
โปรดทราบ

ผู้ประกอบการกรุณาจ าล าดับที่ของท่าน 
เพื่อใช้ส าหรับการลงทะเบียนเข้างาน

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการอบรมชี้แจง

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าของเข้า ส่งของออกภายใต้ความตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) 

ส าหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized 
Economic Operator: AEO)



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)

1 นางสาว Vanitcha Jiatrakul Allnex (Thailand) Ltd.

2 นางสาว ธนัญยา ศิลามูล KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.

3 นาย วีรพิสุทธิ ์โฆษิตภัทรวาทิน KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.

4 นาย รณยุทธ ตีทอง บริษัท อาร์ ที อีโค จ ากัด

5 นาง Renu Phupa SHIN-EI HIGH TECH CO.,LTD.

6 นาง นัสลักษณ์ โชติพรทิพย์ LF  Logistics (Thailand)Limited 

7 นางสาว เพียงอัมพร องค์วิศิษฐ์ บ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  จ ากัด(มหาชน)

8 นาง บงกชมาศ  วังสถิตธรรม บ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  จ ากัด(มหาชน)

9 นางสาว อริศรา วันศรี บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ คอมโพเน้นท์ จ ากัด

10 นางสาว สายฝน ธาราชีพ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ คอมโพเน้นท์ จ ากัด

11 นางสาว สุรภี แซ่อ๋อง บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จ ากัด

12 นาย ณรงค์ศักด๋ิ แซ่ล่ิม บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จ ากัด

13 นางสาว จุฑารัตน์ บัวชูก้าน บริษัท ซันร้อยเเปด จ ากัด

14 นาง จรัสภรณ์ คงกิจเชิดชู เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

15 นางสาว รัชญา  ภัทรพงษ์ภาสกร บมจ. อาหารสยาม

16 นาย ศรันย์  คงเจริญ บมจ. อาหารสยาม

17 นาง ศิริรัตน์ โพธิพันธ์ Marubun Arrow (Thailand) Co.,Ltd.

18 นาย Thanachot Ongkleuap Marubun Arrow(Thailand) Co.,Ltd

19 นาง สุนทรี  สุขส าราญ บจ.สยามอุตสาหกรรมและการผลิต

20 นางสาว พรพรรณ สะวะพรม บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด(มหาชน)

21 นางสาว วัชรี  รอดคล้าย บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด(มหาชน)

22 นาย นฤสรณ์ วีรชาติวัฒนา บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากัด

23 นางสาว จุฑามาส ชัยวงษ์ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากัด

24 นางสาว อลิษา อินทมาด คิสออฟบิวต้ี 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภำยใตค้วำมตกลงยอมรับร่วมกัน

วันพุธที ่4 กันยำยน 2562 เวลำ 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)

25 นาย ธีระ  บุญทันเสน บริษัท แพนฟูด้ จ ากัด

26 นางสาว อรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

27 นาย วิสุทธิ ์เหลืองไตรวงศ์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต่ิง (ไทยแลนด์) จก.

28 นางสาว ยุภาพร  ค ามูล บ.แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก.

29 นางสาว ศิริกัญญา  สุนทรวัฒน์ บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ(ประเทศไทย) จ ากัด

30 นาง ชุติญา ไทยานนท์ บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด

31 นางสาว นุช ค าเหลา PECAN DELUXE (THAILAND) CO., LTD.

32 นางสาว ณฤดี  เตียวพลาธิป บจก. แลมป์ต้ัน ไลท์ต้ิง (2001)

33 นาง กานต์พัชชา พร้อมบูรณ์ บริษัท อินะบาตะ ไทย จ ากัด

34 นางสาว สุนิสา ธนุผล บริษัท อินะบาตะ ไทย จ ากัด

35 นาย สมหมาย โสภา SIGNIFY COMMERCIAL (THAILAND) LTD.

36 นางสาว Wanida Hemhong Signify Commercial (Thailand) Ltd.

37 นาง จุฑามาศ อู่เจริญ น าศิลปไทย

38 นาง กุลธิดา เขียวรัตน์ น าศิลปไทย

39 นางสาว พัทธนันท์ รองวัง NSK BEARINGS MANUFACTURING (THAILAND)CO.,LTD

40 นาย อนุชา จันทโชติ สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด

41 นาย ธวัชชัย ศิริปูน สแกนเนีย แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

42 นางสาว นีรชา เสาะเมือง บริษัท น้ าปลารุ่งโรจ์ จ ากัด

43 นางสาว สัญพิชา สุริโย บริษัท น้ าปลารุ่งโรจน์ จ ากัด

44 นางสาว นิชานันท์ พาสน์เศรษฐี ไลท์เฮ้าส์

45 นาย Sutthawong Wattananoraset บริษัท ฮอนด้า เทรดด้ิง

46 นาย ปัฐมานันท์ ศุกละ บจก. กศก ลอจิสติคซ์

47 นาง ภิรมณ จ านงค์ธรรม บริษัท ลอนซ่า (ประเทศไทย) จ ากัด

48 นาย ศุภชัย  ศรีสกุลยาภรณ์ บริษัท ลอนซ่า (ประเทศไทย) จ ากัด

49 นาย สมเกียรติ เล่ียมรักษ์ บริษัท อัฟล๊อต ฟิวเจอร์ เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภำยใตค้วำมตกลงยอมรับร่วมกัน

วันพุธที ่4 กันยำยน 2562 เวลำ 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)

50 นาย ชอชัย ไตรศักดิพล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไตรศักดิพล

51 นางสาว ทิพวรรณ ลียะวณิช บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

52 นาย ศรายุทธ อินทร์ด้วง บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

53 นางสาว บุษยวรรณ ศานติวรางคณา GTL (THAILND) CO.,LTD

54 นาย พิเชษฐ์ เจตจ ารูญ GTL (THAILND) CO.,LTD

55 นาย บรรพต กาญจนวิไล บจก.ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์

56 นาง วาสิฏฐี ท้าวมฤธิ์ บริษัท ทรินิต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัเ

57 นางสาว สุชัญญา กล่ินหอม Hitachi Transport System Vantec (TH) Ltd.

58 นาง ชุลีกร จึงแสงสถิตย์พร Hitachi Transport System Vantec (TH) Ltd.

59 นาย สราวุฒิ ต้นวีระพงษ์ศิริ Suzuyo (Thailand) Ltd.

60 นาย เสวก ชูอ้น บริษัท โลเจ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

61 นาง เกณิกา  กองทองเงิน บริษัท โลเจ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

62 นางสาว นางสาว สายพิณ   ทองค าแม้นศรี บริษัท ทรานสปีด  จ ากัด

63 นาย สุกัณย์  สัจจะธนะสกุล บริษัท ทรานสปีด  จ ากัด

64 นางสาว สินีณัฐา. เอื้อเฟือ้ บริษัท โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

65 นางสาว สุจิตรา สุวรรณแสน บริษัท โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

66 นาย ยรรยง  ต้ังจิตต์ล บริษัท นิยมบริการ จ ากัด

67 นาย กลย์ทรรศน์  ต้ังจิตต์กุล บริษัท นิยมบริการ จ ากัด

68 นางสาว สุดารัตน์ มงคลชัย ThaiSomdej Service CO.,LTD.

69 นาย วิเชียร บุญญะเปีย่ม MAC INTER SHIPPING AND SERVICE CO.,LTD.

70 นางสาว ปิยะพร บุญจันทร์ MAC INTER SHIPPING AND SERVICE CO.,LTD.

71 นางสาว ธินีกาญจน์   สวัสดีศรีโรจน์ บริษัท เค.จ.ีเอ็ม.เซอร์วิส จ ากัด

72 นาย นัชชสิทธิ ์ เมธานนท์ธนรักษ์ บริษัท เค.จ.ีเอ็ม.เซอร์วิส จ ากัด

73 นางสาว กาญจนรัตน์ บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดด้ิง จ ากัด

74 นางสาว นฤมล บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดด้ิง จ ากัด

ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร

วันพุธที ่4 กันยำยน 2562 เวลำ 09.30 - 12.00 น.

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภำยใตค้วำมตกลงยอมรับร่วมกัน



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)

75 นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างด้วง ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ากัด

76 นาย กรณ์ อรชรทรัพย์ ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ากัด

77 นาย สมรรถขัย เกิดเพียร OMS CARGO CO.,LTD

78 นาย อนุชา ชังจอหอ OMS CARGO CO.,LTD

79 นางสาว มนฤดี น้อยสอน YCH (Thailand) Co.,Ltd.

80 นางสาว สนกนก  พุทธิสมบูรณ์  บางกอก  เทอร์มินอล  โลจิสติกส์  จ ากัด

81 นางสาว ปติญา สวัสด์ิล้น บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จ ากัด

82 นาย สุขประวัติ  สุวรรณเหลา บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จ ากัด

83 นางสาว Kanyaluck. Klungseeda Dextra industry and transport co.,ltd

84 นาย Suthep. Lonlue Dextra industry and transport co.,ltd

85 นางสาว ศรีประภา  ตังคะยุรี ซังกิวไทย จ ากัด

86 นางสาว วิยะดา  ศิริเหลืองรังษี บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

87 นาย ธีระ  ก้องเกียรติยศ บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

88 นางสาว ธนิดา ภาณุสานนท์ บจ. ฟิสิคอลเอ็กซเพรสอินเตอร์เนชั่นแนล

89 นาย วันชัย มุ่งหมาย บจ. ฟิสิคอลเอ็กซเพรสอินเตอร์เนชั่นแนล

90 นาย ทรงพล จิระวัฒน์กวี BILLION LOGISTICS CO., LTD

91 นางสาว ศกุนา ศศิธรวัณณ์ BILLION LOGISTICS CO., LTD.

92 นาย นิยม พิทักษ์ชินพงศ์ บริษัท ระยองชิปปิง้ จ ากัด

93 นาย ทรงศักด์ิ เตชะธนะชัย บริษัท ระยองชิปปิง้ จ ากัด

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภำยใตค้วำมตกลงยอมรับร่วมกัน

วันพุธที ่4 กันยำยน 2562 เวลำ 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
1 นาย นพวิทย์ บัวประดิษฐ์ DHL Express Thailand
2 นางสาว พัชรียา วีระชาติ DHL Express (Thailand) Ltd
3 นางสาว จิตตินันท์  ปกป้อง บริษัท ไดมอนด์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด
4 นาย Anansak Ngam-Udomkiat Clasquin (Thailand) Co.,Ltd.
5 นางสาว วิไล  ศานติยานนท์ บริษัท ว.ีเอ็ม.พี โลจิสติคส์
6 นาย กิจติศักด์ิ โมลา บริษัท ซีพีเอส ขิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากัด
7 นางสาว อิงอร ปินธบุตร บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากัด
8 นาย ยุทธภูมิ จันหอม บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท
9 นาย พิษณุ. รุ่งสังข์ Hitachi transport system vantec(thailand)ltd
10 นางสาว กัญญาพัชร ธูปหอม บริษัทกรีนสปอต จ ากัด
11 นาง ไลลา บาลทิพย์ บริษัทกรีนสปอต จ ากัด
12 นางสาว นวพร ทิพย์นาวา สุบากิ ฟูด้ เซอร์วิส
13 นาง สุชาดา สุบากิ ฟูด้เซอร์วิส
14 นาย ทรงเดช สุวรรณนาคะ บริษัท เคดับบลิวอ-ีคินเทซึ เวิล์ด  เอ็กซเปรส (ประเทศไทย)  จ ากัด
15 นาง  คุณัสนันท์  อัครศรุตพงศ์ บริษัท เคดับบลิวอ-ีคินเทซึ เวิล์ด  เอ็กซเปรส (ประเทศไทย)  จ ากัด
16 นางสาว จันจิรา วงส์วันนา F&N dairies
17 นาง อภิรัตน์ สุวรรณทัต F&N dairies
18 นางสาว พัชรา มีธรรม Taisei electronics Thailand co ltd
19 นาย เดชา ศรีสุข KDP LOGISTIC (THAILAND) CO.,LTD.
20 นางสาว พรทิพย์ รอดปาน บจก โลจิเทม (ประเทศไทย)
21 นางสาว วิลาวัณย์ ศรเพชรนรินทร์ Thai Polycarbonate Co., Ltd
22 นางสาว สิรินพร ปักปิน่เพชร เจโทร กรุงเทพฯ
23 นาย จักรพรรดิ  ศรีสกุล Dewty Clothing
24 นางสาว ยุพา เอื้อแสวงบุญ บริษัท โฟร์กร์ุปชิปปิง้ จ ากัด
25 นาย ยิ่งยง เอื้อแสวงบุญ บริษัท โฟร์กรุ๊ปชิปปิง้ จ ากัด
26 นาง ภัคจิรา ศรีลาแสง บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร์ร่ิง อยุธยา จ ากัด
27 นางสาว จุฑารัตน์ เฮงสุวรรณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร์ร่ิง อยุธยา จ ากัด
28 นางสาว Patcharapan Pankaew B&M Limited

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม
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29 นาง นงนุช เกิดนุ่ม ฮาเบอร์กรุ๊ป จ ากัด
30 นาย มนตรี วีระศร Global Lithotripsy Services
31 นาย  วิวัฒน์ วรสิริวัฒนานนท์ Toyota Tsusho Logistics Service (Thailand) Co., Ltd.
32 นางสาว สมาพร มากรุง Wice
33 นางสาว พิรุณพร พ่วงพี Wice
34 นาง เนตรทราย  เมืองจันทร์ บริษัท ไทยฟิลม์อินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน)
35 นางสาว มุจลินท์ รัตนวงศ์ PAN CUSTOMS SERVICE CO.,LTD.
36 นางสาว บุญญิศา บุญเกียรติบุตร PAN CUSTOMS SERVICE CO.,LTD.
37 นางสาว ทราย เครือวัลย์ บ.ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด
38 นาง สาวิตรี แก้วสุวรรณ บ.ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด
39 นาย อนิรุทธิ ์วงศ์ชัย บริษัท พร้อม ชิปปิง้ จ ากัด
40 นางสาว ประภาพรรณ จักรวาลพิทักษ์ บริษัท พร้อม ชิปปิง้ จ ากัด
41 นางสาว สุนทรี วสันติอุปโภคากร บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จ ากัด
42 นางสาว สุพรรณษา หงษ์จร บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จ ากัด
43 นางสาว วรัญญา ค าชะนะ HP Inc (Thailand) Ltd.
44 นาย Eakkanis Phichidjaimana HP Inc (Thailand) Ltd.
45 นางสาว สุวพิชญ์  ฉัตรอริยรัตน์ INNOVATION GROUP (THAILAND) LTD.
46 นางสาว ศรัณญา  สุทธิรัตน์ บริษัทซีคซ์ บางกอก จ ากัด
47 นางสาว ศศิกานต์  เกิดโมลี บริษัทซีคซ์ บางกอก จ ากัด
48 นาย ละอองทิพยื  เอี่ยมปฐม บจก.อิสเทิร์น วินด์ เฟรท (ประเทศไทย)
49 นางสาว  ้เมราวี  บุญทะวงค์ บจก. อิสเทิร์น วินด์ เฟรท (ประเทศไทย)
50 นาง กัลยา  เดชธราดล ACUTECH
51 นาย ษมาธา  เมธีพุทธิ ACUTECH
52 นางสาว อริสรา เจ้าตระกูล Mercedes benz manufacturing (thailand) ltd
53 นางสาว มะลิวัลย์ สถิรมงคลสุข บริษัท ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จ ากัด
54 นางสาว นงนุช ใจดี บริษัท ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จ ากัด
55 นาย กฤตภาส พิชยอาภากร บริษัท เซ้าท์สตาร์ มารีน จ ากัด
56 นางสาว เบญจภา   กองสิริ SODICK(THAILAND)CO.,LTD
57 นาง พัชนี  ศรีประทุม SODICK(THAILAND)CO.,LTD

วันพุธที ่4 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร
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58 นาย คธาพงศ์ กุลวัฒนพันธ์ คาราบาวตะวันแดง
59 นาย ศุภดล แสนทวีสุข Excellent Business Corporation International Ltd. (EBCI)
60 นางสาว สุวิมล จุรีรัตนวนิช Colossal International co.,Ltd
61 นาย การุณ เสนาะ บริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จ ากัด
62 นาย นาย วีระ ศุกลนิพัทธิ์ บริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จ ากัด
63 นางสาว วันเพ็ญ ต้ังพิทักษ์เสมอ บริษัท ท๊อปชิปปิง้ แอนด์ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด
64 นาย สุวัฒน์  ดีสว่างเนตร บริษัท ท๊อปชิปปิง้ แอนด์ทรานสปอร์เตชั่น จ ากัด
65 นางสาว ปิน่ปินัทธ์ สุทธิพรสมบัติ บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จ ากัด
66 นางสาว จินดาพร สุวรรณธิการ บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จ ากัด
67 นางสาว วารุณี สุขสมบัติ เสนาะ แองโกลไทย ชิปปิง้ บริการ จ ากัด
68 นางสาว ปลายฟ้า บุญนาค เสนาะ แองโกลไทย ชิปปิง้ บริการ จ ากัด
69 นาย สิรภพ กิจเจริญ HELLMANN WORLDWILD LOGISTICS CO.,LTD.
70 นางสาว นิภาพรรณ ธีราศักด์ิ Hellmann worldwide logistics co., ltd.
71 นางสาว ปาณิสรา บุญเพ็ชร์ บริษัท ท็อป กรรณ อินเตอร์เทรด จ ากัด
72 นางสาว ภควรรณ จันทรเทศ บริษัท ท็อป กรรณ อินเตอร์เทรด จ ากัด
73 นาย อมรเดช ส่งอาภากรณ์รัตน์ หจก. ว.ีเอส. ชิปปิง้ เซอร์วิส
74 นาย วิเชียรโชติ ส่งอาภากรณ์รัตน์ หจก. ว.ีเอส. ชิปปิง้ เซอร์วิส
75 นาย ยุทธนา ชันสมสุขฤดี Xtrim logistics co.,ltd
76 นาง สุธิดา ไชยานนท์ บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จ ากัด
77 นาง สุธีรา บุญธรรมาทิตย์ แนสโก้ ชิปปิง้ จ ากัด
78 นาย วิรัตน์ รุ่งสิทธิชัย แนสโก้ ชิปปิง้ จ ากัด
79 นาย ธนากร  แสงพิทูร ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด
80 นาย ปุญญพัฒน์  รติรณกร ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด
81 นาย ธวัช  แจ่มแสง บริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จ ากัด
82 นางสาว อมรรัตน์  คุ้นเคย บริษัท ไอโอนิค  โลจีสติกส์ จ ากัด
83 นาย ทวิช  ประมวล SPG Logistics Co.,Ltd.
84 นาย อัครยุทธ์  จันทะบุรมย์ บ.นิทซู โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ากัด
85 นาย นายพงศกร  วัฒนรังษีขจร บริษัท สแกนเวลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
86 นาย นายอรรณพ. ชาติไชยไววิทย์ บริษัท สแกนเวลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
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87 นางสาว กรรธิมา สุวรรณศรี บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
88 นางสาว จินตนา วิเศษลา บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จ ากัด
89 นางสาว โชติรส ลาวัณจรัสโยธิน บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จ ากัด
90 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีสุขา บริษัท แพนฟูด้ จ ากัด
91 นาย สมชาย กีรติวศิน บริษัท เอส ซี อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด
92 นางสาว วรรณิภา  กนิษฐชาต Nissan Motor Asia Pacific Co., Ltd. 
93 นางสาว วรรณญา  นุชสิริกุลพงศ์ Nissan Motors  Asia Pacific  Co., Ltd. 
94 นาง วรนาถ เกตุแก้ว บริษัท มนต์ โบรกเคอร์เรจ เซอร์วิส
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