
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-01 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-01 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายเอราวัณ ขอสินกลาง

3 2563-01 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-01 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-02 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-02 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายเอราวัณ ขอสินกลาง

3 2563-02 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-02 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-03 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-03 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายเอราวัณ ขอสินกลาง

3 2563-03 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-03 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-04 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-04 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายเอราวัณ ขอสินกลาง

3 2563-04 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-04 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-05 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-05 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายเอราวัณ ขอสินกลาง

3 2563-05 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-05 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     3 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-06 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-06 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายจักรกฤษณ์ บุญหว่าน

3 2563-06 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     3 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-07 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-07 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง จักรกฤษณ์ บุญหว่าน

3 2563-07 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2  



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-08 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-08 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง จักรกฤษณ์ บุญหว่าน

3 2563-08 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-08 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-09 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-09 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง จักรกฤษณ์ บุญหว่าน

3 2563-09 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-09 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-10 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-10 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายเอราวัณ ขอสินกลาง

3 2563-10 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-10 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-11 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-11 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายจักรกฤษณ์ บุญหว่าน

3 2563-11 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-11 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) 

 

 

รวม     4 รายการ               

# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-12 ตลาด อุดมทรัพย์ นายอุดม วีระโชติ

2 2563-12 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโนนดินแดง นายจักรกฤษณ์ บุญหว่าน

3 2563-12 ปตท.โนนดินแดง สาขา 2 นาย สัมพันธ์ ไผ่นวล

4 2563-12 หจก.มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม นายสัมพันธ์ ไผ่นวล
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