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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

๑๐.๓๐ น. ประธานการประชุมคั ดเลื อกครู          
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.
2564 

ณ ห้ องประชุ ม  ชั้ น  ๕ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี 

๑๓.3๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
โรคติ ดต่ อจั งหวั ดราชบุ รี  ครั้ งที่ 
21/2563   

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวดัราชบุรี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

๐๙.๓๐ น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม   
การลงพื้ นที่ ของรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬา     
และคณะฯ ท่องเที่ยวด าเนิน   

ณ ห้ อ งป ระชุ มหล ว ง -
ยกกระบัตร ชั้น 3  
ศาลากลางจังหวดัราชบุรี 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดราชบุรี      

๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 21/2563   

ณ ห้องประชุมล าภาชี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวดัราชบุรี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ประธานการประชุม ก.อบต.รบ. ครั้งที่ 
11/2563 

ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

10.๓0 น. ร่วมประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า-   
มหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 

ณ ห้ องประชุ ม  ชั้ น  ๕ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ลงตรวจพื้นที่ พอ.สว. ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
ราชบุรี ครั้งที่ 9/2563 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี 

1๑.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารสว่น
จังหวัดราชบุร ีครั้งที่ 4/2563 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 
อาคารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี 

๑๔.๐๐ น. ประธานการประชุมเพื่ อติ ดตาม    
ความพร้อมการรับเสด็จฯ 

ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ 
อาคาร 2 โรงเรียนโพธา-   
วัฒนาเสนี  อ.โพธาราม            
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

๑๓.๓๐ น. ร่วมประชุมเพื่ อประสานงานด้าน    
การข่ าว เพื่ อติดตามสถานการณ์
ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  

ณ ห้องประชุม กอ.รมน. 
อาคารโรงยิมเนเซียม อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

13.00 น. รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิรา-       
ลงกรณวรราชภักดี  สิ ริกิจการิณี -
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ณ จุ ดพั กรถอิ นโดวิ ลล่ า       
ต.วั งมะนาว อ.ปากท่ อ          
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

/หัวหน้าส านักงาน... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี - - - - 

  

 

 

  กลุ่มงานอ านวยการ  
  ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  16.30 น. 


