
รายงานกิจกรรมเดือนมกราคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 9 มกราคม  เวลา . - .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้มอบกระเชา้ปีใหม่ ปี  แด่

ผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา รองงผูว้่าราชการจังหวดั ปลดัจังหวดั และหัวหน้าส่วนราชการในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย และคณะกรรมการสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทยส่วนภูมิภาค ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  มกราคม  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบันักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมแจกของขวญั ขนม และนาํใหก้บัเด็ก ในงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 

 ณ บริเวณรอบศาลากางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม นายชยัรัตน์ 

ตนังคงคารัตน์ นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่ม

เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ณ ห้องประชุม มหาวิยาลยั กรุงพนมเปญ จงัหวดัพนมเปญ ประเทศ

กมัพชูา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ) 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

  มกราคม  เวลา .  น.  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

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

  มกราคม  เวลา .  น.นายจิตรการ เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดังาน วนัเด็ก

แห่งชาติ ประจาํปี  ณ ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพือรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนและผูที้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครังที (PP1) การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา . - .  น.นายมนสั ตนังาม นายประโยชน์  โสรัจจกิจ นางวรนิต กตญาณ  

รองประธาน  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (Focus group) เรืองโครงการเศรษฐกิจ สีนาํเงินของ

ประเทศไทย ณ หอ้งแปซิฟิค  ชนั  เดอะไทด ์รีสอร์ท หาดบางแสน ชลบุรี  

  มกราคม  เวลา .  น. นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีอญัเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร และพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุ

มาศจาํลอง ณ พระเมรุมาศจาํลองวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



  มกราคม  เวลา . - .  น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตาม

โครงการ  TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 

ชนั  อาคารใหม่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมโครงการ  

จงัหวดั  ผลผลิตหลกั (ขา้ว) กระบวนการพฒันาผลิตผลการเกษตรแบบครบวาจรและสร้างมูลค่าเพิม เชือง

โยงตลาด ณ ศนูยว์ิจยัขา้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น.นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการ

ยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากชุมขน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได ้เศรษฐกิจฐานรากในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มกราคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมร่วมกบั

กระทรวงแรงงานและภาคเอกชน  สถาบนั (กกร) กาํหนดจดัประชุมหารือและรับฟังขอ้เสนอแนะนาํทางการ

พฒันาฝีมือแรงงานและความตอ้งการแรงงานรอบรับในเขตระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ณ 

หอ้งประชุมนครเนืองเขตโรงแรมซนัธารา เวลเนส ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  

   มกราคม  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับคณะหอการคา้ไทย เยียม

ชมการบริหารธุรกิจตามหลกันวตักรรมโตโยตา้ ภายใต ้กิจกรรม  TSC Smart Onsite Visit ณ บริษทั โตโยตา้ 

โรงงานบา้นโพธิ จาํกดั โดยนางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน อนุเคราะห์สถานทีจอดร โรงเบียร์แปดริว อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ ฯ  ร่วมมิติใหม่หอการคา้ชลบุรี สู่เวทีความ

ร่วมมือทุกทุกภาคส่วน และ  ผลงานนวตักรรมภายใต ้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยับูรพา ณ ห้องประชุม CL  

อาคารปฏิบติัการพืนฐานและศนูยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  

 
  

- กจิกรรมอนืๆ  

บริษทั เอม็.เอส.เอส เคเบิลเน็ตเวิร์คจาํกดั สาขาฉะเชิงเทรา ขอสนบัสนุนของขวญัวนัเด็กแห่งชาติครัง

ที  ประจาํปี  ในวนัเสาร์ที  มกราคม  เวลา .  น. ณ บริษทั เอม็.เอส.เอส เคเบิลเน็ตเวร์ิคจาํกดั 

สาขาฉะเชิงเทรา 
    

 


