
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

4-6 กรกฎาคม 2562 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมอบรม

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงหอการค้าจงัหวดั (สําหรับประธานและเลขาธิการทีดาํรงตาํแหน่งเป็นสมยัแรก) 

ประจาํปี 2562 ณโรงแรมเซ็นจูรีปาร์คกรุงเทพมหานคร 

6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมพิธีเปิดโครงการสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออกYECESTครังที 4 ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทฉะเชิงเทรา 

10 กรกฎาคม 2562เวลา9.30 -12.00 น. นายวฒันารัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทยครังที 2 / 2562 ณห้องประชุมสภาอาคาร 24 ชนั 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

10 กรกฎาคม 2562เวลา12.00 -15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทยครังที 4/2562   ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโครงการบริจาคโลหิตเนืองในโอกาส 

85 ปีหอการคา้ไทยในวนัพฤหสัที 18 กรกฎาคม 2562 เวลาศนูย ์8.30 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ ชนั 2 หลงั

โบสถใ์หม่ วดัโสธรวรารามวรวิหารจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บบริจาคโลหิต จาํนวน 224 

คน ไดรั้บโลหิตจาํนวน 100,800 ซีซี 

19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติศกัดิ ร่วมเดินทางเยยีมเยยีนหอการคา้ 

จงัหวดัชลบุรีและการเขา้ร่วมกิจกรรม TCC Outing 2019 ของเจา้หนา้ทีหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย ณ จงัหวดัชลบุรี 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สมพิศ (สิว) ทองถาวร มารดา 

ส.อ.ธนะสิทธิ อริยฐานมานนท ์สมาชิกหอการคา้ และเป็นมารดาภรรยาของ นายวนิชยโ์สวนะปรีชา สมาชิก

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัศุกร์ที 19 กรกฎาคม 2562 เริมสวดเวลา 20.00 น. ณ วดัจุกกระเฌอ ต.คลองจุก

กระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดร ศรีสาลีกุลรัตน์ พีชายคุณ

อุทยั ศรีสาลีกุลรัตน์ ทีปรึกษาหอการคา้ ในวนัจนัทร์ที 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาหอระฆงั วดัหวั

สวน ต เสมด็ใต ้อ. บางคลา้ จ  ฉะเชิงเทรา 



 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและขบัเคลือน

โครงการ 1 จงัหวดั 1สวนเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที1 / 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนือง

ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้

เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ห้องประชุมอาคารบุคลากรชัน 1 อาคารราชนครินทร์

มหาวทิยาลยัราชครินทร์ตาํบลหนา้เมืองอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎคม2562 เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทกัษศ์าสน

สถานประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2562 ณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมรับประทานอาหารกลางวนัพร้อม

หารือแลกเปลียนความคิดเห็นแก่ผูว้่าการและผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทยณห้องเลียงรับรอง 2 ชนั2 อาคาร 

1 ธปท.(สาํนกังานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 

4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการครังที 2

งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพฒันาพืนทีอาํเภอเมืองจังหวดั

ฉะเชิงเทราเพือรับรองการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิ

ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือว่าดว้ยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในดา้นการศึกษาการบาํบดัแกไ้ขฟืนฟูอาชีพสาํหรับเด็กและเยาวชน

และการกาํกบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสาํหรับสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม2562 เวลา 09.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์

ร่วมใจกาํจดัภยัโรคพิษสุนขับา้เพือเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควฒันวร

ขตัติยราชนารีประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ตาม

พระปณิธานฯ ณสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 



4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศกัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและขบัเคลือนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา

พิเศษจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กรกฎา 2562เวลา08.30 น. ร่วมเป็นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมใหรั้ฐและเอกชนปฏิบติัตามกฏหมายการ

จา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจาํปีงบประมาณ 2562 ณห้องปากนาํเจา้โล้

โรงแรมทีวินเทจบางคลา้ อาํเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น  สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) ขอรับฟัง

ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั 

ฉะเชิงเทราชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สมโภชพระธาตุเจดียเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวดัชิร

เกลา้เจา้อยูห่วั เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดั

บางปรงธรรมโชติการาม ตาํบลบางพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2562  ณ หอ้ง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจประธานนายอาทร ผดุงเจริญ รอง

ประธาน นางวรนิตกตญาณเลขาธิการ นายพงศธ์ร เผา่บรรจงกรรมการร่วมประชุมโครงการพฒันาระบบราชการ

เพือรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริการจดัการภาครัฐ (PMQA)และเกณฑก์าร

ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ณโครงการชล

ประธานฉะเชิงเทรา ต บา้นโพธิอ บา้นโพธิ จฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายยทุธนา  มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงาน

ความกา้วหนา้ฉบบัทีหนึงโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4อาคาร สนข. 



25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 ถึง 16.00 น.นายสมควร  ศรีชยั ประชาสมัพนัธ ์ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดัครังที 1 / 2562   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครังที 4 / 2562   ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนกรกฎาคม 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26กรกฎาคม2562 เวลา 13.30 น.นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการตกลงกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ 

ชนั 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม2562 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6/ 2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม2562 เวลา 15.00 น.นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

บริหารจดัการขอ้มลู และการขอใหป้ระโยชน์จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุม

วิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมสมัมนาเพือสร้างความเขา้ใจ

เกียวกบั EEC ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งราชพฤกษ ์บี โรงแรมซนัไรส์ ลากนูโฮเทลแอนด ์กอลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม

ร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัประจาํปีพุทธศกัราช 2562 ณ 

ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม ร่วมการดาํเนินโครงการตามแผนงาน

บูรณาการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจงัหวดั ณ หอ้งเพทาย 

โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 -09.00 น. 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมปฐมนิเทศโครงการ 



สมัมนาครังที1โครงการงานสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34

ช่วงจุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 –จุดตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 2 ณหอ้งอาคารสมัมนาศนูยฝึ์กอบรมบาง

ปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2562  เพือพิจารณาใหค้วามเห็นเกียวกบัร่างผงัเมือง

รวม ณ  หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมงานพิธีสถาปนาและฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ปี 2562 - 2563 ณ หอ้งโชค

อนนัต ์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 


