
รายงานกิจกรรมเดือนตุลาคม 2561 

กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื ๆ 

8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานสัมมนา บทบาทภาคเอกชน ในการ

พฒันาการศึกษาไทย ณ อาคาร 23 ชนั 7 มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ เขา้พบนายระ

พี  ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  และนายประสงค์  คงเคารพธรรม รอง

ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ  เพือแสดงความยนิดีในโอกาสรับตาํแหน่งในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรม

น้อมรําลึกเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชบพิตร ณ 

บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมงานแถลงข่าว

มหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ ลานกิจกรรม ชนั 2 หา้งโรบินสนัไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมเป็นร่วมเป็นเกียรติวนัสถาปนา

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ประจาํปี 2561 ณ หอ้งประชุมตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคลือน

แผนบูรณาการดา้นการศึกษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ 2516 

ครังที 2/2561 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โอเทลแอนด์กอลฟ์ อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน 

ร่วมพิธีวนัสถาปนากองพลทหาราบที 11 ครบรอบปีที 37 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองพลทหาราบ

ที 11  

19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 6/2561  ณ  ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน (ชนั 1 ) ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการลุ่มนาํแห่ง

ความศรัทธา เพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวฒันธรรม กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง มหกรรมอาหาร

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณริมแม่นาํบางปะกง ตรงขา้มสวนมรุพงษ ์ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25ตุลาคม 2561เวลา 08.30-17.00 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข  ทีปรึกษา ร่วมประชุมการจัดงานนมสัการพระ

พุทธโสธรและงานประจาํปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา   

 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมโครงการท่องเทียวโอทอปนวตัวิที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชน นาํสือมวลชน ส่วนราชการ ผูน้าํองค์กร เครือข่ายชุมชน เยียม

ชม แหล่งท่องเทียว ชุมชน ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา   

26-28 ตุลาคม 2561นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการในการจดัทาํแผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดั เชือมโยงทิศทางการพฒันาภาค ณ ห้องเทียนกิง 2 โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จงัหวดั

ชลบุรี 

28 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพระราชทานผา้กฐิน 

พระราชทาน และร่วมมอบกระเชา้ ของทีระลึก ใหก้บัพลเอกประวิตร วงศสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน

ถวายผา้กฐินพระราชทาน ณ วดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมประชุม เพือพิจารณาร่าง

แผนพฒันาทอ้งถิน เพิม/เปลียนแปลง ฉบบัที 4 ณ ห้องประชุมชนั 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน

ตาํบลเกาะขุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคงและความ

สงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหารือ

การส่งสินคา้ผกัผลไมป้ลอดภยัสูง (ผกัผลไมป้ลอดภยัสูง ผกัผลไมเ้บอร์ 8 ) เพือครัวการบินไทย ณ ห้องประชุม 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 250 ปี 

ตามรอยกองเรือยกพลขึนบกสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจากจนัทบุรีสู่อยุธยา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัหงษ์

ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 



- กจิกรรมอนืๆ  

17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 -18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมงาน

เสวนา หวัขอ้ ใชชี้วิตอยา่งไร ห่างมะเร็งเตา้นม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชนั 1 หา้งโรบินสนัไลฟ์สไตล ์อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม2561 เวลา 15.00-18.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม 

คณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 ณ ห้อง

ไพลิน โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27-28  ตุลาคม2561หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจักรพรรดิแรลลี การกุศลชิงถว้ย

พระราชทานสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เส้นทางฉะเชิงเทรา– เขาใหญ่ (หอการค้า

สนบัสนุน  1 ทีม 3,500 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


