
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7. 

รายละเอียดสถานีข่าวด่วนและแผนท่ีจุดติดต้ังสถานี 
 



 

 

 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีศูนย์กระจายข่าวด่วนท้ังหมด 7 สถานี ได้แก่ สถานีลูกข่ายเมืองใหม่
มาบตาพุด สถานีอนามัยมาบตาพุด สถานีสาธารณสุขบ้านตากวน วัดหนองแฟบ วัดประชุมมิตรบํารุง หมู่บ้าน
ชากกลาง ชุมชนมาบชะลูด ในแต่ละสถานีมีอุปกรณ์เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารกระจายข่าวด่วนให้กับชุนชน
โดยรอบสถานี ซ่ึงการควบคุมสั่งการจะอยู่ท่ี ศูนย์ EMCC และในแต่ละสถานีลูกข่ายจะมี โทรศัพท์ Hot line 
ติดต้ังสถานีละ 1 หมายเลข เพ่ือให้สามารถติดต่อกลับมายังศูนย์ EMCC ได้  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง สถานีลูกข่ายและจุดติดต้ัง ระบบ Hot line Station 

สถานีข่าวด่วน นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 

สถานีสาธารณสุข 
บ้านตากวน 

สถานีเมืองใหม ่
มาบตาพุด 

สถานีวัดหนองแฟบ 

สถานีอนามัย 
มาบตาพุด 

สถานีวัดประชุม
มิตรบาํรุง 

สถานีหมู่บ้าน 
ชากกลาง 

สถานีชุมชน
มาบชะลูด 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
(ตะวันออก) 

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

S1 

S2 

S3 S4 

S5 

S7 

S6 



 

 

 กนอ. ได้จัดต้ังหอกระจายข่าวด่วนเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี ชุมชน 30 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้ 
1. เพ่ือกระจายข่าวสารข้อมูลท่ีสําคัญ จากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุดไปยังชุมชนในพ้ืนท่ี 
2. การกระจายข่าวสารข้อมูลท่ีสําคัญ ไปยังชุมชนในพ้ืนท่ี ในรูปแบบท่ีเป็นระบบ เสียง ข้อความ และ

สัญญาณไฟเตือน ฯลฯ 
3. เพ่ือสร้างมาตรฐานในความปลอดภัยให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตา

พุด 
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อภาครัฐ เอกชนและชุมชนบริเวณ

โดยรอบกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
5. เพ่ือเป็นจุดรับแจ้งเหตุ และ ตรวจสอบสถานการณ์ ในกรณีฉุกเฉิน 

 

 
ภาพแสดง หอกระจายข่าวด่วนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 



 

 

ตารางแสดงจุดติดต้ังหอกระจายข่าวนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
1 ชุมชนเจริญพัฒนา ชุมชนเจริญพัฒนา  
2 ชุมชนซอยคีรี ชุมชนซอยคีรี  
3 ชุมชนแผ่นดินไทย ชุมชนแผ่นดินไทย  
4 ชุมชนประชุมมิตรบํารุง ชุมชนประชุมมิตรบํารุง  
5 ชุมชนบ้านชากกลาง ชุมชนบ้านชากกลาง  
6 ชุมชนเทศบาลมาบตาพุด ชุมชนเทศบาลมาบตาพุด  

7 ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง ใกล้เคียงศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง  
8 ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า  
9 ชุมชนห้วยโป่ง 1-2 ชุมชนห้วยโป่ง 1-2  
10 ชุมชนห้วยโป่งใน สะพานน้ําท่วม ชุมชนห้วยโป่งใน สะพานน้ําท่วม  
11 ชุมชนสวนภูมิรักษ์ ชุมชนสวนภูมิรักษ์  
12 ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านฉาง ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านฉาง  

13 หาดน้ําริน ชุมชุมใกล้เคียง หาดน้ําริน  
14 ท่ีทําการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ท่ีทําการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่  
15 ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยร่วมพัฒนา  
16 สถานีอนามัยมาบตาพุด ใกล้เคียงสถานีอนามัยมาบตาพุด  
17 ศูนย์การเรียนรู้มาบมาบข่า-มาบใน ศูนย์การเรียนรู้มาบมาบข่า-มาบใน  
18 ชุมชนเนินพยอม ชุมชนเนินพยอม  

19 ชุมชนหมู่บ้านทิวลิป ชุมชนหมู่บ้านทิวลิป  
20 ชุมชนบ้านบน ชุมชนบ้านบน  
21 ชุมชนมาบยา ชุมชนมาบยา  
22 ชุมชนบ้านแลง ชุมชนบ้านแลง  
23 เมืองใหม่มาบตาพุด เมืองใหม่มาบตาพุด  
24 ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนวัดมาบตาพุด  

25 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
26 สถานีอนามัยมาบตาพุด สถานีอนามัยมาบตาพุด  
27 ชุมชนซอยประปา ชุมชนซอยประปา  
28 ชุมชนโขดหิน ชุมชนโขดหิน  
29 ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนเขาไผ่  
30 ชุมชนสํานักกะบาก ชุมชนสํานักกะบาก  



 

 

 
 

ภาพแสดงตําแหน่งจุดติดตั้งสถานีข่าวด่วน 30 จุด



 

 

 

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้ทําการติดต้ังหอกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมไฟส่องสว่าง โดยใช้พลังงาน     
แสงอาทิตย์เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชนต่างๆกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน ท้ังหมด  
250 จุด โดยสามารถประกาศข่าวสารได้จาก กองสาธารณสุขและเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นผู้รับผิดชอบ    
และประกาศ 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงลักษณะหอกระจายเสียงแบบไร้สาย เทศบาลเมืองมาบตาพุด

หอกระจายเสียง เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 



 

 

ตารางแสดงจุดติดต้ังระบบเสียงตามสาย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 

1 สามแยกหน้าวัดมาบตาพุด ชุมชนวัดมาบตาพุด  
2 ปากทางศิริเดชแมนชั่น ชุมชนวัดมาบตาพุด  
3 บ้านคุณเจี่ยน เทียนอุบล ชุมชนวัดมาบตาพุด  

4 หน้าร้านก๋วยเต๋ียวแจ๋ว ถ.มาบยา ชุมชนวัดมาบตาพุด  
5 หน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน ชุมชนวัดมาบตาพุด  
6 หมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม  
7 หมู่บ้านกุลวลี ชุมชนเนินพยอม  
8 หน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนเนินพยอม  
9 บ้าคุณชร ล้นล้ํา ชุมชนบ้านบน  

10 สามแยกเสริมสุวรรณ ชุมชนบ้านบน  
11 ท่ีทําการชุมชน ชุมชนบ้านบน  
12 สะพานสามบริเวณร้านเทพประเสริฐ ชุมชนบ้านบน  
13 บริเวณร้านเล็กการช่าง ชุมชนบ้านบน  
14 หน้าหมู่บ้านโชคดี ชุมชนมาบข่า-สํานักอ้ายงอน  
15 ถนนสาย 3191 (หน้าร้านซุปเปอร์สุมาลี) ชุมชนมาบข่า-สํานักอ้ายงอน  

16 กลางซอยสํานักอ้ายงอน ชุมชนมาบข่า-สํานักอ้ายงอน  
17 หมู่บ้านหลังคาแดง ชุมชนมาบข่า-มาบใน  
18 บ้านพ่ีเสน่ห์ ชุมชนมาบข่า-มาบใน  
19 มาบในใกล้ๆศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนมาบข่า-มาบใน  
20 ถนนทอดไทย ชุมชนบ้านเพลง  
21 บริเวณบ้านประธานชุมชน ชุมชนบ้านเพลง  

22 ซอยแม่เจือ ชุมชนบ้านเพลง  
23 บริเวณถนนโรงพยาบาลมุงกุฏระยอง ชุมชนบ้านเพลง  
24 บ้านคุณเจี๊ยบ ชุมชนบ้านเพลง  
25 หน้าบริษัทเอเป็ก ชุมชนมาบยา  
26 หน้าหมู่บ้านสมบรูณ์สุข ชุมชนมาบยา  
27 มาบยาซอย 4 ชุมชนมาบยา  

28 หมู่บ้านทรัพย์ทวี ชุมชนมาบยา  
29 หมู่บ้านอําพรข้างศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนมาบยา  
30 ซอยหน้าบ้านสมบัติค้าแก๊ส ชุมชนมาบยา  



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
31 บริเวณหน้าหมู่บ้านอยู่ถาวร ชุมชนบ้านล่าง  

32 บริเวณบ้าน นายหอม วงษ์ศรี ซอย 12 ชุมชนบ้านล่าง  
33 บริเวณซอย 14 ชุมชนบ้านล่าง  
34 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านล่าง  
35 บริเวณถนนหัวน้ําตก ชุมชนบ้านล่าง  
36 ซอยศฺณฺพร ชุมชนตลาดมาบตาพุด  
37 ซอย 5 ชุมชนตลาดมาบตาพุด  

38 ซอย 11 ชุมชนตลาดมาบตาพุด  
39 ตรงข้ามเมืองใหม่ ชุมชนตลาดมาบตาพุด  
40 เกาะกลางถนนสุขุมวิทใกล้สะพานคนข้าม ชุมชนตลาดมาบตาพุด  
41 สุเหล่าล่าง ชุมชนอิสลาม  
42 สุเหล่าบน ชุมชนอิสลาม  
43 ซอยวัฒนา หน้าหมู่บ้านอิสลาม ชุมชนอิสลาม  

44 บริเวณสามแยกซอยไตรลักษณ์ ชุมชนอิสลาม  
45 สํานักกะบาก ซอย 1 ชุมชนสํานักกะบาก  
46 ลานแอโรบิกเก่า บ้านคุณหม่อย ชุมชนสํานักกะบาก  
47 ซอยหนองหว้า (บ้านกรรมการชุมชน คุณวิเชียร) ชุมชนสํานักกะบาก  
48 บริเวณหมู่บ้านมัณฑนา ชุมชนบ้านเกาะกก  
49 ถนนเนินพระ 2 ชุมชนบ้านเกาะกก  

50 หน้าหมู่บ้านฉัตรพงษ์ 3 ชุมชนบ้านเกาะกก  
51 ซอยเนินพระ ชุมชนกรอกยาชา  
52 ซอยเนินพระ 7 ชุมชนกรอกยาชา  
53 แยกบ้านอาจารย์แนม ซอยเนินพระ 5 ชุมชนกรอกยาชา  
54 หน้าหมู่บ้านฉัตรธมน ชุมชนกรอกยาชา  
55 ตลาดนัดคลองถมตากวน ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่  

56 หน้าศูนย์สาธารสุขตากวน ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่  
57 หน้าบ้านคุณจรัล วงศ์ศรายา ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่  
58 ปากทางสุวรรณมาลา ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่  
59 ซอยประปา 2 ชุมชนซอยประปา  
60 ซอยประปา 2 (หน้าบ้านประธานชุมชน) ชุมชนซอยประปา  
61 หมู่บ้านดาวเรือง ชุมชนซอยประปา  



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
62 ประปา 2 หมู่บ้านชินวัตร ด้านหลัง ชุมชนซอยประปา  

63 ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนหนองน้ําเย็น  
64 ศาลาขนมไทย ชุมชนหนองน้ําเย็น  
65 ซ.ต้นยาง หน้าบ้านนายโสด ชุมชนหนองน้ําเย็น  
66 หน้าบ้านทิดเล็ก เฉลา ประเสริฐ ชุมชนหนองน้ําเย็น  
67 ท่ีทําการชุมชน ชุมชนคลองน้ําหู  
68 บริเวณสนามฟุตบอลชุมชน ชุมชนคลองน้ําหู  

69 บริเวณระหว่างซอยตีนนก ชุมชนคลองน้ําหู  
70 บริเวณถนนคลองน้ําหู (ท่ีลองกะทง) ชุมชนคลองน้ําหู  
71 หน้าหมู่บ้านบุญรักษา 3 ชุมชนเขาไผ่  
72 ศาลาเสม็ดแดง ชุมชนเขาไผ่  
73 หน้าหมู่บ้านฟ้าใหม่ ชุมชนเขาไผ่  
74 บริเวณท่ีออกกําลังกายศาลาหัวเขา ชุมชนเขาไผ่  

75 หน้าหมู่บ้านแผ่นดินทอง ชุมชนเขาไผ่  
76 โค้งหมู่บ้านเดอะเนเจอร์ ชุมชนเขาไผ่  
77 ศาลาอรุณสามัคคี ชุมชนโขดหิน  
78 ท่ีทําการชุมชน ชุมชนโขดหิน  
79 บริเวณหน้าบ้านนายพรศรี หอมหวน ชุมชนโขดหิน  
80 ศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ชุมชนโขดหิน  

81 โค้งหมู่บ้านแพรวดาว ชุมชนโขดหิน  
82 หมู่บ้านบุญถาวร 5 ชุมชนโขดหิน  
83 หน้าสวนสาธารณะกรอกยายชา ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม  
84 ท่ีทําการชุมชนศาลา SML สนามเด็กเล่น ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม  
85 บริเวณปากซอยประปา 1 ตัดกับถนนกรอกยายชา ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม  
86 หน้าบ้านประธาน ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม  

87 วัดโสภณ ชุมชนโสภณ  
88 เกาะกลางหน้าธนาคารออมสิน ชุมชนโสภณ  
89 หน้าโรงรับจํานําใหม่ ชุมชนโสภณ  
90 บริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนโสภณ  
91 ซอยสุขุมวิท 62 ชุมชนหนองบัวแดง  
92 หน้าหมู่บ้านโชคนิมิต 5 ชุมชนหนองบัวแดง  



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
93 หน้าหมู่บ้านโชคนิมิต 9 ชุมชนหนองบัวแดง  

94 บริเวณสี่แยกไฟแดงทางเข้าเมอร์เมด ชุมชนหนองบัวแดง  
95 บริเวณหน้าบ้านคุณอรัญ ใจต้ัง ชุมชนซอนร่วมพัฒนา  
96 หน้าโรงโม้ ชุมชนซอนร่วมพัฒนา  
97 หน้าบ้านลูกกวาด ชุมชนซอนร่วมพัฒนา  
98 ปากซอยร่วมตรงโค้งคุณแม่ ชุมชนซอนร่วมพัฒนา  
99 สํานักมะม่วง ชุมชนหนองแฟบ  

100 ถนนประชารัตน์ ชุมชนหนองแฟบ  
101 ถนนราษฏร์บูรณะ ชุมชนหนองแฟบ  
102 ถนนราษฏร์บูรณะ ชุมชนหนองแฟบ  
103 ถนนปกรณ์ (บริเวณบ้านบนเนิน) ชุมชนหนองแฟบ  
104 ถนนหนองแฟบ (บริเวณสี่แยกปลาโลมา) ชุมชนหนองแฟบ  
105 บ้านคุณอุดมศักด์ิ อาศัย ซอยร้านต๊อก ถ.ราษฏร์

บํารุง 
ชุมชนเจริญพัฒนา  

106 หมู่บ้านการ์เด้นซอยกลาง ชุมชนเจริญพัฒนา  
107 บ้านคุณศรีวรรณ จันทีทางไปเทคนิคมาบตาพุด ชุมชนเจริญพัฒนา  
108 หน้าบ้านประธาน ชุมชนซอยคีรี  
109 หน้าสนามฟุตบอลชุมชนซอนคีรี ชุมชนซอยคีรี  

110 ศาลาเอนกประสงค์วัดซอยคีรี บริเวณท่ีลอยกะทง ชุมชนซอยคีรี  
111 หน้าบ้านลุงเสียน ชุมชนซากลูกหญ้า  
112 ร้านเล็กส้มตําซอยข้างวัดชากลูกหญ้า ชุมชนซากลูกหญ้า  
113 หมู่บ้านชากลูกหญ้า ถ.ซอยมิตรประชา ชุมชนซากลูกหญ้า  
114 ป่ายางหลังบริษัท อาซาฮี ชุมชนมาบชะลูด  
115 ชากกลาง ชุมชนมาบชะลูด  

116 การเคหะ ชุมชนมาบชะลูด  
117 ถนนเส้นมาบชะลูด ชุมชนมาบชะลูด  
118 การเคหะด้านหน้า ชุมชนมาบชะลูด  
119 สามแยกหนองหวายโสม ชุมชนหนองหวายโสม  
120 กลางซอยชากลูกหญ้า 3 ชุมชนหนองหวายโสม  
121 กลางซอยชากลูกหญ้า 4 ชุมชนหนองหวายโสม  

122 บริเวรหน้าบริษัทบุณยนุช ชุมชนหนองหวายโสม  



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
123 ครัวลาวซอยร้านต๊อก ชุมชนตลาดห้วยโป่ง  

124 ศาลาอเนกประสงค์ (วินมอเตอร์ไซด์) ชุมชนตลาดห้วยโป่ง  
125 บ้านคุณสมศักด์ิ บุญเต็ม (ต้ังแทนท่ีจุดเดิมท่ีมีอยู่) ชุมชนตลาดห้วยโป่ง  
126 หน้าบ้านส.ท.บรรลพ อาศัย 34 ชุมชนห้วยโป่งใน 2  
127 ซอยบ้านล่าง ชุมชนห้วยโป่งใน 2  
128 หน้าบ้านประธานณรงค์ สูงล้น ชุมชนห้วยโป่งใน 2  
129 หน้าท่ีทําการชุมชน ชุมชนห้วยโป่งใน 1  

130 ซอยหนองโป่ง ชุมชนห้วยโป่งใน 1  
131 หมู่บ้านลับแล ชุมชนห้วยโป่งใน 1  
132 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด บริเวณหน่วยงานราชการ  
133 โรงเรียนวัดตากวน บริเวณหน่วยงานราชการ  
134 โรงเรียนบ้านมาบชะลูด บริเวณหน่วยงานราชการ  
135 โรงเรียนชากลูกหญ้า บริเวณหน่วยงานราชการ  

136 ชุมชนโขดหิน บริเวณหน่วยงานราชการ  
137 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด บริเวณหน่วยงานราชการ  
138 ชุมชนเขาไผ่ บริเวณหน่วยงานราชการ  
139 ชุมชนซอยประปา บริเวณหน่วยงานราชการ  
140 หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด บริเวณหน่วยงานราชการ  
141 ตลาดสดเทศบาล บริเวณหน่วยงานราชการ  

142 ศูนย์สาธารณสุขห้วยโป่ง บริเวณหน่วยงานราชการ  
143 ศูนย์สาธารณสุขมาบข่า บริเวณหน่วยงานราชการ  
144 ชุมชนมาบชลูด บริเวณหน่วยงานราชการ  
145 ศูนย์เยาวชนห้วยโป่ง บริเวณหน่วยงานราชการ  
146 หน้าศาลปกครอง บริเวณหน่วยงานราชการ  
147 ปากซอยเกาะกลาง สุขุมวิท 43 บริเวณหน่วยงานราชการ  

148 ชุมชนโขดหิน บริเวณหน่วยงานราชการ  
149 โรงพยาบาลมาบตาพุด บริเวณหน่วยงานราชการ  
150 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด บริเวณหน่วยงานราชการ  

 

 



 

 

ตารางแสดงจุดติดต้ังระบบเสียงตามสาย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
151 โรงเรียนระยองวิทยาคม หน่วยงานราชการ  
152 ซอยนาขุด ชากลูกหญ้า  
153 ซอยสุขุมวิท 14 หน้าบ้านเลขท่ี 24/2 ชากลูกหญ้า  

154 ซอยสุขุมวิท 12 มิตรประชาชน ชากลูกหญ้า  
155 ซอยนิวแลนด์ ซอย 8 ชากลูกหญ้า  
156 เกาะกลางถนนสุขุมวิท (ตรงข้ามศูนย์คามิเลียน) ชากลูกหญ้า  
157 ท่ีพักสายตรวจ สภ.ห้วยโป่ง ชากลูกหญ้า  
158 หน้าบ้านเลขท่ี 27/1 คุณปภาดา ชากลูกหญ้า  
159 หน้าหมู่บ้านทรายงาม 3 ชากลูกหญ้า  

160 ซอยตาฉุย ซอยคีรี  
161 ทางไปวัดซอยคีรี (ผ่านวัดมาเลี้ยวซ้ายซอยแรก 300 

เมตร) 
ซอยคีรี  

162 หมู่บ้านภูแลนด์ ซอยคีรี  
163 ตรงข้ามบริษัท ไฮโดแม็ก (เลยบ้านประธาน) หนองหวายโสม ต้อย 091-

7798944, 087-
7435605 

164 ซอยราษฎร์บํารุง 1 บ้านนายอุดม บุญคํ้า เลขท่ี 6/4 หนองหวายโสม  
165 ซอยชากลูกหญ้า 4 หน้าบ้านเลขท่ี 7/13 หนองหวายโสม  
166 วิทยาลัยสารพัดช่าง หน่วยงานราชการ  
167 หน้าโรงเรียนโขดหิน (ข้างเสาไฟฟ้า) วัดโขดหิน  
168 หน้าร้านนุ้ยอินเตอร์เน็ต วัดโขดหิน  
169 ข้างรั้ว บ.ดับบิวเอ็นจิเนียริ่ง ถ.ราษนิยม วัดโขดหิน  

170 ถนนชากตาสอน วัดโขดหิน  
171 ทางไปถนนชากตาสอน (ติดท่ีดินร้าง) วัดโขดหิน  
172 ซ.โชคนิมิต 10 สนามเอนกประสงค์ข้างตู้โทรศัพท์ เขาไผ่  
173 หน้าซอยถนนเขาไผ่ ซ.8 วัดโขดหิน  
174 ซอยถนนเขาไผ่ ซ.8 หน้าบ้านรองประธานชุมชน วัดโขดหิน  
175 หลังหมู่บ้านแพรวดาว วัดโขดหิน  

176 โค้งตรงบริษัทอยู่ดีทางไปบ้านคุณ ณรงค์ หอมหาล วัดโขดหิน  
177 ซอยชากฝรั่ง (รงค์รัตน์ซาวด์) วัดโขดหิน  



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
178 ในโรงเรียนวัดเขาผา (ติดรั้ว) เขาไผ่  

179 บ้านเลขท่ี 31/9 (เสาไฟ) เขาไผ่  
180 ตรงข้ามป้ายซอยแยกหลังโรงเรียนวัดเขาไผ่ เขาไผ่  
181 ตรงข้ามหมูบ้าน บุญรักษา 2 เขาไผ่  
182 ซอยชากฝรั่ง วัดโขดหิน  
183 แหลมกระทือ คลองน้ําหู  
184 หนองน้ําเย็น ซอย 2 (ห้องเช่าสีเขียว) หนองน้ําเย็น  

185 หนองน้ําเย็น ซอย 2 ใกล้บ้าน สท.ปทุม หนองน้ําเย็น  
186 ริมถนนหน้าตึกแถว เกาะกก-หนองแตงเม  
187 ซอยต้นยาง เย้ืยงร้าน PS Design คลองน้ําหู  
188 ข้างบ้านเลขท่ี 3/7 เกาะกก-หนองแตงเม  
189 หนองน้ําเย็นซอย 4 (ตรงปากซอย) หนองน้ําเย็น  
190 ซอยหลังวัดกรอกยายชา หน้าบ้านเลขท่ี 8 กรอกยายชา  

191 หน้าบริษัทห้องเย็น เลขท่ี 13/1 กรอกยายชา  
192 หน้าบ้านเลขท่ี 14/2 เกาะกก  
193 ตรงข้ามบ้านเลขท่ี 12/6 ติดกําแพงหมู่บ้าน เกาะกก  
194 เลยโซน 124 ข้างหมู่บ้านฉัตรพงษ์ 2 กรอกยายชา  
195 บ้านเลขท่ี 14/48 ห้องเช้าสีเหลืองเสริมปูนท่ีฐาน เกาะกก  
196 ริมถนนเลยจาก บ.ไทยสตีล ใกล้หมู่บ้านโชคนิมิตร 9 คลองน้ําหู  

197 ตรงเสาไฟฟ้า หน้าหมู่บ้านสร้างใหม่ หนองน้ําเย็น ใกล้ปากทางสุขุมวิท 
198 หมู่บ้านนครไทย ซอยประปา  
199 ปากทางเข้าสุชาดารีสอร์ท ซอยประปา  
200 อู่รถบัส ซอยประปา  
201 หมู่บ้านชินวัตร ท้ายหมู่บ้าน ซอยประปา  
202 ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบตาพุด โสภณ  

203 ซ.ถนนตากวน-หาดทรายทอง เข้าซอยอิตาเลี่ยน ตากวน-อ่าวประดู่ กลางซอยตรงเสาไฟ
หน้าห้องเช่า 

204 หมู่บ้านฉัตรฐมน ตากวน-อ่าวประดู่  
205 ซ.ทับพญา หน้าบ้าน สท.รุจิพัชน์ ตากวน-อ่าวประดู่  
206 ซ.ทับพญา กลุ่มประมงเรือเล็ก ตากวน-อ่าวประดู่ บริเวณศาลา

อเนกประสงค์ 



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
207 ถ.อ่าวประดู่ ซอยตรงโซน 112 ซอย 1 ตากวน-อ่าวประดู่ หน้าบ้านประธาน 

บุญเลิศ 
208 หน้าบ้าน สท.สมหมาย ซ.สุวรรณมาลา ตากวน-อ่าวประดู่  
209 ถ.อ่าวประดู่ ซอยตรงข้าม ปตท.โกลบอล ซ.2 ตากวน-อ่าวประดู่ มีต้นตาล 2 ต้น 
210 ซอยหลังศาลเจ้าแม่จันทรา (กลางซอยเลี้ยวขวา) ตากวน-อ่าวประดู่  
211 ซ.ทุ่งเจริญ หน้าบ้านเลขท่ี 82/6 ตากวน-อ่าวประดู่ ร้านขายของคุณ

อํานาจ 
212 ซ.ทุ่งเจริญ ปากทางเข้าห้องเช่า ตากวน-อ่าวประดู่  
213 หมู่บ้านอารยา ห้วยโป่งใน  
214 ซ.สุขุมวิท 13 ตลาดห้วยโป่ง  
215 ซอยโชคดี (ท้ายซอย) วัดห้วยโป่ง  

216 ใกล้ร้านบ้านยาห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง  
217 ซ.ปานสวัสด์ิ วัดห้วยโป่ง  
218 ริมถนน ปากซอยเมฆโหรา ตลาดห้วยโป่ง  
219 ข้างป้อมตํารวจห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง  
220 ข้างซอยสวนยาง ห้วยโป่งใน  
221 ถ.หนองหว้า หน้าบ้านคุณประเสริฐ ย่ิงยวด 

บ้านเลขท่ี 2/6 
วัดห้วยโป่ง  

222 ซ.โรงน้ําแข็ง หน้าบ้านเลขท่ี 21/1 หลังหมู่บ้านพา
ชื่น 

วัดห้วยโป่ง-สะพานน้ําท่วม  

223 ข้างบ้านเลขท่ี 26 บ้านแก้วทับทิม วัดห้วยโป่ง-สะพานน้ําท่วม  

224 ซ.โรงน้ําแข็ง (สี่แยกตรงข้ามศาล) วัดห้วยโป่ง-สะพานน้ําท่วม  
225 ซ.โรงน้ําแข็ง หน้าร้านเก๊ียว วัดห้วยโป่ง-สะพานน้ําท่วม กลางวันห้ามเปิด 
226 ซ.โรงน้ําแข็ง (ข้างเสนารีสอร์ท) วัดห้วยโป่ง-สะพานน้ําท่วม  
227 หน้าท่ีทําการชุมชนบ้านพง บ้านพลง  
228 มุมถนนช่วงบริเวณจากท่ีทําการชุมชนบ้านพลงไป 

รพ.มงกุฎระยอง 
บ้านพลง ย้ายมาจากจุดซอย

ลับแล ชุมชนประปา 
229 ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม ตลาดมาบตาพุด  
230 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หน่วยงานราชการ  
231 หน้าบ้านคุณมณี (บ้านสีฟ้า) ซอยทางไปเทคนิค ห้วยโป่งใน  
232 ถนนสายห้วยโป่ง-หนองบอน ใกล้ร้านขายของเจ๊มลิ ห้วยโป่งใน  



 

 

ZONE จุดติดตั้ง ชุมชน หมายเหตุ 
วัลย์ จํารัส 

233 ถนนหลังหมู่บ้านลับแล ห้วยโป่งใน-สะพานน้ําท่วม  
234 เกาะกลางถนน 3191 เลยหน้าร้ายก๋วยเต๋ียวเป็ด มาบข่า-มาบใน  
235 ซอยบ้านป้าสาย มาบข่า-สํานักอ้ายงอน  
236 สี่แยกมาบข่า ใกล้ร้านขายยางรถยนต์ มาบข่า-มาบใน แม็กรถยนต์ ฝั่งร้าน

ขายข้าวแม่จี๊ด 
237 ถนนรุไรทอง (ใกล้ห้องเช่าสีฟ้า) มาบข่า-มาบใน ใกล้ทานตะวันอิน 
238 สามแยกถนนชากกลางมิตรประชา มาบชลูด-ชากกลาง  
239 มุมถนนฝั่งตรงข้ามร้านเจ๊กาญจน์ มาบข่า-มาบใน  
240 เกาะกลางถนน 3191 หน้าร้านก๋วยเต๋ียวเป็ด มาบข่า-สํานักอ้ายงอน  
241 หมู่บ้านอิสลาม (ตรงจุดรวมพล) เนินพยอม ข้างป้ายจุดรวมพล 

ม.อิสลามเนินพยอม 
242 หมู่บ้านนพเกตุ (ตรงจุดรวมพล) เนินพยอม หน้าหมู่บ้านนพเกตุ 

หลังตู้โทรศัพท์ 
243 หมู่บ้านนพเกตุ ในซอย NP นพเกตุ ซอย 1 เนินพยอม ตรงท่ีมีศาลพระภูมิ

สีเขียว 
244 หมู่บ้านกุลวลี (ตรงจุดรวมพล) เนินพยอม  
245 กลางหมู่บ้านทิวลิป ติดแท้งน้ํา ซอย 5 เนินพยอม  
246 ริมถนนประชารัตน์ หนองแฟบ  
247 ริมถนนราษฎร์บูรณะ หนองแฟบ  
248 ถนนเชื่อม หมู่ 5-6 ติดรั้วบ้านรุ่งโรจน์สารทิศ มาบข่า-มาบใน  

249 ถนนชากกลางมิตรประชา มาบชลูด-ชากกลาง  
250 ตรงข้ามโสภณ ซอย 10 โสภณ  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงแผนที่จุดติดตั้งระบบเสียงตามสาย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 


