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แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน  ครั้งที ่ ๑ 

เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มตอ่สุขภาพ (Public Scoping) 
สําหรับโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตอ่สุขภาพ (EHIA) 

 โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทลัโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันศกุร์ที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐น. 

ณ ศาลาวัดทองนพคุณ (วัดบางแสม)   ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ชื่อ     :  นาย/นาง/นางสาว      ตําแหน่ง     

จาก        เทศบาล นคร/ตําบล                                                 อบต.        

             ประชาชน หมู่ที่  ตําบล   อําเภอ                          

เลขที่  หมู่ที่ ชุมชน   ถนน   ตําบล     

อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์ (ที่ทํางาน)      

โทรสาร      E-mail          

โทรศัพท์ (ที่บ้าน)    โทรศัพท์ (มือถือ)     

 

กรุณาแจ้งจํานวนผู้เข้าร่วม โดยทําเครื่องหมาย      ลงในช่อง   

   เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมผู้ติดตาม   

   ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว                ตําแหน่ง     

   ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว                ตําแหน่ง     

        ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว                ตําแหน่ง     

   ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

    ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว                ตําแหน่ง     

  ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว                ตําแหน่ง     

  ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว                ตําแหน่ง     

 

กรุณาส่งแบบตอบรับของท่านมาที่   : แฟกซ์หมายเลข  ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๑,๑๑๑,๑๑๙  

หรือโทรยืนยันการเข้าร่วมได้ท่ี   :    คุณอัญชลี กล่อมกล่ํานุ่ม    ๐   ๒๙๔๒  ๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๖-๑๑๘ 

  
กรุณาส่งแบบตอบรับ หรือโทรยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๓ 
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หมายเหตุ : กรณทีี่มาจาก กรุงเทพฯ 

        ถ้าขึน้ทางด่วนบูรพาวถิี  ให้ลงที่ด่านบางปะกงนะครับ 
แล้วตรงมาเรื่อยๆ จนเจอทางแยกเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง 
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ศาลาสีเขียว 




