
ล ำดบั ค ำน ำ ชื่อ - สกุล บริษัท ลงชื่อ 
1 คุณ Sureerat  sirirattanakij Cargo customs services co.,ltd
2 คุณ กตเวทิตา  คล้ายสุวรรณ อนิเตอร์ สตีล
3 คุณ กนกกาญจน์  กังแฮ บริษัท  อนิฟนิิทเคม จ ากดั
4 คุณ กรมัย  พันล าภักด์ิ บริษัท ทริปเปิล้ ที เมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 
5 คุณ กรรธิมา  สุวรรณศรี Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.
6 คุณ ก้องภพ ห่อประทุม Kuehne + Nagel Limited
7 คุณ กัมพล  นิลสุวรรณากุล gulf agency company 
8 คุณ กาญจน์วิษา  ทองสกุล SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
9 คุณ การุณ  เสนาะ บริษัท บิสโอเชี่ยนโลจสิติกส์ จ ากดั
10 คุณ กิ่งแก้ว  สีกา บริษัท พเีคเอน็ เซอร์วิส จ ากดั
11 คุณ คณิตา  จงแสงทอง MOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD
12 คุณ คนึงนิจ  ธนะติวะกุล IDS Medical Systems (Thailand) Co.,Ltd
13 คุณ คมกฤช  แสงทองพราว เคบี ชิ้ปปิง้ เซอร์วิส จ ากดั
14 คุณ จันท์พิมพ์  ห่านวิไล บริษัท โซนี่ ไทย จ ากดั
15 คุณ จันทร์ฉาย  แสนโคตร ลัคกี้ สปินนิ่ง จ ากดั
16 คุณ จิณห์จุฑา  วรณิต บริษัท พ.ีเฟรท อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
17 คุณ จิดาภา  ไกรสมเด็จ ลัคกี้ สปินนิ่ง จ ากดั 
18 คุณ จิระภา  สุขส าราญ เอม็เอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 
19 คุณ จุฬารัตน์  ยุระยง บริษัท โซนี่ ไทย จ ากดั
20 คุณ ชลธิชา  โพธิอ์่อง บริษัท โตโยองิค์ (ประเทศไทย) จ ากดั
21 คุณ ชัยชาญ  ศุภกิจกาญจนา Schenker(Thai) Ltd.
22 คุณ ชิราภรณ์  วงษ์วิลาส บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จ ากดั
23 คุณ ฐิติตัตน์  มูลผดุง คาร์โก ้เวิล์ด ขนส่ง จ ากดั
24 คุณ ณัฎฐนิตย์  จุโฑปะมา บริษัท เอม็โอแอล โลจสีติกค์ (ประเทศไทย) 
25 คุณ ณัฐวุฒิ  ชาญเวช บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากดั
26 คุณ ณัฐสรา  แก้วนุช Toyota Tsusho Logistics Service
27 คุณ ดวงชีวัน  ยาวิชัย โซนี่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั
28 คุณ ดวงพร   แก้วทอง สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29 คุณ ดวงฤทัย  สอนดี บริษัทชัยน าทอง จ ากดั
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30 คุณ ดาวิกา  วิศิษฎสุนทร บริษัทชัยน าทอง จ ากดั
31 คุณ เตือนใจ  พ่วงเครือ MORIROKU TECHNOLOGY (THAILAND)
32 คุณ ทรงเดช   สุวรรณนาคะ Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd.
33 คุณ ทรรศวรรณ  เผ่าจันทร์ มิตซูบิชิ อเีล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
34 คุณ ทิพวรรณ  เรืองทิพย์ กลุดาชิ้ปปิง้
35 คุณ ธนนันท์  เนตรนิล บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ากดั
36 คุณ ธัญญรัตน์  เนตรทิพย์ กติิพร เซอร์วิส จ ากดั
37 คุณ นพวรรณ  ต้ังจิตทวีทรัพย์ เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั
38 คุณ นภกานต์  นันทธนสุข บริษัท โซจทิสึ (ประเทศไทย) จ ากดั
39 คุณ นรฤทธิ ์ ตันติวุฒิไกร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซ่ี จ ากดั
40 คุณ นัฎจรี  ถือธงชัย PKN CUSTOMS SERVICE CO.,LTD.
41 คุณ นันท์นภัส   อุดม บริษัท  อนิฟนิิทเคม จ ากดั
42 คุณ บวรวงศ์  สมรสมนตรี บริษัท เอม็โอแอล (ไทยแลนด์) จ ากดั
43 คุณ ปฑิตฒา  วงษ์นาค แกรนด์ เมทัล เวิร์คส์
44 คุณ ปภณภัทร เจริญโชคปัญญา MOL LOGISTICS (THAILAND)LTD. 
45 คุณ ปวีณา บุญพงษ์ SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
46 คุณ ปิยารมณ์  ยนตร์ช านาญ Toyo Ink (Thailand) co.,ltd.
47 คุณ ผกาภรณ์ อุปพัทธวาณิชย์ ว.ีซี.บางกอกธุรกจิ จ ากดั
48 คุณ พงศ์พันธ์ ปัญญะประเสริฐ์ gulf agency company
49 คุณ พจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์ เอม็เอส ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 
50 คุณ พรพิมล ละมั่งทอง TNTT logistics co.,ltd.
51 คุณ พรรทิภา เชื้อบุญมา PKN CUSTOM SERVICES CO.,LTD.
52 คุณ พัชรี ซะมะ โซนี่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั
53 คุณ พานิช อัญญเวชสัมฤทธิ์ ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
54 คุณ พิชญนันท์ บุญญะชัยพิศุทธ์ ยงักรุ๊ป เอก็ซ์เพรส จ ากดั
55 คุณ พิมพ์ใจ แซ่ปึง MOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
56 คุณ พิมพ์ใจ ร่ืนรส บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จ ากดั
57 คุณ พีรญา  คงคาฉุยฉาย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
58 คุณ มณีรัตน์ บุญกรัง คาร์โก ้คัสตอมส์ เซอร์วิส จ ากดั
59 คุณ มันทนา เลิศพลานันต์ KWE-Kintetsu World Express Co.,Ltd.
60 คุณ มิ่งพันธ์  ฉายาวิจิตรศิลป์  บจก.ไมแค็ปแมชิเนอร่ีส์ (1986)
61 คุณ ยองใย  โนนทิง APT SHOWFREIGHT (THAILAND) LIMITED
62 คุณ โยธิน นิลกรณ์ ยเูซ็น  โลจสิติกส์ ประเทศไทย จ ากดั
63 คุณ รวิพล ชัยสมสุขฤดี BETTER SYSTEM  CO.,LTD.
64 คุณ รัฐกฤษฏิ ์ กมลธนสวัสด์ิ บริษัท ออล-เวย ์โลจสิติกส์ จ ากดั
65 คุณ รัตนา ตันติสุขารมย์   Yusen Logistics



66 คุณ ราตรี  กิจนีจา ยเูซ็น โลจสิติกส์ ประเทศไทย จ ากดั
67 คุณ ราตรี กิจนีชีว์   Yusen Logistis
68 คุณ ลักษณา ศรีระทุ ยงักรุ๊ป เอก็ซ์เพรส จ ากดั
69 คุณ ลัดดา  เพิม่พูน เวิลด์ อนิเตอร์ โลจสิติกส์
70 คุณ วรรณวิภา บุหงาวงษ์ สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
71 คุณ วรรณี   มนูญดาหวี บริษัท บิสโอเชี่ยน โลจสิติกส์ จ ากดั
72 คุณ วรลักษณ์  ข าเนตร TOYOINK (THAILAND) CO.,LTD.
73 คุณ วรวรรณ  วาตานาเบ้ บริษัท โคราช มัตซึชิตะ
74 คุณ วัชรินทร์ แซ่อึ้ง บริษัท พ.ีเฟรท อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
75 คุณ วันชัย เรืองฉิม ก าลังสามเอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั
76 คุณ วันดี ช่างเรือนกุล พรอมพท์ โพรวายด์ จ ากดั
77 คุณ วิทยา มณีอินทร์ มิตซูบิชิ อเีล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
78 คุณ วิบูลย์  ธีรอภิศักด์ิกุล หจก.ว.ีแซททิสไฟอิ้ง เอน็เตอร์ไพรส์
79 คุณ วิภา เกตุจ ารัส Siam Makro Co.,Ltd
80 คุณ วิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์ Maxx World Logistics Co., Ltd.
81 คุณ วิสุทธิ ์ทวีทรัพย์ประธาน Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.
82 คุณ ศรัณญา  สุทธิรัตน์ บริษัทซีคซ์ บางกอก จ ากดั
83 คุณ ศศิธร วรพฤกษ์พิสุทธิ์ บริษัท เอส.พ.ีกรุ๊ป ชิปปิง้ เซอร์วิส
84 คุณ ศศิพร  ตาค านิล สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
85 คุณ ศิริพร แซ่อุ่น YOUNG GROUP TRANSPORT CO.,LTD.
86 คุณ ศิริพร อังคณากูล VISION FREIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD.
87 คุณ ศุภรดา เทศรุ่งเรือง บิทไว้ส ประเทศไทย
88 คุณ สมจิต มีศรี อนิเตอร์เนชั่นแนล มารีน
89 คุณ สมชัย  ขจรชัยกุล เพลเน็ต ลิงค์ บจก.
90 คุณ สร้อยสุดา  สหายฟ้า บริษัทซีคซ์ บางกอก จ ากดั
91 คุณ สรัญญา  สะแระหมัด PROMPT PROVIDES CO.,LTD.
92 คุณ สโรชา ละออวิไล บริษัท เอโมริ (ประเทศไทย) จ ากดั
93 คุณ สิรัชชา    สุขผล โซเฟยี น้ ามันสกดัเยน็
94 คุณ สิรินพร ปักปิน่เพชร เจโทร กรุงเทพฯ
95 คุณ สิริรัตน์ เตมย์ K Line (Thailand) Ltd.
96 คุณ สุจิกานต์ ไทยเครือ บริษัท เอโมริ (ประเทศไทย) จ ากดั
97 คุณ สุชาดา ตติยพันธ์ บริษัท โซจทิสึ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
98 คุณ สุรีรัตน์ สิริรัตนกิจ คาร์โก ้เวิลด์ ขนส่ง จ ากดั
99 คุณ สุวิมล แสงอรุณวิชชุ   BETTER SYSTEM CO.,LTD.
100 คุณ เสาวลักษณ์ บัวสุวรรณ์ เทคโน เรซิน จ ากดั
101 คุณ หมายชนก กระปุกทอง PricewaterhouseCoopers WMS Bangkok 



102 คุณ หัสพงศ์ พรผลกุลพัฒน์ บจ. เจอาร์ ออลลา อนิเตอร์บิซ
103 คุณ อภัสนันท์  พรผลกุลพัฒน์ บจ.เจอาร์ ออลลา อนิเตอร์บิซ 
104 คุณ อภิชา จันทร์สว่าง พ.ีเอส.พ.ี ชิปปิง้ เซอร์วิส จ ากดั
105 คุณ อรวรรณ พิมพ์สอน เอม็โอแอล โลจสีติกค์ (ประเทศไทย) จ ากดั
106 คุณ อัครยุทธ์ จันทะบุรมย์ Nittsu Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
107 คุณ อัคเรศ เนตรทิพย์ พเีคเอน็ เซอร์วิส จ ากดั
108 คุณ อัมพร  แดนสันเทียะ บริษัท โคราช มัตซึชิตะ
109 คุณ เอกชัย จิตต์ส ารวย ซันเกยีว ออยเลส อนิดัสตรี ( เอเซีย )
110
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