
ค ำชี้แจงเพ่ิมเตมิ

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏบิัตกิำร
โครงกำร “กำรรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำดว้ยตนเอง

(Self-Certification โครงกำรที ่1 และ 2) ของอำเซียน” ปี 2563

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุฒชาต โทร 02 667 7037

ผู้มีสิทธเิข้าร่วมสัมมนาตามรายชื่อที่ประกาศ เป็นผู้ที่สมัครตามช่องทางที่ก าหนดและสมัครเข้ามาในระบบก่อนหลังตามล าดับ

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30 น. – 16.30 น.
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.
รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อำคำร 120 ป ีกรมศุลกำกร

หากผู้มีสิทธเิข้าร่วมสัมมนาท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาตามวนัและเวลาที่ระบุไว ้กรุณาแจง้มายงัอีเมล putthachat_wn@customs.go.th

โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และจ าหมายเลขล าดับเพื่อความสะดวกในวนัลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา หากชื่อสกุลไม่ถูกต้องหรือลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
    ขอให้แก้ไขหรือแจง้ชื่อภาษาไทยไปที่อีเมล putthachat_wn@customs.go.th 

    ภายในวนัจนัทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 มิฉะนั้นแล้ว สกก. กพก. จะขอสงวนสิทธกิารเข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการของ สกก. กพก. ในคร้ังต่อไป



โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และจ าหมายเลขล าดับเพื่อความสะดวกในวนัลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา หากชื่อสกุลไม่ถูกต้องหรือลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
    ขอให้แก้ไขหรือแจง้ชื่อภาษาไทยไปที่อีเมล putthachat_wn@customs.go.th 

    ภายในวนัจนัทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 มิฉะนั้นแล้ว สกก. กพก. จะขอสงวนสิทธกิารเข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการของ สกก. กพก. ในคร้ังต่อไป



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัท
1 นางสาว กนิษฐ์นิตา เหล่าเขตร์การณ์ Manager Central Department Store
2 นางสาว กนิษฐา ช านัญมนูญธรรม Import Account Controller MUJI RETAIL (THAILAND) CO.,LTD
3 นาย กฤชวัฒน์ จ าปีพุทธชาต ผจก. เจียไต๋ จก.
4 นางสาว กาญจนา เนตรอนงค์ supervisor อจิลิต้ี จ ำกัด
5 นาย กิจติศักด์ิ โมลา Shipping CPS SHIPPING AND LOGISTICS CO.,LTD
6 นางสาว เกศราภรณ์ ยะสา Customer service เวอร์ลำสเซน เซอร์วิส จ ำกัด
7 นางสาว จิรชานินท์ ธนินภูริวนันท์ Sale support PTT MCC Biochem Co.,Ltd

23 นาง จุฑารัตน์ วุฒิศักด์ิ import section บริษัท ศิลำมุมเอก แกรนิต แอนด์ มำร์เบิล้ จ ำกัด
8 นางสาว ชญานิษฎ์ ฤทธิน์รา Assistant chief Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,LTd.
9 นาย ชนาธิป พิจิตรบรรจง ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำร แหลมฉบังโลจิสติกส์

10 นางสาว ชนิดา มีบุญ Customs & tax specialist department manager สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด
11 นางสาว ชลธิชา แย้มนิยม ผจก บมจ.ซีพีพีซี 
12 นาย ชาติชาย จ ารัสอรุณ ผู้จัดกำรแผนก ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีกจ ำกัด (มหำชน)
13 นางสาว ชุตินันท์ ค าวังจันทร์ Officer บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14 นางสาว ชุลีภรณ์ พลอยงาม ผู้จัดกำรส่วนส่งออก-น ำเข้ำ บริษัท แพรน ด้ำ จิวเวลร่ี  จ ำกัด(มหำชน)
15 นางสาว ฐิติลักษณ์ อภิชัยวงศ์ Import oparation staff COL public company limited
16 นางสาว ธนัทอร บุญชัยศรี Export Supervisor บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็ม เอฟ จี จ ำกัด
17 นาย ธัชชัย อุ่นเจริญ Export Universe logistics international Co.,Ltd. 
18 นางสาว ธัณย์จิรา เรวัตร์ศิริกุล cs K.G.M. services co.,ltd.
20 นาย นภสินธุ ์ เหลืองอ่อน ผู้ช ำนำญกำร สแตนดำร์ด ชิปปิง้ จก.
21 นางสาว นริศรา ภูท่อง Import Operation Central Department Store Limited
22 นางสาว นฤมล พิณทอง Import Operation Department Manager ROBINSON DEPARTMENT STORE PUBLIC CO.,LTD
24 นางสาว นาตยา ศิระสุข Manager Central Department Store

ชื่อ - นำมสกุล

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดทีี่ 13 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.
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26 นาย บัณฑิต ซุ้ยวงค์ษา ผจก. ซี.พ.ีอินเตอร์เทรด จก.
27 นางสาว บุษรินทร์ เลิศเดรียงไกรยิ่ง Air cargo manager Konoike Asia (Thailand) CO.,LTD
28 นาย ประสิทธิ์ ศรีพอ หัวหน้ำแผนกน ำเข้ำ-ส่งออก Nobel nc co., ltd
29 นางสาว ปวีณา กิตติสรรพกุล Document PPK Shipping and Services Co., Ltd.
30 นาย ปัฐมานันท์ ศุกละ ผู้จัดกำร บจก. โมนำร์ค คัสทัมส์ ทรำนซิทส์ ลอจิสติกส์
31 นางสาว ปาลิดา ไชยแสงคพ Sale support PTTMCC
32 นางสาว พรรณทิพา ค าคล้าย Import operations Central Department Store Ltd.
33 นาย พร้อมพงษ์ ธิจันทร์ Customer service เวอร์ลำสเซน เซอร์วิส จ ำกัด
34 นางสาว พัชรีญา อนุรักษ์วงศ์ศรี Logistics ISUZU MOTORS THAILAND
35 นางสาว พิชชานันท์ ทองมา เจ้ำหน้ำที ่shipping ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด
36 นางสาว พิชามญชุ์ สิงหาร import section บริษัท ศิลำมุมเอก แกรนิต แอนด์มำร์เบิล้ จ ำกัด
37 นางสาว พิมพ์นิภา สุวรรณ์ทวีกุล GLOBAL TRADE ALLIANCE คำร์กิลล์สยำม
38 นางสาว พิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์ หัวหน้ำงำนส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ำกัด (มหำชน)
25 นาย ภัคชนท์ ฝนมี Customs Specialist NNR GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD
39 นางสาว ภิญญาภัทร รุ่งรัตน์วัฒนเสรี cs import K.G.M.services co.,ltd.
40 นางสาว มธุวี มานะวงษ์สกุล ผู้จัดกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ ว.ีซี. ชิปปิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
19 นางสาว เมศิณี พรหมจรรย์ Officer บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
41 นางสาว รัศมิ์ลภัส ญาณโยธิน เจ้ำของกิจกำร บริษัท วันหม้อไฟ จ ำกัด
42 นำงสำว รุ่งฤทัย สุวรรณชีพ ผู้จัดกำร บริษัทฟีนิกส์โลจิสติคส์จ ำกัด
43 นางสาว รุ่งอโณทัย ไทรงาม BOI     officer ซิง ต๋ำ สตีล คอร์ด (ไทยแลนด์) จ ำกัด
44 นาง ลัญชดา ขายม หัวหน้ำส่วนงำนน ำเข้ำส่งออกและบีโอไอ นิสชิน ฟูดส์เม็คคำนิคอล เทคโนโลย(ีไทยแลนด์)จ ำกัด
45 นางสาว วนิดา เผือกหวาน หัวหน้ำงำน สรรพสินค้ำเซ็นทรัล
46 นางสาว วรรณิศา กรสวัสด์ิ รองประธำนบริษัท บริษัท วัน หม้อไฟ จ ำกัด



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัทชื่อ - นำมสกุล
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47 นางสาว วราภรณ์ อิสระพงษ์ ส่วนน ำเข้ำ บริษัท คอร์เนอน์ สโตน มำร์เบิล้ จ ำกัด
48 นางสาว ศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย Logistics specialist Allnex (Thailand) Co.,Ltd.
49 นางสาว ศุภรัศมิ์ อัศวจิรเวทย์ เจ้ำหน้ำทีเ่อกสำร วีไซน์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด
50 นาย สมชาย แสงทอง SUPERVISER NITTSU LOGISTICTHAILAND CoLTD
51 นาย สมยศ บัวหลง Shipping VS CHEM (1970) LIMITED.
52 นาย สรณ สิงขกณิฐ ผจก. Cpmaji co.ltd.
53 นาย สุชาติ การธารี Supervisor Nittsu Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
54 นาย สุชิน อินทร Customs Entry Sup. บจก.ฮำร์เปอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คำร์โก้
55 นางสาว สุลีพร นาราศรี Import Operation Harng Central Department Store Ltd.
56 นางสาว อธิษฐาน ศรีรส หัวหน้ำงำน Isuzu Motors Co.,( Thailand ) Ltd.
57 นางสาว อภิญญา อ าข า Customs Entry Officer บจก.ฮำร์เปอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คำร์โก้
58 นางสาว อภิรดา จุฑารัตนกุล กรรมกำรบริษัท ไอยรำ โกลบอล อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต 
59 นาย อมรเทพ โพประยูร PRIVILEGE TEAM NNR GLOBAL  LOGISTICS (THAILAND)CO LTD
60 นาย อรรถพล เจริญชัยเนตร จนท.อำวุโส บมจ.ซีพีพีซี
61 นาย อรัญ อยู่สุข เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำเข้ำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด พ.ีแอล. ไฟร์ เทรด
62 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำเข้ำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด พ.ีแอล. ไฟร์เทรด
63 นางสาว อรุณี เอี่ยมดิลก เจ้ำหน้ำทีเ่อก วีไซน์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด
64 นางสาว Jutarath Thitipark Documents Phoenix logistics co.,ltd



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัท
1 นางสาว  ปิยนิตย์ สุจริตวัฒนา support desk  yip in tsoi
2 นาย กบินทร์ พันธ์หอม Customer service customs broker Wice logistics public company limited
3 นาง กมลทิพย์ สันติชวลิตสกุล พนักงานฝ่ายน าเข้า-ส่งออก บริษัทสยามเอ็กซ์เปรส คอนเทนเนอร์ จ ากัด
4 นาย กฤษนันท์ แพทย์สมาน Associate PricewaterhouseCoopers WMS Bangkok
5 นาย กันตพงษ์ โพธิงาม Customs Entry & CS Officer บจก.ฮาร์เปอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ 
6 นางสาว กัลยา นันทนพิบูล Customer service Whale Shipping and freight forwarder co.,Ltd 
7 นาย กิตติ ชินรักษ์บ ารุง Customs  specialist Damco  Logistics (Thailand)
8 นางสาว เกวลิน หาดค า Support desk Yipintsoi
9 นาย เกษมสันต์ิ ธีรสิทธิส์ถาพร หุน้ส่วน ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

10 นาย โกวิทย์ ส่ิวลือ Manager Nitro chemical industry ltd.
11 นาย คุณัชญ์ แสงเจริญวนากุล Associate PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
12 นางสาว จริย ดาวจรัสแสง ผจก ฟิเทซ่าซีเอ็นซี
13 นางสาว จิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี ผู้จัดการอาวุโส ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
14 นางสาว จิระภา สุขส าราญ ผู้ช่วยผู้จัดการ เอ็มเอส  ซัพพลายเชน  โซล  ูชั่นส์ (ประเทศไทย ) จ ากัด
15 นางสาว จีราวรรณ จันธิมา ผู้จัดการ เวลทรานส์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด
16 นางสาว จุฑามาศ มีศรี Export Document เวลทรานส์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด
17 นาง ชรินทร์ทิพย์ ชมชูเวชช์ ผู้อ านวยการ EBCI
18 นาย ชัยโชติ แสงค า ผู้จัดการ ซีเอสพีเอส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
19 นาย ชานน สิงหรา ผจก. กรุงเทพ เวท ดรัก จก.
20 นางสาว ชุติกาญจน์ วิทยานันตนา MANAGER YUSEN LOGISTICS
21 นาย ณัฐ พล  โพธิต์ระกูล  พนักงานส่วนส่งออก-น าเข้า บริษัท แพรน ด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)
22 นางสาว ณัฐสรา แก้วนุช Assistant manager โตโยต้า ทูโช โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด
23 นางสาว ดวงใจ โอเดน Deputy General Manager Toyota Motor Thailand 

ชื่อ - นำมสกุล
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24 นาย ไตรเวท เทียนทอง Customs specialist  YANG KEE GROUP (THAILAND) CO., LTD.
25 นาย นพดล ศักด์ิสุริยผดุง ผจก. รีเทลล้ิงค์ จก.
26 นาย ไชยา พันธ์แก้ว Managing Director We Are Logistics (1998) Co.,Ltd
27 นาย ธนา ลาเสือ Customs Broker Indigo Line
28 นาย พิเชษฐ์  วุฒินานนท์ เจ้าหน้าฝ่ายน าสินค้าเข้า บริษัท  ไพรม์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
29 นางสาว นิภา จันทร์ทิพย์ Cheif โตโยต้า ทูโช โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด
30 นาย บูรพา ยุบลเลิศ ผู้ช่วย นันท์นภัสจ ากัด
31 นางสาว ปวีณา อ านาจ Senior supervisor officer มารูเบน-ิอีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด สาขากรุงเทพฯ
32 นางสาว ปุณยนุช หนูมา Senior Manager สยามนิปปอนสตีลลอจิสติกส์ จ ากัด
33 นางสาว พณิชญา เรืองแก้ว Import&Export Manager ไชน่าไทย มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
34 นางสาว พรทิพย์ พุม่ฉัตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก ผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด
35 นางสาว พัชรภรณ์ ดุลยลา Professional โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด
36 นางสาว พัชรินทร์ ไชนา Customer service Proconect Co., ltd
37 นางสาว พิชญนันท์ บุญญะชัยพิศุทธ์ ชิปปิง้ ยังกรุ๊ป เอ็กเพรส จ ากัด
38 นางสาว พิชญา ศรีกงพาน พนักงานแผนกเอกสารส่งออก บริษัท แพรน ด้า จิวเวลร่ี  จ ากัด (มหาชน)
39 นางสาว พิรุณพร พ่วงพี Asst. MGR WICE Logistics PBL.
40 นาย พิษณุ รุ่งสังข์ Senior officer Hitachi transport system vantec (Thailand)  Ltd. 
41 นางสาว ภัสสร รฆวัณณ์ Suppervisor ซันส์ฟลาวเวอร์ โลจิสติคส์ จ ากัด
42 นางสาว ภัสสรินทร์ สงพรหม Associate TLS
43 นางสาว มันปรีต ปูซารี Senior Consultant EY Corporate Services Limited
44 นาย มานะ เรืองเดช Asst.  Manager Hitachi transport system vantec (Thailand)  ltd
45 นางสาว ริสา โล้ววัชรากร Associate PricewaterhouseCoopers WMS Bangkok Ltd.
46 นางสาว วารี ก้องศักด์ิวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการ มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ากัด



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัทชื่อ - นำมสกุล

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดทีี่ 13 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30 น. – 16.30 น.

47 นาง วิภารัตน์ เหมือนทิพย์ หัวหน้าเอกสารส่งออก ผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด
48 นางสาว สกาวใจ บุญเพ็ง ผจก. เกษตรพันธ์อุตสาหกรรม จก.
49 นาง สมใจ ต้ันสกุล Customs Brokerage Manager บจก.ฮาร์เปอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ 
50 นาย สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี Senior Manager ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
51 นาย สรายุทธ ภูแ่ก้ว BC Export UPS SCS Services (Thailand) Limited.
52 นาย สราวุฒิ แสงเลิศล้ า Customs broker Custom link
53 นาย สุชาติ ธานี ผู้ช านาญการศุลกากร ปลาวาฬ ชิปปิง้ แอนด์ เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ จ ากัด
54 นาย สุภัทร จินดา รัตน์ CUSTOMER SERVICE  K.G.M. SERVICES.CO., LTD.
55 นาย สุริยา เทีย่งค า officer เคดับบลิวอี คินเทสึ เวิลด์ เอกซเปรส
56 นางสาว สุรีย์ฉาย แพศิริ เจ้าหน้าทีส่่งออก ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
57 นางสาว สุรีวรรณ ยิ้มอยู่ Export Siam nippon steel logistics co.,ltd. (Head office))
58 นาง สุวรรณา ถาวรปัญญรัศมี จนท Customs Compliance ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
59 นาง เสาวลักษณ์ ตีรณปริญญาภรณ์ Assistant Manager MARUBENI-ITOCHU STEEL PTE LTD BANGKOK BRANCH
60 นาง โสภา ส าลี ผู้จัดการฝ่ายขาย Seabratrans international. Co., ltd
61 นางสาว โสภา สุติน รองผู้จัดการ EBCI
62 นาย องอาจ เจริญพาหุง พนักงานฝ่ายน าเข้า-ส่งออก บริษัท คาร์กิลล์สยาม จ ากัด
63 นาย อิทธิพล วีรานนท์ Customs speclist Seabratrans international . Co.ltd
64 นางสาว อุมาพร ศรีจันทร์ cs K.G.M. services co..ltd.



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัท
1 นางสาว กนกวรรณ สุ่มมาตย์ CHIEF MOL Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 นางสาว กนกวรรณ หัตถาพงษ์ หัวหน้างานอวุโส ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ากัด
3 นางสาว กฤษณา แสนกล้า หัวหน้าแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด
4 นาย กิตติพงษ์ พิมพ์สวรรค์ Specialist I - Import/Export บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด
5 นางสาว เขมวันต์ ราชบุตรรพีพงษ์ ผู้จัดการ ซันส์ฟลาวเวอร์ โลจิสติคส์ จ ากัด
6 นางสาว จติรัตน์   แสงสุวรรณ Import-Export เอเวอร์กรีน พลัสจ ากัด
7 นางสาว จันธิมา ไชยบุญมี แผนกจัดท าเอกสารการค้า บริษัทพี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จ ากัด
8 นางสาว จิรดา แซ่อึ้ง shipping บีดีพี เอเซีย แปซิคฟิก
9 นางสาว จิรภา ปัญญาศิริ ผจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์

10 นางสาว จิราพร ต้ังวิพัดกุล Supply Chain Officer เซ็นทรัล วัตสัน จ ากัด
11 นาย จีระสิทธิ์ วงษ์กสิกร Senior customs formality manager MM Logistics Co., Ltd.
12 นาย ชัยพฤกษ์ ปานแสง Manager import พาวเวอร์เฟรม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
13 นางสาว ชุติมา วิริยะรักษ์ Manager Siam  nistrans
14 นางสาว ณัฐพินันท์ เพ็ชรสูงเนิน Assistant Supervisor TOA Paint (Thailand) Puplic Company Limited
15 นาง ทับทิม เต้ียมฉายพันธ์ Import Export Officer อาโครม่า (ประเทศไทย) จ ากัด
16 นาย ธนวัฒน์ จันทร์แกมแก้ว ผจก. Advane pharma co.ltd
17 นางสาว ธินีกาญจน์ สวัสดีศรีโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ KGM Services Co.,Ltd.
18 นาย ธีรภัทร แซ่เซ่ีย จนท. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
19 นางสาว นกแก้ว พาราช เอกสารน าเข้า บจก.เอ็คซีด
20 นาง นพวรรณ ต้ังจิตทวีทรัพย์ Assistant General Manager เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด
21 นางสาว นางสาวมยุรา กงภูเวส Supervisor Duty refund เลสชาโก้(ประเทศไทย) จ ากัด
22 นางสาว นารามาศ นงนุช ผจก. เคเอสพี อุปกรณ์ จ ากัด
23 นางสาว นิชานันท์ รัตนวิบูลย์ ผจก บมจ.กรุงเทพโปรด๊ิวส 

ชื่อ - นำมสกุล

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัทชื่อ - นำมสกุล

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.

24 นาย นิธิวิทย์ วัชรไพบูลย์ ผู้ช านาญกาด้านศุลกากร คาร์โก้เน็ตเวิลด์ ดีลิเวอร์ร่ี จ ากัด
25 นาย นิรันดร์ รัศมี Import Export officer อาโครม่า (ประเทศไทย) จ ากัด
26 นางสาว บุญยนุช อนันต์เจริญยศ ผจก. เจียไต๋ จก.
27 นางสาว ปนรรฐพร บุญพุฒ Manager Import -Export มี้ด จอห์นสัน นิวทริสัน (ประเทศไทย) จ ากัด
28 นางสาว ปวีณา เพ็ชรโสม เจ้าหน้าที่ ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ากัด
29 นาย ปุณยวัฒน์ ธ ารงวิทวัส จนท เครือเจริญโภคภัณฑ์
30 นางสาว พรรณ  ิดา ประสาวะริต พนักงาน แผนกเอกสาร ส่งออก บริษัท แพรน ด้า จิวเวลร่ี  จ ากัด (มหาชน)
31 นางสาว พรรณสา ล้ิมพาภรณ์  พิกัดสินค้า   I.m.t.logistics1979
32 นางสาว พรรทิภา เชื้อบุญมา Customer service import บริษัท พีเคเอ็น คัสตอมส เซอร์วิส จ ากัด
33 นางสาว พิชชาพร นามประทิน แผนกพิธีการประเมินอากร บริษัทพี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จ ากัด
34 นางสาว ภัทรานิษฐ์ วาศวิรุจน์ชัย หัวหน้างาน บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
35 นางสาว มารินทร์ แก้วอ่อน Senior 1 Siam  nistrans
36 นาง รัตน์ฉัตร กรณ์อัศวโสภณ กรรมการผู้จัดการ ยูเอ็นซี โลจิสติกส์ จ ากัด
37 นางสาว วรรณวิศา ไตรโอสถ ชิปปิง้ สยามอิเล็คทรอนิกส์ จ ากัด
38 นางสาว วันดี พิพิธจันทร์ ผู้ช่วยห้วหน้าส่วน ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
39 นางสาว วาสนา ซุยหาญ การตลาด THE WORLD PACKING AND TRANSPORT CO.,LTD
40 นาย วิชญ์เสกข์ กรณ์อัศวโสภณ ผู้จัดการ ยูเอ็นซี โลจิสติกส์ จ ากัด
41 นางสาว ศิริรัตน์ แซ่แต้ Assistant Manager MOL Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
42 นางสาว ศิริวรรณ สายค า หัวหน้าแผนกพิธีการศุลกากรส่งออก บริษัท แพรน ด้า จิวเวลร่ี จ ากัด(มหาชน)
43 นางสาว ศุภลักษณ์ ใจดี น าเข้า-ส่งออก บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด
44 นาง สมใจ ศิริพงศ์เดชา ผู้จัดการขาเข้า ไอ.เอ็ม.ที โลจิสติกส์ 1979 จ ากัด
45 นางสาว สรัญญา จีนกลับ หัวหน้าส่วน ฝ่ายน าเข้าและส่งออก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
46 นาย สาธิต จารุเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและกฎระเบียบ เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัทชื่อ - นำมสกุล

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.

47 นางสาว สายสมร เกตุแก้ว พนักงานบริการ บจก.เดียร์บอน อินเตอร์เนชั่นแนล
48 นางสาว สิริกุล เต็กตระกูล พนักงาน บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ากัด
49 นางสาว สิริรัตน์ เตมีย์ Deputy General Manager เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด
50 นางสาว สุกัญญา บุญส่ง หัวหน้า พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
51 นางสาว สุกัญญา พงศ์จรรยานุกูล ผู้จัดการแผนก น าเข้า ส่งออก สหมิเตอร์ จ ากัด
52 นาย สุทธิสิทธิ์ เสริฐสุวรรณกุล จนท. กรุงเทพ เวท ดรัก จก
53 นาง สุนทรี สุขส าราญ เจ้าหน้าทีต่่างประเทศ สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จ ากัด
54 นางสาว สุนิสา รามสิทธิ์ เอกสาร. ขาเข้า ขาออก หจด. วีซีพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
55 นางสาว สุภนิดา ลีกิจวิริทธิพ์ล Senior chief บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
56 นางสาว สุวรรณี แซ่ตัน Import and export Treeview co.,ltd
57 นางสาว อุมาพร วิชาชัย ผจก. เคเอสพี อุปกรณ์ จ ากัด
58 นาย วรรษชนก ตุลวรรธนะ ผู้จัดการอาวุโส ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
59 นางสาว นุชนาถ ข าเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
60 นางสาว ปติญา สวัสด์ิล้น Customs Specialist Rhenus Logistics Co., Ltd.
61 นางสาว กุสุมา โพธิศ์รี ผู้จัดการ แสงทองสุข ชิปปิง้ โซลูชั่น จ ากัด
62 นางสาว Jitiporn Pipatrattanamanee Senior Manager Thai Yamaha Motor Co.,Ltd
63 นางสาว Kanisara Klaewklar International Operation Manager Melco Logistics (Thailand) co.,ltd.
64 นาง Suwanna Thavornpanyaradsamee Specialist Thai Yamaha Motor Co.,Ltd



ล ำดบั ต ำแหน่ง บริษัท
1 นางสาว กนกวรรณ ศรีเลิศ จนท บมจ.กรุงเทพโปรด๊ิวส์
2 นางสาว กรรธิมา สุวรรณศรี Consultancy and Vendors Manager Damco Logistics (Thailand) Co,. Ltd.
3 นางสาว กอบัว สุขพัฒน์ธร เจ้าหน้าทีอ่าวุโส Asian Honda Motor Co.,Ltd.
4 นางสาว ขวัญแก้ว ประกอบทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายเอกสารพิธีการศุลกากร คาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด
5 นางสาว จิณห์จุฑา วรณิต Customs Specialist Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
6 นางสาว จีรนันท์ จีรสุวรรณคุณ ชิปปิง้ บริษัท บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ากัด
7 นาง จีรภา คล้ายรัศมี Material Management โฮยาเลนซิ์ไทยแลนด์ จ ากัด
8 นางสาว ชญาภา ไชยกาล Export Document ไวด์ เฟธ ฟูด้ (ชลบุรี) จ ากัด
9 นาย ฐานันดร ธีรวดี Trade Compliance Operation Senior Analysis Cargill meats (Thailand) Limited

10 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ ปินะกาพัง Logistics & Supply Chain Manager อาร์เจวิลล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
11 นางสาว ณัฏฐณิชา อาจวิชัย Call center Yip in tsoi
12 นาย ณัฐชนน จันทองปาน Tax consultant DENSO International Asia Co,. Lyd.
13 นางสาว ณัฐชุดา พิมพ์ดี Trade Compliance Operations Supervisor Cargill Meat (Thailand) Limited
14 นาย ณัฐพล โยธา ผจก ซี.พ.ีเมอร์แชนไดซ่ิง จ ากัด
15 นางสาว ณัฐรดี วิชยพรจรัส ผจก ซี.พ.ีเมอร์แชนไดซ่ิง จ ากัด
16 นาย ธนพงศ์ ฮุงหวล Customs Compliance Manager วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทษไทย) จ ากัด
17 นางสาว ธนพร ปรีชาวิทยาพละ Senior supervisor โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด
18 นางสาว ธัญลักษณ์ สันติพงษ์ Call center บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด
19 นางสาว นัฎจรี ถือธงชัย Manager บริษัท พีเคเอ็น คัสตอมส เซอร์วิส จ ากัด
20 นาย นายสมบัติ สถิตยาธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
21 นาย นิรุต ธรรมเพ็ชร ผู้จัดการ ท.ีพ.ีเอ็น ชิปปิง้ จ ากัด
22 นางสาว บุญภา แซ่ฮุ่น Trade compliance operation Cargill meats (Thailand) Limited
23 นาย ปฏิมา สุคนธมาน Asst. GM MS Supply chain solution (Thailand)
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24 นางสาว ประทุมพร จีนก๊ก เจ้าหน้าทีป่ระสานงานน าเข้า-ส่งออกอาวุโส Vs chem (1970) Ltd.
25 นาง ปริชญา รุจิราลัย เอกสารน าเข้า บจก.เอ็คซีด
26 นาย ปริญญา เขตคาม Manager DENSO
27 นางสาว ปัณฑารีย์ ตาค า Supply Chain Management Coordinator Hifi Orient Thai Public Company Limited
28 นางสาว ปาลีรัตน์ เกิดชาญ Delivery and invoicing specialist Volvo Group (Thailand)
29 นางสาว พฤกษา พลายงาม Shipping บีดีพี เอเซีย- แปซิฟิก จ ากัด
30 นางสาว พัฐนันท์ นิคมคณารักษ์ CUSTOMS SPECIALIST บางกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์ จ ากัด
31 นางสาว พีรญา คงคาฉุยฉาย รองผู้จัดการแผนก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
32 นางสาว เพชรวีณา ใจเปีย่ม MANAGER บริษัท ท.ีโอ.ดี. กรุ๊ป จ ากัด
33 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ทองเรือง Export Document ไวด์ เฟธ ฟูด้ จ ากัด
34 นางสาว เพียงนภา คล้อยอรุณ CS IMPORT K.G.M.SERVICES CO.,LTD.
35 นางสาว ไพลิน วิโนทัย SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COORDINATOR HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
36 นางสาว ภครพร ศรีสุทธินันทน์ จนท.บัญชี ฟูด้ฮอลิค จ ากัด
37 นางสาว มาลี วงษ์มะกะ หัวหน้าฝ่ายเอกสารพิธีการศุลกากร คาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด
38 นางสาว ยลวรรณ มีเมศกุล Chief Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd 
39 นางสาว ยุวดี พิพัฒน์ธ ารงรัตน์ ผจก. ซี.พ.ีเมจิ จก.
40 นาง รติมา วงค์สอน ผจก ฟิเทซ่าซีเอ็นซี
41 นางสาว รัจฌามณฑ์ ตระกูลราษฎร์ Customer Service BDP Asia-Pacific Ltd.
42 นางสาว ลัดดาวัลย์ พลราษฎร์ Export บีดีพี เอเชีย-แปซิฟิค จ ากัด
43 นางสาว วรัทยา มณีวัต Oversea sales officer Asian Honda Motor Co.,Ltd.
44 นาย วราวุธ วังธะพันธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน)
45 นางสาว วันทนา โอภาสรัศมี ผูจัดการขาเข้า แอมพลัส เคม จ ากัด
46 นางสาว วิภาพร ตรีสุวรรณ Senior Executive VOLVO GROUP (THAILAND) Co.,Ltd
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47 นาง วิภารัตน์ ศรีจันทร์วิจิตร์ ฝ่ายการน าเข้าและส่งออก หจก.วาย.เจ.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต
48 นางสาว ศศิกานต์ นาคนาคา Import-export มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
49 นาง ศิริลักษณ์ เอี่ยมมี Import-Export Division Manager HOYA LENS THAILAND LTD.
50 นาง สิริเพ็ญ วิจิตรจรรยา ผจก พิธีการน าเข้า ส่งออก ซูซูโย
51 นาง สุชาดา โต๊ะสิริกุล Manager มิตซุย โซโค(ประเทศไทย)จ ากัด
52 นาย สุทธิสาร เมืองประชา SHIPPING DOCUMENT M.I.I.T. CO.,LTD
53 นางสาว สุทินา ชัวร์ Staff EY
54 นางสาว สุนันทา กิตติบุเชิดชู Commercial Head บริษัท วายซีเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
55 นางสาว สุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย พนักงานส่งออก จีโอดิส จ ากัด
56 นางสาว สุรัสวดี งามสม Customer Services K.G.M SERVICES CO.,LTD.
57 นาย อนันต์ชัย เจียรจิตเสถียร Export import officer Toyota motor Thailand
58 นางสาว อริศรา วันศรี Logistics Executive OMRON ELECTRONIC COMPONENTS CO., LTD.
59 นางสาว อัจฉรา นาควานิช Import Export Section Manager TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
60 นาง อิงอร ปิณฑะบุตร Export msnager ซีพีเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากัด
61 นางสาว Darunee Monkathar LOGISTICS OFFICER RMA AUTOMOTIVE CO.,LTD.
62 นางสาว Saifon Tharacheep Import export coordinator Omron electronic components co. , ltd
63 นางสาว Saruda Pengporpan LOGISTICS OFFICER RMA AUTOMOTIVE CO.,LTD.
64 นางสาว Vimol Lapcharoenkoson Customer Service Inbound Manager Pioneer Air Cargo Co.,Ltd.


