
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2565  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

14.00 น. ประธานการออกรางวัลสลากกาชาด 
การกุศล ประจำปี พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  
อาคารราชบุรีเกมส์ 
 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนั กงาน เหล่ ากาชาด
จังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

07.30 น. – 
12.00 น. 

ลงพื้ นที่ เยี่ ยมบ้ านและสอบทาน    
ข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ของนั กเรียน         
ผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี การศึกษา 
2565 รุ่นที่ 14 
 

ณ 1. นางสาวธีรนันท์ นิ่มนวล 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม ที่ อยู่  51/5 หมู่ 4   
ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง 
2. นางสาวสุวรรณา บริสุทธิ์ 
โรงเรียนเทสบาลวัดไทรอารี
รักษ์  (มณีวิทยา) ที่อยู่  141 
หมู่ 1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม  
3. เด็กหญิ งดาราวลี ชุ่มจิต 
โรงเรียนท่ามะขาม ที่อยู่ 92 
หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม  
4. เด็ กหญิ งพิ ชญานั นท์      
เกตุเตือน โรงเรียนนารีวิทยา 
ที่อยู่ 38/2 หมู่8 ต.บ้านสิงห์         
อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

ส ำนั ก งาน ศึ กษ าธิ ก าร
จังหวัดราชบุรี         

14.30 น. ประธานการประชุ มตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน
พร้ อมสิ่ งปลู กสร้ าง รวมทั้ งการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท
ราชบุรี  

ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุง
สนิทราชบุรี ม.5 ต.คุ้งกระถิน        
อ.เมืองราชบุร ีจ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากลู) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 
3/2565  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

13.30 น. ป ระธาน การป ระชุ ม จั บ สลาก         
แบ่ งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่  37 “ราชบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ 
ครั้งที่ 4 “เมืองโอ่งเกมส์” รอบคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2    

ณ. ห้องประชุมปั้นดิน ปั้น
ดาว โรงแรมราชาปุ ระ อ. 
เมืองราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนักงานการกีฬาแห่ง
ป ระ เท ศ ไท ย  จั ง ห วั ด
ราชบุรี         

/รองผู้ว่าราชการ... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 
3/2565  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

14.00 น. ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัล  
สลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ. 
2565 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  
อาคารราชบุรีเกมส์ 
 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนั กงาน เหล่ ากาชาด
จังหวัดราชบุรี         

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

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 
3/2565  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

13.30 น. ร่วมประชุมประจำวสัปดาห์ผ่านระบบ 
VTC (Video Tele Conference) โดยมี
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 1 เป็นประธาน  

ณ ห้ องประชุ ม กอ.รมน.
จังหวัด ร.บ. อาคารโรงยิม-   
เนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  

กอ งอ ำน วย การรั ก ษ า  
ความมั่นคงภายในภาค 1 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 
3/2565  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

14.00 น. ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัล  
สลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ. 
2565 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  
อาคารราชบุรีเกมส์ 
 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนั กงาน เหล่ ากาชาด
จังหวัดราชบุรี         

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 
3/2565  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

13.30 น. ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท ็จจริ ง      
การทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง รวมทั้งการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้ ป่ วยติดเตียงของศูนย์ดู แล
ผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทราชบุรี  

ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุง
สนิทราชบุรี ม.5 ต.คุ้งกระถิน        
อ.เมืองราชบุร ีจ.ราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี         

      กลุ่มงานอำนวยการ   
 สำนักงานจังหวัด  
 โทร. 0-3233-7890  
 เวลา  19.30 น. 


