
รายงานกจิกรรมเดอืนกันยายน 2563 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 1 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญั

สมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ครังที 53 ประจาํปี 2562 ห้องประชุม ชนั 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย หรือร่วมประชุมทางไกล (Conference Call) ผ่านระบบ Google Meet โดยคลิก Link : 

meet.google.com/jqg-yexn-tf) 

 3 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมกรรมการเลขาธิการ

หอการคา้ไทย พบเลขาธิการหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ “Hosterd by pccpcc” ผา่นระบบ Applktion 

 9 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค ครังที 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ชนั 15 อาคาร 24 ผา่นระบบ Google Meet 

 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารหอการคา้ไทย ครังที 6/2563 ผา่นระบบ Google Meet 

 9 กนัยายน 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมกบั คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ สมาคมอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมยืนขอ้เสนอ

คดัคา้นผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราตามแนวทางวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์ผงัเมือง

รวมชุมชนบา้นโพธิ และผงัเมืองรวมชุมชนบางปะกง ตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ   

1 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 นนายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กนัยายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังการตรวจ

ราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ประจาํปีงบประมาณ  2563 รอบที 1  ณ 

โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนดส์ปา อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  รองประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.)  ครังที 1 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอารยางกรู) ชนั 1  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1  กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร  ผดุงเจริญ  รอง

ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนไทยไปดว้ยกนั ระดับจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์  ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



8 กนัยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการชุมชน และสถานศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563  ครังที 6 / 2563  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายชาลี เจริญสุข ทีปรึกษา นาย

อาทร ผดุงเจริญ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นายพรชยั ธรรม

จรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมติดตามโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ รองรับ EEC ณ สาํนักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) 

8 กนัยายน 22563  เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน นายชาลี  เจริญสุข  ทีปรึกษา           

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมมาธิการดา้นการคมนาคมทางบกและ

ทางรางในคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 204 ชนั2 

อาคารรัฐสภา(เกียกกาย) กรุงเทพมหานครฯ 

9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร  รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ดว้ยรถ

ทีใชใ้นการขนส่งสัตว์หรือสิงของประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4 / 2563 ณ ห้องประชุมนามตัณฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ผูแ้ทนสํานักงานจัดหางานจังหวดัฉะเชิงเทรา เข้าพบประธาน

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือขอความร่วมมือเชิญชวนผูป้ระกอบการแจ้งตาํแหน่งงานว่าง ในงาน 

Thailand Job Expo 2020 ระหว่างวนัที 26-28 กนัยายน 2563 ณ ใบเทค บางนา กรุงเทพ (กรุณาแจง้ตาํแหน่ง

งานว่างตามแบบฟอร์มทีแนบแก่สํานักงานจัดหางานจังหวดัฉะเชิงเทรา ภายในวนัที 11 กันยายน 2563 

โทรศพัท ์038-514842 หรือทาง E-mail:-cco@doe.go.th. หรือ cco_chachoengsao@outlook.co.th 

9 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางขนัคาํ  ศรีวรรณ นายทะเบียน ร่วมงานแถลงข่าวจดังาน สัตวน์าํ

ไทย 2020  ณโรงแรมซนัไรส์ลากนูโฮเทลแอนดก์อลฟ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 กันยา ยน 2563 เวลา  13.30 - 16.30 น .  น ายจิต รกร เผด็จ ศึก  ร อง ปร ะธาน  ร่วม ประชุ ม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3 / 2563  ณ  หอ้งประชุมพระยา

ศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายองคค์วามรู้ (Knowledege-Based OTOP : KBO) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 2563  ณ  ห้องประชุม 

ชนั 4 สาํนกังานเทศบาล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ หอ้งเจา้เสวย ชนั 4 มหาวิทยาลยั

ราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 - 13.30 น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน  ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างขอบเขตพืนทีเมืองเก่า ฉะเชิงเทรา ครังที 2 ณ หอ้งประชุม ชนั 4  เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2563 เวลา 09.002 14.00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 - 2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) และร่างแผนปฎิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2565  ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลบางปลาสร้อย  อาํเภอ

เมือง  จงัหวดัชลบุรี 

14 กันยายน 2563  เวลา09.30 น.นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ  

ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 12 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือเพือขับเคลือน

เป้าหมายการพฒันาทียงัยนื (SGDs) ในระดบัพืนที  ณ โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ ห้องสัมมนา วี 1 

ชนั 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2563 เวลา 10.30 น.นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ ทีปรึกษาประธาน  ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาด

รวมใจไทยช่วยไทย”  ณ  ศนูยก์ารคา้โรบินสนัไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทราจ.ฉะเชิงเทรา 

15-16 กนัยายน 2563 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนแผนงานบูรณาการ

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศกัยภาพพฒันาเศรษฐกิจภาค /กลุ่มจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัในส่วน

ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ณ  ห้องอัมรินทร์ ชัน 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด  

กรุงเทพมหานคร 

17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 -16.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  รองประธาน ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการระดับ กลุ่มจังหวดั ครังที2 และการประชุมกลุ่มระดับกลุ่มจังหวดั ครังที 2 การวางแผนภาค

ตะวนัออกกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ชลบุรี และระยอง  ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเดน้ซิตี ระยอง  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 

17 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุม

หารือแนวทางเพือการบริหารจดัการโครงการแบบบูรณาการ “โครงการศูนยผ์ลิตและจาํหน่ายสินคา้เกษตร

ปลอดภยัในเขตปฏิรูปทีดิน” ณ หอ้งประชุมสาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



17 กนัยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2563 ณ อาคารร่วมยนิดี (วิหารแปดเซียน)  อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

18 กนัยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กนัยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ (สมัมนาครังที 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม การพฒันา

จุดเชือมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หมายเลข 9 ณ หอ้งประชุมบางกอก ชนั 12 โรงแรมเดอะ

ซิตี ศรีราชา มาย บีบีเอช เจแปน จงัหวดัชลบุรี 

21 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน  นายอาทร  ผดุงเจริญ  นายจิตรกร  เผด็จ

ศึก นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  รองประทาน ร่วมเขา้ชมการดาํเนินภารกิจดา้นควบคุมและแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขงัเรือนจาํ

จงัหวดัชลบุรีอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

21 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ยอาจารยก์รู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กนัยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมงาน รวมพลคนดิจิตอล 

รวมพฒันา เมืองอจัฉริยะ (ครังที 2) ณ ศนูยป์ระชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

22 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยทุธศาสตร์ ครังที  1 / 2563   ณ ห้องประชุมรวมใจภกัดิ  สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กนัยายน 2563 ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 9.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมการ

สมัมนาการดาํเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจาํปีงบประมาณ 2563  “1 ปี สว.พบประชาชน 

ประชาชนไดอ้ะไร ณ หอ้งประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 

23 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายศาลพลงัประชารัฐหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน ์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายประโยชน์  โสรัจกิจจ ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรมทาง ที5 / 2563 ผ่านระบบ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

23- 24 กนัยายน 2563 นายอาทร  ผดุงเจริญ  รองประธาน ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรและ

สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริวจาํกดัอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางปาลาวดี  เนืองจาํนงค์ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัเชิงเทรา 



24 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมสัมมนาชีแจงกิจกรรมการ

สร้างระบบสนับสนุนSME แบบบูรณาการระดบัทอ้งถิน  (RISMEP)  ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาผู ้

ให้บริการSMEในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชนั3  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2563 เวลา 10.30 - 16.30 น. คณะกรรมการร่วมสัมมนาโครงการผูน้าํฝ่ายคา้นในสภา

ผูแ้ทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อฝ่ายค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 เวทีที 4 ความ

เดือดร้อนต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก จากวิกฤตโควิด-19เพือเปิดโอกาสให้ผูน้ ําฝ่ายคา้นในสภา

ผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายคา้น ไดรั้บฟังความคิดเห็นของประชาชนและนาํปัญหามาแกไ้ข

ตามกระบวนการนิติบญัญติัณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์มิราจ บีชรีสอร์ท พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

28 - 29 กันยายน 2563 นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรืองวุฒิอาสาธนาคารสมองภาค

ตะวนัออก  เสริมพลังสร้างเครือข่าย จากเมืองยงัยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครังที 3  ณ  ห้องเทพราช

โรงแรมซนัธาราแวนเนส รีสอร์ท แอนโฮเต็ล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั  ครังที 1 / 2563 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (น้อยอารยา

กรู)  ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 กนัยายน 2563 นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการด้านแผนยุทธศาสตร์

พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยากรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กนัยายน 2563  เวลา 9.00 น. นายประโยชน์    โสรัจจกิจ  ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (น้อยอารยากูร)  ชนั 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.นายอาทรผดุงเจริญนายจอมพงษ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุม

ร่วมสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจดัการนาํทีเชือมโยงกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

สงัคมในประเทศไทย (5 ภูมิภาค) ลุ่มนาํภาคตะวนัออก  ณ  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์

กรุงเทพมหานคร 

30 กนัยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม รองประธาน 

นายพงษธ์ร เผา่บรรจง ว่าที ร.ท.สมศกัดิ ยคุระ  นายวสนัตว์โรกร กรรมการ ร่วมกิจกรรมแข่งขนัฟุตบอลนัด

กระชบัมิตร ระหว่างทีมฉะเชิงเทรา กบั ทีมสุโขทยั ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ 

 

- กจิกรรมอนืๆ 

11 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น  คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานทิงกระจาดประจาํปี 2562 ขององค์เจา้พ่อ

หลกัเมืองฉะเชิงเทรา ณ บริเวณศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา  (หอการคา้สนบัซือขา้วสาร 4,000 บาท)                                                                                                

 


