
รายงานกิจกรรมเดือนมีนาคม   
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

 

 มีนาคม  เวลา 18.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานเลียงขอบคุณ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  

ในการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นเวลา  ปี ณ บา้นเลขที 

 หมู่บา้นปัญญา ซอย  ถนนพฒันาการกรุงเทพมหานคร  

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธี

เปิดอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัระยอง (แห่งใหม่) ณ เลขที /  ม.  ต.ทบัมา อ.เมือง จ.ระยอง  

14 มีนาคม  เวลา 08.00-10.00 น. ร่วมพิธีทาํบุญครบรอบคลา้ยวนัก่อตงัหอการคา้ไทย ปีที  ณ หอ้ง 

Activiy Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์  

  มีนาคม  เวลา - .  น. ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /         ณ 

หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 18-19 มีนาคม   นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนสั  ตนังาม  นายอาทร ช่วยณรงค ์นายจิตตกร  เผด็จ

ศึก นางวรนิต กตญาณ  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ พืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย 

ครังที /  ณ โรงแรมเจเหลาวทอแงบีช จงัหวดัจนัทบุรี  

 

-  มีนาคม  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ           

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสฤษฏ ์ยงศิริ นางวรัญญา ธนวรางกรู นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมงาน Food 

Innovation  Forum 2017 ร้อยแรงบนัดาลใจ ลา้นความสาํเร็จ เพืออุตสาหกรรมอาหารไทย ณ หอ้งบอลรูม ศ ศนูยก์าร

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ  

   มีนาคม  เวลา .  น. ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี ครังที  นายวฒันา  รัตนวงศ ์

ประธาน ณ หอ้งนภาลยับอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานครฯ 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 



 มีนาคม   เวลา .  น.- .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมตาม 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO  BE NUMBER จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคม

เฉลิมพระเกียรติ ชนั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีถวายพระราชสกัาระ  

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ สาํนกัพฒันาฝีมือแรงงาน

ฉะเชิงเทรา ต.วงัเยน็ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม   เวลา .  น.- .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดังาน

สมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ครังที /  ณ หอ้งปรุมทองเจา้พฒัน์ ชนั  อาคาราชครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม   เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน  ร่วมประชุมจดัทาํแผนการขบัเคลือน

สงัคมคุณธรรมเพือเตรียมการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคกลางของเครือข่ายองคก์รภาคธุรกิจ ณ  หอ้งประชุม  ชนั  

ศนูยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) อาคารวิทยาลยัจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต ขางสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 

 มีนาคม   เวลา 13.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานประมวลขอ้มลู

นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาธิการ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม   เวลา .  น. นายจิตรกร  เผดจ็ศึก  รองประธาน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุม

ส่งเสริมและและพฒันา เอสเอม็อี ตามแนวประชารัฐ ผา่นระบบวีดิทศัน์ทางการ ( Video Confereace System) ณ หอ้ง

ประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา 13.00 น.-16.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ  แกว้ 

เมือง เพชร กรรามการ ร่วมงานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใตแ้นวคิด รวมพลงัประชารัฐขบัเคลือนคุณธรรมความดี

ตามวิธีพอเพียง ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

  มีนาคม   เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมือง  

เพชร กรรามการ ร่วมงานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใตแ้นวคิด รวมพลงัประชารัฐขบัเคลือนคุณธรรมความดีตาม

วิธีพอเพียง ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   



 มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานรับฟังความ

คิดเห็นเพือสร้างความสามคัคีปรองดองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั ) ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   

 มีนาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีบรวง

สรวงและวางศิลาฤกษห์อพระพุทธโสธร พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา  ณ จวนผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายบญัฑิต นอ้ยเจริญ ผูช่้วยเลขาธิการ 

ร่วมประชุมและเสนอแนวทางการดาํเนินงานรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor )ณ 

หอ้งประชุมใหญ่ อีซีพลาซ่า  ชนั  อ.เมือง จ.ระยอง 

14 -  มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการรับฟังความคิดเห็นเพือ

สร้างความสามคัคีปรองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มีนาคม  เวลา  น. ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบาย สานพลงัพลงั

ประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /   ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

   มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตตกร เผด็จศึก รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองคก์รและ

การปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ หอ้งประชุมสาํนกังานคลงัเขต  ถ.มรุพงษ ์ต.หนา้

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

   มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตตกร  เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

-  มีนาคม  สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการมหกรรมอาหารอร่อย  ชน เผา่กลุ่ม

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมสมัมนาผูป้ระกอบการ มหกรรมอาหารอร่อย  ชนเผา่ กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง

ตอนกลาง จ.จงัหวดัแพร่ 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายจิตตกร  เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการปวง

ประชาชนเป็นสุข ดว้ยพระบารมี ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.    



ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น.นางอาภรณ์  วชัระ  รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัแผนจดั

การศึกษาแบบบูรณาการเพือรองรับการ เพือรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ภาคตะวนัออกของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   

 มีนาคม  เวลา . - .   นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การขาย ( Road Show ) ชวนแซบ แบบอุบล-ยโสธร-อาํนาจ-ศรีษะเกษ ณ สมัมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลยัราช

ภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายสราวุธ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมประชาคมระดบัจงัหวดั เพือ

คดัเลือกผูแ้ทนประชาคมระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช)  1/2560   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   

  มีนาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของหน่วยงานอนุมติัหรือหน่วยงาน อนุญาต โครงการขยายโรงงานผลิต

ลวดทองแดง บริษทั ไทยเมทลั โพรเซสซิง จาํกดั ณ  โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

  มีนาคม  เวลา .  น.นายจิตตกร  เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานขบัเคลือนการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  มีนาคม  เวลา . - .  น. นายณัฏฐ ์ กิตติกุล นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร  กรรมการร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครังที  (ปัจฉิมเทศ) โครงการสาํรวจออกแบบ ถนนสาย ฉช.  แยก ทล.

 –ทล.  อ.บางปะกง เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศาลาวดัพิมพาวาส (ใต)้ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

-  มีนาคม  นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์

ดา้นการศึกษา แบบบูรณาการเพือรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก          ณ โรงแรมแอมบาส

เดอร์ หาดจอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี  

  มีนาคม  นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเพือทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม สาํหรับโครงการหรือกิจการ

ทีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทงัทางดา้น คุณภาพสิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (เพือ

ปรับปรุงมาตรการเพิมเติม) โครงการกาํจดักากอุตสาหกรรมเป็นพลงังานพลงังานหมุนเวียนสาํหรับผลิตไฟฟ้า ต.เขา

หินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) 

ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม                  จ.ฉะเชิงเทรา   

   มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตตกร  เผดจ็ศึก กรรมการ ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ประจาํเดือน

มีนาคม  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

   มีนาคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ ์ กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชุมคณอนุกรรมการพิจารณา เงือนไขใน

ใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตตกร  เผดจ็ศึก กรรมการ ร่วมประชุมประชาคมตาํบลเพือเพิมเติม/ 

เปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถินสีปี (พ.ศ. - ) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด ณ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางตีนเป็ด 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

เพือการพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  



  มีนาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนว์งศ ์ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปดริว 

ครังที  ปี  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กิจกรรมอืนๆ  

   มีนาคม  คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการปันจกัรยาน ทวัร์ ออฟ 

ฉะเชิงเทรา ครังที /  บางปะกงสายนาํแห่งชีวิต พระศกัดิสิทธิ หลวงพ่อโสธร ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานเทศบาลขา้ววงั ครังที  

ประจาํปี  ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา . - . น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมฟังบรรยายพิเศษ การ

เตรียมความพร้อมทงัดา้นคน- องคก์ร และอืนๆ เพือร่วมรับประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ทงัดา้นการ

พฒันาเศรษฐกิจ ตงัแต่ตน้นาํ กลางนาํ ถึงปลายนาํ กระจายสู่ทงัไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมมารานาธา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 

 


