
ล ำดับ

1 นาย Chairoj Yanasethawat บจ. SP World Technology LP.

2 นาย somboon nimcome บจ. ลบูอร์น(ประเทศไทย)

3 นาง Thip Roberts T Creative Space

4 นาย Thuwacha Aun-Ontawee T Creative Space

5 น.ส. กรพชัรา อทุยัรังษี บจ. มายจิตต์ กรุ๊ป 

6 น.ส. กรรณิการ์ เอ่ียมพกุ หจก. พชัรชยัโชต ิคอนสตรัคชัน่

7 นาย กฤตนยั ทรัพย์ประเสริฐ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่เอเชีย

8 นาง กฤตกิาญจน์ ค าเหนือ บจ. พทุธิภทัร คลนิิก

9 นาย ก้องอฑัฒ์ภพ บญุกิตตญิาโภคนิ บจ. 88 โกลบอล โลจิสตกิส์ 

10 นาง กลัยกร วรีภทัรา หจก. เทอร์โบเทรดดิง้

11 น.ส. กาญจนา เขียวรัมย์ บจ. เบิร์ธไลท์ โลจิสตกิส์

12 นาย ก าธร เจริญสนิพร บจ. สยามวนั

13 นาย กิจธนเดช เจริญภทัธนกิจ บจ. ทรีทราน (ประเทศไทย)

14 นาย คงศกัดิ์ จารุวฒันสกลุ บจ. สวอนโลจิสตกิส์

15 นาย จกัรพนัธ์ อนนัโภไคย บจ. อินเตอร์ เอเชีย โลจิสตกิส์

16 น.ส. จนัทนี สขุสกนีุ บจ. เอส ซี อาร์ โลจิสตกิส์

17 น.ส. จนัทร์ฉาย หน่อศรีดา หจก. เค.ซี.ปิโตรเลยีม 2006

18 น.ส. จนัทิมา จนัทะโสตถ์ิ บจ. เค.ซี.จี.โลจิสตกิส์

19 น.ส. จารุณี ขาวนวล บจ. ซงักิวไทย

20 นาง จารุนนัท์ จารุเธียร บจ. ไทยเมต้าโกลด์ 

21 นาง จ านง ศรีสงคราม บจ. ว ีคาร์โก้

22 นาย จิรวฒัน์ ปัญญาโตนะ บจ. ลสัเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

23 น.ส. จิราวรรณ จนัท์โทรัย บจ. มหาชยัขนสง่ภาคใต้

24 น.ส. จฑุาเกศ เตง็เจริญชยั บจ. จอมพนัธ์ กรุ๊ป

ประกำศรำยช่ือผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมงำนสัมมนำ LSPs Networking Thailand 4.0 รอบที่ 1 
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25 นาย จลุจกัร กาญจนโบษย์ บจ. แหลมฉบงัอินเตอร์เนชัน่แนล

26 นาย ฉตัรชยั เจริญสนิพร บจ. สยามวนั

27 นาย เฉลมิชยั หุน่นาครินทร์ทร บจ. ไอด ีไดร์ฟเวอร์

28 น.ส. ชนตชิา ทองป้อง บจ. บี เค ทนัตภณัฑ์

29 น.ส. ชนนิกานต์ วรีภทัรา บจ. วชิัน่ ว ีแคน

30 นาง ชนวรรณ โหรชยัยะ บมจ. ไทยประกนัชีวติ

31 นาย ชนะ จลุละนนัทน์ บจ. ชมรมผู้ประกอบการขนสง่ขอนแก่น

32 น.ส. ชนิตา ผินสวุรรณ บจ. คอมพิวเตอร์ ซายน์

33 น.ส. ชรินรัตน์ อินทรโชติ บจ. 88 โกลบอล โลจิสตกิส์ 

34 นาง ชญัญานชุ จึงสถาปัตย์ชยั หสม. แอล ซี เอส เซอร์วสิแอคเคาท์

35 นาย ชยัวฒัน์ ปัญญาโตนะ บจ. ลสัเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล

36 นาย ชามา พฒันพงศ์ บจ. ภเูขียวขนสง่

37 นาย ชาลี วงษ์จ้อย บจ. เพรสทีจ โกลบอล อินเตอร์เนชัน่แนล

38 นาย ไชยา ตรีสวุรรณ บจ. ทรีทราน (ประเทศไทย)

39 น.ส. ณชิตา สวุณัณปรุะ บจ. นนัทิพฒัน์ทรานสปอร์ต

40 นาย ณรงศกัดิ์ เจริญแพทย์ หจก. เปลี่ยมลาภทรานสปอร์ต

41 น.ส. ณฐักฤตา เสฏฐมโนรมย์ บจ. เบิร์ธไลท์ โลจิสตกิส์

42 น.ส. ณฐัรินทร์ นิรมิตศภุเชษฐ์ บจ. เอเช่ียนชิปปิง้ (ประเทศไทย)

43 นาย ดษิฐานนท์ เตชานนทกฤต บจ. ไอ.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล

44 นาย ดเิอโก ซาลา บจ. สยาม เทรด ดวิลิอปเมนท์

45 นาย ไตรรัตน์ พรรธนประเทศ บจ. จีพีเอส แทร็กกิง้ เซ็นเตอร์

46 นาย ทว ี อางนานนท์ บจ. เอ็ม.เอ็ม.เอส.เคมีคอล

47 น.ส. ทตัชญา  โอภาธนฐากร บจ. เมก้า บอดี ้ทรัค 

48 นาย ธนพล ทรัพย์แสง บจ. สตาร์แกรนด์ ชิปปิง้ เซอร์วสิ 

49 นาย ธนากร จลุละนนัทน์ บจ. ภเูขียวขนสง่

50 วา่ทีร้่อยตรี ธเนศ โสรัตน์ บจ. ว-ีเซิร์ฟ โลจิสตกิส์

51 นาย ธเนศ ปรางสวรรค์ บจ. แหลมฉบงัอินเตอร์เนชัน่แนล
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52 นาย ธรรมภิศกัดิ์ รังสธีรรมกลุ บจ. ธรรมกลุกิตต์ 

53 นาย ธวชัชยั พรมดี สมาคม การค้าโลจิสตกิส์ไทยแหง่อนภุมิูลุ่มแม่น า้โขง

54 นาย ธันยบรูณ์ ธรรมศริิพงษ์ บจ. หาดใหญ่ษ์ศริิ ฟอร์เวดิดิง้

55 นาย นพรุจ ค าเหนือ บจ. พทุธิภทัร คลนิิก

56 นาง นภสักร ชยัวฒัน์ บจ. รวมมิตรมารีนออยล์ 

57 นาย นตัตพล จรีุกานนท์ บจ. วชิัน่ ว ีแคน

58 นาย นนัทชยั จนัทร์รัตน์ บจ. นิว เอ็น ซี ทรานชิปปิง้ แอนด์เทรดดิง้

59 นาย นิคม สวุรรณบล บจ. เมกสั คอนซลัส์แทนส์ 

60 วา่ทีร้่อยตรี นิตพิงษ์ โรจจนะ บจ. สเตท สเตชนั

61 นาย นิพฒัน์ กอกรรณิกา สมาคม ขนสง่สนิค้าและโลจิสตกิส์ไทย

62 นาย บรรเทิง องค์วลิาวณัน์ บจ. เอ็นเตอร์ไพรซ์เอเซีย

63 นาย บวร วงศ์ศภุชาตกิลุ บจ. ที ซี ซี โลจิสตกิส์

64 นาย บญุชยั ธนสทิธิชยั บจ. บีเอเอสแมนแูฟคเจอร่ิง

65 น.ส. บญุย์มนสั บญุธนลกัษณ์ บจ. เค.ซี.จี.ปิโตรเลยีม

66 น.ส. บณุยาพร รุ้งมณี บจ. แอร์ เรดเิอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

67 น.ส. บษุยวรรณ ศานตวิารางคณา บจ. จีทีแอล (ไทยแลนด์)

68 น.ส. เบญญาภา พทุธวารินทร์ บจ. เอ็ม เพิร์ล เอเจนซ่ี

69 นาย ปฎิบพนัธ์ ปาหินา บจ. พร้อมท์ กรุ๊ป 

70 นาง ปณพร สงัข์สวุรรณ์ บจ. ชมุขนุเจริญทรัพย์ 

71 นาย ปพนพทัธ์ อธิษฐ์ดษิฐ์ บจ. นิวทริ-ไฟว์ ฟู้ ด 

72 นาย ประสงค์ ตัง้ศริิวฒันา บจ. Inter pat clearing

73 นาง ปรียฉตัร รังสธินานนท์ Atbest Beauty

74 นาย ปัญญพนธ์ โรจน์วฒันศริิ บจ. ว ีพร้อม กรุ๊ป

75 น.ส. ปานหทยั ปลงใจ บจ. เคมีเนียร์ 

76 น.ส. ปิยพชัร์ มานะทวทีรัพย์ บจ. ซูซูโย (ประเทศไทย)

77 นาย ปิยะ ศรีดาค า บจ. สามทองบริการ

78 นาย ปิยะวฒิุ อนอุนัต์ บจ. เค.ซี.จี.ปิโตรเลยีม
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79 น.ส. เปมิกา  ธนะวฒิุชาติ บจ. นนัทิพฒัน์ทรานสปอร์ต

80 น.ส. ผสุด ี จิระกาล บจ. จีทีแอล (ไทยแลนด์)

81 นาย พงศ์ธร ชยัวฒัน์ บจ. รวมมิตรมารีนออยล์ 

82 นาย พงษ์พนัธ์ งามดี บจ. ซคัเซส แหลมฉบงั ชิปปิง้ 

83 นาย พงษ์ศกัดิ์ หาญประสทิธ์ิสกลุ บจ. K.P.H.Service(Thailand)Co.,Ltd.

84 น.ส. พชรพรรณ สขุพะนดั บจ. สาน ทรานสปอร์ต

85 น.ส. พชรภรณ์ พิพิธพฒันไพบลย์ู บจ. วพีี กรีนเทค

86 นาง พนชักร พฒันวศนิ บจ. เวร์ิคกิง้ เปเปอร์

87 น.ส. พนิตตา วภิาสกลุชยั หจก. ประกายทบัทิม

88 น.ส. พรพรรณ ยิบไธสง บจ. แม่กลอง โลจิสตกิส์ 

89 น.ส. พนัธ์ยพุา งามดี บจ. เพ่ิมพนูทรัพย์ โลจิสตกิส์ (2012) 

90 น.ส. พิชามญชุ์ อสุาหะ บจ. เอสเธตคิ พลสั

91 นาย พิเชฐ ธัชศฤงคารสกลุ บจ. แสงสนิทรัพย์

92 นาย พิพฒัน์ชยั จนัทร์เรือง บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์

93 นาย พทุธิพงศ์ จนัทรานวุฒัน์ บจ. ทนัตภณัฑ์ไทย (ท.ีด.ีพี)

94 น.ส. พทุธิภา เชียรเตชากลุ บจ. ภว โลจิสตกิส์ 

95 นาง ภทัริน ธัชศฤงคารสกลุ บจ. แสงสนิทรัพย์

96 นาย ภาณวุทิย์ แจ้งสวา่ง บจ. วนัลิง้ค์ เทคโนโลยี

97 นาย ภานรุุจ อนนัตโภไคย บจ. อินเตอร์ เอเชีย โลจิสตกิส์

98 น.ส. มณีรัตน์ สธีุประพนัธ์กลุ  บจ. ซี.ซี.ยเูนยนเลล็ท์

99 น.ส. มนสันนัท์ ตนัเตม็สมบรูณ์ บจ. บลสูกาย แมเนจเมนต์

100 น.ส. มรกต ภทูองบอ่ บจ. เค.ซี.จี.โลจิสตกิส์

101 น.ส. เมธาวรินทร์ เอ่ียมชู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

102 น.ส. ยพุาวด ี รักสจุริตวงศ์ บจ. เพ่ิมพนูทรัพย์ โลจิสตกิส์ (2012) 

103 น.ส. ยภุา ตรงพิทกัษ์กลุ บจ. ซงักิวไทย

104 นาง รจนา พงศ์เพ่ิมทรัพย์ บจ. มหาชยัขนสง่ภาคใต้

105 น.ส. รมิดา สวุรรณจินดา หจก. Happy Life 100 Now
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106 นาย รวชิ กมลสทิธิสถิต บจ. นิว เอ็น ซี ทรานชิปปิง้ แอนด์เทรดดิง้

107 น.ส. รัชฎาพร เฟียโคตร บจ. เอซีซี ทรานสปอร์ต

108 น.ส. รัตตนินัท์ รัฐโรจน์ฐากลุ บจ. เอ็ม.เอ็ม.เอส.เคมีคอล

109 นาง รินสขุ บญุญานศุริิ บจ. P2P

110 นาย รุจิระ ธรรมศริิพงษ์ บจ. หาดใหญ่ษ์ศริิ ฟอร์เวดิดิง้

111 น.ส. ลดัดา เช่ียววฒันา ลองกองไทย

112 น.ส. ลลัณ์ณิชา แก่นสรดี บจ. วนัลิง้ค์ เทคโนโลยี

113 นาง วนิดา ชาวสามทอง หจก. ขมุทรัพย์บริการ

114 น.ส. วราพร พทุธรักษา บจ. สบิทิศ ขนสง่

115 นาย วศนิ สภุาพ หจก. พชัรชยัโชต ิคอนสตรัคชัน่

116 เรือโท วสวตัติ์ ทองจู บจ. เคทีพีเอส โลจิสตกิส์

117 นาย วชัรพงศ์ ชาวสามทอง หจก. ขมุทรัพย์บริการ

118 นาย วชัรพงษ์ จนัทร์ผอง บจ. สามทองบริการ

119 นาย วนัชยั พรหมลี บจ. เคทีพีเอส โลจิสตกิส์

120 นาย วนัชยั ลิ่วศริิวงศ์ บจ. โมดชิ มอล

121 น.ส. วลัลภา เตชะสขุ บจ. พงษ์ระวี

122 นาย วจิิตร กิจถาวรกลุ บจ. สนิสยามคลงัสนิค้า

123 น.ส. วชิญา กรุงแก้ว บจ. วลิสนัอาร์ท (ประเทศไทย)

124 นาย วชิาญชยั สขุพะนดั บจ. สาน ทรานสปอร์ต

125 นาย วเิชียร เศษมาตร บจ. สตาร์แกรนด์ ชิปปิง้ เซอร์วสิ 

126 น.ส. วภิาวรรณ กิจถาวรกลุ บจ. สนิสยามคลงัสนิค้า

127 น.ส. วภิาว ี เรืองกิจวณิชกลุ หจก. รุ่งเรืองกิจ โลจิสตกิส์

128 นาง วมิลศรี พรรธนประเทศ บจ. จีพีเอส แทร็กกิง้ เซ็นเตอร์

129 นาง วลิาวลัย์ หาญประสทิธ์ิสกลุ บจ. K.P.H.Service(Thailand)Co.,Ltd.

130 นาย วรีวทิย์ ตนัเตม็สมบรูณ์ บจ. บลสูกาย แมเนจเมนต์

131 นาย วรีะ ศกุลนิพทัธ์ิ บจ. บิสโอเช่ียนโลจิสตกิส์

132 นาย วฒิุภทัร พนูลาภทวี บมจ. ยบูิส (เอเชีย)
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133 นาย ศกัดิ์ชยั แซ่เอ๊ียบ หจก. สยามอินเตอน์ ดลัทรานสปอร์ต

134 น.ส. ศริินนัท์ สธุาพาณิชย์ บจ. พงษ์ระวี

135 น.ส. ศริิวรรณ ประกอบธรรม บจ. แม่กลอง โลจิสตกิส์ 

136 นาย ศภุกฤต พลใส บจ. สบิทิศ ขนสง่

137 นาย ศภุชยั กิจเจริญ หจก. ฮวา่นง็อก(ประเทศไทย)

138 นาย ศภุฤกษ์ ขนัตี บจ. ไทยโปร์ดกัโอเวอร์ชี

139 นาย สมเกียรติ อตัถจริยกลุ บจ. สวุรรณบตุร

140 นาย สมชาต ธ ารงศรีสกลุ บจ. ไทยร์เฟอร์

141 นาย สมชาติ ช่วยพนัธ์ บจ. ซูซูโย (ประเทศไทย)

142 นาง สมบรูณ์ อินทรดษิฐ์ บจ. นิวทริ-ไฟว์ ฟู้ ด 

143 นาย สมารัท มหาปิยศลิป์ บจ. เอกแฟชัน่

144 นาย สมิษฐ์ิ มหาปิยศลิป์ บจ. เอกแฟชัน่

145 นาง สวณีย์ พสัตรเภที บจ. เอ อี ซี เมอร์ชานท์ 

146 น.ส. สาริกา สรวสิตูร บจ. ไอ.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล

147 น.ส. สาวติรี ชยับดุดี บจ. ชมรมผู้ประกอบการขนสง่ขอนแก่น

148 นาง ส าเรา อินอ าไพ หจก. อมัรินทร์ คอนซลัแตนท์แอนด์เซอร์วสิ

149 นาย สริพริษฐ์ อนนัต์ช่ืนสขุ บจ. ซี.ซี.ยเูนยนเลล็ท์

150 น.ส. สริิพิชญ ชินสวุรรณพานิช บจ. P2P

151 น.ส. สกุญัญา เขียวรัตน์ บจ. เอ อี ซี เมอร์ชานท์ 

152 น.ส. สจิุตรา เหมราช บจ. ซี เอ็น เฟรท แอนด์ชิปปิง้

153 นาย สจิุนต์ ดปัีญญา หจก. สยามอินเตอน์ ดลัทรานสปอร์ต

154 นาย สชุาต ิ จิรบนัดาลสขุ บจ. บีเอเอสแมนแูฟคเจอร่ิง

155 น.ส. สชีุรา จ่างเจริญ บจ. ที ซี ซี โลจิสตกิส์

156 นาง สทุธ์ิสมร แสงสรุศกัดิ์ชยั บจ. ไอด ีไดร์ฟเวอร์

157 น.ส. สภุาภิไล ไชยสทิธ์ิ หจก. เค.ซี.ปิโตรเลยีม 2006

158 น.ส. สมุนา เช่ียววฒันา ลองกองไทย

159 นาย สรุดษิ ศรีประทมุ บจ. ไทยร์เฟอร์
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160 น.ส. สรีุย์ เตง็เจริญชยั บจ. จอมพนัธ์ กรุ๊ป

161 นาง สรีุย์ ลมีะทวกีลู หจก. แอ็คเซสเซอร่ีส์ สแควร์

162 น.ส. สวุรรณา เกิดอยู่ บจ. คอมพิวเตอร์ ซายน์

163 นาง สวุรรณี นพอภิรักษ์กลุ หจก. แอ็คเซสเซอร่ีส์ สแควร์

164 นาย เสนีย์ บญุแนบ หสม. แอล ซี เอส เซอร์วสิแอคเคาท์

165 นาง โสภิต เรืองกิจวณิชกลุ หจก. รุ่งเรืองกิจ โลจิสตกิส์

166 นาง อดสิยั บจ. อ.ทรานสปร์ต

167 น.ส. อธิชา บนัฑิตวรชยั บจ. พร้อมท์ กรุ๊ป 

168 นาย อนพุนัธุ์ หมวดเมือง สมาคม การค้าโลจิสตกิส์ไทยแหง่อนภุมิูลุ่มแม่น า้โขง

169 นาย อนรัุกษ์ พาหะนิชย์ บจ. สเตท สเตชนั

170 นาง อภิชญา สหธนนนท์ บจ. เอซีซี ทรานสปอร์ต

171 นาย อภิสร หรรษภิษโญ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่เอเชีย

172 นาย อมรเดช สง่อาภากรณ์รัตน์ บจ. ว.ีเอส. โลจิสตกิส์เซ็นเตอร์

173 นาง อรทยั บจ. อ.ทรานสปร์ต

174 นาย อรรถกร จารุเธียร บจ. ไทยเมต้าโกลด์ 

175 นาย อคัรเดช ขนางแก้ว บจ. เอส ซี อาร์ โลจิสตกิส์

176 นาย อคัรวฒัน์ อมรวสธุันย์ บจ. เคมีเนียร์ 

177 นาย อทัธ์ เชียรเตชากลุ บจ. ภว โลจิสตกิส์ 

178 นาย อมัรินทร์ อินอ าไพ หจก. อมัรินทร์ คอนซลัแตนท์แอนด์เซอร์วสิ

179 นาย อิทธิวฒัน์ วรีภทัรา หจก. เทอร์โบเทรดดิง้

180 นาย อดุม ศรีสงคราม บจ. ว ีคาร์โก้

181 นาย เอกชยั นทัธีเขต บจ. เจ เอ็มไลน์เนอร์ แอนด์ ซพัพลาย

182 นาย เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกลุ หจก. Happy Life 100 Now

183 นาย เอกอมร สมบตัเิกรียงไกร บมจ. ยบูิส (เอเชีย)


