
          

 
 

แบบตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือกโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ วัดแก้วศิลาราม ต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

  (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง) 
ชื่อ - สกุล…………………………………............………......……ต ำแหน่ง...............................................................................   
ชุมชน/หมู่บ้ำน..........................…….......................….........................................................................................……… 
ที่อยู่............................หมู่ที่.........................ถนน.................................................... ซอย............................................
ต ำบล...........................................................................................อ ำเภอ..................................................................... 
จังหวัด..............................................................................รหสัไปรษณีย์..................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์/มือถือ..........................................................โทรสำร..................................................................... 
อีเมล์....................................................................................................................... .................................................... 

            ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ 
            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม หรือส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ 

1.   ชื่อ – สกุล …………………..................……………….................. ต ำแหน่ง……...............…….......………………… 
2.   ชื่อ – สกุล ………………………......……….......................……… ต ำแหน่ง………...........……..............…………… 
3.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง………....………...............……………… 
4.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

5.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันพุทธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 9.00-12.00
น. เอกสำรประกอบกำรประชุม PP 1 ดัง QR CODE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ได้ที ่บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) 
ชื่อ นำงสำวสุณิสำ  หนูแก้ว  
โทรศัพท ์: 0-2373-7799 ต่อ 3302   โทรสำร : 0-2373-7979 
มือถือ :  09-4616-6493  
Email : sunisa.n@tet1995.com 



       

 
 

แบบตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือกโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ วัดแก้วศิลาราม ต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

  (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง) 
ชื่อ - สกุล…………………………………............………......……ต ำแหน่ง...............................................................................  
ชุมชน/หมู่บ้ำน..........................…….......................….........................................................................................……… 
ที่อยู่............................หมู่ที่.........................ถนน.................................................... ซอย............................................
ต ำบล...........................................................................................อ ำเภอ......................... ............................................ 
จังหวัด..............................................................................รหสัไปรษณีย์.....................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์/มือถือ..........................................................โทรสำร....................................... .............................. 
อีเมล์....................................................................................................................... .................................................... 

            ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ 
            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม หรือส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ 

1.   ชื่อ – สกุล …………………..................……………….................. ต ำแหน่ง……...............…….......………………… 
2.   ชื่อ – สกุล ………………………......………........................……… ต ำแหน่ง………...........……..............…………… 
3.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง………....………...............……………… 
4.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

5.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันพุทธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 9.00-12.00
น. เอกสำรประกอบกำรประชุม PP 1 ดัง QR CODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที ่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ได้ที ่บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) 
ชื่อ นำงสำวสุณิสำ  หนูแก้ว  
โทรศัพท ์: 0-2373-7799 ต่อ 3302   โทรสำร : 0-2373-7979 
มือถือ :  09-4616-6493  
Email : sunisa.n@tet1995.com 



       

 
 

แบบตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือกโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-11.00 น. 

ณ ที่ท าการก านันต าบลแหลมประดู่ ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

  (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง) 
ชื่อ - สกุล…………………………………............………......……ต ำแหน่ง...............................................................................  
ชุมชน/หมู่บ้ำน..........................…….......................….........................................................................................……… 
ที่อยู่............................หมู่ที่.........................ถนน......................................... ........... ซอย............................................
ต ำบล...........................................................................................อ ำเภอ......................... ............................................ 
จังหวัด..............................................................................รหสัไปรษณีย์....................................................... .............. 
หมำยเลขโทรศัพท์/มือถือ..........................................................โทรสำร.............................. ....................................... 
อีเมล์....................................................................................................................... .................................................... 

        ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม หรือส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ 
1.   ชื่อ – สกุล …………………..................……………….................. ต ำแหน่ง……...............…….......………………… 
2.   ชื่อ – สกุล ………………………......………........................……… ต ำแหน่ง………...........……..............…………… 
3.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง………....………...............……………… 
4.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

5.   ชื่อ – สกุล ………………………......……….................................ต ำแหน่ง……………………...................………… 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันพุทธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 9.00-12.00
น. เอกสำรประกอบกำรประชุม PP 1 ดัง QR CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ได้ที่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) 
ชื่อ นำงสำวสุณิสำ  หนูแก้ว  
โทรศัพท์ : 0-2373-7799 ต่อ 3302   โทรสำร : 0-2373-7979 
มือถือ :  09-4616-6493  
Email : sunisa.n@tet1995.com 



         

 
 

แบบตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือกโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอประชุมเทศบาลต าบลหัวถนน ต าบลหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

  (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง) 
ชื่อ - สกุล…………………………………............………......……ต ำแหน่ง...............................................................................  
ชุมชน/หมู่บ้ำน..........................…….......................….........................................................................................……… 
ที่อยู่............................หมู่ที่.........................ถนน............................................... ..... ซอย............................................
ต ำบล...........................................................................................อ ำเภอ......................... ............................................ 
จังหวัด..............................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................. ........ 
หมำยเลขโทรศัพท์/มือถือ..........................................................โทรสำร.................................... ................................. 
อีเมล์....................................................................................................................... .................................................... 

        ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม หรือส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ 
1.   ชื่อ – สกุล …………………..................……………….................. ต ำแหน่ง……...............…….......………………… 
2.   ชื่อ – สกุล ………………………......………........................……… ต ำแหน่ง………...........……..............…………… 
3.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง………....………...............……………… 
4.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

5.   ชื่อ – สกุล ………………………......……….................................ต ำแหน่ง……………………...................………… 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันพุทธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 9.00-12.00
น. เอกสำรประกอบกำรประชุม PP 1 ดัง QR CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ได้ที่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) 
ชื่อ นำงสำวสุณิสำ  หนูแก้ว  
โทรศัพท์ : 0-2373-7799 ต่อ 3302   โทรสำร : 0-2373-7979 
มือถือ :  09-4616-6493  
Email : sunisa.n@tet1995.com 



         

 
 

 
แบบตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  
และการประเมินทางเลือกโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.00-20.00 น. 
ณ วัดวังกะจะ ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง) 

ชื่อ - สกุล…………………………………............………......……ต ำแหน่ง...............................................................................  
ชุมชน/หมู่บ้ำน..........................…….......................….........................................................................................……… 
ที่อยู่............................หมู่ที่.........................ถนน.................................................... ซอย............................................
ต ำบล...........................................................................................อ ำเภอ......................... ............................................ 
จังหวัด..............................................................................รหสัไปรษณีย์.....................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์/มือถือ..........................................................โทรสำร....................................... .............................. 
อีเมล์....................................................................................................................... .................................................... 

        ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ 

            ยินดีเขำ้ร่วมกำรประชุม หรือส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ 
1.   ชื่อ – สกุล …………………..................……………….................. ต ำแหน่ง……...............…….......………………… 
2.   ชื่อ – สกุล ………………………......………........................……… ต ำแหน่ง………...........……..............…………… 
3.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง………....………...............……………… 
4.   ชื่อ – สกุล ………………………......………................................. ต ำแหน่ง……………………...................………… 

5.   ชื่อ – สกุล ………………………......……….................................ต ำแหน่ง……………………...................………… 

            ยินดีเข้ำร่วมกำรประชุม ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันพุทธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 9.00-12.00 
น. เอกสำรประกอบกำรประชุม PP 1 ดัง QR CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ได้ที ่บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) 
ชื่อ นำงสำวสุณิสำ  หนูแก้ว  
โทรศัพท ์: 0-2373-7799 ต่อ 3302   โทรสำร : 0-2373-7979 
มือถือ :  09-4616-6493  
Email : sunisa.n@tet1995.com 


