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1 หจก. 3 เอน็ ทรานสปอร์ต
234 หมูท่ี่ 4 ถนนชัยภูม-ิภูเขยีว ต าบลหนอง
ไผ่ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภูมิ 36150

นางสาวธัญญพร วิจติรจนัทร์ ธุรการการเงิน 088 339 7775
thanya1981@icloud.com, 
3ntransport@hotmail.co.th

2 บจ. กฤษณะ 45 
90/376 หมูท่ี่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัด
นนทบุรี 11110

คุณวิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์ ผู้จดัการ
061-954-4464, 
062-6145354

vskrishana45@gmail.com

3 บจ. การ์โต้ แมชชีน (ไทย) 
17/25 หมูท่ี่ 8 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูก
กา จงัหวัดปทุมธานี 12150

นางสาวกญัญารัตน์ ศรีปัญหา ผู้จดัการขนส่ง 089-801-4557 katomail456@gmail.com

4 บจ. กติติรัตน์ขนส่ง 
89 หมูท่ี่ 7 ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ 
จงัหวัดนครสวรรค์ 60170

นายอ านาจ ใจดี จป.วิชาชีพ 095-879-6263 kittirattransport@yahoo.com

5 หจก. เกยีรติกลูขนส่ง
175 หมู6่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จงัหวัด
บุรีรัมย ์31000

นางสาวกติติยา พวงพันธ์
หัวหน้าฝ่าย
ประสานงานขนส่ง

093-6282783 kittiya_2528@outlook.co.th

6 บจ. เกยีรติธนโชติ ขนส่ง 
9/8 ม.3 ต าบลคลองจกิ อ าเภอบางปะอนิ 
จงัหวัดอยธุยา 13160

นายพิสุทธิ พลีรักษ์
เจา้หน้าที่ควบคุม
ระบบคุณภาพ

098-9639663 phisud.chamar@gmail.com

7 บจ. แกรนด์ เอม็โพเร่ียม โลจสิติกส์ 
15/3 หมูท่ี่ 7 ซ. วัดสลุด ถ. บางนา-ตราด 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวัด
สมุทรปราการ 10540

นายพีระพัฒน์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จดัการ 081-814-1767 peerapat.s@gelogs.co.th

8 บจ.
คัสตอม โกลบอล เอก็ซ์เพรส 
อนิเตอร์เนชั่นแนล

14 อาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 401-402 
ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

นางรัฐวดี ขวัญทองยิ้ม
Mangement 
Manager

081-700-3104 rattavadee@cgi.co.th

9 บจ. เคทีซี โกลบอล โลจสิติกส์ 
126/4 ลุมพินีเพลส สาทร อาคารบี ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นายอาทิตย ์พบพวก ผู้จดัการ
092-259-0548, 
084-141-1790, 
02-286-1967

atit@ktclogistics.co.th

ชือ่นิตบิุคคล
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10 บจ. เคแอล โลจสิติกส์
379/8 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) 
ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 

นายนพสิทธิ์ พันธ์ภูวธนนท์ H.R. Manager 082-431-3041 hanu-marn@hotmail.com

11 บจ. จนิดาขนส่ง
95/11 หมูท่ี่ 3 ต าบลคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

คุณสุกญัญา แนมใส ประสานงาน 089-6584901
jindatransport@hotmail.co.t
h

12 บจ. จริเจริญ 
171 ม. 10 ต าบลหนองออ้ อ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวัดราชบุรี 70110

นางสาวเจษณี เจริญศรี กรรมการผู้จดัการ 081-763-9471 jira_jaroen@hotmail.com

13 หจก. เจยีมโชติวัฒน์นครปฐม
149/1-4 หมูท่ี่ 5 ถนนเพชรเกษม ต าบล
ธรรมศาลา อ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 

นางสาวประภารัตน์ เพ็ชรละออ เจา้หน้าที่บุคคล 090 969 6411 sahajeam.hr@gmail.com

14 บจ. ชลธนิทธิ์ เฟรท แอนด์ โลจสิติกส์ 
73 ซอยบางพรม 37 แขวงบางพรม เขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร 10170

นางสาวองิธนัสถ ์ธนไพศาลวิเศษ กรรมการบริษัท 086-777-7439 paphaphan@hotmail.com

15 บจ. ซัน เอก็ซ์โป เซอร์วิส 
99/22 ม. 13 ต าบลบางแกว้ต าบล อ าเภอ
บางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540

คุณธิดา เชี่ยวชาญ Managing Director 081 481 9031 tida.c@hotmail.com

16 บจ. ซี สปีด แมนเนจเม้นท์ 
7/1 ซอยกศุลศิลป์ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260

ว่าที่เรือตรี นิติพงศ์ โรจนะ กรรมการ 098-820-9599 capt.nitipong@gmail.com

17 บจ. ซี.ซี. ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส 
429 ม. 2  ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 
จงัหวัดสมุทรปราการ 10550

นางสาวขวัญฤดี ทองแยม้
ห้วหน้าหน่วยบริการ
ลูกค้า

084-450-1003 cctransport@hotmail.co.th

18 บจ. ซีพีเอส โลจสิติกส์ เซอร์วิส 
272/10 หมู ่6 ต าบลวังน้ าเยน็ อ าเภอวังน้ า
เยน็ จงัหวัดสระแกว้ 27210

นายรัตนชัย ลีลาสถาพรชัย ฝ่ายประสานงาน 081-865-6833 intermotorsk@gmail.com

19 หจก. ฐาญาดาพิทักศ์ (2008)
333 ม.9 ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมือง จงัหวัด
บึงกาฬ 38000

คุณชลลดา กวีกจิพิทักศ์ ผู้จดัการ 088-2228843
chonlada_19p@hotmail.co
m

20 บจ. ณภพ 
9/24 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพกญุชร 2  ต าบล
คลองหนึง่ต าบล อ าเภอคลองหลวงอ าเภอ 
จงัหวัดปทุมธานี 12120

นายกติติชัย เตชะวสัญญู กรรมการผู้จดัการ 080-462-7999 ktecha999@gmail.com

21 บจ. ดารัช โลจสิติกส์ 
95/1 ม.3 ถ.แสงชูโต ต าบลท่าผา อ าเภอบ้าน
โป่ง จงัหวัดราชบุรี 70110

คุณสุพิชา สังขศิ์ริ ผู้จดัการ
091 549 2641, 
032 343 998

supicha7@hotmail.com

22 บจ. เดอะเวลิด์ แพคกิง้ แอนด์ ทรานสปอร์ต 
729 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นางสาวจนิตนา ฤทธิ์กลาง เลขากรรมการและบัญชี 086 979 8548 jr_jin@hotmail.com
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23 บจ. ได้ดี เอก็เพรส 
82/48 ถนนกาญจนวนิช ต าบลส านักขาม 
อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 90320

นางสาวดวงทิพย ์ปัญญานุกจิ หัวหน้าฝ่ายตลาด 074-398-829 duangthip@gmail.com

24 บจ. ทรัพยม์งคลรุ่งเรือง โลจสิติกส์ 
99/9 หมูท่ี่ 10  ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง
 จงัหวัดนครสวรรค์ 60240

นายอนุชิต เพชรก าแพง ผู้จดัการทั่วไป 099-465-5661 anuchitphet@gmail.com

25 บจ. ทริพเพิล ไอ โลจสิติกส์ 
628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลับชม 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

คุณพรรณี บวรวัฒนวานิช
Seniop oversea + 
operation manager

081 632 1734 pannee@iii-logistics.com

26 บจ. ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส 
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลับชม 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

นางสาวภัทรศยา มีเล่ียว เลขานุการ
02 681 5888 
ต่อ 311

phattarasaya@iii-
airexpress.com

27 บจ. ทวีพงษ์ขนส่ง 
16 ซอยอดุมสุข 15 ถนนสุขมุวิท 103 แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ธัชนันท์ รัตนศิริวิไล ผู้จดัการทั่วไป 090-424-6665 tachanun.l@gmail.com

28 หจก. ทวีภัทร์ ทรานสปอร์ต
69 หมูท่ี่ 3 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดล าปาง 52000

นางอรอนงค์ ชัยเจริญ
หัวหน้าแผนกควบคุม
การขนส่ง

089-755-1587 taweepatt@hotmail.com

29 หจก. ทวีรัตน์ โลจสิติกส์
6 ถนนค ารพบูรณะ ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90250

นางสายฝน ทวีรัตน์ กรรมการ 089-876-4773 fmt_fon@hotmail.com

30 บจ. ไทยธนาพาณิชย ์
138 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง 
จงัหวัดปทุมธานี 12000

นายนพพร สุดสามารถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 081 559 5220
nopporn@thaitanatrading.co
m

31 บจ. ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล 
98 หมูท่ี่ 8 ถนนปูเ่จา้สมิงพราย ต าบลส าโรง
ใต้ อ าเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ 

นายชัชวาลย ์ธีรทวีวุฒิ
ผู้จดัการส่วน
ระบบงานและ

02-384-7590 chatchawa@tptport.com

32 บจ. ไทยโมเดิร์นโลจสิติกส์
68/25 หมูท่ี่ 5 ต าบลคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90000

นายสุธาเดช บุญฤทธิ์ กรรมการผู้จดัการ 089-736-3785 phenixto@hotmail.com

33 หจก. น้องเต้ย ทรานสปอร์ต
42 ม. 3 ต าบลพิมพา อ าเภอบางประกง 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา 24180

นางสาวชญาดา ค าถานุช ธุรการ
091-009-4752, 
038 570 357

ntt.transport.46@gmail.com

34 บจ.
นิว เอน็.ซี.ทรานส์ชิปปิง้ แอนด์ 
เทรดด้ิง

2 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

นายวิโรจน์ โต๊ะสมาน ควบคุมรถ 081-896-5991 wirotnc@hotmail.com
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35 บจ. นิวไลน์ ทรานสปอร์ต 2007 
55/99 หมู ่7 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบาง
พลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540

ปรารถนา ทรัพยสิทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 084-641-7156 tp.prad@gmail.com

36 บจ. บัวทอง โลจสิติกส์ 
38/2 ต าบลราวต้นจนัทร์ อ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวัดสุโขทัย 64120

คุณจกัรพงษ์ รอดพุ่ม QMR 089 951 2345 m_kobb@hotmail.com

37 บจ. บึงทองทรานสปอร์ต 
130/5 หมูท่ี่ 2 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา 
จงัหวัดชลบุรี 20230

คุณเพียงเพ็ญ ถิ่งทอง รองประธานบริษัท 081-295-7176 btt.trans1@gmail.com

38 บจ. บุรีรัมย ์ว.ีอาร์.ขนส่ง 
74 หมู ่9 ถนนบุรีรัมย-์นางรอง ต าบลอสิาณ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย ์31000

คุณธนัสม์ ฐิติพิทยา กรรมการผู้จดัการ 089 797 9997 brvrtransport@hotmail.com

39 บจ. เบสท์ พาร์ทเนอร์ โลจสิติกส์ 
888/93 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

นางสาวเปมิกา รักประสิทธิ์
Senior Manager 
Sales & Operation

02-3476176-7
pemika.r@bestpartnerlogisti
cs.com

40 หจก. ปัญญาสยาม ทรานสปอร์ต
9/11 หมูท่ี่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง
สอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

คุณสุภาวดี พวงสายหยดุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 084-361-8897 b6119692@hotmail.com

41 บจ. ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ 
246 ซอยกลัปพฤกษ์ 6 ถนนกลัปพฤกษ์ 
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

นางสาวรัชนี จตุรพรภิญโญ กรรมการผู้จดัการ 086-411-6286 ruchanee_pd@hotmail.com

42 บจ. ปาจรีย ์ทรานสปอร์ต 
466 ถ.แสงชูโต ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา 
จงัหวัดกาญจนบุรี 71130

ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กจิ ผู้จดัการ 089-6163232 baiguay@gmail.com

43 บจ. ผาแดง ผาแดง 
567/14-15 ม. 3 ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอศรี
ราชา จงัหวัดชลบุรี 20110

อาภรณ์ สามะกจิ การตลาด 089-408-6464 arporn.tngc@gmail.com

44 หจก. พรชัย เลย ขนส่ง
45/60-61 หมูท่ี่ 6 ถนนพุทธมลฑล สาย 4 
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม 73220

นายธีรชัย เรืองพรวิสุทธ์ เจา้ของกจิการ 089-894-8818 tee_rp@hotmail.com

45 บจ. พรเทพ อนิเตอร์กรุ๊ป 
188/2 ม. 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ต าบล
บึง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 20230

นางสาวบุษกร ชีวะธรรมานนท์ DIRECTOR 081-429-6644 bcwh2011@gmail.com

46 บจ. พารากอน ทรานสปอร์ต 
88/19 หมุท่ี่ 8 ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวัดปทุมธานี 12120

นางนภัสสิริน เปล่ียนศิลปชัย ผู้จดัการทั่วไป 081-780-7340 ptc.nps@gmail.com

47 บจ. พ.ีที.ซัพพลาย แอนด์ โลจสิติกส์ 
29/4 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ต าบลห้วย
โป่ง อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 21150

นางสาววรรณฉตัร กจิเกษมสิน กรรมการผู้จดัการ 088-941-5199 vannachat@ptsl.co.th
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48 บจ. พีพีเค เซ้าท์เทิร์น ทรานสปอร์ต
33/23 ถนนกาญจนวณิชย ์ต าบลสะเดา 
อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 90170

กวิน ประพันธ์ กรรมการผู้จดัการ 083-655-3066 maxkawin@gmail.com

49 บจ. พีรวรรณขนส่ง (2540) 
207/13 หมูท่ี่ 11 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี
ราชา จงัหวัดชลบุรี 20230

นางสาวรัตนา กรรมการผู้จดัการ 081 782 6368 nokjung.ch@hotmail.com

50 บจ. พีเอชเอม็ บริหารการขนส่ง 
96/20 หมูท่ี่ 8 ต าบลในคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวัดสมุทรปราการ 

นายวันชัย จริปัญญาวงศ์
ผู้จดัการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

091 919 5519
wanchai_white@hotmail.co
m

51 บจ. พูนผลโลจสิติคส์ (ไทยแลนด์) 
60 หมูท่ี่ 17 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง 
จงัหวัดสุรินทร์ 32000

นางสาวปิยะกานต์ จงึสิริพรชัย
081-548-5336, 
095-5562445

piyakarnj@hotmail.com

52 บจ. ไพโอเนียร์ คาร์โก ้แหลมฉบัง 
325/4 หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรี
ราชา จงัหวัดชลบุรี 20110

นางสาวโชติกา ดวงมาตร์พล ประสานงาน 086-338-9235
pcl-
lg@pioneerlaemchabang.co

53 บจ. ฟอลคอน โลจสิติคส์ โซลูชั่น 
1 ซอยเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 ซอย 43 ถนน
สุขมุวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

นางจนัทรา จมัมวานิชกลุ Manager 086-546-1121
operations_mgr@falconlogis
tics.net

54 บจ. ฟ้าแลบขนส่ง (ประเทศไทย) 
77 หมูท่ี่ 15 ต าบลบ่อรังต าบล อ าเภอวิเชียร
บุรีอ าเภอ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 67130

นางสาวสกลุรัตน์ นิจจนัทร์พันธ์ศรี Secretarg 081-8339613 sakunrat@pharlap.co.th

55 บจ. มหาชัยขนส่งภาคใต้
27 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) ต าบล
ควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

คุณเฉลิมพล ติกบุริพัฒร์ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 089-466-0139
chalermphon@mhctrans.co
m

56 บจ. มิง่ขวัญ ทรานสปอร์ต 
99/101 ม.4 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จงัหวัดชลบุรี 20230

นางสาวพิมพ์พร มาสุข กรรมการผู้จดัการ
089-979-5959, 
084-979-5959

mingkwan.transports@gmail.
com

57 บจ. เมกกา้ ทรานส์แอนด์โลจสิ 
8/5 หมูท่ี่ 14  ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า
อ าเภอ จงัหวัดสงขลา 90110

นายวรวุฒิ พฤกาอนันตกาล พนักงานบริการและ
ธุรการ

081-478-0928 woravut@ss.co.th

58 บจ. แม่กลอง โลจสิติกส์ 
75/34-35 ซอยบางจะเกร็ง1 ถนนราชญาติ
รักษา ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง จงัหวัด
สมุทรสงคราม 75000

คุณพรพรรณ ยบิไธสง
หัวหน้าฝ่ายบุคคล-
ธุรการ

091-229-0499 hr@maeklonglogistics.com

59 บจ. ลานเหล็กล าเลียง 
88 หมูท่ี่ 2  ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 
จงัหวัดกาญจนบุรี 71110

นางสาวณัชชา เพิ่มพูล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 081-852-5329 natcha1409@hotmail.com
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60 หจก. วงศ์ภควัตทรานสปอร์ต
132/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลอา่งศิลา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดชลบุรี 20000

คุณกณัฐาภรณ์ พวงสิริภควัต หุน้ส่วนผู้จดัการ 086 396 0376 porcapzaa@hotmail.com

61 หจก. วิชกร ทรานสปอร์ต 
68 ม.6  ต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จงัหวัด
สงขลา 90280 จริาภรณ์ กจิรุ่งโรจน์ ผู้จดัการ 081-898-6455 vk.vichakorn@gmail.com

62 บจ. วิชิต ทรานส์ 
446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนน
สุขมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 

ทิพวรรณ ประสานงาน 02-3927676 tippawan@vcshipping.co.th

63 หจก. วิวัฒน์ทรานส์
100 ถนนศรีพานิช ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่
สอด จงัหวัดตาก 63110

นายณรงค์ชัย วิวัฒนากนัตัง หุน้ส่วนผู้จดัการ 089-703-2971
narongchai.wiwat@gmail.co
m

64 หจก. ว.ีแอล.เค.ทรานสปอร์ต
444/5 หมูท่ี่ 5  ต าบลพังลาต าบล อ าเภอ
สะเดาอ าเภอ จงัหวัดสงขลา 90170

นายประทีป วงศ์เจริญ ผู้จดัการ 081-738-5526

65 บจ. วีลออนวีล 
3/9 ม.1 ต าบลลาดขวาง อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา 24140

นางสาวชิยากาณจน์ น าชัยวงศาโรจน์
ผู้จดัการแผนกประกนั
คุณภาพ

091 143 2499 chiyakan@pongrawe.com

66 บจ. เวอร์ลาสเซน เซอร์วิส 
88/54 หมูท่ี่ 9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา
 จงัหวัดชลบุรี 20230

นางสาวพัชร์กมลพร ตันตินฤภัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 085-225-6624
patkamolporn@vlsservice.c
om

67 บจ. เวิลด์เฟรท (1986) 
75/14 ถนน สุขมุวิท 26 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นางสาวธิดารัตน์ แสงโสภณ
customer service 
export

0629954656, 
089-124 8756

export@worldfreight.co.th,
mkt@worldfreight.co.th

68 หจก. ศรีศักด์ิชัยภาคใต้ขนส่ง
1120 หมูท่ี่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

นางอจัฉรา เศรษฐเสรีกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการทั่วไป 081-315-5883 srisakchai@gmail.com

69 บจ. ศุภสิน โลจสิติกส์
24 ซอยแคล้วศรี ถนนทุ่งเสา 2 ต าบลปาตังเบ
ซาร์ต าบล อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 90110

นายสิทธิโชค เตียรสกลุ กรรมการผู้จดัการ 083-655-3322 transport@suphhasin.co.t

70 หจก. ส.บุญปราบ โลจสิติกส์
259 หมู ่2 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช 80110

นางสาวจารุพรรณ บุญปราบ ผู้จดัการ 091-040-8279
S.boonprab_logistics@yaho
o.com, 

71 บจ. สมาร์ทเฟรท อนิเตอร์ โลจสิติกส์ 
15/171 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

นายอธิวัฒน์ วรวิวัฒน์สิน
กรรมการฯ/การตลาด
และการขาย

088-942-8965 
, 02 458 9282

artiwat.sales@smartfreight.c
o.th

72 บจ. สมูธซี 
924 อาคารตะล่อมสินซ้น 6 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

นายต่อสกลุ จนัทร์ตรี
Designated Person 
Acting

063-270-4272,
 02 294 8741 -
 4 ต่อ 23

torsakun@smoothsea.co.th
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73 หจก. สยามอนิเตอร์โมดัลทรานสปอร์ต
69 หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ
หนองแค จงัหวัดสระบุรี 18140

นางสาวญาณวดี ทิพยสุ์วรรณ์
เจา้หน้าที่ความ
ปลอดภัย

092-942-4748
yanawadee999111@gmail.
com

74 บจ. สฤษฏ์พงศ์ โลจสิติกส์
125 หมูท่ี่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า 
จงัหวัดสงขลา 90110

นางสาวกนกภักด์ิ ฐานมัน่คงธนิต ผู้จดัการ 081-897-7411
sr1990@hotmail.com

75 หจก. สหะสันติสุขทรานสปอร์ต
199 หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา 30120

คุณเมธิญา สหะสันติสุข ผู้จดัการ 084 888 8995 s.methiya@gmail.com

76 บจ. สินเอเชี่ยน อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต 
74 ซอย 2 ถนนราษฎร์ยนิดี ต าบลหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

คุณภาภรอณัณ์ เอนก
พนักงานติดต่อ
ประสานงาน

081 872 9291 sinasian88@gmail.com

77 บจ. สุนทรรักษ์ขนส่ง
138 ถนนเทศบาล 26 ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90230

นางสาวสุชาดา โกกลิะวาที หัวหน้าฝ่ายบัญชี 081-798-4633
soonthornrak_transport@ho
tmail.com

78 บจ. หทัยรัตน์ ทรานสปอร์ต 
444 (อาคาร 5 ชั้น ห้อง 4/1) ถ.เกษมราษฎร์
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110

นางสาวชโลธร ฟูกล่ิน ผู้จดัการ 089-667-9719
hatairat.transport@gmail.co
m

79 หจก. หาดใหญ่ เค.เค.กรุ๊ป
43/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม
 จงัหวัดสงขลา 90310

นางจริานุช สุวรรณี ฝ่ายการเงิน 086-491-5390 hatyaikk@gmail.com

80 บจ. หาดใหญ่ พ.ีเอม็
399 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต าบลหาดใหญ่
 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

นางสาวจริาพร พิทยาธรรม กรรมการผู้จดัการ 081-959-1553 j.pittayatham@gmail.com

81 บจ. หาดใหญ่พงษ์ศิริฟอร์เวิดด้ิง 
853 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) 
ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 

นายชิชณุ ธรรมศิริพงษ์ ผู้ช่วยผู้จดัการ 084-968-2516 chichanu@pongsiri.co.th

82 หจก. หาดใหญ่เพชรเกษมทรานสปอร์ต
757 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

คุณแม้นเดือน ทัศนเมธีกลุ ธุรการ 081-9903228
duarn_narakmakmak@hotm
ail.com

83 บจ. หาดใหญ่ยงไทยขนส่ง
58/2 ซอยแมวประดิษฐ์ ถนนคลองแห-คูเต่า 
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา

นายธรรมนูญ ธรรมประภาส ผู้จดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 083-183-6984 thamnoon@hotmail.com

84 บจ. อ. ทรานสปอร์ต 
250 ถนนพหลโยธิน ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จงัหวัดล าปาง 52100

นางสาวอดิสัย อชัแมนมิตร ทายาทธุรกจิ 089-432-2888 atchamanmit@gmail.com

85 หจก. อ.ด ารงค์รัตน์
2/5 ม.10 ต าบลตาลเดียว อ าเภอแกง่คอย 
จงัหวัดสระบุรี 18110

นางสาวธนัญพร ธรรมอร่ามกจิ ผู้จดัการ 089-915-0999 beau_4567@hotmail.com
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86 หจก. อธิเกยีรติขนส่ง
27/3 หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะ
กง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ชุติพร อธิเกยีรติ ผู้ช่วยผู้จดัการ 089-782-6905 achutiporn@gmail.com

87 บจ. ออลโกลบอลโลจสิติคส์ 
177/1 อาคารบางกอกสหประกนัภัย ห้อง 5 
ชั้น 14 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500

อภินันท์ รุ่งเจริญสุขศรี Operation Manager 086-326-2754 aphinanr@allglobal.co.th

88 บจ. ออลทรานซ์สปอร์ตแมนเนจเมนท์ 
55/21-22 ซอยนนทรี 1 ถนนนนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวธมลวรรณ สุชาติลิขติวงศ์ General Manager
089-694-4016, 
02 295 2504

thamolwon@alltransportma
nagement.com

89 บจ. อลัเทอร์เนทีฟ ทรัคกิ้ง เซอวิสเซส 
187 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง
 กรุงเทพมหานคร 10150

คุณวิภาพรรณ (นายอนิรุทธิ์ สุริยะ
มงคล)

กรรมการผู้จดัการ 02-874-0169 anirut.s@atsthailand.com

90 บจ. อา่งทองร่วมพัฒนา 
136/ก หมูท่ี่ 5 ถนนอยธุยา-อา่งทอง ต าบล
บางปลากด อ าเภอป่าโมก จงัหวัดอา่งทอง 

คุณศรีนวล เฉลิมพันธ์ ประสานงาน 089-0283884 raw1680@hotmail.com

91 บจ. อาร์เจ โลจสิติกส์ 
62/6 หมูท่ี่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบาง
พลีน้อย อ าเภอบางบ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ 

นายสมเกยีรติ บุญมา ผู้ช่วยผู้จดัการ 092-247-3127 kob_sb@hotmail.com

92 บจ. อาร์อาร์ โลจสิติคส์ 
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

นางสาวจรินทร์ทิพย ์ประไพรักษ์
Senior Sales 
Executive

083 883 1330 sale@rrlogistics.co.th

93 หจก. อ านวยวิวัฒน์ ทรานสปอร์ต
 26/1 ม.8 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอนิ
 จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 13170

นายธวัชชัย ภาคพิทักษ์ กรรมการผู้จดัการ 081 926 4940 anvpakpituk@gmail.com

94 บจ. อนิเตอร์ เอเซีย โลจสีติกส์
638/3 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

คุณอบุล ศรีนอง สมุห์บัญชี 094-5978338 rubby.ubon@gmail.com

95 บจ. เอ.ที. ธุรกจิการเกษตร 
129 หมูท่ี่ 18 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง
 จงัหวัดนครราชสีมา 30130

นายชูชีพ วันพระ ผู้จดัการสาขาปากช่อง 091 959 9962 w.chucheep@gmail.com

96 บจ. เอ.เอน็.ทรานสปอร์ตเตชั่น 
56/2 ม. 8  ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมือง
อ าเภอ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 24000

นายอดุมการ คงจรีะ ที่ปรึกษาฯ 083 545 4584 a.n.trans2003@gmail.com

97 บจ. เอซีซี ทรานสปอร์ต 
279/64 หมูบ่้านธาดาพาร์ค หมูท่ี่ 3 ต าบล
บ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 20230

นางอภิชญา สหชนนนท์ กรรมการผู้จดัการ 094 249 2803 apichaya.acc@gmail.com

98 บจ. เอเซีย โลจสิติกส์
638/3-4 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

คุณอบุล ศรีนอง สมุห์บัญชี 094-5978338 rubby.ubon@gmail.com
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99 บจ. เอเซียทรานส์แอค็เซส 
98/96 เดอะไพรเวท ซอยออ่นนุช 36 ถนน
สุขมุวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250

นางสาวอรทัย ภพอคัวกลุ ผู้จดัการการตลาด
02-742-3369-7
0 ต่อ 13

orathai@asiatransaccess.co
m

100 บจ. เอน็ทีเค ลอจสิติกส์
31 หมูท่ี่ 2 ซอยไพศาลอทุิศ 7 ต าบลควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

นางสาวรัชนี นาคทองแกว้ กรรมการผู้จดัการ 081-897-3639 kobntk@outlook.com

101 บจ. เอน็วาย ทรานสปอร์ต
91 หมูท่ี่ 7 ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จงัหวัด
สงขลา 90170

นางสาวจนิตนา เขยีวสุวรรณ ฝ่ายบุคคล 074-452-699 topten.nyt@gmail.com

102 บจ. เอฟ.ย.ูเอน็.ทรานสปอร์ต
478 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90250

นายชยตุ โง้วเจริญไพศาล รองกรรมการผู้จดัการ 090-178-3131

103 บจ. เอม็บาสซี เฟรท (ไทยแลนด์) 

46/3 อาคารอ ีเอฟ ซอยศูนยว์ิจยั 4 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

คุณสุรรุจ รุจริกลุ
Management 
Trainee

02 718 1111 ef@embassyfreightbkk.com

104 บจ. เอม็เอสที โลจสิติกส์ 
98/3 ม.7  ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
จงัหวัดนนทบุรี 11110

นภัส ต้ังฑิกลุ ผู้จดัการฝ่ายการตลาด
095-964-4242, 
02-150-5892

napast@mstlogis.com

105 บจ. เอส เค เจ โลจสิติกส์ 
415 หมูบ่้านกลัปพฤกษ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
หมูท่ี่ 1 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 
จงัหวัดสมุทรปราการ 10560

นายสุเมธ ศรีวงศ์ GM 086 375 8697 sumate_skj@hotmail.com

106 บจ. เอส.ว.ีจ.ีทรานสปอร์ต
266 ถนนสายเอเซีย ต าบลคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110

นางสาววิศมนต์ โอว้เจริญไพศาสิน รองกรรมการผู้จดัการ 084-257-5667 janemba149@hotmail.com

107 บจ. แอดวานซ์ มารีน โลจสิติกส์ 
1360 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นางสาวนภามาศ ผลพฤกษา 099-364-1642 shipping@amlthailand.com
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