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1 ปิยะดา เดชโยธิน การตลาด Amata Summit Ready Built Co., Ltd. 092-5730007

2 การุณ เสนาะ Operation BIZ OCEAN LOGISTICS CO., LTD. 02-2497160

3 น.ส.ดวงกมล Operation BIZ OCEAN LOGISTICS CO., LTD. 02-2497160

4 นายวิชยั กิติโรจน์วฒันา กรรมการบริษทั CARGO WORLD (THAILAND) CO., LTD. 02-2948823-5 / 081-8128240 

5 นายมนตรี ไพรหงกุล กรรมการบริษทั CARGO WORLD (THAILAND) CO., LTD. 02-2948823-5 / 085-3266677

6 นายพีระพงศ์ มณีรัตน์ City Automobile Co., Ltd.
7 นายจิรัฎฐ์ ตนัสถิรานนัท์ General Manager CJ Logistics 081-3112654

8 ทศัน์พสักร อลงกรมะนี Assistant Director CONVERGENT INTERFREIGHT CO., LTD. 084-4593552

9 กรรธิมา สุวรรณศรี CHB MANAGER DAMCO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 086-9856394

10 กิตติ ชินรักษบ์  ารุง CUSTOMS SPECIALIST DAMCO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 094-2818855

11 สุกญัญา ฟองวาสนาส่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ Custom Compliance DKSH (Thailand) Limited 02-7904487

12 ปราโมทย์ อรุณรุ่ง ผูช้  านาญการ Custom Compliance DKSH (Thailand) Limited 02-3017416

13 น.ส.นงเยาว์ บุษราคมั Import & BOI Staff Emori (Thailand) co., Ltd. 02-2382606-7

14 น.ส.รุ่งไพลิน เจริญสุขอ านวย ผูจ้ดัการแผนกโลจิสติคส์ Emori (Thailand) co., Ltd. 02-2382606-7

15 น.ส.ลดัดา บุญรังสรรค์ Airfreight Import CL (EDI) Geodis Wilson Thai Limited 081-552 2604

16 น.ส.คนึงนิจ ธนะติวะกุล Regulatory IDS Medical Systems (Thailand) 081-850- 5251

17 พรชยั คชรัตน์ กรรมการบริษทั KPI CUSTOMS CONSULT & SERVICE CO., 02-2948823-5 / 081-8128240

18 อิสรีย์ ธนกุลเสถียร กรรมการบริษทั KPI CUSTOMS CONSULT & SERVICE CO., 02-2948823-5 / 085-3266677
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19 ยพิุน บุญศิริจนัทร์ Mercedes-Benz (Thailand) Limited 02-0341015

20 สาวิตรี โกศลกิติวงศ์ Mercedes-Benz (Thailand) Limited 02-0341015

21 นางสาวอริสรา เจา้ตระกูล Mercedes-Benz Manufacturing (Thailand) Ltd. 089-6645564

22 นายธีรศกัด์ิ จิตตง์ามกุศล Senior Logistics engineer Michelin ROH., Co.LTD. 02-6193545

23 น.ส.วิชนี พนสัพิบูลย์ Import planner Michelin ROH., Co.LTD. 02-6193272

24 น.ส.อมรรัตน์ เจนจิวฒันกุล Export-Import Manager Michelin Siam Co., Ltd. 02-6193286

25 น.ส.ยวุรัตน์ พฤฒิชยั Import planner Michelin Siam Co., Ltd. 02-6193273

26 น.ส.อจัฉรา อยูห่วา่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป Mitsui O.S.K.Lines (Thailand) Co., Ltd. 02-0302888

27 นางกาญจนา นิทศัน์ทอง ผูช้  านาญการ Mitsui O.S.K.Lines (Thailand) Co., Ltd. 02-0302888

28 วิภาวี รุ่งวณิชชา Senior Manager PricewaterhouseCoopers WMS Bangkok Limited 02 344 1248

29 มลฤดี พฤทธิโรจน์ถาวร Manager PricewaterhouseCoopers WMS Bangkok Limited 02 344 1462

30 พงษอ์มัพร เหลืองไพฑูรย์ Warehouse Manager SARIA Group 085-0667300

31 สิริปรียา สนใจ กรรมการผูจ้ดัการ SIRIPEE Co., Ltd. 062-2692897

32 น.ส.จิดาภา วรเจริญ Marketing Executive TIFFA EDI SERVICES CO., LTD. 02-0187000

33 นายสุขสนัต์ ติยะพิทยารัตน์ Sale & Marketing Manager TIFFA EDI SERVICES CO., LTD. 02-0187000

34 ประกิจ กรวฒิุวิวฒัน์ Toyota Mortor Thailand

35 ภาสกร เศวตเลข Logistics Manager Triump Motocycles (Thailand) Ltd. 081-1728314

36 น.ส.มยฉุตัร เฟ้นต้ี Sr. Logistics Triump Motocycles (Thailand) Ltd. 089-2074499

37 อาภรณ์ พงศธ์ญัลกัษณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายเอกสาร V.C. Bangkok Business Co.,Ltd. 02-7440704

38 น.ส.ศิริวรรณ วินิชกุล ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ์ Wyncoast Industrial Park Public Co., Ltd. 089-8954334

39 กาญจนา รวงผ้ึง พนกังานลูกคา้สมัพนัธ์ Wyncoast Industrial Park Public Co., Ltd. 089-8954334

40 น.ส.ณฐันพิน บุญศรี เจา้หนา้ท่ีธุรการอาวโุส เขตปลอดอากร ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 3 (แหลมฉบงั) 02-679- 6565 ต่อ 237

41 นายชยัวฒิุ อุย้หะ เจา้หนา้ท่ีประสานงานเขตปลอดอากร เขตปลอดอากร ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 3 (แหลมฉบงั) 033-005- 865
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42 สุกราน รักพว่ง ผูจ้ดัการ เขตปลอดอากรบริษทั ซีทีไอ คลงัสินคา้ จ  ากดั 02-9735152-6  ต่อ 101

43 ศุภลกัษณ์ อุดมทิตรัชต์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ เขตปลอดอากรบริษทั ซีทีไอ คลงัสินคา้ จ  ากดั 02-9735152-6  ต่อ 110

44 นายสุรพงษ์ สุวรรณการ Associatae, Ecomomic Analysis Department เจโทร กรุงเทพฯ 02-2536441

45 น.ส.ภาวนา สุริยพฤกษ์ ผูจ้ดัการแผนกธุรกิจสมัพนัธ์ บจก.มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) 038-265800  ต่อ 2410

46 อรวรรณ คนัธะวงศ์ ผจก.ส่วนบริการหลงัการขาย บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั 087-1360007

47 นางกาญจนรัตน์ สิริโพธินนัท์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กาญจนรัตน์ เทรดด้ิง จ  ากดั 093-5465695

48 น.ส.นฤมล ยาเก้ิน Leader บริษทั กาญจนรัตน์ เทรดด้ิง จ  ากดั 093-5465695

49 นายปธิกร ประสบโชคสมบุญ ผูจ้ดัการฝ่าย บริษทั เคดบับลิวอี-คินเทซึ เวิลด ์เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จ ากดั  02-5153888 #1503

50 นายธนนัทรั์ฐ ปรัชญช์ยวงศ์ Customs Clearance Supervisor Officer บริษทั เครนส์ แอนด์ อีควีพเมน้ท ์เอเชีย จ  ากดั 099-4951991

51 นายกิติภูมิ เจริญทัว่ Assistant Import CustomS Manager บริษทั เครนส์ แอนด์ อีควีพเมน้ท ์เอเชีย จ  ากดั 081-5765853

52 นาย นิพิฐพนธ์ ขจรศิลปชยั เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย บริษทั เควายบี (ประเทศไทย) 081-9385872

53 น.ส.พลอยพิชชา ธรรมคุณ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย บริษทั เควายบี (ประเทศไทย) 061-6254938

54 นายนนัทสิทธ์ิ นสับุตร ผูช้  านาญการศุลกากร บริษทั จีโอดิส วิลสนั ไทย 096-3515459

55 ชานนท์ ทนงค์ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินคา้แหลมฉบงั บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ  ากดั(มหาชน)
56 อุดมศกัด์ิ ลาวรรณา ผูจ้ดัการแผนกคลงัสินคา้ บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ  ากดั(มหาชน)
57 น.ส.อารมณ์ บวัคล่ี เจา้หนา้ท่ีควบคุมการน าเขา้วตัถุดิบ บริษทั ชาร์พแอพพลายแอนซ ์ประเทศไทย จ ากดั 038-842148 ต่อ 239

58 นางปราณี ชูรา เจา้หนา้ท่ีควบคุมการน าเขา้วตัถุดิบ บริษทั ชาร์พแอพพลายแอนซ ์ประเทศไทย จ ากดั 038-842148 ต่อ 450

59 นายศิลา สมัฤทธ์ิ Department Manager บริษทั ซงักิว แหลมฉบงั (ประเทศไทย) จ ากดั 038-042531-48 #1104

60 นายวิชา กล่ินหอม Department Manager บริษทั ซงักิว แหลมฉบงั (ประเทศไทย) จ ากดั 038-042531-48 #1104

61 นางนพมาศ วิกสูงเนิน พนกังานส่งออก บริษทั ซงักิวไทย จ ากดั 02-5292436

62 นางสิริกร ลาภเยน็ พนกังาน าเขา้ บริษทั ซงักิวไทย จ ากดั
63 น.ส.กลัยา อร่ามทวีทอง หวัหนา้ บริษทั ซงักิวไทย นวนคร จ ากดั 02-529-2436-8

64 น.ส.สุดา การุณวิเชียร กรรมการ บริษทั ซนัดานา จ ากดั 081-7358320

65 น.ส.เกษรา แพรงพรหมมา ผูช่้วยฝ่ายคลงัสินคา้ บริษทั ซนัดานา จ ากดั 02-0198177
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66 น.ส.วราภรณ์ แสงเกียรติยทุธ ผูจ้ดัการ บริษทั ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 081-9853833

67 นายพงศกร ชาญวานิชบริการ - บริษทั ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั -

68 น.ส.นิธินนัท์ ไพบูลยศิ์ริ Assistant Manager บริษทั ซูซูโย (ประเทศไทย) จ ากดั 02-7165380  ต่อ 11501

69 น.ส.วีระนะรี ดีแกว้ เจา้หนา้ท่ีน าเขา้แบะประสานงานบีโอไอ บริษทั เซนโค แอดวาน์ซ คอมโพแนนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 02-1632794-99 #111

70 น.ส.วีระยา สุขสวา่ง เจา้หนา้ท่ีน าเขา้แบะประสานงานบีโอไอ บริษทั เซนโค แอดวาน์ซ คอมโพแนนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 02-1632794-99 #111

71 นายทรงเดช สุวรรณนาคะ Traffic Superintendent บริษทั แซนมินาไซซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2833-7100  #7284

72 น.ส.เสาวณีย์ ถ่ินทบัไทย ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากดั 085-9116911

73 นางเพียงเพญ็ นนทจิตร ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากดั 085-9116910

74 สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี ผูจ้ดัการ บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ  ากดั 02-9662169

75 รพีภทัร พทัธ์วิวฒันศิริ Senior chief บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ  ากดั 02-9662169

76 น.ส.เกศินี หสัการบญัชา ผูจ้ดัการแผนกขาเขา้ บริษทั ทรานส์ แอร์ คาร์โก ้จ  ากดั 02-6509068

77 น.ส.พจณีย์ เจษฎาอรรถพล หวัหนา้แผนก บริการลูกคา้ขาเขา้ บริษทั ทรานส์ แอร์ คาร์โก ้จ  ากดั 02-6509030-55  ต่อ 407

78 นายพรชยั ศรีณรงค์ - บริษทั ที. เอส. คอมเมอร์เชียล เทรด จ ากดั 089 - 8939963

79 น.ส.วรางคณา เริงหทยัธรรม - บริษทั ที. เอส. คอมเมอร์เชียล เทรด จ ากดั 083-6141545

80 นายอนนัตศ์กัด์ิ งามอุดมเกียรติ Customs Specialist Manager บริษทั โทลล ์โกลบลั ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 02-6530890

81 นายสุชาติ หวงัสนัติพร ผูเ้ช่ียวชาญประจ าส านกักฎหมาย บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 02-7855260

82 น.ส.สุจิรา พรพิทกัษพ์นัธุ์ ผูเ้ช่ียวชาญประจ าส านกักฎหมาย บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 02-7855257

83 คุณศุภมาส ศีติสาร Executive Director บริษทั ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จ ากดั 02-3313838 / 081-8750838

84 นายธรพงศ์ ฮุงหวล Customs Compliannce Manager บริษทั ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย ์จ  ากดั 081-9090389

85 น.ส.อ าพร มโนปา Logistics Officer บริษทั ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย ์จ  ากดั 092-2763453

159 นายวชิรพนัธ์ ธงภกัด์ิ ผูจ้ดัการแผนธุรการราชการ บริษทั ธนบุรีประกอบรถยนต ์จ  ากดั 02-7579545 ต่อ 125,126

86 นายอภิชาติ สุธีระตฤษณา ผูจ้ดัการ บริษทั นิปปอน เอ็กซเ์พรส(ประเทศไทย) จ ากดั 02-665-6699

87 นายสมศกัด์ิ ชยัประภา ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั นิปปอน เอ็กซเ์พรส(ประเทศไทย) จ ากดั 02-665-6699
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88 นายวฒันา แสงศรี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แน่นอน โลจิสติกส์ จ  ากดั 086-1408839

89 น.ส.รัชดาพร อินทะวงศ์ พนกังาน บริษทั แน่นอน โลจิสติกส์ จ  ากดั 081-8631817

90 นางสุธีรา บุญธรรมาทิตย์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั แนสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั 02-3470733

91 นายชนะนิพนธ์ สุนทรพนัธุ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัพิธีการฯ บริษทั แนสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั 02-3470733

92 นายสากล จึงนิพนธ์สกุล หวัหนา้งาน บริษทั บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ากดั 02-6618000 #802

93 โสภา ฮุนนางกูร ผูช้  านาญการขอ้มูลการคา้ต่างประเทศ บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 02-822- 8292

94 อธิชา บณัฑิตวรชยั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พร้อมท ์กรุ๊ป จ ากดั 061-9152424

95 ปฏิพนัธ์ ปาหินา หวัหนา้งาน บริษทั พร้อมท ์กรุ๊ป จ ากดั 080-8082828

96 น.ส.สุมาลี แกว้หนูประดบั ผูท้  าบญัชีผูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร บริษทั พี.ซี. ฟู้ ดส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 096-9182001

97 นายศิวาภพ พทุธารักษ ์ Purchasing Dept.  บริษทั พี.ซี. ฟู้ ดส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 063-2130638

98 นายเลิศศกัด์ิ เดชเบญจชยั ท่ีปรึกษาผูจ้ดัตั้งเขตปลอดอากร PM Freezone บริษทั พีมาร์ท ซุปเปอร์ สโตร์ 094-6542996

99 นายสุพจน์ ชูเกาะ
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด เขตปลอดอากร PM 

Freezone
บริษทั พีมาร์ท ซุปเปอร์ สโตร์ 098-2825762

100 พรรณยมล แกว้วิมล Privilege/Trade Compliance บริษทั เฟดเดอรัล-โมกูล (ประเทศไทย) จ ากดั 035-276404

101 กาญจนา วิลยักุล SCM Manager บริษทั เฟดเดอรัล-โมกูล (ประเทศไทย) จ ากดั 035-276421

102 น.ส.พิกุล คนเพียร Export Manager บริษทั มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จ ากดั 02-0124941

103 นายรณชิต อ่ินทอง Assistant Import Manager บริษทั มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จ ากดั 02-0124955

104 นางนิภาพร ปัดถามงั รองผูแ้นวยการใหญ่ ส านกักิจการองคก์ร บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 02-0799095

105 นายเกษมสนัต์  ช าเจิงสิรี ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 02-0799088

106 นางสุปราณี คมวชัรพงศ์ Logistics Advisor บริษทั มินิแบ (ประเทศไทย) 081-8514677

107 น.ส.มณีรัตน์ หิรัญสกุล Logistics Manager บริษทั มินิแบ (ประเทศไทย) 063-2378163

108 นางวิภา เสริมพงศสุ์วฒัน์ ผูจ้ดัการ บริษทั แมก็ซเ์วิลด์ โลจิสติกส์ จ  ากดั 062-6145354

ช่ือ - นำมสกุล



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์

109 น.ส.นุชนาถ ข  าเจริญ ผูจ้ดัการ บริษทั ยเูซ็นตโ์ลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ากดั 02-034-8279

110 น.ส.ชนิกานต์ พนัธุ์ขะวงษ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั ยเูซ็นตโ์ลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ากดั 02-034-8120

111 นายทองแสง ศรีณรงค์ - บริษทั ยนิูแคริเออร์ เอเซีย จ  ากดั 097-9914155

112 นายธีระเดช ขยนัเยีย่ม - บริษทั ยนิูแคริเออร์ เอเซีย จ  ากดั 086-3136961

113 น.ส.ชิราภรณ์ วงษวิ์ลาส SUPERVISER บริษทั โรจนะ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  02-3673880-3

114 น.ส.พิชญะสินี เหล่ากิจวฒันา ผูจ้ดัการจดัซ้ือต่างประเทศ บริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 064-1819372

115 นายหทยัพชัร์ ศุภรัตน์ หวัหนา้แผนกบญัชี บริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 064-1820696

116 นายปฐมพงษ์ ขวญัเมือง Inbound Customs Handler บริษทั วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั  089-1416400

117 นางจุไรรัตน์ นพพรสุภาศี Inbound Customs Handler บริษทั วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั  086-6510155

118 น.ส.ประมวล เอ้ือประดิษฐ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานราชการ บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 035-277- 968

119 น.ส.สุจินดา จนัทร์เกตุ ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานราชการ บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 035-277- 235

120 นายเอกรัฐ นาคเกษม Vice President บริษทั สปีดีชัน่ จ  ากดั 081-9371251

121 น.ส.ทศันีย์ แกว้ดอนรี ผูจ้ดัการ บริษทั สปีดีชัน่ จ  ากดั 091-7054994

122 นางสุธิรา อุไรสกุล หวัหนา้ส่วนบญัชีและการเงิน บริษทั สุรากระทิงแดง(1988) จ ากดั 081-8033860

123 น.ส.พนารัตน์ อุตธรรมชยั หวัหนา้แผรกธุรการ บริษทั สุรากระทิงแดง(1988) จ ากดั 089-9192389

124 วารุณี สุขสมบติั ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เสนาะ แองโกลไทย ชิปป้ิง บริการ จ  ากดั 02-714- 2348-9

125 อนนัญา เปล่ียนสมยั ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เสนาะ แองโกลไทย ชิปป้ิง บริการ จ  ากดั 02-714- 2348-9

126 น.ส.กมลชนก ชมศร Lead Customs Analyst บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ 038-954111  ต่อ 5805

127 น.ส.วรารัตน์ สุดสงวน Customs Analyst บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ 038-954111  ต่อ 5816

128 น.ส.ชุติพชัร วงศารักษ์ ผูจ้ดัการคลงัสินคา้เขตปลอดอากร บริษทั อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จ ากดั 081-9147668

129 น.ส.วณิชชา  เจียตระกูล Expeditors Thailand Ltd. บริษทั เอ็กซปิ์ไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 662-670- 1053

130 น.ส.จนัทร์เพญ็ วงศาโรจน์ ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส Logistics บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั 035 277 239

131 น.ส.วนิดา ประจงไสย ผูจ้ดัการ Logistics บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั 081-4074033
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132 น.ส.วริศรา สุนทรวิภาต หวัหนา้งาน บริษทั เอเชีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 090-9832662

133 น.ส.วนนัทน์ภสัร คงเสมาชุมสิน หวัหนา้งาน บริษทั เอเชีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 086-7787571

134 นายไกรวลั อยูส่กุล ผูจ้ดัการแผนกการตลาด บริษทั เอเชีย อินโนเวทีฟ โซลูชัน่ จ  ากดั 081-5651309

135 วิมล เอกสมบติั ลูกคา้สมัพนัธ์ บริษทั เอเชีย อินโนเวทีฟ โซลูชัน่ จ  ากดั 081-5651309

136 นายวนวิทย์ ศิริวฒันกาญจน์ Site Manager (Thailand) บริษทั เอฟ.ที. อินดสัเทรียล ซพัพลายส์ (ประเทศไทย) 089-8418151

137 นายบุญส่ง จิราภทัรไพศาล หวัหนา้หน่วย บริษทั เอ็มเอ็มทีเอชเอ็นจ้ิน จ ากดั 038-498646

138 นางสุวรรณา มีสวสัด์ิ ผูจ้ดัการ บริษทั เอ็มเอ็มทีเอชเอ็นจ้ิน จ ากดั 038-498646

139 น.ส.ปราณปรียา จนักนั Logistics Staff บริษทั เอสอีดบับลิวเอส-คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 038-891826-29

140 น.ส.ละอองดาว งามเกิด Logistics Staff บริษทั เอสอีดบับลิวเอส-คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 038-891826-29

141 น.ส.อรทยั ผลาหาร เจา้หนา้ท่ีน าเขา้-ส่งออก บริษทั โอกิทานิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 035-314081-8

142 อารีรักษ์ มะวา ผูจ้ดัการชิปป้ิง บริษทั ไอพี 5 จ ากดั 085-8354857

143 นางชุรีพร วงษน่ิ์ม ผูจ้ดัการฝ่าย บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 090-9072074

144 นางองัคณา เท่ียงเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 097-3246175

145 นายพิษณุ รุ่งสงัข์ officer บริษทั ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเตม็ แวนเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 08-38970016

146 น.ส.มยรุฉตัร วิกาศ Manager-import section บริษทั ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเตม็ แวนเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 02-3372086-99

147 นายสมศกัด์ิ เธียรนาราโรจน์ - บริษทั ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเตม็ แวนเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 02-3372086-99

148 น.ส.ศศิธร ปทุมแสงทอง เจา้หนา้ท่ี บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ากดั 023842900 ต่อ 388

149 นายไพศาล ทุ่งมีผล เจา้หนา้ท่ี บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ากดั 23842900

150 น.ส.ศุภกานต์ เกตุศิริ ผูจ้ดัการ แผนกน าเขา้ บริษทั โฮยาเลนซไ์ทยแลนด์ จ  ากดั 02-9072021 ต่อ 194

151 น.ส.น ้าผ้ึง สุระภาพ ผูจ้ดัการ  แผนกส่งออก บริษทั โฮยาเลนซไ์ทยแลนด์ จ  ากดั 035-314460

152 น.ส.สุภิสรา ธนิสสรานนท์ Directtor - Operation บริษทั  อจิลิต้ี  จ ากดั 081-8031559

153 น.ส.วิไล เตชะโรจน์ตระกูล Assistant Manager - Customs Release บริษทั  อจิลิต้ี  จ ากดั 081-8324157
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154 น.ส.ณฐัภทัร เหมน็บู่ Assistant Manager บริษทั โตโยตา้ โบโชคุ เอเซีย จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 02-329- 5000 #2123

155 น.ส.ประภาศรี มีหนุน Senior Staff บริษทั โตโยตา้ โบโชคุ เอเซีย จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 02-329- 5000 #2123

156 นายชอชยั ไตรศกัดิพล หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ไตรศกัดิพล 02-3223491 / 081-8559923

157 ธนากร ภู่กลัน่ ท่ีปรึกษา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทศพรเจริญทรานสปอร์ต 02-7140676

158 ธีรพนัธ์ ภู่กลัน่ ผูจ้ดัการทัว่ไป ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทศพรเจริญทรานสปอร์ต 02-7140676

159 น.ส.กอบกุล แจ่มจ ารัส Logistics Manager Triumph Aviation Services Asia, Ltd. 038-465070  ต่อ 1420

160 น.ส.เทพสุดา สงัคฤกษ์ Logistics Officer Triumph Aviation Services Asia, Ltd. 038-465070  ต่อ 1420
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