
รายงานกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิงวิสาขะพุทธ 

บูชาถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561 ณ ห้องประชุมหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีแถล่งข่าว 

10 พฤษภาคม 2561 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน นายพรชยั   

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุม

โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียน เมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

14 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์การกุศล ตา้น

ภยัยาเสพติด ปี 2561 จดัโดยสาํนักงานสาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายกิตติพนัธ์  โรจนชีวะ รองผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราสนับสนุน 1 ทีมๆละ 35,000 บาท นายกิตติ ตรงไตร

รัตน์ รองประธาน ช่วยสนบัสนุนเงิน 10,000 บาท และจดัทีมไปร่วมแข่งขนั กอลฟ์การกุศล 

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ให้

สมัภาษณ์ เรืองการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาภาคเกษตรแบบยงัยืน กรณีศึกษาเกียวกบัความเชือมโยงในทาง

การคา้ขา้วและสินคา้ทางการเกษตรอืน  ๆระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทย จงัหวดัเสียมราฐ  ประเทศกมัพูชา 

รวมทงัโอกาสในการสร้างความร่วมมือในระดบัอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายเพือการพฒันาการเกษตรแบบยงัยืน กบั

คณะจากมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ร่วมงานเลียงตอ้นรับสภาส่งเสริมธุรกิจการคา้มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเจรจา

ธุรกิจทางดา้นการคา้ร่วมกนั ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ 

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทาํงานดา้น EEC หอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมบริษทัอีซูซุแสงหงส์ลิสซิง จาํกดั 

18 - 19 พฤษภาคม 2561 นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที ร่วมอบรมการ

บนัทึกระบบฐานขอ้มลูสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ณ หอ้งประชุมหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 

 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.20-10.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงานและ

ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( ดร.สุวิทยเ์มษินทรีย ์) เรือง Food 

for Future ณ หอ้งบูลรูม ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตติ กรุงเทพมหานคร 
   

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 2 พฤษภาคม 2561  นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมพิธีเปิดการสมัมนาโครงการ

ยกระดบัมาตรฐานและสร้างนวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรมของ  SMEsใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดสากลได้



อยา่งยงัยนื ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256 1  ณ หอ้งเทพราชบอลลมู 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมแถลงข่าวงานแปดริวฟู๊ ดเฟส 

เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ณ หอ้งโถงชนั1 ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

ร่วมตอ้นรับและร่วมประชุมกิจกรรม (รับ) เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โครงการขบัเคลือนยุ

ทศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทล 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-19.20 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานแปดริวฟู้ ดเฟส 

เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ เวทีการแสดงภายในบริเวณพืนทีจดังาน หนา้อาคารสาํนักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์ต.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน   

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอกัษร กท ฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมแกรนด์รอยลั 

พลาซ่า ฉะเชิงเทรา  

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมซกัซอ้มการเดินทาง ไปเยือน 

นครเจียหยาง สาธารรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัที 1-5 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพง์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วม

ประชุมคณะทาํงานจดัระเบียบชุมชนบริเวณรอบวดัโสธรวราวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 

ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ( AEC) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือ

ตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผูต้อ้งขงั ณ หอ้งประชุมเรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนา โอกาส การคา้ และการ

ลงทุนในแมก็ซิโก ณ หอ้งประชุมเกาะแกว้ ชนั 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จงัหวดัระยอง 

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการฟืนฟูและ

พฒันาศกัยภาพการหารายไดข้องลูกหนีนอกระบบประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ  ประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ( AEC) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.0015.30 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นาย 

ณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเวทีสาธารณะ ผงัเมือง เพือ แปดริวเมืองน่าอยู่อย่างยงัยืน โรงละคร KTC 

ชนั 2 ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KTC ) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 

 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตงั 

ว่าดว้ยผูต้รวจการเลือกตงั พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน 

(ชนั 1 )ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ (สมัมนาครังที 1) งานสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวง

หมายเลข 359 (แยกเขาหินซอ้น) ณ หอ้งธารทิพย ์โรงแรมแคนทารี 304 จงัหวดัปราจีนบุรี   

30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมลงนามในการบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือโครงการสาํนักงานอยัการจงัหวดัยุติความรุนแรงดีเด่น ประจาํปี พ.ศ.2561 อยัการประสานสหวิชาชีพและ

ชุมชนร่วมขจดัความรุ่นแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก  ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

30  พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ประจาํเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมมรุพงศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม ประชุมคณะกรรมการรักษา 

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมมรุพง์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 


