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NO. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า เคร่ืองหมายการค้า 
1 บริษัท ลวีาย สเตราสส์ แอนโก 

จ ากดั (สหรัฐอเมริกา)    
(LEVI STRAUSS & CO )                        
                                            (US) 

สินคา้ กางเกงยนีส์ เส้ือ เขม็
ขดั กางเกง รองเทา้ กระเป๋า 
หมวก  
 

    

3 บริษทั เอ แอนด์ เอฟ เทรดมาร์ค, อิง้. 
(สวติเซอร์แลนด์) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก 

    
4 บริษัท โนเกยี คอร์ปอเรช่ัน 

(ฟินแลนด์)  
(NOKIA CORPORATION)           
                                            (EU) 

สินคา้ โทรศพัทมื์อถือ 
อุปกรณ์ โทรสาร ซอฟทแ์วร์ 
คอมพิวเตอร์  
     

 

5 บริษัท ซัมซุง อเิลค็ทรอนิคส์ จ ากดั 
(SAMSUNG ELECTRONICS  
CO. LTD.)                 (เกาหลใีต้) 

สินคา้ อุปกรณ์หมึกพิมพ ์
เคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ 
โทรศพัทมื์อถือ   

6 บริษทั เดอะ ทิมเบอร์แลนด์ คมัปะนี  
(THE TIMBERLAND COMPANY, 
a CORPORATION)                 (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก แวน่ตา 
เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ 

 
7 ควิเอส โฮลดิง้ส์ เอส.เอ.อาร์.แอล. (QS 

HOLDINGD S.A.R.L, a 
CORPORATION)  
                                            (EU) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
หมวก 

     

8 บริษทั ฮาร์ดี ้ไลฟ์ แอลแอลซี  
(HARDY LIFE LLC, a LIMITED 
LIABILITY COMPANY)  
                                            (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก เคร่ืองแต่ง
กาย ฯลฯ  
    

9 เนอร์วสั แทททู องิค์  
(NERVOUS TATTOO INC.,a 
CORPORATION)              (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก เคร่ืองแต่ง
กาย ฯลฯ  

 
10 บริษัท คริสเตยีน จี. ออดจิเิยร์  

(CHRISTIAN G. AUDIGIER, a 
CITIZEN OF FRANCE)    (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก นาฬิกาเคร่ือง 
แต่งกาย ฯลฯ  

 

11 (Beats Electronics, LLc, 
(“Beats”), a corporation  
                                            (US) 

สินคา้ ล าโพง หูฟัง บลูทูธ 
แบตเตอร่ี เคร่ืองเสียง 

 
12 บริษัท เชลซี ฟุตบอลคลบั ลมิิ

เตด็ (CHELSEA FOOTBALL 
CLUB, a COMPANY)        
                                            (EU) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋าหมวก เคร่ืองแต่ง
กายต่างๆ อุปกรณ์กีฬา
ฟตุบอล   

13 อมัโบร อนิเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเตด็ 
(UMBRO INTERNATIONAL  
LIMITED, a COMPANY)  
                                            (EU) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋าหมวก เคร่ืองแต่ง
กายต่างๆ อุปกรณ์กีฬา
ฟตุบอล   

http://www.abercrombie.com/anf/lifestyles/html/homepage.html
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=wQiVlrP4VqGwxM:&imgrefurl=http://promocodesource.com/abercrombie&docid=YYnN8VN9PvTA8M&imgurl=http://promocodesource.com/wp-content/uploads/2011/07/Abercrombie_logo.jpg&w=695&h=339&ei=dnR6T-icAcHIrQfwofisAg&zoom=1&iact=hc&vpx=259&vpy=327&dur=95&hovh=157&hovw=322&tx=158&ty=73&sig=108404746105428681901&page=1&tbnh=78&tbnw=160&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0


NO. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า เคร่ืองหมายการค้า 
14 บริษทั ไนกี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล จากดั  

(CHELSEA FOOTBALL CLUB, a 
COMPANY)      
                                            (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋าหมวก เคร่ืองแต่ง
กายต่างๆ อุปกรณ์กีฬา
ฟตุบอล   

15 บริษทั นิวอร่ีา แค๊ป โค องิค์ 
 (NEW ERA CAP CO. INC.)  
                                            (US) 

สินคา้ หมวก  

 
16 บริษทั ดซีี ชูส์ องิค์   

(DC SHOES, INC, a 
CORPORATION)                    (US) 

สินคา้ รองเทา้  
 

 
17 บริษทั ทิฟฟานี่ แอนด์ คมัพะนี  

(TIFFANY AND COMPANY 
a CORPORATION)           (US) 

สินคา้ เคร่ืองประดบั   

18 ไซโก เอปสัน คอร์ปอเรช่ัน 
(SEIKO EPSON 
CORPORATION, a 
COMPANY)               (JAPAN) 

สินคา้ อุปกรณ์หมึกพิมพ ์ 
 

 

19 แคนนอน คาบุชิก ิไคชา  
(CANON KABUSHIKI, a 
COMPANY)               (JAPAN) 

สินคา้ อุปกรณ์หมึกพิมพ ์ 
 

 

20 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศ
ไทย) จากดั  (AJINOMOTO 
CO.,(THAILAND) LTD) 

สินคา้ สารปรุงแต่รสและ
กล่ิน เช่น ผงชูรส รสดี  
 

    
21 บริษัท ร็อคเกต็ เทรดมาร์คส พทีี

วาย จากดั  (ROCKET 
TRADEMARKS PTY LTD)     
(ออสเตรเลยี) 
 

สินคา้ เส้ือ กางเกง กระเป๋า 
รองเทา้ หมวก  
  

 
22 บริษัท จเีอสเอม็ (โอเปอร์เรช่ันส์) 

พทีวีาย แอลทดี ี (GSM) 
(OPERATIONS) PTY LTD) 
(ออสเตรเลยี) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง กระเป๋า 
รองเทา้ หมวก  
    

23 
 
 

เอช-ด ีมชิิแกน แอลแอลซี บริษัท  
(H-D MICHIGAN,LLC,a 
LIMITED LIABILITY 
COMPANY)                       (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง กระเป๋า 
รองเทา้ หมวก  
 

        
24 กรูู เดนิม องิค์ (True Religion) 

(GURU DENIM, INC.,a 
CORPORATION)  
                                            (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง กระเป๋า 
รองเทา้ หมวก  
 

   
25 ดอิาจีโอ แบรนด์ส บี.ว.ี  

(DIAGEO Brands B.V., a 
corporation)  
                                            (EU) 

สินคา้ วิสก้ี บร่ันดี วอ้ดกา้ 
ไวน์ เบียร์ นา้อดัลม 
เคร่ืองด่ืมรสผลไม ้น ้าผลไม ้
นา้แร่ท่ีเป็นเคร่ืองด่ืม 

   
 
 



NO. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า เคร่ืองหมายการค้า 
26 บริษทั แอปเป้ิล องิค์ 

(APPLE  INC.)  
                                            (US) 

สินคา้ โทรศพัทมื์อถือ 
เคร่ืองเล่น MP4  IPad 

                  

 

27 บริษทั คอนเวอร์ส องิค์  
(Converse Inc.)                                                          
                                                   (EU) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง กระเป๋า 
รองเทา้ หมวก  
 

        
28 บริษัท แพนโดรา จวิเวลร่ี แอล

แอลซี  
(PANDORA JEWELRY,LLC a 
CORPORATION) 
                                            (EU) 

สินคา้เคร่ืองประดบั ลูกปัด 
หิน ทองค า เงิน 

 

29 บริษัท เซฟเฟลอร์ เทคโนโลจ ี
จ ากดั, เคจี (SCHAEFFLER 
TECHNOLOGIES GMBH & 
Co.KG, a COMPANY) 
                                            (EU) 

สินคา้ วงลอ้ส าหรับ
ยานพาหนะพร้อมตลบั
ลูกปืน  
ไฮดรอลิคเบรค ไฮดรอ
ลิคคลทัช์ กา้มปูคลทัช ์ 
 

 
30 
 
 
 

บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดเีวลลอป
เมนท์ คมัพะน ี แอล.พ.ี  (Hewlett-
Packard Development 
Company L.P.) 
สินค้า หมึก ผงหมึก ตลบัหมึก    (US) 

สินคา้ หมึก ผงหมึก ตลบั
หมึก  
 

 

31 บริษทั 5.11 องิค์ ( 5.11, Inc., a 
corporation)  
                                            (US) 

สินคา้ เส้ือ กางเกง รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก เขม็ขดั 

  

  
32 เทรชเชอร่ีไวน์ เอสเตทส์ ลมิเิตด็ 

(TREASURY WINE ESTATES 
LTD.)                     (ออสเตรเลยี) 
 

ไวน์ Penfolds BIN 389, 407 

      

  

http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=YwrxJ9_Nx-GLAM:&imgrefurl=http://osxdaily.com/2012/01/24/apple-q1-2012-results/&docid=LFb10YQWDWBR8M&imgurl=http://osxdaily.com/wp-content/uploads/2012/01/apple-logo.gif&w=803&h=985&ei=7aZ6T6upI4j3rQe8ncyZAg&zoom=1&iact=hc&vpx=668&vpy=151&dur=613&hovh=249&hovw=203&tx=102&ty=156&sig=108404746105428681901&page=1&tbnh=125&tbnw=102&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.co.th/imgres?q=converse+all+star&hl=th&sa=X&rlz=1R2ADRA_enTH419&biw=1360&bih=618&tbm=isch&prmd=imvnsr&tbnid=kC_3AFbTg7izRM:&imgrefurl=http://www.holystopper.com/&docid=d7G2LemwmuOzzM&imgurl=http://www.holystopper.com/userfiles/forum/4eaa4e42-6188-4571-b857-b7863c49b1a3/converse-all-star-logo.jpg&w=300&h=300&ei=_8zETr3zEsSJrAfcpLjnCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=GQowRVb5F1Vp4M:&imgrefurl=http://www.forbes.com/sites/anthonydemarco/2011/12/19/pandora-names-new-ceo/&docid=uDeemMxcFMz_PM&imgurl=http://blogs-images.forbes.com/anthonydemarco/files/2011/12/pandora-logo.jpg&w=326&h=304&ei=K4OPT_rXM8LJrAfvgt2DBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=316&vpy=167&dur=659&hovh=217&hovw=232&tx=128&ty=95&sig=108404746105428681901&page=1&tbnh=125&tbnw=135&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0,i:147
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=wboUC9M6NWQy7M:&imgrefurl=http://www.cnydiamond.com/collection.php?collectionID=2&docid=IlBhj7BTrdVfWM&imgurl=http://collections.shopfinejewelry.com/png_images_v3/pandora01.png&w=480&h=430&ei=K4OPT_rXM8LJrAfvgt2DBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1057&vpy=295&dur=1262&hovh=212&hovw=237&tx=124&ty=142&sig=108404746105428681901&page=1&tbnh=114&tbnw=156&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:22,s:0,i:189
http://www.google.co.th/imgres?start=154&um=1&hl=en&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=hP3cA3tOOdobaM:&imgrefurl=http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=59256&page=25&docid=fRZ5XSz_Jj8PiM&imgurl=http://www.thaiscooter.com/forums/attachment.php?attachmentid=449579&stc=1&d=1197780655&w=555&h=370&ei=bYePT4IUztGtB5uJgPoE&zoom=1&iact=hc&vpx=624&vpy=326&dur=1687&hovh=183&hovw=275&tx=189&ty=89&sig=108404746105428681901&page=7&tbnh=134&tbnw=188&ndsp=26&ved=1t:429,r:23,s:154,i:54
http://www.google.co.th/imgres?q=FAG&hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH419&biw=1360&bih=618&tbm=isch&tbnid=hmHB8deKtEklUM:&imgrefurl=http://www.tgipmt.com/customer&docid=qI8qebtsTzZ3rM&imgurl=http://www.tgipmt.com/img/flip/partners/fag.png&w=140&h=140&ei=qs_EToWvGobsrAfkqO34Cw&zoom=1
http://s.exaidea.com/upload/1/20100812/451327f3f2f4bee6624229c72f644fca.jpg


NO. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า เคร่ืองหมายการค้า 
33 บริษทั ไอซีอาร์ คอร์ปอเรท รีเซิร์ช 

จ ากดั (IRC Corporate Research 
Ltd)           
                                            (EU) 

สินคา้ มอเตอร์ เคร่ืองยนต ์
เบรค คลทัช์ เกียร์ 
 

 
34 บริษทั โอ๊คเลย์ องิค์  

( Oakley, Inc.,a Corporation) 
                                                   (US) 

สินคา้ แวน่ตา เส้ือผา้ หมวก 

  
35 บริษทั แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลมิิเต็ด  

(Manchester United Limited, a 
Corporations) 
                                            (EU) 

สินคา้ เส้ือผา้กีฬา 

   
36 
 
 
 

บริษทั มอนสเตอร์ เอน็เนอจี จ ากดั  
( Monster Energy Company) 
                                            (US) 

สินคา้ เส้ือผา้ 
 

 

37 
 
 
 

เจนเนอรัล มอเตอร์ส แอลแอลซี  
(จีเอม็ แอลแอลซี)  
General Motors LLC (GM 
LLC), a Limited                   (US) 

สินคา้ เคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองนุ่งห่ม 
 

 

38 ไบเรเซอร์ มอเทอเรน แวกเคอ  
(Bayerische  Motoren Werke 
Aktiengesellschaft 
, a Corporation )                  (EU) 

สินคา้ อะไหล่รถยนต ์ 
เคร่ืองนุ่งห่ม หมวก 
 

 

39 
 

ฮาร์แมน อนิเตอร์เนช่ันแนล อนิดสั 
ทรีส์ อนิคอร์ปอเรทเต็ด 
(Harman International 
Industries)  

สินคา้ ล าโพงคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 

40 แวนส์ องิค์ (Vans Inc., a 
corporation ) 
                                            (US) 
 

สินคา้ เส้ือผา้ รองเทา้ หมวก  
 

  
41 
 
 

โครม ฮาร์ทส เจแปน,แอลทีด ี 
(Chrome Hearts Japan 
Limited a corporation)  
                                    (JAPAN) 

สินค้า เคร่ืองประดบั เส้ือผ้า 
แว่นตา 
 

 
 
 
 
 

42 
 

ทอมมี่ ฮิวฟิเกอร์  
( Tommy Hilfiger Licensing 
LLC,a company) 
                                            (US) 

สินค้า เส้ือผ้า กระเป๋า 
รองเท้า แว่นตา นาฬิกา 
น า้หอม 
 

 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 

ซุปเปอร์ดราย์  
(DKH Retail Limited, a 
corporation) 
 
                                            (EU) 
 

สินค้า เส้ือผ้า รองเท้า 
กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1360&bih=622&tbm=isch&tbnid=xBtFFyeu_YdaJM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_F.C.&docid=voQR0Os2p4Pi4M&itg=1&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/7a/Manchester_United_FC_crest.svg/220px-Manchester_United_FC_crest.svg.png&w=220&h=223&ei=dEyOT5OvK8a3rAeozaXLCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=129&vpy=184&dur=1808&hovh=178&hovw=176&tx=128&ty=100&sig=108404746105428681901&page=1&tbnh=119&tbnw=117&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:145


 


