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1 บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จ ำกัด
11/12 ซอยวิภำวดีรังสิต 44 แขวงลำดยำว    
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 / 95 หมู่ 4       
ต.หนองปลิง อ. หนองแค  จ. สระบุรี 18140

คุณผุสดี  เย่ียมสวัสด์ิ
02-5792975 / 
081-3702752 / 
087-9968000

info@iaalogistics.co.th

2 บริษัท ๙ สำมัคคีขนส่ง จ ำกัด
110/2 หมู่ท่ี 4 ต.เดิมบำง อ.เดิมบำงนำงบวช  
จ.สุพรรณบุรี

คุณสมหมำย  เกษรแก้ว 089-7023335 sommai27@gmail.com

3 บริษัท หย่ัน หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป  จ ำกัด 12/8 ม.6 ต.ท่ำจีน อ.เมือง จ.สมุทรสำคร คุณสมหวัง  ต้ังสมบัติวิสิทธ์ิ 094-2538899 kematas.wan@deksomboon.com

4 บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
999/240-241 หมู่ 12 ต. เมืองเก่ำ อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

คุณจันทอน  ลิตทิไช
043-471828 / 
096-0318584

d.sattawat2016@gmail.com

5 บริษัท ปริญญำโลจิสติกส์ จ ำกัด 31 หมู่ 19 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 คุณเอกภักด์ิ  วีระภัทรกุล
044-627483-6 
/ 088-1180188

parinyalogistics@hotmail.com

6 บริษัท กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด
919/56 หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
20230

คุณณัชชำ  นำคสุขศรี
038-350412 / 
086-6538813

montira@gfreight.co.th

รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์

ปี 2562 จ ำนวน 71 รำย
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7 บริษัท เอ็น พี โอ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 333/5 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี คุณชวลิต  ด้วงไผ่ 092-250-8787 chawalit@npotransport.co.th

8 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธงไทย ทรำนสปอร์ต 369 หมู่ท่ี 3 ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี 25140 คุณคมิกำ  กมลวิภำกูล 098-8264279 pattharawan@thongthaipns.com

9 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนพิธำน ขนส่ง
90/30-31 ม 20 ซ.บุญมีทรัพย์4 ถ.บำงพลี-ต ำหรุ
 ต.บำงพลีใหญ่ อ. บำงพลี   จ.สมุทรปรำกำร 
10540

คุณเสถียร  รัตนพิธำน 089-8416337 chalong.tiabsa@gmail.com

10 บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
339 หมู่ 11 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย
 จ.หนองคำย 43000

คุณรัชนี  เหมชัย 081-5451758  admin.hr@dsawanh.com

11 บริษัท แมกซ์ เวิล์ด โลจิสติกส์ จ ำกัด
662/29-33 ถนนพระรำม 3 บำงโพงพำง         
ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

คุณฐิติ  เกษมสินนวกำร 081-6232819 nimit.v@maxxworld.co.th

12 บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด
129 ซ.14 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี                
จ.สมุทรปรำกำร 10540

คุณวิศว์กร  ศรีสกุล
02-0236973 ต่อ
 302 / 063-
1901361

duangdao@3xlogistics.com

13 บริษัท เอ็นเอสที โลจิสติกส์ จ ำกัด
181/89 หมู่8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20230

คูณนวพรรณ  เยินสูงเนิน 086-8239872 nst_logistics@hotmail.com
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14 บริษัท พีบี รุ่งเรือง จ ำกัด 229/2 ต.กรงสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธ์ิ จ.ปรำจีนบุรี คุณอนุชำ  นนบุญดำ
061-567-6554 
/ 081-848-5980

15 บริษัท เดอะ คำร์โก้ ไฟล้ท์ส จ ำกัด
65/1 ซ.สุขุมวิท19 ถ.สุขุมวิท แขวง.คลองเตย
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

คุณโสภิดำ  ป่ินทอง
084-5319024 / 
02-2589091-3

16 บริษัท ทรัพย์สมใจ แอนด์ พีอี โลจิสติกส์ จ ำกัด
60 หมู่ท่ี 3  ถ.บำงปะอิน ต.คุ้งลำน อ.บำงปะอิน
 จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

คุณพยุงศักด์ิ  ฝำเพ้ียน 081-9911971 subsomjai_logistic@hotmail.com

17 บริษัท พินนำเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
69/178 ซ.รำมค ำแหง164 ถ.รำมค ำแหง แขวง/
เขต.มีนบุรี จ.กรุงเทพ 10510

คุณสมโภชน์  อุดมศรี
029786905      
 /0856788080

hr@pinnacle-logistics.com

18 บริษัท อัล อมีน โลจิสติก 2015 จ ำกัด
55 ซอย7 ถนนมหำรำช  เทศบำลเมืองกระบ่ี 
81000

คุณศรัญญู  รักมิตร
084-8890817  
/ 095-256-9813

19 บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จ ำกัด
156/33 ม. 5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20230

คุณยงค์ยศ  เตชะกิจพำณิชย์
038-190-777 / 
089-6038002

thananyas@jtclogistics.com

20 บริษัท เอ็น วำย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
288 หมู่ 3 ถนนท่ำเรือแหลมฉบัง ต ำบลทุ่งสุขลำ
 อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

คุณญำนินทร์  อัมระวงค์
038-401620 / 
081-9060479

nattakarn.charoenchatreekun@nykgroup.
com
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21 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักสุจริต ขนส่ง 27/6 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150 คุณกอบแก้ว  อินกัน 084-6732215 pooh2aa.cr7@gmail.com

22 บริษัท อีอีซี ไลน์ จ ำกัด
47/9 ถ.ส ำนักงำนอ้ำยงอน ต.มำบข่ำ อ.นิคม
พัฒนำ จ.ระยอง 21180

คุณธิติ  สุนทรปิติภัทร 089-9871188 plum@eecl.co.th

23 บริษัท เวล บำลำนซ์ จ ำกัด
39/386 ซ.พระยำสุเรนท์ 40 ต.สำมวำตะวันตก 
อ.คลองสำมวำ  จ.กรุงเทพฯ 10510

คุณประสงค์  โพธ์ิสุวรรณ 086-3519602 naowarat.combustionstore@gmail.com

24 บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จ ำกัด
33/4 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
 จ.กรุงเทพฯ 10310

คุณพิศำล  รัชกิจประกำร
02-0012801 ต่อ
 113

somruthai.s@amamarine.co.th

25 บริษัท ฟิวช่ันโลจิสติกส์ จ ำกัด
52 ถ.ชำกกลำง-มิตรประชำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21150

คุณสมพงษ์  เสกสุวรรณ 088-7756037

26 บริษัท เวล ทรำนส์ จ ำกัด
3 ว.แฮปป้ีเพลซ 3 คลองสำมประเวศ ลำดกระบัง
 กทม 10520

คุณปำเมษ  ล้ิมชูวงศ์ 062-6628018 so.wtlkb@gmail.com + ไลน์

27 บริษัท กรำวน์ บิสซิเนส จ ำกัด
1350/259-262 ถ.พัฒนำกำร แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

คุณณัฏฐ์รมณ  อัตภูมิสุวรรณ์ 065-1645499
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28 บริษัท วี-เฟรนด์ โลจิสติคส์ จ ำกัด
 818/89 โครงกำรเดอะมำสเตอร์ ถนนอุดมสุข 
บำงนำ กรุงเทพฯ 10260

คุรอรรณพ  ค ำผูก 095-6619563  phuwasit.l@v-friendlogistics.com

29 บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จ ำกัด
168/44-45 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหำนคร 10240

คุณกัญกร  ฐำปนนท์
02-519-4426 
ต่อ 356

admin@cpl-inter.com

30 บริษัท เอพีเค โลจีสติคส์ จ ำกัด
82/1-2 หมู่ท่ี 2 ต ำบลส ำนักขำม อ ำเภอสะเดำ 
จังหวัดสงขลำ 90320

คุณเข็มเพชร  ฉัตรเงิน
074-434250-1 
/ 096-9879545

khempetch.apk@gmail.com

31 บริษัท สมำร์ท  โฮลด้ิง จ ำกัด
291/38 หมู่ 5 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี 20110

คุณชิลนรส  พ้ัวป้อง 086-0033920 apinya.h@mpjlogistic.com

32 บริษัท จี โพรสเพอริต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ำกัด
2198/10-11 ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 
10120

คุณเฉลิมพล  สุภำรัตนสิทธ์ิ 099-0611344 jirapan.a@gprosp.com

33 บริษัท เนช่ันไวด์ แอนด์ โกลบอลคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
19/118 อำคำร สุขุมวิท สวีท ช้ัน 12, ซอย
สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

คุณภิญโญ  พิริยะเมธำ 063-5254908 puangpaka@limousinethailand.com

34 บริษัท เอ็น.เอส.เค. โลจิสติก จ ำกัด 
542 หมู่ท่ี 10 ต.โคกสูง อ.เมืองนครรำชสีมำ     
 จ.นครรำชสีมำ 30310

คุณบรรพต  เจริญพรมพงศ์ 044-756771 p.chamniklang2109@gmail.com

mailto:admin@cpl-inter.com
mailto:khempetch.apk@gmail.com
mailto:apinya.h@mpjlogistic.com
mailto:jirapan.a@gprosp.com
mailto:puangpaka@limousinethailand.com
mailto:p.chamniklang2109@gmail.com


ล ำดับ รำยช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีอยู่ ช่ือ-สกุล เบอร์ เมลล์

35 บริษัท เอรำวัณ มัลติโมเดิลเซอร์วิส จ ำกัด
ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ
โดยเรือเดินทะเล

คุณกอบบุญ  บุญวิกรม 089-6666741

36 บริษัท เมดดิ- คิว จ ำกัด
1296/48 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ   
เขตบำงซ่ือ จ.กรุงเทพฯ 10800

คุณศิรัณย์  มโนลีหกุล 089-5172320 sariew.nilyai@gmail.com

37 บริษัท ลิสเซิม โลจิสติกส์ จ ำกัด
364 ถนนพระรำม 2 แสมด ำ บำงขุนเทียน 
กรุงเทพ 10150

คุณพศิน  อัครฑีฆำยุ 091-4195466 pasin.a@lissom-logistics.co.th

38 บริษัท ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ จ ำกัด 325/4 3 หนองขำม ศรีรำชำ ชลบุรี 20110 คุณธนัญญำ  ศิริมงคล 038-761139 account@pdct.co.th

39 บริษัท ชิปป๊อป จ ำกัด
1 อำคำรพญำไท ช้ัน 7 ห้อง 718 ถนนพญำไท
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
 10400

คุณภำวุธ  พงษ์วิทยภำนุ
092-9053355 / 
091-0606665

nueng@shippop.com

40 บริษัท บุญมำมูฟอิงแอนด์สโตเรจ จ ำกัด 106 ถ.รำมค ำแหง ซ.8 หัวหมำก กทม 10240 คุณมงคล  นิโลบลวงศ์ 095-8030849 momgkol@boonma.com

41 บริษัท มงคลศิริขนส่ง จ ำกัด
899 หมู่6 ถ.พุทธรักษำ ต.แพรกษำ อ. เมือง    
จ.สมุทรปรำกำร 10280

คุณมงคล  ทองศิริ 081-6426191 mklogistics@outlook.co.th
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42 บริษัท เจเอสเค โลจิสติกส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
 101/181 หมู่ท่ี 10 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20230

คุณจิระศักด์ิ  พรมมี 089-7495352 jsk_transport@hotmail.com

43 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีธรรมทรำนสปอร์ต
181/89 หมู่8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20230

คุณสุริยันต์  สีโคตร
087-9450505 / 
086-3237014

meedham.tran@gmail.com

44 บริษัท พรอรุณทรำนสปอร์ต จ ำกัด
58/3 หมู่ 5 ต ำบลสำมเมือง อ ำเภอลำดบัวหลวง
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13230

คุณอำคม  สุวัฒนนนท์
035-379301 / 
085-4929999 
/080-4929999

pornaroon.trans@gmail.com

45 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งทิพย์ขนส่ง 55 23 ม.13 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ล ำพูน 51000 คุณจตุพร  ตำแจ้ 065-7369888 Rungtipp57@gmail.com

46 บริษัท เอกธนกฤต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 169/16 ม.5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี จ่ำเอกประสิทธ์ิ  สวัสดี 089-938-9896 etk.ratchasak@gmail.com

47 บริษัท โตโยต้ำอ ำนำจเจริญ จ ำกัด
13 หมู่ 19 ถนนชยำงกูร ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 37000

คุณธีระพล  จึงวิวัฒนำภรณ์
084-8363165 / 
045-270777

gsamnat2530@gmail.com

48 บริษัท ฟักทองขนส่ง จ ำกัด
115 หมู่ 5 ต ำบลศรีสุนทร อ ำเภอถลำง จังหวัด
ภูเก็ต  83110

คุณนัยนำจ  ฟักทองผล
076-379502-3 
/ 086-8125655

fakthongphol@hotmail.com
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ล ำดับ รำยช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีอยู่ ช่ือ-สกุล เบอร์ เมลล์

49 บริษัท เอ็นเอ็นอำร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
89 แขวงคลององต้น่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ
 10520

คุณพงษ์เทพ  ต้ังพินิจจิต 089-4998911 naowarat@nnrbkk.com

50 บริษัท แอพโซลูท มัลติโมดัล จ ำกัด
3364/5-6 ซ.มโนรม ถ.พระรำม 4 แขวงคลองตัน
 เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110

คุณพงษ์พัฒน์  สัตยวินิจ 086-0480553 wilawan@amd-apsolute.com 

51 บริษัท วินวิน ทรำนส์ จ ำกัด
112/10 M.3 T.Bueng Sriracha Chonburi 
20230

คุณเทวิน  ไวยะสุขศรี 063-464-6899 taywin2523@gmail.com

52 บริษัท 11 วงจร เทรดด้ิง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จ ำกัด
34 ซ.3 ถ.สงขลำพลำซ่ำ ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ
 จ.สงขลำ 90000

คุณสมบูรณ์  จรัสภิญโญวงศ์ 074-326222

53 บริษัท เอสเจ เทคโซลูช่ัน จ ำกัด
77/498 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม 
กรุงเทพฯ 10220

คุณอภิสิทธ์ิ  แสงจุ่น 081-9037663 apisitsj@gmail.com

54 บริษัท อินเตอร์ไลน์ โลจิสติกส์ จ ำกัด
1091/153-154 ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน        
 เขตรำชเทวี กทม.10400

คุณเฟำซีย์  ออสันตินุตสกุล 098-3782761 praphawan@interlinelogistics.co.th

55 บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จ ำกัด 66/27 3 สุขุมวิท พลำ บ้ำนฉำง ระยอง 21130 คุณกุณรยำ  นำรี
038-695764 / 
081-2952207

rattana.t@savantransport.com

mailto:naowarat@nnrbkk.com
mailto:wilawan@amd-apsolute.com
mailto:taywin2523@gmail.com
mailto:apisitsj@gmail.com
mailto:praphawan@interlinelogistics.co.th
mailto:rattana.t@savantransport.com
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56 บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์ จ ำกัด
55/1 หมู่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร 9 48 แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

คุณสุทิน  เจริญชัยชนะ
081-8147225 /
 02-3472090-1
 ต่อ 22

sutincharoen@yahoo.com

57 บริษัท ฟีดเดอร์ เทนเนอร์ เซอร์วิส จ ำกัด
77/90-91 ถ.กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทย      
เขตคลองสำน กทม.10160

คุณเกศกนก  เช้ือมหำวัน
063-1953962 / 
087-6808650

venus.i@pds-bkk.com

58 บริษัท ซัคเซส แหลมฉบัง ชิปป้ิง จ ำกัด 52/94 9 ทุ่งสุขลำ ศรีรำชำ ชลบุรี 20230 คุณยุพำวดี  รักสุจริตวงศ์
038-491750-2 
/ 086-3025079

successlaem@yahoo.com

59 บริษัท จุฑำมำศ โลจิสติก จ ำกัด
333/228 หมู่บ้ำนอนำวิลล์ ถนนฉลองกรุง แขวง
ล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง  กรุงเทพมหำนคร 
10520

คุณจุฑำมำศ  ศรีสวัสด์ิ 092-5949932 aumtoyota2009@hotmail.com

60 บริษัท เพชรมำสเตอร์-ทรำนสอร์ต จ ำกัด
75 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.หนองปรง อ.เขำย้อย   
จ.เพชรบุรี 76140

คุณยงยุทธ  เอ่ียมส ำอำงค์ 081-2518761

61 บริษัท พีอำร์ที โลจิสติกส์ จ ำกัด 16 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120 คูณรณิดำ  บุญเกิดกำญจนะ 089-9191674

62 บริษัท ภักดีบดินทร์ขนส่ง จ ำกัด 66/10 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 คุณนุสสรำ  เรือนทองค ำ 087-5611258 nv.transport@hotmail.com

mailto:sutincharoen@yahoo.com
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63 บริษัท ไทย โก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
36 ม.2 ถ..เหนือคลอง-แหลมกรวด ต.เหนือคลอง
 อ.เหนือคลอง   จ.กระบ่ี 81130

คุณวินัย  วัตตธรรม 091-5276125 thaigointer.inter@gmail.com

64 บริษัท เดอะ ฟ๊อกซ์ อินเตอร์ชิปป้ิง จ ำกัด
106/42 หมู่ท่ี9 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี

คุณก ำชัย  พูลพำนิชอุปถัมป์
099-791-9699 
/ 089-6014303

65 บริษัท 555 โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
587/1-2  ถ.พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขต
ยำนนำวำ กทม 10120

คุณวรำภรณ์  ใจอำรีย์ 091-5577543 cs@555logistics.com

66 บริษัท พีอำร์เอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
42 อำคำรคอนเนคทำวเวอร์ ช้ัน 7 ห้อง 7 บี    
ซ.นรำธิวำสรำชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสำทร กทม. 10120

คุณสิริ  รุจิงนิช
02-2872288 / 
081-8297241

siri@prxthailand.com

67 บริษัท นรินทร์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด
2115/40 ม.15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง        
 จ.สมุทรปรำกำร

คุณนรินทร์  ค ำมูลตรี 082-2237906

68 บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติกส์ จ ำกัด
2198/10-11 ทวีวัฒนำ ถ.จันทร์ ช่องนนทรี ยำน
นำวำ กรุงเทพฯ 10120

คุณจีระศักด์ิ  มำนะตระกูล 086-5333553 Chalermpong.J@laemchabang-log.com

69 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจ. สปีด ชิปป้ิง
105/61 รำษฎร์อุทิศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 สระแก้ว 27120

คุณช่อทิพย์  ชำครปัญญำ 084-4514742 daysonmypet@hotmail.com
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70 บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย์ โลจิสติกส์ จ ำกัด
3 ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่ำธนง จ.สุรำษฎร์ธำนี 
84170

คุณจีระพงศ์  ห้ิมทอง
096-6952895 / 
095-2632596

71 บริษัท เอ็นพี 96 เอ็กซ์เพลส จ ำกัด
111/474 เฟิสท์โฮม ถนนร่วมมิตรพัฒนำ แขวง
ท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

คุณสมพร  พรำหมพันธ์ 061-4142516


