
ที่ ชือ่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิคมฯ ทมี ตวัแทนหน่วยงาน ผู้แทนชมุชน ชมุชน เบอร์ตดิตอ่

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณสุชาติ  กอเซ็ม อสิลาม 086-3413404

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณสุจนิต์  ศักด์ิเจริญ มาบขา่-มาบใน 091-7769695

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณนิลเนตร  วงษไ์พศาล ส านักกะบาก 088-1989649

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณอเนก นาคเรืองศรี ซอยคีรี 089-6012913

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

บจก.พแูรค (ประเทศไทย) คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณจรีภา มหาเทพ มาบชลูด 086-8393316

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณบญุส่ง  แสงกติติคุ้มภยั เนินส าเหร่ 2 086-1493918

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณอนุชิต  คงศรี ประมงเรือเล็ก ตากวน-อา่วประดู่ 089-4670141

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณฉลวย  ปานประเสริฐ พยนู 4 061-5215144

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณประภสั พงัยา ตลาดมาบตาพดุ 081-1578748

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณวราภรณ์  สุขชัยศรี บา้นพลง 089-9387393

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณนิวติั  ใจบรรเจดิ ซอยร่วมพฒันา 088-8138884

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณพรีะ  กร่ิงกระจา่ง วดัหว้ยโปง่ 087-7470081

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณฤหสั ค าตรง ชากลูกหญา้ 081-2950232

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณรัชนี  มานะ หนองแฟบ 038-687230

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณธญัญารัตน์ ภานิล เนินกระปรอก 2 086-8195240

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณจริาภรณ์  เปล่ียนสี หว้ยโปง่ใน 1 089-0968266

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

9 บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณปรีชา  สัตธรรม หนองน  าเยน็ 089-4011791

10 บมจ. ลินเด้ ไฮโค คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณปรียานุช  อาจวชิัย มาบยา 089-7508790

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณภริมย ์ชาลวลัย์ เขาไผ่ 083-1170083

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณชูเดช จนัทร์ศิริ ซอยประปา 081-5756219

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณบญัชา อาศัย เจริญพฒันา 086-8399122

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณอนัชลี บญุมา วดัโสภณ 086-1118069

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณสุทธา เหมสถล พยนู 1 086-3123321

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณพไิลวลัย ์ พนัธน์าม หว้ยมะหาด 084-8732511

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

ตารางการตรวจประเมนิโรงงาน ครั้งที่ 1   ประจ าปี 2560  /  ทีมที่ 4   ผู้ประสานงาน คุณสุพรรณิกา  062-9429654

วัน-เวลา

42 13.30-16.30

1 บมจ. ผาแดงอินดัสทรี ผาแดง 09.00-12.00

3

บมจ.ไทยไวร์ โพรดัคท์   มาบตาพดุ

09.00-12.00

44 บจก. ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) เอเชีย 13.30-16.30

8 มิถนุายน 60

09.00-12.00

5 บจก. ไทย อีทอกซีเลท เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 09.00-12.00

46 บจก. เอ็มไอจี โปรดักชั่น เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 13.30-16.30

13.30-16.30

มาบตาพดุ 09.00-12.00

48

เอเชีย

13.30-16.30

7 บจก. ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด               และ 

บจก. ไซเทค สเปเชียลตี  เคมิคอลส์

เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)

4

บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส (1) มาบตาพดุ 09.00-12.00

413 บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส (2) มาบตาพดุ 13.30-16.30

11

บจก. เซออนเคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)

12

บมจ. ไทยจีซีไอ เรซิท๊อป มาบตาพดุ

23 มิถนุายน 60

9 มิถนุายน 60

15 มิถนุายน 60

16 มิถนุายน 60

22 มิถนุายน 60



คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณจรัญ  เขม็กลัด กลุ่มประมงเรือเล็ก หนองแฟบ 086-1488357

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณโสภณ  ใจอารียบ์ ารุง เนินพยอม 061-6659941
เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณด ารงค์  เจริญทรัพย์ มาบขา่-ส านักอา้ยงอน 085-0915696
เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณประจวบ  พชืพนัธุ์ กรอกยายชา 063-6277787

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

16 บจก. โซลเวย์ เพอออกซิไทย  คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณสมศรี  อาศัย หว้ยโปง่ใน 2 081-8344518
17 บจก. เอ็มทีพ ีเอชพ ีเจว ี(ประเทศไทย) คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณขนิษฐา  เงินทรัพย์ ชากลูกหญา้ฝ่ังตะวนัออก 063-2299953

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณยวุรี  อนิศรี เนินส าเหร่ 1 099-4290429
เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณวนัเพญ็ ชุมเกษยีร ล้อเกวยีน 098-4284845

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณจนัทร์จริา  ดอนเหลือม คลองน  าหู 086-1123256

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณส าราญ  หอมสุวรรณ วดัมาบตาพดุ 089-6067791
เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณชม้อย  ทองเสน บา้นล่าง 089-7514544
เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณสมไสว  โรจนนิล เกาะกก-หนองแตงเม 081-2904248

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณมานพ  คงชุ่ม ตลาดหว้ยโปง่ 094-1451608

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณบญุรอด โตสุวรรณ หนองหวายโสม 087-4849235

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณมาโนช กลุบญุมา มาบชลูด-ชากกลาง 081-5912359
เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณไพบลูย ์ธนานันท์ พยนู 2 086-8314795

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

บจก. เอ็นเอส-สยามยไูนเต็ดสตีล /Plant 1 คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณสง่ัน  จวงด้วง หว้ยโปง่ใน - สะพานน  าท่วม 086-1086566
(SUS เดิม) คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณนคร  นิ่มค า ภดูร 088-8826244
บจก. เอ็นเอส-สยามยไูนเต็ดสตีล /Plant 2 เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณนาว ี กอเซ็ม อสิลาม 087-1488651

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณเจนวฒิุ  ศักด์ิเจริญ มาบขา่-มาบใน 081-7237564

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

คุณชุติสิทธิ์ /  คุณสมรัก คุณเดือนรุ่ง คงทน ส านักกะบาก 099-6525948

คุณชโลทร /  คุณนิทัศน์ / คุณสุพรรณิกา คุณววิฒั คีรีคูหาสวรรค์ ซอยคีรี 089-2492104

เทศบาลต าบลบา้นฉาง / ศูนย์พฒันาวชิาการฯ คุณพเิชษฐ์ เปร่ืองปราชญ์ มาบชลูด 087-6080494

เครือข่าย ทสม.จ.ระยอง คุณสุนทร  พงศ์ธารา เนินส าเหร่ 2 089-2449655

ผู้แทนฝ่ายชุมชนสัมพนัธ ์(กนอ.)

24 บจก. คาทูน นาที เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) มาบตาพดุ

14 กรกฎาคม 60

09.00-12.00

14 บจก. โอเอสซี สยามซิลิกา (โรงงาน 1) มาบตาพดุ
09.00-12.00

415

418

เอเชีย

บจก.  โอเอซี สยามซิลิกา  (โรงงาน 2) มาบตาพดุ

13.30-16.30

19 บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล (สาขาโรงอะโรเมติกส์ 1) มาบตาพดุ 09.00-12.00

09.00-12.00

4

บจก. โซลเวย์ เพอรอกซิไทย มาบตาพดุ

420 บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล (สาขาโรงอะโรเมติกส์ 2) อาร์ไอแอล 13.30-16.30

13.30-16.30

21 09.00-12.00

29 มิถนุายน 60

30 มิถนุายน 60

6 กรกฎาคม 60

7 กรกฎาคม 60

บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล (สาขาที6่  :โรงกล่ันน  ามัน) มาบตาพดุ

เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

22 บมจ.  โกลบอลกรีนเคมิคอล                            

(ชื่อเดิม: บจก.ไทยโอลีโอเคมี จ ากัด)

เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 13.30-16.30

(บจก. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซ่ิง(ปทท)

 : เดิม)

4

13 กรกฎาคม 60 4

09.00-12.00

13.30-16.30

23 เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)


