ประธำน - เลขำธิกำร สภำอุตสำหกรรมภำค 5 ภำค
วำระปี 2561 - 2563
ลำดับ
1

ประธำนภำค
นำงเบญจมำศ สมบูรณ์
อีเมล: benjamas2000@hotmail.com
naviyak@off.fti.or.th

ภำค
ภำคกลำง

เลขสมาชิก: สน7008
ประเภทธุรกิจ: ผลิตสีเทียน เทียนไข
เลขำธิ กำรภำค
นำยธีรยุทธ พิ ทกั ษ์สิทธิ์
อีเมล: theerayut@isuzu-unt.com
เลขสมาชิก: สน11420
ประเภทธุรกิจ: รถยนต์อซี ซู ุ
ลำดับ
2

ประธำนภำค
ดร.อรพิ นท์ เสริ มประภำศิลป์
อีเมล: orapin@spsthai.com
poopae@spsthai.com

ภำค
ภำคตะวันออก

เลขสมาชิก: สน1274
ประเภทธุรกิจ: ชัน้ วางทีว,ี เฟอร์นเิ จอร์
เลขำธิ กำรภำค
ดร.วิ รชั ฉัตรดรงค์
อีเมล: virat@tpipolene.co.th
เลขสมาชิก: สน10068
ประเภทธุรกิจ: แผ่นฟิ ล์มพลาสติก
ลำดับ
3

ประธำนภำค
นำย สิ ทธิ ชยั โควสุรตั น์
อีเมล: sk-1960ub@hotmail.com

ภำค
ภำคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ

เลขสมาชิก: สน11779
ประเภทธุรกิจ: เอทานอล
เลขำธิ กำรภำค
นำย ณพล เชยคำแหง
อีเมล: napolsake.c@gmail.com
เลขสมาชิก: สน7800
ประเภทธุรกิจ: คอนกรีตผสมเสร็จ

สถำนที่ติดต่อ
บริ ษทั สยำม ควอลิ ตี้ อิ นดัสทรี้ส จำกัด
49 หมูท่ ่ี 1 ถนนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง
ตาบลราษฎร์นยิ ม อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุร ี 11150
โทร. 02 190 5561-3
โทรสาร. 02 190 5564-5
สถำนที่ติดต่อ
บริ ษทั อึ้งง่วนไต๋อีซซู เุ ซลส์ จำกัด
110 หมูท่ ่ี 4 ถนนเพชรเกษม ตาบลไร่สม้
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี 76000
โทร. 03 290 0899
โทรสาร. 03 241 3400
สถำนที่ติดต่อ
บริ ษทั เอสพีเอส อิ นเตอร์เทค จำกัด
74 หมูท่ ่ี 9 ถนนสุวนิ ทวงศ์
ตาบลคลองนครเฟื่ องเขต อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 03-859-3456
โทรสาร. 03-859-3001
สถำนที่ติดต่อ
บริ ษทั ทีพีไอ ออล ซีซนั ส์ จำกัด
26/56 ถนนจันทร์ตดั ใหม่ ตาบลทุ่งมหาเมฆ
อาเภอสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-5090
โทรสาร. 02-678-7080
สถำนที่ติดต่อ
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
222 ม.24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทร. 045-312-300
โทรสาร. 045-312-300
สถำนที่ติดต่อ
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารมูลนิธริ วมน้าใจ
151 ม.2 ถ.วิจารณ์รงั สรรค์ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000
โทร. 084-390-2864
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ลำดับ
4

ภำค
ภำคใต้

ประธำนภำค
นำยกิ จก้อง ตันติ จรัสวโรดม
อีเมล: soponparawood@gmail.com
เลขสมาชิก: สน10112
ประเภทธุรกิจ: แปรรูปไม้ยางพารา
เลขำธิ กำรภำค
นำยธนพจน์ ศุภศรี
อีเมล: tanapot5901@gmail.com
เลขสมาชิก: สน8221
ประเภทธุรกิจ: ไม้ยางพาราแปรรูป อัด
น้ายาและอบแห้ง

ลำดับ
5

ภำค
ภำคเหนื อ

ประธำนภำค
นำยทวีกิจ จตุรเจริ ญคุณ
อีเมล: nhumic@gmail.com
เลขสมาชิก: สน4487
ประเภทธุรกิจ: ตัดเย็บเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
เลขำธิ กำรภำค
นำยณฐกร โซ่จินดำมณี
อีเมล: ts9797@hotmail.com
เลขสมาชิก: สน10500
ประเภทธุรกิจ: ผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์

สถำนที่ติดต่อ
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้
โซน ซี ชัน้ 4 ศูนย์สริ กิ ติ ิ ์ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-345-1029 โทรสาร. 02-345-1296-98
อีเมล: fti.southern@gmail.com
สถำนที่ติดต่อ
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้
โซน ซี ชัน้ 4 ศูนย์สริ กิ ติ ิ ์ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-345-1029 โทรสาร. 02-345-1296-98
อีเมล: fti.southern@gmail.com
สถำนที่ติดต่อ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
8/1-2 ถ.อินทรคีร ี ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-542-381, 055-542-555
โทรสาร. 055-542-927
สถำนที่ติดต่อ
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก
292 ม.1 ถ.สายเลีย่ งเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์
ต.บ้างกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-216-966
โทรสาร. 055-216-966
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