ทาเนียบรายชื่อผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กลุ่มจังหวัด)
1. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1 (นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี)


นายภาค วราธนานันทน์

สถานที่ทางาน บริษัท วราธนานันทน์ จากัด
ที่อยู่ 49/2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธินตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์025161171-4
โทรสาร025161175
อีเมล์pathumtravel@hotmail.com; kitchai_e@yahoo.com
2. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรีอ่างทอง)
 นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์
ที่อยู่ 28/9 ถนนนารายณ์มหาราชตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036421457
โทรสาร036412457
อีเมล์ nathanicha.nan@gmail.com; yongyuth.yee@gmail.com
3. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายกปราจีนบุรีสมุทรปราการ สระแก้ว)
 นายดาริห์ รัตนชินกร
ที่อยู่ 28 หมู่ 4ตาบลสะพานหิน อาเภอนาดีปราจีนบุรี 25220
มือถือ 0815151946
อีเมล์ saksupha2004@hotmail.com
4. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1(กาญจนบุรีนครปฐมราชบุรี สุพรรณบุรี)
 นายวิเชียร กัณหรัตนชัย
ที่อยู่ 552 หมู่ 5ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้างสุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ 035595466 โทรสาร
035595466
มือถือ 0817366311
อีเมล์ Danchang55@gmail.com

5. ประธานเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร)
 นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
สถานที่ทางาน โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า
ที่อยู่ 222/2 ถนนเพชรเกษมอาเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032513230-4 โทรสาร
032511765
อีเมล์ huahingrand@hotmail.com
6. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราชพัทลุง สุราษฎร์ธานี)
 นายสุวารินทร์ มยาเศส
ที่อยู่ 56/2 หมู่ 1ตาบลท่ายาง อาเภอเมืองชุมพร
โทรศัพท์ 077553123 โทรสาร
077522512
อีเมล์ siamcat009@gmail.com; info@siamcatamarantours.com
7. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
 นายสรายุทธ มัลลัม
สถานที่ทางาน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
100/429 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง
ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7661-0365-6 โทรสาร
0-7661-0367
อีเมล์ symallam@gmail.com; info@phukettourist.com
8. ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลาสงขลา สตูล)
 นายสุรพล กาพลานนท์วัฒน์
ที่อยู่ 64-68 ถนนโชติวิทยะกุล 2ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
สงขลา 90110
โทรศัพท์074429696-7 โทรสาร
074426778, 074428778
อีเมล์ Surapol007@hotmail.com
9. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)
 นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
ที่อยู่ 35/200-201 หมู่ 7 ถนนตรีรัตน์ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039323201-10, 0972972080 โทรสาร 039323215
อีเมล์ puikpgrand@yahoo.com; rujikarn.2116@gmail.com; saleskpgrand@hotmail.com

10. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี บึงกาฬ)
 นางปรียนันท์ ศรีกุลวงศ์
ที่อยู่ 544/3-4 ถนนโพธิ์ศรีตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4222-1048 โทรสาร
0-4222-1048
อีเมล์ sangthong544@hotmail.com; ttstraveludon@hotmail.com
11. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหารสกลนคร)
 นายธารินทร์ พันธุมัย
สถานที่ทางาน ศรีพนมทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซ่อร์
ที่อยู่ 105 ถนนนคร-ท่าอุเทนตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042512551 โทรสาร
042512551
อีเมล์ lakhon_2012@hotmail.com
12. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด)
 นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์
สถานที่ทางาน โรงแรมบุษราคัม
ที่อยู่ 68 ถนนพิมพสุตตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043333666 โทรสาร
043241222
อีเมล์ bussarakamhotel@yahoo.com
13. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์)
 นายเสมอ จินดาพงษ์
สถานที่ทางาน บ้านสวนจินดาพงษ์รีสอร์ท
ที่อยู่ 444 ถนนมิตรภาพ ซอย 13ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-2399 โทรสาร
0-4422-2399
อีเมล์ s_jindapong@hotmail.com

14. ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสร ศรีสะเกษ อานาจเจริญอุบลราชธานี)
 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์
สถานที่ทางาน บริษัท ศักดาแทรเวลเวิร์ล (2004) จากัด
ที่อยู่ 150/1 ถนนกันทรลักษ์ตาบลวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ
อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4532-3048, 0-4532-1937 โทรสาร 0-4532-3047
อีเมล์ sakda1954@gmail.com; sakda@sakdatour.com
15. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนลาปาง ลาพูน)
-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม16. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
 นายอภิชา ตระสินธุ์
ที่อยู่ 111/1 หมู่ 13ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053700170 โทรสาร
053700170
อีเมล์ tccr2557@gmail.com; chiangrai2553@gmail.com
17. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์สุโขทัย อุตรดิตถ์)
 นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล
สถานที่ทางาน เจ้าสัวพาเที่ยว
ที่อยู่ 74/2 ถนนสีหราชเดโชชัยตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5521-6510, 0-5525-9333, 0818872295
โทรสาร 0-5521-6100, 0-5521-9191
มือถือ 0816757077 (สมาคม)
อีเมล์ boonsublert@gmail.com; ptba.phs@gmail.com
18. ประธานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร นครสวรรค์พิจิตร อุทัยธานี)
 นายวิชา จันทร์เชื้อ
ที่อยู่ 18 ถนนเทศบาล ซอย 1ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
กาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055716232 โทรสาร
055712666
อีเมล์ wichachanchur@yahoo.com; p.paradisehotel@outlook.co.th

ทาเนียบรายชื่อผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.จังหวัด)

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
**หมายเหตุ
1.จังหวัดกระบี่(มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด กระบี่)
6.จังหวัดขอนแก่น (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ขอนแก่น)
7.จังหวัดจันทบุรี (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด จันทบุรี)
13.จังหวัดเชียงราย(มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เชียงราย)
14.จังหวัดเชียงใหม่ (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่)
15.จังหวัดตรัง (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ตรัง)
20.จังหวัดนครพนม (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นครพนม)
21.จังหวัดนครราชสีมา (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นครราชสีมา)
38.จังหวัดพิษณุโลก (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด พิษณุโลก)
42.จังหวัดภูเก็ต (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต)
50.จังหวัดระยอง (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ระยอง)
54.จังหวัดลาปาง (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ลาปาง)
56.จังหวัดศรีสะเกษ(มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ศรีสะเกษ)
58.จังหวัดสงขลา (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สงขลา)
70.จังหวัดหนองคาย (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด หนองคาย)
74.จังหวัดอุดรธานี (มีสานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด อุดรธานี)

1.จังหวัดกระบี่
1.ประธาน คือ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล
ที่อยู่153 หมู่ 3ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075623944 โทรสาร
075623955
อีเมล์ ruenmai.krabi@gmail.com; krabihoteltourism@gmail.com
2.เลขาธิการ คือ นายสมเกียรติ สืบเหตุ
ที่อยู่ 243 หมู่ที่ 2ตาบลอ่าวนาง อาเภอเมืองกระบี่
โทรศัพท์075637152-3 โทรสาร
075637153
อีเมล์ somkait1966@hotmail.com
2.จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.ประธาน คือ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
ที่อยู่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 022505500 ต่อ 1646-8 โทรสาร 022500797, 022500016
อีเมล์ ittirit.kinglek@gmail.com; info@thailandtourismcouncil.org
3.จังหวัดกาญจนบุรี
1.รักษาการประธาน คือ พันเอก (พิเศษ) สุรินทร์ จันทร์เพียร
ที่อยู่ 428 ถนนแม่น้าแควตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034625053 โทรสาร
034625057
อีเมล์ surin.janpian@gmail.com; surin.co@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายสันติ ศรีอ่อน
ที่อยู่ 70/7 อาคารเอ.ไอ.นนท์. ถนนติวานนท์ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025800900-10 ต่อ 111, 025800396 โทรสาร
025800396
อีเมล์ chantana679@yahoo.com

4.จังหวัดกาฬสินธุ์
1.รักษาการประธาน คือ นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์
มือถือ0872222349
อีเมล์ ped-kalasin@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายณัทวรรษ สุดยอด
มือถือ 0918622002
อีเมล์ snattawat@hotmail.co.uk

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

5.จังหวัดกาแพงเพชร
1.รักษาการประธาน คือ นายวิชา จันทร์เชื้อ
ที่อยู่ 18 ถนนเทศบาล ซอย 1ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055716232 โทรสาร
055712666
อีเมล์ wichachanchur@yahoo.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.โชติกา ศรีสวัสดิ์
ที่อยู่ 3/1 ถนนเทศบาล 2 ซอย 1ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055741888 โทรสาร
055712666
อีเมล์ tai_6509@hotmail.com
6.จังหวัดขอนแก่น
1.ประธาน คือ นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์
สถานที่ทางาน โรงแรมบุษราคัม
ที่อยู่ 68 ถนนพิมพสุตตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043333666, 043242222 โทรสาร 043241222
อีเมล์ bussarakamhotel@yahoo.com
2. เลขาธิการ คือ นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

7.จังหวัดจันทบุรี
1.ประธาน คือ นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
ที่อยู่ 35/200-201 หมู่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039323201-10, 0972972080 โทรสาร
039323215
อีเมล์ puikpgrand@yahoo.com; rujikarn.2116@gmail.com; saleskpgrand@hotmail.com
2. เลขาธิการ คือ น.ส.กนกพร ศานติวรพงษ์
ที่อยู่ 168 หมู่ 6ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่จันทบุรี
โทรศัพท์ 039369222 โทรสาร
039369288
อีเมล์ ksantiworapong@gmail.com; ohho22@hotmail.com
8.จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.รักษาการประธาน คือ นายทรงฤทธิ์ สินถาวร
ที่อยู่ 104 ถนนมรุพงษ์ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038816899 โทรสาร
038514308
อีเมล์ songrit_lek@yahoo.co.th
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.อรกัญญา บัวดี
ที่อยู่ 38 ถนนเอมอรอุทิศ 2ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0954404644
อีเมล์ poo_jci@hotmail.com
9.จังหวัดชลบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี
สถานที่ทางาน เดอะกรีนพาร์ครีสอร์ท
ที่อยู่ 240/5 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 22 ถนนพัทยา-นาเกลือตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุงชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038410621 โทรสาร
038426358
อีเมล์ thanet@shr.co.th
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายกฤษณ์ จิระมงคล
ที่อยู่ 78/20 หมู่ 9ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุงชลบุรี
โทรศัพท์ 038362472 โทรสาร
038362485
อีเมล์ pattaya.advisor@gmail.com

10.จังหวัดชัยนาท
1.รักษาการประธาน คือ นายองอาจ หลาอุบล
ที่อยู่ 52/4-5 ถนนวงษ์โตอาเภอเมืองชัยนาท 17020
โทรศัพท์ 056411115 โทรสาร
056411115
อีเมล์ ong_art.lam@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายอานวย สุกใส
ที่อยู่ 238/1 หมู่ 5ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056421055 โทรสาร
056421055
อีเมล์ sook-sai@hotmail.com
11.จังหวัดชัยภูมิ
1.รักษาการประธาน คือ นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
ที่อยู่ 310/90 หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ อาคารกรอ. ถนนนนทนาครอาเภอเมืองชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์- โทรสาร
044817770
มือถือ 0878683223, 0891233223
อีเมล์baanraiingdoi@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายสมพงษ์ เผ่าสาราญ
ที่อยู่ 310/90 ถนนนนทนาครตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์- โทรสาร
044817771
มือถือ 0817256544, 0902602623
อีเมล์ 81151@gmail.com; ple_sasi2526@hotmail.com
12.จังหวัดชุมพร
1.รักษาการประธาน คือ นายสุวารินทร์ มยาเศส
ที่อยู่ 56/2 หมู่ 1ตาบลท่ายาง อาเภอเมืองชุมพร
โทรศัพท์ 077553123 โทรสาร
077522512
อีเมล์ siamcat009@gmail.com; info@siamcatamarantours.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายจิรพนธ์ พราหมณ์มณี
ที่อยู่ 70/3 หมู่ 1ตาบลหาดทรายรี อาเภอเมืองชุมพร
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0935782223
อีเมล์ pong.jirapon@gmail.com; siamcat009@gmail.com

13.จังหวัดเชียงราย
1.ประธาน คือ นายอภิชา ตระสินธุ์
ที่อยู่ 111/1 หมู่ 13ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053700170 โทรสาร
053700170
อีเมล์ tccr2557@gmail.com; chiangrai2553@gmail.com
2. เลขาธิการ คือ นางสุชาดา ศิริจันทร์
ที่อยู่ 169/6 ถนนธนาลัยอาเภอเมืองเชียงราย
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0813866655
อีเมล์ suchada_tiac@hotmail.com
14.จังหวัดเชียงใหม่
1.ประธาน คือ นายพรชัย จิตรนวเสถียร
ที่อยู่ 3/5 ถนนอัษฎาธรตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053234789 โทรสาร
053234790
อีเมล์ pjit555@gmail.com
2.เลขาธิการ คือ น.ส.ชวนัสถ์ สินธุเขียว
ที่อยู่ 29/2-3 ถนนสิงหราชตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053326214 โทรสาร
053326215
อีเมล์ chawanat@healthlannaspa.com; greenview@greenviewresort.com

15.จังหวัดตรัง
1.ประธาน คือ นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์
สถานที่ทางาน สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง
ที่อยู่ 29 ถนนเจิมปัญญาตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง 92000
โทรศัพท์ 075218988 โทรสาร
075214685
อีเมล์ scjear@gmail.com; somchai@komooksivalai.com
2. เลขาธิการ คือ นายพิทักษ์พงษ์ ชัยคช
สถานที่ทางาน ร้านเค้กกนิษฐา
ที่อยู่ 113 หมู่ 7ตาบลนาโยงเหนือ อาเภอนาโยง ตรัง
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0842442333
อีเมล์ pitakpongck@yahoo.co.th
16.จังหวัดตราด
1.รักษาการประธาน คือ นายจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล
มือถือ 0814324490
อีเมล์ tratasso@gmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

2.รักษาการเลขาธิการ คือ ทันตแพทย์หญิงวิภา สุเนตร
ที่อยู่ 199 หมู่ 1ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมืองตราด 23000
โทรศัพท์ 039512400 โทรสารอีเมล์ tratasso@gmail.com; wipa_s199@hotmail.com
17.จังหวัดตาก
1.รักษาการประธาน คือ นายอนุสรณ์ แสงพุฒ
มือถือ 0819732300
2. รักษาการเลขาธิการ คือ นายสมศักดิ์ สายสวาท
มือถือ 0987507887

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

18.จังหวัดนครนายก
1.รักษาการประธาน คือ น.ส.อัญชลี ชัยทรัพย์
ที่อยู่ 64 หมู่ 10ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนานครนายก 26110
โทรศัพท์ 037307567 โทรสาร
037614440, 037614441
อีเมล์ clpresort_clp@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.ดวงรชต พยัฆวิเชียร
ที่อยู่ 143, 143/1-26 หมู่ 12ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก 26000
โทรศัพท์ 037316257-8 โทรสาร
037316259-60
อีเมล์ tango_alc@yahoo.com; wangreeresort@gmail.com
19.จังหวัดนครปฐม
1.รักษาการประธาน คือ นางสุจินดา ชุณหชาคร
ที่อยู่ 369 ถนนเพชรเกษมตาบลพระประโทน อาเภอเมืองนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034254286-9 โทรสาร
034253764
อีเมล์ sabtawan@yahoo.com; sabboontawan8@yahoo.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายวิษณุ เอมประณีตร์
ที่อยู่ 19 หมู่ 9แขวงบางพรม เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 034332607 โทรสาร
034332061
อีเมล์ guideboran@thaimail.com
20.จังหวัดนครพนม
1.ประธาน คือ นายธารินทร์ พันธุมัย
สถานที่ทางาน ศรีพนมทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซ่อร์
ที่อยู่ 105 ถนนนคร-ท่าอุเทนตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042512551 โทรสาร
042512551
อีเมล์ lakhon_2012@hotmail.com
2.เลขาธิการ คือ น.ส.อารีรัตน์ เฆมหิรัญศิริ
สถานที่ทางาน Forture River View Hotel
ที่อยู่ 9 ถนนนครพนม-ธาตุพนมตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
โทรศัพท์ 042522333-40 โทรสาร
042522777
อีเมล์ eam@forturenp.com

21.จังหวัดนครราชสีมา
1.ประธาน คือ นายเสมอ จินดาพงษ์
สถานที่ทางาน บ้านสวนจินดาพงษ์รีสอร์ท
ที่อยู่ 444 ถนนมิตรภาพ ซอย 13ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044222399 โทรสาร
044222399
อีเมล์ s_jindapong@hotmail.com
2. เลขาธิการ คือ น.ส.อนุรักษ์ ตันชนะศักดิ์
มือถือ 0867233536
อีเมล์ kor_maga@hotmail.com; cha-aiw-13@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

22.จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.รักษาการประธาน คือ นางชนันธร ธนานราสิน
สถานที่ทางาน บจก.สิงห์อรฉัตร
ที่อยู่ 1/45 หมู่ 2 ถนนกะโรมตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075314890-5 โทรสาร
075314895
อีเมล์ Bossjo1@windowslive.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.ศิริกมล แก้วแสงอ่อน
ที่อยู่ 1488 ซอยเอกนคร ถนนศรีปราชญ์ตาบลท่าวัง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075312555 โทรสาร
075313050
อีเมล์ gmligor001@gmail.com
23.จังหวัดนครสวรรค์
1.รักษาการประธาน คือ นายสุรินทร์ นิลกาแหง
ที่อยู่ 241/6 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถีตาบลนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056213345 โทรสาร
056213345
อีเมล์ chaopaya1@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
สถานที่ทางาน บ.โฮมมาร์ท เจริญภัณฑ์
ที่อยู่ 26/10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลกอาเภอเมืองนครสวรรค์
โทรศัพท์ 056313233 โทรสาร
056313330
อีเมล์ jiravit.s@gmail.com

24.จังหวัดนนทบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นางเอ็นดู ซื่อวจี
ที่อยู่ 567/3 ถนนอรุณอมรินทร์ตาบลศิริราช อาเภอบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 029039555, 024436999 โทรสาร
029039939
อีเมล์ Pmkgroup@pmk.co.th; siriwan@pmk.co.th
2.รักษาการเลขาธิการ คือ ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ
มือถือ 0849099881
อีเมล์ aejanthong@gmail.com; ae9199@hotmail.com
25.จังหวัดนราธิวาส
1.รักษาการประธาน คือ นางกรรณิกา ดารงวงศ์
โทรศัพท์ 073511477 โทรสารมือถือ 0985491569
อีเมล์ kannika1952@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช
สถานที่ทางาน โรงแรมฮาวาย
ที่อยู่ 48-50 ถนนบุษยพันธ์อาเภอสุไหงโกลกนราธิวาส 96120
โทรศัพท์ 073611146 โทรสาร
073613385
มือถือ 0818971848
อีเมล์ –
26.จังหวัดน่าน
1.รักษาการประธาน คือ นายอุทัย ตันตระกูล
ที่อยู่ 87/2 ถนนอนันตวรฤทธิเดชอาเภอเมืองน่าน 55000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0897004955
อีเมล์ mm0897004955@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายนเรศ เพิ่มวงศ์
มือถือ 0816307866
อีเมล์ J_st20@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

27.จังหวัดบุรีรัมย์
1.รักษาการประธาน คือ น.ส.นัยนา นพสุวรรณวงศ์
สถานที่ทางาน บริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จากัด
ที่อยู่ 37/29-40 ถนนธานีอาเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044613025 โทรสาร
044613025 ต่อ 13
อีเมล์ naiyana@etk-yamaha.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
ที่อยู่ 291 เพชรเกษมบางหว้า ภาษีเจริญกรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 044114511 โทรสาร
044114510
อีเมล์ pongpuny@hotmail.com
28.จังหวัดบึงกาฬ
1.รักษาการประธาน

(ไม่มีการแต่งตั้ง)

2.รักษาการเลขาธิการ

(ไม่มีการแต่งตั้ง)

29.จังหวัดปทุมธานี
1.รักษาการประธาน คือ นายภาค วราธนานันทน์
สถานที่ทางาน บริษัท วราธนานันทน์ จากัด
ที่อยู่ 49/2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธินตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวงปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 025161171-4 โทรสาร
025161175
อีเมล์ pathumtravel@hotmail.com; kitchai_e@yahoo.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายวโร พรปัญจะ
ที่อยู่ 12/760 หมู่ 4ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรีปทุมธานี
โทรศัพท์ 029577576 โทรสาร
025770967
อีเมล์ vasupoltravel@hotmail.co.th

30.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.รักษาการประธาน คือ นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
สถานที่ทางาน โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า
ที่อยู่ 222/2 ถนนเพชรเกษมอาเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032513230-4 โทรสาร
032511765
อีเมล์ huahingrand@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์
ที่อยู่ 160/71 ถนนชมสินธุ์ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032514100 โทรสาร
032531166
อีเมล์ pornrawee@hotmail.com
31.จังหวัดปราจีนบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายดาริห์ รัตนชินกร
ที่อยู่ 28 หมู่ 4ตาบลสะพานหิน อาเภอนาดีปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0815151946
อีเมล์ saksupha2004@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายวิบูลพงศ์ ชัยฉกัลป์
มือถือ 0817829268, 0814540076
อีเมล์ sompong@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

32.จังหวัดปัตตานี
1.รักษาการประธาน คือ นางรดา จิรานนท์
ที่อยู่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีอาคารสนามกีฬากลาง
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี 94000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0812618636
อีเมล์ chirananda@yahoo.com

2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายอับดลรอนี ยีกับจี
สถานที่ทางาน บริษัท โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จากัด
ที่อยู่ 399 หมู่ 4 ถนนหนองจิกตาบลรูสะมิ อาเภอเมืองปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073319248-54 ต่อ 222 โทรสาร
073319255
อีเมล์ yeekubjee@gmail.com
33.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.รักษาการประธาน คือ นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์
ที่อยู่ 216 หมู่ที่ 3ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035213828-9, 035229234-41 ต่อ 101 โทรสาร
035213828-9
อีเมล์ pranee1@ayutthayapark.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.กัลยา สุขสถาพร
ที่อยู่ 216 หมู่ที่ 3ตาบลคองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035213828-9, 035229234-41 ต่อ 128 โทรสาร
035213828-9
อีเมล์ kanlaya@ayutthayapark.com
34.จังหวัดพะเยา
1.รักษาการประธาน คือ นายมานพ หาลือ
มือถือ 0954481471
อีเมล์ manop.halue@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายธรรมพลก์ ศรีสกุล
ที่อยู่ 459 ถนนพหลโยธินตาบลแม่ตา อาเภอเมืองพะเยา 56000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0816716031
อีเมล์ nuicm2500@gmail.com
35.จังหวัดพังงา
1.รักษาการประธาน คือ นายยุทธนา สงวนนาม
ที่อยู่ 59 หมู่ 5ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่าพังงา 82190
โทรศัพท์ 076427777 โทรสารอีเมล์ lek_yutthana@yahoo.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.มัณฑนา นิรนาทวโรดม
ที่อยู่ 53/1 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษมตาบลบางม่วง อาเภอตะกั่วป่าพังงา
โทรศัพท์ 076485641 โทรสาร
076485648
อีเมล์ n_manthana@hotmail.com
36.จังหวัดพัทลุง
1.รักษาการประธาน คือ นายบัญญัติ พัทธรรม
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 (เขาซันรีสอร์ท)ตาบลเกาหมาก อาเภอปากพะยูนพัทลุง
โทรศัพท์ 074608023 โทรสาร
074608023
อีเมล์ banyat1276@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายโยธิน เขาไข่แก้ว
ที่อยู่ 80 หมู่ 1ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอมพัทลุง 93210
โทรศัพท์ 0898731464 โทรสาร
074600659
อีเมล์ kayaking_nhanmoddang@hotmail.com
37.จังหวัดพิจิตร
1.รักษาการประธาน คือ นายประธานวิทย์ ยูวะเวส
สถานที่ทางาน ห้างหุ้นส่วนจากัด จอมเซียนคอนสตรัคชั่น
ที่อยู่ 28/7 ถนนสระหลวงตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056612879 โทรสาร
056611806
มือถือ 0818871144
อีเมล์ –
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายณรงค์ สมบัติใหม่
มือถือ 0814742471
อีเมล์ nsombutmai@gmail.com
38.จังหวัดพิษณุโลก
1.ประธาน คือ นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล
สถานที่ทางาน เจ้าสัวพาเที่ยว
ที่อยู่ 74/2 ถนนสีหราชเดโชชัยตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055216510, 055216100 โทรสาร
055216510
อีเมล์ boon.sub@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

2. เลขาธิการ คือ นางชาลิณี นิ่มพิทักษ์พงศ์
ที่อยู่ กม.46 ถนนหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก อาเภอวังทอง พิษณุโลก 65220
โทรศัพท์055909000
โทรสาร 055909005
อีเมล์ chalinee.n@psv.co.th;ptba.phs@gmail.com
39.จังหวัดเพชรบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายวสันต์ กิตติกุล
สถานที่ทางาน โรงแรมลองบีช ชะอา
ที่อยู่ 225/75 ถนนร่วมจิตรตาบลชะอา อาเภอชะอาเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032472444 โทรสาร
032472287
อีเมล์ vason_mgmt108@hotmail.co.th
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.นาถนัดดา นิติพน
สถานที่ทางาน Holiday Inn Resort Regent Beach, Cha-Am
ที่อยู่ 849/21 ถนนเพชรเกษมตาบลชะอา อาเภอชะอาเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032451240-9 โทรสาร
032508148
อีเมล์ nartnadda@regent-chaam.com

ที่อยู่

40.จังหวัดเพชรบูรณ์
1.รักษาการประธาน คือ นายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์
49 หมู่ 11ตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อเพชรบุรี 76280
โทรศัพท์ 056750419 โทรสาร
056750420
อีเมล์ khujubn@outlook.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นางจันทร์แรม ศรีเดช
มือถือ 0818878796
อีเมล์ raichanram@hotmail.com
41.จังหวัดแพร่
1.รักษาการประธาน คือ นางสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทร
ที่อยู่ 247 หมู่ 4ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมืองแพร่ 54000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0852669965
อีเมล์ suwapanit@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายเรืองโรจน์ สุภาษี
ที่อยู่ 49/75 หมู่ 7 บ้านพระยาไชยบูรณ์ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่
โทรศัพท์ 054521028-35 โทรสาร
054522904
มือถือ 0865872759
อีเมล์ –
42.จังหวัดภูเก็ต
1.ประธาน คือ นายภูริต มาศวงศ์ศา
ที่อยู่ 100/429 หมู่ที่ 5ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076610365-6 โทรสาร
076610367
อีเมล์ Bhuritt@patongresorthotel.com; info@phukettourist.com
2. เลขาธิการ คือ นายสุกฤษ โกยอัครเดช
ที่อยู่ 33/28 หมู่ 2ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076245172-4 โทรสารอีเมล์ ansg@hellophuket.net
43.จังหวัดมหาสารคาม
1.รักษาการประธาน คือ นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ
ที่อยู่ 45 ถนนริมคลองสมถวิลตาบลตลาด อาเภอเมืองมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043710570 โทรสารอีเมล์ narongmk461@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.ทิติมา ปาละนิตย์
ที่อยู่ 3 ซอยริมคลองสมถวิล 5 ถนนริมคลองสมถวิลตาบลตลาด
อาเภอเมืองมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0982146455
อีเมล์ tp4101@gmail.com

44.จังหวัดมุกดาหาร
1.รักษาการประธาน คือ นายบัณฑิต ตั้งประกิจ
ที่อยู่78 โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทลถนนสองนางสถิต อาเภอเมืองมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042630965 โทรสาร
042612021
อีเมล์ mukdahantourism@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายสัจจา วงศ์กิตติธร
ที่อยู่ 109/68-70 อาคาร 3 ตลาดเทศบาล 2อาเภอเมืองมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042631316 โทรสาร
042631316
อีเมล์ vipsiam@yahoo.co.uk
45.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.รักษาการประธาน คือ นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต
ที่อยู่ 47/2 ถนนขุนลุมประพาสตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053282579 โทรสาร
053279440
อีเมล์ maehongson_tba@hotmail.com; maehongsonchamber@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายจิระ พาณิชยานนท์
ที่อยู่ 158 หมู่บ้านทุ่งกองมูตาบลปางหมู อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053612265, 053611715 โทรสาร
053611523
อีเมล์ maehongsonchamber@gmail.com; maehongson_tba@hotmail.com
46.จังหวัดยโสธร
1.รักษาการประธาน คือ นายยุทธชัย ครองสิน
ที่อยู่ 199 หมู่ 7ถนนอรุณประเสริฐตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045712818 โทรสาร
045712818
อีเมล์ yuttachai_klongsin@yahoo.com; yuthachai56@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายณัฐนภนต์ ครองสิน
ที่อยู่ 199 หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045712818 โทรสาร
045712818
อีเมล์ yuthachai56@hotmail.com

47.จังหวัดยะลา
1.รักษาการประธาน คือ นายบรรจง วงศ์นามโรจน์
สถานที่ทางาน โรงแรมเบตงเมอร์ลิน
ที่อยู่ 33 ถนนฉายาชวลิตอาเภอเบตงยะลา 95110
โทรศัพท์ 073230222 โทรสาร
073231357
อีเมล์ betongmerlin.ac@gmail.com; bwong2222@yahoo.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ ดร.โกศล กู้สกุลชัย
ที่อยู่ 2/81 ถนนสุขยางค์อาเภอเบตงยะลา 95110
โทรศัพท์ 073231687 โทรสารอีเมล์ rosolkoo@gmail.com
48.จังหวัดร้อยเอ็ด
1.รักษาการประธาน คือ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายธรรมชาติ ทานตะวันสดใส -อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม49.จังหวัดระนอง
1.รักษาการประธาน คือ นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์
ที่อยู่ 294/31 ถนนเรืองราษฎร์ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมืองระนอง 85000
โทรศัพท์ 077812678 โทรสาร
077825567
อีเมล์ chaipat2008@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล
ที่อยู่ 129 ถนนเรืองราษฎร์ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมืองระนอง
โทรศัพท์ 077823344 โทรสาร
077813328
อีเมล์ ponplace@hotmail.com
50.จังหวัดระยอง
1.ประธาน คือ นางสุวรรณา โดตี้
ที่อยู่308 หมู่ 3ตาบลกร่า อาเภอแกลงระยอง 21190
โทรศัพท์ 038638080 โทรสาร
038638544
อีเมล์ villabaliresort@gmail.com; rayongtourist@gmail.com

2. เลขาธิการ คือ นางคณิศร ไตรรัตนจรัสพร
มือถือ 0815500777
อีเมล์ draditvipad@me.com
51.จังหวัดราชบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายปิรันธ์ ชินโชติ
มือถือ 0815639048
อีเมล์ thank_kub@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.วรรษมนณ์ นาทรง

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

52.จังหวัดลพบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธ์
ที่อยู่ 28/9 ถนนนารายณ์มหาราชตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036421457 โทรสาร
036412457
อีเมล์ nathanicha.nan@gmail.com; yongyuth.yee@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายชินบัญช์ สุคันธวิภัติ
ที่อยู่ 4/2 หมู่ 7ตาบลหินตัก อาเภอบ้านหมี่ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ 036426663 โทรสาร
036412457
อีเมล์ chinnabanthaiphuan@gmail.com
53.จังหวัดเลย
1.รักษาการประธาน คือ นายไชยรัช ตียานุกูลมงคล
สถานที่ทางาน โรงแรมใบบุญแกรนด์
ที่อยู่ 111 หมู่ 9ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย 42000
โทรศัพท์ 042833832, 042833533, 0816016157 โทรสารอีเมล์ boonsiri50@windowslive.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

54.จังหวัดลาปาง
1.ประธาน คือ นายธนา แก้วนิล
สถานที่ทางาน แพวังแก้ว ฮอลิเดย์ &เกาะวังแก้ว รีสอร์ท
ที่อยู่ 135 หมู่ 4 บ้านไผ่งามตาบลเมืองมาย อาเภอแจ้ห่มลาปาง 52120
โทรศัพท์ 054810089 โทรสาร
054810088
อีเมล์ kohwangkaew@gmail.com
2. เลขาธิการ คือ นายจักรวาล แก้วนิล
สถานที่ทางาน ศรีมันตร สปา
ที่อยู่ 78 ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053818881
โทรสาร อีเมล์ chakrawan6@yahoo.com
55.จังหวัดลาพูน
1.รักษาการประธาน คือ นายกุลวีร์ วัฒนกสิกรรม
ที่อยู่ 187/1 ถนนเจริญราษฎร์ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน 51000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0912720509
อีเมล์ rakkandee_lp@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นางกชกานต์ วัฒนวิวัฒน์
ที่อยู่ 187/1 ถนนเจริญราษฎร์ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน 51000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0855201472
อีเมล์ rakkandee_lp@hotmail.com
56.จังหวัดศรีสะเกษ
1.ประธาน คือ นายสุดดีงาม ล้าเลิศจรัสชัย
สถานที่ทางาน ชัยอิสานทัวร์
ที่อยู่ 225 หมู่ที่ 2 ถนนทองมากตาบลสาโรง อาเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์045613022 โทรสาร
045919824
อีเมล์ suddeengam@gmail.com
2. เลขาธิการ คือ

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

57.จังหวัดสกลนคร
1.รักษาการประธาน คือ นางจิราพร แผ่นเทอดไทย
ที่อยู่ 383/14 หมู่ 13 ถนนไอทียูตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042714886-7 โทรสาร
042733633
อีเมล์ sakolgrand.hotel@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายฉัตรชัย จามน้อยพรหม
ที่อยู่ 242/14 ถนนใสสว่างตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
โทรศัพท์042718897 โทรสาร
042718899
อีเมล์ sakolgrand.hotel@hotmail.com: chatchai_cnp@hotmail.com
58.จังหวัดสงขลา
1.ประธาน คือ นายสุรพล กาพลานนท์วัฒน์
ที่อยู่ 64-68 ถนนโชติวิทยะกุล 2ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074429696-7 โทรสาร
074426778, 074428778
อีเมล์ Surapol007@hotmail.com
2. เลขาธิการ คือ นายกิตธนา สุบรรพวงศ์
สถานที่ทางาน หจก.แอดวานซ์ กรีน ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์
ที่อยู่ 213 ซอย 5 ถนนเพชรเกษมตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074247321 โทรสาร
074247321
อีเมล์ kitthana9@hotmail.com
59.จังหวัดสตูล
1.รักษาการประธาน คือ นายสามารถ เจริญฤทธิ์
มือถือ0819592094, 0869651732
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายสุเมธ หมันเหตุ
ที่อยู่ 1272 หมู่ 2ตาบลปากน้า อาเภอละงูสตูล 91110
โทรศัพท์ 074783055 โทรสาร
074783055
อีเมล์ speedboat_online@hotmail.com; notmysci@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

60.จังหวัดสมุทรปราการ
1.รักษาการประธาน คือ นายชัย อรุณานนท์ชัย
ที่อยู่ 80/1279 ม.ทิพวัล 41 ถนนเทพารักษ์ตาบลสาโรง อาเภอเมืองสมุทราปราการ
โทรศัพท์ – โทรสาร
026900323
มือถือ 0954124259, 0991951695
อีเมล์ t.d.s.a2558@gmail.com; chaidheva@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายสาเนาว์ รัศมิทัต
ที่อยู่ อ.บ.ต.บางน้าผึ้งตาบลบางน้าผึ้ง อาเภอพระประแดงสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 024613254 โทรสาร
024613254
อีเมล์ t.d.s.a2558@gmail.com; chutipornnatty@gmail.com; boss-pa@hotmail.com
61.จังหวัดสมุทรสงคราม
1.รักษาการประธาน คือ นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล -อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม2.รักษาการเลขาธิการ คือ นางประภาพร ศิริดารงพันธ์ -อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม62.จังหวัดสมุทรสาคร
1.รักษาการประธาน คือ ดร.สุนทร วัฒนาพร
สถานที่ทางาน บกจ.อุตสาหกรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง
ที่อยู่ 99 หมู่ 2ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0818226138
อีเมล์ thornpantai6@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายจุตติ กิ่งพะโยม
ที่อยู่ 53/14 หมู่ 3 ซอยกู้เกียรติ ถนนสหกรณ์ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0818523627
อีเมล์ juttik@gmail.com

63.จังหวัดสระแก้ว
1.รักษาการประธาน คือ นางราตรี แสงรุ่งเรือง
ที่อยู่ 25 กม.2 ฝั่งขวาตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 037232383-4 โทรสาร
037232383-4
อีเมล์ aransisophon@hotmail.com; aran_sisophon@yahoo.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายประพันธ์ บัวศรี
สถานที่ทางาน โรงแรมจ๋าจ้ะบังกาโล
ที่อยู่ 216/1-2 ถนนเทศบาล 6ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037242939 โทรสาร
037425075
อีเมล์ jaja65@hotmail.com
64.จังหวัดสระบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์
สถานที่ทางาน ภัตตาคารอร่อยดีดี
ที่อยู่ 5 ถนนมิตรภาพตาบลแก่งคอย อาเภอแก่งคอยสระบุรี 18110
โทรศัพท์ 036251144, 036251669 โทรสาร
036244907
อีเมล์ Tpr_precision@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.จินตนาภรณ์ จิกิตศิลปิน
ที่อยู่ 23/2 หมู่ 1ตาบลพระยาทด อาเภอเสาไห้สระบุรี 18160
โทรศัพท์ 036332567 โทรสาร
036332567
อีเมล์ tawanclub@hotmail.com; tawanclubtour@gmail.com
65.จังหวัดสิงห์บุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายศราวุฒิ ชนะถาวราลักษณ์
ที่อยู่ 69 หมู่ 10ตาบลต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036323347 โทรสารมือถือ 0899011428
อีเมล์ –

2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายคมสันต์ น้อยศรี
ที่อยู่ 55/5 หมู่ 1ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036512132 โทรสาร
036539196
อีเมล์ chicken5stars@hotmail.com
66.จังหวัดสุโขทัย
1.รักษาการประธาน คือ นายศักดิ์เกษม ตันติยะวรงค์
ที่อยู่ 34/13 หมู่ 12 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง สุโขทัย
โทรศัพท์ 055611321
โทรสาร 055611320-1
มือถือ 0889191599
อีเมล์ bansila.st@gmail.com; air209@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายวิวัฒน์ ธาราวิวัฒน์
ที่อยู่ 321/3 หมู่ 3 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง สุโขทัย
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ 0816920330
อีเมล์ wiwat@sukhothaitreasure.com
67.จังหวัดสุพรรณบุรี
1.รักษาการประธาน คือ นายวิเชียร กัณหรัตนชัย
ที่อยู่ 552 หมู่ 5ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้างสุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ 035595466 โทรสาร
035595466
มือถือ 0817366311
อีเมล์ Danchang55@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข
ที่อยู่ 199/36 หมู่ 1 หมู่บ้านมั่งมีศรีสุขตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0864127811
อีเมล์ PISIT2511@yahoo.co.th

68.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.รักษาการประธาน คือ ว่าที่ร้อยตรีเอนก นุรักษ์
สถานที่ทางาน คีรีวาริน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท
ที่อยู่ 76/7 หมู่ 6ตาบลเสวียด อาเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ 0-7738-9554 โทรสาร
0-7738-9553
อีเมล์ suratsafari@hotmail.com; keereewarinresort@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายธัญญะ พูลสวัสดิ์
ที่อยู่ 209/15 หมู่ที่ 1ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0850601100
อีเมล์ thayah_ph@hotmail.com; pha15255@gmail.com
69.จังหวัดสุรินทร์
1.รักษาการประธาน คือ นายพฤฒพงศ์ ศรีสุรินทร์
สถานที่ทางาน โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก
ที่อยู่ 99 ถนนจิตรบารุงตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
โทรศัพท์ 044713980-83 โทรสาร
044713979
อีเมล์ tusrisurin@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

70.จังหวัดหนองคาย
1.ประธาน คือ นายอนุชิต สกุลคู
ที่อยู่ 09 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมืองหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042464514-6 โทรสาร
042423099
อีเมล์ anuchit@jienggroup.com
2.เลขาธิการ คือ นายวีระพงษ์ ผาแก้ว
ที่อยู่ 115 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมืองหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042474208 โทรสาร
042474208
อีเมล์ wave_tour@hotmail.com; newwavetravel.2015@gmail.com

71.จังหวัดหนองบัวลาภู
1.รักษาการประธาน คือ นายธนวิทย์ คงสุริยะ
ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 2 ถนนสันติโชคชัยตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู 39000
โทรศัพท์ 042360361 โทรสาร
042360361
อีเมล์ kusupply@hotmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายคง จันปลิว
ที่อยู่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนอุดรฯ-เลย บ้านไทยนิยมตาบลวังทอง อาเภอนาวังหนองบัวลาภู 39170
โทรศัพท์- โทรสารมือถือ 0895811211, 0896271779
อีเมล์ wungtongtour@gmail.com
72.จังหวัดอ่างทอง
1.รักษาการประธาน คือ พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน
ที่อยู่ 70/2 หมู่ที่ 5ตาบลไผ่จาศีล อาเภอวิเศษชัยชาญอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ 035631295 โทรสารมือถือ 0892382153, 0897756871
อีเมล์ –
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายปรีชา คุ้มดี
ที่อยู่ 6/31 หมู่ 6ตาบลหัวตะพาน อาเภอวิเศษชัยชาญอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ 035632034 โทรสารมือถือ 0810143372
อีเมล์ –
73.จังหวัดอานาจเจริญ
1.รักษาการประธาน คือ นายสกนธ์ บุญวิทย์
สถานที่ทางาน โรงแรมชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์
ที่อยู่ 42 หมู่ 3ตาบลบุ่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045511500-1 โทรสาร
045511501
อีเมล์ Chitsakon_Resort@hotmail.com

2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.ศศิธร บุตตะ
สถานที่ทางาน บริษัท ศรีดาราทัวร์ จากัด
ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 19ตาบลบุ่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045511266 โทรสาร
045511266
อีเมล์ sridaratour@hotmail.com; sridaratour@yahoo.com, chitsakorn_resort@hotmail.com
74.จังหวัดอุดรธานี
1.ประธาน คือ นายธนกร วีรชาติยานุกูล
ที่อยู่ 88 ถนนทองใหญ่ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042932998 โทรสาร
042243313
อีเมล์ Uthudonthani.group@gmail.com;Udonbusiness.group@gmail.com
2. เลขาธิการ คือ นายเสริมศักดิ์ ชาโนสี
75.จังหวัดอุตรดิตถ์
1.รักษาการประธาน คือ นายชวลิต คาเพ็ง
ที่อยู่ 65/2 หมู่ 3ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแลอุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์ 055816621 โทรสารมือถือ 0814756591
อีเมล์ ron6633@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี
ที่อยู่ 57/13 ถนนพาดวารีตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์- โทรสาร
055440427
มือถือ 0813793204, 0909958181
อีเมล์ sorjortee@hotmail.com
76.จังหวัดอุทัยธานี
1.รักษาการประธาน คือ นายจักรกฤช ศีลาเจริญ
สถานที่ทางาน บริษัท ห้วยป่าปกฮอลิเดย์ ฮิลล์ จากัด
ที่อยู่ 149 หมู่ 3ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่อุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056596150-2 โทรสาร
056596152
อีเมล์ kai.161@hotmail.co.th

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

2.รักษาการเลขาธิการ คือ นายกฤตพล พรพิบูลย์
ที่อยู่ 34, 36 ถนนสะแกกรังออกตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมืองอุทัยธานี
โทรศัพท์ 056512708 โทรสาร
056512708
อีเมล์ krittaphol02@gmail.com
77.จังหวัดอุบลราชธานี
1.รักษาการประธาน คือ นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์
ที่อยู่ 150/1 ถนนกันทรลักษ์ตาบลวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045321937, 045323048 โทรสาร
045323047
อีเมล์ sakda1954@gmail.com
2.รักษาการเลขาธิการ คือ น.ส.ศราวดี เทียมประเสริฐ
มือถือ 0885954228
อีเมล์ bbe9@hotmail.com

-อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม-

