รายชือคณะกรรมการนายกกิตติมศักดิ และทีปรึกษา
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
วาระ 2561 – 2563
ลําดับที

ชือ

ตําแหน่ ง

ทีอยู่

โทรศัพท์

1

นายธรรมมา ปิ นสุกาญจนะ
บริ ษัท ปิ นรังษี จํากัด

นายก
กิตติมศักดิ

, ! ซอยลาดพร้ าว ( ถ.ลาดพร้ าว
แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม. ! !!

02-734-3488

2.

นายสมพงศ์ นครศรี
บริ ษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ 9ล
จํากัด
ดร.สุรพร สิมะกุลธร
บริ ษัท กุลธรเคอร์ บี 9 จํากัด (มหาชน)

นายก
กิตติมศักดิ

187/1 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-25028

นายก
กิตติมศักดิ

126 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

4

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
บริ ษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จํากัด

นายก
กิตติมศักดิ

5

นายศุภชัย สุทธิพงษ์ ชยั
บริ ษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริ ค จํากัด

นายก
กิตติมศักดิ

6

นายวิษณุ ลิมวิบลู ย์
บริ ษัท มิตรอน ซีอี จํากัด

นกยก
กิตติมศักดิ

7

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
บริ ษัท กันยงอีเลคทริ ก จํากัด
(มหาชน)
นายเกียรติพงศ์ น้ อยใจบุญ
บริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด
(มหาชน)
ดร.วิพรรธ์ เริ งพิทยา
บริ ษัท วิปเทล จํากัด

ทีปรึกษา

10

นายประเสริ ฐ ประคุณศึกษาพันธ์
บริ ษัท เดอะควอลิตี 9ไวร์ จํากัด

ทีปรึกษา

11

นายเผ่าเทพ โชตินชุ ิต

ทีปรึกษา

988 หมูท่ ี 2 ซอยเทศบาลบางปู 60 ถนน
สุขมุ วิท ตําบลท้ ายบ้ าน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เลขที 64/1 หมูท่ ี H ถนนกิงแก้ ว ตําบลราชาเท
วะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
เลขที 88/1 หมูท่ ี 12 ซอย 120 ถนนเพชรเกษม
ตําบลอ้ อมน้ อย อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัด
สมุทรสาคร 74130
เลขที 67 หมูท่ ี 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
เลขที 9/291 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชันที
9 28
ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที 20 หมูท่ ี ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางเมือง
ใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270
เลขที 234 หมูท่ ี 10 ถนนประชาอุทิศ-วัดคูส่ ร้ าง
ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
-

3

8

9

ทีปรึกษา

ทีปรึกษา

02-326-0529-32
02-123-3039

02-718-1888

02-246-9988

02-254-7455

02-719-8777

02-716-1006

02-464-115-62

02-271-3474

รายชือคณะกรรมการนายกกิตติมศักดิ และทีปรึกษา
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
วาระ 2561 – 2563
ลําดับที

ชือ

ตําแหน่ ง

ทีอยู่

โทรศัพท์

12

นายยุทธ ตวงทอง

ทีปรึกษา

-

081-832-4787

13

นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
บจก.ตัน แอนด์ ซันส์

ทีปรึกษา

02-734-3488

14

ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ
บริ ษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด
ดร.สุน่ แก้ วชาญศลป์
บริ ษัท ฟาบริ เนท จํากัด

ทีปรึกษา

นายพลศักดิ เลิศพุฒิภิญโญ
บริ ษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสต
รี 9 จํากัด (มหาชน)
นายสมบูรณ์ หอตระกูล

ทีปรึกษา

เลขที 2111 หมูท่ ี H ซอยศรี บญ
ุ เรือง 2 ถนน
เทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที 140 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ ี 2
ถนนอุดมสรยุทธ์ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160
เลขที 5/6 หมูท่ ี 6 ซอยคุณพระ ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
เลขที RR/ R อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ ค ชันที
9
หมูท่ ี H ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
!
-

15

16

17

ทีปรึกษา

ทีปรึกษา

037-270-500

02-998-9966

02-962-3299

081-849-4183

รายชือคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
วาระ 2561 – 2563
ลําดับที

ชือ

ตําแหน่ ง

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
บจก.ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม

2.

นายกําจร คุณวพานิชกุล
บมจ. ไทย แอพพลายแอนซ์
อินดัสตรี
ดร.โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
บจก.โซนีไทย

อุปนายก

4.

นายสุรเดช บุณยวัฒน
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์

อุปนายก

5.

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค

อุปนายก

6.

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน
บจก.แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ ง

อุปนายก

7.

นายกิตติ สุขตุ มตันติ
บจก.แอดวานซ์ อีเลคทริ ค แอนด์
อีเลคทรอนิค
นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
บจก.นันทวัน

อุปนายก

9.

นายฐิ ติพนั ธุ์ ธัชสิริปณ
ุ ณวิช
บจก.โอพีเอส โมบาย ออดิโอ

อุปนายก

142/7 ซ.ลาดพร้ าว แขวงเจ้ าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

0-2933-1781-4

10.

นายนําชัย เอกพัฒนพานิชย์
บจก.ตัน แอนด์ ซันส์

อุปนายก

2117 หมู่ 4 ซ.ศรี บญ
ุ เรื อง2 ถนนเทพารักษ์
ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

0-2384-3848

8.

อุปนายก

อุปนายก

129/1-5 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย
อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

1

3.

นายก

ทีอยู่

RR/ R อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ ค ชัน9
หมูท่ ี H ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
!
2126 อาคารกรมดิษฐ ชัน9 4 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพฯ 10320
2 พรี เมียร์ เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด
กรุงเทพฯ 10250
107/1 หมู่ 1 ถนนบางนา – ตราด กม.27
ตําบลบางเพรี ยง อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี จังหวัดกรุงเทพฯ
10210
23/218 ม.8 ซอยพงษ์ ศิริชยั 2 ถนนเพชรเกษม
ตําบลอ้ อมใหญ่ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73160
161 ถนนราชดําริ ตําบลลุมพินี อําเภอปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

0-2588-3010
0-2589-0160#1005
02-055-3900-99

0-2715-6337-8

0-2301-2492-3

0-2338-1414-8

02-573-4787 # 107

0-2642-52413

0-2882-2033

รายชือคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
วาระ 2561 – 2563
ลําดับที

ชือ

ตําแหน่ ง

ทีอยู่

โทรศัพท์

เลขที ( ซอยลาดพร้ าว VH (ซอยศรี สขุ )
ถนนลาดพร้ าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร !V !
801/230-231 ถนนพหลโยธิน กม. 28
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

0-2658-0670

11.

นายปั ญญาสาร ปริ ศวงศ์
บจก. อีโค แมท

อุปนายก

12.

นายพฤฒิ เมาลานนท์
บจก.โปรทรอนิกส์

อุปนายก

13.

นายรวิวฒ
ั น์ พนาสันติภาพ
บจก.ไทยเอ็นเนอร์ ยคอนเซอร์
ี
เวชัน

อุปนายก

320 ม. 1 ถ.สุรรณ – โพธิพระยาสายใน
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

035-408-581-3

14.

นางสาววรพรรณ ลิ 9มตระกูล
บจก.อินเตอร์ เอเชีย เทรดดิ 9ง

อุปนายก

0-2394-3952

15.

นายอุดม เสถียรภาพงษ์
บจก.ไทยโก้ เอนเนอร์ จี

อุปนายก

16.

นายต่อศักดิ ชอบพานิช
บจก.ทีพีเอส รี ฟริ กเจอเรชัน

อุปนายก

1 ซอยอุดมสุข 45 ถนนสุขมุ วิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพฯ 10260
99/29 อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ ค ชันที
9 6
หมูท่ ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
9/29 ซอยสามวา 7 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร !( !

17.

นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล
บจก. เอส.เค.โพลีเมอร์

เลขาธิการ

18.

นางสาวนาตยา กีรติภกั ดี
บจก.เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริง

เหรัญญิก

19.

20.

166 ซอยเทียนทะเล 20 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150

0-2694-3133
#124

08-1803-2633

09-3140-0450

0-2892-1092-97

0-2742-7060
#163

นายกมล ตรี วิบลู ย์
บจก.ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริง

8/2 ซอยริ มทางด่วน 2 ถนนสุขมุ วิท 62
แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ
10260
รองเลขาธิการ 115 ซอยโชคชัยจําเริ ญ ถนนพระราม 3 ตําบลบาง
โพงพาง อําเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ

นางสาวขวัญจิต สุดสวัสดิ
บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

รองเลขาธิการ 1627 หมู่ 7 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2715-2919

0-2295-2121

รายชือคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
วาระ 2561 – 2563
ลําดับที

ชือ

ตําแหน่ ง

ทีอยู่

โทรศัพท์

21.

นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ
บมจ.กันยงอีเลคทริ ก

รองเลขาธิการ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2337-2900
#512

22.

นายชวลิต มโนวิลาส
บราโว อินเตอร์ เนชันแนล

รองเลขาธิการ 65/114 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

02-246-2200

23.

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล
รองเลขาธิการ
บจก.สตาร์ ซี เอ็น ซี เทคโนโลยี
(ประเทศไทย)
นายณรงค์ ดอกเพชร์
รองเลขาธิการ
บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

24.

25.

นายธนวัต วิโรจวานิช
บจก.อธิพฒ
ั น์-ธนวัฒ

26.

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน
เอเชีย จํากัด (มหาชน)
นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์
บริ ษัท มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริ ค คอนซูม
เมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด

27.

47 ซอยอ่อนนุช 62 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250

140 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ ี 2
035-277-821
ถนนอุดมสรยุทธ์ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160
รองเลขาธิการ 85/1,3,6,14 หมูท่ ี 7 ซอยสุขสวัสดิ 78 ถนนสุขสวัสดิ 0-2464-1660แขวงบางจอก เขตพระประแดง จังหวัด
2
สมุทรปราการ 10130
รองเลขาธิการ 157 ซ.รามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา แขวงบางเขน
0-2792-2400
เขตบางเขน กทม. 10230
#2409
รองเลขาธิการ 700/406 หมู่ 7 ตําบลดอนหัวฬอ่
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

038-265-800
08-9124-4700

รองเลขาธิการ 27,29 ซอยบางนา – ตราด กม. 34 แขวงบางนา
เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260

0-2746-9500
#369

28.

ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา
บริ ษัท ลีโอนิคส์ จํากัด

29.

นายวัชรพงษ์ ซือตรง
รองเลขาธิการ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรม ถนนสุขาภิบาล 8
บริ ษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
ตําบลบ้ านบึง อําเภอศรี ราชา ตําบลบ้ านบึง จังหวัด
ชลบุรี 20230
นายสุชาติ ตังตฤษณา
9
รองเลขาธิการ 393 หมู่ 3 ตําบลบ้ านคลองสวน
บริ ษัท พรี วาเลนซ์ อุตสาหกรรม
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
จํากัด

30.

0-2945-9775

09-4939-7591

0-2461-5957-8

รายชือคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
วาระ 2561 – 2563
ลําดับที

ชือ

31.

นายศักดา สารพัดวิทยา
บริ ษัท ทรอปปิ คอลเทค จํากัด

32.

นายอัครพล สุขตา
บริ ษัท นเรศ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จํากัด
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
บริ ษัท ทีไอซี เอนจิเนียริงโปรดักส์
จํากัด
นายจิตติน สีบญ
ุ เรื อง
บริ ษัท ชาร์ ป ไทย จํากัด

33.

34.

ตําแหน่ ง

ทีอยู่

โทรศัพท์

รองเลขาธิการ 26 โครงการมาตาเซ็นเตอร์ ห้ อง D1 ซอยรามคําแหง 08-5810-9539
94/1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จ.กทม. 10240
รองเลขาธิการ 53 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทรายอําเภอเมืองนนทบุรี 06-4263-1888
จังหวัดนนทบุรี 11000
รองเลขาธิการ 3395/39 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

08-1988-5779

กรรมการ

952 ชัน9 12 อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500

0-2638-3500

นายเฉลิมชาติ การุญ
บริ ษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบนํ 9ายา
จํากัด
นายเกตินาท สัมฤทธิ
บริ ษัท พรี ไซซ อีเลคตริ ค แมนูแฟค
เจอริ ง จํากัด
นางสุภาณี จันทศาศวัต
บริ ษัท กุลธรอิเล็คทริ ค จํากัด

กรรมการ

171 ม.12 ถนนบางนา – ตราด กม. 43
ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24180
103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติวานนท์
ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0-2254-4550

กรรมการ

125 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

08-1619-4107

38.

นายวิบลู ย์ รักสาสน์เจริ ญผล
บริ ษัท วอยซ์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด

กรรมการ

1179 ถนน เจริ ญกรุง แขวงสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

08-7042-5215

39.

นายธีระชัย ประสิทธิรัตนพร
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน)
นายทิศพล นครศรี
บริ ษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ 9ล
จํากัด
นายฐิ ติศกั ดิ สิมะกุลธร
บริ ษัท กุลธรเคอร์ บี 9 จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

3761/272 ตรอกนอกเขต ถ.อยูด่ ตี ดั ใหม่
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

09-0408-9595

กรรมการ

187/1 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

08-8765-5555

กรรมการ

126 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

09-4441-5055

35.

36.

37

40.

41.

กรรมการ

0-2910-970012

