รำยนำม ประธำน สภำอุตสำหกรรมจังหวัด วำระปี 2563 - 2565
ภำคกลำง 17 จังหวัด
1 กำญจนบุรี
(ประธานใหม่)

2 ชัยนำท

3 นครปฐม
(ประธานใหม่)

4 นนทบุรี
(ประธานใหม่)

ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด 17 จังหวัด
นำงปรำณปิ ยำ อมรชัยยำพิ ทกั ษ์
[สน8925]
อีเมล pranpiya_kmc@hotmail.com
มือถือ 089 836 3076
ประเภทธุรกิจ : ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์

นำยโสภณ อุยพิ พฒ
ั น์
[สน6703]
มือถือ 081 309 3639
ประเภทธุรกิจ : เสาคอนกรีต

ที่อยู่สำนักงำน
ที่อยู่บริษทั
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดกำญจนบุรี
บริษทั กำญจนบุรีอมรชัย จำกัด
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุร ี (หลังเก่า) 97/2 ถนนแสงชูโตใต้ ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง
ถนนแสงชูโตใต้ ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุร ี 71000
จังหวัดกาญจนบุร ี 71000
โทร. 03 460 4530-2
โทร. 03 452 7777 ต่อ 420
โทรสาร. 03 460 4531
โทรสาร. 03 452 7751
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยจีนดีค้ำไม้และวัสดุ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท หมูท่ ่ี 7
187 หมูท่ ่ี 3 ตาบลชัยนาท อาเภอเมือง
ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 05 647 6767
โทรสาร. 05 647 6768

โทร. 05 640 5578
โทรสาร. 05 640 5579

นำยรุง่ วิ ทย์ เติ มพิ ทยำเวช
[สน7583]
อีเมล rungvit@oldmoon-th.com
มือถือ 082 813 9600
ประเภทธุรกิจ : เครือ่ งหล่อระบบ
สูญญากาศ

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครปฐม
โรงแรมเวล อาคาร D ชัน้ 2 เลขที่ 151/91
ถนนราชวิถี ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

บริษทั โอลด์มนู จำกัด
99/14 หมูท่ ่ี 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73110

โทร. 03 421 0288-9
โทรสาร. 03 421 0289

โทร. 02 813 9600
โทรสาร. 02 813 9601

นำยเชำวลิ ต เอื้อชูยศ
[สน11250]
อีเมล dr.chao15@gmail.com
มือถือ 081 938 1769
ประเภทธุรกิจ : ชิน้ ส่วนเครือ่ งปรับอากาศ

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี อาคารชัน้ 5
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุร ี 11000

บริษทั พี.เอส.เอ. อิ นเตอร์-คูลลิ่ ง จำกัด
64 ถนนนนทบุร ี ตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี 11000

โทร. 02 580 0320
โทรสาร. 02 580 0321

โทร. 02 969 1005-8
โทรสาร. 02 969 1796

5 ปทุมธำนี

นำยชวลิ ต ครองสิ น
[สน12245]
อีเมล ckbplatesteel@yahoo.co.th
มือถือ 094 425 2897
ประเภทธุรกิจ : สังกะสี เมทัลชีท

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดปทุมธำนี
บริษทั ซี.เค.บี. เพลท สตีล จำกัด
ตึกบริหารและฝึ กอบรมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 11/7 หมูท่ ่ี 10 ตาบลคูบางหลวง
สิรนิ ธร เลขที่ 160 หมูท่ ่ี 5 ถนนติวานนท์
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02 598 3191-3
โทร. 02 501 2284
โทรสาร. 02 598 1233
โทรสาร. 02 501 2284

6 ประจวบคีรีขนั ธ์

นำยวิ รชั ปิ ยพรไพบูลย์
[สน3784]
อีเมล fti_prachuap@hotmail.com
มือถือ 081 809 3083
ประเภทธุรกิจ : สับปะรดกระป๋ อง
น้าผลไม้

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โรงแรมหาดทอง เลขที่ 21 ถนนสูศ้ กึ
ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด
179/12 หมูท่ ่ี 11 ถนนเพชรเกษม-บ้านหนองยิงหมี
ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุร ี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77120

โทร. 03 260 2226

โทร. 03 262 2700-2
โทรสาร. 03 262 3257

นำงสำวอำรี โชติ วงษ์
[สน7654]
อีเมล aree@inteccardgroup.com
มือถือ 089 549 4538
ประเภทธุรกิจ : บัตรพลาสติก นามบัตร
การ์ด

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
111/1 หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุร ี 76140

บริษทั อิ นเทค กำร์ด เทคโนโลยี จำกัด
111/1 หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุร ี 76140

โทร. 086 367 9249
โทรสาร. 03 256 1363

โทร. 086 367 9249
โทรสาร. 03 256 1363

7 เพชรบุรี

รำยนำม ประธำน สภำอุตสำหกรรมจังหวัด วำระปี 2563 - 2565
ภำคกลำง 17 จังหวัด
ที่อยู่สำนักงำน
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัน้ 3
เลขที่ 123 หมูท่ ่ี 3 ถนนเอเชีย ตาบลคลองสวนพลู
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000
โทร. 03 534 5966
โทรสาร. 03 534 5967

ที่อยู่บริษทั
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเอ จิ๊ก แอนท์ พำร์ท
103-106 หมูท่ ่ี 2 ตาบลคานหาม อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

นำยแสงชัย วิ ริยะอำไพวงศ์
[สน40]
อีเมล sangchaw@scg.com
มือถือ 081 721 1610
ประเภทธุรกิจ : กระดาษ

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดรำชบุรี
33 ถนนอาเภอ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุร ี 70000

บริษทั สยำมครำฟท์อตุ สำหกรรม จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทร. 03 232 5767
โทรสาร. 03 673 1416-7

โทร. 02 586 5643-4, 02 586 4600
โทรสาร. 02 587 2207

10 ลพบุรี

นำยพิ สทุ ธิ์ รัตนวิ ลยั
[สน4458]
อีเมล pisut@demco.co.th
มือถือ 081 816 3735
ประเภทธุรกิจ : ฮาร์ตแวร์ระบบไฟฟ้ า

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดลพบุรี
บริษทั เด็มโก้ (มหำชน) จำกัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุร ี
59 หมูท่ ่ี 1 ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง
2/1 ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
จังหวัดลพบุร ี 15000
โทร. 02 959 5811
โทร. 03 661 3499
โทรสาร. 02 959 5816 ต่อ 2000
โทรสาร. 03 661 3499

11 สมุทรปรำกำร
(ประธานใหม่)

นำงปรำนี คุรเุ วฬุกรณ์
[สน946]
อีเมล pranee@kuru.co.th
มือถือ 081 824 5876
ประเภทธุรกิจ : เครือ่ งหนัง

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
50 ถนนศรีสมุทร ตาบลปากน้า อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บริษทั โรงงำนฟอกหนังคุรุ จำกัด
730 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท กม.30 ตาบลท้ายบ้าน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 02 702 5771-2
โทรสาร. 02 702 5773

โทร. 02 387 0075-6, 02 387 0828
โทรสาร. 02 387 0334, 02 387 2838

นำงสำวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
[สน9650]
อีเมล tuangkhun@gmail.com
มือถือ 094 164 2445
ประเภทธุรกิจ : น้าแข็งซอง

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
121/1 หมูท่ ่ี 3 ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแม่กลอง
1340 ถนนปทุมมาลัย ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร. 03 471 0799

โทร. 03 470 1153
โทรสาร. 03 471 1675

นำยอภิ สิทธิ์ เตชะนิ ธิสวัสดิ์
[สน11304]
อีเมล aphisit@yahoo.com
มือถือ 081 553 8888
ประเภทธุรกิจ : ห้องเย็นรับฝากสินค้า

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรสำคร
921/97 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

บริษทั อนุสรณ์ มหำชัยห้องเย็น จำกัด
59/6 หมูท่ ่ี 8 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 03 411 0337

โทร. 03 441 4161-4
โทรสาร. 03 441 4165

8 พระนครศรีอยุธยำ
(ประธานใหม่)

9 รำชบุรี
(ประธานใหม่)

12 สมุทรสงครำม
(ประธานใหม่)

13 สมุทรสำคร
(ประธานใหม่)

ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด 17 จังหวัด
นำงสำวบงกช แจ่มทวี
[สน12807]
อีเมล bjamtawee@pludhaya.com
มือถือ 081 829 7644
ประเภทธุรกิจ : กลึงชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร

โทร. 03 533 2212
โทรสาร. 03 533 2213

รำยนำม ประธำน สภำอุตสำหกรรมจังหวัด วำระปี 2563 - 2565
ภำคกลำง 17 จังหวัด
14 สระบุรี

ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด 17 จังหวัด
นำยศำณิ ต เกษสุวรรณ
[สน5496]
อีเมล sanitk@scg.com
มือถือ 092 829 5446
ประเภทธุรกิจ : ปูนซิเมนต์

ที่อยู่สำนักงำน
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสระบุรี
อาคารสวนริมเขา ชัน้ 2 เลขที่ 36 หมูท่ ่ี 6
ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี 18000
โทร. 03 673 1167
โทรสาร. 03 621 2940

ที่อยู่บริษทั
บริษทั ปูนซิ เมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จำกัด
28 หมูท่ ่ี 4 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว
ตาบลเขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี
18120
โทร. 03 624 0000
โทรสาร. 03 624 0099

15 สิ งห์บรุ ี

16 สุพรรณบุรี

17 อ่ำงทอง

นำยไพศำล ว่องไวกลยุทธ์
[สน11739]
อีเมล paisal@toewongwai.co.th
มือถือ 081 858 6123
ประเภทธุรกิจ : รถตอกเสาเข็ม

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
9 หมูท่ ่ี 4 ถนนสุพรรณบุร-ี บางลี่ ตาบลรัว้ ใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี 72000

บริษทั โตว่องไว จำกัด
151 หมูท่ ่ี 4 ตาบลสระยายโสม อาเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุร ี 72220

โทร. 03 555 5658
โทรสาร. 03 555 5658

โทร. 03 555 9567
โทรสาร. 03 555 9559

นำยเอนก สีเขียวสด
[สน7078]
อีเมล anekfarm@gmail.com
มือถือ 081 652 5666
ประเภทธุรกิจ : ไข่นกกระทา

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชัน้ 1) ตาบลบางแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

บริษทั เอนกฟำร์มนกกระทำ จำกัด
57/1 หมูท่ ่ี 2 ตาบลป่ างิว้ อาเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000

โทร. 03 561 6197

โทร. 03 561 1444
โทรสาร. 03 561 4729

รำยนำมประธำน สภำอุตสำหกรรมจังหวัด วำระปี 2563 - 2565
ภำคตะวันออก 8 จังหวัด
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด 8 จังหวัด
1 จันทบุร ี
(ประธานใหม่)

2 ฉะเชิงเทรา
(ประธานใหม่)

ที่ อยู่สำนักงำน
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดจันทบุรี
200 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุร ี
22000

บริ ษทั แกรนด์ฟดู โปรเซสซิ่ ง ประเทศไทย จำกัด
33/3 หมูท่ ่ี 6 ตาบลคลองน้าเค็ม อาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุร ี 22190

โทร. 039-312-851
โทรสาร. 039-302-786

โทร. 0-3946-0533
โทรสาร. 0-3946-0523

นำยจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์
[สน6467]
อีเมล che_cham@hotmail.com
มือถือ 081-945-1452
ประเภทธุรกิจ : บรรจุและจาหน่ายก๊าซหุงต้ม

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรำ
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชัน้ 2
ถ.เรืองวุฒ ิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24000

บริ ษทั แจ่มไพบูลย์แก๊ส จำกัด
1 ม. 7 ถ.สถานีรถไฟ-บางน้าเปรีย้ ว ต.บางขนาก
อ.บางน้าเปรีย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

โทร. 038-814-419
โทรสาร. 038-814-409
3 ชลบุร ี
(ประธานใหม่)

4 ตราด

5 นครนายก
(ประธานใหม่)

6 ปราจีนบุร ี
(ประธานใหม่)

7 ระยอง
(ประธานใหม่)

ที่ อยู่บริ ษทั

นำยธิ ติ เอกบุญยืน
[สน12923]
อีเมล thitawan_tt@hotmail.com
มือถือ 089-429-1155
ประเภทธุรกิจ : ผลไม้แปรรูป เครือ่ งดืม่ น้า
ผักและผลไม้ ผลไม้ในน้าเชือ่ ม อัญมณี

โทร. 0-3858-1318,0-3852-4111
โทรสาร.0-3852-4110

นำยสมบูรณ์ ตรีพรเจริ ญ
[สน 6142]
อีเมล md@erppolymers.com
มือถือ 081-816-1701
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ยางสาหรับทุก
อุตสาหกรรม

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรี
อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชัน้ 6
67 หมูท่ ่ี 1 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุร ี
20000

นำยสุทธิ ลกั ษณ์ คุ้มครองรักษ์
[สน10560]
อีเมล svdon44@gmail.com
มือถือ 081-209-0409
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด
136/2 หมูท่ ่ี 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด
23000

นำยพิ ชยั สถิ ตยำงกูร
[สน7250]
อีเมล phichai.sat@thaisummit.co.th
มือถือ 080-598-0007
ประเภทธุรกิจ : เฟรมของรถยนต์

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครนำยก
24 หมูท่ ่ี 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

บริ ษทั ไทยซัมมิ ท โกลด์เพรส จำกัด
24 หมูท่ ่ี 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 037-307999 ต่อ 102
โทรสาร. 037-307-901

โทร. 037-307999 ต่อ 102
โทรสาร. 037-307-901

นำยสมมำต ขุนเศษฐ
[สน2911]
อีเมล sommat.k@paf-group.com
มือถือ 081-781-9623
ประเภทธุรกิจ : ผลิตรองเท้า,ชิน้ ส่วนรองเท้า

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดปรำจีนบุรี
51 หมูท่ ่ี 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุร ี
จ.ปราจีนบุร ี 25110

บริ ษทั แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด
951หมูท่ ่ี 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุร ี จ.ปราจีนบุร ี 25110

นำยสงวน แสงวงศ์กิจ
[สน10533]
อีเมล benzine_444@hotmail.com
มือถือ 081-863-2444
ประเภทธุรกิจ : ไม้แปรรูป

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
140/20 ม.2 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

โทร. 038-288-507
โทรสาร. 038-288-507

บริ ษทั เอ็กซ์เท็นซี ฟว์ รีเสิ รช์ โพลีเมอร์ส จำกัด
26 หมูท่ ่ี 4 ตาบลหนองหงส์ อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุร ี 20160
โทร. 0-3821-2736-9
โทรสาร. 0-3821-2740-1
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.เค. คอนกรีตผสมเสร็จ
23/1 หมูท่ ่ี 4 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง
ตราด จ.ตราด 23000
โทร. 03-951-1528
โทรสาร. 03-952-0528

โทร. 037-205-892-4
โทรสาร. 037-205-290

โทร. 0-3728-1916-7,0-3720-5892-4
โทรสาร. 0-3720-5290

บริ ษทั สหกิ จแกลง จำกัด
199 ม.3 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3899-2232
โทรสาร. 0-3899-2234

โทร. 038-017-594
โทรสาร. 038-619-016
8 สระแก้ว
(ประธานใหม่)

นำยบดี เทียนทอง
[สน7118]
อีเมล newkrup@gmail.com
มือถือ 064-268-6777
ประเภทธุรกิจ : โม่ บด ย่อยหิน

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสระแก้ว
999/1 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160

บริษทั พี.ที.เอ.คอนสตรัคชัน่ จากัด
999/1 หมูท่ ่ี 10 ตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

โทร. 037-225-217-20 ต่อ 132
โทรสาร. 0-3726-1344
ติดต่อ คุณวรรณ เจ้าหน้าที่ 081 319 3794

โทร. 0-3722-5217-20
โทรสาร. 0-3726-1344

Update 17.3.2020

ทำเนี ยบประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด วำระปี 2563-2565
ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 19 จังหวัด
ลำดับ

จังหวัด

1 กำฬสิ นธุ์

ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด
นำยเกษม จิ รฐั พิ กำลพงศ์
มือถือ 084 789 9966
E-mail kasemjirat@gmail.com

2 ขอนแก่น

นำยทรงศักดิ์ ทองไทย
มือถือ 091 782 9969
E-mail songsak_tong@hotmail.com

ที่อยู่สำนักงำน

ที่อยู่บริ ษทั

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดกำฬสิ นธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชัน้ 4
ถ.บายพาส-หัวคู ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-840-544
โทรสาร. 043-840-544

บริ ษทั จิ รฐั พัฒนำกำรเกษตร จำกัด
สน7163
39 หมูท่ ่ี 4 ถนนกาฬสินธุ-์ สหัสขันธ์
ต.ภูดนิ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดขอนแก่น
711 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส พี คอนโทรล
สน12288
เลขที่ 10/12-13 หมูท่ ่ี 9 ตาบลกุดน้าใส อาเภอน้า
พอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ประเภทธุรกิ จ: แป้ งมันสำปะหลัง

ประเภทธุรกิ จ: จำหน่ ำยติ ดตัง้ แอร์ทุกยี่ห้อแอร์
บ้ำนออกแบบงำนระบบไฟฟ้ ำ
3 ชัยภูมิ
(ประธานใหม่)

นำยชำญกิ จ นำนำประสงค์
มือถือ 081-739-1937
E-mail londonder@hotmail.com

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
อาคารกรอ.310/90 ถ.นนทนาคร
ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ชัยภูม ิ 36000
โทร. 044-812-795
โทรสาร. 044-837-128

หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 1990
323 หมู่ 6 ตงหนองไผ่
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ 36150
โทรศัพท์ : 0-4488-2723
โทรสาร : 0-4488-2884
ประเภทธุรกิ จ : ผลิ ตภัณฑ์คอนกรีต

4 นครพนม
(ประธานใหม่)

นำยเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริ ฐ
มือถือ 083-142-3518
อีเมล

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครพนม
อาคารศูนย์แพทย์ชมุ ชนเทศบาลเมืองนครพนม
สวนชมโขง ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ห้างหุน้ ส่วนจากัด โรงสีเทียมศักดิพาณิ
์ ชย์
(นครพนม) สน 11688
เลขที่ 92/1 หมูท่ ่ี 1 ตาบลอาจสามารถ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ประเภทธุรกิ จ: สีขา้ ว

5 นครรำชสีมำ

นำยหัสดิ น สุวฒ
ั นะพงศ์เชฏ
มือถือ 0813933144 0988800616
อีเมล extraricemill@gmail.com

6 บุรีรมั ย์
(ประธานใหม่)

นำยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
มือถือ 089 9497423 0898766633
อีเมล chuwit@nerubber.com

7 มหำสำรคำม
(ประธานใหม่)

นำยโฆษิ ต เหล่ำสุวรรณ
มือถือ 0816610771
อีเมล kst8899@gmail.com

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครรำชสีมำ
276/11 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 3000
โทร. 044-267-117-8
โทรสาร. 044-230-970

บริ ษทั ข้ำวเอกเจริ ญ (เอ็กเส็งไรซ์) จำกัด
สน 11944
เลขที่ 345 หมูท่ ่ี 2 ตาบลมะเกลือเก่า
อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30170
ประเภทธุรกิ จ: ข้าวสาร

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดบุรีรมั ย์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
97/7 ถ.อินจันทร์ณรงค์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 3100
โทร. 044-617-483
โทรสาร. 044-617-483

บริ ษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
สน 8716
เลขที่ 398 หมูท่ ่ี 4 ตาบลโคกม้า อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31140

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดมหำสำรคำม
ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 3
ห้อง 309 ถนนเลีย่ งเมืองมหาสารคาม –
ร้อยเอ็ด ตาบลแวงนาง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

บริ ษทั สำรคำมเกษตร จำกัด
สน 6862
บริษทั สารคามเกษตร จากัด
เลขที่ 15 ซอยศรีสวัสดิ ์ดาเนิน 7 ถนนศรีสวัสดิ ์ดาเนิน
ตาบลตลาด อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 44000
ประเภทธุรกิ จ: นมสดพำสเจอร์ไรส์

ประเภทธุรกิ จ: ยำงแท่ง STR-20 ยำงแผ่นรมควัน
อัดก้อน ยำงแท่งผสม

ลำดับ

จังหวัด

8 มุกดำหำร
(ประธานใหม่)

ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด
นำยไกรฑูรย์ สุวรรณปัฏนะ
มือถือ 0874904888
อีเมล kanoks.milk@gmail.com

9 ยโสธร
(ประธานใหม่)

นำงธนมน วัฒนเรืองโกวิ ท
มือถือ 086 460 4088
อีเมล tanamon111@hotmail.com

10 ร้อยเอ็ด
(ประธานใหม่)

นำย ประวิ น จำปำแก้ว
อีเมล prawin_j@hotmail.com
มือถือ 08-1320-2379

ที่อยู่สำนักงำน

ที่อยู่บริ ษทั

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดมุกดำหำร
110 หมู่ 7 ถ.ชยางกูร ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
(อยู่ใน หจก.อินโดจีน 2006 ติดกับบริษทั รวม
ทวีมอเตอร์เซลส์ จากัด)
โทร.042-615-454 โทรสาร.042-615-454

บริ ษทั สุวรรณปัฏนะ รับเบอร์ จำกัด
สน11803
เลขที่ 105/5 ถนนพิทกั ษ์พนมเขต
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000
ประเภทธุรกิ จ: ยำงแท่ง

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร1
ถ.ประปา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-715-233
โทรสาร. 045-715-233

บริ ษทั โรงสีกิจเจริ ญยโสธร จำกัด
สน 12912
373 หมูท่ ่ี 2ถนนแจ้งสนิท, ตาบลลุมพุก
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
ประเภทธุรกิ จ: เก็บรักษำข้ำวเปลือกในไซโลและ
โกดัง

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์อจั ฉริยะอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัฐกิจ
ไคลคลา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

บริ ษทั วิ ณ พลำสติ ก แมชชีน จำกัด
สน 11629
เลขที่ 230 หมูท่ ่ี 5 ตาบลเหล่าหลวง
อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
ประเภทธุรกิ จ: ผลิ ตภัณฑ์พลำสติ ก

11 เลย
(ประธานใหม่)

นำงจันทร์เพ็ญ แสงเจริ ญรัตน์
อีเมล
มือถือ 081 9547333

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเลย
555 ม.2 ถ.พาณิชย์พฒ
ั นา
ต.เมือง อ.เมือง
จ.เลย 42000

บริ ษทั สหศิ ลำเลย จำกัด
สน 8614
เลขที่ 36/1 ถนนนกแก้ว ตาบลกุดป่ อง
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ประเภทธุรกิ จ:โม่ บด ย่อยหิ น

12 ศรีสะเกษ

นำยธนภัทร ส่งเสริ ม
มือถือ: 062 7875959
อีเมล songserm_ssk@hotmail.com,
bew_bean555@hotmail.com

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
131 ถ. ปลัดมณฑล ต. เมืองเหนือ
อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-613022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปิ ยภัทรค้ำไม้
สน 6220
เลขที่ 73 หมูท่ ่ี 7 ตาบลหนองฉลอง อาเภอขุขนั ธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ประเภทธุรกิ จ: ทำวงกบ ประตู ขอบหน้ ำต่ำง
บำนประตู

13 สกลนคร

นำงมิ่ งขวัญ สว่ำง
มือถือ 0818728787
อีเมล fti714713@gmail.com

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสกลนคร
โรงแรม พี ซี พาเลซ
เลขที่ 1780/88 ถนนรอบหนองสนมตาบลธาตุ
เชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

บริ ษทั เครือพัฒนำ จำกัด
สน 8521
เลขที่ 1780/76 ถนนรัฐพัฒนา ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
ประเภทธุรกิ จ: รถไถนำชนิ ดเดิ นตำม

14 สุรินทร์
(ประธำนใหม่)

นำยชัยวัฒน์ วงศ์อำรียส์ นั ติ
มือถือ 089-8447272
อีเมล chaiwat11.wong@gmail.com

15 หนองคำย
(ประธานใหม่)

นำยวศิ น คุณวำสี
มือถือ 081 7683113
อีเมล toyota.nk@gmail.com

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรนิ ทร์
794 หมูท่ ่ี 7 ถนนสุรนิ ทร์-ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 044 511 980
โทรสาร. 044 514 720

หจก.โรงงำนโม่บดหิ นย่งล้ง สุรินทร์
สน 11548
เลขที่ 74 ถนนกรุงศรีใน ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000
ประเภทธุรกิ จ: หิ นบะซอลต์

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดหนองคำย
ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ชัน้ 3 ถ.มิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-413-951
โทรสาร. 042-413-951

บริ ษทั โตโยต้ำหนองคำยผูจ้ ำหน่ ำยโตโยต้ำ จำกัด
สน 8831
เลขที่ 444 หมูท่ ่ี 3 ถนนมิตรภาพ ตาบลโพธิชั์ ย
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ประเภทธุรกิ จ: ซ่ อมเครื่องยนต์และซ่ อมรถยนต์

ลำดับ

จังหวัด

16 หนองบัวลำภู
(ประธานใหม่)

ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด
ดร.วุฒิพงศ์ ศิ ริสถิตย์
มือถือ 088 8325555
อีเมล

ที่อยู่สำนักงำน
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารมูลนิธริ วมน้าใจ
151 ม.2 ถ.วิจารณ์รงั สรรค์ ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000
โทร. 084-390-2864

ที่อยู่บริ ษทั
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็กวัสดุก่อสร้ำง
สน 10235
เลขที่ 126/2 หมูท่ ่ี 8 ตาบลเมืองใหม่ อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู 39180
ประเภทธุรกิ จ: หลังคำเมททัลชีท

17 อำนำจเจริ ญ

นำยวรนิ ยม วงศ์สวุ รรณ์
มือถือ 081 760 7281
อีเมล Niyomfoods2500@gmail.com

18 อุดรธำนี

นำยวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์
มือถือ 082 474 1999
อีเมล wtengrungsun@hotmail.com

19 อุบลรำชธำนี
(ประธานใหม่)

นำยนิ รำมัย เลิ ศพัฒนสุวรรณ
มือถือ 081 669 2222
อีเมล prince1991@gmail.com

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอำนำจเจริ ญ
900 ถนนชยางกูร
ตาบลบุง่ อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 37000

บริ ษทั นิ ยมฟู๊ดส์ จำกัด
สน11560
เลขที่ 507 หมูท่ ่ี 13 ตาบลบุง่ อาเภอเมือง
อานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ 37000
ประเภทธุรกิ จ: ผลิ ตและจำหน่ ำยพริ กแกงทุกชนิ ด

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอุดรธำนี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชัน้ 5
ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งทรัพย์สแตนเลส
สน5798
เลขที่ 105 ถนนแจ่มนุสรณ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ประเภทธุรกิ จ: ประตู รัว้ สเตนเลส
ตกแต่งภำยในด้วยสเตนเลสทุกชนิ ด

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
388 ม.14 ต.ไร่น้อย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 085 028 8070, 045 210 266
โทรสาร. 045 210 266

บริ ษทั อีสำนคอนกรีต(1991) จำกัด
สน 3926
เลขที่ 154 หมูท่ ่ี 5 ถนนอุบล-ศรีสะเกษ
ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ประเภทธุรกิ จ: เสำเข็มคอนกรีตอัดแรง
ท่อระบำยน้ำ พืน้ สำเร็จรูป
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ทาเนี ยบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2563-2565
ภาคใต้ 14 จังหวัด
No.

1

2

3

4

5

6

7

จังหวัด

กระบี่
(ประธานใหม่)

ชุมพร
(ประธานใหม่)

ตรัง

นครศรีธรรมราช
(ประธานใหม่)

นราธิ วาส
(ประธานใหม่)

ปัตตานี
(ประธานใหม่)

พังงา
(ประธานใหม่)

ภาพถ่าย

ชื่อ-สกุล
นายสมนึ ก จันทวงศ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
มือถือ 081-9790994
E-mail: Janthavong@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : สกัดน้ามันปาล์มดิบ

รอมติ วันที่ 25 มี.ค. 63

ที่อยู่สานักงาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เลขที่ 196/4 หมู่ท่ี 7 ตาบลไสไทย
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075-622-188
โทรสาร. 075-622-188
E-mail: fti.krabi@gmail.com

ที่อยู่บริ ษทั
บริ ษทั ภัทร ปาล์มออยล์ จากัด
สน 12342
ทีอ่ ยู่ 368 หมู่ท่ี 4 ตาบลเขาพนม อาเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 0-7568-0428-9
โทรสาร : 0-7568-0426

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เลขที่ 190 ถ.สหกรณ์ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.077-512-361
โทรสาร 077-512-362

นายประชา งามรัตนกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มือถือ 062-969-5549 , 093-345-1456
E-mail: tipmetha@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : แปรรูปไม้ยางพารา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เลขที่ 196 ถ.พระราม 6 ต.ทับเทีย่ ง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-217-230 โทรสาร 075-217-230

บริ ษทั ทิ พย์เมธา จากัด
สน 8354
เลขที่ 109 หมู่ท่ี 5 ถนนเพชรเกษม ตาบล
บางกุง้ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 0-7527-0355
โทรสาร : 0-7527-0356
ประเภทธุรกิจ : แปรรูปไม้ยางพารา

นายสุรินทร์ สิ ริชยานนท์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช
มือถือ: 086-6283333
Email : surin@sirichayanon.com
ประเภทธุรกิจ : โครงสร้างสาเร็จรูป

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช
87 ม.9 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-357-083
โทรสาร. 075-312040

บริ ษทั โอเค พรีคลาสท์ จากัด
สน 10466
เลขที่ 376/3 หมู่ท่ี 5 ตาบลปากพูน อาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7545-1600
โทรสาร : 0-7545-1824

นายสุพตั ร สุนันทคันธรส
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
มือถือ : 081-8967906
E-mail: suphat_sunan@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : น้าเเข็ง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิ วาส
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชัน้ 1
37 ม.9 ศูนย์ราชการจังหวัด ต.โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร 073-532-028
โทรสาร 073-532-028

บริ ษทั จตุรมิ ตรพัฒนา จากัด
สน 5478
เลขที่ 127 ถนนระแงะมรรคา ตาบลบางนาค
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 07-351-1073

นางสุภาวดี โชคสกุลนิ มิ ตร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปั ตตานี
มือถือ: 099-1919445
Email : Suphavadee@cmr2002.com
ประเภทธุรกิจ ปลาป่ น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
สานักงานบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรม
355 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง
จ.ปั ตตานี 94000
โทร.0-7331-1481
โทรสาร 0-7341-4293

บริ ษทั ปัตตานี ปลาป่ น (1988) จากัด
สน4302
เลขที่ 143 หมู่ท่ี 8 ตาบลบานา อาเภอเมือง
จังหวัดปั ตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7341-4666, 0-7341-4177
โทรสาร : 0-7341-4646

นายชัยยันต์ ใจเย็น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
มือถือ: 085-8887155
E-mail: hello.chaiyan@yahoo.com
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
490 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทร. 076-411-561
โทรสาร 076-411-562

บริ ษทั ชัยยันต์ คอนกรีต จากัด
สน 8288
เลขที่ 11/1 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ตาบล
ท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
82120
โทรศัพท์ : 0-7657-1387
โทรสาร : 0-7657-1075

ทาเนี ยบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2563-2565
ภาคใต้ 14 จังหวัด
No.

8

9

10

11

12

13

14

จังหวัด

พัทลุง
(ประธานใหม่)

ภูเก็ต

ยะลา
(ประธานใหม่)

ระนอง

สงขลา

สตูล

สุราษฎร์ธานี

ภาพถ่าย

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่สานักงาน

ที่อยู่บริ ษทั

ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิ ตภัทร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
มือถือ 081-0959873
E-mail : Ponkris@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ: แผ่นยางรมควัน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
80 ถนนกุมารศึกษา ตาบลคูหาสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. 074-621-761
โทรสาร 074-621-761

บริ ษทั พัทลุง แอโกร เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด
สน11883
เลขที่ 388 หมู่ท่ี 8 ตาบลเขาชัยสน อาเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
โทรศัพท์ : 08-6060-9005 โทรสาร :
0-7452-9769

นางสาวเชิ ญพร กาญจนสายะ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
มือถือ 081-693-5123
E-mail : chernporn09@gmail.com
ประเภทธุรกิจ: เครือ่ งปั น้ ดินเผา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
48/4 ชัน้ 2 ถ.ดารง ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-240-556
โทรสาร 076-240-362

บริ ษทั เซรามิ ค ออฟ ภูเก็ต จากัด
สน 3870
เลขที่ 71/3 ถนนวิชติ สงคราม ตาบลกระทู้
อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 0-7620-3328-30
โทรสาร : 0-7620-2087

นายอิ ทธิ พทั ธ์ ศิ ริเสรีวฒ
ั นา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
มือถือ: 089-9797916
Email : pjgday@gmail.com
ประเภทธุรกิจ แปรรูปไม้ยางพารา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
36 ถ.ศรีบารุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000
โทร.073-243-613
โทรสาร 073-243-615

บริ ษทั ที.เอ็น.พาราวูด จากัด
สน 3529
เลขที่ 203 ถนนยะลา-รามัน ตาบลบุดี
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7328-8016-8 โทรสาร :
0-7328-8087

นายธัญวิ ทย์ ธรรมสุนทร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
มือถือ 089-728-5991
E-mail: eark34@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ อาหารทะเลแช่แข็ง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เลขที่ 41/125 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

บริ ษทั เก้าดาวฟาร์ม (2005) จากัด
สน12289
เลขที่ 58 ซอยระนองพัฒนา 8 ตาบล
เขานิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์: 0-7782-6839, 08-9728-5991
โทรสาร:โทรสาร : 0-2435-0346

นายธวัชชัย รัตนะพิ สิฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
มือถือ: 081-896-1525
(ผูป้ ระสานงาน) 081-9591852
E-mail: thawatchai@pfp-pacific.com /
nun@pfp-pacific.com /
secretary_bkk@pfp-pacific.com
ประเภทธุรกิจ: อาหารทะเลแปรรูป

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชัน้ ล่างอาคารหัตถกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เลขที่
165
ถ.กาญจนวนิช ต. น้าน้อย อ. หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร 074-211-902 / 074-213-141
โทรสาร 074-211-903
E-mail: ftisk@hotmail.com

บริ ษทั แปซิ ฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด
สน 1456
เลขที่ 27/4 หมู่ท่ี 7 ถนนเก้าเส้ง - จะนะ
ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7430-3999
โทรสาร : 0-7430-3900-1

นายอาณัติ โชติ พฒ
ั นกิ จ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
มือถือ 089-732-8222
E-mail: arnut999@gmail.com
ประเภทธุรกิจ คอนกรีตผสมเสร็จ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร.074-772 188
โทรสาร 074-772 188

บริ ษทั เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จากัด
สน 11296
เลขที่ 59 หมู่ท่ี 5 ตาบลย่านซื่อ
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7479-5400
โทรสาร : 0-7479-5400

นายดุสิต น่ วมนวล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มือถือ 063-5193919
E-mail: dusit-mks@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ น้ามันปาล์มดิบ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
172 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-223-167
โทรสาร 077-203-180

บริ ษทั กาญจนดิ ษฐ์น้ามันปาล์ม จากัด
สน 10185
เลขที่ 179 หมู่ท่ี 1 ตาบลท่าอุแท
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84160
โทรศัพท์ : 08-9866-8490 , 0-7727-4471-4
โทรสาร: 0-7727-4469
13 มีนาคม 2020

รำยนำมประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด วำระปี 2563 - 2565
ภำคเหนื อ 16 จังหวัด
ชื่อ-นำมสกุล
นำยมนต์ชยั รุง่ ชำญชัย
(ประธาน)
อีเมล. Monchai.rcc@hotmail.com
มือถือ. 098-7899789, 081-7892895
ประเภทธุรกิจ : โรงสีขา้ ว

ที่ อยู่สำนักงำน
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารหอการค้าจังหวัดกําแพงเพชร
1 ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000
โทร. 055-713-050, 055-712-633
โทรสาร. 055-713-050

ที่ อยู่บริ ษทั
บริ ษทั โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ จำกัด
สน 9191
99/1 ม. 2 ต. ธํามรงค์ อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000

2 ตาก
(ประธำนใหม่)

นำยชัยวัฒน์ วิ ฑิตธรรมวงศ์
(ประธาน)
อีเมล. fti-tak@hotmail.com
มือถือ. 081 887 3933
ประเภทธุรกิจ : ตัดเย็บเสือ้ ผ้า
สําเร็จรูป

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดตำก
8/1-2 ถ.อินทรคีร ี ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-508-571
โทรสาร. 055-508-572

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ที.กำร์เมนท์
สน 8186
เลขที่ 648 หมูท่ ่ี 7 ตําบลแม่กุ อําเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 63110

3 นครสวรรค์

ทันตแพทย์สพุ จน์ หวังปรีดำเลิ ศกุล
(ประธาน)
อีเมล. supotrp@gmail.com
มือถือ. 081-605-5732
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอาหารใน
เครือ KTIS Group

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารสํานักบริหาร
จรูญ-หทัย ชัน้ 1
เลขที่ 13/1 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 056-245-497 โทรสาร. 056-245-498

บริ ษทั ไทยวิ ษณุนครสวรรค์ จำกัด
สน 6192
26-28 ถ.อรรถกวี ต.ปากนํ้าโพ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ 60000

4 น่าน

นำยสุชำติ พัฒนศิ ษฎำงกูร
(ประธาน)
อีเมลsupsangdao_nan@hotmail.com
มือถือ. 081-8846272
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดน่ ำน
286 ม.2 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 054-600-012
โทรสาร. 054-600-012

บริ ษทั ทรัพย์แสงดำว จำกัด
สน 5588
256 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดูใ่ ต้
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5 พะเยา
(ประธำนใหม่)

นำงวิ รลั พัชร ศิ ริสภุ เศรษฐ์
(ประธาน)
อีเมล. wipada8868@hotmail.com
มือถือ. 089 851 6416
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดพะเยำ
179 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร. 054-445078-82
โทรสาร. 054-445-083

บริ ษทั พะเยำเอสแอนด์วำยคอน
สตรัคชัน่ จำกัด
สน 5293
179 ม.11 ถนนพหลโยธิน ต.แม่กา อ.
เมือง จ.พะเยา 56000

6 พิจติ ร

นำยสิ ทธิ พงษ์ เจียมศรีพงษ์
(ประธาน)
อีเมล. sittipong_rice@hotmail.com
มือถือ. 089-8062519
ประเภทธุรกิจ : โรงสีขา้ ว

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดพิ จิตร
ถ.พิจติ ร-ตะพานหิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจติ ร 66000
โทร. 056-613-114
โทรสาร. 056-613-114

หจก. โรงสีเจียมศรีพงษ์
สน 6261
เลขที่ 40 หมูท่ ่ี 2 ตําบลบางไผ่ อําเภอ
บางมูลนาก
จังหวัดพิจติ ร 66210

7 พิษณุโลก

นำยวีรพงษ์ รุง่ ศรีวฒ
ั นำ
(ประธาน)
อีเมล. photofti@hotmail.com
มือถือ. 080-515-1728
ประเภทธุรกิจ : คัดแยกขยะเพือ่ รีไซเคิล

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดพิ ษณุโลก
292 ม.1 ถ.สายเลีย่ งเมืองสุโขทัย นครสวรรค์ ต.บ้างกร่าง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-621944
โทรสาร. 055-621944

บริ ษทั ท่ำทองรีไซเคิ ล(2007) จำกัด
สน 8591
247/30 ม.10 ถ.เลีย่ งเมืองพิษณุโลกสุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000 โทรศัพท์ 055-621944
โทรสาร 055-621944

8 ลําปาง

นำยกิ ติศกั ดิ์ สิ นวนำทรัพย์
(ประธาน)
อีเมล. kitisak.sin@gmail.com
มือถือ. 081-8261569
ประเภทธุรกิจ : เซรามิก / ชุดอาหาร

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดลำปำง
ศาลากลางจังหวัดลําปาง
(หลังใหม่ ชัน้ 2)
ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054-265079 โทรสาร. 054-265080

บริ ษทั ลำปำงศิ ลปนคร จำกัด
สน 2392
165 ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 52100

ลำดับ จังหวัด
1 กําแพงเพชร

รูปถ่ำย

ชื่อ-นำมสกุล
นำยสรสิ ทธิ์ ชลิ ศรำพงศ์
(ประธาน)
อีเมล. sorasit@farsonics.com
มือถือ. 089-631-3847
ประเภทธุรกิจ : Surface Treatment

ที่ อยู่สำนักงำน
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดลำพูน
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ชัน้ 1 60 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.
บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
โทร. 053-552-271
โทรสาร. 053-552-272
เบอร์เลขาฯ. 084-698-4469

ที่ อยู่บริ ษทั
บริ ษทั ฟำร์โซนิ คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สน 6611
เลขที่ 141 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หมูท่ ่ี 4 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 51000

10 สุโขทัย
(ประธำนใหม่)

นำยลำยอง สอนโต
(ประธาน)
อีเมล. boonyuang@hotmail.com
มือถือ. 081-675-9574
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครือ่ งจักรสําหรับ
ใช้ในการกสิกรรม

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสุโขทัย
19 21 23 ถ.ตรีโชติ อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
โทร. 055-621944
โทรสาร. 055-621944

บริ ษทั บุญยวง อิ นดัสทรี จำกัด
สน 12905
เลขที่ 89 หมูท่ ่ี 10 ตําบลสามพวง อําเภอ
คีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย 64160

11 อุตรดิตถ์

ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติ กลุ
(ประธาน)
อีเมล. nawaratjuk1@hotmail.com
มือถือ. 081-6050320, 091-1213022
ประเภทธุรกิจ : จําหน่ายอะไหล่ ซ่อมแซม

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอุตรดิ ตถ์
211 ถ.สุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-403-083
โทรสาร. 055-403-083

หจก.ยศสรัล แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์
ทรำนสปอร์ต
สน 4253
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.คุง้ ตะเภา อ.เมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ลำดับ จังหวัด
9 ลําพูน
(ประธำนใหม่)

รูปถ่ำย

เครือ่ งจักรกล/Logistic (ขนส่งสินค้า)

12 อุทยั ธานี
(ประธำนใหม่)

นำยสรำวุธ สงวนเผ่ำ
(ประธาน)
อีเมล. sarawut.tutor@yahoo.com
มือถือ. 081-888-2110
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมเครือ่ งยนต์

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดอุทยั ธำนี
450/1 ม.5 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี 6100
โทร. 0-5652-1300-2
โทรสาร. 0-5652-1297-8

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนองฉำงแก๊ส
สน 7853
เลขที่ 173 ถนนรักการดี ตําบลอุทยั ใหม่
อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000

13 เชียงราย

นำยฉัตรชัย พัฒนำนุภำพ
(ประธาน)
อีเมล. maesaisila@windowslive.com
มือถือ. 089-8508663
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง

สภำอุตสำหกรรม จังหวัดเชียงรำย
419 ม.21 ถ.สิงหไคล
ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-715-399
โทรสาร. 053-744-339

หจก.แม่สำยศิ ลำ
สน 6398
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

14 เชียงใหม่

นำยอนุชำ มีเกียรติ ชยั กุล
(ประธาน)
อีเมล. anucha@hexadentallab.com
มือถือ. 081-8851451
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ฟันปลอม

สภำอุตสำหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ชัน้
1 อาคารศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-304-346-7
โทรสาร. 053-246-353

บริ ษทั เอ็กซำ ซี แลม จำกัด
สน 8210
เลขที่ 213 หมู่ 5 ต.สันพระเนตร อ.สัน
ทราย
จ.เชียงใหม่ 50210

15 เพชรบูรณ์
(ประธำนใหม่)

นำยสมเกียรติ กิ ตติ ธรสมบัติ
สภำอุตสำหกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์
(ประธาน)
172/1 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง
อีเมล. somkiatk@bykicecream.com อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
มือถือ. 081-474-9449
โทร. 056-748-758
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหน่าย
โทรสาร. 056-748-759
ไอศกรีม

บริ ษทั บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
สน 5380
เลขที่ 639/2 ถนนเพชรเจริญ ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
67000

16 แพร่
(ประธำนใหม่)

นำยกฤตำนนท์ ถนอมทรัพย์ทวี
(ประธาน)
อีเมล. phraefti233@gmail.com
มือถือ. 081 884 1818
ประเภทธุรกิจ : จําหน่ายของเก่า

บริ ษทั แพร่ปรีดำอุตสำหกรรม จำกัด
สน 4622
เลขที่ 183 หมูท่ ่ี 1 ถนนหลวงหมายเลข
101 ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง จังหวัด
แพร่ 54000

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดแพร่
โรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์
3 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 054-523-233
โทรสาร. 054-523-233
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