
กิจกรรมเดือน มีนาคม 2562 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืนๆ 

 1 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วนั

เพญ็ รุจนเสรี มารดานายชาธิป รุจนเสรี อดีตรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัชลประทานรังสฤษดิ อ.ปาก

เกลด็    จ.นนทบุรี 

 6 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่บุญ

โถม คมัภีรัญย ์มารดานายเกรียงศกัดิ คาํภีรัญย ์สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัท่าเกวียน อ.พนาสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา  

 7 มีนาคม 2562 เวลา 19.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพมารดา            

ดร.อโณทยั ดวงดารา สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัเสมด็ใต ้อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 -16.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก 

ประจาํปี 2562 พร้อมจดัปาฐกถาพิเศษ หวัขอ้ ทิศทางการท่องเทียวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก EEC โดยนายกลินท ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการคา้ไทย ณ หอ้งเทพราช 1 โรงแรมซนั

ธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย ครังที10/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร24 

ชนั15 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 

 20 มีนาคม 2562 เวลา13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก

ประจาํปี ครังที53 ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนดไ์ฮเอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร 

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

      2 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนสั  ตนังาม  

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิตรกร เผดจ็ศึก นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ผูเ้ขา้

อบรมหลกัสูตร TOPCATS รุ่นที1 ในหวัขอ้ โมเดลการพฒันา นวตักรรมบริการ ณ มนสัฟาร์ม อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

                4มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นายชาลีเจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุม

คณะกรรมการอาํนวยการเพือขบัเคลือนโครงการจดัการขยะชุมชนตามแนวทาง “จงัหวดัสะอาด” ลดมลพิษ

เมืองระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออกสูสิ้งแวดลอ้มทีดี ณ หอ้งประชุมกรกฎ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการพฒันาสินคา้เกษตร

ปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะทาํงานทีเกียวขอ้ง ครังที1/2562 ณ ห้องประชุม มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.นาย ณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร  ปฏิคม ร่วมประชุมใหญ่รับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการศึกษา

ผลกระทบสิงแวดลอ้ม โครงการเพิมประสิทธิภาพ และเพิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา 

และโครงการทางรถไฟคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ณ ห้องนครเนืองเขต ชนั เอ็ม โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท 

อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภยั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 13 มีนาคม 2562 เวลา13.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบบั

สมบรูณ์ (Final Report) และเอกสารทีเกียวขอ้ง โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทรนเนอร์รองรับ 

EEC ณ หอ้งประชุม 201 ชนั2 อาคาร สนข.กรุงเทพมหนคร 

 12 มีนาคม 2562  เวลา15.00 น. นาย ชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา(กพร.ปจ.ฉช.) ครังที1/2562 ณ หอ้งประชุมศนูย์

ขอ้มลูอาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1/2562 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ฯ ร่วมประชุมการจดัการวนัมะม่วง

ของดีเมืองแปดริว ครังที49ปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัทาํ

อภิเษกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับ 

นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนวดัโสธรวราราม

วิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพืนทีตรวจ

ประเมินผลงานของหมู่บา้นทีไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัอาํเภอ โครงการคดัเลือกหมู่บา้นดีเด่น(บา้นสวย  

เมืองสุข) ประจาํปี 2562ทีทาํการผูใ้หญ่บา้น บา้นดอนสีนนท ์ม.3 ต.หนองบวั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  

 22  มีนาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพืนทีตรวจ

ประเมินผลงานของหมู่บา้นทีไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัอาํเภอ โครงการคดัเลือกหมู่บา้นดีเด่น(บา้นสวย  

เมืองสุข) ประจาํปี 2562ทีทาํการผูใ้หญ่บา้น บา้นหวัลาํพ ูม.4 ต.คลองเขือน อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา  

22 มีนาคม 2562 เวลา13.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 เพือพิจารณาใหเ้ห็นเกียวกบัร่างผงัเมืองรวม

ชุมชนสุวินทวงศ ์ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 มีนาคม 2562 เวลา09.00 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  

ร่วมประชุมเชิงปฎิบติัการ “สร้างเครือข่ายร่วมมือในการพฒันาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ”(๑หอการคา้ ๑

สหกรณ์การเกษตร) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บา้นสวนเมล่อน ต.บางพระ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 25 มีนาคม 2562 เวลา16.30 น. นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิตกตญาณ รอง

ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปดริว ครังที  49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

26 มีนาคม 2562 เวลา13.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ อนุกรรม

ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราและภาคีเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ครังที 1/2562 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมในการจดัทาํ

อภิเษกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทร 

 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกบัส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงการคลงั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 28 มีนาคม 2562 เวลา09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ประธาน ร่วมประชุมส่วนราชการ

ประจาํเดือนมีนาคม 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ 

ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ ์นาํศรีเจริฐสุข ทีปรึกษาประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ประมลูป้ายทะเบียนรถ หมายเลขหมออกัษร กธ.ฉช ณ หอ้งประชุมชนั 5 อาคารนครินทร์มหาวิทยาลยัราช

ภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

- กิจกรรมอืนๆ  

17 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการทวัร์ออฟฉะเชิงเทรา ครังที 

3/2562 เดิน วิง ปัน สนัเขือนสียดั ท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์เขาอ่างฤาไนต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

 


