ตามโครงการ 081-9615859

 "ใชน้ําอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอของ

 แผนดิน"

09.30 น.  หอการคา จว.ชม. เขาพบเพื่อบริจาคเงิน คุณวิภาวัลย หองทํางาน

 ชวยเหลือฯ เนปาล 081-7642244

09.30 น.  ประธานพิธีเปดอาคารใหมของบริษัท แมนูไลฟ คุณณภัทร อาคารแมนูไลฟประกันชีวิต สูทสากลนิยม ผวจ. มอบ

 ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 086-9211665 แยกขวงสิงห

วาระผูบริหาร

วันพุธที่    27   พฤษภาคม   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ



หน้าที่ 2 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่    27   พฤษภาคม   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน หองประชุมกลุมงานยุทธ-

 ศูนยดํารงธรรม จว. ศาสตรฯ  สนจ.ชม.

09.30 น.  ประธานการประชุม กอ.รมน.จว.ชม. หองประชุม 4 ชั้น 4 ผวจ. มอบ

09.30 น.  ประธานพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หองประชุม ศ.ดร.หมอมหลวงตุย มอบ หน.สนจ.

 การใชงานระบบ PADME อาคาเรียนคณะมนุษยฯ มช.

10.00 น.  ประธานการประชุมควบคุมการขนสงทางบก หองประชุมกลุมงานยุทธ-

 ประจํา จว.ชม. ศาสตรฯ  สนจ.ชม.

10.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน หองประชุม 3 ชั้น 3 ผวจ. มอบ

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.

10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา ประชุม 2 ชั้น 2 หน.สนจ.

 กิจกรรมศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพ

 เชื่อมโยงดานการคาชายแดนฯ

10.30 น.  ประธานปดศูนยแกไขปญหาหมอกควันและ หองประชุม 5 ชั้น 5

 ไฟปา

13.00 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จว. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผวจ. มอบ/

80 พรรษา ปลัดจังหวัด

13.15 น.  ประธานพิธีเปดกิจกรรม "สูงวัย สุขใจใน ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ชุดพื้นเมือง มอบ ปลัดจังหวัด

 เชียงใหม" และรวมเสวนาเรื่อง "ความพรอม เซ็นทรัล เฟสติวัล

 ของ จว.ชม. กับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ"



หน้าที่ 3 จาก 3

หน.

นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันพุธที่    27   พฤษภาคม   2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา หองประชุม 2 ชั้น 2 ผวจ. มอบ

 อุทธรณเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตอง

 เวนคืนฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม หองประชุม 4 ชั้น 4 มอบ พมจ.

 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จว.ชม.

13.45 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ นายกเหลากาชาด จว./

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ (เสด็จถึง 14.45 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก หน.สนจ.

14.00 น.  รวมเปนเกียรติพิธีเปดการประชุมวิชาการทาง ศูนยประชุมและแสดงสินคา เครื่องแบบ

 เทคนิคการแพทย นานาชาติฯ ปกติขาว สวมหมวก

14.00 น.  รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ศูนยประชุมและแสดงสินคา เครื่องแบบ ผวจ. มอบ และ

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ (เสด็จถึง 15.00 น.) นานาชาติฯ ปกติขาว สวมหมวก รองนายกเหลากาชาด จว.

15.30 น.  สงเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ทาอากาศยานทหารกองบิน เครื่องแบบ ผวจ. มอบ

พรอม  พระวรราชาทินัดดามาตุ (เสด็จไป 16.30 น.) 41 ปกติขาว สวมหมวก


