
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 1/2565 

วันพุธท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และผ่านระบบ Zoom 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง    ประธาน 
4.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม กรรมการ 
5.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  กรรมการ 
6.  นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     กรรมการ  
7.  น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  
8.  นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
9.  ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   กรรมการ 
10. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม  กรรมการ                                                 
11. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
12. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
13. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
14. นายรังสรรค ์ วงศว์่องชู       บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
15. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ      บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
16. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   กรรมการ 
17. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
18. นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
19. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
20. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
21. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    กรรมการ 
22. นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแลก็ท ์อินดสัทรี    กรรมการ 
23. นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการ 
25. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์    กรรมการ 
26. นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
27. นายวิธาร  จินดามยั บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
28. นายลอย  อินทวงศ ์ บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต   กรรมการ 
29. นายอดิศร  วงัมูล บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
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30. นายสุพจน์  ชยัวิไล บจก.ไทยแทฟฟิตา้    กรรมการ 
31. นายคมกฤษฎ  ศุภเวชพงศ ์ บจก.สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์ กรรมการ 
32. นายสรายทุธ์ พิศลพูล บจก.อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์   กรรมการ 
33. น.ส.ฑิตา  ผดัโพธ์ิ บจก.ทุนเทก็ซ์ เทก็ซ์ไทล ์(ประเทศไทย)  กรรมการ 
34. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สช่ียล ทรัค  กรรมการ 
35. นายเสนาะ  รอดระหงส์   บจก.แกลง แพคก้ิงวูด้    กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1. นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    กรรมการ 
2. นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
3. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
4. นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   กรรมการ 
5. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการ 
6. นายยอดรัก  ธรรมสโรช บจก.อิวลัสา เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. สจ.อรรถพล  พนัธ์เฉลิมชยั 
2. นายบุญยนื  เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัระยอง 
3. นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย 
4. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
5. น.ส.จนัทร์จิรา  เจริญมนต ์     เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
                1.1  ขอแสดงความยนิดีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
                       ประเภทเลือกตั้ง  
 1.  นายกตญัญู  โกมุทมาศ   บจก.ดานิล่ี    สังกดัจงัหวดัระยอง 
 2.  นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บมจ.ส.กิจชยั เอน็เตอร์ไพรส์   สังกดัไมอ้ดัไมบ้างและวสัดุแผน่ 
 3.  ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์  บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่ส์  สังกดัจงัหวดัระยอง 
 4.  นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ บมจ.บา้นปู   ไม่สังกดัสมาชิก 
 5.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล  สังกดัจงัหวดัระยอง 
 6.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.เขม็เหลก็   สังกดัจงัหวดัระยอง 
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  1.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง วาระปี 2565-2567 
ประธาน     แจง้ว่า  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

วาระปี 2565-2567  หากท่านใดมีความประสงค์แกไ้ข/เพิ่มเติม ขอให้แจง้เพื่อท าการปรับต าแหน่งตามความ
เหมาะสม 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง วาระปี 2563-2565 
 

1 นายสุวิทย ์ช่ืนปิยะวาจา บจก.ยไูนเตด็อินดสัเตรียลแก๊ส ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2 นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.เขม็เหลก็ ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3 นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง ประธานสภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัระยอง 
4 นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บมจ.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม รองประธานสภาฯ จงัหวดั

ระยอง  งานส่งเสริมเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) /ผงัเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5 นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานการศึกษาและ
เทคโนโลย/ีนวตักรรม 

6 นายกร สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานอุตสาหกรรม
พื้นฐาน/ปิโตรเคมี 

7 นายพิชยั ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานดา้นพลงังาน/
คาร์บอนเครดิต 

8 นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์ บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานแรงงานสัมพนัธ์ 

9 นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพคก้ิงวูด้ รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานเกษตร
อุตสาหกรรม(BCG)/ บริหาร
จดัการน ้า 

10 นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานดา้นยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
 

   



 
11 นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ บจก. ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ รองประธานสภาฯ จงัหวดั

ระยอง  งานทะเบียนและ 
สมาชิก/รัฐกิจสัมพนัธ์/
กฎหมาย 

12 ดร.วิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท. รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานหารายไดแ้ละ
สิทธิประโยชน์/กิจการเพื่อ
สังคม 

13 นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์ รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานยกระดบัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME) 

14 นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง 
งานประสานงานกิจการสภาฯ 

15 นายสรายทุธ์ิ  พิศลพูล บจก.อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานเฟอร์นิเจอร์แปร
รูปไมย้างพารา/ท่องเท่ียว 

16 นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า บจก.ไทย เอม็เอม็เอ รองประธานสภาฯ จงัหวดั
ระยอง  งานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

17 นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค เลขาธิการ 
18 นายลอย  อินทวงศ ์ บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต ผูช่้วยเลขาธิการ 
19 ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์เอ็กซ์เพรส ผูช่้วยเลขาธิการ 
20 นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์ เหรัญญิก 
21 น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย ผูช่้วยเหรัญญิก 
22 นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร ปฏิคม 
23 นายกตญัญู โกมุทมาศ บจก.ดานิล่ี กรรมการและท่ีปรึกษา

ประธานสภาฯ ระยอง 
24 นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กซ์ อินดสัทรี กรรมการและท่ีปรึกษา

ประธานสภาฯ ระยอง 
25 นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั กรรมการและท่ีปรึกษา

ประธานสภาฯ ระยอง 
26 นายคมกฤษฎ  ศุภเวชพงศ ์ บจก.สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด์) กรรมการและท่ีปรึกษา

ประธานสภาฯ ระยอง 
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27 นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.สุธี แท็งเกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค กรรมการและท่ีปรึกษา
ประธานสภาฯ ระยอง 

28 นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั กรรมการและท่ีปรึกษา
ประธานสภาฯ ระยอง 

29 นายวิธาร  จินดามยั บมจ.ไออาร์พีซี กรรมการ 
30 นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ กรรมการ 
31 น.ส.ทิตา ผดัโพธ์ิ บจก.ทุนเทก็ซ์ เท็กซ์ไทล ์(ประเทศไทย) กรรมการ 
32 นายสุพจน์  ชยัวิไล บจก.ไทยแทฟฟิตา้ กรรมการ 
33 นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก. ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั กรรมการ 
34 นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค

ตะวนัออก 
กรรมการ 

35 นายประกอบ อารียช์น บจก.3P รีไซเคิล กรรมการ 
36 นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช กรรมการ 
37 นายยอดรัก   ธรรมสโรช บจก.อิวลัสา เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส กรรมการ 
38 วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี   บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) กรรมการ 
39 นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส กรรมการ 
40 นางสาวอรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) กรรมการ 
41 นายอดิศร  วงัมูล บจก. บีแอลซีพี เพาเวอร์ กรรมการ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 1.3  ก าหนดการประชุมประจ าเดือน ปี 2565    
ประธาน  แจง้ว่า   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 

จงัหวดัระยอง ท่ีผา่นมา จะมีการประชุมในวนัพุธท่ี 2 ของเดือน โดยจะก าหนดแบบเดิม หากมีการเปล่ียนแปลง
จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 

  1.4  เร่ืองแจง้จากคณะกรรมการ 

   คุณเสนาะ  แจง้วา่เร่ืองผลไมภ้าคตะวนัออก  

1. ทุเรียนมีผลผลิต 1.4 แสนตนั ลน้ตลาด 46,900 ตนั 
2. มงัคุดมีผลผลิต    19,550 ตนั       ลน้ตลาด   4,750 ตนั 
3. สัปปะรดผลผลิต 20,000 ตนั     ลน้ตลาด   7,000 ตนั 
  ลง้ผลไมมี้ทั้งหมด 39 ลง้ ปัญหาหลกัตอนน้ีคือไม่สามารถส่งไปจีนไดเ้พราะจีนมีนโยบายตอ้ง 
Zero Covid-19 จึงจะส่งเขา้จีนได ้ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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   คุณวินัย   แจง้วา่  คณะท างานประสานงานการจ่ายค่าชดเชยใหก้บักลุ่มธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร รีสอร์ท จากเหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหล โดยบริษทัตน้เหตุน ้ ามนัร่ัวไหลก าลงัด าเนินการลงพื้นท่ี
และตรวจสอบเอกสาร ซ่ึงมีการท าจ่ายไปแลว้ในรายท่ีครบถว้น และผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ไดเ้สนอขอให้
เพิ่มพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบคือหาดแหลมแม่พิมพ ์หาดแสงจนัทร์ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
  2.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2565 

คุณวาริณี   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์  2563 มียอดยกมา  ณ  
31 ธนัวาคม  2564 จ านวน  3,310,085.15  บาท มีรายได ้ 697,220  บาท รายจ่าย 488,989.20 บาท  ดงันั้นมียอด
คงเหลือยกไป ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2565  จ านวน 3518315.95 บาท 
ท่ีประชุม รับรอง 

   2.2  ผูมี้อ  านาจลงนามสั่งจ่ายทางการเงิน  
ประธาน  แจ้งว่า เน่ืองจากได้มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการวาระ 2565-2567      

จึงขอยกเลิกผูมี้อ  านาจสั่งจ่ายชุดเดิม ดงัรายนามต่อไปน้ี 
  1. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
  2. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  เหรัญญิก 
  3. นายนพดล  จนัทร์เรือง   รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
  4. นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม   รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
  5. นายแดน  ปรีชา   เลขาธิการ 

  และขอเปลี่ยนแปลงผูมี้อ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
1. บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 536-2-03432-3 ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง   
2. บญัชีฝากประจ า 12 เดือน เลขท่ี 536-3-06275-2  ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  
3. บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ี 536-1-01356-7   ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  
ดงัรายนามต่อไปน้ี 
  1. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
  2. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  เหรัญญิก 
  3. นายแดน  ปรีชา   รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
  4. นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม   รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
  5. นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร เลขาธิการ 
เง่ือนไขการส่ังจ่าย  

ผูมี้อ านาจลงนาม 2 ใน 5  
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   

    2.3  ผงัการด าเนินงานคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง  
   ประธาน   แจ้งว่า  มอบอ านาจรองประธานแต่ละสายงาน สามารถแต่งตั้งท่ีปรึกษา/
คณะท างาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และหากกรรมการใดมีความประสงค์จะ
ช่วยงานในดา้นใดขอใหแ้จง้เพื่อท าการปรับผงัดงักล่าว 
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1.  งานส่งสริมเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน   ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
     1. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ 
     2. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้
     3. นายวินยั  แกว้อ่ิม 
     4. นายสุพจน์  ชยัวิไล 
2. งานการศึกษาและเทคโนโลยี/นวัตกรรม   ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
     1. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล 
     2. นายสุพจน์  ชยัวิไล 
3. งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน/ปิโตรเคมี   ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
     1. นายลอย  อินทวงศ ์
4. งานด้านพลงังาน/คาร์บอนเครดิต   ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
     1. นายสุรพล  สุทธจินดา 
     2. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้
     3. นายกตญัญู  โกมุทมาศ 
     4. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ 
     5. นายปกครอง  ชาญโลหะ      
     6. นายวินยั  แกว้อ่ิม 
5. งานแรงงานสัมพนัธ์   ขอเพิ่มท่ีปรึกษาและคณะท างาน ดงัน้ี 
     ท่ีปรึกษา        นายกตญัญู  โกมุทมาศ 
     คณะท างาน   1. นส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ 
                           2. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ 
6. งานเกษตรอุตสาหกรรม (BCG) /บริหารจัดการน ้า  ขอเพิ่มท่ีปรึกษาและคณะท างาน ดงัน้ี 
    ท่ีปรึกษา         1. นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ 
                           2. นายบุญยนื  เลาหวิทยะรัตน์ 
                        3. สจ.อรรพล  พนัธ์เฉลิมชยั 
             4. นายคมกฤช  ศุภเวชพงศ ์
     คณะท างาน   1. นายปกครอง  ชาญโลหะ 
                           2. นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล 
                           3. นายอดิศร  วงัมูล 
7. งานด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
     1. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้
     2. นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ 
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8. งานทะเบียนและสมาชิก/รัฐกจิสัมพนัธ์/กฎหมาย ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
    1. นายกตญัญู  โกมุทมาศ 
    2. นายสุรพล  สุทธจินดา 
    3. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์
    4. นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา 
9. งานหารายได้และสิทธิประโยชน์/กจิการเพ่ือสังคม  ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
    1. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้
    2. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล 
    3. นายยอดรัก  ธรรมสโรช 
    4. นายวิธาร  จินดามยั 
    5. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์
10. งานยกระดับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
      1. นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ 
      2. นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร 
      3. นายสุรพล  สุทธจินดา 
      4. นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา 
11. งานประสานงานกจิการสภาฯ  ขอเพิ่มคณะท างาน ดงัน้ี 
      1. นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ 
      2. วา่ท่ีร้อยตรี สมถวลัย ์ บุญประภาศรี 
      3. นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา 
      4. นายประกอบ  อารียช์น 
      5. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์
12. งานเฟอร์นิเจอร์/แปรรูปไม้ยางพารา/ท่องเท่ียว  ขอเพิ่มท่ีปรึกษาและคณะท างาน ดงัน้ี 
       ท่ีปรึกษา       1. สจ.อรรพล  พนัธ์เฉลิมชยั  
                            2. นายคมกฤษฎ  ศุภเวชพงศ ์
        คณะท างาน  1. นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ 
                             2. นายประวิทย ์  ถาวรชยัสิทธ์ิ 
                             3. นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร 
                             4. นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม 
   13. งานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่ิงแวดล้อม ขอเพิ่มท่ีปรึกษาและคณะท างาน ดงัน้ี 
         ท่ีปรึกษา       1. นายสุริยน  วนัเพญ็ 
                              2. นายสุรินทร์  สินรัตน์  



 
-11- 

          คณะท างาน  1. นายประกอบ  อารียช์น 
                               2. นายสุพจน์  ชยัวิไล 
ท่ีประชุม รับทราบ 
วาระที่ 3  เร่ืองอ่ืน ๆ 

3.1  การจดัท าเส้ือสูท/เส้ือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
  ประธาน   ได้มีการสอบถามความคิดเห็นในท่ีประชุมส าหรับการจัดท าสูท

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง วาระปี 2565-2567  ว่ายงัจะคงใช้สูทแบบเดิม และตดัเพิ่ม
เฉพาะกรรมการบางท่าน หรือจะตดัสูทแบบใหม่ทั้งหมด โดยจะใชผ้า้ลายตากะหมุก 
ท่ีประชุม มีมติใหต้ั้งคณะท างานดงัรายนามต่อไปน้ี 
  1.นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา   ประธานคณะท างาน 
  2. นายสรายทุธ์   พิศลพูล   คณะท างาน 
  3. นายสุพจน์  ชยัวิไล   คณะท างาน 
  4. นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ   คณะท างาน 
  5. นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร คณะท างาน 
  6. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล   คณะท างาน 

3.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2565  

ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 2/2565 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565  เวลา  
13.30  น.  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30  น.  
     
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัท ารายงาน       ลงช่ือ                                                      ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                            (นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
 


