รายนาม ประธาน - เลขาธิ การสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด วาระปี 2561 - 2563
ที่

กลุ่มจังหวัด

1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
: ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่างทอง

ภาพ

ชื่อ - สกุล

สถานที่ ติดต่อ

นายปรีชา ตรีเนตรกมล

บริ ษทั ไทยอุตสาหกิ จการเกษตร จากัด

(ประธาน) [สน3733]

11/1 หมู่ท่ี 11 ถนนสระบุร-ี หล่มสัก ตาบลศิลาทิพย์

preecha_taico@hotmail.com

อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี 15130

มือถือ 081-780-9501

นายนเรศ สุดประเสริ ฐ

บริ ษทั ก.ทรัพย์เพิ่ มพูนขนส่ง จากัด

(เลขาธิการ) [สน12105]

131 หมู่ท่ี 3 ตาบลหน้าพระลาน

narat2498@hotmail.com

อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี 18240

มือถือ 081-833-8948

2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริ มณฑล

นายสุรเดช นิ ลเอก

บริ ษทั ทรอปิ คานา ออยล์ จากัด

: นนทบุร ี ปทุมธานี นครปฐม

(ประธาน) [สน9743]

165 หมู่ท่ี 1 ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี

suradej@tropicanaoil.com

จังหวัดนครปฐม 73120

สมุทรปราการ

มือถือ 084-160-5355

3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
: กาญจนบุร ี ราชบุร ี สุพรรณบุร ี

นายโกศิ ลป์ ภัทรธรานนท์

บริ ษทั กูด พอยท์ จากัด

(เลขาธิการ) [สน10402]

681 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3

kosilp_advance@yahoo.co.th

ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง

มือถือ 081-910-1139

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

นางสาวจิ นตนา ชิ้ นปิ่ นเกลียว บริ ษทั ซี แอนด์ เอ โปรดักส์ จากัด
(ประธาน) [สน4652]

67 หมู่ท่ี 1 ตาบลหนองกลางนา อาเภอเมือง

มือถือ 099-494-6595

จังหวัดราชบุร ี 70000

นายสรรเพชญ ศลิ ษฎ์อรรถกร บริ ษทั ยงคอนกรีต จากัด
(เลขาธิการ) [สน3010]

148/9 หมู่ท่ี 3 ตาบลวังขนาย อาเภอท่าม่วง

sunpetch@yonghouse.co.th

จังหวัดกาญจนบุร ี 71110

มือถือ 094-465-9999

ที่

กลุ่มจังหวัด

4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
: ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุร ี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ชื่อ - สกุล
ดร.อภิ วฒ
ั น์ วังวิ วฒ
ั น์

บริ ษทั มโนราห์ อุตสาหกรรมอาหาร จากัด

(ประธาน) [สน10548]

82/5-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์

aphiwat2@gmail.com

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

มือถือ 081-812-9483
นางนิ ลวรรณ เรืองสวัสดิ์

บริ ษทั ธิ ติเรืองสวัสดิ์ จากัด

(เลขาธิการ) [สน9065]

19 ซอย 8 ถนนสละชีพ ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์

toyninlawan@gmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

มือถือ 098-929-5969

5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ดร.สาโรจน์ วสุวานิ ช

บริ ษทั ไทยซัมมิ ท ฮาร์เนส (มหาชน) จากัด

: ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ระยอง

(ประธาน) [สน8665]

202 หมู่ท่ี 3 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา

saroge_v@thaisummit-harness.co.th จังหวัดชลบุร ี 20230

มือถือ 081-443-3556
นายกิ ตติ วฒ
ุ ิ ศศิ วิมลพันธุ์

บริ ษทั เมทัล บิ วส์ดิง (ประเทศไทย) จากัด

(เลขาธิการ) [สน9753]

201 หมู่ท่ี 3 ตาบลสุรศักดิ ์ อาเภอศรีราชา

kittivuts@metalbuildingthai.com จังหวัดชลบุร ี 20110
มือถือ 081-683-7929

6 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
: จันทบุร ี ตราด นครนายก สระแก้ว
ปราจีนบุร ี

นายพิ พฒ
ั น์ ฤกษ์สหกุล

ห้างหุ้นส่วนจากัด ตราดมันคงวั
่
สดุก่อสร้าง (2552)

(ประธาน) [สน3841]

945 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตาบลวังกระแจะ

tratmunkong@hotmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

มือถือ 080-621-7575
นายธรา วัฒนวิ นิน

บริ ษทั ณัฐพลค้าไม้ จากัด

(เลขาธิการ) [สน9534]

157/1 หมู่ท่ี 2 ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมือง

orantrat@gmail.com

จังหวัดตราด 23000

มือถือ 081-544-6246

กลุ่มจังหวัด

ที่

ภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ชื่อ - สกุล
นายพรเทพ ศักดิ์ สุจริ ต

บริ ษทั อุดรมาสเตอร์เทค จากัด

เฉี ยงเหนื อตอนบน 1

(ประธาน) [สน5795]

569/3 หมู่ท่ี 5 ซอยหนองเตาเหล็ก ตาบลหมากแข้ง

: อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย

ps@udon.ksc.co.th

อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

7 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เลย บึงกาฬ

sritanathep@gmail.com
มือถือ 081-544-4484
นายวชิ รวิ ชญ์ สกุลดีโชติ วฒ
ั น์ บริ ษทั วชิ ระยนต์ 36 จากัด
(เลขาธิการ) [สน8620]

23/7 ถนนมลิวรรณ ตาบลกุดป่ อง อาเภอเมือง

chotiwat5@hotmail.co.th

จังหวัดเลย 42000

มือถือ 098 5165526

8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

นายพิ เชฐ แสงนิ ศากร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

เฉี ยงเหนื อตอนบน 2

(ประธาน)

37/1 ถนนชยางกูร ตาบลมุกดาหาร

: มุกดาหาร สกลนคร นครพนม

pichetmukchamber@msn.com

อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

มือถือ 081-471-7657

นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา

บริ ษทั สกลนครนวกิ จ จากัด

(เลขาธิการ) [สน8283]

1677/9 ถนนสุขเกษม ตาบลธาตุเชิงชุม

pavena_chai@hotmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

มือถือ 085-683-6666

นายอดิ เรก หงส์พนู พิ พฒ
ั น์

ห้างหุ้นส่วนจากัด สหชัยอลูมินัม่ อัลลอย

เฉี ยงเหนื อตอนกลาง

(ประธาน) [สน6567]

177/25 หมู่ท่ี 17 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง

: ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

sahachai_boss@hotmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

กาฬสินธุ์

adirek.shc@gmail.com
มือถือ 081-975-8802
นางนันทิ ยา แสงโสภาพรรณ

บริ ษทั กาฬสิ นธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จากัด

(เลขาธิการ) [สน9268]

88 ถนนบายพาสสงเปลือย ตาบลกาฬสินธุ์

sangsopapan.n@gmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

มือถือ 086-451-5555

กลุ่มจังหวัด

ที่

ภาพ

ชื่อ - สกุล

สถานที่ ติดต่อ

นายสมศักดิ์ ศรีบวั รอด

บริ ษทั ไทยซิ ลค์โปรดัคส์ จากัด

เฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1

(ประธาน) [สน1971]

74 หมู่ท่ี 10 ถนนมิตรภาพ ตาบลโคกกรวด

: นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์

ssribuarawd@yahoo.com

อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

สุรนิ ทร์

มือถือ 089-919-4912

นายรัฐการ ด่านกุล

ห้างหุ้นส่วนจากัด พนาชัยการช่าง

(เลขาธิการ) [สน3665]

149 หมู่ท่ี 6 ถนนชัยภูม-ิ สีค้วิ ตาบลในเมือง

ple028@hotmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ 36000

มือถือ 081-725-7686

11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

นายชาตรี ไชยะเดชะ

บริ ษทั สยามควอลิ ตี้ไรซ์ จากัด

เฉี ยงเหนื อตอนล่าง 2

(ประธาน) [สน10205]

71/1 หมู่ท่ี 7 ถนนวารริน-กันทรลักษ์ ตาบลโนนค้อ

chatreetgt@gmail.com

อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

: อุบลราชธานี อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ ยโสธร

12 กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
: เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
แม่ฮ่องสอน

มือถือ 081-879-7072

นายถาวร ทองเถาว์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจริ ญ

(เลขาธิการ)

ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ

pt8.rotary@gmail.com

900 ถนนชยางกูร ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง

มือถือ 093-323-2535

จังหวัดอานาจเจริญ 37000

นางศิ ริพร ตันติ พงษ์

บริ ษทั บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จากัด

(ประธาน) [สน2223]

90 หมู่ท่ี 21 ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง

sitantipong@gmail.com

จังหวัดลาพูน 51000

มือถือ 095-146-3656

ที่

กลุ่มจังหวัด

ภาพ

ชื่อ - สกุล

สถานที่ ติดต่อ

นายอนุรกั ษ์ นภาวรรณ

บริ ษทั อิ นทราเซรามิ ค จากัด

(เลขาธิการ) [สน2357]

382 ถนนวชิราวุธดาเนิน ตาบลพระบาท

anurak@indraceramic.com

อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000

มือถือ 081-783-9199

นางปัทมา กฤษณรักษ์

บริ ษทั ไอ.ที .ซี .อิ นเตอร์คทั ส์ จากัด

(เลขาธิการ) [สน9233]

131/1 หมู่ท่ี 4 ตาบลวังพร้าว อาเภอเกาะคา

info@inter-cuts.com

จังหวัดลาปาง 52130

มือถือ 081-883-2193

นายประการ ขาศรีบุศย์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน

(เลขาธิการ) [สน4660]

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ชัน้ 1

prakarn.khamsribus@gmail.com 60 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11

13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 2
: เชียงราย พะเยา แพร่ น่ าน

มือถือ 081-884-4526

ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000

นายเกรียงไกร วีระฤทธิ พนั ธ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด เกษมชัย (1994)

(ประธาน) [สน4442]

1281 ถนนสุขาภิบาล 4 ตาบลเมืองพาน

kveerar@yahoo.com

อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

kveerar@gmail.com
มือถือ 081-855-1342
นายณัฐวุฒิ สายสูง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่ าน

(เลขาธิการ)

286 หมู่ 2 ถนนน่ าน-ทุ่งช้าง ตาบลผาสิงห์

nuthavudhi_s@hotmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน 55000

มือถือ 080-678-9559

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี บริ ษทั แพร่ปรีดาอุตสาหกรรม จากัด
(เลขาธิการ) [สน4622]

183 หมู่ท่ี 1 ถนนหลวงหมายเลข 101

pikun2514@hotmail.com

ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

มือถือ 081-884-1818

กลุ่มจังหวัด

ที่

14 กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 1
: พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์

ภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ชื่อ - สกุล
นายพละวัต ตันศิ ริ

บริ ษทั อี ซูซุเชี ยงรายบริ การ (2002) จากัด

(เลขาธิการ) [สน8332]

145/1 หมู่ท่ี 17 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

palawat.tansiri@gmail.com

ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มือถือ 081-884-4344

57000

นายสมชาย สุรเวคิ น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

(ประธาน)

172/1 ถนนเพชรเจริญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง

sa@brianet.com

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

มือถือ 098-987-4569
นายพงศ์ศกั ดิ์ สุขสุสินธุ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศิ ลปยนต์การ (อุตรดิ ตถ์)

(เลขาธิการ) [สน10496]

139/1 หมู่ท่ี 8 ถนนพาดวารี ตาบลปาเซ่า

pongsak_suksusin@hotmail.co.th อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

มือถือ 089-708-8245

นายกฤษณ์ พรอานวยทรัพย์

บริ ษทั พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จากัด

(เลขาธิการ) [สน2355]

2/11 ถนนพิศาลสุนทรกิจ ตาบลเมือง

krit@sornthongoil.com

อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

มือถือ 081-874-9600
นายชัยวัฒน์ วิ ฑิตธรรมวงศ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงน้าแข็งรุ่งโรจน์ รกั ษา

(เลขาธิการ) [สน3921]

417 ถนนอินทรคีร ี ตาบลแม่สอด

fti-tak@hotmail.com

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

มือถือ 081-887-3933

15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 2
: นครสวรรค์ อุทยั ธานี กาแพงเพชร
พิจติ ร

ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิ ศกุล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

(ประธาน)

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารสานักบริหารจรูญ-หทัย

supotrp@gmail.com

ชัน้ 1 เลขที่ 13/1 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน

มือถือ 081-605-5732

ตาบลหนองกรด อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
60240

กลุ่มจังหวัด

ที่

ภาพ

ชื่อ - สกุล

สถานที่ ติดต่อ

นายสรวิ ชญ์ ธันยบูรส์ ถาพร

บริ ษทั โรงสี ธนั ยบูรณ์สถาพร จากัด

(เลขาธิการ) [สน9240]

99 หมู่ท่ี 7 ตาบลวังไทร อาเภอคลองขลุง

sorawitch.tb@gmail.com

จังหวัดกาแพงเพชร 62120

มือถือ 061-878-7879

นายสราวุธ สงวนเผ่า

ห้างหุ้นส่วนจากัด หนองฉางแก๊ส

(เลขาธิการ) [สน7853]

173 ถนนรักการดี ตาบลอุทยั ใหม่

มือถือ 081-888-2110

อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000

นายบดิ นทร์ มีลาภ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิ ติบุคคล ศิ ริมงคลทับคล้อ

(เลขาธิการ) [สน3575]

21 หมู่ท่ี 3 ถนนชมฐีระเวช ตาบลทับคล้อ

chamber_phichit@Hotmail.com อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร 66150
มือถือ 081-887-4646

16 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อ่าวไทย
: ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี สงขลา

นางวานิ ช หวังภัทราวานิ ช

บริ ษทั ชูศกั ดิ์ แอนด์พรรณี ลีดเดอร์ จากัด

(ประธาน) [สน6304]

31 ถนนชนปรีดา ตาบลปากแพรก

choosakprasang@hotmail.com อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
มือถือ 081-893-4413

นายกฤษณ์ เชาว์บวร

บริ ษทั คูหาสวรรค์คอนกรีตพัทลุง จากัด

(เลขาธิการ) [สน8412]

69 ถนนคูหาเหนือ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง

kritch@hotmail.com

จังหวัดพัทลุง 93000

มือถือ 089-871-4778

17 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
: กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
สตูล

นายอดิ ศร ตันเองชวน

บริ ษทั นาเมืองเพชรพาราวู้ด จากัด

(ประธาน) [สน9092]

138/2 หมู่ท่ี 4 ถนนตรัง-สิเกา ตาบลนาเมืองเพชร

adisorn3004@gmail.com

อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000

มือถือ 081-895-8450

ที่

กลุ่มจังหวัด

ภาพ

ชื่อ - สกุล

สถานที่ ติดต่อ

นางสาวเชิ ญพร กาญจนสายะ บริ ษทั เซรามิ ค ออฟ ภูเก็ต จากัด
(เลขาธิการ) [สน3870]

71/3 ถนนวิชติ สงคราม ตาบลกระทู้ อาเภอกระทู้

info@ceramicsofphuket.com

จังหวัดภูเก็ต 83120

มือถือ 081-693-5123

18 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ดร.ตติ ยะ ฉิ มพาลี

บริ ษทั พัฒนาการประมงปัตตานี จากัด

: ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส

(ประธาน) [สน3654]

200 หมู่ท่ี 8 ถนนนาเกลือ ตาบลบานา อาเภอเมือง

ta.ti.ya@hotmail.com

จังหวัดปั ตตานี 94000

มือถือ 081-738-2535

นายสมพงศ์ สิ มาพัฒนพงศ์

บริ ษทั อุตสาหกรรมน้ายางยะลา จากัด

(เลขาธิการ) [สน3486]

170 หมู่ท่ี 7 ถนนยะลา-สถานีวทิ ยุ ตาบลสะเตงนอก

yalalatex170@hotmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

มือถือ 081-957-2724
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