
รายงานกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561 

กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืน ๆ 

1-3 มิถุนายน 2561 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัยย์งศิริ ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  

VECร่วมประชุมใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ประจาํปี 2561  ณ โรงแรมดิเมอรัลด ์ถ.รัชดาภาภิเษก กรุงเทพฯ 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จดังานแถลงข่าวแข่งขนัฟุตบอล “ดารามหากุศล” 

เป็นการปะทะระหว่างทีมออลสตาร์แปดริว  VS ทีมสิงห์ออลสตาร์ นําทีมโดย เต๋าสมชายมอสปฎิภาณและทีมดารา

นกัแสดงชือดงัอีกมากมายในวนัพุธที 6 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งอาหาร THE SALAโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท ต.หน้า

เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพบุตรสาว คุณพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน

หอการคา้ฯในวนัที 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาชมรมสตรี วดัท่าเกวียน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จดัแข่งขนัฟุตบอล “ดารามหากุศล” เป็น 

การปะทะระหว่างทีมออลสตาร์แปดริว  VS ทีมสิงห์ออลสตาร์ นาํทีมโดย เต๋าสมชายมอสปฎิภาณและทีมดารานักแสดง

ชือดงัอีกมากมายในวนัเสาร์ที 16 มิถุนายน 2561 ณ. สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตงัแต่เวลา  15.00 น.  เป็นตน้

ไปวตัถุประสงคก์ารจดังาน รายไดห้ลงัหกัคา้ใชจ่้าย บริจาคเงินใหก้บัองคก์รต่างๆดา้นกีฬาในจงัหวดัฉะเชิงเทราสมทบทุน

ซือเครืองมือแพทยใ์หโ้รงพยาบาลพุทธโสธรและกิจกรรมการกุศลของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม นายเฉลิงจูจาํรัส กรรมการ ร่วมงานสัมมนา Demand-

Supply : ปศุสัตวไ์ทย 4.0 ครังที 1 เพือเสริมสร้างความรู้ทิศทางการเปลียนแปลงของธุรกิจปศุสัตวไ์ทย รวมทังปัจจัยอืนๆที

เกียวขอ้ง เช่น วตัถุดิบอาหารสัตว ์อาหารสัตว ์การเลียงในฟาร์ม เพือให้เกษตรกรปศุสัตวไ์ทยสามารถเดินหน้าอย่างมนัคง และ

ยงัยนืณ หอ้งกมลทิพยบ์อลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยธุยา กรุงเทพฯ 

-กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 1-5 มิถุนายน 2651นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมเดินทางไปราชการต่างประเทศ และมีการประชุมเจรจาดา้น

ความสัมพนัธ์ ระหว่างประเทศ การคา้การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและการเจรจาความ

ร่วมมือของผูป้ระกอบการทงัสองฝาย รวมถึงเรืองอืนๆทีเกียวขอ้ง ณ นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 1 มิถุนายน 2651 เวลา 13.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีวาง

ศิลาฤกษศ์นูยท์ดสอบยานยนต ์และยางลอ้แห่งชาติ ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  



1 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมรับฟังการนาํเสนอโครงการนวตักรรม การ

พฒันาเมืองอจัฉริยะ Smart City เพือสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนับนเวที  น. ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มูลอาเซียน (ชนั 

1 )ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมโครงพลงัขบัเคลือนศาสตร์

พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพฒันา อยา่งยงัยนื ณ บา้นทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-15.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ดา้นอุทกภยั ระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2561 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเอสเอ็มอี 

ตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั 1 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานแถลงข่าว การจดัเกษตรปลอดภยัและของดี

เมืองแปดริว ปี 2561 ณ หอ้งศรีสยาม ชนั 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการ 

แปดริว 4.0 และ Chachongsao  Smart City หรือ ฉะเชิงเทรา 2020 ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมเพือกาํหนดการจัดกิจกรรม

รณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์นืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ประจาํปี 2561) ณ ห้องประชุมศูนย ์ขอ้มูลอาเซียน(ชนั 1)

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมคณะกรรมการคดัเลือกผูต้รวจการเลือกตงั ครังที 

1/2561 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00-14.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

การเชือมโยงเครือข่าย 9 ตลาดขา้วเปลือกภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ณ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2651 เวลา 07.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วม

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือพฒันาองคก์ารและการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องสัมมนา

คารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมทีปรึกษาและคณะกรรมการ StrtupClup  

ของวิทยาลยัอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมวิทยาลยัอาชีวิศึกษา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00- 17.30 น. นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมการสัมมนาการ

ขบัเคลือนชมุชนท่องเทียว ภายใตโ้ครงการชุมชนท่องเทียว  OTOP นวตัวิถี ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม ศูนยก์ารแสดงสินคา้

และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 



13 มิถุนายน 2561 เวลา14.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการขบัเคลือน

ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภยัในการทาํงาน เพือคุณภาพชีวิตคนทาํงานในพืนทีภาคตะวนัออกแบบมีส่วน

ร่วม (Healthy and Safety Thailand ) ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมศนูย ์ขอ้มลูอาเซียน(ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

13 มิถุนายน 2651 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรปลอดภยัและของดีเมืองแปด

ริว ปี 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13-15 มิถุนายน 2651 นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืองภารกิจกองทพัและหน่วยงานความ

มนัคง เพือเตรียมการรองรับการพฒันา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง 

15 มิถุนายน 2651เวลา 10.00-15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาจงัหวดัดว้ย

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวตักรรม ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย ์ขอ้มูลอาเซียน(ชนั 1)

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 มิถุนายน 2651เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตผูบ้ตัร

สวสัดิการแห่งรัฐประจาํจงัหวดั (คอจ.) ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูขอ้มลูอาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมส่งเสริมวฒันธรรมพิเศษภาคตะวนั

แก ครังที 1/2561 ณ ศนูยป์ระชุมกระทรวงวฒันธรรม ชนั 5 กระทรวงวฒันธรรม กรุงเทพมหานครฯ 

18-20 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วม ประชุมเสวนาการพิจารณา ส่งเสริม

อุตสาหกรรมกีฬา ( Sport Industry) ตามแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องภาพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค 

กรุงเทพมหานครฯ 

19 มิถุนายน 2651เวลา 09.00-11.00 น. นายนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมพิธีบาํเพ็ญกุศลเนืองในโอกาสวนั

คลา้ยวนัสถาปนาหน่วย กองพนัทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที 85  ณ กองบงัคบัการกองพนั

ทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค ์ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมร่วมพลสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE ประจาํปี 2561 ณ อาคารราชนครินทร์ ชนั 5 มหาวิทยาลยัราชภฏัรานครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 สหกรณ์การเกษตร 

1 หอการคา้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอ้งประชุมผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว) 

21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมติตามผลการดาํเนินงานและเร่งการแกไ้ข

ปัญหาหนีนอกระบบ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

21 มิถุนายน 256   หอการคา้ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ทอดผา้ป่าสามคัคี เพือการศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 

1 ณ วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

22 มิถุนายน 2651 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบติัการ 

การพฒันาเพิมศกัยภาพการจดัทาํดชันีความเชือมนัเศรษฐกิจ จงัหวดัภาวะเศรษฐกิจการคลงัและประมาณการเศรษฐกิจการ

คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอ้งบางปะกง The T Vintage Hotel     อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 



22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมมือประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวาง

และจดัทาํผงัโครงการวางผงัการระบายนาํจังหวดัในลุ่มนาํบางปะกง ครังที 1 ณ ห้องเทพราชบอลรูมAโรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท ต.หนา้เมือง อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18-20 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมเสนาการพฒันาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  

(Sports Industry)  ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องเทพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค  

กรุงเทพมหานคร ฯ 

 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมวางแผนการดาํเนินงาน เพือเตรียม

ความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอ้งประชุม 2 ชนั 3 อาคารอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพุทธโสธรต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนืองในวนัต่อตา้น

ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) ประจาํปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค ์(โดม) วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลขอ้มูล

อาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการผลการ

ดาํเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอ่างฤาไน  พืนทีบริเวณโถงกลาง ชนั 1 และห้อง

ประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ณ ห้องประชุมสภา ชนั 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาํนักงาน

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูขอ้มลูอาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

หวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ประจาํเดือนมิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วชัชระ รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

กิจกรรมอืน ๆ  

 24 มิถุนายน  เวลา 14.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกั 

เมืองฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2561ณ ศาลาเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 256 เวลา 16.00-18.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 256 เวลา 08.00-14.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

สมัมนาเชิงปฏิบติัการ การเชือมโยงเครือข่ายหน่วยใหบ้ริการส่งเสริม SME กิจกรรมพฒันาเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME  ภายใต้

โครงการศนูยบ์ริการ SME ครบวงจร(SME One- Stop Service Center I OSS)ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 256 เวลา 18.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแสดง คอนเสิร์ต

คลายเครียด เพือการกุศล การแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงศิลปินนกัร้องสาว จ๊ะ อาร์สยาม พร้อมแดนซ์เซอร์เต็มรูปแบบ ปะทะ ทีมงาน

ตลกสร้างสรรคค์วามฮา คณะเดอะคอมเมเดียนไทยแลนด ์จากรายการยุทธการสะทา้นตบั และการแสดงอืนๆ ณ หอประชุม ชนั 5 

อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ขอความอนุเคราะห์ฝากวางไปรษณียบตัรเพือร่วมสนุกการแข่งขนัฟุตบอลโลก 20018 

ระหว่างวนัที 14 มิถุนายน  - 15 กรกฎาคม 2561 โดยกาํหนดใหป้ระเทศรัสเซีย เป็นเจา้ภาพ       
 


