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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 
และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง วาระปี 2565-2567 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพนัธ์  2565  เวลา 13.30  น. 
ณ ห้องสร้อยเพชร   โรงแรมโกลเด้น ซิตี ้ระยอง 

-------------------------------------------------- 
 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  ชนะชยัวิบูลวฒัน์  แทน นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2. นายณฐัวฒัน์  วงษชิ์รโชติ  แทน อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
3. นายนอ้ย  นราเลิศ    ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
4. นางเบญจวรรณ  พนัธ์ธรรม  แทน คลงัจงัหวดัระยอง 
5. นางนฤมล  พนสนธ์ิ   ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
6. นายอุบล  รอดทอง   แทน สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง  
7.  นายรักษพ์ล  กงันอ้ย   บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม  
8.  นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ   บจก.ไนเตรทไทย 
9.  นายกตญัญู   โกมุทมาศ  บจก.ดานิล่ี 
10. นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข   บจก.รอยลัมอเตอร์เวอร์ค  
11. นายสุรินทร์  สินรัตน์   ประธาน ทสม.จ.ระยอง 

รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง   ประธาน 
4.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม รองประธานฝ่าย EEC)/ 
      ผงัเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
5.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี  รองประธานฝ่าย SME 
6.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ รองประธานฝ่ายพลงังาน 
7.  ดร.วิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.    รองประธานฝ่ายหารายได/้ 

     สิทธิประโยชน ์
8. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  รองประธานฝ่ายการศึกษา 
9. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม รองประธานฝ่าย 
      แรงงานสัมพนัธ์ 
10. นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแลก็ท ์อินดสัตรี   รองประธานฝ่ายเกษตรแปรรูป 
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11.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลง แพค็ก้ิงวูด้    รองประธานฝ่ายบริหารจดัการน ้า 

12.  นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
13.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหลก็    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
14.  นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
15.  ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
16.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
17.  นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
18.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
19.  นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
20. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
21. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
22. นายกร สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
23. นายรังสรรค ์ วงศว์่องชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
24. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
25. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์    กรรมการ 
26. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
27. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 
28. น.ส.เสวิตา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
29. นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
30. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
 
รายนามสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายประกอบ  อารียช์น  3P รีไซเคิล 
2.  นายคารม  พิมพา   บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสิต 
3.  นายธีรยทุธ  ดียนื   บกจ.คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
4.  น.ส.แสงระวี  วิริยาเมธาโรจน์  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
5.  นายพิจกัษณ์  มีทอง   บจก.จีซี-เอม็ พีทีเอ 
6.  นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ  บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ 
7.  นางกฤษณา  ศรีสุดจิตต ์  บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชัน่ 
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8.  นายทวีวชั  เอ่ียมสุวรรณ์  บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 
9.  น.ส.ทิตา ผดัโพธ์ิ   บจก.ทุนเทก็ซ์ เทก็ซ์ไทล ์(ประเทศไทย) 
10. นายสุพจน์  ชยัวิไล   บจก.ไทยแทฟฟิตา้ 
11. นายจกัรเทพ  ไมตรีประศาสน์  บจก.ไทย เอม็เอฟซี 
12. นายลอย  อินทวงศ ์   บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต 
13. นายลอย  อินทวงศ ์   บจก.ไทยโพลีอะซิทลั 
14. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
15. นายอดิศร  วงัมูล        บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
16. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้   บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
17. น.ส.กรณฐั  งามมีศรี   บจก.แพคเดลตา้ 
18. นายชาคร  กรัยวิเชียร   บจก.มาบตาพุดโอเลฟินส์ 
19. นายรักษพ์ล  สุขศิริ   บจก.ระยองโอเลฟินส์ 
20. น.ส.กลัยาภสัร์  โชควงษสิ์ริ  บจก.วีนิไทย 
21. นายประกอบ  อารียช์น  บจก.เวิลด์สเครพส์ รีไซเคิล 
22. นายคมกฤช  หิโตปกรณ์  บจก.ศกัด์ิไชยสิทธิ 
23. นายสมหมาย  คิ้วยม   บจก.สปาย เอน็จิเนียร่ิง 
24. นายอรรถพล  พนัธ์เฉลิมชยั  บจก.สยามพาราอินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์ 
25. นายคมกฤช  สุนทรเวชพงษ ์  บจก.สยามพาราอินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์ 
26. นายเจริญ  ศกัด์ิศิริศิลป์  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
27. นายสรายทุธ์  พิศลพูล  บจก.อิมเมจเฟอร์นิเจอร์ 
28. นายธงชยั  หวงัลดัดา   บจก.อิมเมจเฟอร์นิเจอร์ 
29. นายยอดรัก  ธรรมสโรช  บจก.อิวลัสา เอน็จิร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส 
30. น.ส.รัตนา  วงษว์รเทวา  บจก.อิวลัสา เอน็จิร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส 
31. น.ส.ภชัราวรร พนัธ์สมุ  บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
32. น.ส.ปิยะรัตน์  พึ่งศรี   บมจ.ไออาร์พีซี 
33. นายวิธาร  จินดามยั   บมจ.ไออาร์พีซี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. น.ส.วาริณี  อานมณี   ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
2. น.ส.จนัทร์จิรา  เจริญมนต ์  เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
3. น.ส.อุบลวรรณ  กาญจนแสงทอง อบจ.ระยอง 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
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   นายชาญนะ  เอีย่มแสง ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง      
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้งจากประธาน 
                             1.1  ขอบคุณท่ีปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิก 
    ประธาน   กล่าวตอ้นรับและขอบคุณท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ สมาชิก และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

              1.2  ขอ้บงัคบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
    ประธาน  ช้ีแจงขอ้บงัคบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองใหท้ราบ ดงัน้ี 
ฉบบัท่ี 1  วา่ดว้ย สมาชิกและการประชุมใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
ฉบบัท่ี 2  วา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาจงัหวดัระยอง  การประชุม และด าเนินกิจการของคณะกรรมการ  
                สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
ฉบบัท่ี 3  วา่ดว้ย ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าบริการ 
ฉบบัท่ี 4  วา่ดว้ย การบญัชีและการเงิน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  1.3  การประชุมสามญัประจ าปี 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    ประธาน     ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ร่วมการประชุมสามญัประจ าปี2565 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ  วาระปี 2565-2567 ในวนัจนัทร์ท่ี 28 มีนาคม 
2565 ณ ไอคอนสยาม ชั้น 7  
ท่ีประชุม รับทราบ          
  1.4  ความคืบหนา้การออกแบบตราสัญลกัษณ์ของสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
    ประธาน  แจ้งว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ใหม่ โดยจะมีการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการและจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
ท่ีประชุม รับทราบ 

      1.5  แนะน าสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก ส.อ.ท. 
    ประธาน   แนะน าสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก ส.อ.ท. 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
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 เลขาธืการ    ช้ีแจงรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564  ให้ท่ีประชุม
ทราบเพื่อรับรอง 
ท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1 สรุปผลการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ปี 2564 
    ประธาน  สรุปผลการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ปี 2564 ให้ท่ี
ประชุมทราบดงัต่อไปน้ี 
1. จัดหาวัคซีนป้องกนัโควิด-19 ให้สมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง 
2. กจิกรรมการท างานร่วมกับภาครัฐ 
            ในปี 2564 เขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

• หน่วยงานภาครัฐ  จ านวน    354    คร้ัง  
• หน่วยงานภาคเอกชน  จ านวน   24    คร้ัง 

         ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 53 คณะ  
3. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ระยอง 
     คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
(กกร.)ระยอง เพื่อติดตามความคืบหนา้ และน าเสนอประเด็นในการพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัระยอง จ านวน 4 คร้ัง    
ณ หอ้งประชุมสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
4. กจิกรรมการท างานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
    4.1  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมกบั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จดัสัมมนา MiT Roadshow 5     
           ภูมิภาค-ภาคตะวนัออก รูปแบบ Online หวัขอ้ “MiT กุญแจสู่การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ” เม่ือวนัองัคารท่ี 16   
           พฤศจิกายน 2564  ผา่นระบบ Zoom  
     4.2  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จ านวน   
           11 คร้ัง 
      4.3  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ร่วมการประชุมสายงานส่งเสริมและสนบัสนุนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั     
            จ านวน 11 คร้ัง 
      4.4  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 
            จ านวน 11 คร้ัง 
5.  กจิกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
     5.1  การจดัประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมทั้งส้ิน  9 คร้ัง  ดงัน้ี 
            5.1.1 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี       1 คร้ัง 
            5.1.2 การประชุมประจ าเดือน จ านวน      8   คร้ัง 
    5.2  การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ 
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6.  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสนับสนุนการกุศล 
    จดัท าตูค้วามดนัลบ  (Negative Pressure Cabinet) เพื่อมอบใหก้บัโรงพยาบาลระยอง จ านวน 14 ตู ้ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

4.1  พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีรายได-้รายจ่ายปี 2564 
คุณจรัญญา   ช้ีแจงงบดุล และบญัชีรายได-้รายจ่ายปี 2564 ใหท่ี้ประชุมทราบ

และรับรอง ดงัต่อไปน้ี 
1. งบการเงิน ในปี 2564สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 4,436,558.77  บาท แบ่งออกเป็น 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  3,563,482.69   บาท 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                               30,664.94   บาท 
พระเคร่ือง หลวงปู่ คร ่า ยโสธโร                       40,000         บาท 
อาคารและอุปกรณ์                                          802,411.14   บาท 

2.  เจา้หน้ีการคา้                         343,023       บาท 

( ค่าสอบบญัชี, เงินประกนัสังคม, ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย, เงินสะสมพนกังาน) 
3. ในปี 2564  สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  มีรายได ้  2,686,471.84  บาท รายจ่าย   1,952,372.34 บาท          

หกัค่าเส่ือมราคาในงวด 112,800.36 บาท  ดงันั้น รายได้สูงกว่ารายจ่าย     621,299.14 บาท 

  หากสมาชิกไม่มีขอ้สงสัยประการใด ขอใหท่ี้ประชุมรับรองงบดุล ปี 2564 
ท่ีประชุม รับรอง 

   4.2   เลือกผูส้อบบญัชี  
    คุณจรัญญา   แจ้งว่า เม่ือปี 2564  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ไดใ้ห ้นาย

วิบูลย ์สุขอวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6414 เป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 15,000 บาท  จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาวา่มีความเหมาะสมอยา่งไร หรือไม่ 
ท่ีประชุม มีมติใหน้ายวิบูลย ์สุขอวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6414 เป็นผูส้อบบญัชีต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระปี 2565 -2567 
                             5.1   แต่งตั้งประธานด าเนินการเลือกตั้ง 
    ท่ีประชุม มีมติ แต่งตั้ ง นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ   ประธานกิตติมศักด์ิสภา
อุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง เป็นประธานด าเนินการเลือกตั้ง 

                             5.2   ช้ีแจงขอ้บงัคบัในการเลือกตั้ง และระเบียบวิธีการเลือกตั้ง   
    คุณวีระพล       ไดช้ี้แจงขอ้บงัคบัในการเลือกตั้ง และระเบียบวิธีการเลือกตั้ง ให้
ท่ีประชุมรับทราบ ดงัน้ี ผูที้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  วาระปี 2565 – 
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2567 จะตอ้งเป็นสมาชิกทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง จะตอ้งเป็น
ผูแ้ทน 1 ใน 3   ประเภทสมาชิกสามญั เท่านั้น และจะตอ้งช าระค่าบ ารุงภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 และหากท่าน
ใดถูกเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการ จะตอ้งแสดงตนในท่ีประชุมเพื่อใหมี้การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 

                             5.3   ก าหนดจ านวนกรรมการบริหาร 
คุณวีระพล   ขอให้ท่ีประชุมเสนอจ านวนกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวดั

ระยอง วาระปี 2565 -  2567  เพื่อเป็นมติในท่ีประชุม 
คุณสุรพล    บมจ.เขม็เหลก็     เสนอ 41 คน 

ท่ีประชุม ไดมี้มติใหมี้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง วาระปี 2565 - 2567  มีจ านวน 41 คน 

                             5.4   การเสนอช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้ง 
    คุณวีระพล     ขอใหผู้มี้สิทธิเสนอคณะกรรมการ โดยเสนอไดไ้ม่เกิน  3 คน 
ท่ีประชุม รับทราบ 

                             5.5   การเลือกตั้งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในคร้ังนีม้ีผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ   จ านวนท้ังส้ิน 41 คน  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นายลอย  อินทวงศ ์   บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต 
2.  นายศุภทรรศ  สาพิมาน  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนั 
3.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล  บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 
4.  นายกตญัญู โกมุทมาศ   บจก.ดานิล่ี 
5.  นายวินยั  แกว้อ่ิม   บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 
6.  นายกร สุวรรณรัฐ   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
7.  นายพิชยั ถ่ินสันติสุข   บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค  
8.  นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม 
9.  นายประกอบ อารียช์น   บจก.3P รีไซเคิล 
10. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ  บจก.สหกิจแกลง 
11. นายเสนาะ  รอดระหงษ ์  บจก.แกลง แพคก้ิงวูด้ 
12. นายสุรพล  สุทธจินดา  บจก.เขม็เหลก็ 
13. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์  บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช 
14. นายกงัวาน  จินตนา   บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
15. นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ  บจก. ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ 
16. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ   บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์เอก็ซ์เพรส 
17. นายสมยศ  ทองบณัฑิต  บจก.ไดโด สิทธิผล 
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18. นายแดน  ปรีชา   บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
19. นางสาวอรุณ  อาสินวิริยะ  บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
20. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ  บจก.ไนเตรทไทย 
21. นายอดิศร  วงัมูล   บจก. บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
22. ดร.วิสุทธ์ิ  หนูงาม   บมจ.ปตท. 
23. นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม  บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี 
24. นายสุวิทย ์ช่ืนปิยะวาจา  บจก.ยไูนเตด็อินดสัเตรียลแก๊ส 
25. นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ  บจก.รีแลก็ซ์ อินดสัทรี 
26. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล  บจก.วินเทอมส์ 
27. นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ  บจก.ส.กิจชยั 
28. นายคมกฤษฎ  ศุภเวชพงศ ์  บจก.สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์ 
29. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล  บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค 
30. นายยอดรัก   ธรรมสโรช  บจก.อิวลัสา เอน็จิร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส 
31. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี   บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 
32. นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
33. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  บจก.แอร์โรเฟลกซ์ 
34. นายวิธาร  จินดามยั   บมจ.ไออาร์พีซี 
35. นายปกครอง  ชาญโลหะ  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ 
36. น.ส.ทิตา ผดัโพธ์ิ   บจก.ทุนเทก็ซ์ เทก็ซ์ไทล ์(ประเทศไทย) 
37. นายสุพจน์  ชยัวิไล   บกจ.ไทยแทฟฟิตา้ 
38. นายสรายทุธ์ิ  พิศลพูล  บจก.อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ 
39. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า  บจก.ไทย เอม็เอม็เอ 
40. นายรังสรรค ์ วงศว์่องชู  บกจ.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  
41. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์  บจก.ไทย เอม็เอฟซี 

คุณวีระพล     ผูถู้กเสนอช่ือมีจ านวน 41 คน  ดงันั้นจึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
จึงขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง และขอให้ผูถู้กเสนอช่ือทั้ง 41 คน  ไปลงมติเพื่อเลือกประธานสภาอุตสาหกรรม 
จงัหวดัระยอง 
ท่ีประชุม รับรอง และเสนอนายสงวน  แสงวงศ์กิจ   บจก.สหกิจแกลง เลขท่ีสมาชิก สน 10533 ด ารง

ต าแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง วาระปี 2563 - 2565             

5.6  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กส.) ประเภทแต่งตั้ง  
ท่ีประชุม มีมติ เสนอ นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   บจก.สหกิจแกลง เลขท่ีสมาชิก   สน 10533                   

เป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กส.) ประเภทแต่งตั้ง  
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ  

    ไม่มีผูใ้ดเสนอ 
ปิดประชุมเวลา 16.00  น.                      
                                              
                                                  
 
 
ลงช่ือ                                         ผูจ้ดัท ารายงาน  ลงช่ือ                                                    ผูต้รวจรายงาน 
            (นางสาววาริณี    อานมณี)                                                                 (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                                    เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 


