รายงานกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561

กิจกรรมร่ วมกับหอการค้ าอืน ๆ
1-3 มิถุนายน 2561 นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายสมัชย์ยงศิริ ประธานผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
VECร่ วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจําปี 2561 ณ โรงแรมดิเมอรัลด์ ถ.รัชดาภาภิเษก กรุ งเทพฯ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จัดงานแถลงข่าวแข่งขันฟุตบอล “ดารามหากุศล”
เป็ นการปะทะระหว่างที มออลสตาร์ แปดริ ว VS ที มสิ งห์ออลสตาร์ นําที มโดย เต๋ าสมชายมอสปฎิ ภาณและทีมดารา
นักแสดงชือดังอีกมากมายในวันพุธที 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอาหาร THE SALAโรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ ท ต.หน้า
เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบุตรสาว คุณพวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน
หอการค้าฯในวันที 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาชมรมสตรี วัดท่าเกวียน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จัดแข่งขันฟุตบอล “ดารามหากุศล” เป็ น
การปะทะระหว่างทีมออลสตาร์แปดริ ว VS ทีมสิงห์ออลสตาร์ นําทีมโดย เต๋ าสมชายมอสปฎิภาณและทีมดารานักแสดง
ชือดังอีกมากมายในวันเสาร์ที 16 มิถุนายน 2561 ณ. สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตังแต่เวลา 15.00 น. เป็ นต้น
ไปวัตถุประสงค์การจัดงาน รายได้หลังหักค้าใช้จ่าย บริ จาคเงินให้กบั องค์กรต่างๆด้านกีฬาในจังหวัดฉะเชิงเทราสมทบทุน
ซือเครื องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพุทธโสธรและกิจกรรมการกุศลของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม นายเฉลิงจูจาํ รัส กรรมการ ร่ วมงานสัมมนา DemandSupply : ปศุสัตว์ไทย 4.0 ครั งที 1 เพือเสริ มสร้างความรู้ ทิศทางการเปลียนแปลงของธุรกิจปศุสัตว์ไทย รวมทังปั จจัยอืนๆที
เกียวข้อง เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ การเลียงในฟาร์ ม เพือให้เกษตรกรปศุสัตว์ไทยสามารถเดินหน้าอย่างมันคง และ
ยังยืนณ ห้องกมลทิพย์บอลรู ม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรี อยุธยา กรุ งเทพฯ
-กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
1-5 มิถุนายน 2651นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมเดินทางไปราชการต่างประเทศ และมีการประชุมเจรจาด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านสังคมและการเจรจาความ
ร่ วมมือของผูป้ ระกอบการทังสองฝาย รวมถึงเรื องอืนๆทีเกียวข้อง ณ นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
1 มิถุนายน 2651 เวลา 13.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ศนู ย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ณ เขตสวนป่ าลาดกระทิง ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

1 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมรับฟังการนําเสนอโครงการนวัตกรรม การ
พัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ Smart City เพือสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันบนเวที น. ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน
1 )ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมประชุ มโครงพลังขับเคลือนศาสตร์
พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา อย่างยังยืน ณ บ้านทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-15.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมฝึ กการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอุทกภัย ระดับจังหวัด ประจําปี 2561 ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1 ) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมงานแถลงข่าว การจัดเกษตรปลอดภัยและของดี
เมืองแปดริ ว ปี 2561 ณ ห้องศรี สยาม ชัน 4 อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานนายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมโครงการ
แปดริ ว 4.0 และ Chachongsao Smart City หรื อ ฉะเชิงเทรา 2020 ณ ห้องมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 มิถุน ายน 2651 เวลา 09.00น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติ มศักดิ ร่ วมประชุมเพือกําหนดการจัดกิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ประจําปี 2561) ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
11 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมคณะกรรมการคัดเลือกผูต้ รวจการเลือกตัง ครังที
1/2561 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00-14.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การเชือมโยงเครื อข่าย 9 ตลาดข้าวเปลือกภายใต้โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2651 เวลา 07.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิต ติมศัก ดิ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วม
โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้เพือพัฒนาองค์การและการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องสัมมนา
คารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมทีปรึ กษาและคณะกรรมการ StrtupClup
ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวิศึกษา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00- 17.30 น. นางอาภรณ์ วัชระ นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมการสัมมนาการ
ขับเคลือนชมุชนท่องเทียว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรู ม ศูนย์การแสดงสิ นค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

13 มิถุนายน 2561 เวลา14.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติมศักดิร่ วมประชุมคณะทํางานบูรณาการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการทํางาน เพือคุณภาพชีวิตคนทํางานในพืนทีภาคตะวันออกแบบมีส่วน
ร่ วม (Healthy and Safety Thailand ) ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลอาเซียน(ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2651 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดงานเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปด
ริ ว ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13-15 มิถุนายน 2651 นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื องภารกิจกองทัพและหน่ วยงานความ
มันคง เพือเตรี ยมการรองรับการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง
15 มิถุนายน 2651เวลา 10.00-15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัดด้วย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 มิถุนายน 2651เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูบ้ ตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐประจําจังหวัด (คอจ.) ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
18 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมพิเศษภาคตะวัน
แก ครังที 1/2561 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชัน 5 กระทรวงวัฒนธรรม กรุ งเทพมหานครฯ
18-20 มิถุน ายน 2651 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม ประชุมเสวนาการพิจารณา ส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมกี ฬา ( Sport Industry) ตามแผนพัฒนากี ฬาแห่ งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องภาพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ ค
กรุ งเทพมหานครฯ
19 มิถุนายน 2651เวลา 09.00-11.00 น. นายนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมพิธีบาํ เพ็ญกุศลเนื องในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาหน่ วย กองพันทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปี ที 85 ณ กองบังคับการกองพัน
ทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรี โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
19 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่ วมเป็ นเกียรติงานมหกรรมร่ วมพลสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ประจําปี 2561 ณ อาคารราชนคริ นทร์ ชัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรานคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1 สหกรณ์การเกษตร
1 หอการค้า ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมผูเ้ ลียงไก่ไข่แปดริ ว)
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมติตามผลการดําเนิ นงานและเร่ งการแก้ไข
ปัญหาหนีนอกระบบ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
21 มิถุนายน 256 หอการค้าร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าทอดผ้าป่ าสามัคคี เพือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
1 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
22 มิถุนายน 2651 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมโครงการฝึ กอบรบเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาเพิ มศักยภาพการจัดทําดัชนีความเชือมันเศรษฐกิจ จังหวัดภาวะเศรษฐกิจการคลังและประมาณการเศรษฐกิจการ
คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องบางปะกง The T Vintage Hotel อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมมือประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวาง
และจัดทําผังโครงการวางผังการระบายนําจังหวัดในลุ่มนําบางปะกง ครังที 1 ณ ห้องเทพราชบอลรู มAโรงแรมซันธาราเวล
เนสรี สอร์ท ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
18-20 มิถุน ายน 2561 นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมเสนาการพัฒ นาส่ งเสริ มอุต สาหกรรมกี ฬา
(Sports Industry) ตามแผนพัฒ นาการกีฬาแห่ งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องเทพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ ค
กรุ งเทพมหานคร ฯ
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวัฒ นา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมวางแผนการดําเนิ นงาน เพือเตรี ยม
ความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 2 ชัน 3 อาคารอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลพุทธโสธรต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมกิจกรรมรณรงค์เนื องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) ประจําปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิ คฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ข ้อมูลข้อมูล
อาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการผลการ
ดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอ่างฤาไน พืนทีบริ เวณโถงกลาง ชัน 1 และห้อง
ประชุมพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ร่ วมกับประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ณ ห้องประชุมสภา ชัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงาน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุ มการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่ วนของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการความมันคง
และความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วัชชระ รองประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิ การ ร่ วมประชุม คณะอนุ ก รรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมอืน ๆ
24 มิถุนายน เวลา 14.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลัก
เมืองฉะเชิงเทรา ประจําปี 2561ณ ศาลาเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 256 เวลา 16.00-18.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึ กษา
คณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
29 มิถุนายน 256 เวลา 08.00-14.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การเชือมโยงเครื อข่ายหน่วยให้บริ การส่งเสริ ม SME กิจกรรมพัฒนาเครื อข่ายหน่วยให้บริ การ SME ภายใต้
โครงการศูนย์บริ การ SME ครบวงจร(SME One- Stop Service Center I OSS)ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
29 มิถุนายน 256 เวลา 18.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมเป็ นเกียรติในกิจกรรมการแสดง คอนเสิ ร์ต
คลายเครี ยด เพือการกุศล การแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงศิลปิ นนักร้องสาว จ๊ะ อาร์ สยาม พร้อมแดนซ์เซอร์ เต็มรู ปแบบ ปะทะ ทีมงาน
ตลกสร้างสรรค์ความฮา คณะเดอะคอมเมเดียนไทยแลนด์ จากรายการยุทธการสะท้านตับ และการแสดงอืนๆ ณ หอประชุม ชัน 5
อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ขอความอนุเคราะห์ฝากวางไปรษณี ยบัตรเพือร่ วมสนุ กการแข่งขันฟุตบอลโลก 20018
ระหว่างวันที 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561 โดยกําหนดให้ประเทศรัสเซีย เป็ นเจ้าภาพ

