แบบ ส.ห.11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

001

บจก. ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(1982)
โดย นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา

ไทย

บจก. ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982)

002

บริ ษทั กระบี่พารารับเบอร์ จากัด
โดย นายดนัย มนต์ภาณี วงศ์

ไทย

บริ ษทั กระบี่พารารับเบอร์ จากัด

003

บริ ษทั จะนะน้ ายาง จากัด
โดย นายสมพร ธรรมชาติ

ไทย

บริ ษทั จะนะน้ ายาง จากัด

004

บริ ษทั ฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จากัด
โดย นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล

ไทย

บริ ษทั ฉลองอุตสาหกรรมน้ ายางข้น จากัด

หน้า…………1……...ของจานวน………28……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย
ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 33 ถ.กาญนวณิ ชย์ ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. (074) 411573- 4, 411353-4
Fax. (074) 412216, 412152
Mail : huang_wen_quan@yahoo.com
: karaked.tvr@gmail.com
Website : www.tvrrubber.com
ผลิตน้ ายางข้น 11/4 หมู่ 7 ถ.กระบี่ – พังงา
ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. (075) 610875-9 Fax. (075)610879
Mail : krabipararubber@hotmail.com
: danai.krabi@gmail.com
ผลิตน้ ายางข้น 8/3 หมู่ 5 ถ. สงขลา–ปัตตานี
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. (074) 207668-9 Fax. (074)207670
E-Mail : sthammachart@yahoo.com
: chana.latex@hotmail.com
ผลิตน้ ายางข้น 75/1 หมู่ 8 ถ. จะนะ-หนองจิก
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. (074) 207657-9
Fax. (074) 207655-6
E-Mail : ataechap@yahoo.com
: clitex@loxinfo.co.th

วันเริ่ม วันหมด/พ้น ประเภท หมาย
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก เหตุ
04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)……………………………………………….. นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

005

บริ ษทั ไชยาพรลาเท็กซ์ จากัด
โดย นายพิสิษฐ์ เจริ ญพีระภิญโญ

ไทย

บริ ษทั ไชยาพรลาเท็กซ์ จากัด

006

บริ ษทั เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จากัด
โดย นายชานาญ นพคุณขจร

ไทย

บริ ษทั เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จากัด

007

บริ ษทั ซุปเปอร์ เท็กซ์ จากัด
โดย นายอนุชิต จิโรจโชติชยั

ไทย

บริ ษทั ซุปเปอร์ เท็กซ์ จากัด

หน้า………2………...ของจานวน………28………หน้า

ประเภท
วิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย
ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 99/3 หมู่ 10 ถ.เอเซี ยสายใหม่
ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา 90110
โทร. (081) 9905571,085-8920999
Fax. (074) 328908
E-Mail : pisit1972@yahoo.co.th
: chaiyapornlatex@gmail.com
Web : www.chaitex.com
ผลิตน้ ายางข้น 55 ถ.ราษฏ์ยนิ ดี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 342742-47
Fax. (074) 342781,342778
chumnarn@southlandholding.com
Web : www.southlandholding.com
ผลิตน้ ายางข้น 88/8 หมู่ 4 ถ.สุขยางค์
ต.ตาเนาะแมเราะ (บ้าน กม.7)
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. (073) 378299,378300
Fax. (073) 378298
M : chaiwatsupertex@hotmail.com
Nucharinsupertex@hotmail.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น ประเภท หมาย
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก เหตุ
04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………...นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห.11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

008

บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด สาขาตรัง
โดย นายสุธี อรุ โณประโยชน์

ไทย

บริ ษทั ตรังลาเท็กซ์ จากัด

011

บริ ษทั ที.ที.ลาเท็กซ์ แอนด์ โปรดักซ์ จากัด
โดย นายอภิพฒั น์ วิทกั ขมนตรี

ไทย

บริ ษทั ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักซ์ จากัด

012

บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
โดย นายดิเรก ปัญญาดวงเลิศ

ไทย

บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)

หน้า…………3……...ของจานวน………28..……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 227 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาขาว
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. (075) 233136-7, 271420
Fax. (075) 271369
E-Mail : trl@vonbundit.com
Website : www.vonbundit.com
ผลิตน้ ายางข้น 324/8 ถ.นาบอน-องค์การสวนยาง
ต.นาบอน อ.นาบอน
จ.นครศรี ธรรมราช 80220
โทร. (075) 491008 -9, 491134-6
Fax. (075) 491368, 491009
E-Mail : patnui@hotmail.com
: ttn@tongthainb.com
Website : www.tongthainb.com
ผลิตน้ ายางข้น 5 หมู่ 10 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าช้าง
อ.บางกล่า จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 328886-9
Fax. (074) 328890
E-Mail : diraeg@thaihua.com
: thrbk@thaihua.com
Website : www.thaihua.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

013

บริ ษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์เรชัน่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โดย นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล

ไทย

บริ ษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์เรชัน่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

015

บริ ษทั นารับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ จากัด
โดย นายสุชาติ เตชานุรักษ์

ไทย

บริ ษทั นารับเบอร์แอนด์ ลาเท็คซ์ จากัด

016

บริ ษทั นาบอนรับเบอร์ จากัด
โดย นายพิบูลย์ พันธุ์พิพฒั น์

ไทย

บริ ษทั นาบอนรับเบอร์ จากัด

หน้า………4………...ของจานวน………28………หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 99/1-3 ม.13 กฤษดานคร 21
ถ.บางนา – ตราด กม.7 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. (02) 7517171
Fax. (02) 3162485, 3165873
E-Mail : market@thaitex.com
: pattarapol@thaitex.com
Website : www.thaitex.com
ผลิตน้ ายางข้น 60 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900
โทร. (02) 5915148
Fax. (02) 5915149
M : numrubberandlatex@gmail.com
Web :www.numrubberandlatex.com
ผลิตน้ ายางข้น 278 ม. 2 ต. นาบอน อ.นาบอน
จ.นครศรี ธรรมราช 80220
โทร. (075) 491377
Fax. (075) 491054
E-Mail :nabonrubber@hotmail.com
: nabonrubber@windowslive.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

019

บริ ษทั พัทลุงพาราเท็กซ์ จากัด
โดย นางสาวสุดธิดา ทันตานนท์

ไทย

บริ ษทั พัทลุงพาราเท็กซ์ จากัด

020

บริ ษทั มาล์เทครับเบอร์ จากัด
โดย นายประพันธ์ ว่องสุวรรณ์เลิศ

ไทย

บริ ษทั มาล์เทครับเบอร์ จากัด

021

บริ ษทั เมืองใหม่กตั ทรี จากัด (มหาชน)
โดย นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

ไทย

บริ ษทั เมืองใหม่กตั ทรี จากัด (มหาชน)

หน้า………5………...ของจานวน………28……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 73 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 245198 ,233546,346268
Fax. (074) 220707
E-Mail : sudthida@phattex.net
: admin@phattex.net
Website : www.phattex.biz
ผลิตน้ ายางข้น 110 ถ.ศรี ภูวนารถใน ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 253051 – 2
Fax. (074) 253050 ,424400
Mail : mtr@maltechrubber.co.th
ผลิตน้ ายางข้น 9/17 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. (076) 211332 ,211407
Fax. (076) 215966
E-Mail : mmg@mmguthrie.com
: marketing@mmguthrie.com
Website : www.mmguthrie.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

022

บริ ษทั ยาง วี เอ จากัด
โดย นายพินิต เหล่าสุนทร

ไทย

บริ ษทั ยาง วี เอ จากัด

025

บริ ษทั รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด
โดย ดร.ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

ไทย

บริ ษทั รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จากัด

027

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

โดย นายไชยยศ สิ นเจริ ญกุล

หน้า………6………...ของจานวน………28……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย
ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 466 ซ.อ่อนนุช 17 ถ.สุขมุ วิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพ 10250
โทร. (02) 3316036 – 7
Fax. (02) 3317856
E-Mail : valatex@ksc.th.com
ผลิตและส่งออก 109 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
น้ ายางข้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร. (074) 291223 – 4
Fax. (074) 291477
Mail: thanabut@sritranggroup.com
Website : www.sritranggroup.com
ผลิตและส่ งออก 10 ซอย 10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
น้ ายางข้น อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. (02) 2074500
Fax. (02) 1082241-44
Mail : thanabut@sritranggroup.com
Website : www.sritranggroup.com

วันเริ่ม วันหมด/พ้น ประเภท หมาย
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก เหตุ
04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก
028

ชื่อสมาชิก
บริ ษทั ศรี เจริ ญลาเท็กซ์ จากัด
โดย นายอธิคุณ สิ นธุนนท์

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

ไทย

บริ ษทั ศรี เจริ ญลาเท็กซ์ จากัด

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ
ผลิตน้ ายางข้น

ทีต่ ้งั สานักงาน
888/126 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ชั้น 12 ห้อง 126 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

โทร. (02) 2542954-6 Fax. (02) 2531986

030

บริ ษทั หน่าฮัว่ รับเบอร์ จากัด
โดย ดร.ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

ไทย

บริ ษทั หน่ าฮัว่ รับเบอร์ จากัด

031

บริ ษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์เรชัน่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สาขา 00002
โดย นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล

ไทย

บริ ษทั ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์ เรชัน่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

หน้า………7………...ของจานวน…….…28……หน้า

E-Mail : sjrsuwit@hotmail.com
: namthipsjr@yahoo.com
Website : www.srijaroengroup.com
ผลิตและส่ งออก 99 ม.3 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สานักขาม
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
น้ ายางข้น
โทร. (074) 379984-6, 379989-9
Fax. (074) 379987
Mail : thanabut@sritranggroup.com
Website : www.sritranggroup.com
ผลิตน้ ายางข้น 124 ม.11 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90250
โทร. (074) 291172-4
Fax. (074) 471633
E-Mail : montree@thaitex.com
Website : www.thaitex.com

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน
170 ม.7 ถ.ยะลา – สถานีวิทยุ
ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. (073) 214991
Fax. (073) 211776
E-Mail : yalalatex170@hotmail.com
79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
จ.นครศรี ธรรมราช 80220
โทร. (075) 470727
Fax. (075) 470726
Mai : phaiboon.rubber@gmail.com
: factory-2@hotmail.com
164/7 ซ.สุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร)
ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110
โทร. (02) 6641921 - 4
Fax. (02) 6641920
E-Mail : noocharee@yahoo.com
: arumpoey@hotmail.com
Website : www.ny-group.com

034

บริ ษทั อุตสาหกรรมน้ ายางยะลา จากัด
โดย นายสมพงศ์ สิ มาพัฒนพงศ์

ไทย

บริ ษทั อุตสาหกรรมน้ ายางยะลา จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

035

การยางแห่งประเทศไทย
โดย นายไพบูลย์ หอมเกตุ

ไทย

การยางแห่ งประเทศไทย

ผลิตน้ ายางข้น

037

บริ ษทั เอ็น .วาย รับเบอร์ จากัด
โดย นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์

ไทย

บริ ษทั เอ็น .วายรับ เบอร์ จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

หน้า………8………...ของจานวน………28……หน้า

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห.11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

038

บริ ษทั อินเตอร์ รับเบอร์ ลาเท็คซ จากัด
โดย นายอนุชิต จิโรจโชติชยั

ไทย

บริ ษทั อินเตอร์รับเบอร์ ลาเท็คซ จากัด

040

บริ ษทั ไทยอิสเทิร์น รับเบอร์ จากัด
โดย นางสาวสิ นีนุช โกกนุทาภรณ์

ไทย

บริ ษทั ไทยอิสเทิร์น รับเบอร์ จากัด

043

บริ ษทั เฟลเท็กซ์ จากัด
โดย นายซื อหยาง แซ่หลี

ไทย

บริ ษทั เฟลเท็กซ์ จากัด

หน้า………9………...ของจานวน………28……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 32/18 ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาธร กรุ งเทพ 10120
โทร. (02) 3501188
Fax. (02) 3501199
E-Mail : intexbkk@hotmail.com
ผลิตน้ ายางข้น 135 ม.2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี 20190
โทร. (081) 6419956
Fax. (038) 168560-1
marketing@thaieasterngroup.com
nuchy_d@yahoo.com
Web : www. Thaieasterngroup.com
ผลิตน้ ายางข้น 225 หมู่ที่ 5 ถ.สายแท่นแก้ว
ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทร. (074) 388971 – 3
Fax. (074) 388997
E-Mail : wisanu@feltex.co.th
: noot@feltex.co.th
Website : www.feltex.co.th

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

04 /11/2538

สามัญ

04 /11/2538

สามัญ

29/06/2539

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………...นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

047

บริ ษทั สปิ นเทค จากัด
โดย นายชวลิต สุขรัตน์

ไทย

บริ ษทั สปิ นเทค จากัด

ขายเครื่ องจักร

048

บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด
โดย นายบัณฑิต เกิดวงศ์บณั ฑิต

ไทย

บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

049

บริ ษทั พาโก รับเบอร์ เทรดดิ้ง จากัด
โดย นายเดชา มีสวน

ไทย

บริ ษทั พาโก รับเบอร์ เทรดดิ้ง จากัด

หน้า………10……...ของจานวน………28……หน้า

ส่งออก
น้ ายางข้น

ทีต่ ้งั สานักงาน
61/54 ซ.ทวีมิตร 8 ถ.พระราม 9
(อ.ส.ม.ท.) แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. (02) 6439931-2
Fax. (02) 2461809
E-Mail: spintech@truemail.co.th
Web : www.spintechthailand.com
20/5 ถ.โกรมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. (076) 210027 – 36
Fax. (076) 210026
E-Mail : von@vonbundit.com
Website : www.vonbundit.com
259/22 ม.1 ถ. ทุ่งสง-สุราษฎร์
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช 80110
โทร. (075) 328564, 328779
Fax. (075) 420405
Mail : decha.meesuan@gmail.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิ กภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

30/07/2540

วิสามัญ

20/03/2541

สามัญ

17/09/2541

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา)

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

050

บริ ษทั จีอีเอ เวสฟาเลีย เซพพาเรเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
โดย นายมงคล ตันศิริ

ไทย

051

บริ ษทั กรี นเทค แอนด์ คอนซัลแทนต์ จากัด
โดย นายประเสริ ฐ วิวฒั วานิชวงศ์

ไทย

052

บริ ษทั หาดสิ นรับเบอร์ จากัด
โดย นาย ฟู ซิก เฮง

ไทย

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ
บริ ษทั จี อี เอ เวสฟาเลีย เซพพาเรเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

หน้า……11………...ของจานวน……….28…..…หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย
ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้ังสานักงาน

ผลิตเครื่ องแยก 152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 7
น้ ายางข้น ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. (02) 9323140
Fax. (02) 9323137
E-Mail: Mongkol.Tansiri@gea.com
: amnuayporn.charasrotvutikul@gea.com
Website : www.gea.com
บริ ษทั กรี นเทค แอนด์ คอนซัสแทนต์ จากัด ควบคุมระบบ 1/110 ซ.พระยาสุเรนทร์ 39
สิ่ งแวดล้อม แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุ งเทพ 10510
โทร. (02) 1710156
Fax. (02) 1710157
E-mail : greenweal@hotmail.com
บริ ษทั หาดสิ นรับเบอร์ จากัด
ผลิตน้ ายางข้น 344 ถ.กาญจนวนิ ชย์ ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทร. (074) 291481-2
Fax. (074) 291995, 291545
E-mail : kae@hadsyn.co.th
Website : www.titilatex.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

26/10/2541

วิสามัญ

11/11/2541

วิสามัญ

21/11/2541

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชา
ติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

056

บริ ษทั ทุง่ สงสี่ สวัสดิ์ จากัด
โดย นายกฤติ วงศ์พารา

ไทย

บริ ษทั ทุ่งสงสี่ สวัสดิ์ จากัด

058

บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด
(มหาชน)
โดย นายมาโนช สุขจิตสาราญ

ไทย

บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด
(มหาชน)

060

บริ ษทั ร็ อคกรุ๊ พ 1986 จากัด
โดย นายประเสริ ฐ ลีละบรรยงค์

ไทย

บริ ษทั ร็ อคกรุ๊ พ 1986 จากัด

หน้า………12……...ของจานวน………28……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 109 หมู่ 7 ถ.ทุง่ สง-นาบอน ต.ชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
โทร. (075) 332094-6
Fax. (075) 332093
E-Mail : marketsiw@gmail.com
: marketing@sisawad.co.th
Website : www.sisawad.co.th
จาหน่ายแก๊ส 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30
แอมโมเนีย ทาวเวอร์ A ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
โทร. (02) 1209799, 1209701
Fax. (02) 2506185
manoch.sookjitsumrun@ugp.co.th
www.uniquegas.co.th
บริ การขนส่ ง 3075/1-2 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทร. (02) 7085141, 02-7084752
Fax. (02) 7085013
M : rockgroupyard@yahoo.com
: prasoet2499@yahoo.com

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

28/06/2544

สามัญ

05/03/2546

วิสามัญ

18/09/2546

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

062

หจก. หาดใหญ่ ที เอส เอ็นจิเนี ยริ่ ง
โดย นางสาวศิริลกั ษณ์ วณิ ชช์นภกุล

ไทย

หจก. หาดใหญ่ ที เอส เอ็นจิเนี ยริ่ ง

063

สมาคมยางพาราไทย
โดย นายไชยยศ สิ นเจริ ญกุล

ไทย

สมาคมยางพาราไทย

064

สมาคมผูผ้ ลิตถุงมือยางไทย
โดย นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริ ญกุล

ไทย

สมาคมผูผ้ ลิตถุงมือยางไทย

065

บริ ษทั มาร์เด็ค – ยะลา จากัด
โดย นายอนุเทพ ศรี ทวี

ไทย

บริ ษทั มาร์เด็ค – ยะลา จากัด

หน้า………13……...ของจานวน………28………หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

55/28 หมู่ 3 ตาบลคอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 429442
Fax. (074) 429972
E-Mail : tee-ts@hotmail.co.th
สมาคม
45,47 ถนนโชติวิทยะกุล 3
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 429011 – 2
Fax. (074) 429312
E-Mail : tra@csloxinfo.com
Website : www .thainr.com
สมาคม
36/80 อาคารพีเอาทาวเวอร์ (ชั้น23)
ถ.สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร. (02) 3189442 - 4
Fax. (02) 3183268
E-Mail:thairubberglove@gmail.com
ผลิตน้ ายางข้น 93-94 หมู่ 2 ต.พร่ อน อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95160
โทร. (073) 252642, 252644
Fax. (073) 252172
Mail : ameenb@mardec.com.my
: mrdyala@cscoms.com
จาหน่าย
สิ นค้า
ประเภท
เครื่ องจักร

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

17/03/2547

วิสามัญ

03/09/2547

กิตติมศักดิ์

18/11/2547

กิตติมศักดิ์

28/01/2548

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

152 หมู่ 3 ถนนคลองแงะ-นาทวี
ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทร. (074) 292182-4
Fax. (074) 292180-1
Mail : e_hup_huat@hotmail.com
79 หมู่ 3 ต. ท่าฉาง อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. (077) 277777
Fax. (077) 277799, 277711
M : pongnarate@thachanggroup.com
Web : www.thachanggroup.com
36 ถ. ป.ณัฐพล 3 ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร. (074) 220196 - 8
Fax. (074) 220199
M : vongwit@unitexrubber.com
: mktg@unitexrubber.com
: suporn@unitexrubber.com
: ting_1567@hotmail.com
Website : www.unitexrubber.com

28/01/2548

สามัญ

15/02/2548

สามัญ

30/06/2548

สามัญ

066

บริ ษทั อี ฮับ ฮวด จากัด
โดย นายพิศิษฐ์ อังคสุวรรณ

ไทย

บริ ษทั อี ฮับ ฮวด จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

068

บริ ษทั ท่าฉางรับเบอร์ จากัด
โดย นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล

ไทย

บริ ษทั ท่าฉางรับเบอร์ จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

069

บริ ษทั ยูนิเท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
โดย นายวงค์วิทย์ เสาวธารพงค์

ไทย

บริ ษทั ยูนิเท็กซ์ รับเบอร์ จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

หน้า……14………...ของจานวน………28……หน้า

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

070

บริ ษทั รัชด์ธนา เฟรท ฟอร์ เวิร์ดดิ้ง จากัด
โดย นายสุนทร หงส์อมตะ

ไทย

บริ ษทั รัชด์ธนา เฟรท ฟอร์ เวิร์ดดิ้ง จากัด

075

บริ ษทั วินเท็กซ์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จากัด
โดยนายสุ พร วีรจินดาพงษ์

ไทย

บริ ษทั วินเท็กซ์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จากัด

080

บริ ษทั กว๋ างเขิ่นรับเบอร์ (ตรัง) จากัด
โดย MR.LIN SHENG

ไทย

บริ ษทั กว๋ างเขิ่นรับเบอร์ (ตรัง) จากัด

หน้า………15……...ของจานวน………28……หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

บริ การขนส่ ง 16 ถ. คลองเรี ยน 1 อ. หาดใหญ่
จ. สงขลา 90110
โทร. (074) 357422 – 4
Fax. (074) 357425
Mail :
rushtanamanager@gmail.com
: rushtana@gmail.com
ผลิตน้ ายางข้น 8 ถ.สยามซิตตี้เซนเตอร์ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 235591-2
Fax. (074) 235593
Mail : suporn@wintexrubber.com
: wintex@wintexrubber.com
Website : www.wintexrubber.com
ผลิตน้ ายางข้น 164 ม.1 ถ.ตรัง-สิ เกา ต.นาเมืองเพชร
อ.สิ เกา จ.ตรัง 92000
โทร. (075) 570031-2
Fax. (075) 570030
Mail : GKRTRANG.01@gmail.com
: liwanqing8412@hotmail.com

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

8/10/2548

วิสามัญ

21/01/2549

สามัญ

10/09/2553

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห.11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

081

บริ ษทั ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์
จากัด
โดย นายธีระ วรพิทย์พงศ์

ไทย

บริ ษทั ดี.เอส.รับเบอร์ แอนด์ลาเท็กซ์ จากัด

082

บริ ษทั จิบหยูล่ าเท็กซ์ จากัด
โดย นายเฉลิมศักดิ์ จูฑะมงคล

ไทย

บริ ษทั จิบหยูล่ าเท็กซ์ จากัด

084

บริ ษทั เอเซีย รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
โดย นายกษิรินทร์ โมสิ กรัตน์

ไทย

บริ ษทั เอเซี ย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด

085

บริ ษทั โมลท์ เมท จากัด
โดย นายสุพร เตชานุรักษ์

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 160/1 หมู่ 4 ต. กองดิน
อ.แกลง จ. ระยอง 22160
โทร. (038) 806357
Fax. (038) 806358
E-Mail : dsrubber@hotmail.com
Web : www.dsrubberlatex.com
ผลิตน้ ายางข้น 47/6 ถ.คงคา ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. (073) 230010, 230911
Fax. (073) 230846
E-mail : cytex@cscoms.com
รับซื้ อ
86 ม.8 ต.เขาเจียก
น้ ายาง
อ.เมือง จ. พัทลุง 93000

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

10/09/2553

สามัญ

15/12/2553

สามัญ

31/08/2554

วิสามัญ

7/10/2554

วิสามัญ

โทร. (075) 555334-5 , (081) 5995999

ไทย

หน้า………16……...ของจานวน………28……หน้า

บริ ษทั โมลท์ เมท จากัด

ผลิตยางตัน

Fax. (074) 555335
M : asiarubber.co.th@gmail.com
5/5 ซอยอารี ย ์ 5 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพฯ 10400
โทร. (02) 2700291-2 #119
Fax. (02) 2700290
E-mail :kansiri@mould.mate.com
: mooming_17@hotmail.com

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

086

บริ ษทั ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด
โดย นายชูเกียรติ อุสาหะ

ไทย

บริ ษทั ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด

087

บริ ษทั แพลทินมั รับเบอร์ จากัด
โดย นายสุพร วีรจินดาพงษ์

ไทย

บริ ษทั แพลทินมั รับเบอร์ จากัด

089

บริ ษทั ที.โอ.พี. อินเตอร์ รับเบอร์ จากัด
โดย นางทิพย์ วิศลดิลก

ไทย

บริ ษทั ที.โอ.พี. อินเตอร์ รับเบอร์ จากัด

หน้า………17……...ของจานวน……..28…….หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ผลิตน้ ายางข้น 188 หมู่ 5 ถ. สายคลองแงะ
นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทร. (074) 410888
Fax. (074) 410886-7
Mail : amornrat@topglove.co.th
Website : www.topglove.com.my
8
ผลิตน้ ายางข้น ถ.สยามซิตตี้เซนเตอร์ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 235591-2
Fax. (074) 235593
Mail : suporn@wintexrubber.com
Website : www.wintexrubber.com
76/82 ซอยคุณวิศาล
ส่งออก
ถ. รัชดาภิเษก-ท่าพระ
ยางพารา
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพฯ 10600
โทร. (02) 4673879-80
Fax. (02) 4673911
E-Mail : topintrb@gmail.com
Website : www.thaitrade.com

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

11/04/2555

สามัญ

11/04/2555

สามัญ

06/09/2555

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

090

บริ ษทั แอล.ที. การยาง จากัด
โดย นางสาวเบญจวรรณ ลาชโรจน์

ไทย

บริ ษทั แอล.ที. การยาง จากัด

092

บริ ษทั เอเซีย โลจิสติกส์ จากัด
โดย นายนนทพัฐธุ์ อนันตโภไคย

ไทย

บริ ษทั เอเซี ย โลจิสติกส์ จากัด

093

บริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)
โดย นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

ไทย

บริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)

หน้า………18……...ของจานวน………28…………หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

541 หมู่ 3 ถ. จันดี อ. ฉวาง
จ.นครศรี ธรรมราช 80250
โทร. (075) 445930-2
Fax. (075) 445933
E-Mail : akearun@ltrthailand.com
: ltrubber@ltrthailand.com
Website : www.ltrubber.com
จัดทา
638/3-4 ถ. เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
เอกสาร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
ส่งออก
จ.สงขลา 90110
สิ นค้า
โทร. (074)225560, 081-7383630
Fax. (074) 232441
Mail : fenfriend_asia@hotmail.com
: jibjad @hotmail.com
Website : www.asialogistics.co.th
จาหน่าย 88 อาคารเอสซี กรุ๊ ป ชั้น 3
แก๊ส
ถ. เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
แอมโมเนีย เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทร. (02) 3480580,081-8130560
Fax. (02) 3480579
E-Mail : tassana@nfc.co.th
ผลิตยาง
แผ่น
รมควัน

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

05/10/2555

วิสามัญ

01/03/2556

วิสามัญ

01/03/2556

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห.11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่ อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

112/5 ม.1 ถ.ตรัง-สิ เกา
ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
โทร. (074) 342742
Fax. (075) 342781,342778
Mail : marketing@southlandholding.com
224 ม.4 ต.เกษตรสุวรรณ
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โทร. (038) 211822
Fax. (038) 211821
E-Mail : jootee@hotmail.com
5 ถ.สยามซิ ต้ ีเซ็นเตอร์ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 233066
Fax. (074) 261543
M : joypichsinee@centrotrade.com
416,418 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง จ.กรุ งเทพฯ 10150
โทร. (02) 8770145-6
Fax. (02) 4600309

16/08/2556

สามัญ

16/08/2556

สามัญ

13/12/2556

วิสามัญ

24/01/2557

วิสามัญ

094

บริ ษทั ยูนิแมครับเบอร์ จากัด
โดย นายสิ ริพงศ์ ข่ายม่าน

ไทย

บริ ษทั ยูนิแมครับเบอร์ จากัด

ผลิตน้ ายาง
ข้น

095

บริ ษทั บ่อทองเนเชแรลรับเบอร์เทรด
จากัด
โดย นายลักษณ์ เนื่องจานงค์

ไทย

บริ ษทั บ่อทองเนเชแรลรับเบอร์ เทรด จากัด

ผลิตน้ ายาง
ข้น

096

บริ ษทั เซ็นโทรเทรด หาดใหญ่ จากัด
โดย นายคริ สโตเฟอร์ ไมเคิล พาร์ดี

ไทย

บริ ษทั เซ็นโทรเทรด หาดใหญ่ จากัด

ซื้อขายยาง
ธรรมชาติ

097

ห้างหุ้นส่วนจากัด ยางไทยซัพพลาย
โดย นายสุนทร ดีวงกิจ

ไทย

ห้างหุ ้นส่วนจากัด ยางไทยซัพพลาย

ซื้อขายยาง
ธรรมชาติ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

M : marketing@yangthaisupply.com

Web : www.yangthaisupply.com

หน้า………19……...ของจานวน………28…………หน้า

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห.11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

098

บริ ษทั ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี จากัด
โดย น.ส.ขนิษฐา พาลุกา

ไทย

บริ ษทั ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี จากัด

099

บริ ษทั อัลฟา – ลาวาล (ไทยแลนด์)
จากัด
โดย น.ส.อโนดาต พรภวิษย์

ไทย

บริ ษทั อัลฟา – ลาวาล (ไทยแลนด์) จากัด

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

109 หมู่ 12 ต.กกแดง อ.นิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร 49130
โทร. (042) 620855
Fax. (042) 620866
M : trustrubbergroup@gmail.com
: trustrubbernok@gmail.com
Website : www.trustrubber.net
นาเข้าจาหน่าย 1/26-27 อาคารบางนาธานี ชั้น 13
ชิ้นส่วน ซ. 34 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
อุตสาหกรรม เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
ผลิตและ
ส่งออก
น้ ายางข้น

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

24/01/2557

สามัญ

24/01/2557

วิสามัญ

21/02/2557

วิสามัญ

โทร. (02) 3994419 Fax.(02) 3994420-1

100

บริ ษทั มดตะนอย โลจิสติคส์ จากัด
โดย MS.LUO YUN

ไทย

บริ ษทั มดตะนอยโลจิสติคส์ จากัด

นาเข้าถุง
Flexibag

M : Thailand.info@alfalaval.com
Website : www.alfalaval.co.th
อาคารเซาท์แลนด์รับเบอร์ ช้ นั 7
55 ถ.ราษฎร์ยนิ ดี อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. (083) 0781858
Fax. (074) 255755
M : maketing@modtanoyflexitank.com

: modtanoylogistics@outlook.com

หน้า………20……...ของจานวน………28………หน้า

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

101

บริ ษทั โปรสตาร์ รับเบอร์ จากัด
โดย นายสักกภพ รุ จิวณิ ชย์กุล

ไทย

บริ ษทั โปรสตาร์ รับเบอร์ จากัด

102

บริ ษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จากัด
โดย นายสมชาย อึงพิทกั ษ์พนั ธุ์

ไทย

บริ ษทั วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จากัด

103

บริ ษทั บีแอลที โลจิสติคส์ จากัด
โดย นายซองเหม่า ได๋

จีน

บริ ษทั บีแอลที โลจิสติคส์ จากัด

หน้า………21……...ของจานวน………28………หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ
ส่งออก
ยางพารา

ทีต่ ้งั สานักงาน

132 ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110โทร.
074-818599, 095-4419669
Fax. (074) 818599
M : marketing@prostarrubber.com
Website : www.prostarrubber.com
เคมีภณั ฑ์
1687 ซอยลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
ที่ใช้ใน
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
ระบบ
จ.กรุ งเทพมหานคร 10310
บาบัดน้ า
โทร. (02) 5592920-2, (074) 501814
Fax. (02) 5592923, (074) 501814
E-Mail : p.thanakorn@hotmail.com
: pongpat@waterdoctor.co.th
Website : www.waterdoctor.co.th
นาเข้าส่งออกถุง 43 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่
บรรจุของเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สาหรับตู้ โทร. (074) 801199
คอนเทนเนอร์ Fax. (074) 801199
Mail : daizongmao@bltflexitank.com
Website : www.flexitanks.us

วันเริ่ม
สมาชิกภาพ

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

13/05/2557

วิสามัญ

22/08/2557

วิสามัญ

22/08/2557

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิ ก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

105

บริ ษทั เบรนน์แท็ก อินกรี เดียนส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โดย นายธเนศว์ ประเวศทองโสภณ

ไทย

บริ ษทั เบรนน์แท็ก อินกรี เดียนส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ผูน้ าเข้า
และจาหน่าย
เคมีภณั ฑ์

1168/98-100 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชั้น 33 ถ.พระราม 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร จ.กรุ งเทพมหานคร 10120
โทร. (02) 6895999
Fax. (02) 6895949
Mail : thanet.prawetthongsopon
@brenntag-asia.com

03/10/2557

วิสามัญ

106

บริ ษทั ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด
โดย นายสิ ริวตั ร ตันธนะทรัพย์

ไทย

บริ ษทั ไฮ-เท็กซ์รับเบอร์ จากัด

ผลิตและ
ส่งออกน้ ายาง
จากธรรมชาติ

99/9 หมู่ 1 ถ.สุ ราษฎร์ธานี – ตะกัว่ ป่ า

19/12/2557

สามัญ

บริ ษทั เซาเทิร์นคาลิเบรชัน่ เซอร์ วิส จากัด
โดย นายอดุลย์ เหล็มโส๊ะ

ไทย

ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน
จ.สุราษฏ์ธานี 84130
โทร. (081) 8965366
Fax. (077) 319663
E-Mail : kacha.htr@gmail.com
53/28 ถ.บ้านพรุ ธานี ต.บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. (081) 5990417
Fax. (074) 384990
E-mail : s.calibration@gmail.com
Website : www.scal-lab.com

13/02/2558

วิสามัญ

108

บริ ษทั เซาเทิร์นคาลิเบรชัน่ เซอร์ วิส
จากัด

หน้า………22……...ของจานวน………28…………หน้า

สอบเทียบ
จาหน่าย
เครื่ องมือวัด
อุตสาหกรรม

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

109

บริ ษทั โพลิเมอร์ อินโนเวชัน่ จากัด
โดย นายรุ่ งเรื อง ชูชาติ

ไทย

บริ ษทั โพลิเมอร์ อินโนเวชัน่ จากัด

110

โกมล การยาง
โดย นางโกมล เนียมเกตุ

ไทย

โกมล การยาง

111

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โดย นายแสง ชัยจีระกุล

ไทย

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

112

บริ ษทั พาซ่า ลาเท็กซ์ จากัด
โดย นางสาวสายสมร ทวีทรัพย์พิทกั ษ์

ไทย

บริ ษทั พาซ่า ลาเท็กซ์ จากัด

หน้า………23……...ของจานวน………28………หน้า

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทร.(02) 9036691-3
Fax. (02) 9036694
E-mail : info@hydroperse.com
Website : www.hydroperse.com
รับซื้ อ
235/2 หมู่ 2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด
ยางแผ่นรมควัน จ.นครศรี ธรรมราช 80180
โทร. (089) 8730939
M : kamonchanok2092@gmail.com
สมาคม
2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. (074) 287285, (089) 4638832
E-mail : juntima.c@psu.ac.th
psueaa@gmail.com
Website : www.psuengineer.org
ส่งออกหมอน 241/74 ไอฟิ ลด์บางนา ถ.กาณจนาภิเษก
ยางพาราไทย แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทร. (02) 3100719 , 087-4333481
E-mail : cmo@saisamornbra.com

เคมีภณั ฑ์ผสม
สาเร็ จรู ปใช้ใน
อุตสาหกรรม
ยาง

วันเริ่ม
วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ

ประเภท หมาย
สมาชิก เหตุ

26/06/2558

วิสามัญ

18/09/2558

วิสามัญ

23/11/2558

กิตติมศักดิ์

18/12/2558

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้ า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมนา้ ยางข้ นไทย
ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

วันเริ่ม
สมาชิก
ภาพ

298/81 ม.5 ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. (074) 241340
Fax. (074) 241342
E-mail : siwakorn@v-servegroup.com
website : www.v-servelogistics.con
60/14 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์

19/02/2559

วิสามัญ

19/02/2559

วิสามัญ

29/07/2559

วิสามัญ

02/09/2559

สามัญ

114

บริ ษทั วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จากัด ( สาขา 1 )
โดย นายศิวกร วิชากิจ

ไทย

บริ ษทั วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จากัด ( สาขา 1 )

จัดทาเอกสาร
นาเข้า-ส่งออก

115

บริ ษทั หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม จากัด
โดย นายทวีพร ธนัชรุ จิกร

ไทย

บริ ษทั หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม จากัด

ขาย-เช่า-บริ การ
รถฟอร์คลิฟต์

116

บริ ษทั พาราเพียว ลาเท็กซ์ จากัด
โดย นางสาวแสงดาว เลิศกระจ่าง

ไทย

บริ ษทั พาราเพียว ลาเท็กซ์ จากัด

ผลิตหมอน
ยางพารา

117

บริ ษทั เจี่ยไทย ยางพารา จากัด
โดย นายประเสริ ฐ จรัญฤทธิกลุ

ไทย

บริ ษทั เจี่ยไทย ยางพารา จากัด

ผลิตน้ ายางข้น

หน้า………24……...ของจานวน………28…………หน้า

วันหมด/พ้น
สมาชิกภาพ

ประเภท
สมาชิก

ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. (074) 305816-8
Fax. (074) 305815
E-mail : hatyaimotors999@hotmail.com
223/25 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
โทร. (086) 3619683
Fax. (038) 195173
E-mail : paralatex@gmail.com
47/2 ม.7 ต.แสนตุง้ อ.เขาสมิง
จ.ตราด 23150
โทร. (086) 3032779
Fax. (039) 501065
E-mail : sertjtr@gmail.com

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

หมาย
เหตุ

แบบ ส.ห. 11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

118

บริ ษทั เมทัลโก้ จากัด
โดย นายยุทธพงษ์ สันเหลิม

ไทย

บริ ษทั เมทัลโก้ จากัด

119

บริ ษทั เว่ย ฮาว โมลด์ จากัด
โดย นายเยา หง ชุน

จีน

บริ ษทั เว่ย ฮาว โมลด์ จากัด

120

นายชาตรี แซ่หลิ่ว (Elite Latex)
โดย นายชาตรี แซ่หลิ่ว

ไทย

นายชาตรี แซ่หลิ่ว (Elite Latex)

121

บริ ษทั นิวเท็กซ์ ลาเท็กซ์ จากัด
โดย นายเยา เมา ชุน

จีน

บริ ษทั นิวเท็กซ์ ลาเท็กซ์ จากัด

หน้า………25……...ของจานวน………28………หน้า

สมาคมน้ ายางข้นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

ทีต่ ้งั สานักงาน

ส่งออกยางพารา

วันเริ่ม วันหมด/พ้น ประเภท
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก

533 อาคาร ฟูราม่า สี ลม ชั้น 3 ห้อง 301
ถ.สี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
จ.กรุ งเทพฯ 10500
โทร. (02) 6350335-9
Fax. (02) 6350340
E-mail :
marketing@orientalrubberproducts.com
www.orientalrubberproducts.com
ผลิตและส่ งออก 16/1 ม.6 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง
หมอนยางพารา จ.ชลบุรี 20000
โทร. (038) 150615
Fax. (038) 150615
E-mail : woeihaomold@163.com
จาหน่าย
1/19 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
และส่งออก
โทร. (085) 0398888
หมอนยางพารา E-mail : chengliantai@hotmail.com

02/09/2559

วิสามัญ

23/12/2559

วิสามัญ

23/12/2559

วิสามัญ

ผลิตและส่ งออก 7/2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
หมอนยางพารา 20160
โทร. (038) 155559, 150615
Fax. (038) 155558
E-mail : newtex.latex@gmail.com

23/12/2559

วิสามัญ

หมาย
เหตุ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า/หอการค้า
(ลงลายมือชื่อ)………………………………………………นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

122

บจก. จงหนัน อินเตอร์เนชัน่ แนล เทรดดิง
โดย พิชญพงศ์ เอกัคคตาจิต

ไทย

123

ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดตรัง จากัด
โดย นางนิตรดา อาจเส็ม

ไทย

124

บริ ษทั เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด
โดย นายสุพฒั น์ ซื่อบุณยรัตน์กูล

ไทย

125

บริ ษทั เอส ที ลาเท็กซ์ จากัด
โดย นางสาวพรลภัส ทิพชาติโยธิน

ไทย

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ
บจก. จงหนัน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เทรด ดิง

สมาคมน้ ายางข้นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

2315/7 ซ.ลาดพร้าว 67 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
จ.กรุ งเทพฯ 10310
โทร. (097) 1342533
E-mail : pier_aga@hotmail.com
: 2623533122@qq.com
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดตรัง จากัด
ผลิตและส่งออก 5 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง
สิ นค้าเกษตร
จ.ตรัง 92000
ยางพารา
โทร. (075) 290408
Fax. (075) 290418
E-mail : cooptrang_center@hotmail.co.th
บริ ษทั เบทต้า ลาเท็ก อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผลิตและส่ งออกน้ า 96/9 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21100
จากัด
ยางข้น
โทร. (092) 5307303, (080) 6728308
Fax. (038) 634392
E-mail : loveblack777@hotmail.com
บริ ษทั เอส ที ลาเท็กซ์ จากัด
ผลิตน้ ายางข้น
88 ม.3 ต.สานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
และสกิมเครฟ
90120
โทร. (074) 531869
Fax. (074) 531889
E-mail : marketing7@stlatex.com ,
account@stlatex.com ,
pornlapas@stlatex.com

หน้า………26……...ของจานวน………28………หน้า

ส่งออกหมอน
ยางพารา

ทีต่ ้งั สานักงาน

วันเริ่ม วันหมด/พ้น ประเภท
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก
03/03/2560

วิสามัญ

23/06/2560

วิสามัญ

17/11/2560

สามัญ

17/11/2560

สามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า/หอการค้า
(ลงลายมือชื่อ)……………………………………..……………… นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

หมาย
เหตุ

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

สมาคมน้ ายางข้นไทย

ประเภท
วิสาหกิจ

126

บริ ษทั เอ็มเอ็มเอ ซิ เคียวริ ต้ ีซีล
(ประเทศไทย) จากัด
โดย นางสาวณยาณุช คาแหงวงศ์

ไทย

บริ ษทั เอ็มเอ็มเอ ซิ เคียวริ ต้ ีซีล
(ประเทศไทย) จากัด

ส่งออกและนาเข้า
Security Seal

127

บริ ษทั ที.เอ็ม. คอร์ปอร์ เรชัน่ จากัด
โดย นางสาวทิพวรรณ มนัสธีรภาพ

ไทย

บริ ษทั ที.เอ็ม. คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด

เคมีภณั ฑ์ระบบ
บาบัดน้ าและ
เคมีภณั ฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมยาง

128

บริ ษทั ทัทวิน จากัด
โดย นางสาวบุญญา ทุมพันธ์

ไทย

บริ ษทั ทัทวิน จากัด

ผลิตและส่ งออก
น้ ายางข้น

129

บริ ษทั ราซา เวิลด์ จากัด
โดย นางสาวนุชนาต จันทร์เอี่ยม

ไทย

บริ ษทั ราซา เวิลด์ จากัด

ผลิตและส่ งออก
ที่นอนหมอน
ยางพารา
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ทีต่ ้งั สานักงาน
98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 1 ซ.สุขมุ วิท 26
ถ.สุขมุ วิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 2597142-4
Fax. (02) 2597145
E-mail : nayanut@mmaseals.com
655/10 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง
จ.สงขลา 90110
โทร. (085) 8981426
Fax. (074) 800313
E-mail : tm2005corp@gmail.com
54/12 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 260566
Fax. (074) 536828
E-mail : boonya@tatwin.com
411/5 ถ.ประชาอุทิศ ต.ห้วยขวาง
อ.ห้วยขวาง จ.กรุ งเทพฯ 10310
โทร. (02) 1609326
Fax. (076) 526618
E-mail : nutchanard_ch@hotmail.com

วันเริ่ม วันหมด/พ้น ประเภท
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก
17/11/2560

วิสามัญ

20/04/2561

วิสามัญ

22/06/2561

สามัญ

22/06/2561

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า/หอการค้า
(ลงลายมือชื่อ)……………………………………..……………… นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

หมาย
เหตุ

แบบ ส.ห .11

ทะเบียนสมาชิก สมาคมการค้า
เลขที่
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

สั ญชาติ

ชื่อทีใ่ ช้ ประกอบวิสาหกิจ

ประเภท
วิสาหกิจ

130

บริ ษทั ภูเก็ต ซี วาย จากัด
โดย นางสาวนุชนาต จันทร์เอี่ยม

ไทย

บริ ษทั ภูเก็ต ซี วาย จากัด

ผลิตและส่ งออก
ที่นอนหมอน
ยางพารา

131

บริ ษทั ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จากัด
โดย นางดวงใจ ทวีอภิรดีทองคา

ไทย

บริ ษทั ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จากัด

ผลิตและส่ งออก
หมอนยางพารา,
ที่นอนยางพารา,
ฟองน้ าชุดชั้นใน
ยางพารา

132

บริ ษทั รี เฟอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ซี เอ จากัด
โดย นายไตรเดช คุปตาภา

ไทย

บริ ษทั รี เฟอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซี เอ
จากัด

หน้า……28.……...ของจานวน………28………หน้า

บริ การขนส่ ง
และลานพักตู้
คอนเทนเนอร์

สมาคมน้ ายางข้นไทย
ทีต่ ้งั สานักงาน

วันเริ่ม วันหมด/พ้น ประเภท
สมาชิกภาพ สมาชิกภาพ สมาชิก

78/51 ถ.ศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. (089) 7248424
Fax. (076) 526618
E-mail : nutchanard_ch@hotmail.com
66/88 ม.7 ต.คลองโยง อ.พุมธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร. (089) 8116492
E-mail : sinju9336621@gmail.com

22/06/2561

วิสามัญ

25/09/2561

วิสามัญ

146 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.สานักขาม
อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
โทร. (034) 466044 , 466469
Fax. (034) 466066
E-mail : tridej@thaireefer.co.th

25/09/2561

วิสามัญ

ขอรับรองว่าเป็ นรายการที่ถูกต้องตรงกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมการค้า/หอการค้า
(ลงลายมือชื่อ)...........……………………………….……..นายกสมาคม
( นายชัยพจน์ เรื องวรุ ณวัฒนา )

หมาย
เหตุ

