
รายงานกิจกรรมเดือนกันยายน 2561 

กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื ๆ 

12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 5/2561 ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลยัฯ ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 12 กนัยายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 18 กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืช

เศรษฐกิจหลกั ครังที 3-2/2561 ณ หอ้งประชุม 2201 ชนั 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้ไทย  

27 กนัยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายทรงภพ ยงศิริ กรรมการ  

ประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ได

มอนด ์ จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

28 กนัยายน 2561 เวลา 15.00-17.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน  

นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัญ์ยงศิริ  ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา สมาชิก ร่วมพิธีเปิดงานหอการคา้แฟร์ ( TCC Fair 2018 ) และพิธีเปิด

คอนเสิร์ตทีวี 3 สญัจร 19.00-20.00 น.ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชน

พรรษา จงัหวดัเชียงใหม่  หอการคา้ไทย กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ( TCC Fair 2018 ) ระหว่างวนัที 28 

กนัยายน- 7 ตุลาคม  2561  

29-30 กนัยายน 2561  นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  

เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย ครังที2/2561ณ โรงแรม

โกลเดน้ซิตี จงัหวดัระยองโดยมีวตัถุประสงค ์เพือขบัเคลือนยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออก ภายใตแ้นวทางการสร้างความ

เขม้แข็งและยงัยนืใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประประกอบดว้ย ประธานหอการคา้จงัหวดั 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดั ประธาน YEC หอการคา้จงัหวดั และคณะทาํงานขบัเคลือนเศรษฐกิจ 3 ดา้น 1.ดา้นการคา้ 

การลงทุน และการคา้ชายแดน 2.ดา้นการเกษตรและอาหาร 3 ดา้นการท่องเทียว 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

3 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชน           สุวินทวงศ ์จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกับร่างผงัทางเลือกฯ  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



4 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชน   บางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาให้ความเห็น

เกียวกบัร่างผงัทางเลือกฯ  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

4 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดาํเนินงานและปิด

โครงการยกระดบัมาตรฐานและสร้างนวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรมของ SME s  ให้สามารถแข่งขนั ในตลาดสากลไดอ้ย่าง

ยืน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องเทพราชบอลรูม 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวดั

ฉะเชิงเทรา   

 6 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธานร่วมประชาคมแบบประชารัฐ ครังที 

1/2561ตาํบลหนองไมแ้ก่น ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

6 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศ์ศาคตญาณ สมเด็จ

พระสงัฆราชส์สกลมหาสงัฆปรินายก ในโอกาสเสด็จ เป็นประชาชน ในพิธีเปิดอาคารพระมหาวิหาร หลวงพ่อโสธร ณ 

วดัโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 7 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   ร่วมประชุมสัมมนาและรับฟัง

ความคิดเห็นโครงการศึกษาบูรณาการและการเชือมโยงระบบ  Smart Logistics  ในเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออกเพือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืณหอ้งไพลิน โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ฉะเชิงเทรา 

 7 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ครังที 2 โรงการท่อสงก๊าซธรรมชาติ จาก FSRU ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ณ  ห้องประชุม

มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 10 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน  ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ครังที 2 ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็นก๊าซแบบ

ลอยนาํ ( FSRU) และโครงการท่าเทียบเรือ FSRU ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการค้าฯ ร่วมคณะอนุกรรมการพฒันาสือ

ปลอดภยัและงานสร้างสรรค์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุม สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 11 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมงานสัมมนาสรุปผลการ

ดาํเนินงาน และปิดโครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารเพือรองรับอุตสาหกรรมใหม่  ( NEW S-

CURVE ) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทพราช 1 โรงแรมซนัธารา

เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



11 กนัยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน เพือดาํเนินงานตาม

นโยบายสานพลงัประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ให้การนาํเสนอ

รายงานวิจยัและรับฟังขอ้เสนอแนะ พร้อมลงนามในหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการทาํผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์โครงการศึกษาการบูรณาการและการเชือมโยง ระบบ Smart Logistics ในเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออกเพือใหเ้กิดการพฒันา อยา่งยนื ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กันยายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม

เกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการเขา้สู่มาตรฐาน GAP หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมการติดตามโครงการชุมชน

ท่องเทียวOTOP นวตัวิถี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ทีว่าการ

อาํเภอราชสาสน์ และ อ. คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน ร่วมการติดตามโครงการชุมชนท่องเทียวOTOP นวตั

วิถี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ทีว่าการอาํเภอบางคลา้ อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา  

 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   นายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 สหกรณ์เกษตร 1 หอการคา้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม

สหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว จาํกดั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 18 กนัยายน 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวางและ

จดัทาํผงัการระบายนาํจงัหวดัในลุ่มนาํบางปะกง ครังที 2 ณ หอ้งเพทาย ชนั 1 โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

18 กนัยายน 2561 เวลา 14.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบั

จงัหวดั ครังที 3/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2561 เวลา 06.30 น.  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วม

ประชุมพิธีเปิดการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ

การพฒันาองคก์ารปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2651(สภากาแฟ) ณ พิพิธภณัฑ์เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

19 กันยายน 2561 เวลา 06.30 น.  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืนฟูและพฒันา

ศกัยภาพการหารายไดข้องลกูหนีนอกระบบ ประจาํจงัหวดั ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   

 19 กนัยายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น.  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

ดา้นแผนพลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2561 เวลา 06.30 น.นายมนสั ตนังาม จิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมือง 



เพชรร่วมพิธีเปิดการเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา และ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความ

มือเพือการพฒันาองคก์ารและการปฏิบติัราชการ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ณ พิพิธภณัฑ์

เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดมความเดิน เห็นใน 

การวางและจัดทาํผงัโครงการวางผงัการระบายนาํจังหวดัในลุ่มนาํบางปะกง ครังที 2 ณ ห้องเพทาย ชนั 1 

โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 19 กนัยายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

ดา้นแผนยทุธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืนฟูและ

พฒันาศกัยภาพการหารายได ้ของลกูหนีนอกระบบ ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัการ 

ทวงหนี ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ชัน 3 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึงตาํบล หนึง 

ผลิตภณัฑ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริหาร

จงัหวดัแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

20 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมพิธีเปิด

งานชุมชนท่องเทียว OTOP นวตัวิถี ณ เวทีกลางงานมหกรรมชุมชนท่องเทียว OTOPนวตัวิธี กองพนัทหารช่างที 2 รักษา

พระองค ์

20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการร่วมงานเลียงเกษียณอายุ

ราชการประจาํปี 2561 ณ วิหารแปดเซียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

21กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายมนสั ตนังาม   รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัการจราจร ในพืนที 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

24 กนัยายน 2561 เวลา 09.00น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานการผลิตการผลิต

และพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2651 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



24 กนัยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมคณะกรรมการพฒันาการเกษตร

และสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ประชุมคณะทาํงานเครือข่าย

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco Network ) พืนทีกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  

24 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม ร่วมประชุมหารือเพือขึนทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา อุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพืนที EEC ณ 

หอ้งประชุมจนัทร์เกษม อาคารราชวลัลภ ชนั 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  

25 กนัยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมประชุมปฏิบติัการโครงการเวทีการรับรู้ทิศทางการพฒันาและวางแผนงานอนาคตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

หอ้งบุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พล่าซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ( 

Focus Group ) เพือรับฟังความคิดเห็นจากผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียและผูที้เกียวขอ้ง โดยตรง ครังที 1 โครงการพฒันาสถานี

ขนส่งสินคา้ คอนเทอเนอร์รองรับ EEC ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

26 กนัยายน 2561  เวลา 09.30 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน รับมอบเกียรติบตัร องค์การทีมีกิจกรรมทาง

สงัคมดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2561  ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561  เวลา 10.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือน

กนัยายน 2561 ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ครังที 6/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน 

ต่อโครงการบริหารจดัการ พืนทีกาํจดัสิงปฏิกูล และขยะมูลฝอย เพือปรับปรุงและพฒันาพืนทีกาํจดัขยะใหอ้ยู่ใน

สถานทีเหมาะสม ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารบริหารส่วนตาํบลหนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

26 กนัยายน 2561 เวลา 14.30 น.นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัครังที 9/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมงานเกษียณอายุราชการของ

ตาํรวจภูธร จงัหวดัฉะเชิงเทา ประจาํปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมทีไทมบ์างคลา้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 นนายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุม ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



27 กนัยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นางวรนิตกตญาณ นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมรับฟัง

การแถลงแผนและทิศทางการดาํเนินดา้นการตลาดของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาํนักงานฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี 2561 ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวิตผูบ้ริหารมีบัตร สวสัดิการ แห่งรัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561 ณ  ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน      (ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28กนัยายน 2561 เวลา 09.00น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพีเปิดสวนทาํความดี 

ถวายหลวงพ่อโสธร โดยมีนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

3 กนัยายน 2561 เวลา 16.00 น. ร่วมงานทิงกระจาดประจาํปี พ.ศ.2561 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

พิธีแจกขา้วสารอาหารแหง้แก่ผูย้ากไร้ และเวลา 18.00 น.และร่วมรับประทานอาหาร ณ บริเวณศาลเจา้พ่อหลกั

เมืองฉะเชิงเทรา (โดยคุณวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมสนบัสนุนขา้วสาร 40 ถุงในนามหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา) 

4 กนัยายน 2561 เวลา 20.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ นายวีระ

ชยั รัตน์เหลียม บิดานางสาวภรณี แพงไทยสงค ์สมาชิกหอการคา้ฯ ณ วดัดอนสีนนท ์อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  

27 กนัยายน 2561 เวลา 14.30-16.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา 

และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมสมัมนา ในหวัขอ้ EEC คนฉะเชิงเทรา ...ไดอ้ะไร  เพือระดม

ความคิดเห็น พร้อมถ่ายทอด รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงโอกาสและความเชือมนัต่อประชาชนในพืนที ถึงแนวทาง

การพฒันานี ใหด้าํเนินควบคู่ไปกบัการพฒันาพืนทีใหเ้ติบโตไปพร้อมกนัอยา่งมนัคงและยงัยืน ณ ห้องเทพราช

แกรนด ์โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 กนัยายน 2561 เวลา 16.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯร่วมงาน 

Grand Opening บริษทั เฮอริเทจฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั ณ บริษทั เฮอริเทจฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั ต.บาง

ตีนเป็ด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 

 

 

 

 

 


