
รายงานกจิกรรมเดือนตุลาคม 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพือเป็นขอ้มูล

วิจยัโครงการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกเพือจดัตงัศนูยป์ระชุมนานาชาติ 

8 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 -16.00 น. นายวฒันารัตนวงศอ์ดีตประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลกัครังที 2/ 2562ณ หอ้งประชุม 3304อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร 

10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -17.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการ

หอการคา้ร่วมพิธีเปิดและร่วมงานสัมมนาDepa Mini Transformation Voucher 2562  ณ  ห้องประชุม

โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนดโ์ฮเทลอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17-19 ตุลาคม 2562 นางสาวเพราพิลาส พุทธา ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมโครงการ

อบรมด้านภาวะผูน้ ําและการบริหารองค์กร YEC President Thailangณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

(หอการคา้ฯสนบัสนุนค่าลงทะเบียน 6,000 บาท) 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายอาทร 

ผดุงเจริญ รองประธาน นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี2562ณบ

ริเวณทีจดัพิธีบวงสรวงงานหลวงพ่อโสธรวดัโสธรวรารามวรวิหาร  

3 ตุลาคม2562  นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชรทีปรึกษาร่วมประชุมเพือชีแจงและพิจารณารูปแบบ

ทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อยครังที 1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิ

สติกส์ภาคตะวนัออกสายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นใตส่้วนที1 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบล

เสมด็ใตอ้าํเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมเพือจดัทาํแผนงานย่อยเชิง

ยทุธศาสตร์และกลยทุธด์า้นสิงแวดลอ้มสาํหรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกระยะที 2 ณห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน และนายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร 

นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นายณรงค์สักดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 



ร่วมประชุมกรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/ 2562ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน 

ร่วมประชุมเตรียมการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2562 ณห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์รพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

11ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะพฒันาเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทราร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทศบาลฯ ชนั 5 อาคารเฉลิม

พรเกียรติฯ สาํนกังานฉะเชิงเทรา 

15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมเพือ

ชีแจงและพฒันารูปแบบทางเลือกทางโครงการ (กลุ่มย่อยครังที1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงการ

สนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที1  ณห้องประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัตะเคียนอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาค

บงัคบัณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม2562 เวลา 16.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ ร่วม กิจกรรม

One day kick Off เพือรณรงค์ในโครงการ Robinson Lingerie Sharigปีที 2 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล ์

ฉะเชิงเทราอ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม2562 เวลา 8.30-16.00 น. นางสาวอภินันท์พร ใตห้ลา้สถาพร นางสาวเกสรีสิมะรัตนมง

คล กรรมการร่วมสมัมนาหลกัสูตรการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรดว้ยนวตักรรมการแปรรูปสู่ไทยแลนด ์

Thailand4.0 และเทคโนโลยีสกัดนํามนัสมุนไพรดว้ยชุดเครืองจักรทีมีเทคโนโลยีขันสูงณศูนยส่์งเสริม

อุตสาหกรรมภาค 9 จงัหวดัชลบุรี 

17 ตุลาคม2562 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมงานวนัสถาปนาสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติประจาํปี 2562  ณหอ้งประชุมจินดาหลวงชนั 3  ตาํรวจภูธรจงัหวดัเชิงเทราต.บางแกว้ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน นายอาทรเสริมศกัดิ

ศศิธรกรรมการYEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือรับฟังความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการพฒันา



ศกัยภาพดา้นดิจิทลัของประชากรไทยใหพ้ร้อมเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์

ทแอนโฮเทลอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 14.00น. นางสาวอภินัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมลงพืนที

ตรวจติดตามการตรวจสอบระบบไฟฟ้าศาสนสถานโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ของจังหวดั

ฉะเชิงเทราประจาํเดือนตุลาคม 2562 ณ 1.วดัอ่างเลยอาํเภอท่าตะเกียบ2.วดัเซนตป์อล 3.วดัประตูนาํท่าไข่ 4.

วดัเทพนิมิตร 5.วดัสมัปทวนใน 6.วดัสมัปทวนนอกอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทราขอรับบริจาคสิงของเครืองใชที้จาํเป็นใน

การดาํรงชีพยาสามญัประจาํบา้นและร่วมสมทบจดัหาเลียงอาหารกลางวนัผูต้อ้งขงัในโครงการธารนาํใจ

ทอ้งถินไทยเลียงอาหารกลางวนัแก่ผูต้อ้งขังเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ในวนัศุกร์ที 25 ตุลาคม 2562  ณ เรือนจาํกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมบริจาค ผา้อนามยัและสบู่ฆ่าเชือ เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท) 

18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน นายอาทรเสริมศกัดิ

ศศิธรกรรมการYEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือรับฟังความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการพฒันา

ศกัยภาพดา้นดิจิทลัของประชากรไทยใหพ้ร้อมเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์

ทแอนโฮเทลอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

และคณะทาํงานเพือช่วยเหลืองานของคณะกรรมการการขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียน

ครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ครังที1/2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลยัเทคนิค

ฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

ร่วมพิธีสถาปนา กองพลทหารราบที 11 ครบรอบปีที 38 



- กจิกรรมอนืๆ  

30 ตุลาคม 2562  เวลา17.30น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิด “ราชนครินทร์แฟร์ ครังที1”  ณ เวทีดา้นหนา้อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 


