
ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาชุมแสง 2(สหพัฒนา) โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ ปิยฤทธิ์
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเนิน  ต.โคกหม้อ  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ร่วมพิธเีปิดการด าเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนน า ต้ายภยัยาเสพติดจังหวดันครสวรรค์ รุ่นที่ 4 ฯ ส านักงาน ศอ.ปส.จ.นว เบญจา เบญจา
ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวติั อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประธานเปิดค่ายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ณัฐกานต์
ณ ห้องรัตนินทร์สโรช  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ประธานในพิธปีิดการประชุมเพื่อเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ฯ ศิริวรรณ
ณ  ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏบิัติการ "การจัดการเรียนรู้วทิยาการค านวฯ" โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ณัฐกานต์
ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์  ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประธานฌาปนกิจศพคุณพ่อสนม สนธรัิกษ์ สายรุ้ง
ณ วดับางมะฝ่อ  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ คร้ังที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือส ารองประเทศไทย) เบญจมาพร
ณ ค่านลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ ววิรณ์สุขวทิยา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การแตง่กาย :  เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี
ร่วมเป็นเกียตรพิธเิปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พัชรนันท์
ณ  หอประชุมรัตนินทร์สโรช  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ / เวลา

15.30 น.

ภารกิจของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
(นายสมบรูณ ์ ศรีวชิาสร้อย  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1)

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562

ศุกร ์ที่ 2 สิงหาคม 2562
08.30 น.

จันทร ์ที่ 5 สิงหาคม  2562
08.30 น.

เสาร ์ที่  3 สิงหาคม 2562

13.30 น.

09.00 น.

อาทิตย์ ที่  4  สิงหาคม 2562
09.00 น.

13.30 น.

10.00 น.



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ประธานกรรมการประเมินผลการขับเคล่ือนนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธกิาร ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์
ณ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ และโรงเรียนบ้านดอนพลอง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ระหว่างวันที่ 6 - 7 สค. 2562)
ประธานคณะท างานเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งวา่ง) วนัเพ็ญ
ณ ห้องประชุมรวมใจ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ขอเชิญชมรายงาน "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนคร้ังที่ 33/2563 พิมลวรรณ
ทาง www.obectv.tv ,  www.youtube.com/obectvonline ,  www.facebook.com/obectvonline
ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ กัลยา เจษฎา
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562
ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวดันครสวรรค์

ร่วมประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกีย่วกับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ รัชฏา วสูิตร
ณ ห้องประชุมแสงจันทร์  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์

ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวดันครสวรรค์ ส านักงาน สกสค. จ.นครสวรรค์ สายรุ้ง
ณ ห้องประชุมส านักงาน สกสค. จังหวดันครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วสูิตร
ณ. ห้องประชุมรวมใจ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ขอเชิญประชุม ส านักงานที่ดินจังหวดั เปรมจิตต์ เปรมจิตต์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานที่ดินจังหวดันครสวรรค์ 

ประธานคณะท างานเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งวา่ง) วนัเพ็ญ
ณ ห้องประชุมรวมใจ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประธานประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 กนกพร

ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

วันที่ / เวลา

09.30 น.

14.30 o.

13.30 น.

14.30 น.

13.30 น.

พฤหัสบด ี ที่  8  สิงหาคม  2562
09.00 น.

09.00 น.

พุธ ที่ 7  สิงหาคม 2562
08.00 - 09.00 น.

13.00 น.

อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ร่วมศึกษาดูงานโครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.ระยอง เขต 2 สุรเดช

ณ สพป.ระยอง เขต 2   อ.แกลง  จ.ระยอง

(ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562)

ร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาผู้น าเยาวชน...รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2562 ฯ สพฐ. กนกพร
ณ โรงแรมกานต์มณี  พาเลช  กรุงเทพมหานคร  (ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2562)

ร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบาทราชชนนีพันปีหลวง ศาลากลาง กัลยา สุรพล
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวดันครสวรรค์
การแตง่กาย :  เครื่องแบบปกตขิาว

ร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) โครงการชลประทานนครสวรรค์ สายรุ้ง เจษฎา
ณ โครงการชลประทานนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขอเชิญชมรายงาน "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนคร้ังที่ 34/2563 พิมลวรรณ
ทาง www.obectv.tv ,  www.youtube.com/obectvonline ,  www.facebook.com/obectvonline
ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประธานการประชุมทบทวนการจดัสรรอตัราขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณฯอายรุาชการฯ วนัเพ็ญ

ณ ห้องประชุมรวมใจ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช ส านักงานจังหวดั เบญจา พัชรนันท์
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คร้ังที่ 2/2562
ณ ห้องประชุม  301 ศาลากลางจังหวดันครสวรรค์
ร่วมเป็นเกียรติการรับทุนการศึกษาจากโรงงานแดร่ีพลัส จ ากัด โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน อรุณ
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

วันที่ / เวลา

อาทิตย์  ที่  11  สิงหาคม  2562
08.00 น.

ศุกร ์ ที่ 9  สิงหาคม 2562

จันทร ์ ที่ 12  สิงหาคม  2562
07.00 - 19.00 น.

09.30 น.

07.00 น.

13.00 น.

08.00 - 09.00 น.

พุธ ที่ 14  สิงหาคม 2562

09.30 น.



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ร่วมโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชนจังหวดันครสวรรค์ (เดือนสิงหาคม 2562) ศาลากลาง กัลยา เจษฎา
ณ วดับางมะฝ่อ  หมู่ที่ 2 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเครือข่าย ที่ 1 อ าเภอชุมแสง โรงเรียนอนุบาลชุมแสง ปิยฤทธิ์
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ส าลีประชานุเคราะห)์  ต.พันลาน  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประธานประชุมการจัดต้ังงบประมาณปี 2563 รายการค่าครุภณัฑ์ (เพิ่มเติม) กฤษณา
ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ปิง (เมือง 1) โรงเรียนบึงน้ าใส ปิยฤทธิ์
ณ  โรงเรียนวดัคลองคาง(แดงประชานุกูล) ต.บึงเสนาท อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4  อ.เมือง โรงเรียนวดัหัวถนน ปิยฤทธิ์
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวดับ้านแก่ง อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
ประธานเปิดการอบรมโครงการ "บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา ยมนพร
ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์  ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ร่วมพิธเีปิดการแข่งขันกีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภมูิภาคจังหวดันครสวรรค์ ส านักงานท่องเที่ยว ปิยฤทธิ์
ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวดันครสวรรค์
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผู้ยืน่ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ วสูิตร
ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน) พร้อมคณะฯ ส านักงานยุติธรรม ไพเราะ
ณ  กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวติั อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์

ร่วมพิธเีปิดพิพิธภณ์ัการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร สายรุ้ง
ณ กระทรวงศึกษาธกิาร กรุงเทพมหานคร
การแตง่การ : เครื่องแบบปกตขิาว

วันที่ / เวลา
พฤหัสบด ี ที่  15  สิงหาคม  2562

09.00 น.

10.00 น.

08.30 น.

เสาร ที่ 17 สิงหาคม  2562
10.00 น.

08.30 น.

13.30 น.

08.30 น.

ศุกร ์ ที่ 16  สิงหาคม  2562

09.00 น.

09.00 - 16.00 น.

จันทร ์ ที่ 19 สิงหาคม  2562
14.00 น.



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ ที่ 18 สุรเดช
ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ร่วมประชุมการประกวดโรงเรียนที่มวีิธีปฏบิติัที่เปน็เลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจ าป ีพ .ศ.2562 ฯ ปิยฤทธิ์
ณ  ห้องประชุมรวมใจ  ส านักงาน สพป.นครสวรรค์  เขต 1

ขอเชิญชมรายงาน "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนคร้ังที่ 35/2563 พิมลวรรณ
ทาง www.obectv.tv ,  www.youtube.com/obectvonline ,  www.facebook.com/obectvonline
ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "นกน้ าบึงบอระเพ็ดเกมส์" ประจ าปีการศึกษา 2562 ปิยฤทธิ์

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวทิยา ต.พระนอน  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ (อกศจ.) คร้ังที่ 7/2562 ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ วสูิตร
ณ ห้องประชุมแสงเทียน ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์

ประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาประจ าอ าเภอ เจษฎา

ณ  ห้องประชุมรวมใจ  ส านักงาน สพป.นครสวรรค์  เขต 1

ร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการสร้างการรับรู้การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนด้านการศึกษาฯ ศึกษาธกิารภาค 18 กฤษณา ยมพร

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก (อมรินทร์ลากูล)
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กีฑานักเรียน "โกรกพระเกมส์" ศูนย์พัฒนาการศึกษา ปิยฤทธิ์
ณ สนามโรงเรียนวดัหนองพรมหน่อ  ต.เนินกวา้ง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์ ประจ าอ าเภอโกรกพระ
ประธานเปิดการแข่งขันกฬีา - กฑีานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่3 อ.ชุมแสง (ท่าไม-้บางเคียน) โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ปิยฤทธิ์ ผอ.สมกิจ บุญผ่อง

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์
ร่วมประชุม 4 เขต วสูิตร
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ.นครสวรรค์
ประธานการสรรหาและคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" คร้ังที่ 17 พ.ศ. 2562 อรทัย
ณ  ห้องประชุมรวมใจ  ส านักงาน สพป.นครสวรรค์  เขต 1

วันที่ / เวลา

13.30 น.

อังคาร ที่ 20 สิงหาคม  2562
10.00 น.

10.30 น.

วันพฤหัสบด ีที่ 22 สิงหาคม  2562

08.00 น.

08.00 - 17.00 น.

08.00 น.

09.30 น.

พุธ ที่ 21  สิงหาคม 2562
08.00 - 09.00 น.

09.00 น.

13.00 น.

14.00 น.



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ร่วมแสดงมุทิตาจิต สหกรณ์ออมทรัพครูนครสวรรค์
ณ  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
มอบวฒิุบัตรผ่านการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ วสูิตร
ณ  ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ร่วมเป็นเกียรติพิธเีปิดการแข่งขันตอบค าถามในหนังสือสารานุกรมไทย คร้ังที่ 25 สโมสรไลออน์นครสวรรค์ เยาวลักษณ์ สุรเดช
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์
วทิยากรบรรยายการอบรมส่งเสริมการจัดอาหารกลางวนัที่มีคุณภาพส าหรับโรงเรียน พัชรนันท์ พัชรนันท์
ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์  ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ระหว่างวันที่ 24 , 25 สิงหาคม 2562)

ร่วมพธิีเทยีนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 6 ประจ าปงีบประมาณ 2562 ส านักงานศอ.ปส.จ.นว ไพเราะ พัชรนันท์
ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวติั อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประธานพธิีเปดิการฝึกอบม "โครงการค่ายทกัษะชีวิตต้ายภยัยาเสพติดโดยกระบวนการลูกเสือต้านภยัยาเสพติด" โรงเรียนบ้านห้วยบง ไพเราะ ร.สุรพล
ณ ศาลาวดัห้วยบง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ (อกศจ.) คร้ังที่ 9/2562 ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ วสูิตร
ณ  ห้องประชุมแสงเทียน  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวลั "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลส าคัญของโลก" ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ อรุณ
ณ  ห้องประชุมแสงเทียน  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์

09.00 น.

09.00 น.

เสาร ์ ที่  24 สิงหาคม  2562
09.00 น.

จันทร ์ ที่  26  สิงหาคม  2562

14.30 น.

ศุกร ์ ที่  23  สิงหาคม  2562
08.30 น.

16.00 น.

วันที่ / เวลา

09.00 น.

อาทิตย์  ที่  25 สิงหาคม  2562
18.30 น.



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ประธานในพิธเีปิดโครงการ "UCT OPEN HOUSE 2019" การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงานการจัด มหาวทิยาลัยภาคกลาง ยมนพร

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน การพัฒนาส่ือนวตักรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน
ณ  ลานยม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวทิยาลัยภาคกลาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประธานในพิธเีปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภยัยาเสพติด โรงเรียนชุมชนวดับ้านหวา้ ไพเราะ ร.สุรพล
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ (กศจ.) คร้ังที่ 8/2562 ศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์ วสูิตร
ณ ห้องประชุมแสงเทียน ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดันครสวรรค์

ขอเชิญชมรายงาน "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนคร้ังที่ 36/2563 พิมลวรรณ
ทาง www.obectv.tv ,  www.youtube.com/obectvonline ,  www.facebook.com/obectvonline
ณ ห้องประชุมสานฝัน ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ขอเชญิประชมุหารือแนวทางพัฒนาสหวิชาชพีเพือ่แกไ้ขปัญหาความรุณแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว ฯ ส านักงานยุติธรรม ไพเราะ ไพเราะ
ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานอัยการจังหวดันครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ร่วมพิธเิจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ พุทธอุทยานนครสวรรค์ กัลยา ร.สุรพล
ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทิลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตนครสวรรค์

ร่วมเป็นเกยีรติพิธีเปิดงานโครงการตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสต้ัน รัชกาลที ่5 ประจ าปีงบประมาณ 2562 อบต.นครสวรรค์ตก กัลยา เจษฎา
ณ  ศาลาที่ประทับรัชกาลที่ 5 (วดัเขือ่นแดง) วดัศรีสุวรรณ  อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ประธานการประชุมโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา "สืบสานพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน มารุต
ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ ส านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (บุคลากรในส านักงาน)
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวดันครสวรรค์ คร้ังที่ 8/2562 ศาลากลาง กัลยา เจษฎา
ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวดันครสวรรค์
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดันครสวรรค์ คร้ังที่ 11 ฯ ส านักงาน ศอ.ปส.จ.นว ไพเราะ ไพเราะ
ณ  ห้องประชุม 501  ศาลากลางจังหวดันครสวรรค์

08.30-16.30 น.

13.30 น.

09.00 น.

อังคาร  ที่  27  สิงหาคม  2562

พุธ ที่ 28  สิงหาคม 2562

14.30 น.

09.00 น.

08.00 - 09.00 น.

13.30 น.

10.00 น.

วันที่ / เวลา

พฤหัสบด ีที่  29  สิงหาคม 2562

16.00 น.

09.00 น.



ภารกิจ จากหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง หมายเหต ุ(มอบ)

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "พระบางเจ้าพระยาเกมส์ 2019" โรงเรียนชุมชนวดัเกาะหงษ์ ปิยฤทธิ์
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวดั ส านักงานจังหวดั สายรุ้ง เจษฎา
ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ ์ (501) ศาลากลางจังหวดันครสวรรค์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธเีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนน า ต้านภยัยาเสพติด จังหวดันครสวรรค์ รุ่นที่ 6 ฯ ไพเราะ พัชรนันทร์
ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวติั อ.เมือง จ.นครสวรรค์

13.30 น.

09.30 น.

ศุกร ์ที่ 30 สิงหาคม 2562
08.30 น.

วันที่ / เวลา


