
หนาท่ี 1 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

 - หน.เวรประจําวัน ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ จว.

08.30 น.  รวมตอนรับคณะกรรมการตรวจประกวด ร.ร.บานแมแมะ ม. 11  มอบ นอ.เชียงดาว

 หมูบาน อพป.ดีเดน ระดับภาคประจําป 2558 ต.แมนะ อ.เชียงดาว

09.00 น.  รวมงาน "วันตอตานการคามนุษย ประจําป ทําเนียบรัฐบาล ชุดสากล/สุภาพ 
 2558"

วาระผูบริหาร

วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

 2558"

09.00 น.  ประธานพิธีเปดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หองลีลาวดี 1 ศุนยประชุม  ผวจ. มอบ

 "การพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางศักยภาพความ และแสดงสินคานานาชาติฯ

 สามารถในการแขงขัน"

09.00 น.  ตรวจการขออนุญาตเปดกิจการโรงแรม อ.สารภี 
09.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คุณภูวเดช รร.กรีนเลค รีสอรท  ผวจ. มอบ

 อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 1/2558 081-9509479

09.30 น.  ประธานพิธีเปดประเพณีสืบชะตาปาไมและ บริเวณขุนน้ํายอดดอยนางแกว  มอบ ผอ.ทสจ.

 สายน้ําแมกวง-แมลาว ประจําป 2558 ต.ปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

10.00 น.  ประธานพิธีเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คุณอรพินท ศูนยประชุมและแสดงสินคา  ผวจ. มอบ

 "เขาใจตลาด พัฒนาจากตัวตน (Know Global 081-5313152 นานาชาติฯ "เขาใจตลาด พัฒนาจากตัวตน (Know Global 081-5313152 นานาชาติฯ

 Build Local)"



หนาท่ี 2 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

10.30 น.  รวมเปนเกียรติพิธีวันรับนักศึกษาโครงการ หองรอยัลออคิดบอลรูม  ผวจ. มอบ

 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนฯ และกลาว รร.เชียงใหมออคิด

 แสดงความยินดี

10.30 น.  รวมเปนเกียรติงาน PEA Light for Life ใสใจทุก หองเอ็มเพรสแกรนดฮอลล  มอบ หน.สนจ.

 ชีวิต" และรวมพบปะสังสรรคผูประกอบการฯ ช้ัน 3 ศูนยประชุมนานาชาติฯ

รร.ดิเอ็มเพรส

13.00 น.  ประธานเย่ียมชมผลผลิต "โครงการสินคา ตุณมาลิลิน ลานโปรโมช่ันช้ัน G  ผวจ. มอบ

รร.ดิเอ็มเพรส

13.00 น.  ประธานเย่ียมชมผลผลิต "โครงการสินคา ตุณมาลิลิน ลานโปรโมช่ันช้ัน G  ผวจ. มอบ

 ชุมชนของเรา" 084-0555490 เซ็นทรัลเฟสติวัล

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนด หอประชุมช้ัน 3 อาคาร  ผวจ. มอบ

 ราคาประเมินทุนทรัพยประจํา จว.ชม. เหรียญกษาปณฯ

13.30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการการแพทย หองทิพยวารี  ผวจ. มอบ

 ฉุกเฉิน จว.ชม. รร.เซียงใหมแกรนดวิว

13.30 น.  ประธานเปดโครงการฯ และกลาวใหโอวาทแก หองประชุมกองรอย  มอบ ปลัดจังหวัด

 ผูเขารับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ อส.จ.ชม. ที่ 1

 ยาเสพติด (ร.ร.วิวัฒนพลเมืองฝายปกครอง)

13.30 น.  รวมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ หองประชุม ม.ล.ปน มาลากุล  มอบ หน.สนจ.13.30 น.  รวมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ หองประชุม ม.ล.ปน มาลากุล  มอบ หน.สนจ.

 ยุทธศาสตรการพัฒนา จว.ชม. ช้ัน 3 อาคารยุทธศาสตร มช.



หนาท่ี 3 จาก 3

หน.
นาวิน ศุภชัย ชนะ สวนฯ

วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558

เวลา ภารกิจ ผูประสาน สถานที่ การแตงกาย ผวจ.
รอง ผวจ.

หมายเหตุ

14.30 น.  รวมตอนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด บริเวณ Leo Foods จํากัด  ผวจ. มอบ

 ชมรมสถานประกอบการ To Be Number One อ.สันปาตอง

 ระดับเพชร

16.00 น.  ประธานพิธีเปดและแถลงขาวโครงการหรรษา ช้ัน 1 ศูนยการคาเมญา ชุดสุภาพ  ผวจ. มอบ

 ลานนาหนาฝน

18.00 น.  รวมเปนเกียรติในงาน CHIC Wedding Fair เซ็นทรัล แอรพอรต  มอบ หน.สนจ.

 2015

18.00 น.  รวมเปนเกียรติในงาน CHIC Wedding Fair เซ็นทรัล แอรพอรต  มอบ หน.สนจ.

 2015


