
รายงานกจิกรรมเดือน ตุลาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืนๆ 

 ตุลาคม  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมตอนรับ นายขจรเกียรติ-นางปิติมา 

รักพานิชมณี  ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ จวนผูว้า่ราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และออกบูธบริการอาหารเจ แก่ผูม้าร่วมงาน 

 ตลุาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมฌาปนกิจศพ นายปิยวฒัก ์ตรงไตร

รัตน์ นอ้งชายนายกิตติ ตรงไตรรัตน์ ณ วดับางปรงโชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมประชุม หารือ ขอ้เสนอจงัหวดัเกียวกบั

ขอ้ตกลงทีครอบคลุมและกา้วหนา้สําหรบัหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืนแปซิฟิก (CPTPP) ณ ห้องประชุม

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมประชุมพูดคุยกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

เรืองการซ่อมแซมรัวโรงสีสหทุนไทยทีเกิดจากการก่อสร้างของภาครัฐ ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา :  น. คณะกรรมการจดังาน ดูสถานทีการจดังานแถลงข่าว ZeRo Co2  Run           

ณ เรือนปู่ เรียน  ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะทาํงาน ร่วม ประชุมการจดักิจกรรม Zero Co2 Run จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะทาํงานร่วมดาํเนินกิจกรรมทาํความสะอาดพืนทีบริเวณวดับาง

ปรงโชติการาม เพือร่วมอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ตามโครงการ Zero Co2 ณ วดับางปรงโชติการาม อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะทาํงานร่วมดาํเนินกิจกรรมทาํความสะอาดพืนทีบริเวณสนาม

หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามโครงการ Zero Co2  

12 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ ห้อง

ประชุมสภา ชนั  อาคาร  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผ่านระบบ Google Meet 

13 ตุลาคม 2565 เวลา 7.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธแจกอาหาร บริการ

ประชาชน กิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร

(ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง) 

 



 ตุลาคม   เวลา .  น. - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ กรรมการหอการคา้ไทย ร่วม

ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชนั  อาคาร  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 ตุลาคม  เวลา .  – .  น. หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมพิธี

รับมอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพาย ุ “โนรู” ครังที  ผา่นหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ 

Google Meet   

18 ตุลาคม  เวลา . - .  น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์ ประธานกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่น

ใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทวัประเทศ ครังที /  ผา่น

ระบบ VDO Conference  

 ตุลาคม  เวลา .  น. ร่วมกิจกรรมคดัแยกขยะ เพือสนบัสนุนโครงการ Zero Co2 ณ หมู่ที 

 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิภยัจังหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภจ.ฉช.) ครังที 9/2565 ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการยกร่างมติ

นโยบายสาธารณะจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วมจงัหวดัฉะเชิงเทรานะห้อง

ประชุม  ชนั  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

7 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30 น. - 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีลงนามบันทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพือพฒันาหลกัสูตรระยะสันร่วมกบัศูนยบ์ริการคนพิการทางจิตชมรมบา้น

สายใยกอ้นแกว้ ณ หอ้งโชคอนนัตช์นั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

ในการดาํเนินโครงการแสงนําใจไทยชาติ เดิน วิง ปัน ป้องกันอัมพาต ครังที 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมยทุธดาํเนิน  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการบริหารบริการวิชาการคณะห้องการะเกดมหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ 

12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือ



สิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2565 ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั 2 สํานกังานขนส่งจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญ กรรมการ  ร่วมประชุมการจดังานนมสัการ

หลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีฉะเชิงเทรา พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น.นายจิตกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่

หลวงพ่อ โสธรทางบก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ครังที 3 การวางแผนระดับประเทศระยะแรก ณ ห้องคอนเวนชัน เอ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จงัหวดั

ปราจีนบรีุ 

 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมหารือเพือประกอบการจดัทาํร่าง

ขอบเขตของงานจา้งทีปรึกษาการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉริยะ (Intelligent Tranport System : 

ITS) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการจดัการจราจรและการขนส่งในพืนทีกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

และระยอง ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพนัธ์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีทอดผา้ป่าสนับสนุนโครงการ

ทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ประจาํปี 2565 ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร (อาคารอเนกประสงค์

พระธรรม มงัคลาจารย)์ จ.ฉะเชิงเทรา 

23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ การจดักิจกรรมรําลึกเนืองในวนัคลา้ยวนั

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหนา้พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานแถลงข่าวการดาํเนินโครงการ

แสงนาํใจไทยทงัชาติ เดิน วงิ ปัน ป้องกนัอมัพาต ครังที  เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

ประชุมพุทธโสธร ชนั  อาคารสนบัสนุนบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

และคณะทาํงาน การจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ครังที 

2/2565 

 ตุลาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น.  นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 ตุลาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ มุขดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรว

ราราม วรวิหาร อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

คณะทาํงานโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ผ่านระบบ 

Application Zoom Could Meeting 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมแสดงความยินดีฉลองสารตงัและงาน

สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซนัทารา เวลเนสรีสอร์ท อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอืนๆ 

 ตุลาคม  เวลา .  น. - :  น  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานเป็นเกียรติในงาน

ฉลองปรับโฉมใหม่ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา ณศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

 


