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1 บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จ ากัด

231 หมูท่ี่ 1 ถนนขอนแก่น-เชียงยืน กม.
10 ต าบลบงึเนยีม อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  40000

นางสาววัลย์ณี ไพรรุ่งเรือง ผู้บริหารสูงสุด 08 1975 6136 wannee@gkc.co.th

2 บริษัท กัง ทรานสปอร์ต จ ากัด

71/5 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
10520

นาย สุทัศน ์จันทรไทย Assistant Traffic 
Manager

08 1860 4434 sutouch.j@eaglesthai.com

3
บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

10/1 ซอยโรงน้ าแข็ง ถนนหว้ยโปง่-หนอง
บอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง  21150

นายปทุม อิณชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 08 1983 2036 ipatoom@yahoo.com

4
บริษัท เกียรติถาวรขนส่ง (2555) 
จ ากัด

91 หมูท่ี่ 6 ถนนมาลัยแมน ต าบลวังตะกู 
อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
73000

นายโอภาส สุวรรณศีลศักด์ิ กรรมการบริษัท 09 1914 2945 banknet789@gmail.com

5 บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ โปรดักส์ จ ากัด
19/60 หมูท่ี่ 5 ต าบลคลองสาม อ าเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี 12120

นางสาวลินดา ราชล า เจ้าหนา้ที่การตลาด 06 3474 2156 sale@grandpowerproduct.c
om

6 บริษัท ขอนแก่น ล าเลียง จ ากัด
555/27 หมูท่ี่ 8 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

นายยุทธการ ศรรบศึก Assistant CEO 0 89784 4522 eveiig@hotmail.com

7
บริษัท ขอนแก่นโลจิสติกส์อัลไลแอนซ์
 จ ากัด

67/12 หมูท่ี่ 13 ต าบลท่าพระ อ าเภอ
เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40260

นางสมปอง หมืน่เช้า เจ้าหนา้ที่การตลาด
และขนส่ง

09 4531 2288 sompong.muenhao@gmail.
com

ธรุกิจที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธรุกิจให้บริกำรโลจิสตกิส์ ป ี2560 จ ำนวน 68 บริษัท
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8 บริษัท เจเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

106/39 หมูบ่า้นโกลเด้น เซ็นเตอร์ หมูท่ี่ 9
 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัด
ชลบรีุ  20230

นางสาวอรยา สมคะเน ผู้จัดการแผนกบญัชี
และการเงิน

08 1256 9642 jjis.import1@gmail.com

9 บริษัท ชนาภทัร ทรานสปอร์ต จ ากัด

181/19 หมูท่ี่ 6 ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
74000

คุณสิงหณัฐ  ฤทธิเดช ผู้จัดการทั่วไป-โรงงาน 09 7232 5202 j471718@hotmail.com

10 บริษัท ชัญธิชา ทรานสปอร์ต จ ากัด
401/109 หมูท่ี่ 5 ต าบลเขาคันทรง 
อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรีุ  20110

นายบญัชา โตแก้ว HR 08 1901 1088 chanticha.transport@hotma
il.com

11 บริษัท ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) จ ากัด

628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม
 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

นางสาวกุลธิดา จันทรมณี เลขานกุาร 08 1875 4645 kuntida@ckline.co.th

12 บริษัท ดับเบลิยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
001 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนนิพระ อ าเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000

นายอ านวย ชูสวัสด์ิ Manager 08 9402 1401 wtccorporation@gmail.com

13 บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จ ากัด

11/31 หมูท่ี่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ต าบล
บางแก้ว อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ  10540

นางสาวจันทรา ศรีสินเจริญ หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 08 9816 0787 info@dc-group.co.th

14 บริษัท เดอะ คูล จ ากัด

88/88 หมูท่ี่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.26
 ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่  จังหวัด
สมุทรปราการ  10560

นายธีรยุทธ ปภาวินสกุล Purchasing Manager 08 1205 4559 parichard.wut@gmail.com
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15 บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน จ ากัด

628 อาคารทริพเพิลไอ ชั้นที่ 6  ซอยกลับ
ชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายอ านาจ โมลิศพีรีย์ Asst.Solution 09 3509 4195 amnart@iii-supplychain.com

16
บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์
 จ ากัด

628 ชั้น 2 อาคาร ทริพเพิล ไอ ซอยกลับ
ชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นางสาวกุลธิดา จันทรมณี เลขานกุาร 08 1875 4645 kuntida@iii-maritime.com

17 บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จ ากัด

1168/5 ลุมพินทีาวเวอร์ ชั้น 3 ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

นายบญัชา บวังาม ผู้จัดการส่วน
ทรัพยากรบคุคล

06 2365 3699 hrrec@tccs.co.th

18 บริษัท ไทย รีเฟอร์ จ ากัด
1/6 หมูท่ี่ 7 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

นางสาวสุณิสา มาบรรดิษฐ์ พนกังานแผนกบริการ
ลูกค้า

08 1941 4887 sunisa@thaireefer.co.th

19
บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต 
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.)
 จ ากัด

91 ซอยอินทามระ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400

นางสาวพัชรา กิมะพันธ์ เจ้าหนา้ที่พัฒนาระบบ 0 2690 8060 
ต่อ 405

patchara@tmtcargo.com

20
บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ 
จ ากัด

47/8, 47/10 หมูท่ี่ 1 ต าบลราษฏร์นยิม 
อ าเภอไทรนอ้ย  จังหวัดนนทบรีุ  11150

น.ส.ดวงรัตน ์วาดเขียน ผู้จัดการจัดซ้ือ 08 6811 8282 duangrathnong@gmail.com

21 บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด
84/15 หมูท่ี่ 2 ต าบลผักกูด อ าเภอธัญบรีุ 
 จังหวัดปทุมธาน ี 12110

นางสาวกิตติยา เชื้อผ้ึง ผู้จัดการทั่วไป 08 0919 1023 kittiya.tyt@hotmail.com

22 บริษัท นซิเซอิ โลจิสติกส์ จ ากัด
33/39 หมูท่ี่ 2 ต าบลพิมพา อ าเภอบาง
ปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24180

นางจุฑาพร ศรีเจ้า หวัหนา้แผนกคุณภาพ 08 4360 3848 hr@nlc.co.th
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23 บริษัท เนรมิต โลจิสติกส์ จ ากัด
234 หมูท่ี่ 8 ต าบลโนนผ้ึง อ าเภอวารินช า
ราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี 34190

นายเจษฎา QMR 08 7078 0587 nrm_ubon1@hotmail.com

24 บริษัท บว้นสูน ขนส่ง จ ากัด
84/2 หมูท่ี่ 1  ต าบลบางคูวัต อ าเภอเมือง 
 จังหวัดปทุมธาน ี 12000

นางสุจิตตรา ประยูรยวง เลขานกุาร 08 1916 9088 sojitra29@hotmail.com

25 บริษัท บว้นสูนขนส่ง (2008) จ ากัด
84/2 หมูท่ี่ 1  ต าบลบางคูวัต อ าเภอเมือง 
 จังหวัดปทุมธาน ี 12000

นางสุจิตตรา ประยูรยวง เลขานกุาร 08 1916 9088 sojitra29@hotmail.com

26
บริษัท บางกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์
 จ ากัด

127/32 อาคารปญัจธานทีาวเวอร์ ชั้นที่ 
27 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นางสาวสนกนก พุทธิสมบรูณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 08 1550 3899 sonkanok@bkkterminal.com

27 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด
7/6 หมูท่ี่ 6 ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบรีุ  71130

นางสาวณพี ธีระพิจิตร พนกังานฝ่ายบคุคล 08 1255 8038 t.napae@gmail.com

28 บริษัท พร้อมขนส่ง จ ากัด
99 หมูท่ี่ 7 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบรีุ  จังหวัดกาญจนบรีุ  71000

น.ส.ขวัญชนก เกิดแดง เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์
ข้อมูล

08 0999 7813 khwanchanok@yonghouse.c
o.th

29
บริษัท พี เอน ดี ทรานสปอร์ต แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

150 หมูท่ี่ 11  ต าบลแปลงยาว อ าเภอ
แปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24190

นาย สรณ์สิริ ศิริฤกษ์มงคล เจ้าหนา้ที่บคุคล 09 4494 6411 kitsada.office@gmail.com

30 บริษัท พีที วู๊ด เเอนด์ เเพ็คกิ้ง จ ากัด
188/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบรีุ  20230

นางสาวกัลยา สิทธิผล ผู้ควบคุมเอกสาร DCC 08 6426 3695 kunlayasittipon@gmail.com

31 บริษัท พุทธา โลจิสติกส์ จ ากัด

102/1 ซอยกาญจนาภเิษก 005 แขวง
หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
10160

นายเดชาธร ภดิูศจิรสิน ธุรการประสานงาน 09 3014 7359 victormarketing05@gmail.c
om
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32 บริษัท พูลอุดม จ ากัด
2/1 หมูท่ี่ 10 ต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอ
บ าเหนจ็ณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ  36160

นายสินธร เจียรกมลโชติ รองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 08 7011 6117 poonudom_sms@poonphol
.com

33 บริษัท ไพโอเนยีร์ แอร์คาร์โก้ จ ากัด

47 ซอยสุขใจ (แยกบา้นกล้วยใต้) ถนน
สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110

นางสาว พิมพ์นภสั ชาตเสนยี์ QMR 08 6902 7373 pimnapat.c@pioneer.co.th

34 บริษัท ฟอร์แมลิต้ี โลจิสติกส์ จ ากัด

79/1 หมูท่ี่ 9 ซอยลาดกระบงั 14/1(ราชา
 2) ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  10540

คุณภทัรเดช เดชโชติโภคิน Adminstration 
Manager

08 5488 2090 pat.pokin@gmail.com

35 บริษัท ภเูขียวขนส่ง จ ากัด
94/1 ถนนชัยณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

น.ส.ภณิดา ภมูิจรรยา ผจก.ฝ่ายพัฒนาระบบ 09 9782 9461 pktransport8@gmail.com

36 บริษัท แม็กซิไมซ์ โลจิสติกส์ จ ากัด

90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ อาคารเอ 
ชั้น 22  หอ้ง 2202 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

ฉัตรชัย ไฉไลประภา QA & Logistic 
Supervisor

08 5018 8898 chatchai@apcbkk.com

37
บริษัท ยูนเิวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

71/30 ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณอัมริ
นทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
10700

นายอัครเรศ เลาหสุวัฒนก์ุล Customer Service, 
Project 
Development 
Division

092 298 9324 bkk_exportcs01@universel
oggroup.com

38
บริษัท เยนเนอรัล เมอร์แชนไดซ์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

1000/125 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110

นายธนากร กันทะ Customer Service 06 3873 9257 thanakorn.k@logistics-
one.co.th



ล ำดบั ชือ่นิตบิคุคล ทีอ่ยู่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์ตดิตอ่ E-mail

39 บริษัท รวมถาวรโลจิสติกส์ จ ากัด

77 หมูท่ี่ 11 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูก
กา  จังหวัดปทุมธาน ี 12150

คุณมาลี เถื่อนถ้ า เลขานกุาร 08 1875 0412,
 0 2312 2929 
ต่อ 114

malee@rttgroups.com

40
บริษัท รูบคิอน โลจิสติคส์ ดิลิฟเวอร่ี 
จ ากัด

84/2 หมูท่ี่ 1  ต าบลบางคูวัต อ าเภอเมือง 
 จังหวัดปทุมธาน ี 12000

นางสุจิตตรา ประยูรยวง เลขานกุาร 08 1916 9088 sojitra29@hotmail.com

41 บริษัท ว.ีคาร์โก จ ากัด

9/233-234 ซอยพหลโยธิน 48 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220

นายสราวุธ ศรีจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล

09 1786 3895 hr.info@vcargo.co.th

42 บริษัท ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด
709/57 ถนนอ่อนนชุ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

นางสาวญุชาทิพย์ จันทร์ทอง ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์

09 9258 3232 duangrat@v-
servegroup.com

43 บริษัท วีอาร์พี แลบบอราทอร่ี จ ากัด

181/19 หมูท่ี่ 6 ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
74000

คุณกีรติ เดชบารมี ผู้จัดการทั่วไป-โรงงาน 09 7232 5202 j471718@hotmail.com

44 บริษัท ส.สิริ ขนส่ง จ ากัด
1878 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นางพรพิรมย์ ภกัดีบรีุ หวัหนา้แผนกบญัชี 09 0651 0863 pronpirom@s-siri.com

45 บริษัท สเตทสเตชัน จ ากัด
7/1 ซอยกุศลศิลป ์ แขวงบางนา เขตบางนา
 กรุงเทพมหานคร 10260

นางกัญญณัช กันตะนนัท์ เจ้าหนา้ที่ควบคุม
เอกสาร

0 2393 3199 statestation@gmail.com

46 บริษัท สถาพรธนาพัฒน ์จ ากัด
273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

นายรัตพงษ์ วงศ์คม ปริญญาตรี ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

08 7561 2525 safety@asiabiomass.com

47 บริษัท สยาม ซีแลนด์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด
589/13 หมูท่ี่ 7 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอ
นคิมพัฒนา  จังหวัดระยอง  21180

นายอานนท์ ต้ังใจตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 08 1556 8886 arnon@siamsealand.com

mailto:duangrat@v-servegroup.com
mailto:duangrat@v-servegroup.com
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48
บริษัท แหลมฉบงั อินเตอร์เนชั่นแนล 
โร-โร เทอร์มินลั จ ากัด

88/3 หมูท่ี่ 3  ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี
ราชา  จังหวัดชลบรีุ  20230

นาย จุลจักร กาญจนโบษย์ หวัหนา้แผนกธุรการ 08 1377 5461 juljak_kanjanabose@lrt-
th.com

49 บริษัท อาปา สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด
66 หมูท่ี่ 4 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ  
จังหวัดชลบรีุ  20220

ภริูวัจน ์กู้เกียรตินนัท์ เจ้าหนา้ที่พัฒนาธุรกิจ 08 0560 8464 puriwaj.k@lookaud.com

50 บริษัท อาร์.ที.ว.ีทรานสปอร์ต จ ากัด

306-309 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  
40000

นางสาวพัทธนันท์ ทวแีสงสกุลไทย ผู้จัดการ 08 1965 6556 t_earth31@yahoo.com

51 บริษัท อาร์.เอส.เค.ทรานสปอร์ต จ ากัด
99/2-3 หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ
หนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  40210

นายชัยณรงค์ อึ้งพงค์เพ็ชร์ ผู้บริหาร 08 1592 7722 chainarong.eu@gmail.com

52 บริษัท อินทรา แม่โขง จ ากัด

218/9-10 เลควิวคอนโดมิเนยีม อาคาร
เจนวีา เมืองทองธาน ีต าบลบางพูด อ าเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบรีุ  11120

MR.SOPHEAKLEM CARGO MANAGER 08 2796 6438 cargo@intra-mekong.com

53
บริษัท เอ แอนด์ จี อินเตอร์เนชั่นแนล
 คาร์โก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด

514/18 รีเจ้นท์รัชดา ซอยราค าแหง 39(
เทพลีลา 1) ถนนรามค าแหง แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

นางสาวนนัทพร โชติจันทร์
ศิร์สุข

managing director 08 5488 4788 debbie@angth.com

54
บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

189/1 อาคารแกรนด์พาร์ควิว อโศก หอ้ง
307-309 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

นางสักการะ วิเศษกุล ผู้จัดการแผนกบคุคล 08 4915 6021 sakara@exctrans.co.th
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55
บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ แอนด์ 
คอนซัลแตนท์

222 หมูท่ี่ 10 หอ้งเลขที่ 2248 ชั้นที่ 2 
อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 10210

นางสาวรัชญา หวลอาวร ผู้จัดการแผนกฯ 08 1311 4088 ratchaya.aats@gmail.com

56 บริษัท เอเซีย อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จ ากัด
999 หมูท่ี่ 7 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบาง
พลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540

นายไกรวัล อยู่สกุล ผู้จัดการแผนกฯ 08 1565 1309 info.aisfz@gmail.com

57
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น แอนด์ 
เทอร์มินอล เซอร์วิสเซส จ ากัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 2 หอ้งเลขที่
 228/1 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นางสาวรัชญา หวลอาวร ผู้จัดการแผนกฯ 08 1311 4088 ratchaya.aats@gmail.com

58
บริษัท เอ็มมีเนน้ซ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

อาคารไอ.ที.เอฟ.ทาวเวอร์ 140/63 ชั้นที่ 
25 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500

นางพัชนกิา พิชิตปรีชา กรรมการ 09 8828 9995 patchaniga@eww-
group.com

59 บริษัท เอส เค เกียรติเจริญขนส่ง จ ากัด
307 ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่น  40000

นายสมเกียรติ โฆมานะสิน ผู้บริหารสูงสุด 08 1544 6444 somkiat70_k@hotmail.com

60 บริษัท เอส เจ เอส บซิิเนส จ ากัด

253 หมูบ่า้นปา่หวาย หมูท่ี่ 8 ต าบลบาง
ทรายใหญ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  
49000

นางสาวพรศิริ ใจเที่ยง พนกังานบญัชี 09 8584 8396 Knnpornsiri@gmail.com

61 บริษัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

1087/9 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260

นายอัครเดช ขนาบแก้ว Managing Director 08 6524 4998 akkaradetk@scrl.co.th
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62
บริษัท เอเอสอี แอร์ ซี เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

126/6 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110

นางสาวศิริกาญจน ์ประเสริฐ
ลาภ

Senior Accounting 08 1431 9897 account1@ase.co.th

63
บริษัท แอนวา ทรานส์ แอนด์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

33 ซอยซอยร่มเกล้า 58 ถนนร่มเกล้า 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520

นางสาวนชุนาฎ เพ็ชรเฟื่อง กรรมการ 08 3018 2796 nutchanart@anvatrans.com

64 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ธนพลโลจีสติกส์

60 หมูท่ี่ 9 ถนนมิตรภาพ ต าบลโนน
สมบรูณ์ อ าเภอบา้นแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
 40110

นางสาววนดิา วรรณวงค์ บญัชี 08 23165999 tana5188@gmail.com

65
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคราช 98 
ทรานซ์สปอต

298 หมู ่7 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น  40260

เสาวลักษณ์ แสนทวีสุข 08 1361 5678 office@nakaraj.com

66 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปยิะกิตต์ิ ขนส่ง
155 หมูท่ี่ 1 ต าบลสมสะอาด อ าเภอกุฉิ
นารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  46160

นางสาวสุทธิดา มงคลสุทธิกุล พนกังานบญัชี 08 1014 7247 suttida8@hotmail.com

67 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วาย เอช อาร์ 168
303 หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40260

ปริญญา ไชยสงคราม กรรมการ 094 523 5769 payment@yhr168.com

68 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สามทองบริการ
34 หมูท่ี่ 20 ต าบลยางตลาด อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์  46120

นางสาวมรกต ภทูองบอ่ เจ้าหนา้ที่จัดซ้ือและ
จัดส่ง

062 195 4497 samthong.yangtalad@gmail.
com


