ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 สัญจร
สาหรับ “เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง”
รุ่นที่ 3 - 5 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
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ชื่อ - นามสกุล
นายจักรกฤษณ์ สุใจแก้ว
นายบุรัสกร สุภาษี
นางสาวนัฐณี รักรุ่งเรืองกิจ
นายกันตวัฒน์ ธีระวิทยภิญโญ
นางสาวกันยาวีร์ มั่งคั่งมีสุข
นางสาวมลฤดี หนุนวงศ์
นางปริญญาภรณ์-สาลี
นางสาวศิริตลา แสงด้วง
นายอัครยุทธ์ จันทะบุรมย์
นางราตรี กิจนีชีว์
นางสาวอภิรดา จุฑารัตนกุล
นางสาวจารุวรรณ ขันโท
นางสาวบวรลักษณ์ หวังรัชนนท์
นายจิรายุทธ คุ้มครอง
นายณัฐวุฒิ บานนิกูล
นางสาวมณี เลิศภูมิปัญญา
นางสาวขวัญเรือน จันทร์ทรี
นายเกษม อาภรณ์ภิญโญ
นายสงกรานต์ วงศ์อัษฎาพร
นางสาวพจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์
นางสาวกวันรัตน์ ช้อยทวีรัชต์
นายโอฬาร จันทร์พิทักษ์กุล
นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริพงษ์
นางสาวสุดารัตน์ คาบัวโคตร
นายศักย์ฐภัสร์ ดารงสุขพงษ์
นายอนุพงศ์ ใสแก้ว
นางสาวณัฐวดี อิ่มบุญ
นางสาวพินทุรัตน์ ฉันทอุทิศ
นางสาวสิรินยา นาคเสน
นายบุญส่ง ตั้งวัฒนศิริกลุ
นางสาวอรุณรัตน์ ประสพรัตนสุข
นางสาวสุพีรยา งามเลิศ
นายนนทิวรรธน์ สามัญบุตร
นางสาวเพียงออ พ่วงพี
นางสุธีรา บุญธรรมาทิตย์
นางสาวศิริพร แก้วศรี
นายปาณโกสะ สุพงษ์ธร

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
เจ้าหน้าที่
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Acs shipping
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หจก ทรัพย์สมบูรณ์ผลไม้ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
บริษัทดีเอสวี แอร์แอนด์ซี จากัด
บริษัท
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
Nippon express.logistics(thailand)ltd
Yusen logistics
บริษัท ไอยรา โกลบอล อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จากัด
บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จากัด
Yusen logistics (Thailand) Co.,Ltd
HANKYU HANSHIN EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.
มิตซูบิชิ คอปอเรชั่น แอลที (ไทยแลนด์)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.ซี. ฟอร์เวิดเดอร์
บมจ สยามแม็คโคร
บริษัท ไทยรุ่งยูเนีย่ นคาร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรุ่งยูเนีย่ นคาร์ จากัด (มหาชน)
บจก.เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)
บ. มิตซูบิชิ คอร์เปอเรชั่น แอลที ไทยแลนด์ จากัด
เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จากัด
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชั่น แอลที (ประเทศไทย) จากัด
อนีลา เยม อินเตอน์เนชั่นแนล
บริษัท แอดวานซ์ มารีน โลจิสติกส์ จากัด
บริษัทเบย์วา อาร์. อี. โซลาร์ ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
T.Z. MASTER CARGO CO.,LTD
MCLOGI
บริษัทคาร์กิลล์สยามจากัด
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนสโก้ ชิปปิ้ง จากัด
บริษัท แนสโก้ ชิปปิ้ง จากัด
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รุ่นที่อบรม
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพัทธนันท์ รองวัง
นางสาวสุจติ รา สุขพานิช
นางสาวอัจฉรา บุณยวงศ์วิโรจน์
นางสาวกัลยารัตน์ ปรีชาเจริญศรี
นางสาวสุภาภรณ์ จืรวัฒนสกุล
นางวิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
นางสุภาพ เอี่ยมกลิ่น
นางสาวณัฐชยา ผกามาศ
นางสาวธนาพร ไหมทอง
นางจิตชญา สุทธิวงศ์
นางสาวธาราภรณ์ อ่างแก้ว
นางสาวชญาดา เขียนนอก
นายนนรวี ชัยชมภู
Kannika worahan
นางสาวสุดธิดา ฝ่งตระกูล
นางสาววรรณารัตน์ ธนันต์ชัยสกุล
นายละอองทิพย์ เอี่ยมปฐม
นางสาวรัตติกาล วินชัย
นายมนตรีรัตน์ ผการัตน์สกุล
Mongkol Nilobolvong
นางสาวมลฤดี คาผง
นายทวีศักดิ์ ชวนรุ่งเรือง
นางสาวนภาภรณ์ ทุเรียน
นางสาวปพัชญา คันทมาลา
นายชาคริต แนวพญา
นางสาววัชรี วงศ์วัชระ
นางสาวปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย
Sulisa Tamair
นางสาวสิวนาท สายโสภา
นางสาววิชชุดา แสนเมืองมูล
นางสาวหทัยรัตน์ ทรัพย์สิน
นางสาวจุฬณี ธรรมอุบล
นายอัฐยุทธ สุธรรมชัย
นางสาวลินดา จรรยาประเสริฐ
นางสาวมนัสวี อ่อนเค
นายเอนก บุญธรรม
นางสาวชยุดา สีคา
นางสาวพรรษกรณสร ชนช้าง
นางนารี อินทรสุวรรณ
นางสาววิไลวรรณ์ ลุม่ ล่า
นางสุวิมล เงินทอง
นางชลดา ไยยะผลสุข
นายธรรมนูญ ผิวขาทองดี

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

รุ่นที่อบรม

บริษัท Faltec SRG (Thailand)CO.,LTD
DELOITTE
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บริษัท อีสท์-เวทส์โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จากัด
บริษท
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
FM global logistics co.,ltd
กระทรวงพาณิชย์
Yusen logistics
บริษัท โกโย ไคฮุน ไทยแลนด์ จากัด
บ.โยโกฮามา ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บจก เอ็ม พี อินเตอร์ โปรเกรส
Boonma Moving & Storage Co., Ltd.
บริษัทฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด
พงษ์ศิริ โลจิสติกส์
คิงเพาเวอร์
NXP Manufacturing (Thailand) ltd.
KUEHNE + NAGLE CO., LTD.
One plus one
ITL TRANSPORTS CO., LTD.
Damco Logistics Co.Ltd.
บริษัท ท็อปฟร์อม บราเชีย แม่สอด จากัด
บริษัท แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท
บริษัท
บริษัท ไทยสมเด็ก โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท
Kuehne-nagel ltd
บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จากัด
World Trans Logistics.co.th
บริษัทย้งเชาว์จากัด
บริษัท ยูลิงค์ แอร์ ซี ทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท ยูลิงค์ แอร์ ซี ทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จากัด
บริษัทคิงเพาเวอร์
บจก.ภูดาบิลเดอร์
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ชื่อ - นามสกุล
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นางสาวดาวิกา วิศิษฎสุนทร
นายรวิพล
นายรพัตร รัตนะ
นางสาวสุจรี า เพ็งยา
นายกฤษณ์ทักษ์ภณ ชัณญาภาษณ์กาณธิชา
นายชานนท์ นิ่มสุวรรณ
นายกานน ภาณุพันธุ์
นายจิรวัฒน์ อรุณ
นางสาวสุพัตรา น้อยภา
นาย
นางสาว ปฏิญญา ปาเมืองมูล
นางสาวนันทภัค ไทรเล็กทิมช
นางสาวปาริชาติ นิติธรรมวุฒิ
นางสาวฐิติมา ต้นโสภา
นางสาวชลธิชา จันทรส
นางสาวบุษกร ศรีสดุ ดี
นางสาวอนุวรรณ ฝอยทอง
นายชัชวาลย์ กล้ารอญ
Tassachai Tangsearmsak
นายจิรศักดิ์ อินเอีย่ ม
นางวรารัตน์ ชมิด
นางสาว ชัญญาพัชญ์ นพคุณจิรารัตน์
นางสาวอโนทัย สุดโต
นางธัญสมร สุนทรโฆษิต
นางสาววารุณี ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
นางสาววริศรา แสงอรุณ
นายปภณภัท เจริญโชคปัญญา
นางสาวทนัชดา ศรีนาค
นางสาวชลธิชา กลิ่นกุหลาบ
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นางสาว ฐิติพร ถาวร
นางสาวนันท์นภัส จันทร์ศิริ
นางรัชดาภรณ์ ทิณรัตน์
นายสิทธชัย เดชธราดล
นายวิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล
นางกัลยา เดชธราดล
นางสาวจารุวรรณ ขันธะโฮม
นายอานาย ละออยสุวรรณ
นางสาวสุมณทิพย์ อัครมณีกาญจน์
นางสาวมนันพัทธ์ เพชรคงสถิตย์
นางสาวกาญจนา จ้อยม่วง
นางสาวมาริษา จิตชุ่ม
นางสาวนันทพร ผลมี

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัทชัยนาทองจากัด
ชัยสมสุขฤดี
สานักงานกฎหมายรพัตร รัตนะ
บ.บลูสกายคาร์โก้แอนด์เทรดดิ้งจากัด
เอกชน
สานักงาน ป.ป.ท.
บริษัท
บริษัท เฟรทเซน โลจิสติกส์ จากัด
หจก.กนกอร อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
บริษัท เอิร์ธชิปปิ้ง จากัด
บุคคลภายนอก
บ.แฮร์เมสชชชช
บจก.ไทยสมเด็จ เซอร์วสิ
ไตร-เจน โซลูชั่น
บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แมททีเรียลเวิลด์ จากัด
บริษัทคาร์โก้เพอเฟค จากัด
บ.บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย)จากัด
MaterialWorld company Ltd.
เอเชีย คอมพลีท เทรดดิ้ง
บริษัท รีนุสโปรเจค โลจิสติก จากัด
บมจ. ไทยโคโคนัท
บริษัท ไทยโลจิซทิคส์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท
CENTRAL GROUP
Acutech global logistics co.,ltd
SOMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEM
(THAILAND),LTD
NMB-Minebea Thai LTD.
NMB-MINEBEA THAI LTD
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อะคูเท็คท์
Deloitte
อะคูเท็ทค์ โกลบอล
บริษัท มารูยาม้า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จากัด
Acutech.
บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
Ericsson (Thailand)
บริษัท อะคูเท็คท์ จากัด
บริษัทณัฐพงษ์ เทรดดิ้ง (999)จากัด
บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด

รุ่นที่อบรม
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ชื่อ - นามสกุล
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นางสาวณพิชญา แข่งขัน
นางสาวพลอยภัสสรณ์ เปลี่ยนปาน
นางสาวมลพิลา แก้วกนก
นางสาวอัญชลี เป้าบ้านเซ่า
นางสาวศกบภัทร สรวมศิริ
นายกิจติศักดิ์ โมลา
นายพลแพน บุญมั่น
นายเพิ่มลาภ ปาวรรณโน
นายศุกล นักบุญ
นางบังอร พ่วงวงษ์
นางสาวกมลวรรณ ดินทอง
นางสาวนันทนีย์ ใจจริงจิตร
นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว
นางสาวศิรินธร มะเส
นายณัฐพงศ์ ตันกายา
นางสาวปณิชา ปะโนรัมย์
นางศิริพร อังคณากุล
นางเกศศิริ ชนะพจน์
Wilawan Sornpechnarintr
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ชรประสิทธิ์
นางสาวศศิกานต์ สกุลรัง
นางสาวมนัญชยา เชวงเกียรติ
นางสาวกนกษร รัตนสมบูรณ์

146
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นางสาวอมรรัตน์ ตะไลย์
นางสาววลัยณัฐ น้อยมล
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นางสาวณัฐธิดา แสนโคตร
นางสาววราภรณ์. รัตยาวิศิษฐิกุล
นางสาวกรรณิการ์ มอมประโคน
นางสุนิสา เขตตานิม
นางสาวสุกัญญา เกียรติกาจาย
นางจุไรรัตน์ มานะสัมมากิจ
นายพงศธร อิทธิธนากร
นางสาวจารชุา เมธีพุทธิ
นางสาวชุติมา รัชวัตร์
นางอารีย์ เพ็ญสุข
นางสาวภาวินีย์ ผุเพชร
นางสาวณิชากร อิ่มแตง

160
161
162

นายกาพล คงวิทยานนท์
นายวริทธิ์ ชูวารี
นางสาวทิพวรรณ ปวารณา

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

รุ่นที่อบรม

บริษัท
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
เทคนิค วอเตอร์เจ็ท
บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์โลจีสติ๊ก จากัด
H-D Motor (Thailand) Ltd
GRACE LOGISTICS CO., LTD.
บจก.อุบลซันฟลาวเวอร์
บมจ.สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรสทรานสปอร์ต
บจก.อุบลซันฟลาวเวอร์
บริษัทเอสซี อิมเม็ก ทรานสปอร์ต จากัด
ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD.
บริษัทเอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จากัด
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Lucky Global Freight Co.,Ltd.
HDMC
บริษัท วิชั่นเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัทฮอนด้า ล็อค ไทย จากัด
Thai Polycarbonate Co.,Ltd.
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
บริษัทเอกชน
บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
จากัด
บ.ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด ( มหาชน )
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
จากัด
Harley Davidson
Nippon. Express. Logistic tjailand
บ. นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิกติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD.
บริษัทนิปปอน เอ็กซเพรส โลจิกติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
NIPPONEXPRESS LOGISTIC THAILAND
APL Logistics Svcs (Thailand) ,Ltd.
บริษัท อะคูเท็คท์ จากัด
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
บริษัทวินแชนซ์อินดัสตรี จากัด
SAIC Motor-CP
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนตจากัด
ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รไี ฟนิ่งจากัด
Sankyu
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167
168
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172
173
174
175
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
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187
188
189
190
191
192

นายพงศ์ระพีพร อาภากร
Makoto Tambe
นางสาวกรกนก จงราช
นายสุรตั น์ วิรัตกพันธ์
นางสาวนลิน ศรพรหม
นางขนิฐา ไชยศรี
นายกฤษดา นิลประภา
นายนพดล เริ่มรัตน์
นางจงรักษ์ วิเชียรเครือ
นายพรเทพ เสมารัตพันธ์
นายธวัชชัย อารุงสัจจะ
นางสาวปียนุช นภาโชติ
นางสาวบุษยพรรณ แก้วมูล
นายถาวร พิศงาม
นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย
นางสาววัชราภรณ์ บุบผาพฤกษ์
นางเอกมาศ พันธุ์วิชาติกุล
นายธนากร เชยนิ่ม
นางสาวธนาพา เตชะเกษม
นางธัญธร อัมระนันท์
นางสาวชญากาน ตรีเหลา
นางสาวณัฐยา เคลือบทอง
นางสาวกาญจนา อุ่นละม้าย
นางสาวพิชญนันท์ บุญญะชัยพิศุทธ์
นางสาวศุภากร กลิ่นน้าหอม
นางสาวดวงพร อึ่งชัยภูมิ
นางสาวจุฑามาส สุขอิ่ม
นางสาวอภิญญา ถาวรศักดิ์
นายชานน สิงหรา
นางวราภรณ์ หนูดา

193
194
195
196
197
198
199
200
201

จินดาพร เฉลิมชัย
บุญญนุช อนันท์เจริญยศ
นายนพดล ศักดิส์ ุรยิ ผดุง
วรัญญา สาระพงษ์
ปุณณยวัฒน์ ธารงวิทวัส
นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
นางสาวพิชชานันท์ ทองมา
นางสาวมัทธา รุกขะรัตน์
นายทรงเดช สุวรรณนาคะ

202
203

นางสาวศิริวรรณ สายคา
นายภากร นวลพรหม

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
ฟิลลิปมอร์รสิ เทรดดิ้งไทยแลนด์
Siam Nistrans Co., Ltd
บริษัทเมนชิปปิ้งเซอร์วสิ จากัด
KWE Kentsu world express(Thailand)Co., Ltd.
เออีซีเมิร์ซ
บริษัท สยามนิสทรานส์ จากัด
APL Logistics Svcs (Thailand) Ltd.
บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จากัด
APL Logistics Svcs (Thailand) Ltd.
มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จากัด
Worldlink Shipping co., Ltd.
Ford Sales and Service (Thailand) Co.,Ltd.
กรมส่งเสริมการเกษตร
บริษัท พรอทพท์ โพรวายด์ จากัด
โพสโค-ไทยน๊อคซ์
Adient Thailand
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จากัด
บ.ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด ( มหาชน )
บ.ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด ( มหาชน )
บ.ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด ( มหาชน )
บริษัทอีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ อยุธยา จากัด
บ.เคทีอะโกร จากัด
Pacific Prosperity Development Co,Ltd.
บริษัท อิเซวัน (ประเทศไทย) จากัด
แปซิฟิค พรอสเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
อิลิมาเทค (ประเทศไทย) จากัด
แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จากัด
Western Digital Storage Technologies
(Thailand) LTD
เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จากัด
เจียไต๋ จากัด
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส
เจโทร กรุงเทพ
บริษัท
สวอง แมนูแฟคเจอริ่ง
บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แพรนด้า จิววเลรี่ จากัด (มหาชน)
บุคคลทั่วไป

รุ่นที่อบรม
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นายอนันต์ ประดับมุข
นางสาวเกศินี เทพศิริ
นางสาวพูลศรี โพประยูร
นางสาววิจิตรา มาลาสุวรรณ
นางสาวพรพิชญา ปากกล้ม
นางสาวปรารถนา ฉายปุก
นางยุพา อัศวพันธา
นางสาวศิภาพร ตระกูลกวินทยา
นางสาววันทนีย์ พิณโกศล
นางสาวธัญชนก เกิดศักดิส์ ิทธิ์
นางสาวกชกร บรรพัฒน์
นางสาวพิริยาภรณ์ บุญพิไล
นางสาวอรพิน เลิศวรปรีชา
นางปวีณา ผ้างาม
นางสาวจินตนา แพทย์วิบูลย์
นายเกียรติศักดิ์ วสิยมงคลกุล
นางสาวกัญจน์ชญา ภัคธรารุ่งโรจน์
นายเกริก
นางสาววรรณิภา เนตรปัญจะ
นายนที ศิริลักษณะพงศ์
นางสาวชนัญชิดา อ่อนทอง
นายฐิติพงษ์ โชคอานวย
นางสาวอภิญญา มีสักขี
นางสาวกนกภรณ์ สุขประเสริฐ
นางสาวหทัยรัตน์ ศรพรหม
นายสมสัสดิ์ เชิญสันติกุล
นายเฉลิมพล คงมี
นางสาวดวงใจ หฤทัยภูมิ
นางสาวยุพาพร คามูล
นางสาวจิรัติกร โพธิสน
นางสุรีรตั น์ แพไม้
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเจริญ
นางสาวลักษณา บุญล้วน
นางสาวจุฑารัตน์ เฮงสุวรรณ
นางสาวธันยาการย์ แก้วนิมิตร
นางสาวมาลัย ชมภู
นางราตรี อัตวรอนันต์
นายไพพิพัฒน์ ไชยช่อฟ้า
นางสาวกนิษฐา จันทรมาน
นายอัญชนะ สุดยาใจ

244
245

นางสาวปภาวี ตั้งผลงาม
นายณัฐพล มีเฉลา

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท ช.โชคอนันต์ จากัด
ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จก.
บจก.ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง
เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จากัด
บ. ทองไทยการทอ จก.
ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จากัด
บริษัทเบสโกลบอล โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท ทรานสปีด จากัด
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จากัด
กรมสรรพากร
Wako Logistics (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท
SIAM NISTRANS CO.,LTD.
หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จากัด
บริษัท
บริษัท เอสพีเอส โลจิสเทรด จากัด
ปัณณะกิจการ
ซัมอิล โฟม (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จากัด
หจก.เค.เอ็น เอ็กซิม
หจก. เพร็ฟวาเล็นซ์ โลจิสติกส์ โพรไวเดอร์
คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่(ประเทศไทย)จากัด
SUMITOMO CORPORATION THAILAND
Newell Rubbermaid (Thailand) Co., Ltd
Swarovski
เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์)จากัด
LG Electronics (Thailand)Co.,Ltd.
บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ปทท
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ อยุธยา จากัด
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ อยุธยา จากัด
บ.เอส.ดี.อินเตอร์ไลน์ เซอร์วิส จก
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ อยุธยา จากัด
บริษัท หลิงเย ประเทศไทย จากัด
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จากัด
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จากัด
สานักงาน ป.ป.ช.
KURARAY GC ADVANCED MATERIALS CO., LTD
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
บจก ดับเบิ้ลยู.บริการ
เบทเทอร์ลดี เดอร์

รุ่นที่อบรม
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นางนลินี ตั้งจิตร์พร
นางสาวยอดขวัญ คชฤทธิ์
นางสาวจิราพร สุริยะ
นางชุติมา อยู่อ่า

250
251
252

นางสาวสรัญรัชต์ บรมเจต
นางสาวเกวรินทร์ โชติ
นายชยพล พูลเณร

253
254
255

นางสาวมาริสา จันทร์ขุนทด
นางสาวภาวินีย์ เกื้อเส้ง
นายภูษิต วงษ์ชัย

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

นางสาววีนัส กิจพิรุฬห์
นางสาวปณิชา ธีระพันธ์
นางสาวบุญจิรา วรรณสุข
นางสาวสาวิตรี อรรถาวร
นางสาวสายฝน บูรณะถาวร
นางสาวภัคณภัทร ดิเรกธนยศ
นายธนเดช จริยวัฒนศิริกุล
นางสาวดารารัตน์ สุนทรชื่น
นางสาวพรเพ็ญ โชติรุ่งโรจน์
นายกฤต ก้องเจริญพาณิชย์
นางสาวชนิกานต์ ผุงประเสริฐยิ่ง
นางสมพร สมมิตรสถาพร
นายชาติชาย จารัสอรุณ
นางสาวโสภา สุติน
นางสาวพรทิพย์ พุ่มฉัตร
นางสาวอนงค์ ศรีบาง
นางสาวรุ่งนภา วิเศษสินธุ์
นางสาวจีราวรรณ ภู่ขาว
นายกฤธนัชราช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวพนารัตน์ อดุลสุขสิริ
นายอภิชา ประดับศรี
นางสาวศุภศิริ บุญประเวช
นางสุวรรณา มีสวัสดิ์
นางสาวสุชาวดี ศรัณยุตม์
นางสาวเอ่ราวรรณ สัญสาราญ
นางสาวฐาติยะรัตน์ แก้วภักดี
นางสาวโสพิฌาร์ หิรัญพงศ์ธวัช
นางสุชาดา เดชศรี
นางสาวคนึงนิจ ธนะติวะกุล
นางสาวรุจิภา แซ่อึ้ง

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
หจก.มานะซีคาร์โก้แอนด์คอมเมอส
Kuraray GC Advanced Materials Co,.Ltd
บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด
ไอรีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
Kuraray GC advanced materials Co.,Ltd.
บริษัทนิปปอนเอ็กซ์เพรสโลจิสติกส์
(ประเทศไทย)จากัด
Accord pilot logistics Thailand
บจก. ไทยฮับ88
TOYOTA TSUSHO LOGISTICS SERVICE
(THAILAND) CO.,LTD
ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่นด์ ไทยแลนด์
บจก. บีฟาสท์ กรุ๊ป
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จากัด
N & N FOODS COMPANY LIMITED
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท
บริษัท โชคสมุทรมารีน จากัด
บริษัท เอซีซีแอล โซลูชั่นส์ จากัด
CTI LOGISTICS CO., LTD.
ตรีเพชรอีซูซุ
บริษัท
บมจ.ปตท.น้ามันและการค้าปลีก
EBCI
บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จากัด
บริษัท
บจก.ซี.เอ็ม.อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เจพี โลจิส จากัด
PACIFIC STAR ALLIANCE CO.,LTD.
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
OR
Cti logistics co., ltd.
วีซี คาร์เซ็นเตอร์
Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จากัด
Brenntag Ingredients (Thailand) PCL
Best Global Logistics Ltd.

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2565

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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นางสุมณฑา สง่าเมือง
นางสาวชลธิชา บุ้นประสิทธิ์ชัย
นางสาวนิภาวรรณ หลอดอ่อน
นางสาวศุภกานต์ เกตุศิริ
นางสาววัชราพร ศิลาวรรณ์
นางสาววราพร หนองหว้า
นายปัณณวิช จิรธรรมธนากุล
นางสาวปิยมาตร์ นาละ
นางสาวปิยนันท์ เนียมประเสริฐ
นายนพดล น้านวล

296
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307
308
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312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
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327

นายปิยรัตน์ อัครวงศ์วัฒน์
นายพรเทพ ชีพทรงสุข
นายจักรินทร์ วงศ์ประไพ
นางสาวประติชญา ศรีช่วย
นายสมัชชา ศรีสุริยามินทร์
นางสาวสุชาดา นักฟ้อน
นางสาวสุกัญญา ดวงจาปา
นางสาวลาวัลย์ ลีลาธนวัฒน์
นางสาวศิรณ
ิ ัฏฐ์ จินดามงคล
นางสาวบุษยมาส แซ่ล้อ
นางสาวธนวรรณ นพหิรัญ
นายบอย สว่าง
นางสาวโชติกา วุฒิสาร
นางสาวชัญญา อินทชิต
นางสาวศรัญญา อุบลครุฑ
นางสาวขนิษฐา แสงเรือง
นายธีรพงษ์ ทองวงศ์เพชร
นางสาวลักษณา บุญสิน
นางสาวอัมพาภรณ์ กันบุญทา
นางสาวจารุวรรณ เกษสกุล
นางสาวนทวรรณ มหฤทธิ์
นางสาวปนัดดา ชลวิริยะนันท
นายพิเชษฐ์ เจตจารูญ
นายวุฒิชัย ไชยสนาม
นางสาวนิธิกานต์ บุญญาน้อย
นางสาวอุษณา งามถิ่น
นางสาวปภัสนันท์ หรั่งศรีสุข
นายชญานนท์ พัววรานุเคราะห์
นายอิศเรศ ปันม้า
นางเบ็ญจมาศ เปรมอนันต์
นายธวัชชัย เตชะเรืองจิต
นางอุษา จันทรพรชัย

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บจก. ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์
บริษัทโฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์จากัด
บริษัทโฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์จากัด
Hoya lens Thailand Ltd
บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จากัด
Baywa r.e Solar Systems
SILOM ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP
AMAZING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD.
อเมซซิ่ง โลจีสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จากัด
บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักซ์
(ประเทศไทย) จากัด
บจก. ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ
บริษัท ซีเราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จากัด
seadragon shipping service
บ.ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จากัด
บริษัท ยูนิคอน คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด
โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์
บริษัทโรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเซอร์
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จากัด
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด
บจก.เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
SIAM NIPPON STEEL LOGISTICS CO., LTD.
Bangkok bank
F&N Dairies (Thailand) Limited
ยังสตาร์ เอ็กเพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั้นแนล จากัด
อัญปัญ เซอร์วสิ จากัด
บริษัท
บริษัทไซเบอร์แพค จากัด
บริษัทไซเบอร์แพค จากัด
บริษัทไซเบอร์แพค จากัด
มรภ.สวนสุนันทา
บริษัท อาปิโก อมตะ จากัด
จีทีแอล (ไทยแลนด์) จากัด
AMAZING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD.
บริษัท อเมซิ่งโลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จากัด
บ.ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษสปีดอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จากัด
Decathlon
Decathlon
บริษัท เดอะเกรท239จากัด
แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จากัด
เจียไต๋ จากัด

รุ่นที่อบรม
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ชื่อ - นามสกุล

328
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นางสาวพราวรวี ชูแช่ม
นางสาวอารีรตั น์ ณรงค์วงค์วัฒนา
นางสาววนิดา จันทร
นางสาวสิปารัลณ์ ศักดิ์ปญ
ั จโชติ
นายณภัทร รุจิเสถียร

333
334
335

นางสาวญาญิฐา ทองเล็ก
นางสาวพิมพ์นารา กัลยา
นางสาวจิราภรณ์ สุขบุญสังข์

336

นายเวชวิสิฐ จันแรฃ

337
338

นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์
นางสาวปนัดดา อิ่มเจริญ

339
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330
331
332

นางปิ่นแก้ว มาพงษ์
นางสาวรัชนี จันทร
นางสาวอุดมลักษณ์ โสภณวาณิช
นางสาววัชรา สีตุธะ
นางสาวบุศรากร บุตรสืบสาย
นางสาวกรณิการ์ นาโควงค์
นางสาววิริญญา สิทธิเวช
นางสาวกัญญา ศรีเอี่ยมโฉม
นางสาวกัญญา ทวีโชคทองกุล
นางสาวพจมาน สุภาพ
นางรินทร์หทัย ศิริพัฒนโอฬาร
กาญจนา เจริญสุข
นางสาวอุษณา งามถิ่น
นางสาวปภัสนันท์ หรั่งศรีสุข
นายชญานนท์ พัววรานุเคราะห์
นายอิศเรศ ปันม้า
นางเบ็ญจมาศ เปรมอนันต์
นายธวัชชัย เตชะเรืองจิต
นางอุษา จันทรพรชัย
นางสาวพราวรวี ชูแช่ม
นางสาวอารีรตั น์ ณรงค์วงค์วัฒนา
นางสาววนิดา จันทร
นางสาวสิปารัลณ์ ศักดิ์ปญ
ั จโชติ
นายณภัทร รุจิเสถียร

333
334

นางสาวญาญิฐา ทองเล็ก
นางสาวพิมพ์นารา กัลยา

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

รุ่นที่อบรม

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จากัด
นิติกรปฎิบตั ิการ สานักงานเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
WD
WD Prachinburi
Western Digital Storage Technologies
(Thailand) Ltd.
Western Digital Storage Technologies
(Thailand) Ltd.
ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค
(ไทยแลนด์)จากัด
บริษัทเดอะไฟน์อินเตอร์เทรดจากัด
บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
จาโตโค
Jatco (Thailand) Co, Ltd.,
จาโตโค
จาโตโค(ประเทศไทย)จากัด
จาโตโค
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จากัด
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
บริษัทศรีราชา ฮาร์เบอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
บ.ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษสปีดอินเตอร์ ทรานสปอร์ต จากัด
Decathlon
Decathlon
บริษัท เดอะเกรท239จากัด
แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จากัด
เจียไต๋ จากัด
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จากัด
นิติกรปฎิบตั ิการ สานักงานเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
WD
WD Prachinburi
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ชื่อ - นามสกุล
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นางสาวจิราภรณ์ สุขบุญสังข์

336

นายเวชวิสิฐ จันแรฃ

337
338

นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์
นางสาวปนัดดา อิ่มเจริญ

339
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นางปิ่นแก้ว มาพงษ์
นางสาวรัชนี จันทร
นางสาวอุดมลักษณ์ โสภณวาณิช
นางสาววัชรา สีตุธะ
นางสาวบุศรากร บุตรสืบสาย
นางสาวกรณิการ์ นาโควงค์
นางสาววิริญญา สิทธิเวช
นางสาวกัญญา ศรีเอี่ยมโฉม
นางสาวกัญญา ทวีโชคทองกุล
นางสาวพจมาน สุภาพ
นางรินทร์หทัย ศิริพัฒนโอฬาร
กาญจนา เจริญสุข
ณัฐพล โยธา
สมศักดิ์ บัวเงิน
อาทิตย์ วนิชรัตน์
ธนชาต ก่อเกษมวงศ์
ปวีณ ยีมะลี
นางลลิตา จิตต์ปรีชาญ
นางสาวธิดา เนียมเปีย
นางสาวศสัย วงษ์เวช
นางสาววิภารัตน์ กุณา
นางสาวพัชมณ. ปัญญแก้ว
นางมณีวรรณ์ สินทรธง
นางสาววรรณภา สุมทมุ พฤกษ์
นางสาวจริยา จันต๊ะ
นางสาวเพียงอัมพร องค์วิศิษฐ์
นางสาวตุ๊กตา ปงปาละ
นางลัคนา ปัจวิทย์
นางสาวนิตยา ขวัญจริง
นางวัลลีณา มั่นสาธิต
นางสาวภัตศวรรณ แต้มคม
นางณรัณกนก งามจบ
นางสาวพลอยกมล สลักถ้วนถี่
นางสาวเหมือนฟ้า มิ่งขวัญ
นายธรรมนูญ ดีมาก
นางสาวสุกัญญา นามหน่อ

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
Western Digital Storage Technologies (Thailand)
Ltd.
Western Digital Storage Technologies (Thailand)
Ltd.
ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ไทยแลนด์)
จากัด
บริษัทเดอะไฟน์อินเตอร์เทรดจากัด
บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
จาโตโค
Jatco (Thailand) Co, Ltd.,
จาโตโค
จาโตโค(ประเทศไทย)จากัด
จาโตโค
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จากัด
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
บริษัทศรีราชา ฮาร์เบอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
บจก สยามแทคซ์คอนซัลแตนท์
Hana Micro
บ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส
บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จากัด
บริษัทฮาน่าไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กโทรนิคส จากัด มหาชน
บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คทรอนิกส
ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส
ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด มหาชน
Hana microelectronics PCL
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คทรอนิกสจากัดมหาชน
Hana Microelectronics Public Co., Ltd
Hana
บริษัทไบเซ็นเทนเนียลคาร์โกเซอร์วิส(2002)จากัด
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิกส์
Hana Microelectronic
บริษัท ฮาไมโครอิเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
Hana Lamphun

รุ่นที่อบรม
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจุฑารัตน์ ใยแก้ว
นางสาวณัฐนรี ผลบุญ
นางสาวยลลดี พันธุ์ปกรณ์
นายประจักษ์ ไชยอุดม
นางสาวศุภรินทร์ ซิ้มสกุล
นายสรพงษ์ รอดเรือน
นางตลับเพชร หวังพลาย
นางณัฐกนก ฤกษ์ปรีดาพงศ์
นางสาวพัฒน์ณิตา สืบเจริญถาวร
นายสพลจรณ์. ขันธรักษา
นายนัฐวุฒิ อิ่มเอม
นางสาวทิพยา ตันติพิษณุ
นางปราณีวรรณ สมาธิ
นายยุทธเดช สุวรรณมณี
นายภัทรกร วิทูวินิต
นางสาวสใบแพร สาสุนันท์
นางสาวลลิตา วิชัยศรี
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทิมเจริญ
นางสาวพจณีย์ เจษฎาอรรถพล
นางสาว กมลทิพย์ พูนฉัตรเพชร
นางสาวอาภากร กัลยาณมิตร
นางสาวสินณ
ี ัฐา เอื้อเฟื้อ
นายมงคล แซ่ลี้
นางสาวชนินาถ โฝงสูงเนิน
นายฮูสสาม ศรีท่าด่าน
นางสาวเพชรรัตน์ หกเหลีย่ ม
นางสาวนวีรินทร์ ระวีวงศ์วสุ
นางสาวสุกัญญา มีเย็น
นางสาวสกุลกาญจน์ ด่านสาคร
นางสาวศิริพักตร์ เนียมชาวนา
นายพูนศักดิ์ เอี่ยมชื่นยศ
นางสาวภัสราภา ฉลองกลาง
นายวิชา กลิ่นหอม
นางสาวภูนลิน อติเปรมชัย
นางสายรุ้ง มูลประดับ
นายกิจจา โรจนปณิธิพงศ์
นายไชยวัตน์ อินทร์หอม
นายธนาธิป ศรีภูธร
นางสาวนางสาวชรัญธร อหันตะ
นางสาวสุพรรณี คงขา
นางสาวสิรารมย์ ชีระวิทย์โภคิน
นางสาววรัญญา ลิวัฒนโสภา
นายอัคเรศ เลาหสุวัฒน์กุล

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิคา จากัด มหาชน
บริษัท บางกอกโคลด์สโตริจเซอร์วิส จากัด
บริษัท บางกอกโคลด์สโตริจเซอร์วสิ จากัด
KWE-kintetsu World Express(Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท 3เอ็มประเทศไทย จากัด
ทรานส์ นอร์ทเทอร์น จากัด
บริษัท ทีเคเอส เคมีคลั จากัด
บริษัท
บริษัท ฟรีเท็กซ์อีลาสติค จากัด
บริษัท ฟรีเท็กซ์อีลาสติค จากัด
บริษัท ฟรีเท็กซ์อีลาสติค จากัด
หจก พิษณุ เซอร์วสิ
Hankyu Hanshin express (Thailand) co.ltd
ท๊อป ซัคเซสส์
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
Capricorn logistics co.,ltd
Capricorn logistics co.,ltd
Capricorn logistics co.,ltd
ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จากัด
บริษัทสยามเอ็กซ์เปรส คอนเทนเน่อร์ จากัด
บจก. ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
บริษัท โลจิสติคส์ แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จากัด
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จากัด
บริษัท พิบูลย์ชัยน้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จากัด
บริษัท เลสชาโก (ประเทศาทย) จากัด
บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชียจากัด
บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโอ เอเชีย จากัด
บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัทพี.เค.ซี โลจิสติกส์ จากัด
เอกชน
Sankyu Thai
บริษัท เมเจอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท
บริษัทพาคอน เอ็นจิเนียริ่ง
AMAZING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD.
บริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คาเมล คอฟฟี่(ประเทศไทย)จากัด
Unify chemical company
PIRIYAPUL INTERNATIONAL LIMITED
บริษัทอาชิโมริ (ประเทศไทย)
UNIVERSE LOGISTICS INTERNATIONAL CO.,LTD.

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

418
419
420
421
422
423
424
425
426

นางสาวศิริพร อิทธิประเวศ
นางสาวจันทิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวประไพพรรษ มันทะติ
นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์เจริญ
นางสาวธาราทิพย์ เกิดทอง
นางกมลทิพย์ วุฒิสิริบรู ณ์
นางสาวนภสร สุดดี
นางสาวนภา คาจีระ
นางสาวผไทมาศ สิริประไพโรจน์

UNIVERSE LOGISTICS INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
กรมการค้าต่างประเทศ
บริษัท ไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท ไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จากัด
ไมโครชิพ เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์)จากัด
บริษัท ดีจีเอ็ม ซัพพอร์ท (ไทย) จากัด
บริษัท ดีจีเอ็ม ซัพพอร์ท (ไทย) จากัด
บริษัท ดีจีเอ็ม ซัพพอร์ท (ไทย) จากัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นางสาวพรรณวดี ทุมโฆสิต
นายทัศน์พัสกร อลงกรมะนี
นายสุขุม ตรากิจธรกุล
นางสาวปํญญ์สิรี ศรีสมบัทร์
นายจักรี อิศรางกูร
นางสาววันวิสาข์ คามีสว่าง
นางสาวจิระภา สุขสาราญ
นางสาวทิพย์รัตน์ ธรรมวิเศษศักดิ์
นางสาวณัฐชา ธารหาญ
นางสาวภัชณิกา ศรีใส
นางศุลีมาศ ต้นสกุล
นางสาวฐานิกาพีรญา โตธนะ
นางสาวอัมพุชินี วงศ์ศรีคาไชย
นางศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บรู ณะ
นายอนุวัตร จุลินทร
นางสุธิดา บุญเจริญ
นางสาววรินทร์. จันทร์เกษ
นายธนบดี ชูศักดิ์
นางสาวภคินี ออนคะไคร้
นางสาววรรณภา เฉื่อยกลาง
นางสาวณศิภัสร์ ธีรอมรรัศมิ์
นายเกียรติศกดิ์ วิจิตรพิเชียรกุล
นางสาวนวพรรษ์ แก้วไทรนันท์
นางจิตรชญา สุทธิวงศ์
Siriporn
นางอโณทัย ธนพิพัฒน์ชัย
นางสมสวย สาลักษณ์
นางสาวณัฐรุจา ไชยกองละ
นายชยกร ตั้งพัฒนกิจรุ่ง
นางสาวภัทราณี วิจารณ์พล
นางสาวสุชานันท์ โนรา
นายพงศ์เดช ตาวตา
นางสาวกานดา เนียมสิน

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จากัด
East asia shipping(Thailand)ltd.
บริษัท ดี เอส วี แอร์ แอนด์ ซี จากัด
บ.ยูเซ็น โลจิสติกส์
มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที(ไทยแลนด์)
บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูขนั่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
Cargill Meat(Thailand)Ltd.
บริษัท เดอะคาร์เอ๊กซ์เพรสโลจิสติกส์ จากัด
I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC CO.,LTD
บริษัท เดอะคาร์โกเอ๊กซ์เพรส โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท
บริษัทมิตซูบิชิ คอร์เปอร์เรชั่น (แอลที) ไทยเเลนด์ จากัด
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
บมจ. ล่าสูง (ประเทศไทย)
บริษัท ซัคเซสเคลียร์เเร้น ชิปปิ้งเซอร์วิส จากัด
บุคคลธรรมดา
บ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลทีไทยแลนด์จากัด
TSC
บริษัท จีโอดิส ไทย จากัด
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
Eqd
บริษัท อลูคอน จากัด (มหาชน)
บริษัท
กรมการค้าต่างประเทศ
บริษัท เอที โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท
บริษัทมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที ไทยแลนด์ จากัด
บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที จากัด
สโตร์&โลจิสติกส์/สายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
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ชื่อ - นามสกุล

34
35
36
37
38
39
40
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43
44
45
46
47
48
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

นายกฤตพล กฤตวรันธร
นางสาวมนฤดี น้อยสอน
นางสาวเอกธนิดา วันเพ็ง
นางสาวสุวรรพร จิรัฐฐิตินันท์
Suphischar anawatprayoon
นางสาวนราวดี กรุณี
นางสาวสุภาพร อาจธนู
นางสาวรัฐนันท์ วีระพัฒน์วราภา
นายธรณินทร์ พันธุ์พิทย์แพทย์
นางสาวชญาดา พิทักษ์สายชล
นางสาวฐานิดา ป้องมา
นางญาณิฐา เดชงัด
นางสาวกอบแก้ว เจริญสินโอฬาร
นางฉวีวรรณ หมื่นภักดี
นางสาวธนิวรรณ บูรณะภากรณ์
นางสาวสุนสิ า จุ้ยกะมุด
นางสาวเพ็ญสุข มานะจิตต์
นางธีรารัตน์ รอดโฉมฉิน
นางสาวชมพูนุท วงษ์วิกิจการ
นางสาวพรพรรณ ธนโชติกานนท์
นางสาวชมพูนุท คมนโชติ
Buapin Angakappech
นางสาวสุวิมล แสงอรุณวิชชุ
นางสาวสุวรรณี กอเผ่าพาณิช
นายอรุษ โปยไธสง
นางสาวดารุณี มนต์คาถา
นายศิวกฤษฏิ์ เจนวิพิชย์
นางสาวนิภา จันทร์ทิพย์
นางสาวณัฐสรา แก้วนุช

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

นางสาวพักตร์วิภา ขาวเอี่ยม
นางสาวชัญญ์ณิชชยา อภิธีรนันท์
นายไอลวิน ฮาหนับ
นายอนุชา นาคสิทธิ์
นางสาวณิชยาณัฏฐ์ สุวรรณยุติ
นางสาวนงนุช พาชอบ
นางบุญณภา ปัตตาละคะ
นางสาวโสภาวรรณ โลนุชิต
นายประมาณ สาระพงษ์
นางสาวระพีพร ธรรมชา
นางสาวปฐวีกาญจน์ เย็นจิตร
นางสาวรัชนก ครามสระน้อย
นางสาวศิรินันท์ สิทธิกณ
ั ย์

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท คูห์เน่พลัสนาเกิล้
YCH(Thailand) Co., Ltd
บริษัท โชนิคอินเตอร์เฟรท จากัด
INTERTRADE LOGISTICS CO., LTD.
NRS logistics (Thailand) co., ltd.
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
Hoya Lens
เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จากัด
Oocl logistics
Oocl logistics
บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จากัด
บ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
เจเจ เวิลด์ไวด์ จากัด
บริษัท บริคเนส เซอร์วสิ จากัด
INDORAMA GLOBAL SERVICES
HFC Prestige Manufacturing (Thailand) Ltd.
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จากัด (มหาชน)
บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จากัด
CITY Group
Three Forest Co., Ltd
บริษัท
NMB-Minebea Thai LTD
บ เบทเทอร์ซิสเท็ม จากัด
บ.แอ็บบ้า เอเจนซีส์ จากัด
บุคคลทั่วไป
บริษัท โกลบอล อาร์เมอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คลาสกวิ้น (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท โตโยต้า ทูโช โลจิสติกส์ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พี.ที.แอร์ คาร์โก้ จากัด
หลิงเย อินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย)
บริษัท บางกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท เอ แอนด์ บี แอสโซซิเอเต็ด จากัด
บริษัทยิบอินซอยจากัด
บริษัท ยิบอินซอย จากัด
บริษัท ไทยลอจิซทิคส์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
SEWT KORAT LIMITED
บริษัทเลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์เอเชีย จากัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี ประเทศไทย จากัด
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ชื่อ - นามสกุล
นายธนชาติ ศรีวิสุทธิลักษณ์
นางสาวพรรณทิพย์ โสภาศรีพันธ์
นายหัสพงศ์ โรจนหัสดิน
นายนิรมิตร ประชุมวรรณ
นายสมเกียรติ ปริสุทธิจติ
นายเศรษฐพงษ์ จรืยวัตรสุ
นายพงศ์วิทย์ ชูยิ่งยง
นางสาวชนาภัทร ธนธรรมพิทักษ์
นางสาวภิรญา พีรถาวรชัย
นางสาวชาลิสา ผลเจริญ
นางสาวประทุมพร จีนก๊ก
นางสาวชลชญา มั่นคงธนธารง
นางสาวเพิ่มสิน เกียรติปัญญาสกุล
นายชัยชาญ ศุภกิจกาญจนา
KARN RATKASIKORN
นางสาวรวิภา ฉัตรจารุวิมล
นางสาวไพรินทร์ แดงใส
นายอภิวิชญ์ สิทธิจาลอง
นางสาววรรณวิมล บัวสาย
นายโสภณ แซ่เล้า
นางสาวรพีพร บุตรโคษา
นางสาวจีรนันท์ จีรสุวรรณคุณ
นางสาววาสนา มณีวงศ์
นางสาวจินดาพร พฤกษ์คณะการ
นางสาวรวีวรรณ ตุละรัต
นายชยุต พิชยอาภากร
นางสาวอัยลดา ธีรประทีป
นางรังสิมา ภักดีภูมิ
นางสาววรารัตน์ ทิพเจริญ
นางสาวกนกพร คูณเพชร
นางบุศรินทร์ สโรบล
นางสาวรวี ศิริเงิน
นางปาริฉัตร กิตติวิโรจน์
นางสาวกุลธิดา เปลดี
นางสาวนันทิยา วีระสมิทธ์
นางสาวกรรณิการ์ แซ่หลั่ม
นายนิภัทร จงประทีป
นายจรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์
นายบุญทวี สมสุขสวัสดิ์กุล
Ratthakrit Kamondhanasawat
นายศรพจน์ เอมศิริธนะนะนันต์
นางสาวมาริษา มิ่งสุข
นางสาวปรินทร ปัจจุสานนท์

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ออมรอน อีเลคทรอนิคส์
Acutech.co.,ltd
บริษัท กรุงเทพ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จากัด
K.G.M.SERVICES CO.,LTD.
บริษัท เอชดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จากัด
BDP ASIA - PACIFIC
บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จากัด
HDMC (Thailand) Ltd
บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท วีเอสเคม1970 จากัด
ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD.
Vision Freight International Co.,Ltd.
E.H.UTARA (THAILAND)CO., LTD.
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
บริษัทไทยโพลีอะซีทัลจากัด
ฮอนด้า ล็อค ไทย จากัด
กรมสรรพากร
นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จากัด
เช้งเก้อร์ (ไทย) จากัด
บ. เคมิคอลพลัส จากัด
บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จากัด
ซังกิวไทยจากัด
บริษัท Nippon Express Logistics
NIPPON EXPRESS LOGISTIC CO..TH
บริษัท เซ้าท์สตาร์ มารีน จากัด
บริษัท เซ้าท์สตาร์ มารีน จากัด
บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษัทวินแชนซ์อินดัสตรี จากัด
บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จากัด
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
บจก. สุรพลนิชิเรฟู้ดส์
KWE
ชังกิว
IRPC
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยามนิสทราน จากัด
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
KWE
บริษัท พี.เจ การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จากัด
Toyota Tsusho Logistics Service (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทสยามนิสทรานส์

รุ่นที่อบรม
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

นายสุบรร บัวขาว
นางสาววรัญญา พรหมชนะ
นายชเนศวร์ ชิตวรากร
นายศุภชัย ภูหงษ์
นางสาวธัญญรัตน์ ทวีสุข
นางสาวสุรางค์ทิพย์ พันพูรักษ์
นางสาวพีรดา สุวรรณพฤกษ์
นางสาวทศพร สันติเฟื่องกุล
นางสาวพัชรา มีธรรม
นางสาวจินตนา เหล่าสิทธิ์
นางสาวทราย เครือวัลย์
นางสาววนิดา ประจงไสย
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

นางพราวพร ภู่เจริญยศ
นางวารินทร์ บุษบรรณ
นิรมล สิมสวัสดิ์
นายสิริวตั ร ล่าหงษ์
นายกฤชวัฒน์ จาปีพุทธชาติ
นายสรณ สังขกนิษฐ
ฐิตาภรณ์ ศรีสุข
Sukrittra wongkloy
สวิตต์ อุปราช
ยุวพร สรเลขกิตติ
นางสาวฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์
นายชเนษฎ์ ปรีชารณเสฏฐ์
นายวิบูลย์ ว่องไวพาณิชย์
นางสาววันวิสา สุนทรรักษ์
นายสมศักดิ์ ทวีแก้ว
นางสาวกุลภาภร เครือครุฑ
นางจิราภรณ์ พานิชชวลิต
นางสาวญาณิศา สงแก้ว
นางสาวชนัญธิดา กรมสิงห์
นางสาวญาณภา สุประดิษฐ์
นางสาวสุทธินันท์ พิมพ์หมื่น
นางสาวยุวดี พิพัฒน์ธารงรัตน์
นางสาวจริย ดาวจรัสแสงขัย
นางสาวณิชากร กองสุวรรณ
นางสาวแวววิเชียร ไชยสอาด
นายชาญวิทย์ สุคนธสิงห์
นางสาวสมาพร มากรุง
นางสาวนพรัตน์ วัฒนธร
นางสาวอโนทัย มณีธนู
นางสาวสุพัตรา ประไพตระกูล

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
APL Logistics
ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท สยามนิสทรานส์ จากัด
Sumitomo Corporation Thailand Ltd
บมจ.เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย)
บจ.บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
บริษัท ไทเซอิ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
บ.ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จากัด
Western Digital Storage Technologies
(Thailand) LTD
ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จากัด
บ.ไวต้า จก.
ซีพีเอฟประเทศไทย (มหาชน) จากัด
กรุงเทพ เวทดรัก จากัด
เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จากัด
ซีพ-ี เมจิ จากัด
ซีพีแรม จากัด
Western Digital Storage Technologies (Thailand) Ltd.
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส
กรมการค้าต่างประเทศ
ISEWAN THAILAND CO.,LTD
บ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-แดน จากัด
DENSO International Asia Co.,Ltd.
แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จากัด
Denso Sales Thailand Co.,Ltd.
ซ๊พ-ี เมจิ จากัด
ซีพีแรม จากัด
ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จากัด
ซีพีพีซี จากัด(มหาชน)
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
Denso Electronic (Thailand) co.,ltd
บริษัท ฟินนิช ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด
บจก สยาม ไทโย โชจิ
ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เกรทช์ เซอร์วิส อินเตอร์เทรด จากัด
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเกศอุไร ยืนยงชัยวัฒน์
นายวศิน ชัชวาลย์
นางสาวจิณห์จุฑา วรณิต
นางกณิศพัชร์ บุญยรัตนสกุล
นางอาณา อุดมกวินกุล
นายณัฐพงศ์ ธีรอภิศักดิ์กุล
นางสาวภัทราพร หอมเกษร
นางสาวสมลักษณ์ อยูม่ ั่น
นางสาวสุมาลี เรียนวิเศษชัย
นางสาวรัชนี สมบูรณ์
นางคุณัสนันท์ อัครศรุตพงศ์
นางสมบุญ เกิดเพทางค์
นายธนิต เอกอรรณพ
นางสาวนภัสรพี ทิพย์ประสิทธิ์
นางสาวสุกัญญา สอาด
นางอนัญญา สุขมาก
นางสาวนิศากร ศรีวิชัยลาพรรณ
นายบวรกิต อมรถกลสุเวช
นางประทุม เจริญชัย
นางสาวภัทชีญา ราฑฎร์ปญ
ั ญา
นางสาววริษา ตระการฤกษ์
นางสาววรัมพร สงรัตน์
นายอนาวิล ผลิผลเกิด
นางภาวิณี ฉิมพิภพ
นางสาวจิตตินันท์ ปกป้อง
นางศุภวรรณ พงษ์พิทักษ์
นายณัฐพล คงรักษาคุณ
นายปรีดา สมมิตรสถาพร
นายธนวัฒน์ มรุธราเลิศ
นางสาวสุพัตรา เจริญทรัพย์พานิช
นางสาวพิมพ์วรา ยุกตานนท์
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ฉาย
นางสาวพัลลภา อินปา
นางสาวจิตสุภา อ่อนนุ่ม
นางสาววราภรณ์ มาสะและ
นายศิวกร แก้วใส
นางวีณา ทีบิดา
นางสาวเจนจิรา แจ่มแจ้ง
นางสาววรินนา ธาราพรหม
นางสาวพรพรรณ เทพรักษ์
นางสาวรุ่งทิวา เขียวนันใจ
นายนิทัศน์ จิรธรรมธนากุล
นางสาวพัชรี จักรกุล

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จากัก
บจก บียอนด์ คาร์โก้
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
ทั.ราด (ประเทศไทย) จากัด
อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวเทค (ประเทศไทย) จากัด
King Furniture Thai Co., Ltd
บ.เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จากัด
อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวเทค (ประเทศไทย) จากัด
Kwe Kintetsu World Express
บริษัท วิศววิทย์ จากัด
Prosperous Cargo Logistics Co,Ltd.
A.P. Moller - Maersk
บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
ซูมิโตโม รับเบอร์(ไทยแลนด์)จากัด
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จากัด
Toyota Tsusho Logistics Service (Thailand) Co., Ltd
บริษัทเอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์)
บริษัทTntt logistics
บริษัท โชคสมุทรมารีน จากัด
CTI LOGISTICS CO.LTD
CTI LOGISTICS CO., LTD.
CTI LOGISTICS CO.,LTD.
บจก.ไดมอนด์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จากัด
บริษัท บางกอกเยนเนอร์รลั เอ๊กซ์เพรส จากัด
ห้างหุ้นส่วน วัน เทรดดิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท เฟรทเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฟรอรอล แมนูแฟ็คทูริ่ง กรุป๊ จากัด
บริษัท ฟลอรอลเเมนูเฟคเจอริ่งกรุป๊ จากัด
Canon Hi-Teac Thailand Ltd.
ส่วนขายต่างประเทศ/บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม
เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์
บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
บมจ.โพสโค ไทยน๊อคซ์
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
WorldBest Logistics Co., Ltd.
SILOM ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จากัด (มหาชน)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาววัลลภา สุภาพ
นางสาวสมใจ สุขุมพันธ์
นางสาวขนิษฐา ปานนิสัย
นางสาวดวงตา อุบลบาน
นางสาวขนิษฐา ขากัน
นางสาววรรณา ลาภโรจน์ไพบูลย์
นางปวีณา อรุณไทย
นางเพชรรัตน์ ยอดดาเนิน
นางสาวธนพร ไมตรีจติ ต์
นางสาวกัญจน์รตั น์ สุขวิมลเสรี
นางสาวสุภา หิรัญแพทย์
นายเกียรติณภัทร ยังสูงเนิน
นางสาววรรณภา วรรณเจริญ
นายจิรวัฒน์ ปุยอรุณ
นางสาวปุณยนุช หนูมา
นางสาวสิริวมิ ล ขาวละมูล
นางสาวรังสิมา เตชะวัฒนเศรษฐ์
นางสาวลภัสรดา รุ่งรุจธนโชติ
นางสิริวรรณ อัครเสรีนนท์
นายชัยสิริ จิตติอาภรณ์
นางสาวสิรมิ า สโรชวาสิน
นางสาวอัณชณา ทรัพย์สว่าง
นางสาวซัลมา บินกาซัน
นายบัณฑิต ซุ้ยวงค์ษา
นางสาวสุรยี ์ สาตรสาร
นายนรวรรธน์ ชัยธันยโรจน์
นายธีรภัทร แซ่เชี่ย
นางสาวสุธารส โสภา
นางสาวนารามาศ นงนุช
นางสาวกนกกร กมลพัฒนะ
นายพัชรวุฒิ เกิดหอม
นายชวัลวิทย์ เมืองสุข
นายสมศักดิ์ เธียรนาราโรจน์
นางสาวอุษณา งามถิ่น
นางสาวสุทธารัตน์ กอเซ็ม
นายธนพันธ์ สุวรรณสโรช
นางสาวปิยพิชญ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์
นางสาวภาพิมล ศรีใหม่
นางสาวศศิธร สอนไข่
นางวรรณวิลัย ยะเชียงคา
นางสาวกรวิภา ชัยชิตามร
นางสาวเพ็ญศริ ช้างโต
นางบงกชมาศ วังสถิตธรรม

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท
บริษัท
Seadragon Shipping Service Co.,Ltd.
บริษัท
ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จากัด
บริษัท
Seadragon shipping service co,.ltd.
โรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เซอิวา ไพโอเนียร์ เฟรท จากัด
บจก.ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ
บริษัท ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จากัด
ROJANA DISTRIBUTION CENTER CO., LTD.
บริษัทซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จากัด
CTI LOGISTICS CO.,LTD
บริษัท สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จากัด
บริษัท เดียบอน พีซี จากัด
บริษัท ซีดราก้อน ชิปปิ้ง เซอร์วิซ จากัด
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
กรุงเทพ เวทดรัก จากัด
เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จากัด
แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จากัด
ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จากัด
ซีพีพีซี จากัด(มหาชน)
เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด
เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด
เจียไต๋ จากัด
เจียไต๋ จากัด
อาคเนย์เกษตรกรรม จากัด
อาคเนย์เกษตรกรรม จากัด
ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จากัด
ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จากัด
บ.ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ แวนเทค (ประเทศไทย)
บริษัท ทรานสโป โลจิสติกส์ จากัด
SIW
หจก.ภัณฑาคาร ชิปปิ้ง
บริษัท ยูนฟิ าย เคมิคอล จากัด
บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
FOODSTAR CO.,LTD.
บริษัท ไทนฮอนด้า แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
บริษัท ไดก้า (ไทย)จากัด
Western Digital
Bayer Thai Co., Ltd.

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่
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ชื่อ - นามสกุล
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254
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257
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260
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264
265
266
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270
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273
274

นางสาวสุวรรณษา พงษ์สมยศ
พงษ์ศักดิ์ นากศรีงาม
นรัฐ วัฒนกุลเจริญ
ณัฐรดี วิชยพรจรัส
กนกวรรณ ศรีเลิศ
นายฉัตรชัย ทองวงษ์
กานต์นิธิ จิรายุทธเจริญสุข
นายเลิศชาย แซ่อึ้ง
นางสาวพิมพ์พิชชา เกิดสุวรรณ์
นางสาวMonta Jansab
นางสาวฎาณุตา วัตะตุ้น
นางณรัณกนก งามจบ
นางสาวอรดี พลสงคราม
นายปรมะ สิทธิโรจน์
นางสาวรัชนก ไวสุวรรณ์
นางสาวสุธาวัลย์ บุญมาก
นางสาววณิชชา เจียตระกูล
นายศิลา สัมฤทธิ์
นายรังสรรค์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวปุณฑริก สถิตวิริยากุล
นางสาวรุ่งนภา บุญรอด
นางปวีณา ตรีโชติ
นายชนธัญ จารูญทัต
นางสาวรัสยา เมืองแวง
นางสาวธนิตา เวสารัชกิตติ
นางสาวพัชรี เนื่องจากโจ้
นางสาวณัฐติยา คงกะพันธ์
นางเพลินพิศ งามวงศ์วัฒนา

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

นางสาววิภาวรรณ์ วุฒิศักดิ์
นางสาวอธิษฐาน ศรีรส
นางสาววิภารัตน์ กองแก้ว
นางสาวจิตตราภรณ์ จูมตะคุ
นางสาวประภัสสร ขวัญอ่อน
นางสาวจันทนา เมืองมา
นางสุรีภรณ์ อนันต์กติ ติกลุ
นางสาวพิมพ์พร เบ็ญเจริญ
นางสาววัชราวรรณ แจ่มเจริญ
นางสาวปัณณ์ตวรรณ์ ลิ้มวัฒนะ
นางสาวปรารถนา บุญทา
นางสาวพนิดา คาประสพ
นางสาวสุจติ รา นามมนตรี
นางสาวฐิติพร ชื่นธีระวงศ์

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
Leschaco customs clearance (thailand ) ltd
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
บริษัท เฟรทมาร์ก โลจิสติกส์ จากัด
Hana
บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทไบเซ็นเทนเนียลคาร์โกเซอร์วิส(2002)จากัด
บริษัท ซิตี้โซน เอ็กเพรส
HANA
บริษัท
บริษัท แคนดิดั๊ค จากัด
Allnex Co., Ltd.
บริษัท ซังกิวไทย จากัด
บริษัทThai arrow
บริษัท ไทยแอโรว์ จากัด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
Capricorn logistics co.,ltd
ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จากัด
Capricorn logistics co.,ltd
บจก. สยามเอ็กซ์เปรส คอนเทนเนอร์
บริษัท เอส.เอ.ออโต้ จากัด
บริษัท เวสเทร์นแอพไพลแอนซ์ จากัด
บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทพี.เค.ซี โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท โพสโค ไทยน๊อคซ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูมิคอร์ พรี เชียส เมทัลส์ ไทยแลนด์ จากัด
บริษัท อีจี กรุ๊ป โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท อีจี กรุ๊ป โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บจก. ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
บริษัท
DHL SUPPLY CHAIN (THAILAND) LTD.
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่
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หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
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นางไปรมา ไพรวัลย์
นางสาวกรวิการ์ จิตรครองสิทธิ์
นางสาวชญาภา แสนพินิจ
นางสาววรรณกร ตันเต็ก
นายพิสิษฐ ซิงห์
นางสาวสุนันทา ศรีอาวุธ
นางสาวนพเก้า ประมงกิจ
นางจีระพร ผ่องอาไพ
นางธัญญพัทธ์ ลิ้มประเสริฐ
นายสุรเชษฐ์ อึ้งชัยนิพัทธ์
นางสาวอัจฉรี รักษากุล
นางสาวกาญจนา เพ็ชรคา
นางสาวอัญพัชร์ ชาตรีจรัสรัตน์
นางสาวนฤมล ศุขปราการ
นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์

บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จากัด
บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จากัด
บริษัทเอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จากัด
บริษัทเอฟแอลเอส 1993 ไทยแลนด์ จากัด
บริษัท อี้ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
Henkel (Thailand) Ltd.
Henkel (Thailand) Ltd.
Home product center
บริษัทสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมจากัด
บริษัท อี้ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
บจก.นิตโต เซโก (ประเทศไทย)
บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ ประเทศไทย จากัด มหาชน
บริษัท ธนยง วิศวกิจ กาจัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์
นายเอกรัตน์ โชคประสพรวย
นายวิวัฒน์ วังทอง
นางสาวธนารีย์ โพธิ์จันทร์
นางสาวชิราภรณ์ วงษ์วิลาส
นายนาภชัย สืบสายพร้อม
นายวันชัย เรืองฉิม
นายสุกิจ อรรุถกษณ์
นางสาวกาญจนา สวนมะลิ
นางสิริเพ็ญ ศิลป์สว่าง
นางสาวสุภาพันณ์ ชื่นอารมย์
นางสาวพิชญ์นาถ ธนาเลิศชัยสกุล
นายธนพล แซ่เซียว
นางสาวณัฐชุดา พิมพ์ดี
นางสาวธัญพิชชา สุริวรรณ์
นายสุวิชา ศูนย์แดง
นายปริมารถ พงษพิลาซ
นางสาววิภาดา พวงคา
นางสาวทิชา กาญจนโกศล
นางสาวปองจิต มโนพญา
นายธีระ แป้นงาม
นางณัฐฐิญา ใหม่แปลง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ALL IN ZEN LTD.,LTD
แฮนเดิล อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส
World united logistics (Thailand) co.,ltd.
บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่นเซนเตอร์ จากัด (สาขา1)
บ.สยามเคาน์ซลิ ฯ
สถาบันภาษาและธุรกิจการบินนิคส์

23
24
25
26

นางสาวสุทธิรตั น์ ชาลาธราวัฒน์
นางสาวชนิกานต์ พันธุ์ขะวงษ์
นางสาวกาญจนา ชัยวงศ์
นางสาวสุอังคณา หมื่นโอวาท

Nnr global logistics (Thailand)co.,ltd.
บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จากัด
Mitsubishi Corporation LT (Thailand) Co.,Ltd
บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จากัด
กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
Cargill Meats (Thailand) Limited
Yusen logistics (Thailand) Co.,Ltd
บริษัท อันจิ-เอ็น วาย เค โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จากัด
ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (แระเทศไทย) จากัด
เอส แอนด์ ดับบิว ทราเวล 2018
ฟอร์ด เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จากัด
Cargill Siam
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จากัด
Isuzu Motors International Operations
(Thailand) Co., Ltd.
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
บริษัท
บริษัท อลูคอน จากัด (มหาชน)
บริษัท อลูคอน จากัด (มหาชน)
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นางสาวดุรากร แสร์สินธ์
นายพิสิษฐ์ ตั้งพัฒนกิจรุ่ง
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
นางสาวประวีณาภรณ์ อรุณรัตน์
นางสาวอรณี สารภี
นางสาวลภัสรดา ชวาลา
นางสาววันวิสาข์ ฤทธิญาณ
นางสาวสุกัญญา โท่นสี
นางสาวพัชรียา วีระชาติ
นายชยพฤกษ์ อุปพงษ์
นางสาวชลธิชา โคประโคน
นายศรีน้อย จิตเปลื่อง
นายอนุ โตพุ่ม
supatra mattanakarn
นายชัยณรงค์ พรมนา
นางสาวอริสรา โสรัสสะ
นางสาวเยาวภา คาสระ
นางสาวอติมา เวชมี
นางสาวหทัยภัทร เตยโพธิ์
นางสาวกรชนก มุกมุนี
นางสาวชนกจิตร คาสามารถ
นางสาวสุนีย์ เสริมศิรโิ สภณ
นางสาวภัณฑิลา ภัทรจามร
นางสาวนาฏยา วงษ์เจริญสมบัติ
นางสาวมณทิชา แจ่มสุวรรณ
มลฤดี ดอกไม้เพ็ง
นางสาวมัณฑิญา แพนทิพย์
นางสาวณัฐสุภา พรมปลูก
นางสาวอัยยาดาร์ เจ้ะดุหมัน
นางสาววลีรตั น์ ไชยเสนา
นางสาวอรษา พรมทองนุ้ย
นางสาวศศิธร นาราศรี
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นางสาววาสนา ยั่วยวนดี
นางสาวธาชินี วิทยเจริญพงษ์
นายฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจติ ร

62
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65
66
67

Phattanunt Tanutpongpalin
นางสาวเสาวภา ชวนชัยสิทธิ์
นายศุภวัสส ชานะมัย
นายจิรวัฒน์ สาระพงศ์
นางสาวฤทัยรัตน์ กุญแจทอง
นายภิมุข เทียมเศวต

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

รุ่นที่อบรม

โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอที โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
NRS Logistics (Thailand) Co., ltd.
บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์จากัด
บริษัท เอ็นเตอร์ไพส์ ทรานสปอตอินเตอร์เนชั่นเนล จากัด
Korchina frieght thailand
DHL Express (Thailand) Ltd
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
Hellmann worldwide Logistics co.,Ltd
บริษัท ซีเกท โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
Indorama
บริษัท
Thai Lion air
Thai lion air
Thai lion air
ไทยไลอ้อน เมนทารี
ไทยไลอ้อน เมนทารี จากัด
บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จากัด
HPS TRADE CO.,LTD.
APL LOGISTICS SVCS (THAILAND) LTD
บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
บริษัท ไทยคัสตอมส์ เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซเี อส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
great wall motor manufacturing (thailand)
company limited
บริษัทยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จากัด มหาชน
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Element 6 Evolution Co., Ltd.
บริษัท รีนุสโปรเจค โลจิสติก จากัด
ธุรกิจส่วนตัว
บริษัท บางกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท ไทยโคโคนัท จากัด (มหาชน)
KPMG Phoomchai Tax Ltd.
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวปติมาภรณ์ การเดช
นางสาวชลดา พงศ์สุธรรม
Wiritphol Waisuwan
นางสาวเปมิกา ติระพันธ์อาไพ
นางสาวพัชราภรณ์ ไทยนุกลู
นายสุนทร ไมขุนทด
นางสาวกุลณัฐ จันทรทิพรักษ์
นางประภัสสร ผงปง
นางสาวทิพย์อุบล หอมจันทร์
นางสาววารีย์ยา รัตนวรคุณ
นายวรวุฒิ พลบุบผา
นางสาวแพรพรรณ รอดแก้ว
นางอัญชนา สุขเล็ก
นางสาววรวรรณ ไหล่วิจติ ร
นายชยุต อุดมปณิธ
นายธนินท์รัฐ กลิ่นช้าง
นางสาวณัฐกานต์ ผ่องแผ้ว
นางสาววรรณรดา ศรีใจติบ๊
นางสาวระพีพรรณ บุญเกิด
นางสาวอิศรีย์ รัตนวิมล
นางสาวดาริกา กล่อมมานพ
นางสาวกัญญ์วรา กัณถาวร
นางสาวฐณิตศ์ ร ขาทัพ
นางสาวนุชจรินทร์ เตวิทย์
นางสาวภัทราพร ซิ้มประยูร
นายสุชาติ ธานี
นายธนโชติ รัตตัญญู
นางสาวสุขุมาลย์ กุลประชากิจ
นางสาวพิชญ์มาลย์ เอื้อสามาลย์
นางสาวสิริกลุ เต็กตระกูล
นางสาวมาลี กมลสวัสดิ์
นายกฤตภาส พิชยอาภากร
นายทศพร แก้วชาติ
นางสาวนันทิกานต์ ดาเรืองศรี
นางสาวฐานิตา โสภา
นายภาณุมาศ สวัสดิ์
นางสาวผการัตน์ ยั่งยืน
นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์
นายเมียงโฮ ฮา
นายปธิกร ประสบโชคสมบุญ
นางสาวคณธรส ปิมแปง
นางสาวพิมพ์พิชชาเสือเถื่อน
นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

รุ่นที่อบรม

NMB Minebea Thai
EGAT
Leschaco (Thailand)Limited
NMB Ltd.
NMB-MINEBEA THAI LTD.
EGAT
SEWT KORAT LIMITED
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาปาง
บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จากัด
BCP
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)
บริษัท วันโอวันแฮท จากัด
V.C. Shipping & Service Co., Ltd.
Harley-davidson motor
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บริษัทลินเทค(ประเทศไทย)จากัด
ORION MACHINERY ASIA CO.,LTD.
Lear Corporation Southeast Asia
บจก.ไทยโพลีอะซีทัล
บริษัท เอ็มอีพี เอ็นจิเนียริ่ง-พลาสติก (ไทยแลนด์) จากัด
พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ ซังค์ (ไทยแลนด์) จากัด
Pioneer ocean freight
บริษัท เค.วี.ชิปปิ้ง จากัด
YQN International Logistics (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ปลวาฬชิปปิ้ง แอนด์ เฟรทฟอร์เวิร์ดเกอร์ จากัด
ดี บริการ จากัด
Thai polyacetal co.,ltd.
บ.บีดีพี เอเชีย-แปซิฟิค จากัด
SENKO THAILAND CO.,LTD.
บริษัท เซ้าท์สตาร์ มารีน จากัด
บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จากัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Eagles Air & Sea (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท เซ้าท์สตาร์ มารีน จากัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
POSCO Thainox
KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรี จากัด
SankyuThai
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวทิพวรรณ ปาละศักดิ์
นางสาวรัตนา
วารินกุด
นายอภิชาติ สุวรรณสิทธิ์
นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรกลั่นพะเนา
Pitisook Santisook
นายวัชรกาญจน์. มีคา
นายอายุบ ยง
นายอดิศักดิ์ มากพันธุ์
นายนพฤทธิ์ น้อยเล็น
นางสาวอัจฉรียา ไชยนิล
นางณัฐฏ์พัชร์ สักดาพิสุทธิ์
นางพิมพ์ชนก หนิมสุข
นายรัฐพล พิสยั สวัสดิ์
นางกฤติกา ประถมเสาร์
นางสาวจารีญา ประกอบธรรม
นางสาวชนิตา วจนะสิริวรรณ
นางสาวธิดารัตน์ คงศิลา
นางมนภร รุ้งระวีวรรณ
นางสาวมาลินี จุย้ สาราญ
นางสาวนัฐพร ทองสายลวด
นายธนวัฒน์ จันทร์แกมแก้ว
สกาวใจ บุญเพ็ง
ชลิต นิยมบัณฑิต
ศิริวรรณ ประเสริฐพรสุทธิ์
นางสาวสุขุมาลย์ เรืองรัตน์
นายรัชตะ จันทร์พาณิชย์
นายธนวินธ์ ลิ้มเจริญ
นายฟาอิซ มามะ
นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
นางสาวรุ่งทิวา เจริญดี
นายทศพล ศรีจวน
นางรัตน์ฉัตร กรรณ์อัศวโสภณ
นายชัยวัฒน์ อึ้งแสงศิริ
นายนพดล ท้วมขา
นางสาวอรนุช โปรณานันท์
นางเพชรา นนทภาธร
นางสาวพัชราภรณ์ สอนสะอาด
นางสาวประกายดาว เบ้าสองสี
นายอรรถพล เจริญชัยเนตร
นางสาวรุจิรตั น์ น้อยจันทร์
นางสาวอิสรา ลิ้มทองเจริญ
นายพิวิกรณ์ ธนบัตรชัย
นางสาวนวรรณ สืบสายลา

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จากัด
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จากัด
บจ. เมนท์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
Siam Nistrans Co.,Ltd
Nistrans Crop
Next company
บริษัท สยามนิสทรานส์ จากัด
กรมการแพทย์
ม.เกษตรฯ
กรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทโพสโค-ไทยนอ๊ คซ์ จากัด (มหาชน)
บจกไทยอุซุย
บ.สยามนิสทรานส์ จากัด
Siam Nistrans Co.,Ltd. (LAEM CHABANG BRANCH)
บริษัท
ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ตากัด
ฟอร์ด เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเวิล์ดแอร์โลจิสติกส์จากัด
เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จากัด
ซี.พี.คอนซูเมอร์ จากัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
เค.เอส.พี อุปกรณ์ จากัด
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จากัด
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท แหลมฉบัง ฟรีเทรดโซน จากัด
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
Schenker (Thai) Ltd.
บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วี ไซน์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จากัด
บริษัท เอสเอ็นที ชิปปิ้ง จากัด
บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทย จากัด
บริษัท เยลโลแคร์ จากัด
ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จากัด
ซีพีเอฟประเทศไทย (มหาชน) จากัด
เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จากัด
ซีพีพีซี จากัด(มหาชน)
บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จากัด
World air logistics
Schenker (Thai) Ltd.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

รุ่นที่อบรม
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นางสาวณุวภา ฐิติจุฑาชัย
นางสาวนลิน ศรีพรรธนกุล
นายศุภณัฐ เทียนแย้มใน
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นางสาวศริญญา สุบินนาม
นางสาววัศยาภรณ์ คนยง
นางสาวนัยนา วงษ์นาค
นางสาวสุรสา บุญทา
นางสาวรัสรินทร์ พัฒนา
นางสาวศิริพร ดารงเจริญ
นายสรรเพชญ ธนบัตร
นางกุลธิดา อมรสถิตย์
นายอานนท์ บารุงเอี่ยมปัญญา
Fanju huang
นายวิชัย เจือจันทร์
นางนุชนาถ ยันต์ฉิมพลี
นางสาวจันทนา กุณรินทร์
นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
นางสาวชนม์นิภา ชาวอบทม
นางสาวเนตรชนก แก้วมุข
นางสาวอิศราภรณ์ ปิ่นรอด
นางสาวณัฐรดา ธนกฤษศิริกณ
ุ
นางสาวสุนสิ า ไชยรักษ์
นางสาวพงศภรณ์ บัวดี
นางสาวสุกันญา เสียงหล่อ
นางสาวธัญญารัตน์ อยู่ยืน
นางสาวอภิญญา และนุ
นางสาวอรนุช อังสุขศิริ
นางสาวจริยา คาอินทร์
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นางสาวณัฐินี อริยตระกูลชัย
นางสาวพิมพ์ลดา ผลประเสริฐ
นายศุภชัย บวรพัฒนพงศ์
นายวชิรวิทย์ ศรีสริ ิ
นางสาวดาริณกานต์ นามมหา
นางสาววรพรรณ ชมดี
นางสาวณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์
นางสุกัญญา มัดซอและ
นายสนธยา ตันตราจิณ
นางสาวดุษฎี เวชมาลี
นางสาวรุ่งอโณทัย ไทรงาม
นางสาวปิยะมาศ บุญหนัก
นายวรภพ เสือพลาย

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท

รุ่นที่อบรม

Denso international
ดีแคทลอน ประเทศไทย
บมจ.เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ ประเทศไทย
Siam Kyosan Denso Co.,Ltd.
อิโต เซอิโค
บริษัท อิโตเซอิโก ประเทศไทย จากัด
Denso Thailand Co., Ltd.
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จากัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท kline thailand จากัด
SAIC MOTOR-CP.CO.,LTD
บริษัทสยามคอนเทนเนอร์
บริษัท บีนิว จากัด
Hongsa Power Co.,Ltd.
Best Global Logistics Co.,Ltd
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จากัด
บ.อิมเพคทราโค (ไทยแลนด์) จากัด
ไม่มี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
C.STEINWEG LOGISTICS (THAILAND) Co,.Ltd
TCC LOGISTICS LTD.
เคโมไซเอนซ์ จากัด
บริษัทไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จากัด
Great Wall Motor Manufacturing (Thailand)
Company Limited
RMA Automotive Co., Ltd.
World air logistics Co.,Ltd
Cargo world transport co., ltd.
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
Kwe
IRENE ENTERPRISE CO., LTD
ปปช.
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จากัด
Western Digital Storage Technology (Thailand) Ltd.
อะจิลิตี้ จากัด
บริษัท คองช์ บิวดิ้ง แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จากัด
หจก. วี. แอนด์ ซี. ชิปปิ้งเซอร์วิส
Western Digital
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ชื่อ - นามสกุล

196

นางสาวคัจฉนันท์ ชมภู

197
198
199
200
201
202

นายวชิระพงษ์ เผ่าเพ็ง
นางสาวประภาพันธ์ วิมลโนช
นางสาวกัญลิกา คาสิงห์
นายยศวัฒน์ ศุภส่ร
นางสาวนุชนารถ แพร่งพราย
นางสาวอรวรรณ เลิศสุรนนท์
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229
230
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นางสาวสมจิต เตชะงามสุวรรณ
นางสาวทีศนีย์ แก้วดอนรี
นางสาวรุ่งรัตน์ จิตรน้อมรัตน์
นางสาวจิตติมา เหลืองอ่อน
นางสาวนันทรัตน์ เลิศศุภกิจ
นายนครินทร์ อินทร์แก้ว
นายวิทยา สาระพันธ์
นายณัคร ศรีกรณ์
นางสาวพรพิมล จริยาวุฒิพงศ์
นางสาวนภาพร ยุกติรัตน์
นางสาวปาณิศา จินดารักษ์
นายประวิทย์ วิจิตรธนกูล
นางสาวลีลาวดี สนิทมาก
นางลักขณา วีระเสถียร
นางสาวปาณิสรา เกียรติยุทธชาติ
นายสุทิน สายสีแก้ว
นายเฉลิมชัย สุบรรณ
นางสาวภัณฑิลา หวังผล
นายธรณินทร์ เทศะศิลป์
นายกิตติพงษ์ สุทธิ
นางสาวปริฉัตร หมุดตะเหล็บ
นางสาววรรณิตา ตั้งศิริทรัพย์
Darawan Liamkajang
นางสาวน้าผึ้ง หอมฟุ้ง
นายบุญทอง เดชปรีชาชัย
นายจักรพงศ์ เมธาวัชรกุลโภคิน
นางสาวนฤมล ป้อมเอี่ยม
นางสาวลักขณา อรุณวัฒนชัย
นางสาวมณฑนะ สมเกิด
นางปุณยนุช เลิศนิธิวงศ์
นางสาวปิยะกาญจน์ อภัยโส
นางสาวณัฎฐิณี วิชัยดิษฐ
นางสาวปรมาภรณ์ ปลืม้ รุ่งเรือง
นางสาวพงษ์สุดา โคตรมณี

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
Sumitomo Rubber Co,Ltd
ทองไทยการทอ
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จากัด
บริษัทแอคคอร์ไพลอต โลจิสติคส์ ประเทศไทย จากัด
Leschaco
TOYOTA TSUSHO LOGISTICS SERVICE
(THAILAND) CO.,LTD
บจก เทยิ่น ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย)
บริษัท สปีดีชั่นจากัด
บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่
Beiersdorf (Thailand)co.,Ltd
SEALS THAI INTER CO.,LTD
CTI LOGISTICS CO.,LTD.
Leschaco thailand ltd
บริษัท ไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จากัด
Seals Thai Inter Co., Ltd.
บจก. เอ็กซ์แพนด์ ชิปปิ้ง
CTI LOGISTICS CO.,LTD
บริษัทเซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โชคสมุทรมารีน จากัด
CTI Logistics Co.,Ltd.
บริษัท ตรีเพชรอีซูซเุ ซลส์ จากัด
บจก. นิตโต เซโก (ประเทศไทย)
บริษัท เอซีซีแอล โซลูชั่น
EBCI
TOPGUN LOGISTICS
บริษัท รวมอาหาร จากัด
บ. บีฟาสท์ กรุ๊ป จากัด
พุทธชาด เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด์)จากัด
Isuzu Motors Co.,(Thailand)Ltd.
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท เลสชาโก้ คัสตอม เคลียเรนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
Imex Logistics co.,Ltd
Pacific Star Alliance
บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จากัด
Cti logistics co.,ltd.
Melco Logistics (Thailand) co., Ltd.
บ.พุทธชาดเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จากัด
โตเกียว ไซเรียว (ประเทศไทย) จากัด
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ชื่อ - นามสกุล
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นางสาวกัลยา วีระเสถียร
นางนิภาพร ปัดถามัง
นางณิชารีย์ ปานสุด
นายฮาฟีซดุ ดีน บือราเฮง
นางสาวณัฐธันยพร โชติสริ ิอดิรุจ
นางสาวสุมาลี กรมไธสง
นางสาวจริยาพร สุดาเดช
นางจารุวรรณ์ แตงมณี
นางชรินทร์ทิพย์ ชมชูเวชช์
นายพยุงศักดิ์ ภูเขม่า
นายประพนธ์ จิรธรรมธนากุล
นางสาวสุรตั นา วังรัตนากร
นางสาวมยุรี ไชยอยู่
นายธีธัช ภู่พงษ์
นางสาวสโรชา ทองคาสุก
นายสราวุธ วงษ์สุข
นางสาววไลพร บัวประเสริฐ
นางสาวสุดาพร ปรีชาธร
นางพัชรินทร์ แสนบัณฑิต
นางสาวนวรัตน์ คุ้มใหญ่โต
นางรุ่งทิพย์ ไชยไธสง
นางสาวสนกนก พุทธิสมบูรณ์
นางสาวจันทิมา พาเมือง
SUKANYA PRAKANTA
Samruay Singhol
นายสุพจน์ โพธิใต้
นางสาววัชรี เพชรกูล
นางสาวอังคณา ศรีเจริญ
นางสาวณัฐธยาน์ สุภาวงษ์
นายอังกูร แช่มกลิ่น
นายชัชวาลย์ เติมมณีรตั น์
นางสาวอุษณา งามถิ่น
นางสาวนันทนา เชื้อจาพร
นางสาวอณัญญา สุขกลาง
นางสาวณัฐพร สักกสินานนท์
นายประสิทธิ์ ศรีพอ
นายพีรพล รักษ์วิรยิ ะ

274
275
276
277
278

นางนันทินุช เทียมสิงห์โต
นางสาวรชาจันทร์ เปลี่ยนเพ็ง
นายนันทสิทธิ์ นันสบุตร
นางสาวสุนีย์ ศุภเสถียร
นางสาวปัทมาภรณ์ สาคร

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
CTI LOGISTICS CO., LTD.
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
บริษัท ฟลอรอล แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จากัด
บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บจ.พุทธชาดเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)
บริษัท อาร์เมย์ไท จากัด
บมจ โพสโค-ไทยน๊อคซ์
EBCI
ออฟโร้ดแอคเซสซอรี่ จากัด
SILOM ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP
maersk
บ. แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอช-ดี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อาปิโก้ จากัด มหาชน
บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จากัด
Seiwa Pioneer International Freight Co., Ltd.
CTI LOGISTICS CO.,LTD.
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด
Bangkok terminal logistics co.,ltd
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
บริษัท สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จากัด
FTS Transport Services Co.,Ltd.
DHL
บริษัทฟูจิ อิเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บีเคเอฟ แอโรสเปซ จากัด
บริษัท ซันคอล ไฮพรีชิชั่น (ประเทศไทย) จากัด
Monsanto Thailand Ltd.
เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด
บริษท เอลิท ทรานสปอร์ทเทชั่น เซอร์วิสเซส จากัด
บมจ.เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จากัด
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด
บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม /
แผนกบริการขายต่างประเทศ
Sumitomo Corporation Thailand
Sumitomo Corporation Thailand Ltd.
บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
FTS Transport Service Co.,Ltd

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 5 อบรมวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2565

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

279
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289

นางสาวพีราภรณ์ หมอตาบล
นางสาวณิชา แก้วภูสิทธิ์
นายจิระศักดิ์ สุขประสงค์
นางสาวภัทราวรรณ จอมสวรรค์
นายวิวัฒน์ วรสิริวัฒนานนท์
นางสาวปภัสรา กิติพจน์
บุญมา ตะยอด
ทวีวัฒน์ วงษ์เวชประสิทธิ์
ดรุณี เจริญคติธรรม
นายมงคลชัย อาริยวัฒน์
นายฐิติวัชร์ อมรพงศ์ธนากุล

290
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309
310
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319
320

นางสุวพร สุภผล
นางสาวอาภัชนีย์ ภิรมย์ปักษา
นางสาวลภัสรดา เนียมนุช
Supaporn Thaksin
นางสาวสิรริ ัตน์ ช่างปั้น
นายนายชนธัญ จารูญทัต
นายสุรจิต ทรัพย์แก้ว
นางสาววนารีย์ ด้วงอ้น
นางสาวภัทธิรา เจริญยิ่ง
นายนัฐพล เนื่องจานงค์
นางสาวณัฐวรรณ มณีเขียว
นางสาวอรทัย จรรยารยชน
นายเอกชาติ สารสิทธิ์
นายภัคศิษฐ์ ชาวดร
นางสาวสุพิชญา คุ้มมั่น
นางสาวชัญญ จั่นเพชร
นางสาววันดี คาประกอบ
นางสาวทัศนีย์ อยู่คง
นางสาวชญานันท์ เจริญจิต
นางสาวสุพรรณี ศิริศักดิไ์ พศาล
นายนพดล กิมิพันธ์
นางสาวอนันตา ภมรบวรพล
นางสาวนัตติพร กลิ่นจันทร์
นางสาววิภา เกตุจารัส
Walaiporn Chuenteerawong
นางสาวนิจวรีย์ จีนาคม
นายวสันต์ วงค์วัง
นางสาววิจิตรา เทพวัน
นางสาวธิติมา กันหาทอง
นางสาวนิติยา กันทะเขียว
นายภคพล พิมดี

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
บริษัท เอฟทีเอส บริการขนส่ง จากัด
CST INTER FREIGHT CO.LTD
บริ ไบเออร์ไทย จากัด
Bayer Thai Co,.LTD
บจก โตโยต้า ทูโช โลจิสติกส์ เซอร์วิส(ประเทศไทย)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
ซี.พี.อินเอตร์เทรด
บจก. เฟรมเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค
(ประเทศไทย)จากัด
บริษัท บางกอกโคลด์สโตริจเซอร์วสิ จากัด
KWE
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Indorama holdings limited
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จากัด
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จากัด
Capricorn logistics co.,ltd
Capricorn logistics co.,ltd
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Nippon express logistics Thailand co.,ltd
บริษัท จิ่วเหอไทย จากัด
บริษัท ชีฟ โอเวอร์ซี จากัด
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด
Auromex
FORD
Thai lion AiR
NIPPON EXPRESS LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท
บมจ. จีเจ สตีล
SIAM NISTRANS CO.,LTD
Pacon Engineering Ltd.
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ประเทศไทย
ผู้ประกอบการอิสระที่สนใจในงานศุลกากร
บริษัท
Henkel Thailand Ltd
บริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟีเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
UDX COMPANY LIMITED.

รุ่นที่อบรม
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวภคินี ออนตะไคร้
นางณัชชา คชบูรณ์
นางสาวสุพิชฌาย์ กุลเศรษฐ์สุวภา
นายศุภกิจ ปรีดาสิริ
นายอิศเรศร์ สิงห์โตทอง
นางทิพวรรณ ทองระย้า
นายเฉลิมชัย กิตติธนารัตน์
นางสาวศศิมา รัตนพันธุ์จักร์
นายอานาจ กาญจนาสมจินต์
นางสาวศุภมาส ข้อแจ๊ด
นางสาวกรกนก สมบุตร
นายธนกฤต ชินเชิดพงษ์
นางสาววรัญญา อุมาศิวะดล
นางสาวณิชาภัทร์ เทียนใส
นายชิตานันต์ ชิตานนท์

หน่วยงาน / องค์กร / บริษัท
GKN Driveline(Thailand)
บริษัท ฮายาชิ เฟลท์(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
คาร์โก้ แปซิฟิค โอเวอร์ซี จากัด
บริษัทแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท
บริษัท
shine international shipping & logistics co., ltd.
แคนนอลไฮเทคอยุธยา
โตเกียว ไซเรียว (ประเทศไทย)
บริษัท ไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จากัด
Maersk
Maersk
Maersk

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 5 อบรมวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2565

