
รายงานกิจกรรมเดือนตุลาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 11  ตุลาคม  เวลา . - .  น.ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันา

เศรษฐกิจภูมิภาค  หอการคา้ ครังที /  ณ หอ้งสมัมนาอาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11  ตุลาคม  เวลา . - .  น.ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  ณ 

หอ้งสมัมนาอาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 ตุลาคม   เวลา . - .  น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  

เลขาธิการ  นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  นางนาํฝน ชะเอมทอง ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ไดมอนด์ จงัหวดับนัเตีย

เมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม 

สนับสนุนมอบเงิน ,  บาท วนัร่วมนาํใจ สู่กาชาด ประจาํปี  เพือสนับสนุนกิจกรรมของสาํนักงาน

เหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเหล่ากาชาด จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ตุลาคม  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม ทาํขา้วไข่เจียว บริการประชาชน ทีมาร่วมพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์จงัหวดัฉะเชิงเทรา งาน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  โรงเรียน วดัโสธรวรา

รามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน นายณรงค์

ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วมงานเลียงขอบคุณผูที้ใหส้นบัสนุน กบัหน่วยทีให้ความร่วมมือ ในการปฏิบติังานต่อ กอง

พลทหาราบที  ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์   กองพลทหาราบที ค่ายสมเด็จพระนงัเกลา้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

              ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน รับเป็นเกียรติบัตรคณะกรรมการ

ศึกษาธิการขงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซนัไรส์ บากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกประชาชน ในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  น. นาย จอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกประชาชน ในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัพิธี

ดอกไมจ้นัท ์ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร 

ปฏิคม  ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครังที /  เพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียในเขตผงั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัพิธี

ดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะทาํงานจดัพิธีถวายดอกดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกประชาชน เพือติดตามความกา้วหน้าผลการดาํเนินการ ณ ห้องประชุมราชมงคลรังสี โรงเรียนวดัโสธรวราม

วรวิหาร 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วม

พิธีบาํเพ็ญกุศลเพือถวายพระราชกุศลครบรอบ  ปี วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการสร้าง

ฝ่ายมีชีวิต ต่อชีวิตคลองสียดั ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ บา้นทุ่งยายซี ม.  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุมการจดังานนมสัการ

พระพุทธโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัพิธี

ดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะทาํงานจดัพิธีถวายดอกดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมพิธี วนั

สถาปนา กองพลทหารราบที  ครบรอบปีที  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา กองพลทหารราบที  ค่ายสมเด็จพระนงั

เกลา้  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

เมืองฉะเชิงเทรา ครังที /  เพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในเขตผงั ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา ชนั  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  



 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบติังานของผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /   ณ ห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมทางไกล  (Video Conference) 

เพือประสานความร่วมมือในการจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ สาํนักงาน ป.ป.ช.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีถวาย 

ดอกไมจ้นัทน์จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจาํลองวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมชีแจงการดาํเนินโครงการ ตลาด

ประชารัฐ ผา่นระบบ (Video Conference System)   ณ หอ้งประชุมณ หอ้งประชุมอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานนมสัการพระพุทธโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย

กาํหนดจดังาน  วนั  คืน ระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 30 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ 

ประจาํเดือนตุลาคม  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา . - .   น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน จอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดให้ผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ ในอุตสาหกรรมหลัก ณ โรงแรมซันธาราเวสเนสรีสอร์ท อ.เมือง                   

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

- กจิกรรมอนืๆ  

 ตุลาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมคณะกรรมการและทีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 


