วันที่ 6 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง พร้ อมด้ วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการทังภาครั
้
ฐ และ
ภาคเอกชน ร่ วมให้ การต้ อนรับ นายเจิ ้งเซี่ยงหวี่ รองหัวหน้ าสํานักงาน
การต่างประเทศ เมืองจี่หนิง สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ และ
ร่ ว มประชุ ม หารื อ ด้ านเศรษฐกิ จ การค้ า เทคโนโลยี การศึ ก ษา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวระหว่างสองเมือง ณ ห้ องประชุมศาลา
กลางจังหวัดระยอง
ข่าว

วันที่ 7 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง พร้ อมด้ ว ยรองผู้ว่า ราชการจัง หวัด ดร.อาทร จัน ทวิม ล รอง
เลขาธิ การมูล นิ ธิ เ พื่ อนพึ่ง (ภา)ยามยาก นายกองค์ การบริ ห ารส่ว น
จังหวัด ส่วนราชการภาครั ฐ ภาคเอกชน ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ป้องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาอุท กภัยในเขตอํ าเภอเมื อง ณ ห้ องประชุม
ศาลากลางจังหวัดระยองและร่ วมตรวจติดตามสถานการณ์ นํ า้ ท่วม
และช่วยเหลื อผู้ป ระสบภัยในเขตตําบลทับมา อํ าเภอเมื อง จัง หวัด
ระยอง พบยังคงมีนํ ้าท่วมขังสูงโดยเฉพาะบ้ านจัดสรรหลายโครงการ

วันที่ 7 ต.ค. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พร้ อมด้ วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรี ย์ เกิด
มณี นายอํ า เภอเมื อ งระยอง นายจุม พฎ วรรณฉัตรสิริ ป้อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดระยอง นายประเสริ ฐ วงษ์ ศรี นายกเทศมนตรี เทศบาล
ตําบลทับมาและหัวหน้ าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เดินทางด้ วยรถโฟล์วีลติดตาม
สถานการณ์นํ ้าท่วมในพื ้นที่ตําบลทับมา พร้ อมนําข้ าวกล่อง และนํ ้าไปแจกจ่าย
ให้ กบั ประชาชนที่ประสบภัยนํ ้าท่วมที่หมู่บ้านแดนใหม่ วิลล่า และหมู่บ้านศักดิ์
ทิพย์ 3 ในพื ้นที่หมู่ 3 ซึ่งยังคงมีระดับนํ ้าท่วมขังภายในหมู่บ้านอยู่ประมาณ
1 เมตร การสัญจรภายในหมู่บ้านต้ องใช้ รถโฟล์วีลและเรื อเข้ า-ออกเท่านัน้ ซึ่ง
ระหว่า งการช่ วยเหลือ ดัง กล่า วปรากฏว่า เกิ ดฝนตกลงมาอย่างแรง แต่ก าร
แจกจ่ายข้ าวกล่องและนํ ้าก็ยงั ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้ าโปรดกระหม่อมให้ มลู นิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือราษฎรที่
ได้ รับความเดือดร้ อนจากอุทกภัยในพื ้นที่ ต.ทับมา อ.เมือง
จ . ร ะ ย อ ง โ ด ย มี น า ย ก อ ง เ อ ก วิ ล า ศ รุ จิ วั ฒ น พ ง ศ์
กรรมการบริ หารประธานฝ่ าย บรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด ระยอง ในฐานะประธานมู ล นิ ธิ ร าช
ประชานุเคราะห์ ประจํ าจังหวัดฯ นําถุงยังชี พพระราชทาน
จํ า นวน 1,000 ชุ ด มอบให้ กับ ราษฎรผู้ป ระสบภัย นํ า้ ท่ว ม
พร้ อมมอบพระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยูห่ วั ให้ ประชาชน จํานวน 1,000 ครัวเรื อน เพื่อเป็ นสิริ
มงคลด้ วย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่หอประชุมโรงเรี ยน
ชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 ต.ค.58

วันที่ 9 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดงานวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ประจําปี
2558
โดยจัง หวัด ระยอง ร่ ว มกับ หอการค้ า จัง หวัด ระยอง
สํ า นัก งาน ปปช.ประจํ า จัง หวัดระยองและองค์ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือในการป้องกัน
และต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รับชั่น ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซ่า
ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วั น ที่ 1 0 ต. ค. ๕๘ น าย สม ศั ก ดิ์
สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระยอง
พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดระยองเป็ นประธานพิธีมอบบ้ าน
เทิดไท้ มหาราชินี รักระยอง ช่วยระยอง เฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในวโรกาสเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2558
ให้ กบั ครัวเรื อนยากจน จํานวน 3 ครัวเรื อน ใน
พืน้ ที่ ต.วัง หว้ า และ ต.ทุ่ง ควายกิ น อ.แกลง
จ.ระยอง

วันที่ 10 ต.ค.58 นายสมศักดิ์
สุว รรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ระยอง
พร้ อมด้ ว ยนางนิ ภ า สุ ว รรณสุจ ริ ต นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็ นประธานพิ ธี
ปฏิญาณตนและรับเสื ้อตราสัญลักษณ์ ของ
ชมรมคนรั ก ในหลวง จั ง หวัด ระยอง ณ
หอประชุมโรงเรี ยนนิคมวิทยา ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

วันที่ 10 ต.ค.๕๘ เวลา 18.00 น. นาย
สมศัก ดิ์ สุว รรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
ระยอง พร้ อมด้ วย ผอ.โครงการชลประทาน
ระยอง นายอําเภอเมื องระยอง ปภ.จ.ระยอง
และนายกเทศมนตรี ตําบลทับมา . ตรวจการ
ระบายนํ ้าบริ เวณประตูระบา ยนํ ้าคลองทับมา
การติดตังเครื
้ ่ องผลักดันนํ ้าในหมู่บ้านโมเดริ์ น
ซิตี ้ และสํารวจแนวคลองนํ ้าหู เพื่อเร่ งระบาย
นํ ้าออกสูท่ ะเล

วันที่ 12 ต.ค.58 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
และนางนิ ภ า สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่า
กาชาดจัง หวั ด ระยอง ร่ ว มกั บ รองผู้ ว่ า
ราชการจัง หวัด นายอํ าเภอเมื องระยอง
ประธานหอการค้ า จัง หวัด ระยอง เป็ น
ประธานเปิ ดโรงทานเทศการถือศีลกินเจ
ทํ า วัต ร สวดมนต์ ปฏิ บัติ ธ รรม อิ่ ม บุ ญ
อิ่ม ใจ ประจํ าปี 2558 ณ วัดป่ าประดู่
(พระอารามหลวง) อ.เมื อ งระยอง
จ.ระยอง

วันที่ 10 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณ
สุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วย
นางนิ ภ า สุว รรณสุ จ ริ ต นายกเหล่ า กาชาด
จังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพของ ธกส. ให้ กบั ผู้
ประสบอุทกภัยในพื ้นที่ ต.ทุ่งควายกิน จํานวน
200 ครัวเรื อน ณ อบต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง
จ.ระยอง

วันที่ 11 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณ
สุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธาน
เปิ ดการแข่งขันเดิน - วิ่ง "เทศบาลเนินพระ - วินิ
ไทย ซุปเปอร์ มินิมาราธอน ครัง้ ที่ 6 เพื่อเฉลิม
พระเกี ย รติ แ ละแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ณ ชายหาดแสง
จั น ทร์ - สุ ช าดา ต.เนิ น พระ อ.เมื อ งระยอง
จ.ระยอง

วันที่ 12 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดงานความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม
และกิจกรรมเพื่อสังคม ประจําปี 2558 "SCG Chemicals Smile
Together ยิม้ ไปด้ วยกัน " และร่ วมเสวนาประเด็น "ก้ าวสู่เมื อง
อุต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศไปด้ ว ยกัน " ณ เอสซี จี เคมิ ค อลส์ นิ ค ม
อุสาหกรรม อาร์ ไอ แอล อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่ 14 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง พร้ อมด้ ว ยนางนิ ภ า สุวรรณสุจ ริ ต นายกเหล่ า กาชาดจัง หวัด
ระยอง นายอินทรี ย์ เกิ ดมณี นายอํ าเภอเมื องระยอง และหัวหน้ าส่วน
ราชการจังหวัดระยอง หน่วยงาที่เกี่ ยวข้ อง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ลงพื ้นที่ ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง เพื่อให้ ความช่วยเหลือนางบุญมา
นิ ย มรั ต น์ อายุ 71 ปี และเด็ ก ชายชยากร ปาลศรี อายุ 14 ปี ตาม
โครงการรักระยองช่วยระยอง คืนความสุขให้ คนระยอง หลังทางอําเภอ
ได้ สํารวจแล้ วว่า เป็ นผู้ตกทุกข์ได้ ยากในพื ้นที่ โดยที่ 2 ย่าหลานมาความ
ยากจน นอกจากนีเ้ ด็กชายชยากรยังมี ความพิการด้ านสติปัญญาด้ วย
โดยทางจัง หวัดระยอง ได้ ม อบเงิ น จํ านวน 2,000 บาท และถุง ยัง ชี พ
ข้ าวสาร อาหารแห้ ง

วันที่ 19 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง พร้ อมด้ วยพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดระยอง
ร่วมพบปะกับคณะทํางานขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อรับ
ฟั งผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาชุมชน (องค์กรมหาชน) ณ ห้ องประชุม
ศาลากลางจังหวัดระยอง
วันที่ 20 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด "ค่า ยพัฒ นาศัก ยภาพนัก เรี ย น" ด้ า น
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่ม ปตท. ร่ วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2558 ณ
ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

วันที่ 21 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้วา่ ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้ าส่วนราชการ ข้ าราชการ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็ นประธานในพิธีวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี ณ โรงเรี ยนเฉลิมพระเกี ยรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 21 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมให้ การต้ อนรับ Mr Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กาประจํา
ประเทศไทยและคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมโรงงาน Jelly Belly ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วันที่ 22 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง ร่วมประชุมหารื อแนวทางความร่วมมือการดําเนินโครงการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวในพืน้ ที่ท่องเที่ ยวรองและกลุ่มจังหวัด ปี 2559 (12 เมื อง
ต้ องห้ าม......พลาด Plus) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวง
มหาดไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่ วม
เป็ นประธานการประชุมหารื อ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม.

วัน ที่ 23 ต.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุว รรณ
สุ จ ริ ต ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด ระยอง พร้ อมด้ ว ย
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ระยอง ผู้ พิ พ ากษาหัว หน้ า ศาลจัง หวัด ระยอง
ผู้พิ พ ากษาหัว หน้ า ศาลเยาวชนและครอบครั ว
จัง หวั ด ระยอง รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปลั ด
จังหวัด นายอําเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
หัว หน้ า ส่ว นราชการ ข้ า ราชการ ตํ ารวจ ทหาร
เป็ นประธานในพิธีวนั ปิ ยมหาราช ณ บริเวณหน้ า
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

วั น ที่ 24 ต.ค.58 นายสม ศั ก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต
นายกเหล่า กาชาดจัง หวัด ระยอง และผู้อํ า นวยการ ททท.
ภูมิภาคตะวันออก ลงพื ้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงานเศรษฐกิจ
ฐานล่าง หมู่บ้านท่องเที่ ยววิถีชีวิตชุม ชน หมู่ที่ 6 บ้ านทะเล
น้ อ ย ตํ า บลทางเกวี ย น อํ า เภอแกลง จัง หวัด ระยอง โดยมี
นายอํ า เภอแกลง ส่ ว นราชการ ผู้นํ า องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่น กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนให้ การต้ อนรับ

วันที่ 25 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดระยอง เป็ นประธานในพิธีเปิ ดกิจกรรมแข่งจักรยาน พีทีที จีซี เกาะเสม็ด เสือภูเขา 2015 โดยมีผ้ อู ํานวยการ กกท.
จังหวัดระยอง หัวหน้ าอุทยานเขาแหลมหญ้ า หมู่เกาะเสม็ด นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบ้ านเพ นายก อบต.เพ ผู้บริ หารกลุ่ม
ปตท.เข้ าร่วมกิจกรรม ณ หาดทรายแก้ ว เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง
วัน ที่ 25 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจ ริ ต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ด
นายกเทศมนตรี ตําบลเพ และ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเพ
ตรวจเยี่ยมรับฟั งปั ญหาการให้ บริ การด้ านสาธารณสุขแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด ของ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลเพ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันจันทร์ ที่ 26 ต.ค.58. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการ
จัง หวัดระยอง เป็ นประธานแถลงข่า วการแข่ง ขัน กี ฬ าเดิ น -วิ่ ง "PTTGC
ระยองมาราธอน 2015" ซึ่งกําหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.2558 ร่ วมกับ
ผู้แ ทนบริ ษัท พี ที ที โ กลบอลเคมิ คอล จํ า กัด (มหาชน) ชมรมเดิ น วิ่ ง เพื่ อ
สุขภาพบ้ านเพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดระยอง รองนายกองกค์การ
บริ หารส่วนจัง หวัดระยอง นายอํ าเภเมื องระยอง ผอ.กกท.จ.ระยอง ณ
ศาลาแหลมเทียน (กลางนํ ้า) สถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าระยอง ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วันพุธที่ 28 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระ เป็ น
ประธานพิธีตกั บาตรเทโวโรหณะ ร่วมกับนายอําเภอแกลง นายกเทศมนตรี
ตําบลเมืองแกลง ประธานมูลนิธิช่วยเหลื อเด็กยากจนอําเภอแกลง และ
ข้ า ราชการพ่ อ ค้ า ประชาชนในอํ า เภอแกลง ณ บริ เ วณแยกป้า ยทัน ใจ
อ.แกลง จ.ระยอง

วัน พุธ ที่ 28 ต.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดระยอง จ.ระยอง เป็ นประธานมอบทุนการศึกษา
เพื่อชุมชน ของบริ ษัทไออาร์ พีซี จํากัด.ร่ วมกับคุณสุกฤตย์ สุรบถ
โสภณ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน) ณ Sport Complex บริ ษัท ไออาร์ พี ซี จํ ากัด

วันพุธที่ 28 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จ.ระยอง เป็ นประธานเปิ ดงานประเพณีวิ่งควาย
ร่วมกับ นายอําเภอปลวกแดง นายกเทศมนตรี บ้านปลวกแดง และ ประธาน อปพร.ปลวกแดง ณ บริ เวณสี่แยกเฉลิมพระเกียรติ
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (มหาชน) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วันพุธที่ 28 ต.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการ
จัง หวัด ระยอง /ประธานคณะกรรมการพัฒ นาชุ ม ชนในพื น้ ที่ ร อบ
โรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริ ษัทไออาร์ พีซี จํ ากัด (มหาชน) เป็ น
ประธานมอบรถพยาบาลพร้ อมอุปกรณ์ การแพทย์ ให้ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลตะพง ที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าบริษัทไออาร์ พีซี จํากัด(มหาชน) โดยมีนายกองค์การบริ หารส่วน
ตําบลตะพง เป็ นผู้รับมอบ ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วั น ศุ ก ร์ ที่ 30 ต.ค.58 นายสมศั ก ดิ์
สุว รรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ระยอง เป็ น
ประธานประชุ ม คณะกรรมการจั ด กิ จ กรรม
จัก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่หัว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปั น้ เพื่อ
พ่อ "Bike for Dad" จังหวัดระยอง ณ ห้ องประชุม
ภักดีศรี สงคราม ชัน้ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

