ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

1

2

เลขที่

ทน1473

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
บริ ษทั พำนำโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ ง อยุธยำ จำกัด

1.คุณอะคิโยชิ

โนะซูเอะ

เลขที่ 1/69 หมู่ 5 ตำบลคำนหำม อำเภออุทยั

2.คุณซำดำโยชิ

โอคำโมะโตะ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร 035-330846-52 แฟกซ์ 035-226369

3.คุณวรรณี

วุฒินงค์

บริ ษทั ลัคกี้ รี ซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

1.คุณสันทิตย์

พิชิตสิ งห์

เลขที่ 75/36-37 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 2 ชั้น21

2.คุณรัฐวิทย์

อรรถยุติ

3.คุณณัฐ

กรี ทอง

1.คุณฐิติพร

ไชยสำร

บริ ษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด

1.มำโนชย์

พงษ์มำลี

เลขที่ 87 อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์ ชั้น 8 ออลซี ซนั่ เพลส

2.คุณชัยวุฒิ

ธนำดมนุสรณ์

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10300
โทร : 0-2610-5555, Fax : 0-2610-5566

คุณสุวิทย์

จึงประสำนเกียรติ

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

1.คุณภีมภัทร

ตำละลักษมณ์

เลขที่ 130/149 หมู่ที่ 3 ตำบลวันจุฬำ

2.คุณสุรชัย

วีระนิติสกุล

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร 0-3572-1445-7

3.คุณปำริ ชำต

ชลิงสุ

บริ ษทั เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณพันธุ์เทพ

กัลป์ ประภำพัฒน์

เลขที่ 139/2 หมุ่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบำงปะอิน

2.คุณวำริ น

สมำนโสร์

บริ ษทั โอริ ออน แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำกัด

1.คุณซำดำโอะ

ซึรุตะ

เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั

2.คุณเอกวุฒิ

กองทำ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร 0-3524-6828 แฟกซ์ 0-3524-6829

3.คุณพัชรี

กลิ่นชื่น

บริ ษทั ซัน แอสเซท แอนด์บิสซิเนส จำกัด

1.คุณทวีศกั ดิ์

วยำกรณ์วิจิตร

เลขที่ 32/6 หมู่ที่ 5 ถนนบำงไทร-เชี ยงรำกน้อย

2.คุณศศิธร

อ่ำวรุ่ งเรื อง

3.คุณจินตนำ

สิ ทธิ์ ประสำท

ทน2986 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทร 0-2646-7777 แฟกซ์ 0-2646-7754
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)

3

4

5

6

7

8

ทน3375

ทน3631

สน10011

สน10172

สน10330

เลขที่ 58/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู
อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13000
โทร. 0-3533-5414-5 แฟกซ์. 0-3533-5416

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร 0-3525-8222 แฟกซ์. -

สน1174 ตำบลรำชคำม อำเภอบำงไทร
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13290
โทร 0-3536-6144-6 แฟกซ์ 0-3536-6147

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

91

10

11

12

13

14

15

เลขที่

ทน1473
สน11216

สน11301

สน11396

สน1955

สน2030

สน2043

สน2782

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
บริ ษทั สเปเซียล บิซิเนส จำกัด

1.คุณสมหวัง

ถุงสุวรรณ

เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย

2.คุณอุทิศ

จันทสิ ทธิ์

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร 0-3574-4525 แฟกซ์ 0-3574-4526

3.คุณอำภัสรำ

บริ บรู ณ์

บริ ษทั เอกทวี คอนกรี ต จำกัด

1.คุณวำริ ช

ประสงค์เจริ ญ

บริ ษทั อยุธยำพลังงำนสะอำด จำกัด

1.คุณชัยธัช

สถิตนันทเดชำ

เลขที่ 49 หมู่ 2 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหำรำช

2.คุณภำคิน

สมมิตร

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13150
โทร 0-3590-2251-4 แฟกซ์ 0-3590-2250

3.คุณสอำด

ปรำดเปรี ยว

บริ ษทั โอกำโมโต้ (ไทย) จำกัด

1.คุณภำณุ

ซุ่มชูวฒั น์

บริ ษทั อยุธยำโลหะกำร จำกัด

1.คุณอดิศร

ธรรมำพฤทธิ์

เลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ กม.11 ตำบลสำมเรื อน

2.คุณนิภำพันธุ์

ธรมมำพฤทิ์

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร0-3533-0370-1 แฟกซ์ 0-3533-0403,3533

3.คุณอำรี ย ์

พันธ์วฒั นกนก

บริ ษทั เอ็นเอ็มบี มินิแบ-ไทย จำกัด

1.คุณสุนี

เชิดชูชำติ

เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.70 ตำบลเชียงรำกน้อย

2.คุณชนะ

พินิจ

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13180
โทร 0-3536-1439 ต่อ 1823 แฟกซ์ 0-3536-1477

3.คุณคำรณ

สังรู ป

บริ ษทั เปอริ เอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณทวีศกั ดิ์

รุ จิพิสิฐ

เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ถนนสำยเอเซีย กม.83.5

2.คุณศรี รัตน์

ตระกูลไทยบุญญำ

ตำบลโพธิ์สำมต้น อำเภอบำงประหัน

3.คุณวุฒิ

ศุภสุทธิเวช

บริ ษทั ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณพิทกั ษ์

พฤทธิสำริ กร

เลขที่ 49 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ

2.คุณไพโรจน์

ศรี ยกุ ต์รัตน์

ตำบลธนู อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3533-1000-13 แฟกซ์. 0-35331392

3.คุณบัณฑิต

ไทรทอง

เลขที่ 110/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13260
โทร 0-3536-4993 แฟกซ์ 0-3536-4992

เลขที่ 174 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.70 ตำบลชะแมบ
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร 0-3572-1660 แฟกซ์ 0-3572-1266-7

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13220
โทร.แฟกซ์.-

16

สน2890

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

171

18

เลขที่

ทน1473
สน2990

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
บริ ษทั พรอสแพค อุตสำหกรรม จำกัด

1.คุณสง่ำ

ศรี ประเสริ ฐ

เลขที่ 31/5 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำลอย อำเภอท่ำเรื อ

2.คุณชัยยิง่

ศรี ประเสริ ฐ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13130
โทร. 0-3534-1026,-1089-10 แฟกซ์. 0-35341392

3.คุณชิน

ยันสำโรง

บริ ษทั อำยิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณอุษณี

อ่วมภักดี

เลขที่ 59 นิคมอุตสำกรรมไฮเทค (บ้ำนหว้ำ) หมู่ที่ 2

2.คุณเพทำย

สบู่หอม

1.คุณชิตผล

เก่งเขตกิจ

1.คุณสิ ทธิศกั ดิ์

วงค์อ่อน

บริ ษทั มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณโนบูโอะ

ชิบำชำกิ

เลขที่ 111 นิคมอุตสำหกรรมไฉเทค หมู่ที่ 5 ถนนสำยเอเซีย

2.คุณสมโภชน์

ชุ่มหฤทัย

3.คุณรัญญำณี

บุญมำ

บริ ษทั เอี๊ยบฮวดเส็ง จำกัด

1.คุณสุรศักดิ์

เอี่ยมดีงำนเลิศ

เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 กม.28 ตำบลแคออก

2.คุณไพฑูรย์

สุแพง

บริ ษทั ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด(มหำชน)

1.คุณพจน์

นัยนภำเลิศ

เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ถนนปทุม-เสนำ กม.28 ตำบลห่อหมก

2.คุณสวัสดิ์

ภูษณะดิลก

อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13190
โทร.0-3520-1997-8 แฟกซ์ .0-3520-1993

3.คุณชูชยั

พญำนรสมิต

สน3370 ถนนเอเซีย ตำบลบ้ำนโพ อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3535-0001-4 แฟกซ์ .0-3535-0005
บริ ษทั อิสบิสโก้ (ประเทศไทย)
เลขที่ 365 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน หมู่ที่ 2

19

สน3398 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3522-1422-3 แฟกซ์. 0-3525-8325
บริ ษทั สยำมโมเดิร์นพลำสติก อินดัสทรี่ จำกัด

20

21

สน3408

เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทยั อำเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13120
โทร. 0-3533-5084 แฟกซ์. 0-3533-5084

สน3740 กม.59-60 ตำบลบ้ำนหว้ำ อำเภอบำงปะอิน
จังวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร.03535-0058-67 แฟกซ์.0-3535-0057

22

23

สน4030

สน4088

อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13190
โทร.03578-3500 แฟกซ์.0-3578-3502

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

เลขที่

1.คุณอิสระ

อยูส่ บำย

2.คุณพีระภัทร

ศิริพชั รกูล

บริ ษทั เอ็น.วี.อรัญญิก จำกัด

1.คุณพำกร

วังศิลำบัตร

เลขที่ 48/3 หมู่ที่ 5 ถนนนครหลวง-ท่ำเรื อ ตำบลแม่ลำ

2.คุณปรำโมทย์

ยอดประดู่

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13260
โทร. 0-3535-657-8 แฟกซ์. 03535-9282

3.คุณอัจฉรำ

วงษ์วำนิช

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

เลขที่ 157 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร

2.คุณตรำธรรม

วัฒนำ

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร. 0-3521-4932 แฟกซ์. 0-3521-4931

3.คุณพรรณภำ

ไวยโชติกำ

บริ ษทั เครื่ องจักรกลสยำม จำกัด

1.คุณปิ ยชัย

กรรณสูต

เลขที่ 58 หมู่ที่ 11 ถนนโรงงำนกระดำษ ตำบลบ้ำนเลน

2.คุณต่อศักดิ์

พินิตตำนนท์

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3526-1060 แฟกซ์. 0-3526-1323

3.คุณอำนวย

จันทร์ศิริ

บริ ษทั เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

1.คุณโมริ คำซึ

นำคำมูระ

เลขที่ 46 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู

2.คุณเกียรติชยั

ประภำกรวิริยะ

บริ ษทั อุตสำหกรรมเครื่ องหอมไทย-จีน จำกัด

1.คุณสถำพร

เกียรติธนำกร

เลขที่ – หมู่ที่ 2 ถนนลำดบัวหลวง อำเภอลำดบัวหลวง

2.คุณสำคร

เกียรติธนำกร

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13230
โทร. 0-3537-9211-3 แฟกซ์. 0-3537-9500

3.คุณบังอร

เกียรติธนำกร

บริ ษทั ไฮท์ เทรลเลอร์ เอเชีย จำกัด

1.คุณไวพจน์

แก้วขำ

เลขที่ 168 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน หมู่ที่ 16

2.คุณวิลเลี่ยม

จอห์น บริ นินสตูว์

3.คุณอรปภำ

หวำนชะเอม

บริ ษทั รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัด

1.คุณพนิดำ

รัตนวำนร

เลขที่ 3/1 ถนนลำดบัวหลวง-ไม้ตรำ ตำบลพระยำบันลือ

2.คุณพิชยั

ถิ่นสันติสุข

อำเภอบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13230
โทร. 03578-2218-21 แฟกซ์. 0-3578-2222

3.คุณมำนพ

สุขชู

บริ ษทั เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
1
24

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่

เลขที่ 549 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน
ทน1473
สน4103 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3525-8278 แฟกซ์ .0-3522-13910

25

26

27

28

29

30

สน4118

สน424

สน428

สน4394

สน4554

อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3533-0749-52 แฟกซ์. 0-3533-0753

สน4826 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบำงกระสั้น อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3522-1090 แฟกซ์. 0-3522-1099

31

สน5101

*ลำออกจำกสอท.อยุธยำแต่ไม่ได้ลำออกจำกสอท.แห่งประเทศไทย

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

321

33

เลขที่

ทน1473
สน5144

สน5154

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
บริ ษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหำชน)

1.คุณสมพงษ์

เมธำสถิตสุข

เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้ำงใหญ่ อำเภอบำงไทร

2.คุณไพรัตน์

วิวฒั น์บวรวงษ์

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13290
โทร. 0-3537-2961-6 แฟกซ์. 0-3528-3314

3.คุณอัฎธพร

แสงปริ ญญำ

บริ ษทั ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด

1.คุณพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

เลขที่ 157/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยทิน ตำบลลำไทร

2.คุณโยชิโนริ

ยำมำมูระ

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170

3.คุณภัทรพล

พุทธสุวรรณ

บริ ษทั ทอร์ ช ไล้ท์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณลิน

ยิน เทียน

เลขที่ 1/9 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ

2.คุณอนันต์

มณี ฉำย

ตำบลคำนหำม อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3533-0098-9 แฟกซ์. 0-3533-0100

3.คุณนที

นกทอง

บริ ษทั คอสมอส บริ วเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณอวยชัย

ตันทโอภำส

เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 54 ตำบลลำไทร

2.คุณอัจฉพงษ์

อรุ ณสกุล

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร. 0-3536-2175-8 แฟกซ์. 03536-2179

3.คุณสุภิญญำ

เจนจิรวงศ์

บริ ษทั ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณวัลลภำ

ศิวเดชำเทพ

เลขที่ 1/11,1/12 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคำนหำม

2.คุณประพนธ์

คงโพธิ์

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สำโรช จำกัด

1.คุณสำโรช

ธีรศิลป

เลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ สำมต้น อำเภอบำงปะอิน

2.คุณสุดำวดี

ธีรศิลป

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13220
โทร. 0-3577-9507,086-7986108

3.คุณดวงแก้ว

ธีรศิลป

บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณสัมพันธ์

ศิลปนำฎ

เลขที่ 140 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน หมู่ที่ 2

2.คุณณรงค์

ดอกเพชร์

3.คุณพูนสุข

สุวรรณดี

บริ ษทั ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

1.คุณสันติ

วัดผ้ำพับ

เลขที่ 38/5 หมู่ที่ 2 ตำบลตำนิม อำเภอบำงปะหัน

2.คุณวิลำวรรณ

โสตถิตเศรษฐ์

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13220
โทร. 03577-7202-3 แฟกซ์. 0-3577-7204

3.คุณบงกช

แจ่มทวี

โทร : 0-3521-5518-9,Fax : 0-3521-5520

34

35

36

37

38

สน5172

สน5218

สน5912

สน5936

อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3533-0030 แฟกซ์. 0-3533-0037

สน6213 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3527-7000 แฟกซ์. 0-3527-8050

39

สน6607

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

เลขที่

บริ ษทั เวิรล์ด ควอลอตี้ จำกัด
1
40

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
1.คุณชุนจิ

อันรักกุ

2.คุณสมทรง

ธำระพุทธิ

3.คุณโชติกำ

ชูอำนำจ

บริ ษทั เวนเจอร์อินคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

1.คุณธนกร

อำรี ยม์ ิตร

เลขที่ 45 หมู่ที่ 12 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ

2.คุณธิดำวรรณ

ไชยสัตย์

ตำบลธนู อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร : 0-3522-6280-4,Fax : 0-3522-6710

3.คุณศรัญญำ

จิตนำกูล

บริ ษทั ไทยซูมิล็อคซ์ จำกัด

1.คุณปะพีร์

เสนียศ์ รี สนั ติ

เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 5 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ

2.คุณฉัตรสรวง

ไตรเสรี กิจ

ตำบลคำนหำม อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3522-7044-51 แฟกซ์. 0-3522-7055

3.คุณกัลป์ ยำนี

ศรี นุช

บริ ษทั ไทยสแครป เซ็นเตอร์ จำกัด

1.คุณขจรศักดิ์

มหคุณวรรณ

เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนตะวันตก ตำบลเชียงรำกน้อย

2.คุณประเสริ ฐ

มหคุณวรรณ

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13180
โทร. 0-3526-9315 แฟกซ์. 0-3526-9317

3.คุณกำญจนำ

มหคุณวรรณ

บริ ษทั สยำม เค็นเซทสุ จำกัด

1.คุณอติพร

บุญญวโรภำส

เลขที่ 122 หมู่ที่ 4 ตำบลบำงพระครู อำเภอนครหลวง

2.คุณทำคุยำ่

ชิบำตะ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13260
โทร. 0-3536-0146-8 แฟกซ์. 0-3536-4149

3.คุณศิริวรรณ

ผ่องแผ้ว

บริ ษทั เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณนัยนำ

สุขอำรมณ์

เลขที่ 113/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบำงพระครู อำเภอนครหลวง

2.คุณเพ็ญนภำ

กุลมณี

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13260
โทร. 0-3536-4065-9 แฟกซ์. 0-3536-4070

3.คุณสมใจ

เชื้อพันธ์

บริ ษทั มำสโปร แอมเทค คอร์เปอเรชัน่ จำกัด

1.คุณมิซึรุ

โยชิกำว่ำ

เลขที่ 121/2 หมูที่ 4 ตำบลบำงพระครู อำเภอนครหลวง

2.คุณขวัญฤดี

สุทนต์

บริ ษทั โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

1.คุณมำซยุกิ

ยำกุระ

เลขที่ 258 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก

2.คุณศิริวรรณ

จรัสบุญประชำ

เลขที่ 109 นิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (ไฮ-เทค) หมู่ที่ 1
ทน1473
สน6814 ถนนสำยเอเชีย ตำบลบบ้ำนเลน อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3535-0149-152 แฟกซ์. 0-3535-0128-9

41

42

43

44

45

46

47

สน6979

สน7052

สน7055

สน7060

สน7066

สน7070

สน7122

จ.พระนครศรี อยุธยำ 13260
โทร. 0-3536-4155 แฟกซ์. 0-3536-4145

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3525-8321-2

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

481

49

50

51

52

53

54

55

เลขที่

ทน1473
สน7123

สน7211

สน7307

สน7316

สน7349

สน7390

สน7416

สน7434

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
บริ ษทั เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณฮิเดโอะ

ฮำกะ

เลขที่ 216 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก

2.คุณณรงค์

ขันธรักษ์

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3525-8024-6 แฟกซ์. 0-3525-8022

3.คุณนครชัย

คำด้วง

บริ ษทั ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณมำซำรุ

อิซูมิ

เลขที่ 527 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก

2.คุณจิรวรรณ

ลิ่มวงศ์

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3522-1377-9 แฟกซ์. 0-3522-1376

3.คุณพัชรี

กุหลำบ

บริ ษทั เบียร์ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด

1.คุณทำนำย

รำชโคตร

เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยำ-เสนำ ตำบลน้ ำเต้ำ

2.คุณปะภำพร

ชำญชัยภัคดี

อำเภอบำงบำล จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13250
โทร. 0-3528-9333-45 แฟกซ์. 0-3528-9317

3.คุณสิ ริอร

ขุนทอง

บริ ษทั บำงไทร อุตสำหกรรม จำกัด

1.คุณเต็กมิ้ง

แซ่โง้ว

เลขที่ 15/2 หมู่ที่ 6 ถนนวัดท่ำชุง ตำบลไม้ตรำ

2.คุณวัลลภำ

จำรุ อำไพแสง

บริ ษทั แก้วกรุ งไทย จำกัด

1.คุณบุญชู

สถิตมัน่ ในธรรม

เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร

2.คุณปิ ยะ

รัตน์วงศ์วิรุฬห์

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร. 0-3528-7010-4 แฟกซ์. 0-3528-7235

3.คุณมนิดำ

สถิตมัน่ ในธรรม

บริ ษทั เจ็ม ซิต้ ี เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จำกัด

1.คุณเจมส์

วิลเลี่ยม กิบสัน

เลขที่ 269 หมู่ท5ี่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

2.คุณพรชัย

สำเมือง

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร. 0-3527-2329-32 แฟกซ์. 0-3527-2300

3.คุณธนพร

บุญธรรม

บริ ษทั มูรำคำมิ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ไทยแลนด์) จำกัด

1.คุณสมเลิศ

ตั้งปวิทยำ

เลขที่ 1 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 5 ตำบลอุทยั

2.คุณฉวีวรรณ

สิ ทธิไกรพงษ์

อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3522-7202-7 แฟกซ์. 0-3522-7208

3.คุณเกียรติคุณ

เพิ่มอรุ ณ

บริ ษทั สมำร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด

1.คุณมยุรี

เชำว์เลิศเสรี

เลขที่ 142 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ตำบลบ้ำนเลน

2.คุณอรุ ณ

ชมชำญ

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3531-4020-5 แฟกซ์. 0-3531-4029

3.คุณไพบูรณ์

ทิมทอง

อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13190
โทร. 0-3574-1333 แฟกซ์. 0-3574-1337-8

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

561
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เลขที่

ทน1473
สน7613

สน7892

สน8229

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
บริ ษทั แทนไท กรี นคลีน จำกัด

1.คุณประมุข

จึงรักเสรี ชยั

เลขที่ 52/91 หมู่ 9 ซอยรำมอินทรำ 34 ถนนรำมอินทรำ

2.พ.ต.ท.สุเทพ

ศรี สงั ข์

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุ งเทพมหำนคร 10230
โทร. 0-2944-5551-3 แฟกซ์. 0-2944-5554

3.คุณศุภวัฒน์

สิ งห์กรณ์

บริ ษทั คิตำกำว่ำ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณบัณฑิกำ

จันทสี ร์

เลขที่ 126 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเลน อำเภอบำงปะอิน

2.คุณเทิดศักดิ์

คงสำคร

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3535-0201-3 แฟกซ์. 0-3535-0204

3.คุณโตโมยะ

อิวำฮำชิ

บริ ษทั เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด

1.คุณบัวทอง

จันทสิ ทธิ์

เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ซอยเอนกถำวร ตำบลพยอม

2.คุณเดชำ

อำจกล้ำ

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13170
โทร. 0-3574-4527-30 แฟกซ์. 0-3574-4526

3.คุณภูมิพฒั น์

คล้ำยพิกุล

บริ ษทั โคคุโบะ ร็ อคไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณสุขมุ

ศรี โสภณำงกูร

เลขที่ 88 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน หมู่ที่ 16

2.คุณพรพัชชำ

แก้วดี

3.คุณสุนิสำ

ขำวเผือก

บริ ษทั โอเอ็ม เทคโนส จำกัด

1.คุณปิ ยรัตน์

อุตสำนนท์

เลขที่1/91 หมู่ที่ 5 ตำบลคำนหำม อำเภออุทยั

2.คุณปัฐวี

ดวงฤดีสวัสดิ์

บริ ษทั ยำมำอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกัก

1.คุณยำสุโอะ

เซย่ำ

เลขที่ 718 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน หมู่ที่ 2

2.คุณวรำภรณ์

สุวรัตน์

3.คุณแสงเดือน

แก้วปล้อง

บริ ษทั ทำคำฮำตะ พริ ซิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด

1.คุณวรำภรณ์

สุวรัตน์

เลขที่ 93 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนหว้ำ

2.คุณณัฐปกัลภ์

บ่งทรำย

อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3535-0807-9 แฟกซ์. 0-3535-0704-5

3.คุณวีรยุทธ

ส่งศิริพนั ธ์

สน8240 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบำงกระสั้น อำเภอบำงประอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3525-8970-3 แฟกซ์. 0-3525-8974
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สน8333

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3522-7452-3 แฟกซ์. 0-3522-7454

สน8377 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3526-8048 แฟกซ์. 0-3526-8050

62

สน8823

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

เลขที่

บริ ษทั โคคำ-โคล่ำ (ประเทศไทย) จำกัด
1
63

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่
1.คุณบุญเสริ ม

ไชยยอง

2.คุณอรรณพ

ถนอมวงศ์

3.คุณศจี

อำรยสนองกุล

บริ ษทั ไทย-ไลซำท จำกัด

1.คุณอรฤดี

ณ ระนอง

เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสำมบัณฑิต อำเภออุทยั

2.คุณกรธวัช

กิ่งเงิน

บริ ษทั วรวิทย์คอนกรี ต จำกัด

1.คุณวรวิทย์

พงษ์ธนะ

เลขที่ 138 ตำบลบ้ำนเกำะ อำเภอบ้ำนเกำะ

2.คุณศิริกุล

พงษ์ธนะ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13000
โทร. 081-852-2847 แฟกซ์. 0-3580-1681

3.คุณธิปไตย

ระกำทอง

บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด

1.คุณพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

เลขที่ 258 ซอยรังสิ ต-นครนำยก 49 ถนนรังสิ ต-นครนำยก

2.คุณตรำธรรม

วัฒนำ

บริ ษทั ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ จำกัด

1.คุณกรกฤช

จุฬำงกูร

เลขที่ 32-33 หมู่ 17 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงพลีใหญ่

2.คุณพูลสวัสดิ์

วุฒิกุล

เขตบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2338-6000 แฟกซ์. 0-2750-1807

3.คุณกิตติ์ธญ
ั ญำ

เลิศถิรหมื่นเดช

บริ ษทั นครหลวง อินฟิ นนิทิเกรน จำกัด

1.คุณอธิษฐ์

พุ่มเข็ม

บริ ษทั สยำม พีเค พลัส จำกัด

1.คุณปุณฑริ ก

นำคะศักดิ์เสวี

เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 5 ตำบลอุทยั อำเภออุทยั

2.คุณรมณ

นำคะศักดิ์เสวี

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-3571-9494 แฟกซ์. 0-3571-9495

3.คุณณฐมน

ยิม้ แย้ม

บริ ษทั อินโดไทย ซินเทติคซ์ จำกัด

1.คุณรัชต์

วงศ์วิสิทธิ์

เลขที่ 214 อำคำรไทยน้ ำทิพย์ (โครงกำรนอร์ธปำร์ค) ชั้น 2-3
ทน1473
สน8844 ถนนวิภำวดี-รังสิ ต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหำนคร 10210
โทร. 0-2835-1000 แฟกซ์. 0-2835-1021

64
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66

67

สน9032

สน9330

สน9377

สน10507

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210
โทร. 0-2643-7111 แฟกซ์. 0-3580-0977

ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2996-0890-196 แฟกซ์. 0-2996-1577

เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3 ถนนสำยเอเชีย-นครหลวง
68

สน11514 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13260
โทร. 0-3525-9321-4 แฟกซ์. 0-3525-9424

69

70

สน11453

สน11609

เลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลเชียงรำกน้อย
อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13160
โทร. 0-3574-2222-5 แฟกซ์. 0-3574-2226

ทะเบียนสมำชิกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 2561
ลำดับที่

711

72

73

ทน1473
สน10370

สน11791

สน10851

ผูแ้ ทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด

ชื่อสมำชิ ก-ที่อยู่

เลขที่

บริ ษทั ยูนิต้ ี อิเลคทรอนิคส์ จำกัด

1.คุณบุญญรัตน์

ขวัญเผือก

48/1 ม.8 ต.พุทเลำ อ.บำงปะหัน

2.คุณกัลยำ

เที่ยงเจริ ญ

จ.พระนครศรี อยุธยำ 13220
โทร.035-713386 แฟกซ์.035-713387

3.คุณวัลลภำ

เจียมตน

บริ ษทั ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด

1.คุณวำเกรส

โรส

1/30 ม.5 สวนอุตสำหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ

2.คุณผกำพันธ์

เปรมสุวรรณ์

ต.คำนหำม อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยำ 13210.
โทร.0-3533-0105 แฟกซ์.0-3522-6812

3.คุณจำรุ ณี

พันธ์พงษ์

บริ ษทั เอเชียกรี น เอนเนอจี จำกัด (มหำชน)

1.คุณพนม

ควรสถำพร

273/1 ถ.พระรำม 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน

2.คุณปรำโมทย์

เผ่ำมำ

กรุ งเทพมหำนคร 10150
โทร.028-940088

คุณบัญชำ

แก้วสุข

