
ล ำดบัที่ ชือ่ตวัแทนออกของนิตบิุคคล รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 ACTIVE LOGISTICS CO.,LTD. นางจนิตนา เมฆขลา

2 Acutech co.,ltd นาย สิทธิชยั เดชธราดล

3 APL LOGISTICS SVCS (THAILAND), LTD. นางสาววรรณภา กาหลง

4 Apt showfreight (Thailand) limited โชติมา คุ้มแสง

5 ATS WORK SERVICE CO.,LTD. นางสาวทัศณีย ์สุดประเสริฐ

6 BIZSHIP LOGISTICS CO.,LTD. นาย โสภณ ฟุง้กล่ินส่ง

7 Convergence logistic co.,ltd. นายฐิติพงษ์ ศรีอนันต์

8 Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd. นายกติติ ชนิรักษ์บ ารุง

9 DHL Express (Thailand) Ltd. นายนพวิทย ์บัวประดิษฐ์

10 Exim agency co.,ltd. นางสาวกรรณิกา มานะการ

11 HANDLE INTEREXPRESS CO.,LTD. นายวิวัฒน์  วังทอง

12 HANKYU HANSHIN EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. นางสาวอญัญารัตน์ สุทธิรักษ์

13 ITL TRANSPORTS CO., LTD. นางสาวปิยนันท์ อทิธิสิริกลุชยั

14 JSSR AUCTION CO.,LTD. นายทวีวัฒน์ วรรธนะวรพงศ์

15 KDP LOGISTICS(THAILAND) CO.,LTD นายเดชา ศรีสุข

16 KG EXPRESS CO., LTD. นายปรัชญา พบบุญ

17 Maxim cargo service Co.,Ltd. นายวรชยั บุญยิ้ม

18 MSI Logistics Co.,Ltd นางสาวอฉัรวดี  เกดิกล้า

19 N.R.CUSTOMS SERVICE 2002 CO.,LTD. นางสาวศุภิกา สุทธิพงษ์ฉวีกลุ

20 NIPPON EXPRESS-NEC LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. PRAPAPORN PUTTASIN

21 NUGGET RACQUET CO.,LTD. นางสาววันพร วงศ์พัชราภรณ์

22 Otter Co., Ltd. นายธกร นาคพันธุ์

รำยชื่อผู้เขำ้อบรมระบบลงทะเบยีนผู้มำตดิตอ่ออนไลน์ทำง Online Customs Registrationประเภท
ตวัแทนออกของนิตบิคุคล

วันอังคำรที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 - 12.00 น.



23 P.K.C LOGISTICS.COM นายพูนศักด์ิ  เอี่ยมชื่นยศ

24 Pacific Inter-Freight(Thailand)Co.,Ltd นฤมล อมรแสงทอง

25 PROMPT PROVIDES CO.,LTD. นางสาวพิชญาภัค เทียมสนิท

26 S.M.B.P. CO.,LTD. นางสาววิภาดา พิเชยีรวรโรจน์

27 Sankyu-Thai Co.,Ltd. วนิดา แสงสุริยาอนันต์

28 Scan Global Logistics Co.,Ltd. นางสาวชติุมา ล้ีพูลทรัพย์

29 Schenker (Thai) Ltd. นายชยตุ เพชรรักษ์

30 SIAM CHEMICAL LOGISTICS CO., LTD. นางสาวเรวดี กก๊ประเสริฐ

31 Siam Taiyo Shoji Co., Ltd. นางสาวสมาพร มากรุง

32 SRIRACHA LOGISTICS SERVICES COMPANY LIMITED นางสาว สิริพร บุญจนัทร์

33 SUZUYO (THAILAND) LTD. นางสาวนิธินันท์ ไพบูลยศิ์ริ

34 Symphosoft Co,Ltd. นายปริญญา พงษ์ดนตรี

35 T.P. CUSTOMS BROKER & SERVICES LTD.,PART นางสาวสุกานดี  สุจริต

36 Thai Master Transport int'l Service (TMT.)Co.,Ltd นายสุวิทย ์ท้วมสมวัฒน์      

37 TOA DOVECHE INDUSTRIES CO.,LTD. นางสาวภิรดี เซียวสกลุ

38 TSURUMARU LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD นายณัชพล เหลือสนุก

39 UNLIMITED EXPRESS (THAILAND) COPR.,LTD. นางพวงยพุา   ม่วงใย

40 UNLIMITED EXPRESS(THAILAND)CORP .,LTD. นายวุฒิกรณ์ โตแฉง่

41 W.SERVICES CO.,LTD. นางสาวปภาวี ต้ังผลงาม

42 World United Logistics (Thailand) Co.,Ltd นางสาวกลัยานี พรหมลิภณกลุ

43 Yamato unyu Thailand co., LTD นายนันทสิทธิ์ นันสบุตร

44 นาวีนา โลจสิติคส์ จ ากดั นายภราดร จนัทร์เชื้อ

45 บริษัท บูกตัติ เฟรท อนิต์(ประเทศไทย) จ ากดั นายชชัวาลย ์กล้ารอญ

46 บริษัท เพรซิเดนท์อนิเตอร์ฟูด จ ากดั นางสาวปาริชาติ นิทัสนะศาสน์

47 บริษัท ภูมิไทยธุรกจิ จ ากดั นางสาวจรีุพร อดุมพรวิเศษ

48 บจก. เจอาร์ ออลลา อนิเตอร์บิซ นายหัสพงศ์ พรผลกลุพัฒน์



49 บจก. คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส นายเลิศชาย พงษ์โสภณ

50 บจก. วิคเตอร์ เอก็ซ เพรส(1991) นายเกริก ป ัณ ณะกจิการ 

51 บจก. เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จ ากดั นางสาวชดิชม แสนค า

52 บจก. นิยมบริการ นางสมจติ  ศรีวิมลทัศน์

53 บจก. บุญรอดบริวเวอร่ี นายปิติณัช เสริมสุธีอนุวัฒน์

54 บจก. ไบเซ็นเทนเนียลคาร์โก เซอร์วิส (2002) นางณรัณกนก งามจบ

55 บจก. รัตนโชติ โลจสิติกส์ นายธีรภัทร รัตนไตร

56 บจก. อมิพอร์ตสแทรตทีจส์ี(ประเทศไทย)จ ากดั นาย พัชรวิทย ์สุวรรณประเสริฐ

57 บจก. แอคคอร์ด ไพลอต โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) นายยศวัฒน์ ศุภสาร

58 บมจ. เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิติกส์ นางสาวกมลทิพย ์คงถิ่นฐาน

59 บมจ. สามมิตรมอเตอร์สอมนูแฟคเจอริง นางสาวอรอนงค์  วิจติรจ านงค์

60 บริษัท  อะคูเท็คท์  จ ากดั นางกลัยา  เดชธราดล

61 บริษัท กรุงเทพ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั นายนิรมิตร ประชมุวรรณ

62 บริษัท กลอร่ี เทรดด้ิง แอนด์ โลจสิติกส์ นางสาวธิดารัตน์ จนัทร์รวม

63 บริษัท กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั สุรีรัตน์  สิริรัตนกจิ

64 บริษัท กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั นางสาวมณธิรา วิชาเกวียน

65 บริษัท เกื้อพสิษฐ์ จ ากดั นางสาวกญัรินทร์ เจริญผลคงภัทร์

66 บริษัท แกรนด์เวิลด์ จ ากดั นางสาวหนึง่ฤทัย สงด า

67 บริษัท คัสตอม เวิร์ค เซอร์วิส จ ากดั นางสาวสุชานันท์ แซ่ผู่

68 บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จ ากดั หนึง่หทัย แจม่วัย

69 บริษัท คาร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวขวัญแกว้ ประกอบทรัพย์

70 บริษัท เค กรุ๊ป โลจสิติกส์ จ ากดั นางสาวรัตตินันท์ เลิศฤทธิ์รวีกลุ

71 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวกนกนารถ  สงฆ์เจริญธรรม

72 บริษัท เค.ว.ี ชปิปิง้ นายพิพัฒน์ อภิโชติกลุ

73 บริษัท เค.ว.ี ชปิปิง้ นางสาวนุชจรินทร์ เตวิทย์

74 บริษัท เค.ว.ีท.ี168 จ ากดั ปาริชาติ กล่ินทอง



75 บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลย ีจ ากดั นายภัทรพงศ์   มหิพันธุ์

76 บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอก็ซเปรส (ประเทศไทย) จ ากดั ชติุมน  ฤทธิ์เดช

77 บริษัท จปูิเตอร์ โลจสิติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั นางสาวสุดารัตน์ นาคนึก

78 บริษัท เจ.เอส.พ.ีอนิเตอร์เทรดด้ิง เซอร์วิส จ ากดั พร้ิมปาลิณ พิชญาภรณ์

79 บริษัท เจ.เอส.แอล. ชปิปิง้ จ ากดั นางสาวปารณีย ์ เจริญศิริ

80 บริษัท ชยัน าทอง จ ากดั นางสาวดาวิกา วิศิษฎสุนทร

81 บริษัท ชยัรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จ ากดั นางสาวปิน่ปินัทธ์  สุทธิพรสมบัติ

82 บริษัท ชาญกจิชปิปิง้ จ ากดั นายนพนันทน์ เลิศสินเกรียงไกร

83 บริษัท ซี พี เอน็ ทรานส์ เซอร์วิส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ปรีดาภรณ์

84 บริษัท ซี.เค.ซี. ชปิปิง้ จ ากดั นายวินัย อารีสงเคราะห์กลุ

85 บริษัท ซีดรากอ้น ชปิปิง้ เวอร์วิซ จ ากดั นายพรเทพ ชพีทรงสุข

86 บริษัท ซีพอร์ท ไทย คาร์โก ้จ ากดั นางสาว ศิโรรัตน์ ฤทธิไกรเดชา

87 บริษัท ดับบลิว ที พี กรุ๊ป จ ากดั นายสรชนม์ สุนาพันธุ์

88 บริษัท ดี เวลล์ คอนเทนเนอร์ ชปิปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั นางสาวสุดาวรรณ เกยีรติพิพัฒน์

89 บริษัท ดี เวลล์ คอนเทนเนอร์ ชปิปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั นายธนา แสงมณี

90 บริษัท ดี เวลล์ คอนเทนเนอร์ ชปิปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั นางสาวมยรุฉตัร ศรีจนัโท

91 บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล้ ฟอร์เวิดร์ด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั นายสวัสด์ิ  ทีพ่ัก

92 บริษัท เดอะคาร์โกเอก๊ซ์เพรส โลจสิติกส์ จ ากดั นางสาวณัฐชา ธารหาญ

93 บริษัท เดียร์บอร์น อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นางสาวสายสมร  เกตุแกว้

94 บริษัท ไดนามิคอนิเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั นางสาวรวิภา ทองส่งโสม

95 บริษัท ทองไทยการทอ จ ากดั นาย สมิทธ์ ปิติเจริญ

96 บริษัท ท.ีโอ.ดี.กรุ๊ป จ ากดั นางสาวเพชรวีณา ใจเปีย่ม

97 บริษัท ไทยโลจซิทิคส์ เซอร์วิส จ ากดั ว่าที ่ร.ต.มนตรี  จนัทจร

98 บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จ ากดั ธนวรรณ อนุตรวิโรจน์กลุ

99 บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จ ากดั นางปนัดดา  เฮงสกลุ

100 บริษัท ธิษา โลจสิติกส์ จ ากดั นางสาวนฤมล ลลิตมีชยั



101 บริษัท นิปปอน เอก็ซ์เพรส โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นายสมศักด์ิ ชยัประภา

102 บริษัท นิปปอน เอก็ซ์เพรส โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นายปราโมทย ์ศรีคละมะหันโต

103 บริษัท นิยมบริการ จ ากดั สมจติ ศรีวิมลทัศน์

104 บริษัท เนชั่น โลจสิติกส์ นางสาวสุธีรา วรายน

105 บริษัท แนสโก ้ชปิปิง้ จ ากดั นางสาวธัญวลัย  บ ารุงศักด์ิ

106 บริษัท บัณฑิตชปิปิง้ จ ากดั นายพงษภัทร  ปูรณานุนาค

107 บริษัท บางกอก เทอร์มินอล โลจสิติกส์ จ ากดั นายจริวัฒน์ สาระพงศ์

108 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั นางสาวกรรณิกา รุ่งเรือง

109 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั นางสาวจนัทิรา อศิรางกรู ณ อยธุยา

110 บริษัท เบทเทอร์ ลีดเดอร์ จ ากดั นางสาวสุชาดา มุกสิกสวัสด์ิ

111 บริษัท เบสท์ โลจสิติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั น.งสาววราภรณ์ ขนัทะ

112 บริษัท เบสท์ สตาร์ เวิลด์ไวด์ จ ากดั นายยทุธนา ศิริมานนท์

113 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั นางสาวปภัสรา กติิพจน์

114 บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จ ากดั นางสาวนัฐชา จั่นเพ็ชร

115 บริษัท ปทิตตา บริการ จ ากดั นายวินเลิศ  พรหมวรรณ

116 บริษัท ประมวลทรัพย ์อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต นายภูวเดช ชดุาพรวรยศ

117 บริษัท ปลาวาฬชปิปิง้ แอนด์ เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ จ ากดักดั นายสุชาติ  ธานี

118 บริษัท โปรเฟรท เอก็ซ์เพรส จ ากดั นาง ร่ืนฤดี  คงบุญ

119 บริษัท พ.ีท.ี แอร์ คาร์โก ้จ ากดั นางสาวพักตร์วิภา  ขาวเอี่ยม

120 บริษัท พ.ีเอส.พ.ี ชปืปิง้ เซอร์วิส จ ากดั นายอภิชา จนัทร์สว่าง

121 บริษัท พีพี บิสเน็สคอร์ปอเรชั่น จ ากดั นางสาวนงนุช พุทธิเมธากลุ

122 บริษัท พีเอสเอม็ เทรดด้ิง จ ากดั นางสาวกชพรรณ อยู่ศรี

123 บริษัท พีเอสเอม็ เทรดด้ิง จ ากดั นางสาวโชติรส ลาวัณจรัสโยธิน

124 บริษัท พีแอนด์วายดิสคัส จ ากดั นายประเสริฐ  สนธิสถาพร

125 บริษัท เพิร์ล โลจสิติคส์ จ ากดั นางสาวศิตรา ศรีค าขลิบ

126 บริษัท แพริต้ี เฟรท จ ากดั  นางสาวสุดา สิริเกษมสุข



127 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก ้จ ากดั นางสาวจนิตนา รีรุ่งเรือง

128 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก ้จ ากดั นางสาวพิมพ์นภัส ชาตเสนีย์

129 บริษัท ฟอร์แมลิต้ี โลจสิติกส์ จ ากดั นายปิยะ แสวง

130 บริษัท ฟาร์อสีท์ คอนทรานส์ จ ากดั คุณสรัญญา วรรณะ

131 บริษัท เฟรท ล้ิงค์ส เอก๊ซ์เพรส (ประเทศไทย)จ ากดั นายไวรุจน์  เกษตรวิเศษ

132 บริษัท เฟรทเวย ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นายมงคลชยั อาริยวัฒน์

133 บริษัท โฟร์กรุ๊ปชปิปิง้ จ ากดั นางสาวยพุา เอื้อแสวงบุญ

134 บริษัท ไฟว์แปซิฟิก จ ากดั สมัชชา กรีติอรัญกลุ

135 บริษัท มัลต้ี แอร์ เซอร์วิส จ ากดั นางสาวดวงแกว้ จตุัรัส

136 บริษัท ม้าบิน ทรานส์เซอร์วิส จ ากดั นายบัญชา เลิศจริราตง

137 บริษัท มาย ซัคเซส จ ากดั นางพรพิมล วงษ์กมลชณุห์

138 บริษัท มิตซุย-โซโค (เชยีงใหม่) จ ากดั นางสาวนารีรัตน์ ศรีสหกจิ

139 บริษัท โมนาร์ค คัสทัมส์ ทรานซิทส์ ลอจสิติกส์ จ ากดั นายปัฐมานันท์ ศุกละ

140 บริษัท โมนาร์ค คัสทัมส์ ทรานซิทส์ ลอจสิติกส์ จ ากดั นายมุนินทร์  ศุกละ

141 บริษัท ยเูซ็น ฟูด้ ซัพพลาย เชน (ประเทศไทย) จ ากดั นายธนากร รัตนไมตรีเกยีรติ

142 บริษัท ยเูซ็น โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวนภานุช แซ่ต้ัง

143 บริษัท ยนูิค ทรานส์ลิงค์ จ ากดั นางสาวดรุณี โรจน์ประสิทธิ์พร

144 บริษัท รอยลั เฟรท เอก็ซ์เพรส จ ากดั นายอกุฤษฐ รสโหมด

145 บริษัท รอยลั มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จ ากดั นายทัศน์พัสกร อลงกรมะนี

146 บริษัท ริช เทรด แอนด์ เซอร์วิส นายไพศาล

147 บริษัท ริช เทรด แอนด์ เซอร์วิส นางสาวผ่องศรี จนัทร์น้อย

148 บริษัท รีนุส โลจสิติกส์ จ ากดั นางสาวจริยา จริลาภผล

149 บริษัท โรงเส้นหมีช่อเฮง จ ากดั นายสุรชยั  อุ่นพิกลุ

150 บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากดั นางสาววัชราพร ศิลาวรรณ์

151 บริษัท ล็อก พลัส ไมน์นิง่ เซอร์วิสเซส จ ากดั นางชนิษฐา  เฟือ่งพานิชเจริญ

152 บริษัท ล้ิงซ์จสิติกส์ อนิเตอร์ เฟรท จ ากดั นายสุเมธ เตชทวีภาคย์



153 บริษัท โลจสิติกส์ 639 จ ากดั นางสาว พิริยจ์รีา  สิริปภัสสรา

154 บริษัท วาโก โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั สุพรรณี มาหมืน่ 

155 บริษัท วาย พี ซี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นางสาวปัณณทัต จริะกลุธรา

156 บริษัท วายซีเอช (ประเทศไทย) นางสาวมนฤดี น้อยสอน

157 บริษัท วายเอฟอ ีโลจสิติกส์ จ ากดั นายวศิน บริหารวนเขตต์

158 บริษัท วิชั่น เฟรท อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นางศิริพร องัคณากลุ

159 บริษัท วี ฟอร์จนู จ ากดั นางสาวจริยา บุญอนิทร์

160 บริษัท วี แอนด์ วี โลจสิติคส์ จ ากดั นางสาวสราญรัตน์ โอวาทวัฒนกลุ

161 บริษัท ว.ีซี.ชปิปิง้ แอนด์ เซอร์วิสจ ากดั นางสาวอรอนงค์ แกว้มณี

162 บริษัท ว-ีเซิร์ฟ โลจสิติกส์ จ ากดั อารีย ์ขนัดี

163 บริษัท ว-ีเฟรนด์ โลจสิติกส์ จ ากดั นางสาวธัญญ์รวี ศรีสุณัฐโชติ

164 บริษัท เวลธ์ โกลบอล โลจสิติกส์  จ ากดั นาง ณิชาภัทร ปะวันนา

165 บริษัท ศิวะโกลด์ จ ากดั นายนุกลู ศิวะยิ่งสุวรรณ

166 บริษัท สตาร์ไลท์ เอก็ซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากดั นายเพิม่ลาภ ปาวรรณโน

167 บริษัท สแตนดาร์ด ชปิปิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวสิริมา ชนัษา

168 บริษัท สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั นางสาวอนันตา  ภมรบวรพล

169 บริษัท สยาม ทรานส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั อติกานต์ ลาภนิมิตรชยั

170 บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั นายวิชยั เจอืจนัทร์

171 บริษัท สยามน้ ามันละหุง่ จ ากดั นางภัทรจารินทร์ สงวนศักด์ิ

172 บริษัท สยามเอก็ซ์เพรส ชปิปิง้ จ ากดั นายมงคล โสฬส

173 บริษัท สัมพันธ์ชปิปิง้ จ ากดั นายจกัรภพ กติติวุฒิวินิจ

174 บริษัท สิธาชปิปิง้ จ ากดั นางสาวสิธารัตน์ วิสุทธิธรรม

175 บริษัท แหลมฉบัง อนิเตอร์ ทรานส์ จ ากดั พสุพิชญ์ พรมพรรณา

176 บริษัท ออนไลน์ ชปิปิง้ จ ากดั นายอนุรักษ์ ศรีจะบก

177 บริษัท ออนไลน์ ชปิปิง้ จ ากดั นายอภิรัฐ รัตนไพฑูรย์

178 บริษัท ออมนิ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นายเศรษฐา  น้อยนาค



179 บริษัท อนัลิมิเต็ด เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาว.วิจติรา พงษ์สวัสด์ิ

180 บริษัท อมัรินทร์ มัลติโมเดล อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นาง ณัทกาญจน์ เรืองประไพกจิเสรี

181 บริษัท อาจริยา (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวสายพิน คชนาม

182 บริษัท อาร์ แอนด์ ที ชปิปิง้ เซอร์วิส จ ากดั นางสาวพิชญากร ภูมิ

183 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิต๊ิกส์ แอนด์ เทรดด้ิงส์ จ ากดั นายสุรพล  ไว้สันเทียะ

184 บริษัท อนิโนวา เฟรท เซอร์วิส จ ากดั นางปาริชาติ  อนิทะเสม

185 บริษัท อเีทอร์นิต้ี แกรนด์ โลจสิติคส์ จ ากดั (มหาชน) นายวิษณุ จารึกเสถยีร

186 บริษัท อสีต์เอเซีย ชปิปิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวชติุมา บุนนาค

187 บริษัท เอ แอนด์ จ ีอนิเตอร์เนชั่นแนล คาร์โก ้(ไทยแลนด์) จ ากดั นางสาวนันทพร โชติจนัทร์ศิริสุข

188 บริษัท เอ แอนด์ บี แอสโซซิเอเต็ด จ ากดั นายอนุชา นาคสิทธิ์

189 บริษัท เอ.พี เซอร์วิส อมิปอร์ต แอนด์ เอก็ซ์ปอร์ต จ ากดั นายธนิต พิบูลยเ์มธ

190 บริษัท เอก็ซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั นางรัตนา ค าบรรเทิง

191 บริษัท เอค็ซีด จ ากดั นาย องอาจ  วัฒนะจนิดาวงศ์

192 บริษัท เอน็.พ.ีเอม็.โลจสิติกส์ จ ากดั นางชติุมา สุธิราธิกลุ

193 บริษัท เอน็แอลซี ชปิปิง้ จ ากดั นายสุรเชษฐ์ จริยธรรมวัติ

194 บริษัท เอส คิว เอส เซอร์วิสเซส จ ากดั นายธนวัฒน์ พิลาดา

195 บริษัท เอส เอ พี กรุ๊ป อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นาย สุพจน์ พานิช

196 บริษัท เอส.เค. ไลน์ เซอร์วิส จ ากดั นายสิริทัศน์ เกษรสมบูรณ์

197 บริษัท เอส.เค.คอนโซลิเดเตอร์ จ ากดั นางสาวมณฑา โชคเจริญยิ่ง

198 บริษัท เอส.เอน็.พ.ีชปิปิง้ กรุ๊ป จ ากดั นางสาวพัชรินทร์  ค าคุณ

199 บริษัท เอสซีเอม็เอส โลจสิติกส์ จ ากดั นฤพงศ์ ธนาวุฒิกลุ

200 บริษัท เอสเอน็ที ชปิปิง้ จ ากดั นายชยัวัฒน์ อึ้งแสงศิริ

201 บริษัท แอลเบิร์ท เฟรท เอก็ซ์เพรส จ ากดั นายนลฐณัฏฐ์ ภูกาบ

202 บริษัท แอส็เซนด์ คัดตอมส์ เซอร์วิส จ ากดั นางสาวเกศรินทร์ อน้สอน

203 บริษัท โอ ที เจ จ ากดั นางสาวนารินทร์  สมสวัสด์ิ

204 บริษัท โอเรียนเต็ล เซอร์วิส จ ากดั นายทนงศักด์ิ  ตันตินรเศรษฐ์



205 บริษัท ไอยรา โกลบอล อมิพอร์ต แอนด์ เอก็พอร์ต จ ากดั นางสาวอภิรดา จฑุารัตนกลุ

206 บริษัท ฮ่องกงบรรจพุัสดุ นางสาวมยรีุ ยะมามัง

207 บริษัท ฮัพพ์ โอเวอร์ จ ากดั นายศิวภูมิ ต้ังตรงใจ

208 บริษัท ฮาเบอร์ กรุ๊ป จ ากดั นางนุงนุช เกดินุม่  

209 บริษัท ไฮเปอร์ ทรานส์ จ ากดั นายศุภณัฏฐ์ เขยีวทองเงินดี

210 บริษัท กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั นายธนพล แซ่เซียง

211 บริษัท เจนเนอริต้ี จ ากดั นายณัฐพล จงอริย ตระกลู 

212 บริษัท บีเค  ฟาสท์ เซอร์วิส จ ากดั เบญจวรรณ จนั ทะรี

213 บริษัท ไชน่า ไทย มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั นางสาวพณิชญา  เรืองแกว้

214 บริษัท เซอวิา ไพโอเนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จ ากดั นางสาวธนพร ไมตรีจติต์

215 บริษัท ไทยคินอนิดัสตรี( ไทยแลนด์) นายสมชาย ขนัชยั

216 บริษัท นิปปอนเอก็ซ์เพรส โลจสิติกส์ (ประเทศไท) จ ากดั นายชยพล  พูลเณร

217 บริษัท ยเูซ็น โลจสิติกส์(ประเทศไทย)จ ากดั นายธนากร ทวีกลุ

218 บริษัท สยามนิสทรานส์ จ ากดั นางสาวปทิตตา ศิริสอน

219 บริษัท อเีกลิส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จ ากดั นางสาวณัฐยา เคลือบทอง

220 บรืษัท สยามเอก็ซ์เปรส คอนเทนเน่อร์ จ ากดั กมลทิพย ์สันติชวลิตสกลุ

221 บุญรอดบริวเวอร่ี ทิพยรัตน์ เลิศดิษยวรรณ

222 ว.ีเอส.ชปิปิง้ เซอร์วิส หทัยรัตน์

223 สมาคมตัวแทนออกของอเิล็กทรอนิกส์ไทย นายสมศักด์ิ  สนทมิโน

224 สยามนิสทรานส์ จ ากดั นางสาว ภัสราภรณ์ พูลทวี 

225 หจก. กนกอร อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต นางสาวกนกอร จ ารูญศิริ 

226 หจก. บีบีแม่สอดชปิปิง้เซอร์วิส นายนพพร จนัตา

227 หจก. พิษณุ เซอร์วิส นายทิพยา ตันติพิษณุ

228 หจก. ฟ้าชมุทอง นางสาวฉตัรวดี ชยัอรุณดีกลุ

229 หจก. ริเวอร์เมย ชปิปิง้ เซอร์วิส นางสาวบุหงา วงษ์เจริญ

230 หจก. ว.ีแซททิสไฟอิ้ง เอน็เตอร์ไพรส์ นายวิบูลย ์ ธีรอภิศักด์ิกลุ



231 หจก. อมัรินทร์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส นายอมัรินทร์ อนิอ าไพ

232 หจก. โอเรียนท์ ชปิปิง้ เซอร์วิส นายธนวัฒน์ มัง่สมบูรณ์

233 หจก. ดีดีชปิปิง้ เนาวรัตน์ น้อยมะลิวัน

234 หจก. ธรรม ไอ.ท.ี นายกลยทุธ ทองทิพย์

235 หจก. ไม้เรียว ชบิปิง้ นาย ยทุธนา จี้ประดับ

236 หจก. สิญจนาคม อมิปอร์ตเอก็ซ์ปอร์ต อรรคพล สิญจนาคม

237 หจก. อนิ โฮม คัสตอมส์ เซอร์วิส นายวุฒิพงศ์ แจม่ใส

238 ห้มงหุน้ส่วนจ ากดั สเตชั่น ชปิปิง้ นายณัฐภัส ฐิติกาญจนคุณ

239 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เค.พ.ีว.ี ชปิปิง้ เซอร์วิส นางสาวอมรรัตน์  ดอนหงษ์ไพร

240 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เงินสด อมิปอร์ต-เอก็ซ์ปอร์ต นางสาวธิติมา  สุขร่ี

241 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ช านาญ ชปิปิง้ เซอร์วิส นายภราดร ช านาญ

242 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซินเซีย อนิเตอร์เนชั่นแนล มาร์เกต็ต้ิง นายไพฑูรย ์สุขเอี่ยม

243 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดับบลิว.เค.เอส.เอน็เตอร์ไพรส์ นายวิชยั อารีสงเคราะห์กลุ

244 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทินภัทรเทรดด้ิง นายดาลัน หมัดอะด า

245 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธารทองเอน็เตอร์ไพรส์ นางสาวธราทิพย ์โตวิจติร

246 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั น้ าผ้ึงทิพยห์นองคาย นายสันติชยั ส าอางค์อนิทร์

247 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เบตงโลจสิติกส์ สารภี  สันติวราคม

248 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิบูลย ์ชปิปิง้ เซอร์วิส นางศิริมา รวยสิน

249 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรฌา เซอร์วิส นางณิชาภา พชรรัชต์

250 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรวรรณ เอก็ซ์เพรส นายชาญชยั อศัวาดิศยางกรู

251 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อดุมโรจน์ธนชยั นายชติุพนธ์ อดุมโรจน์ธนชยั

252 เอพีซี โลจสิติกส์ (ไทย) จ ากดั ศุกร์นิษา เยขะจร

253 บริษัท โคโนอเิกะ เอเซีย (ประเทศไทย) นายวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์

254 บริษัท ดีจเีอม็ ซัพพอร์ท (ไทย) จ ากดั  นางสาวศิริมา เกง่รักษ์สัตว์


