
รายงานกจิกรรมเดือนมิถุนายน  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

5  มิถุนายน 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ลด

ปัญหาให้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บนําวราวุธ บา้นนายาว หมู่ที 15 ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชัยเขต จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และทีอ่างเก็บนาํจตุพร บา้นคลองเตย หมู่ที 21 ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยมีกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตวป่์า และจดัทาํโป่งเทียม โดยมี พลเอก เฉลิมชยั สิทธิสาท รองประธานกรรมการ

มูลนิธิพชัรสุธาคชานุรักษ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นประธาน (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนเงิน 

,  บาท) 

8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํคณะภาครัฐ

และภาคเอกชน เขา้ใชบ้ริการ แสนภูดาษ เอลท ์แอนด์ เวลเนสคลบั เพือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงสุขภาพ

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตงัอยู่เลขที 118-118/1 หมู่ 4 ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา ซึงเป็นสถานบริการดูแล

ดา้นสุขภาพแนวผสมผสานแบบครบวงจร มีคลีนิคสุขภาพทีมีแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยผิ์วพรรณ

ความงาม สัมผสักลินอายความเป็นธรรมชาติและศาสตร์นวดไทย เพือให้ผูรั้บบริการเกิดความสุขกาย สุขใจ สุข

อารมณ์ มีทงัสปาแนวธรรมชาติ ห้องเกลือหิมาลยัเพอืฟืนฟูสภาพผิวพรรณและภาวะภมูิแพ ้ทาํใหผู้รั้บบริการผ่อน

คลายสามารถหลบัไดดี้ขึน มีบริการห้องสปาหินภูเขาไฟเพือช่วยให้ผิวพรรณสดใส กระตุน้การไหลเวียนโลหิต

และนาํเหลืองหอ้งอบสมุนไพรไทยเพอืช่วยระบบทางเดินหายใจและผิวพรรณ สัมผสักบัการออกกาํลงักายรูปแบบ

ใหม่ทีโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติเสมือนท่านเล่นฟิตเนสอยูท่่ามกลางธรรมชาติ ไดพ้บประสบการณ์ อควายมิ หรือ

การออกกาํลงักายในนาํเพิมความแขง็แรง สนุก สดชืน มีบริการบ่อออนเซ็นทีทาํใหท้่านรู้สึกเสมือนไดม้าออนเซ็น

ทีประเทศญีปุ่ น 

10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายโชติอนันนต์  ปินถานันท์ ประธาน YEC ร่วมประชุม

ผูป้ระกอบการรุนใหม่ YEC ทวัประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference ( Google Hangout Meet)  

15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ กรรมการหอการคา้ไทย  ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จังหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 2 /2565 เวลา 

09.30-12.00 น  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.นายว ัฒนา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้การคา้ไทย ครังที 3/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมเพือหารือหลกัเกณฑ์การดาํเนิน

โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือผูมี้รายได้น้อย พร้อมพิจารณาการดาํเนินงานกองทุนเพือผูม้ีรายได้น้อย ในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพงานทอดผา้ป่าสามคัคี เพือ

สมทบทุนปรับปรุงพนืทีสร้างตลาดนดั ตลาดชุมชน เพอืช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้อ้ย ณ วดัสมานรัตนาราม ตาํบลกอ้น

แกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมกลุ่มย่อยการจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) พ.ศ. 2565 หลงัประกาศยกยอ่งเป็นบุคคลสาํคญัของโลก ณ หอ้งประชุม

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.-17.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมคณะกรรมการและคณะ

ทีปรึกษาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2565 ณ ห้องประชุมอาคารสํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หรือประชุมดว้ยระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom  

27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุม การดาํเนินโครงการส่งเสริมการ

สร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการและผูส้นใจ ดว้ยการคา้ขายออนไลน์ ร่วมกบั บจ.อีสวอเตอร์ และ การศึกษานอก

โรงเรียน (กศน.ฉช.) ณ ห้องประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
                                                                                                                                                                     

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย

อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมดาํเนินงานโครงการ

ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายความรู้ (Knowledge-Based : KBO) จงัหวดั ณ ห้องบางตลาด โรงแรม ที วิน

เทจ ตาํบลท่าทองหลาง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น.-11.00 น. ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชินี (3 มิถุนายน 2565) ณ วดับางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตว์นําลงสู่

แม่นาํบางปะกง การปลูกตน้ไม ้บริเวณถนนบางพระ-บางเสาธง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการหอการคา้  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีเนืองในโอกาส วนัเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 มิถุนายน 2565  เวลา 07.30 น.พิธีตกับาตรถวายพระราช

กุศล เวลา 18.00 น พิธี ถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม  เวลา 19.19 น.พิธีจุดเทียนถวายพระราชกุศล ณ 

วดัโสธวรารามวรวิหาร (ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง) ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือแก้ไขปัญหา

ผกัตบชวาในแม่นาํบางปะกง ณ หอ้งประชุมเขือนทดนาํบางปะกง  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



6 มิถุนายน 2565 8.30 น - 13.00 น.  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

(Focus Group) การจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซนัธาราฉะเชิงเทรา 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ

วิพากษ์หลกัสูตรเพือพฒันารายวิชา นักธุรกิจเพือสังคมสําหรับหลกัสูตรในบทวิชาศึกษาทวัไป เสริมสร้าง

บณัฑิตให้มีความพร้อมทีจะปฏิบตัิงานไดท้นัทีทีสามารถทีจะพฒันาศกัยภาพตวัเองและแรงงานในสังกดั

ของตนให้สูงขึนบนพืนฐานแนวคิดสร้างสรรคใ์ห้เขา้กบัลกัษณะงานทีปฏิบตัิได ้โดยผ่านสือออนไลน์ดว้ย

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

6 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เวลา 9.00 น. - 12.00  น. นายจิตรกร เผด็จศึก 

ประธาน ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ น. ณ ห้องโชคอนันต์ชนั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัราชนครินทร์ 

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมการจดั

กิจกรรมรณรงค์เนืองในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาํปี 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร (น้อยอาจารยางกูร) ชัน 1 ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา (หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา 

สนบัสนุนโล่รางวลั 3 โล่) 

6 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ สถิติระดบั

จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/2565  ณ ห้องประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมการดาํเนินงานการ

จดักิจกรรมเฉลิมฉลองพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) พ.ศ.2565 หลงัประกาศยกยอ่งเป็นบุคคล

สาํคญัของโลก ร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ (ผา่นระบบZOOM) ณ หอ้งประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือในการตรวจราชการ

ของผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ได้ติดตามความก้าวหน้าการ

ขับเคลือนศูนย์อาํนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยงัยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมอาํเภอคลองเขือนทีว่าการอาํเภอคลองเขือน ต.คลองเขือน อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 



10 มิถุนายน 2565 เวลา  9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมพิจารณาและรองรับรอง

ผลการตรวจประเมินเพือประกอบการยืนขออนุญาตใชต้ราสัญลกัษณ์สิงบ่งชีทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุม 

524 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 

10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประกวดหมู่บา้นตน้แบบ

การนอ้มนาํแนวพระชารดาํริไปประยกุต์ใช ้โครงการ 9:10 ปฏิบติับูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  เพือพฒันา

ชุมชน ประจาํปี 2565 ณ ห้องประชุมพระยาสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชัน 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัด

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 5 กรกฎาคม 2565 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. - 14.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) การศึกษาการจดัทาํ Model การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมในพืนทีกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง

และภาคใต ้เชือมโยงกบัพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภายใตก้รอบ GMS เพือสนับสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

และการท่องเทียว ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ 

ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมทดสอบตลาด โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – 

Based OTOP : KBO) จงัหวดั เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตาํบล

หนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 มิถุนายน 2565 เวลา08.30 -12.00 น. นายจอมพงษ์ชูทับทิม ร่วมการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในพืนทีจงัหวดัเชิงเทราในโครงการการพฒันาระบบการบริหารจดัการขยะตามขนาดและบริบท

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโครงการวิจยัย่อยทีเจ็ดการพฒันาระบบการ

บริหารจดัการขยะตามบริบทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภาคตะวนัออก ณ 

ห้องประชุมขนุสมาน ชนั 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมประชาคมชุมชน เพือ

จดัทาํแผนการพฒันาพืนทีเตรียมการป่านันทนาการไทยสามขา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบบและ

ป่าสียดั หมู่ 16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 



15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการนกัศึกษาพนัธุ์ใหม่เพือรองรับการพฒันา

กาํลงัคนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ระหว่าง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพไ์ทย และ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชนั 2 อาคาร

เรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

19 มิถุนายน 2556 5 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมประชาคมชุมชน เพือ

จดัทาํแผนการพฒันาพืนทีเตรียมการป่านนัทนาการไทรสามขา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและ

ป่าสียดั หมู่ที 16 ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลากลางบา้น บา้นนาอิสาน 

หมู่ 16 ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าสนามชยัเขต  

20 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30 -12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมระดบั

ภูมิภาค (Regional Conference) ภาคกลาง 

 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. - 12.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา

เพือรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อสรุปผลการแผนงานวิจัยการบริหารจัดการนําในเขต EEC ตาม

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคมและสํานักงานการวิจยัแห่งชาติ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ 

Zoom Meeting 

 21 มิถุนายน 2556  เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

เพือประกอบการพิจารณาตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการคา้สัตวส์าํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิงของประจาํจังหวดัเชิงเทรา ครังที  /  ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการและปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2565 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์เนืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาํปี 2565 ณ อาคารโดม มหาวิทยาลยั

เทคนิคฉะเชิงเทรา 



 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา

เรืองการทบทวนโครงการกิจการหรือการดาํเนินการใดซึงตอ้งจดัทาํในงาน EAI ครังที 9 เขา้ร่วมผ่านระบบ 

Video Conference โปรแกรม Cisco Webex หรือผา่น Facebook สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม 

 24 มิถุนายน 2556 เวลา .  น.  นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศิริธร รองประธาน ร่วมประชุมการจดักิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์เนืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาํปี 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชัน 1  ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา (นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศิริธร รอง

ประธาน  สนบัสนุนโล่ 3 โล่) 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการจดั

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการประกวดแข่งขนัการประกอบอาหารในการจดักิจกรรมเฉลิมฉลองวนั

ครบรอบ  ปีชาติตระการพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ย อาจารยางกูร)   กรกฎาคม  จงัหวดัเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุมรวมใจพฒัน์ สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 มิถุนายน 2556  เวลา 13.30 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จังหวดัฉะเชิงเทราหลงัที 1/2556 5 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช

ประจาํเดือน มิถุนายน 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 -16.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนดา้นการพาณิชย ์(กรอ.พาณิชย)์ ผ่านระบบ Zoom meeting ID :  997 7672 8514 Passcode 

:  041105 

30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ

ศึกษาดูงานติดตามการดาํเนินงานตามนโยบายสําคญัเร่งด่วนของรัฐบาลและขอ้สังการของนายกรัฐมนตรี ณ 

ห้องโชคอนนัตช์นั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

- กจิกรรมอืนๆ  



9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกั

เมืองฉะเชิงเทราประจาํปี พ.ศ.2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา (นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมทาํบุญ 

2,000 บาท)  

13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพูดคุยแลกเปลียนปัญหาและอุป

สรรค์ของผูป้ระกอบการต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกบั ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม อาคารสํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมวนั

เปิดบา้นของกลุ่ม BNI Amplify ฉะเชิงเทรา กลุ่มทีรวบรวมเจา้ของกิจการอนัดบัตน้ๆของจงัหวดั ให้มาเจอ

กันเพือช่วยแนะนําสินค้าของคุณให้เป็นทีรู้จัก สร้างยอดขายเพิมรายได้ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส 

ฉะเชิงเทรา 


