
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

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

 ปฏิบัติราชการปกติ   

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา  เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา  เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 

วันอาทิตย์ที ่27 มถิุนายน 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

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

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา  เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติหนา้ที่ในวนัหยุดราชการ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประจ าจังหวัดราชบุร ีครั้งที่ 3/2564 

ณ ห้องประชุมส านักงาน   
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านั กงานธนารั กษ์พื้ นที่
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

10.30 น. ประธานตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด
ของ หจก. อ่างศิลา 

ณ หจก. อ่างศิลา ต.อ่างหิน 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

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

 ปฏิบัติราชการปกติ   

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

10.30 น. ร่วมตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิดของ 
หจก. อ่างศิลา 

ณ หจก. อ่างศิลา ต.อ่างหิน 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจ า
จังหวัดราชบุร ีครั้งที่ 3/2564 

ณ ห้องประชุมส านักงาน   
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านั กงานธนารั กษ์พื้ นที่
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา  เพ็งแป้น) 

 ปฏิบัติราชการปกติ   

   

 

 

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


