
ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 นำยวจิกัษณ์  อภิรักษ์นันทชยั ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรกำรจดัเกบ็ภำษี กรมศุลกำกร
2 นายสาธติ ภู่หอมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
3 นางวรรณี ภู่หอมเจริญ ผู้เชี่ยวชำญกำรคืนอำกร กรมศุลกำกร
4 นางสาวอารีย ์ โกมลวลิาศ รษก. ผู้เชี่ยวชำญสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
5 นางสาวสุภา  โชคสมศิลป ผู้อ ำนวยกำรส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กรมศุลกำกร
6 นางสาวเพ็ญแข  พรหมจนิดา ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบคลังสินค้ำทัณฑ์บน กรมศุลกำกร
7 นางสาววชัราภรณ์ ยงัโยมร ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบเขตปลอดอำกร กรมศุลกำกร
8 นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ ผู้อ ำนวยกำรส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธปิระโยชน์ กรมศุลกำกร
9 นายวาริส  วสิารทานนท์ รษก. หัวหน้ำฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน กรมศุลกำกร

10 นางสาวอารียรั์ตน์ ค าโมง หัวหน้ำฝ่ำยชดเชยอำกรที่ 2 กรมศุลกำกร
11 นางมาลี  บุษลา หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบคลังสินค้ำทัณฑ์บนที่ 2 กรมศุลกำกร
12 นางสาวนุชจรี อาจารียวฒิุ หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบเขตปลอดอำกรที่ 1 กรมศุลกำกร
13 นางสาวจฬุาลักษณ์  ยติุธรรมสกลุ นักวชิำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร  กรมศุลกำกร
14 นางสาวอกัษรา มฆัวมิาลย ์ นักวชิำกำรศุลกำกรปฎิบัติกำร กรมศุลกำกร
15 นำงสำวสมฤทัย  ทัศนเจริญ นักวชิกำรศุลกำกรปฎิบัติกำร กรมศุลกำกร
16 นำงสำวฉตัรทิพย ์ ไชยมลู นักวชิำกำรศุลกำกรปฎิบัติกำร กรมศุลกำกร
17 นางสาวสิริกร โตกล  า เจำ้พนักงำนศุลกำรช ำนำญกำร กรมศุลกำกร
18 นางสาวอาภาพร  มาสมทบ เจำ้หน้ำที่วเิครำะห์นโยบำยและแผน กรมศุลกำกร
19 นางสาวศิริพร  ทวคูีณ รษก. ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานเออโีอ สมพ. กรมศุลกำกร
20 นำยธร์ี จติรพิทักษ์เลิศ หัวหน้ำฝ่ำยจดัต้ังเขตปลอดอำกร สสอ. กรมศุลกำกร
21 นำงสำวพจนีย ์ สุรกำญจน์กลุ นิติกรช ำนำญกำร สกม. กรมศุลกำกร
22 นำยกติติภัค  ชวำลำ นิติกรช ำนำญกำร สกม. กรมศุลกำกร
23 นำยจเร บุตรแมก่ลอง นักวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร สทส. กรมศุลกำกร
24 นำงสำวอษุณีย ์ พรจตุรวธิ นักวชิำกำรศุลกำกรปฎิบัติกำร สสอ. กรมศุลกำกร
25 นำงสำวศิริภรณ์ โฮ้ไทย เจำ้พนักงำนธรุกำรปฎิบัติงำน สสอ. กรมศุลกำกร
26 นำงสำวมยรีุ ค ำศรี BOI & Bonded STAFF บริษัท สยำม เอม็ทีเค จ ำกดั
27 นำงสำวมณินทร เฮ้ำนนท์ Accounting Asst.Manager บริษัท สยำม เอม็ทีเค จ ำกดั
28 เพ็ญนีต์ิ จอมทองสิริ WH & LOG Seetion Manager Gates Unitta Thailand
29 รุ่งฤดี ค ำเงิน SCM Manager Gates Unitta Thailand
30 นำงสำวกมลชนก ชมศร Lead Analyst - Customs บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
31 นำงสำววสุศรี นำคกิ์ Customs Analyst บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
32 นำงสำวกนัยกร กรสวำ่ง – บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
33 นำงสำวสุมติรำ ทองฉมิพลี – บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
34 นำยโอภำสวฒัน์ บุรำณรักษ์ – บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
35 นำงสำวมกุดำ ใจเมอืง ผู้จดักำรแผนกฟรีโซนน ำเขำ้และส่งออก บริษัท แคนำดอล ไพพ์ จ ำกดั
36 นำงสำวพนิตนันท์ แหวนเพ็ชร์ Customs inbound specialist บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ำกดั 
37 นำงสำวพัชรี บุตรตุ้ม พนักงำนฝ่ำยน ำเขำ้-ส่งออก Continental Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
38 นำงสำวกลัยำ พุทธำศรี พนักงำนอำวโุสน ำเขำ้-ส่งออก Continental Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
39 พรพิมล ภักดีโชติ  พนักงำนฝ่ำยส่งออก Continental Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
40 นำงสำวพิมพ์ชญำ โชติจริะบริบูรณ์ Officer,Customs Service Coordinator Schenker (Thai) Ltd.
41 นำงสำวสุดำวรรณ์ เกยีรติพิพัฒน์ Officer,Customs Service Coordinator Schenker (Thai) Ltd.
42 นำงสำวกญัชนก แกว้ทิพยเนตร รองผู้จดักำร บริษัทยเูซ็น โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
43 นำงสำวสุธำรัตน์ ไชยเทพ รองผู้จดักำร บริษัทยเูซ็น โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วมสัมมนำ

กำรสัมมนำโครงกำรสิทธิประโยชนสั์ญจร คร้ังที่ 3
เร่ือง สิทธิประโยชนท์ำงภำษอีำกรภำยใต้ศุลกำกรฉบบัใหม่

วันพฤหสับดีที่ 27 กรกฎำคม 2560
เวลำ 8.30 – 12.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ บริษทั พทีที ีโกลบอลเคมคิอล จ ำกดั (มหำชน)   อ ำเภอเมอืง จงัหวัดระยอง
ชื่อ - นำมสกลุ



44 นำงสำวจไุร ขวญัเซ่ง – บริษัทยเูซ็น โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
45 นำยสุรพล นิลบน ผอ.ฝ่ำยโลจสิติกส์ บริษัท ดำนิลี จ ำกดั
46 นำยกตัญญู โกมทุมำศ ผอ.ฝ่ำยกฎหมำย บริษัท ดำนิลี จ ำกดั
47 อนุสรณ์ ห้วยหงษ์ทอง Supervisor Aircraft Storekeeper ฝ่ำยซ่อมใหญ่อำกำศยำนอยู่ตะเภำ บมจ.กำรบินไทย
48 นำยวรัิตน์ ต่อตระกลูวงศ์ SUPERVISOR บมจ.อเูบะเคมคิอลส์ (เอเชยี)
49 นำยวรพจน์ เอกสิทธพิงษ์ GOVERNMENT LIAISON OFFICER บมจ.อเูบะเคมคิอลส์ (เอเชยี)
50 นำยธนกมล ฉมิบ้ำนไร่ กรรมกำรเเละผู้จดักำรคลังสินค้ำ บจก.เอสเอสเคพี โลจกิส์
51 นำงสำวพรทิพบ์ วงษำสันต์ เจำ้หน้ำที่บัญชี บริษัท มติชบูิชมิอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั
52 นำงวรรธนำ นฤถยั เจำ้หน้ำที่บัญชี บริษัท มติชบูิชมิอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั
53 มยรีุ กระแสร์ ผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนกน ำเขำ้-ส่งออก           บริษัทไดโซ สยำม อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั
54 นัยนำ      มลูเรืองชยั พนักงำนระดับอำวโุสแผนกน ำเขำ้-ส่งออก    บริษัทไดโซ สยำม อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั
55 รสสุคนธ์ แกว้ดี Inventory Analysis บริษัท ดูคำติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
56 ชติุมำ เกื้อไข่ Supply management บริษัท ดูคำติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
57 นำยพิเชฐ เล้ำคิมสวสัด์ิ หัวหน้ำส่วนงำนเอกสำรน ำเขำ้เเละส่งออก บริษัท มติซุย-โซโค (ประเทศไทย) จ ำกดั
58 นำยธนัท องัอนิสมบัติ หัวหน้ำส่วนงำนเอกสำรน ำเขำ้เเละส่งออก บริษัท มติซุย-โซโค (ประเทศไทย) จ ำกดั
59 อมัพิกำ บุญประเวศ BOI & Customs Specialist บริษัท ลูซ่ี อเีล็กทริค (ประเทศไทย) จ ำกดั

60 นำงสำวรรณิภำ กนิษฐชำต ผู้อ ำนวยกำรส่วนศุลกำกรเเละกำรค้ำระหวำ่งประเทศ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

61 นำงอำภรณ์ ทองสีดำ ผู้จดักำรส่วนศุลกำกร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

62 นำยอคัรินทร์ ภู่พงษ์ เจำ้หน้ำที่ส่วนศุลกำกร

63 นำงสำวสปันนำ สุโขรัตน์ เจำ้หน้ำที่ส่วนศุลกำกร
64 นำงสำวสุนีย ์ เอื้อเฟื้อ Sales and Supply chain Manager บริษัท เเปซิฟิค รีท เเอนด์ คอยส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

65 นำงสำวศุภำงค์ ศรสถติย์ Supply chain Officer บริษัท เเปซิฟิค รีท เเอนด์ คอยส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
66 นำงสำวนันทนำ ภัทรวงศ์โยธนิ ผู้ชว่ยผู้จดักำร บริษัท สยำมคูโบต้ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั
67 นำงเปรมกมล  นำมบุญ ผู้ชว่ยผู้จดักำร บริษัท สยำมคูโบต้ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั
68 ชชัชยั  ตัณฑศิริ ผู้จดักำรฝ่ำยน ำเขำ้สงออก บริษัท ซูมโิช โกบอล โลจสิติคส์  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
69 นำงสำวเอมอร  จ ำปำ Supervisor บริษัท DSV SOLUTIONS LTD.
70 นำยพิภัช  กำยวจิติร์ Shipping supervisor บริษัท DSV SOLUTIONS LTD.

71 นำงสำวสุจริำ อำยี
เจำ้หน้ำที่ดูเเลประสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีอำกร,
ผู้จดักำรบัญช/ีกำรเงิน

บริษัท เอเชยี วลี จ ำกดั

72 สำวติรี นวลใย เจำ้หน้ำที่น ำของเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษัท ออโต้อลัลำยแอนซ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
73 ญำรัตน์ สินธศิุริ เจำ้หน้ำที่ส่งของออกไปต่ำงประเทศ บริษัท ออโต้อลัลำยแอนซ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
74 นำยธนวฒัน์ สุดดีพงษ์ – บริษัท เหรียญเงิน จ ำกดั
75 ณัฐนันท์ ปัญญำนำย – บริษัท เหรียญเงิน จ ำกดั

76 จกัรี เดชรักษำ Lead Logistics and BOI
77 ปำรดำ ลิมปยำรยะ Logistics Officer
78 นภำวรรณ จงนอก Logistics Administrator
79 ศศิพร ทองดี Trainee
80 นำงสำวอำรีรัตน์  ทองงำมดี  Import&Export Officer บริษัท วซ่ีี แพ็คเกจิ้ง ประเทศไทย จ ำกดั
81 นำยปริภูร์ิ เมฆอำกำศ ผู้จดักำร บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั
82 นำงสำวสำธมิน ธรรมเจริญ พนักงำนนำเขำ้-ส่งออก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั
83 นำงสำวณัฐกำนต์ อมัพรมหำ พนักงำนน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั
84 นำงสำวธมนอร เเตงสุข พนักงำนน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั
85 นำงรัตนำ เถำวพ์ันธ์ หัวหน้ำเเผนกจดัซ้ือเเละน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท เอม็เอเอก็ซ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
86 นำงสำวจฑุำทิพย์ พันธุ์สวสัด์ิ ผู้ชว่ยหัวหน้ำเเผนกจดัซ้ือเเละน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท เอม็เอเอก็ซ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
87 นำงสำวสุทิสำ คล้ำยสุบรรณ Senior officer
88 นำงสำวกรกมล เบ้ำหนองบัว –
89 วรัทภพ รชยำอคัรกลุ ผู้ชว่ยผู้จดักำรฝ่ำยโลจสิติกส์ บริษัท อลัเมนดรำ (ประเทศไทย) จ ำกดั
90 ณัฐชยำนันท์ มั่นเกษวทิย์ เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินเเละบัญชี บริษัท อลัเมนดรำ (ประเทศไทย) จ ำกดั

American Axle & Manufacturing ( Thailand ) Co., Ltd.

บจก.คำวำซำก ิมอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพำเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ำกดั



91 นำงสำวกลัยำ สัทธรรมวไิล ผู้ชว่ยผู้จดักำรฝ่ำยชำย บริษัท นิทซู โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
92 นำงสำวประภำพร เตียนพลัง ผู้จดักำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ บริษัท นิทซู โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
93 นำงสำวกมลชนก ชมศร Lead Analyst - Customs บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
94 นำงสำววสุศรี นำคกิ์ Customs Analyst บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
95 นำงสำวกนัยกร กรสวำ่ง – บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
96 นำงสำวสุมติรำ ทองฉมิพลี – บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
97 นำยโอภำสวฒัน์ บุรำณรักษ์ – บริษัท ออโต้ อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย จ ำกดั
98 นำงสำวอลิสำ เทียนเงิน เจำ้หน้ำที่ประสำนงำนหน่วยงำนรำชกำร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกดั
99 วมิล บุหร่ีทอง เจำ้หน้ำที่น ำเขำ้ส่งออก บริษัท เจมเเพค เอเชยี จ ำกดั

100 หนึ่งฤทัย ทิมครองธรรม เจำ้หน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ บริษัท เจมเเพค เอเชยี จ ำกดั
101 นำยธรีะ เเป้นงำม หัวหน้ำเเผนกน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท ไทย เอน็โอเค จ ำกดั
102 นำงสำวนุดี จนัทร์อุ่น เจำ้หน้ำที่เเผนกน ำเขำ้-ส่งออก บริษัท ไทย เอน็โอเค จ ำกดั
103 นำงสำวพิมพ์ภัทรำ  ค้ ำชู BOI Specialist บริษัท มนัน์ แอนด์ ฮุมเมลิ (ประเทศไทย) จ ำกดั
104 นำงสำวทรำย เครือวลัย์ EXPORT บริษัท โตไก อสิเทิร์น รับเบอร์  ประเทศไทย จ ำกดั 
105 นำงสำววมิลรัตน์  บุรำณ IMPORT บริษัท โตไก อสิเทิร์น รับเบอร์  ประเทศไทย จ ำกดั 
106 นำงสำวกลัยำรัตน์ ปรีชำเจริญศรี หัวหน้ำงำน บริษัท ไดโดพ สตีล  (ประเทศไทย)
107 นำงสำวณพัชร ปำงปัญญำกลุชยั Strategic and Customs Clearance Manager บริษัทโกลว ์พลังงำน จ ำกดั (มหำชน)
108 นำงสำวชลธชิำ ชุ่มชื่น Customs Clearance Manager บริษัทโกลว ์พลังงำน จ ำกดั (มหำชน)

109 สิริณัฏฐ์ ชวนสวสัด์ิ supply chain coordinate บริษัทSolvay Peroxythai limited
110 นำยชศัูกด์ิ บูรณจตุพร ผู้ช ำนำญกำรด้ำนศุลกำกร บริษัท สยำม ไอ-โลจสิติกส์ จ ำกดั
111 นำยวนัเฉลิม รัศมี พนักงำนเดินพิธกีำรศุลกำกร บริษัท สยำม ไอ-โลจสิติกส์ จ ำกดั
112 นำงสำวเจนภำ จติมั่น Customer services บริษัท สยำมโพลิเอททิลีน จ ำกดั
113 นำงสำวสุพรรณำ กำเเดง Assistant Manager บริษัท สยำมโพลีสไตรีน จ ำกดั
114 นำยเอกพงศ์ นันทะสิงห์ customer services บริษัท สยำมโพลีสไตรีน จ ำกดั
115 นำงสำวนิดำภรณ์ วำรี EXPORT OFFICER SOLVAY PEROXYTHAI LIMITED
116 นำยปรีชำ ใคร่ครวญ Chief BOI บมจ.สมบูรณ์เเอค๊วำนซ์เทคโนโลยี
117 นำงสำวธนัยนันท์ กลุธนัชธญัสิริ Staft BOI บมจ.สมบูรณ์เเอค๊วำนซ์เทคโนโลยี
118 นำงสำวอสิริยำ เหลืองออ่น Import-Export staff JATCO (Thailand) CO.,Ltd
119 นำงสำวพัทธนันท์ รองวงั Import-Export staff JATCO (Thailand) CO.,Ltd
120 นำงสำวณัฐพร ธญัญกจิ BOI Assistant Manager บริษัท ย-ูชนิ ( ประเทศไทย) จ ำกดั
121 นำงสำวชลธชิำ ศิลำมลู BOI Leader บริษัท ย-ูชนิ ( ประเทศไทย) จ ำกดั
122 ณัฏฐ์ฐิตำ  มลูเกษร BOI Specialist บริษัท ไดเคียวนิชคิำวำ (ประเทศไทย) จ ำกดั
123 อำทิตย ์ หนูงำม Asst. GM บริษัท ไดเคียวนิชคิำวำ (ประเทศไทย) จ ำกดั
124 นำงสำวพรรี ใหมค่ ำหล้ำ ผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนก บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
125 นำยพัฒน์พงศ์ จลุโคตร เจำ้หน้ำที่อำวโุส/สิทธปิระโยชน์ด้ำนภำษี บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
126 อำริศรำ นุ่นประสิทธิ์ งำน 19 ทวิ บริษัท ไทยซูซูกิ
127 นำยอริญชยว์ธิน์ อทุัยเลิศ นักวชิำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝบศ.2 สบศ.1 สทก.
128 นำยสำมำรถ มั่นจอง นักวชิำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝบศ.2 สบศ.1 สทบ.
129 นำยธชัพงศ์  คงศรี นักวชิำกำรศุลกำกรช ำนำญกำรมำบตำพุด ด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด
130 นำยธชัพงศ์ คงศรี นักวชิำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด
131 นำงสำวเพชรำ ชยัรัตน์ เจำ้หน้ำที่ตรวจจำ่ย กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ
132 นำงสำวศิริพร เบญจพร เจำ้หน้ำที่นิติกรรรมสัญญำ กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ
133 วรพจน์ ภัทรรังสฤษฎ์ นักวชิำกำรศุลกำกรกำรปฏิบัติกำร ด่ำนศุลกำกรดำปังเซบำร์
134 นำงสำวปิลันธนำ ไตรทิพพิสมยั นักวชิำกำรศุลกำกรกำรปฏิบัติกำร ด่ำนศุลกำกรสงขลำ
135 ดวงกมล พลับเเดง ผู้ชว่ยผู้จดักำร บริษัท บำงกอกอสิเทิร์นคอยส์เซ็นเตอร์ จ ำกดั
136 กนกวรรณ ตัญญำสิทธิ์ เจำ้หน้ำที่น ำเขำ้-ส่งออก บริษัท บำงกอกอสิเทิร์นคอยส์เซ็นเตอร์ จ ำกดั
137 นำยนิยม พิทักษ์ชนิพงศ์ ผู้จดักำรทั่วไป บริษัท ระยองชปิปิ้ง จ ำกดั สำนักงำนชลบุรี
138 นำยชยัพิพัฒน์ พุ่มฤทธิ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร บริษัท ระยองชปิปิ้ง จ ำกดั สำนักงำนชลบุรี
139 นำงสำวดวงใจ สุวรรณวงศ์ เจำ้หน้ำที่น ำเขำ้-ส่งออก บริษัท ซำคูมะ (ประเทศไทย) จ ำกดั
140 ปียนุช นภำโชติ Sr.Operation APL Logistices Sves (Thailand),Ltd.



141 จงรักษ์ วเิชยีรเครือ Manager APL Logistices Sves (Thailand),Ltd.
142 นำงสำวพิชชำภำ นำทรัพย์ ผู้จดักำรแผนกทรัพยำกรบุคคลและธรุกำร บริษัท ซัมมทิ ฮิโรทำนิ ซูกฮิำร่ำ จ ำกดั
143 นำงสำววจิติรำ พลภัคดี BOI Officer บริษัท ซัมมทิ ฮิโรทำนิ ซูกฮิำร่ำ จ ำกดั
144 นำยธรีฤทธิ์  พรหมสถติ SCM and Procurement Manager บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทำพลำส (ไทยแลนด์) จ ำกดั
145 นำยภูริทัต เจริญมี Dispatch Asst.Manager บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทำพลำส (ไทยแลนด์) จ ำกดั
146 นำงสำววรรณญำ นุชสิริกลุพงศ์ เจำ้หน้ำที่ส่วนศุลกำกร ระดับอำวโุส บริษัท เชฟโรเลก เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
147 สุชำดำ หอมหวน หัวหน้ำงำนแผนกขำเขำ้ บริษัท เซ็มท์ เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั
148 นำงสำวพรรณทิพำ สุขศิริ เจำ้หน้ำที่จดัซ้ือ บริษัท สยำมอสีต์ โซลูชั่น จ ำกดั(มหำชน)
149 นำงสำวองัคณำ หอมสุวรรณ SALE ADMINISTRATOR บริษัท สยำมอสีต์ โซลูชั่น จ ำกดั(มหำชน)
150 นำยวเิชยีร รู้บุญ Deputy Manager Suzuki Motor (Thailand)Co.,Ltd.
151 ธดิำรัตน์  ฆำรพล Chief Suzuki Motor (Thailand) Co.,Ltd.
152 ปสุตำ โชติภูมนินท์ Customs Specialist บริษัท Bosch Group Thailand
153 ดวงกมล พลับเเดง ผู้ชว่ยผู้จดักำร บริษัท บำงกอกอสิทิร์นคอยส์เซ็นเตอร์ จ ำกดั
154 กนกวรรณ ตัญญำสิทธิ์ เจำ้หน้ำที่น ำเขำ้-ส่งออก บริษัท บำงกอกอสิทิร์นคอยส์เซ็นเตอร์ จ ำกดั
155 นำงสำวอำรีรัตน์ ทองงำมดี  – บริษัท วซ่ีี แพ็คเกจิ้ง ประเทศไทย จ ำกดั
156 นำงสำววำสนำ ภูค ำ เจำ้หน้ำที่จดัซ้ือ บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกดั  
157 นำยพงษ์ทัย กงยนต์   ผู้ชว่ยหัวหน้ำแผนก บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกดั  
158 นำงสำววำสนำ ภูค ำ เจำ้หน้ำที่จดัซ้ือ บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกดั  
159 นำยพงษ์ทัย กงยนต์   ผู้ชว่ยหัวหน้ำแผนก บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกดั  
160 นำงสำวอำรีรัตน์ ทองงำมดี  – บริษัท วซ่ีี แพ็คเกจิ้ง ประเทศไทย จ ำกดั
161 นำงสำวมณฑณิศร์ นุชทอง กรรมกำรผู้จดักำร บริษัทแสงทองสุข ชปิปิ้ง โซลูชั่น จ ำกดั
162 นำงสำวภษณพน ซิงค์ กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไรเดอร์ คำร์โก จ ำกดั
163 สุกลัยำ สิทธิ์ภำนุวงค์ Officer บริษัท คำร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ำกดั
164 ชื่นเพ็ญ ปัญญำดิษวงค์ Officer บริษัท คำร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ำกดั
165 สำวติรี สกลุมติรภำพ วศิวกร บริษัท มำบตำพุด แทงค์ เทอร์มนิัล จ ำกดั
166 ชลธชิำ ล้ิมวฒิุไกรจรัิฐ เจำ้หน้ำที่วำงแผน บริษัท มำบตำพุด แทงค์ เทอร์มนิัล จ ำกดั
167 นำงสำวมณฑณิศร์ นุชทอง กรรมกำรผู้จดักำร บริษัทแสงทองสุข ชปิปิ้ง โซลูชั่น จ ำกดั
168 นำงสำวฉนัทนำ ดีปลอด CS/ADMINS Bags Ground Services
169 นำงสำวโชติกำ เมฆพัฒน์ Cargo Acceptance Bags Ground Services
170 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ สงวนทรัพย ์ LPSA PATTAYA AVIATION
171 นำงสำวชลธชิำ พลละคร PSA PATTAYA AVIATION

172 นำงวลัยช์ำลี บรรเทำทุรำมยั
พนักงำนบริหำรทั่วไปท่ำเทียบเรือส่วนปฏิบัติกำรท่ำ
เทียบเรือ

–

173 นำงสมจติต์ โมริดำ ผู้จดักำรเเผนกบัญชเีเละบีไอไอ บริษัท อทีีเค อเีอม็เอส เอเซีย โปรดักชั่นส์ จ ำกดั
174 นำงสำวปริยำพร ทองออ่น บีไอไอ บริษัท อทีีเค อเีอม็เอส เอเซีย โปรดักชั่นส์ จ ำกดั
175 นำงสำวกรรณิกำร์ ภู่อยู่ Asst. Mrg. Customs Tariss Nippon Express (THAILAND) Co., Ltd.
หมำยเหตุ เนื่องจำกยงัมจี ำนวนที่นั่งเหลืออยู่ หำกท่ำนต้องกำรเขำ้ร่วมกำรสัมมนำในคร้ังที่ 3 ยงัสำมำรถสมคัรมำทำง e-Mail ได้ โดยผู้จดักำรสัมมนำจะท ำกำรติดต่อ
ยนืยนักลับไปทำงโทรศัพท์โดยตรง




