
ค ำชี้แจงเพ่ิมเตมิ

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏบิัตกิำร
หลักสูตร “ควำมรู้เก่ียวกับพิธีสำรฉบับที ่1 

เพ่ือแก้ไขควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำของอำเซียน"

วันจันทร์ที่ 14 กันยำยน 2563 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุฒชาต โทร 02 667 7037

ผู้มีสิทธเิข้าร่วมสัมมนาตามรายชื่อที่ประกาศ เป็นผู้ที่สมัครตามช่องทางที่ก าหนดและสมัครเข้ามาในระบบก่อนหลังตามล าดับ

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 

    ภายในวนัศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 มิฉะนั้นแล้ว สกก. กพก. จะขอสงวนสิทธกิารเข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการของ สกก. กพก. ในคร้ังต่อไป



ล ำดบั บริษัท
1 นาย อดิศักด์ิ มากพันธุ์ สยามนิสทรานส์ จ ากัด
2 นาย จีระสิทธิ์ วงษ์กสิกร D.I.N. SOLUTION CO., LTD.
3 นาย พณิชย์ อัศวสถาพร Deloitte
4 นางสาว หทัยรักษ ศรีธนกฤตเวทิน บจก.ชินวาอินเทค
5 นางสาว กีรติรัชต์ สกุลชนะรัตน์ ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด
6 นางสาว วรากร น่วมส าลี บริษัทซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จ ากัด
7 นาย Pramote Panleesakul LOGWIN AIR+OCEAN
8 นางสาว เรวดี ช้างขนุน สยามเมกซ์
9 นางสาว พีรพรรณ ร่วมสุข Senko (Thailand) Co., ltd.

10 นางสาว พัทธนันท์ วิมลธรรม Double a (1991) public company limited
11 นาย ศุภชัย อวิรุทธ์สุวรรณ บจก.เอส.เค.คอนโซลิเดเตอร์ 
12 นางสาว พูลศรี โพประยูร ซี.พ.ีเมอร์แชนไดซ่ิง จ ากัด
13 นาย ไชยา พันธ์แก้ว We are Logistics (1998) CO.,LTD
14 นาย สมศักด์ิ บัวเงิน C.P.INTERTRADE CO., LTD
15 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุวรรณะโสภณ Charoen Pokphand Group co.,Ltd.
16 นางสาว มาเรีย ส าลี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)
17 นาย วิษณุ จารึกเสถียร อีเทอร์นิต้ี แกรนด์ โลจิสติคส์ จ ากัด (มหาชน)
18 นางสาว จิรภา ปัญญาศิริ บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากัด มหาชน
19 นาย ยุทธเดช สุวรรณมณี ท๊อปซัคเซสส์
20 นาย ฉัตรชัย ทองวงษ์ CPPC PLC
21 นางสาว สุธิดา กาญจนวงศ์ โบลโลเร่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
22 นาย กานต์นิธิ จิรายุเจริญสุข บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ้ป จ ากัด
23 นางสาว พจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์ บจก.เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ปทท)
24 นางสาว ปัทมา เหลืองอร่าม บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากัด
25 นาย ยศวริส ณ เชียงใหม่ บจก ออล-เวย์ โลจิสติกส์
26 นาย ทัศน์พัสกร อลงกรมะนี บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จ ากัด
27 นาง วิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์ -
28 นางสาว ญาโณภาส สุประดิษฐ์ FITESACNC 
29 นางสาว วิไล ศานติยานนท์ ว.ีเอ็ม.พี โลจิสติคส์ จ ากัด
30 นาย เดชา ศรีสุข KDP LOGISTICS ((THAILAND)CO.,LTD.

ชื่อ - นำมสกุล
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31 นาย ธนัท นุ่มประสิทธิ์ ฮาร์มอนี โลจิกติกส์ 
32 นาย เฉลิมชัย ถาวรชูฟุง้ บริษัท บ.ีบ.ีโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
33 นางสาว งามสิรี งามทรัพย์มณี Aisin Asia Pacific Co., Ltd.
34 นางสาว มลฤดี หนุนวงศ์ ดีเอสวี  แอร์แอนด์ซี จ ากัด
35 นางสาว ปิยธิดา ไชยปัญญา ZF  Lemforder Thailand
36 นาย วิบูลย์ ธีรอภิศักด์ิกุล หจก.  ว.ีแซททิสไฟอิ้ง
37 นาย ละอองทิพย์ เอี่ยมปฐม Star overseas co., ltd.
38 นาง ธนัฏฐภรณ์ โสธรธรรมณ์ TNT express worldwide (Thailand) Co.,LTD
39 นาย สวัสด์ิ ทีพ่ัก DHL Global Forwarding (Thailand) Ltd. 
40 นาย ธนัท เอื้อวิทยาศุภร บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
41 นาย สราวุธ วงษ์สุข นิชิอัส(ไทยแลนด์) จ ากัด
42 นางสาว อรณี สุขข า โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากัด
43 นางสาว วิภา เกตุจ ารัส CJ Logistics(Thailand) Co.,Ltd.
44 นาย ประสิทธิพร  อังศุวาทิน เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)จ ากัด
45 นางสาว สุณี โอสถารยกุล พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล เทรดด้ิง ประเทศไทย จ ากัด
46 นางสาว วาสนา ภักดี ADIENT (THAILAND) LTD
47 นางสาว ศิริพร ด ารงเจริญ แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
48 นางสาว ศรินทร ทองอินทร์ เอดับเบิล้ยู ไทยแลนด์
49 นาง วรรณวิไล ปานแสง อจิลิต้ี จ ากัด
50 นาย  สุพจน์ ศรีส าอางค์ K Line Thailand Ltd.
51 นางสาว จินตนา แพทย์วิบูลย์ Huawei technologies thailand co., ltd
52 นางสาว ชุฏิกานต์ รัตนคช สยาม ลีเกิ้ล (ประเทศไทย)
53 นางสาว ปวีณ์ธิดา อินทนา ซีพีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด
54 นางสาว เพิม่สิน เกียรติปัญญาสกุล Vision Freight International Co.,Ltd.
55 นางสาว จันทน์โกมุท นิธิศุภโชค TOMITA ASIA CO., LTD
56 นางสาว สาริศา ใจจังหรีด โตโยโบ (ประเทศไทย) จ ากัด
57 นางสาว ปฐวีกาญจน์ เย็นจิตร เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จ ากัด
58 นางสาว นฤมล นกแก้ว ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)
59 นางสาว ภิรญา พีรถาวรชัย เอช-ดี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
60 นาย ณัฐชนน จันทองปาน Denso International Asia Co., Ltd.
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61 นางสาว ทิพย์อุบล หอมจันทร์ ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด
62 นาย ปริญญา เขตคาม TAPMA
63 นางสาว ปรินทร ปัจจุสานนท์ HDMC THAILAND LIMITED.
64 นาย พรเทพ เสมารัตพันธ์ MITSUI-SOKO (THAILAND) GROUP
65 นาย นายลภชัย สืบสายพร้อม siam council group
66 นาย ขชุพล ใจทหาร FEILO SYLVANIA(THAILAND) 
67 นางสาว สภัทร์พร บุทธรักษา เอ็ม โอ แอล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)
68 นางสาว Kanjana Nithutthong MOL-logistics(thailand) co.,th
69 นาย สุเมธ เตชทวีภาคย์ LYNXGISTICS INTER  FREIGHT CO.,LTD
70 นาย ณัฐเวช อัฐมี TNTT Logistics co.,ltd
71 นาง นงนุช  เกิดนุ่ม ฮาเบอร์ กรุ๊ป จำกัด
72 นางสาว นิภา จันทร์ทิพย์ โตโยต้า ทูโช โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด
73 นางสาว อภิรดา จุฑารัตนกุล ไอยรา โกลบอล อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จ ากัด
74 นางสาว สิริกุล  เต็กตระกูล บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ากัด
75 นาย นิวัฒน์ ยะซัน รีนุสโลจิสติก จ ากัด
76 นางสาว ณัฐสรา แก้วนุช Totota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.
77 นางสาว สุพัตรา วังศรีทอง บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)
78 นางสาว กรรณิการ์ ภูอ่ยู่ Nittsu Logistics(Thailand)Ltd
79 นาง ศตภัค พจนากรณ์ Tara-Asia logistics Co.,Ltd
80 นางสาว มาลี วงษ์มะกะ KART (THAILAND) LIMITED


