
ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 นำยวิจกัษณ์  อภรัิกษ์นันทชัย ทีป่รึกษำด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรกำรจดัเกบ็ภำษี กรมศุลกำกร
2 นายสาธิต ภูห่อมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
3 นางวรรณี ภูห่อมเจริญ ผู้เชี่ยวชำญกำรคืนอำกร กรมศุลกำกร
4 นางรัดใจ  ลีละวงศ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบตรวจสอบกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
5 นางสาวอารีย ์ โกมลวิลาศ รษก. ผู้เชี่ยวชำญสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
6 นางสาวสุภา  โชคสมศิลป ผู้อ ำนวยกำรส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กรมศุลกำกร
7 นางสาวเพ็ญแข  พรหมจนิดา ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบคลังสินค้ำทัณฑ์บน กรมศุลกำกร
8 นางสาววัชราภรณ์ ยงัโยมร ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบเขตปลอดอำกร กรมศุลกำกร
9 นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ ผู้อ ำนวยกำรส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กรมศุลกำกร

10 นายวาริส  วิสารทานนท์ รษก. หวัหน้ำฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน กรมศุลกำกร
11 นางสาวศุลีพร วิลาวรรณ หวัหน้ำฝ่ำยคืนอำกรที ่2 กรมศุลกำกร
12 นางสาวอารียรั์ตน์ ค าโมง หวัหน้ำฝ่ำยชดเชยอำกรที ่2 กรมศุลกำกร
13 นางมาลี  บุษลา หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบคลังสินค้ำทัณฑ์บนที ่2 กรมศุลกำกร
14 นางสาวนุชจรี อาจารียวุฒิ หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบเขตปลอดอำกรที ่1 กรมศุลกำกร
15 นางสาวจฬุาลักษณ์  ยติุธรรมสกลุ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร  กรมศุลกำกร
16 นางสาวอกัษรา มฆัวิมาลย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฎบิัติกำร กรมศุลกำกร
17 นำงสำวสมฤทัย  ทัศนเจริญ นักวิชกำรศุลกำกรปฎบิัติกำร กรมศุลกำกร
18 นำงสำวฉตัรทิพย ์  ไชยมลู นักวิชำกำรศุลกำกรปฎบิัติกำร กรมศุลกำกร
19 นางสาวสิริกร โตกล  า เจำ้พนักงำนศุลกำรช ำนำญกำร กรมศุลกำกร
20 นางสาวอาภาพร  มาสมทบ เจำ้หน้ำทีว่ิเครำะหน์โยบำยและแผน กรมศุลกำกร
21 นางสาวศิริพร  ทวีคูณ รษก. ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานเออโีอ สมพ. กรมศุลกำกร
22 นายจรส จนัทร์โอภาส นิติกรช านาญการ สกม. กรมศุลกำกร
23 นางสุรางค์ จงึจริานนท์ หวัหน้าฝ่ายจดัต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บน สสอ. กรมศุลกำกร
24 นางสาวลัดดาวัลย ์ ต้ังพัฒนารุ่งเรือง นักวิชาการศุลกากรช านาญการ สสอ. กรมศุลกำกร
25 นางสาวนัฐนันท์  ฉวาง นักวิชาการศุลกากรช านาญการ สสอ. กรมศุลกำกร
26 นางสาวพัชรวรรณ สิฏฐกลุ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ สสอ. กรมศุลกำกร
27 นายธีร์ จติรพิทักษ์เลิศ หวัหน้าฝ่ายจดัต้ังเขตปลอดอากร สสอ. กรมศุลกำกร
28 นางสาวพจนีย ์ สุรกาญจน์กลุ นิติกรช านาญการ สกม. กรมศุลกำกร
29 นายกติติภคั  ชวาลา นิติกรช านาญการ สกม. กรมศุลกำกร
30 นายจเร บุตรแมก่ลอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สทส. กรมศุลกำกร
31 นางสาวอษุณีย ์ พรจตุรวิธ นักวิชาการศุลกากรปฎบิัติการ สสอ. กรมศุลกำกร
32 นางสาวศิริภรณ์ โฮ้ไทย เจา้พนักงานธุรการปฎบิัติงาน สสอ. กรมศุลกำกร
33 นำยกมล ล้ีกลุเจริญ ชิปปิง้ บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั
34 จกัรรัตน์ ลีนุพงษ์ ผู้จดักำรทัว่ไป บจก.ยโูรเปียน มอเตอร์คำร์
35 นำยสุธี วิริยะหรัิญไพบูลย์ พนักงำน ส่งออก – น ำเขำ้ บริษัท แพรนด้ำ จวิเวลร่ี จ ำกดั(มหำชน)
36 สมถวิล  ปทุมลักษณ์ ผู้จดักำรฝ่ำยคืนภำษีอำกร บริษัท ไทยกำร์เมนต์เอก๊ซ์ปอร์ต จ ำกดั
37 นำงกรจนำภรณ์ ภูว่ิเศษ Technical coordinator import-Export ETA (Thailand) co.,Ltd.
38 นำงสำววรรณนภำ วำมำนนท์ Import-Export Manager ETA (Thailand) Co., Ltd.
39 นำยธีร์รัฐ   หรัิญสุพรโชติ - บริษัทแมนดำรินโคลต้ิง   
40 ปพัชญำ  คันทมำลำ เจำ้หน้ำทีน่ ำเขำ้ - ส่งออก บริษัท เอน็เอก็ซ์พี แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จ ำกดั
41 นำงสำวอจัฉรำ นิงสำนนท์ รองผู้จดักำร บจก. ยเูซ็นโลจสิติกส์ (ประเทศไทย)
42 นำงสำวเทียนเงิน กรีติโยธิน หวัหน้ำงำนอำวุโส บริษัท คิงพำวเวอร์ ดิวต้ีฟรี จำกดั
43 นำงสำวสุนันท์ ส้มทอง ผู้จดักำร บริษัท คิง เพำเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั
44 นำยพชร  เมฆสวรรค์ เจำ้หน้ำทีร่ะดับ 2 บริษัท คิง เพำเวอร์ ดิวต้ีฟรี จ ำกดั
45 วิมล ลำภเจริญโกศล ผู้จดักำรเเผนกลูกค้ำสัมพันธ์ขำเขำ้ บริษัท ไพโอเนียร์ เเอร์ คำร์โก ้จ ำกดั 
46 นำงสำวฉตัรตระกำร ทัมพำกร เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั มหำชน
47 สุกรำน รักพ่วง ผู้จดักำร บริษัท ซีทีไอ คลังสินค้ำ จ ำกดั
48 นำงสำวกลัยำ แสนนำวงศ์ ผู้จดักำร MITSUI-SOKO (THAILAND) CO., LTD. 

ชื่อ - นำมสกลุ

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

กำรสัมมนำโครงกำรสิทธปิระโยชน์สัญจร คร้ังที่ 2
เร่ือง สิทธปิระโยชน์ทำงภำษีอำกรภำยใต้ศุลกำกรฉบับใหม่

วนัพุธที่ 26 กรกฎำคม 2560
เวลำ 8.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมร่มเกล้ำ อำคำรส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (สสภ.) ชั้น ๓



49 นำยสวัสด์ิ   ทีพ่ัก Customs Compliance Team Leader DHL Global Forwarding (Thailand) Limited
50 นำยสันตสักก์  ตะวันส่องแสง ผู้จดักำรเขตปลอดอำกรยนตรกจิอตุสำหกรรม บริษัท ยนตรกจิอตุสำหกรรม จ ำกดั
51 นำงสำววรำภรณ์ สวัสดี รองผู้จดักำร ฝ่ำย logistics บริษัท ทอสเท็มไทย จ ำกดั
52 นำงณิชำภำ ธนธรรมคุณ ผู้ช่วยผู้จดักำรส่วนบริกำรงำนส่งออก บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั
53 นำงสำวทิพยอ์บุล หอมจนัทร์ Bonded Store Officer บริษัท แอลเอสจ ีสกำยเชฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
54 นำงสำวกรวีร์ สมะวรรธนะ เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกฎหมำย บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั
55 นำงสำวอรชุดำ มพีลกจิ เจำ้หน้ำทีป่ระสำนงำนฝ่ำยกฎหมำย บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพภเูกต็ จ ำกดั
56 นำงสำวณัฏฐ์ กำญจนำคำร ผู้ช่วยจดักำรใหญ่ บจก. ยเูซ็นโลจสิติกส์ (ประเทศไทย)
57 คุณวิญญู เหล่ำวัฒนำ - บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี
58 นำยชนทัต     รุ่งเรือง หวัหน้ำงำนคลังพัสดุอำกำศยำน แผนกบริกำรพัสดุเคร่ืองยนต์และอำกำศยำน / บริษัทกำรบินไทย (ฝำยช่ำง-ดอนเมอืง)
59 วณิชชำ เจยีตระกลู Regional Trade Compliance Manager Expeditors (Thailand) Ltd.
60 พิมพ์ภำวดี พิทักษ์โชคชัย Customs Development APAC Manager บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย ์จ ำกดั
61 นำงสำวมนัสนันท์ พรชำญเชี่ยว เจำ้หน้ำทีบ่ัญชี(Freezone) บริษัท MMth Engine จ ำกดั
62 นำยพิเชษฐ์ ฉนัท์เศรษฐ์ รองกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จ ำกดั
63 นำยธีรธรรม มเีทศน์ Assistant to MD บริษัท ไทยสมเด็จ โลจสิติกส์ จ ำกดั
64 นำงสำวอบุลวรรณ เกง่ทำงดี เจำ้หน้ำทีน่ ำเขำ้-ส่งออกต่ำงประเทศ
65 นำยพิเชฐ เล้ำคิมสวัสด์ิ หวัหน้ำส่วนงำนเอกสำรน ำเขำ้และส่งออก บริษัท มติซุย-โซโค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
66 ภริดี กลึงกลม บริษัท เยอรมนั มอเตอร์ เวอร์ค จ้ ำำกดั
67 นำยสิทธิชัย จนิำรักษ์พงศ์ บริษัท โคเรียน อนิเตอร์เนชั่นแนล โอโตโมบิลส์ จ ำกดั
68 นำยขวัญชัย สิงหศ์รี Legal Manager บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจคีำร์โก ้จ ำกดั
69 นำยพิษณุ   รุ่งสังข์ ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร บริษัท ฮิตำชิทรำนสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย)จ ำกดั
70 นำงสำวจำรุน  สีมว่ง พนักงำนส ำนักงำน บริษัท คำลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ ำกดั
71 นำงสำวศิริวรรณ วินิชกลุ ผู้จดักำร บมจ.สวนอตุสำหกรรม วินโคสท์
72 นำงนวลจนัทร์ ซำลูด หวัหน้ำงำนฝ่ำยFreezone บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
73 นำยกรกฤต  สุธนผำติกลุ พนักงำนฝ่ำยFreezone บริษัท นิสสัน พำวเวอร์ เทรน (ประเทศไทย) จ ำกดั
74 นำงสำวมนฤดี น้อยออ่น Freight Operations Manager YCH (THAILAND) CO.,LTD.
75 อำจำรี  รุจชิีพ บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลย ี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
76 นำงโสภำ ธำรธุวศิลป์ BOI, IMPORT & EXPORT CUSTOM  Specialist METRON MEDICAL CO., LTD
77 นำยวิโรจน์ นำภรณ์  ผู้จดักำรฝ่ำยน ำเขำ้ส่งออก บริษัท ซูมโิช โกบอล โลจสิติคส์  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
78 นำยกฤษติพันธุ์  ทวีสกจิ Asst.Supervisor Customer Service บริษัท โกลบอล โลจสิติกส์ โปรเกรส
79 สุขสม อำทิตยฉ์ำย ผู้จดักำรโลจสิติกส์ บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จ ำกดั
80 นำงสำวเกษมณี เเสงจ ำปำ FREEZONE OPERATIONS บริษัท ไซ-อำร์กสั จ ำกดั
81 นำงสำวไอริณรยำ ฐิตินันท์กรีติ Supv Global Trade Compliance TE Connectivity Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 
82 นำงสำวชมพูนุท พัฒนงำม ผู้ช่วยผู้จดักำร บริษัท ตรีเพชรอซูีซุเซลส์ จ ำกดั
83 นำงสำวณัฏฐณิชำ สีเหนีย่ง CUSTOMS WAREHOUSE SUPERVISOR บริษัท รีนุสโลจสิติกส์ จ ำกดั
84 นำงสำวปัญญ์สิรี ศรีสมบัติ Custom Manager DSV Air&citd
85 นำยวัฒนำ กอ๋งเเกว้ วิศวกร บริษัท อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ จ ำกดั
86 นำยเรืองวิทย ์ แสงรัตนพร ผู้จดักำรส่วนศูนยรั์บ-กระจำยเเละวัตถดิุบ
87 นำยวัฒนำ กอ๋งเเกว้ วิศวกร บริษัท อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ จ ำกดั
88 นำงสำวประภำพร นนทะศรี น ำเขำ้-ส่งออก Miyazawa Maeninc (Thai) co.Ltd.
89 นำงสำววำสิณี  เกตุกอ officer ออฟฟิศดูฟรีโซน, น ำเขำ้เเละส่งออก บริษัท โฮวำ (ไทยเเลนด์) จ ำกดั
90 นำงสำวช่อทิพย์  ศรีสุวรรณ Import-Export Engineering บริษัท ฮำส์โก้-ซีพี จ ำกดั
91 นำงสำวพจนำรถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์ หวัหน้ำงำน บริษัท โซนี ่เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั
92 ทิพวรรณ ทองรักษ์ จดัซ้ือ บริษัทวินฟำสต์เนอร์ส แมนูแฟคทอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั
93 นำงสำววรำภรณ์ จ ำนง BOI SECTION MANAGER บริษัท พีเจน้ อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
94 นำงสำวณิชำดำ บุญสวัสด์ิ เจำ้หน้ำที ่BOI บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกดั
95 นงนุช เกดินุม่ หวัหน้ำเเผนกเอกสำรขำเขำ้ บริษัท เอ เเอล เอม็ ที (ประเทศไทย) จ ำกดั
96 ภริญำ พีรถำวรชัย เจำ้หน้ำที่ บริษัท สยำมโตโยต้ำ อตุสำหกรรม จ ำกดั
97 นำงสำววันดี ประทีปพุทธำงกรู พนักงำนIMPORTและคืนอำกร หน่วยงำนคืนอำกร บริษัท ไทยทำคำยำ จ ำกดั
98 นำงสำยฝน ศรีสว่ำงเนตร พนักงำนIMPORT และคืนอำกร หน่วยงำนคืนอำกร บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกดั..(มหำชน)
99 นำงสำวสมพร วิริยะสถบดี พนักงำน บริษัท ยเูนีย่นไทย-นิจบิัน จ ำกดั

100 นำงสุกญัญำ มดัซฮเเละ พนักงำน บริษัท สหยเูนีย่น จ ำกดั 
101 คุณอำภำภรณ์  เกยีรติมำลำวงศ์ ผู้จดักำรศูนยช์ิปปิง้ บริษัท สหมติรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
102 นำยณัฐพงศ์  ปิยด ำรงกลุ หวัหน้ำงำนอำวุโส บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั
103 ศศิมำ  แกว้ดี Chief Honda Trading Asia Co.,Ltd
104 นำงสำวพรรี ใหมค่ ำหล้ำ ผู้ช่วยผู้จดักำรเเผนก บริษัท ฮันออน ซฺสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
105 นำงสำวอนงค์นิจ   ลีลำสุทธิรักษ์ หวัหน้ำงำน บริษัท ไทยหงเจิน้ เทรด จ ำกดั 



106 อสิรีย ์  นำคสุข BOI/19BIS SUPERVISOR FKK (THAILAND) CO., LTD
107 นำงสำวสุมำลี  โคตรสุวรรณ์ น ำเขำ้สินค้ำ "Staff import" บริษัท พำนำโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั
108 นำงสำวฐิติมำ คะสำ หวัหน้ำแผนกนำเขำ้-ส่งออก บริษัท พรีมำ่แฮม ฟูด้ส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั
109 นำงสำวปวันญำดำ  ปัตรวลี Customs and Trade Compliance Specialist บริษัท ดำว เคมคิอล ประเทศไทย จ ำกดั
110 นำยเยำวรำช  ไหมทอง Customer Services Officer บริษัท อำร์ซีไอ เเล็บสเเกน จ ำกดั
111 นำงสำวณัฐภรณ์  อรุณโณ หวัหน้ำเเผนกสิทธิประโยชน์บีโอไอเเละศุลกำกร บริษัท คิตำกำว่ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
112 นำงสำวบุษดี  ธนะสินไพบูลย์ เจำ้หน้ำทีจ่ดัหำต่ำงประเทศ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั
113 จรีรัตน์ ศรีชม ผู้จดักำรเเผนก QCS Logistics บริษัท เควำยบี (ประเทศไทย) จ ำกดั
114 ปรียำภรณ์  จนัทร์ไกล เจำ้หน้ำที ่Import-Export บริษัท สยำมอนิเตอร์เนชั่นเเนล คอรัปอเรชั่น จ ำกดั
115 นำงสำวศศิธร วรพฤกษ์พิสุทธิ์ บริษัท ลีโกโ้คเงียว จ ำกดั
116 คุณผำณิต  บุษยวิทย ์ หวัหน้ำแผนก  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั(มหำชน) 
117 นำงสำวบุษฌำศรี  ปินะโต พนักงำนตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน บริษัท เอสแอพพำเรลจ ำกดั
118 นำงสำวกญัญำพัชร  ธูปหอม เจำ้หน้ำทีป่ระสำนงำนส่งออกอำวุโส บริษัท กรีนสปอต จ ำกดั
119 ปัทมำ เหลืองอร่ำม ผู้ช่วยผู้จดักำร บริษัท โซนีเ่ทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั
120 นำงจรัสภรณ์  คงกจิเชิดชู ผู้จดักำรเลขำนุกำร บจก. เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชั่น
121 นำงสำวรุจริำ วรรณภพ ASSISTANT SECTION CHIEF บริษัท มคุินิ (ประเทศไทย) จ ำกดั
122 อรัญญำ จนัทร์ดี พนักงำนจดัซ้ือ บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ำกดั(มหำชน)
123 นำงสำวนฤมล แสนภวูำ เจำ้หน้ำทีเ่อกสำรส่งมอบ/LG บริษัท เอส.เค.ฟูด้ส์(ประเทศไทย)จ ำกดั(มหำชน)
124 นำงสำวกำญจนำ ยศถำม ี พนักงำนฝ่ำยน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท 3เอม็ ประเทศไทย จ ำกดั
125 นำงสำวสุดำรัตน์ มดิชิด ผู้จดักำรฝ่ำยโลจสิติกส์ จดัหำจดัซ้ือ เเละบรรจภุณัฑ์ บริษัท 3เอม็ อนิโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั
126 ฐชำรัศน์  ธนะเจริญศักด์ิ พนักงำน บจ. ชวี เฉวียน ฟูดส์ จ ำกดั 
127 อำริศรำ นุน่ประสิทธิ์ งำน 19 ทวิ บริษัท ไทยซูซูกิ
128 ณัฐพินันท์ เพ็ชรสูงเนิน ผู้ช่วยหวัหน้ำส่วนน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
129 นำงสำวณิชำดำ บุญสวัสด์ิ เจำ้หน้ำที ่BOI บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกดั
130 นำงสำวอมรรัตน์ ปำลกะวงษ์ ณ อยธุยำ เจำ้หน้ำทีส่่งออก บริษัท แฟร์เท๊กซ์ อคิวิปเมน้ท์ จ ำกดั
131 นำยปริมำรถ พงษ์พิลำศ Senior Import Officer บริษัท ดำน่ำ สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
132 สุพรรษำ จดักลำง เจำ้หน้ำที่ บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั
133 นำงสำวอญัชิสำ  ศรีทอง IMPORT@EXPORT DOCUMENT บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกดั
134 กลุวดี เนือ่งละออ เลขำนุกำร บริษัท โตโยอิง๊ค์ ประเทศไทย จ ำกดั
135 นำงสำวอภริดี  บูรณดิลก รักษำกำรผู้จดักำร บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั
136 นำยพลังพล ภูเ่เสงประเสริฐ เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยเอกสำรต่ำงประเทศ บริษัท กอ้งภพ โฟรเซ่นฟูด้ส์ จ ำกดั
137 นำยพีระศักด์ิ อปุโยคิน Chief บริษัท ไทยโคะอโิท จ ำกดั
138 นำงสำวนฤมล ศรีจนัทร์ หวัหน้ำเเผนก Import-Export บริษัท อมิโก ้ฟูด๊เเพ็ค จ ำกดั
139 นำงสำวภดิำพรรธน์ ฐิติอภวิรรธน์ น ำเขำ้-ส่งออก บีโอไอ บริษัท เคียวเซ(ไทยเเลนด์)จ ำกดั
140 นำงสำวสมำพร   มำกรุง หวัหน้ำน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท สยำม ไทโย โชจ ิจ ำกดั
141 นำงสำวประทมพร  จนีกก๊ เจำ้หน้ำทีพ่ิธีกำรขำเขำ้-ขำออก อำวุโส บริษัท ไนโตรเคมอีตุสำหกรรม จ ำกดั
142 วัลลภำ     ร่มโพธิ์ภกัด์ิ Customer Service Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd. 
143 นำยธีระ สุวรรณไตรภพ Sale Manager Nippon Steel& Sumikin Bussan (Thailand)Co.,Ltd.
144 นำงสำวชลธิชำ โพธิ์ออ่ง เจำ้หน้ำทีจ่ดัซ้ือ บริษัท โตโยอิง๊ค์ (ประเทศไทย) จำกดั
145 นำงสำวสิรัชชำ  สุขผล ผู้จดักำรทัว่ไป บริษัท โซเฟีย น้ ำมนัสกดัเยน็ จ ำกดั
146 นำงสำวรัตนทิพย ์ เเกว้สำขำ เจำ้หน้ำทีป่ระสำนงำนส่งออก บริษัท ไทยโอซูกำ้ จ ำกดั
147 สรำวุธ วงษ์สุข  ผู้ช่วยผู้จดักำรโลจสิติกส์ บริษัท นิชิอสั ( ไทยแลนด์) จ ำกดั
148 นำยสมยศ  บัวหลวง เจำ้หน้ำทีพ่ิธีกำรประสำนงำนใบอนุญำตเเละพิธีกำร บริษัท วีเอส เคม(1970) จ ำกดั
149 นำงจริยำ  พนำสหธรรม Trade Compliance & Logistics Regulatory Compliance Leader บริษัท สยำมเลเทกซ์สังเครำะห ์จ ำกดั
150 นำยประสิทธิ์  ศรีพอ หวัหน้ำพิธีกำรขำเขำ้-ขำออก บริษัท โนเบล เอน็ซี จ ำกดั
151 นำงสำวรุ่งไพลิน                      เจริญสุขอ ำนวย         ผู้จดักำรแผนกโลจสิติกส์ บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จ ำกดั
152 นำงสำวขนิษฐำ  กล้ำถนิภู นักศึกษำฝึกงำน บริษัท ออีอส ไซเอนทิฟิค จ ำกดั
153 นำงสำวอมัพร เเดนสันเถยีะ Staff Boi บริษัท โครำชมติัซึซึตะ จ ำกดั
154 เทพมณี เเสวงผล Supervisor บริษัท ไทยพีเจน้ จ ำกดั
155 นำยอภรัิกษ์  หริกำรบัญชร BOI & IMPORT OFFICER DANA SPICER (THAILAND) LTD
156 นำงสำวอมรรัตน์  โกยทอง หวัหน้ำแผนกเอกสำรขำออก บริษัท ไอ.เอม็.ที.โลจกิสติกส์ 1979 จ ำกดั
157 นำงสำววิชุดำ ก ำปงซัน เจำ้หน้ำทีจ่ดัซ้ือต่อประเทศ บริษัท ยำซำดะ พำสเทนเนอร์ประเทศไทย จ ำกดั
158 นำงสำวณัฐธิดำ ศิรพงษ์กลุพจน์ พนักงำนส่งออก เเผนกสิทธิประโยชน์เเละบีไอโอ/บริษัท โตโยต้ำ โกเซ (ประเทศไทย) จ ำกดั
159 สิริณัฏฐ์ ชวนสวัสด์ิ supply chain coordinate Solvay Peroxythai limited
160 นำงสำวมนิตรำ สินสุกจิ ผู้จดักำร บริษัท อซูีซุมอเตอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั

161 นำงสำววรินนำ ธำรำพรหม BOI – Import & Export บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั
162 นำงสำวศรัณญำ สุทธิรัตน์ BOI/Shipping Manager บริษัท ซีคซ์ บำงกอก จ ำกดั



163 นำงยพุำ  วิเศษพำนิช VP Finance&Accounting บริษัท  หำ้งเซ็นทรัลดีพำทเมนท์สโตร์ จ ำกดั
164 นำยสัมพันธ์ เอีย่มแทน ผู้ช่วยผู้จดักำร บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั
165 นำยสำรัช วงศ์ศรีสุภำงค์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร ฝ่ำยบริกำรผู้โดยสำรที่2 ส่วนบริกำรผู้โดยสำร สผภ.
166 นำงมะลิเเยม้  รำชสำร นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร สทก.
167 นำงสำวกมุลวรรณ  จวิวัฒนำรักษ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร สทก.
168 นำงเพลินตำ สิทธิกรเมธำกลุ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝบศ.1 สสธ.สกท.
169 นำงสำววิมลพรรณ เหล่ำธัญญำกจิ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร ฝกป.2สกป. สกท.
170 นำงสำวอำรีย ์ เเซ่เบ๊ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝทต.สคศ. ศภ.2 
171 นำยสถำพร เนตรมกุดำ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำรพิเศษ สมศ.2 สสล.
172 นำงปรีดำ ทีวะรัตน์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร สบศ.2 สสล. 
173 นำยอริญชยว์ิธน์ อทุัยเลิศ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร ฝบศ.2 สบศ.1 สทก.
174 นำยบุรินทร์ ทรัพยธ์นำดล นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร ฝคป.1 สบศ.3 สทบ.
175 นำงสำวฤำชุตำ สีสด นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร ฝคป.2 สบศ.3 สทบ.
176 นำยวีระพงษ์ ทิตยว์งศ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร ฝคร.สบอ.สผภ.
177 นำงสำวทัศนีย์ จรวยผ่องผำสุข นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร สผภ.
178 นำยฐนกร เจริญสุข  ศูนยเ์อกซเรยแ์ละเทคโนโลย ีสทบ.
179 นำยไชยทัต นิวำศะบุตร นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำรพิเศษ สบศ.2 สสภ.
180 นำงสำวยศวดี ตระกลทรัพย์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝบศ.4 สบศ.1 สสภ. 
181 นำงสำววสุนิสำ ควรเสนอ สกป2 สกท
182 นำงสำวสิริสรค์ ยนืยงค์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ด่ำนฯท่ำอำกำศยำนเชียงใหม ่ศภ.3
183 นำยสุวัฒน์ ศรีจนัทร์อนิทร์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ ส่วนบริกำรศุลกำกรบำงเสำธง
184 นำงสำวอรดี สิงคะอดุม นักวิชำกำรศุลกำกรปฏบิัติกำร หน้ำหอ้งรองฯ เสรี
185 นำยธีรธรรม มเีทศน์ Assistant to MD บริษัท ไทยสมเด็จ โลจสิติกส์ จ ำกดั
186 นำงกติติพร ศำนติยำนนท์ - บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกดั
187 สิรินพร ปักปิน่เพชร บริษัท เจโทร กรุงเทพฯ
188 นำงสำววรรณวิศำ ไตรโอสถ Supervisor บริษัท BDP ASIA-PACIFIC LTD
189 นำงสำวสุนทรี ธ ำรงสิริวรำนนท์ ผู้จดักำรบริษัท บริษัท ครอสแลนด์ โลจสิติกส์ จ ำกดั
190 พิรญำณ์ บ ำเพ็ญวิบูลยก์จิ เจำ้หน้ำทีโลจสิติกส์ บริษัท ฝ่ำยกำรตลำด บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั(มหำชน)
191 นำงสำวมทันิญำ   แซ่ฉัว่ ผู้จดักำร บริษัท เอสเอม็เอส โลจสิติกส์ จ ำกดั
192 นำยนที ศิริลักษณะพงศ์ ชิปปิง้ขำเขำ้ บริษัท บอร์เนียวโลจสิติกส์ จ ำกดั
193 นำยบุญส่ง  พิชิตหฤทัย กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เบสท์ รีฟัน จ ำกดั
194 นำงสำวศิริลักษณ์ ตำลจรุง หวัหน้ำงำนชิปปิง้ บริษัท บำจำ (ประเทศไทย )จ ำกดั
195 ยทุธเดช  สุวรรณมณี ผู้จดักำร บริษัท ท๊อป ซัคเซสส์
196 นำง บรรจง    หสัดิน ผู้จดักำรงำนน้ ำขำ้           บริษัท CTI LOGISTICS CO.,LTD.
197 นำงสำว เวธกำ กำญจนำภรณ์ ผู้จดักำรฝ่ำยขำย บริษัท ไตร-พลัส โลจสิติกส์ จ ำกดั
198 นำงสำว อสิรีย ์ สีกร BOI and Customs Officer บริษัท ดำน่ำ สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั....(สำขำระยอง)
199 นำงสำวกรรณิกำร์   นำดสุข ผู้จดักำร บริษัท มติซุย ไอ เอส เค ไลน์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั
200 นำยเสฏฐภพ สัตยธนโรจน์ ทีป่รึกษำภำษีและกฎหมำย บริษัท KPMG (Thailand)
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