
ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์

1 น.ส.กนกอร สุโชวรพนัธ์ Section Manager ARSCHEMICAL (THAILAND) 02-2867117

2 กีรติกานต์ ลาภดารา ผูจ้ดัการ Bangkok Freight Forwarders Co., Ltd. 089-7290730

3 ดวงพรรณ สกุลจึงเจริญ General Assistant Manager Bangkok Freight Forwarders Co., Ltd. 089-9595959

4 รอน ศิริวนัสาณฑ์ Manager - Customs and International Trade BMW 084-3306996

5 Mr. Suntud Yivarum EDI Air Cargo Cargo-Partner Logistics Ltd. 02-1717096

6 Mr. Damrongyut Moda Air Cargo Cargo-Partner Logistics Ltd. 02-1717096

7 น.ส.วรรณญา นุชสิริกุลพงศ์ Customs Senior Analyst Chevrolet Sales (Thailand) Ltd 66-8-1742-7662

8 Ms. Janjira Kaewta Supervisor Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. 037-270955 / 087-1405929

9 Ms. Kamonnate Maharyodsanan Supervisor Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. 037-270900 / 092-2481302

10 กุสุมา ม่ิงโสภา Marketing EDISIAM 086-3970738

11 น.ส.อนุสรา บญุประเสริฐ Support Officer EDISIAM 090-0018662

12 คุณพนารัตน์ สุพรประดิษฐ์ Purchasing Section Manager Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co., Ltd. 092-4989635

13 น.ส.วาสนา ภกัดี Customs &amp; Privilege Supervisor Finance   Adient&Summit 038- 927 777

14 น.ส.สปันนา สุโขรัตน์ Customs Analyst General Motors (Thailand) Ltd 66-8-9750-2636

15 นายวิเชียร รู้บญุ Deputy Manager IMP/EXP & PDI 038-964265-72

16 น.ส.ธิดารัตน์ ฆารพล Chief Business Officer IMP/EXP & PDI 038-964265-72

17 น.ส.อณิณา กนัยาประสานกิจ Forwarding INABATA THAI 02-6253236

18 น.ส.สุกญัญา สนัตะนาโท Forwarding INABATA THAI 02-6253209

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

กำรสัมมนำโครงกำรสิทธิประโยชน์สัญจร คร้ังที ่1  เร่ือง เขตปลอดอำกรภำยใต้กฎหมำยศุลกำกร

วนัอังคำรที ่ 9  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

ช่ือ - นำมสกุล

 รอบที1่ เวลำ 08.30 - 12.00 น.



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์

19 Wirat Yuttayong General  Manager ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD. 02-3942541  ต่อ 3802

20 Weawta Deangbubpa Manager ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD. 02-3942541  ต่อ 3810

21 น.ส.วริศา วงษจ์นัทร์ Logistics Officer Jet8 (Thailand) Co., Ltd. 02-5252220

22 เดชา ศรีสุข Shipping Manager KDP Logistics (Thailand) Co., Ltd. 098-2697153

23 น.ส.วิลาสินี วรเชษ LOGISTICS SUPERVISOR MATERIAL and LOGISTICS   Adient&Summit 02380 1863-4

24 นางศุภวรรณ พงษพิ์ทกัษ์ Shipping Supervisor MM Logistics Co., Ltd. 02-3227979  ต่อ 205

25 นายชนกชน พงศรั์ตนบวร Supervisor MM Logistics Co., Ltd. 02-3227979  ต่อ 205

26 จีระนนัท์ พิทกัษา Industry Specialist - Logistics Netbay Public Company Limited 088-0882014

27 คุณสุโรจน์ แสงสนิท รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร SAIC MOTOR-CP CO.,LTD. 033-009-000

28 คุณวิญญู เหล่าวฒันา ผูจ้ดัการอาวุโส SAIC MOTOR-CP CO.,LTD. 033-009-000

29 สิทธิชยั พรหมสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ Siam Council Customs and International Trade Services Ltd 02-6340654

30 ลภชยั สืบสายพร้อม Associate Siam Council Customs and International Trade Services Ltd 02-6340654

31 น.ส.สุนี บศุราวงศ์ ผูจ้ดัการ'บริหารงานส่งออกและน าเขา้ Siam Kubota Corporation Co., Ltd. 089-7699425

32 น.ส.ปัทมาภรณ์ วุฒิยา ผูจ้ดัการ'บริหารงานส่งออกและน าเขา้ Siam Kubota Corporation Co., Ltd. 089-7699425

33 ธรรมรัตน์ กาญจนะ ผูอ้  านวยการคลงัสินคา้ SWD Engineering Co., Ltd. ระยอง 061-1571579

34 ชนินธร ราชภณัฑารักษ์ Logistics Manager SWD Engineering Co., Ltd. ระยอง 081-6494256

35 นายคทา วีณิน รอก. ศปค. ทสภ. การทา่อากาศยานไทย 096-2696356

36 นายอดิสร ดาโรภาส จทส. 5 งปค. ศปค. ทสภ. การทา่อากาศยานไทย 095-9195222

37 นายพิพฒัน์ วาณิชยรั์ตนกุล จนท. ประสานงานเขตปลอดอากร อาวุโส เขตปลอดอากร ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค (บางนา กม.39) 083-842- 6446, 038-134- 339

38 นางอินณิชสิตา หมัน่ดี เจา้หนา้ท่ีลูกคา้สมัพนัธ์ เขตปลอดอากร ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค (บางนา กม.39) 038-134- 332-3 ต่อ 203

39 น.ส.วีราวลัย์ เซ่ียงหวอ๊ง ผูจ้ดัการเขตปลอดอากร เขตปลอดอากรกมลอินดสัตรี 02-3176192

40 น.ส.สุภสัสรา ธรรมนิยม พนกังาน เขตปลอดอากรกมลอินดสัตรี 02-3176192

41 ศิริพงษ์ รัตนะนาม ผูช้  านาญการกรมศุลกากร ครัวการบินกรุงเทพ 081-8290051

42 ม่ิงขวญั นุชก าเนิด ผูช้  านาญการกรมศุลกากร ครัวการบินกรุงเทพ 081-8290051

43 นายเชิญชยั นิยมานุสร กรรมการผูจ้ดัการ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 02-6973680

42 น.ส.สุปรีระดา โพนทอง Senior Sales Admin Manager โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 02-6973680

ช่ือ - นำมสกุล



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์
43 นาย ไชยา พนัธ์แกว้ ผูจ้ดัการ บ.ล็อควิน แอร์+โอเช่ียน (ประเทศไทย)จ ากดั 02 661-5725- 44/081 930 6078

44 นายธนกมล ฉิมบา้นไร่ ผูจ้ดัการคลงัสินคา้ บจก. เอสเอสเคพี โลจิสติกส์ 089-6600212

45 นายวุฒิชยั ผลึกมณฑล Logistics Manager บมจ. ไทยคม 081-8345075

46 นายณัฐชยั วรรณเจริญ Logistics Specialist บมจ. ไทยคม 081-1704275

47 นายไชยยทุธ พิพฒัน์ธาดานุกูล ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายจดัซ้ือและชิปป้ิง บมจ. ลคัก้ีเทค็ซ ์(ไทย) 02-2666600 ต่อ 122

48 นางกนกนนัท์ แพรสมบรูณ์ ผูจ้ดัการแผนกชิปป้ิง บมจ. ลคัก้ีเทค็ซ ์(ไทย) 02-2666600 ต่อ 122

49 ภูวศ์รีลกัษณ์ โพธ์ิศรีรัตนบศุน์ Manager บริษทั ก าลงัสาม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั 02-4968120

50 วนัชยั เรืองฉิม พนกังานบริษทั บริษทั ก าลงัสาม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั 02-4968120

51 พิมพน์ารา พิพฒัน์เดชาชาญ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายธุรกิจ บริษทั เค.จี.เอ็ม.เซอร์วิส จ ากดั 02-6712317

52 ธินีกาญจน์ สวสัดีศรีโรจน์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายธุรกิจ บริษทั เค.จี.เอ็ม.เซอร์วิส จ ากดั 02-6712317

53 กิตติพงศ์ วิลยัปาน กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เค.พี.ดบับลิว โลจิสติกส์ (2002) จ ากดั 081-3741855

54 น.ส.กนกนารถ สงฆเ์จริญธรรม ผูจ้ดัการแผนกพิธีการส่งออก บริษทั เค.ไลน์.(ประเทศไทย) จ ากดั 02-6250370

55 น.ส.จรรยา ยนัตระประกิจ ผูจ้ดัการแผนกพิธีการน าเขา้ บริษทั เค.ไลน์.(ประเทศไทย) จ ากดั 02-6250351

56 นายสมบติั รักษาทรัพย์ ผูจ้ดัการ บริษทั แคลเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั 033-012501-08

57 นายเกียรติศกัด์ิ วิจิตรพิเชียรกุล ผูช้  านาญการศุลกากร บริษทั จีโอดิส วิลสนั ไทย 081-5842565

58 นายทวีศกัด์ิ แดงโกเมน ผูจ้ดัการแผนกพิธีการศุลกากร บริษทั เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) 02-7104020

59 นายธนานนัท์ พนัธุ์ศรี หสัหนา้แผนกพิธีการศุลกากร บริษทั เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) 02-7104020

60 นายรณชยั มงคลปรีดาไชย ผูจ้ดัการ บริษทั เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชัน่..จ ากดั 02-7049518

61 น.ส.เพญ็ศรี ทิพโชติ ผูจ้ดัการ บริษทั เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชัน่..จ ากดั 02-7049518

62 น.ส.ดาวิกา วิศิษฎสุนทร ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั ชยัน าทอง 084-6486577

63 นายอนนัตกิจ พาตา ผูจ้ดัการ บริษทั ชยัน าทอง 086-2042605

64 น.ส.สุนีย์ อุดมทิตรัชต์ BOI/Shipping Supervisor บริษทั ซีคซ ์บางกอก จ ากดั 02-6362476 #149

65 น.ส.ชมพนุูช บางแสง BOI/Shipping Sฟดด บริษทั ซีคซ ์บางกอก จ ากดั 02-6362476 #126

66 นางจงลกัษณ์ ธญัญเจริญ Logistics Officer บริษทั ซีคซ ์อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 02-4628333 #203

67 น.ส.ศศิกานต์ เกิดโมลี Senior staff บริษทั ซีคซ ์อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 02-4628333 #864

68 น.ส.ลีนา เจียรนยัยนืยง Assistant Manager บริษทั ซูซูโย (ประเทศไทย) จ ากดั 02-7165380  ต่อ 11500

ช่ือ - นำมสกุล



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์
69 น.ส.วณิศดา จนัทร์มี ผูจ้ดัการแผนกโลจิสติกส์ บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด์ จ ากดั 02 654 0002-29   ต่อ 413

70 น.ส.วรัญญา พรหมชน ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกโลจิกติกส์ บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด์ จ ากดั 02 654 0002-29   ต่อ 417

71 น.ส.เพียงพร สร้อยระยา้ เจา้หนา้ท่ีบริหาร (Executive Officer) บริษทั ดบัเบิล้ วิง สปิริต เซอร์วิส จ ากดั 02-0348119

72 นายชวนินทร์ หงรัตนากร หวัหนา้งาน (Chief) บริษทั ดบัเบิล้ วิง สปิริต เซอร์วิส จ ากดั 02-0348399

73 นางนฤมล บรูพาชยานนท์ ผูจ้ดัการฝ่ายระเบียบพิธีการศุลกากร บริษทั ดีเอชแอล เอ๊กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั
74 น.ส.สุทธิดา เกษมสุข ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัพิธีการเคลียร์สินคา้ บริษทั ดีเอชแอล เอ๊กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั
75 น.ส.สุจิตรา ขนัทอง Staff บริษทั โตชิบา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-5014200  ต่อ 5309

76 น.ส.อญัชนั บญุโต Staff บริษทั โตชิบา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-5014200  ต่อ 5302

77 น.ส. อภิรดี บรูณดิลก รักษาการผูจ้ดัการ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 02-386- 2626

78 นายณัฐพงศ์ ปิยด ารงกุล หวัหนา้งานอาวุโส บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 02-386- 1306

79 นางวราภรณ์ สวสัดี รองผจ็ดัการ บริษทั ทอสเทม็ไทย จ ากดั 081-4302616

80 น.ส.อมรรัตน์ ศรีชนะ Supervisor บริษทั ทอสเทม็ไทย จ ากดั 02-5290473

81 น.ส.ศรสวรรค์ โฮ ผูช่้าวยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยพฒันา อินกอต จ ากดั 081-5503372

82 น.ส.สมฤกาญจน์ ว่องสาโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยพฒันา อินกอต จ ากดั 084-1572388

83 นายวฤธ ใตฟ้้ายงวิจิตร กรรมการ บริษทั ธนัวสรา จ  ากดั 095-6566556

84 น.ส.พชัญฐิ์ญา ดาวแจง้ ผูช่้วยกรรมการ บริษทั ธนัวสรา จ  ากดั 085-1119658

85 น.ส.อมลชญา เส็งมี Export Staff บริษทั นิตโต ้มาเทค(ประเทศไทย) จ ากดั  038-047015 #121

86 น.ส.นีรนุช สมค าศรี Import บริษทั นิตโต ้มาเทค(ประเทศไทย) จ ากดั  038-047015 #127

87 Ms.Chuanchom Sangthong Sr.Assit manager บริษทั นิทซู (ประเทศไทย) จ ากดั 035-350046 #1418

88 น.ส.นภางค์ ประคองศิลป์ Sr. Supervisor บริษทั นิทซู (ประเทศไทย) จ ากดั 035-350046 #1418

89 นายชยพล พลูเณร ASST. MGR. บริษทั นิปปอน เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั 02-1355000

90 นายเอกรินทร์ มากะเต Supervisor บริษทั นิปปอน เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั 02-1355061

91 นายกมล เสียบไธสง ผูจ้ดัการแผนก Outbound Free Zone บริษทั นิสสนั พาวเวอร์เทรน ประเทศไทย 02-3393300  ต่อ 2657

92 น.ส.แดนนภา แดงสกล ผูจ้ดัการแผนก Inbound Free Zone บริษทั นิสสนั พาวเวอร์เทรน ประเทศไทย 02-3393300  ต่อ 2503

93 เพียงใจ แกว้สุวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-3393400

ช่ือ - นำมสกุล



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์
94 ครรชิต ไชยสุโพธ์ิ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-3393400

95 สาธิมา ปัทมพงศา ผูจ้ดัการ บริษทั นิสสนั มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั 02-3393400

96 น.ส.ศุภรดา เทศรุ่งเรือง เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ บริษทั บิทไวส์้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-3123995-8

97 เฉลิมชยั ถาวรชูฟุ้ ง Customer Service บริษทั บี.บี.โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 081-623- 3122

98 นายนรฤทธ์ิ ตนัติวุฒิไกร นกักฎหมายศุลกากร บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซ่ี จ  ากดั 085-9802302

99 นายอรรณพ อายจิุนา หวัหนา้ฝ่ายปฎิบติังานกรมศุลกากร บริษทั เบสท ์รีฟันด์ จ  ากดั 02-2367177

100 นางมลัลิกา ภูมิวาร Partner บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี คอนซลัต้ิง จ  ากดั 02-6256300

101 น.ส.เสาวคนธ์ ศรีทองพานิช Assistant Manager บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี คอนซลัต้ิง จ  ากดั 02-6256379

102 นาย เอกภทัร ปัญญาแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บริษทั ปิโตรเลียมเทรดด้ิงลาว จ ากดั 02-6311238

103 น.ส.งามนิจ อศัววิฑูรลกัษณ์ หวัหนา้ ฝ่ายปฎิบติัคลงัปลอดอากร บริษทั ปิโตรเลียมเทรดด้ิงลาว จ ากดั 02-6311238

104 คุณสมพร บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั
105 คุณจุฑามาศ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั
106 น.ส.มณีรัตน์ หมีเงิน Logistics Supervisor บริษทั พาแนลพีนา เวิลด ์ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จก. 087-0658440

107 น.ส.กฤตศพร มัน่คง Logistics Specialist บริษทั พาแนลพีนา เวิลด ์ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จก. 038-134307

108 นายจิรศกัด์ิ ธญัธาดา ท่ีปรึกษาบริษทั บริษทั พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จ ากดั 081-9036909

109 นายสมชยั ขจรชยักุล ผูจ้ดัการ บริษทั เพลเน็ต ลิงค ์จ  ากดั 02-2672758

110 น.ส. จตุพร อุปลกะลิน ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั มาสดา้ เซลส์ (ประเทศไทย) 086-6564992

111 น.ส. วฒันา น ้าคา้ง ผูจ้ดัการ บริษทั มาสดา้ เซลส์ (ประเทศไทย) 081-8451109

112 น.ส.เตือนใจ พว่งเครือ ผูจ้ดัการหน่วยงาน BOI บริษทั โมริโรคุ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 038-348288   ต่อ 401

113 ปิยวรรณ อ่อนศิระ ผูจ้ดัการแผนกส่งออก-น าเขา้ / BOI บริษทั โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั 02-4022220  ต่อ 202

114 ทศพร อนุกูลธรรม จนท. แผนกส่งออก-น าเขา้ / BOI บริษทั โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั 02-4022220  ต่อ 202

115 นายไชยา พนัธ์แกว้ ผูจ้ดัการ บริษทั ล็อควิน แอร์พลสัโอเช่ียน (ประเทศไทย) จ ากดั 02-6615725 #44, 081-9306078

116 นายบญุชยั ยี่สุ่นศรีศกัด์ิ ผูจ้ดัการ บริษทั วิชัน่ เฟรท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 02-6899512

117 น.ส.ณัฐพร ธีระศุภนนัท์ ฝ่ายขาย บริษทั วิชัน่ เฟรท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 02-6899512

118 นางรังสิมา ภกัดีภูมิ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วี.ซี.ชิปป้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 02-3927676-7

119 น.ส.มธุวี มานะวงษส์กุล ผูช่้วยผูจ้ดัการ บริษทั วี.ซี.ชิปป้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 02-3927676-7

ช่ือ - นำมสกุล



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์
120 วารุณี สะมะ ผูจ้ดัการชิปป้ิง บริษทั วีพลสั จ  ากดั 02 -1717067 – 9

121 เกียรติศกัด์ิ ศรีวิบลูย์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั บริษทั ออล เอเชีย โลจิสติกส์ จ  ากดั 02-1752941

122 นางอุบล ศรีวิบลูย์ กรรมการบริษทั บริษทั ออล เอเชีย โลจิสติกส์ จ  ากดั 02-1752941

123 นายสาธิต ลีลาชุติพงษ์ หวัหนา้งานอาวุโส Export Department บริษทั อนัจิ - เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2034- 8173

124 น.ส.สุภาพร แหสิริสมบติั ผูจ้ดัการ Export Department บริษทั อนัจิ - เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2034- 8324

125 นางกมลรัตน์ ชุมมานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จ  ากดั 02-5123484

126 น.ส.ลาวลัย์ เจซอ หวัหนา้แผนกขาเขา้ บริษทั อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จ  ากดั 02-5123484

127 นางนลินี โยธินกิจโกศล Project Manager บริษทั อีเกิลส์ อินติเกรทเต็ด โลจิสติกส์ จ  ากดั 02-7901300

128 น.ส.รุ่งนภา เสือจ าศิล Assistant Formalities Manager บริษทั อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)  จ ากดั 02-7901300

129 น.ส.ณัฎชาภรณ์ ลาภประสพ Formalities Manager บริษทั อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)  จ ากดั 02-7901300

130 นายสราวุธ วงศส์ง่า Senior System Support บริษทั อี-คสัตอม เซอร์วิส จ ากดั 02-1058585  ต่อ 100

131 นายสุชาติ แซ่ล่ิม Programmer บริษทั อี-คสัตอม เซอร์วิส จ ากดั 02-1058585  ต่อ 503

132 คุณทศัณี พสุธาสถิตย์
ผจก.ทัว่ไป ฝ่ายพิธีการศุลกากรและฝ่ายขนส่ง

ขา้มแดน
บริษทั อีเทอร์นิตี  แกรนด์ โลจิสติคส์ จ  ากดั (มหาชน) 02-3157420

133 คุณณัฏฐวีร์ วฒันกรกิจเจริญ รองผูจ้ดัการฝ่ายขนส่งขา้มแดน บริษทั อีเทอร์นิตี  แกรนด์ โลจิสติคส์ จ  ากดั (มหาชน) 02-3157465

134 น.ส.อจัฉรา ธูปสุวรรณ Associate Directoc บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั 02-2649090 #21046

135 วีระศกัด์ิ ชุณหรุ่งโรจน์ พนกังาน บริษทั เอ แอนด์ ซี อินเตอร์ (2009) จ ากดั 081-5620939

136 น.ส.ณัฐยา เคลือบทอง Sales Manager บริษทั เอพีดี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 02-7901300

137 นางสุพร วาทนากรณ์ Chief Business Officer บริษทั เอพีดี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 02-7901300

138 น.ส.เมตตา จนัทะเกษ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี บริษทั เอฟเอ็มซี เคมีคลั (ประเทศไทย) จ ากดั. 087-0977619

139 น.ส.บษุรัตน์ เดชเบญจชยั เจา้หนา้ท่ีน าเขา้และส่งออก บริษทั เอฟเอ็มซี เคมีคลั (ประเทศไทย) จ ากดั. 094-964-5658

140 นางอ าไพ ชนะโชติ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เอ็มเอส ซพัพลาย เชน โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-7156500

141 นายปฏิมา สุคนธมาน ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เอ็มเอส ซพัพลาย เชน โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-7156500

142 น.ส.สมจิต มีศรี หวัหนา้งานขาเขา้ทางเรือ บริษทั เอ็มโอแอล โลจิสติกค(์ประเทศไทย) จ ากดั 02-287-7878 #837

143 น.ส.คณิตา จงแสงทอง หวัหนา้งานขาเขา้ทางเรือ บริษทั เอ็มโอแอล โลจิสติกค(์ประเทศไทย) จ ากดั 02-287-7878 # 841

144 รภสัศา พรมเฮียง Customs Inbound Specialist บริษทั เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี 087-6000808

145 สรรวสุ เบค Customs Inbound Specialist บริษทั เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี 061-6199039

ช่ือ - นำมสกุล



ที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์
146 จินตนา ถนอมสตัย์ ผูจ้ดัการโลจิสติกส์ บริษทั ไอรอนแมน ( ประเทศไทย ) จ ากดั 038- 134385-90

147 ชุติมา เชยชุ่ม บริษทั ฮวัเหว่ย อินดสัเทรียล จ ากดั 038-337207

148 นายปริภูร์ิ เมฆอากาศ Customs Manager ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 033-659990

149 น.ส.นนัทนิกา สุขสง่าเจริญ Customs Analyst ,Import-Export ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 033-659649

150 นายชชัชยั ละเอียด นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 02-1261558

151 น.ส.อาภามาส บญุพอ นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบติัการ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 02-1261558

152 น.ส.ศศิธร ร่มจนัทร์ ผูจ้ดัการ หจก.ร่มจนัทร์ชิปป้ิงแอนด์ ทรานสปอร์ต 02-2495624

153 นายสกนธ์ ร่มจนัทร์ ผูจ้ดัการ หจก.ร่มจนัทร์ชิปป้ิงแอนด์ ทรานสปอร์ต 089-9227450

ช่ือ - นำมสกุล


