
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด จัดหางาน จว.
06.50 น  พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รมว.ยธ. เดินทางกลับ คุณพนาวรรณ ทาอากาศยานเชียงใหม 

081-6710190 (SL 8511)
08.30 น.  ประธานพิธีเปดงานกิจกรรม "เรียนรูคานิยมไทย อาคาร 100 ป  ผวจ. มอบ

 นักเรียนเชียงใหมสูประชาคมอาเซียน" ร.ร.ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและ 

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและ 
 นานาชาติ จว.ชม. ครั้งที่ 8 แสดงสินคานานาชาติฯ

09.00 น.  รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความ หองวังจันทรคอนเวนช่ัน  มอบ ปองกัน จว.
 มั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 รร.วังจันทร ริเวอรวิว
 ประจําป 2558 จว.พิษณุโลก

09.30 น.  รับฟงการมอบนโยบายจาก รมว.มท. ผาน หองประชุม 3 ช้ัน 3  ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.
 ระบบ VDO Conference

09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คุณวันวิสา หองศรีนคร รร.คุมภูคํา  ผวจ. มอบ
 อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 084-6171180

10.00 น.  ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนโครงการ หองประชุมช้ัน 2 อาคาร หน.สนจ.
 สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวดานกีฬากอลฟ  SME ศูนยประชุมและแสดง สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวดานกีฬากอลฟ  SME ศูนยประชุมและแสดง
 นานาชาติ จว.ชม. (AGTC) สินคานานาชาติฯ



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.05 น.  นายกุ จันสินา ประธานคณะกรรมการแหงชาติ ทาอากาศยานเชียงใหม  ผวจ. มอบ
 เพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว
 เดินทางกลับ

10.30 น.  ประธานกลาวตอนรับในพิธีเปดศูนยเรียนรู คุณปณิตา เชียงใหมเวิลดกรีนซิตี้ ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ
 ภูมิสารสนเทศชุมชน จว.ชม. 081-9716863 ม.ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม

11.00 น.  นายสราวุฒิ แซเตี๋ยว เขาพบเพื่อหารือ อาคาร SME ศูนยประชุมและ หน.สนจ.
แสดงสินคานานาชาติฯแสดงสินคานานาชาติฯ

13.00 น.  บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธการจัดงาน สถานีวิทยุ FM 100 มช. 
 Lanna Expo 2015

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุมครอง หองประชุม 3 ช้ัน 3  ผวจ. มอบ/
 ผูบริโภคประจํา จว.ชม. ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและ หองประชุม สนง.สงเสริมการ  ผวจ. มอบ
 ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ อปท. ปกครองทองถิ่น จว.

13.30 น.  รวมงานฌาปนกิจศพนางจันสม กันทวงศ สุสานปารวก ม. 6 
ต.ดอนแกว อ.แมริม

14.00 น.  ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธนานาชาติ และ คุณอังสนา หองทํางาน 
 คณะ เขาพบเพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 080-5938150 คณะ เขาพบเพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 080-5938150

 Culture Camp Thailand



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

15.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน Northern Food Valley คุณหมวย ศูนยประชุมและแสดงสินคา   หน.สนจ.
 2015 081-9920147 นานาชาติฯ

16.00 น.  ประธานการประชุมคณะทํางานกํากับดูแลและ หองประชุมที่ทําการปกครอง   ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.
 แกไขปญหาสถานที่ขายสุราบริเวณใกลเคียง จว.ชม. ช้ัน 2
 สถานศึกษา

16.00 น.  ประธานพิธีปดงานการสัมมนาโครงการสราง ศูนยประชุมและแสดงสินคา  ผวจ. มอบ
 SMEs ไทย สูเวทีการคาสากล 2558 นานาชาติฯ SMEs ไทย สูเวทีการคาสากล 2558 นานาชาติฯ

17.00 น.  ประธานพิธีเปดงาน "Lanna Long Stay 2015" หองราชพฤกษ ศูนยประชุม หน.สนจ.
และแสดงสินคานานาชาติฯ

18.00 น.  รวมงานเลี้ยงตอนรับคณะผูซื้อ "กิจกรรม คุมขันโตก  ผวจ. มอบ/
 เช่ือมโยงชองทางการตลาด การคา การลงทุน หน.สนจ.
 กับอุตสาหกรรมฮาลาล ในระดับนานาชาติฯ"


