รายงานกิจกรรมเดือนมีนาคม
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
มีนาคม
เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมบรรยายในงานสัมมนา การ
ปรั บปรุ งโครงสร้ างด้านสาธารณู ปโภคเพือรองรั บ EEC ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ พลาซ่ า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- มีนาคม
เวลา . - . น.นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การ นางนําฝน ชะเอมทอง ร่ วมการ
อบรมเจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดทัวประเทศ ประจําปี

ในวันที - มีนาคม

เวลา . - . น. ณ

อ.มวกเหล็ก ไร่ กุสุมารี สอร์ท จ.สระบุรี
มีนาคม
ก่อตังหอการค้าไทย ปี ที

เวลา . – . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมพิธีบุญครบรอบคล้ายวัน
ในวันอังคารที

มีนาคม

เวลา . – . น. ณ ห้อง Activity Hall อาคาร

บรรเจิด ชลวิจารณ์
17-18 มีนาคม 2561 นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วม
ประชุ มคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จพืนที ภาคกลางและภาคตะวัน ออกหอการค้าไทย ครั งที 1/2561 ณ
โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
หอการค้าจัง หวัด ฉะเชิ งเทรา ร่ วมกับ ศูน ย์ส่ง เสริ ม อุต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คพอ.และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมการเตรี ยมความพร้อมผูป้ ระกอบการเพือเข้า
สู่ยุค Industry 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบการ SME เป็ น Smart SMEs และ Global SMEs
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมซันธาราแอนด์เวลเนส อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
21 มีน าคม
เวลา . - . น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุ มใหญ่สามัญสมาชิ ก
หอการค้าฯ ประจําปี
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการเปลียนแปลงโครงสร้าอสังหาริ มทรัพย์
เพือเตรี ยมรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEEC และพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ งปลูก
สร้างทีมีผลต่อกระทบต่อภาคการค้าการลงทุน’’โดย คุณอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ทีปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันพุธที 21 มีนาคม
2561เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มผูป้ ระกอบรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุ น 30,000 บาท โครงการ
สร้างฝายมีชีวิต ให้กบั นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ
ห้องผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเท
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้อนรับ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจําประเทศไทย นํา
โดยท่านกงสุ ลใหญ่ Mr.Jamshid Safarov-Consul of the Republic of Uzbekistan และคุณภัทรา หุ ตะแพทย์

เลขานุการ เข้าพบท่านประธานหอการค้าฯ และกรรมการ เพือร่ วมพัฒนาและส่ งเสริ มการค้าการลงทุนระหว่าง
อุซเบกิสถานและประเทศไทย รวมถึงแลกเปลียนข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ ในวันที 26 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ

-

2 มีนาคม

เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมโครงการ สนับสนุน

การขับเคลือนยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทํางานเพือคุณภาพชีวิตคนทํางานใน
พืนทีภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่ วม (Healthy and Safety Thailand) ณ ห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราชัน อาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ร่ วมประชุมการวางและจัดทําผังเมืองรวม

ชุมชนบางปะกง และผังเมืองรวมชุมชนสุวนิ ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการสถิติ

ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมเป็ นเกียรติในงานรับมอบ

เก้าอีสุขาพาสุข เพือมอบแก่คนพิการและผูส้ ูงอายุ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมพิธีถวายพระราชสักการะ

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 มีนาคม

เวลา . - . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ร

การเครื อข่ายจังหวัด/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและผูท้ ีเกียวข้องตามโครงการ To BE
NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน อาคารใหม่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

มีนาคม

เวลา . - . น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมโครงการคัดเลือก

หมู่บา้ นดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี

ณ บ้านบางเสา หมู่ที ต.บางพระ อ.เมือง และเวลา . -

. น. บ้านหลังสวน หมู่ที ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมรับฟังความต้องของหน่วยงาน ใน

จังหวัดฉะเชิงเทราต่อการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ Smart City จึงขอเชิญท่านเข้าร่ วมฟังบรรยายและเสนอความ
ต้องการของหน่วยงานใน ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศริ ิ พฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายอาทร ช่วยณรงค์ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุม

คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและภาคเอกชน(กรอ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล

อาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัด

รู ปทีดินเพือพัฒนาพืนทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชันที ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม
ท้องถิ นสีปี (พ.ศ.

เวลา . น. นายสุภร ตันเฮง กรรมการ ร่ วมประชุมเพือพิจารณา ร่ างแผนพัฒนา
-

) เพิ มเติม/เปลียนแปลง ฉบับที ณ ห้องประชุมชัน อาคารอเนกประสงค์องค์การ

บริ หารส่วนตําบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . - . น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมโครงการคัดเลือก

หมู่บา้ นดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี

ณ บ้านบึงกระจับ หมู่ที ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม และ

เวลา . - . น.บ้านคลอง หมู่ที ตําบลโยธะกา อ.บางนําเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อํานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราครังที /

ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมบรรยายสัมมนา “ การปรับปรุ ง

โครงสร้างด้านสาธารณูปโภคเพือรองรับ EEC ” ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา นัน

มีนาคม

เวลา . น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ประชุมเพือหารื อแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.

ใน

ณ ห้องประชุมวิชิดสงคราม ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . - . น. ร่ วมประชุมโครงการประชุมชีแจงและรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี

เกียวข้องต่อร่ างพระราชบัญญัติแรงงามสัมพันธ์ พ.ศ. .... รุ่ นที ในวันที มีนาคม

เวลา . - . น.

ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชัน กระทรวงแรงงาน
มีนาคม

เวลา . น. ร่ วมประชุมคณะทํางานจัดระเบียบชุมชนบริ เวณรอบวัดโสธรวราราม

วรวิหาร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (AEC)
ชันที ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- มีนาคม

เวลา . – . น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่ วมประชุมเจรจาความ

ร่ วมมือและศึกษาดูงานด้านการค้าลงทุน ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราละแขวงจําปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมการประชุมเจรจาความ
ร่ วมมือและร่ วมศึกษาดูงานด้านการบริ หารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทียวสําคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรารายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย
มีนาคม

เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมโครงการ

แลกเปลียนเรี ยนรู้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพือพัฒนาองค์และการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
(สภากาแฟ) ณ ห้องประชุมศรี สุนทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่ วมกับประชาคมเมืองฉะเชิงเทรา

มีนาคม

เวลา . น. ณ ห้องประชุมสภา

ฯ ชัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเทศบาลฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะขนุนและ

ประชาคมท้องถิ นระดับตําบล มีนาคม
มีนาคม

เวลา . น. ณ ห้องประชุมชัน เทศบาลตําบลเกาะขนุน

เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมสังเกตการณ์ การประชุม

คณะกรรมการกลุ่มนําบางปะกง ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพือคลับเคลือนการดําเนินการของคณะกรรมการกลุ่มนําบางปะกงตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย
มีนาคม
ประจําปี งบประมาณพ.ศ.

เวลา . – . น. ร่ วมประชุมเชิงปฎิบตั ิการ “1 สหกรณ์การเกษตร หอการค้า”
ครังที ในวันที

มีนาคม

เวลา . – . น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์

ผูเ้ ลียงไก่ไข่แปดริ ว จํากัด
มีนาคม

เวลา . – . น. นายมนัส ตันงาม รองประธานร่ วมประชุมกับส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทราครังที /

ในวันพฤหัสบดีที มีนาคม

เวลา .

น. ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศูนย์อาํ นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์

ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล

อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ชัน )
มีนาคม

เวลา . – . น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก

ประจํา ครังที ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี
มีนาคม

เวลา . น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการการ

บริ หารกองทุนพัฒนา เอส เอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องประชุมศูนย์

ข้อมูลอาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิต

กตญาณ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร นายทะเบียน ร่ วมประชุมหารื อแนวทางแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุบริ เวณจุดกลับรถหน้าโรงเบียร์ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

มีนาคม

เวลา . น. ร่ วมประชุมหารื อแลกเปลียนความคิดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรค

ในการปฎิบตั ิงานเพือหาแนวทางการแก้ไขร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ททท. ณ ห้องชลธี โรงแรมซัน
ธารา เวลเนส รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น.นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ขับเคลือนสิ งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมในภาคตะวันออก และ
พืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม ชัน อาคารสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุ งเทพมหานคร
มีนาคม

เวลา . น.นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่ วมประชุมหารื อแลกเปลียนความ

คิดเห็นตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานเพือหาแนวทางแก้ไขร่ วมกับคณะกรรมการการ
ตรวจสอบ ททท. ณ ณ ห้องประชุมชลธี โรงแรมซันธารา เวลาเนส รี สอร์ท แอนด์โฮเทล
มีนาคม

เวลา . น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทํางานการผลิต

และพัฒนากําลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องมหาชนก อาคารเรี ยนรวมและอาคารอํานวยการ ชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา และตรวจประเมิน เพือ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ๑.) ณ ห้องปศุสตั ว์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมพิธีเปิ ดการสัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารเพือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มภาคกลางตอนกลาง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
มีนาคม

ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โอเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เวลา . น. นายบัณฑิต น้อยใจบุญ ประชาสัมพันธ์ ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาแรงงานประสานงานการฝึ กอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.) ครังที /
พิพิธ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ ห้องประชุมสุนทร

มีนาคม

เวลา . - . น. นางขันคํา ศรี วรรณ รองประธาน ร่ วมประชุมเพือรับฟังความคิด

เห็นและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.

-

ณ อาคารอาร์เทอร์ ชัน บุรี

มายารี สอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . - . น.นางวรนิต กตญาณ รองประธาน นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล รอง

ประธาน YEC ร่ วมประชุมหารื อการจัดงาน แปดริ ว ฟู๊ ดเฟส เทศกาลอาหารถิ น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้อง
ประชุมชลธี โรงแรมซันธารา เวลาเนส รี สอร์ท แอนด์โฮเทล
มีนาคม
ประจําเดือนมีนาคม

เวลา . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
และได้รับเกียรติบตั รเพือแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต

จากนายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุม

คณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ณ ห้อง

ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /

ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม

เวลา . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงาน

เสวนา ก้าวสู่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมันคงทางพลังงานไฟฟ้ า ณ ห้องราช
พฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โดเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
มีนาคม
โครงการปั นจักรยาน ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที /
แปดริ วปั นชิวๆ ลิ วตามลม
ชมตลาดนํา เพือเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพด้ว ยการปั นจักรยานรวมทังยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเทียวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ของมูลนิธิสือมวลชนฉะเชิงเทรา
มีนาคม
เวลา . น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเกียรติพิธีเปิ ดงาน
“มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่ อยและของดีเมืองแปดริ ว” ในวันพุธที มีนาคม
รับของทีระลึก ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา . น. ลงทะเบียน

มีนาคม
เวลา 18.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมงานพบปะสังสรรค์
วันรักเบญจมฯ ครังที / ของสมาคมผูป้ กครองและครู เบญจมราชรังสฤษฎิ ณ โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฏิ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มีนาคม
เวลา 18.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมพิธีเปิ ดสตาร์บคั ส์ สาขา
เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาฉะเชิงเทรา ถ.สิ ริโสธร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

