
สัมมนาเร่ืองกฎว่าด้วยถิ่นก าเนดิสินค้า 
โดย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และกรมศุลกากร 
ภายใต้โครงการ Project for Capacity Development on Rule of Origin  

for Efficient Customs Procedures 

โปรแกรม 
ช่วงเช้า 
8:30 – 9: 00 ลงทะเบียน 
9:00 – 9: 15 พิธีเปิด 
9:15 – 10:30 ภาพรวมกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
10:30 – 10: 45 พักเบรก 
10: 45 – 12: 00 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 ค าถามท่ีพบบ่อยเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
14:30 – 14:45 พักเบรก 
14:45 – 15:15 ถาม-ตอบ 
15:15 – 16:00 การวินิจฉัยถิ่นก าเนิดสินค้าล่วงหน้า 

สถานที่และวันที่จัดสัมมนา 
 รุ่นที่ 1 วันที ่17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส 
 รุ่นที่ 2 วันที ่18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ส านักพิกัดอัตราศุลกากร ช้ัน 3 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
คุณวัฒนา สังข์ทอง  หรือ คุณศิริพร อุเลา โทร 02-667-7000 ต่อ 20-6458, 20-7032 

 โทรสาร 02-667-6970 อีเมลล์ : 107788@customs.go.th 



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ - สกุล บริษัท/ สังกัด หมำยเหตุ
1 คุณ chattayoth buakhem Trio Express Co., Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

2 คุณ chayut ieamngern Advance Cargo Express Co.,Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

3 คุณ Jarunee Thongpan ypc precision ( Thailand ) กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

4 คุณ Kamoltip Wuttisiribun Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

5 คุณ KANNIKAR POOYOO NIPPON EXPRESS(THAILAND) CO.,LTD กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

6 คุณ Kullanun Somsri Faltec SRG Global (Thailand) Co., Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

7 คุณ Niramon Sinpakdee Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

8 คุณ Oradee Pholsongkram NIPPON EXPRESS THAILAND กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

9 คุณ Paiboon  Puriteerangkul บริษัท ลิมไลน์ แอพพำเรล จ ำกัด กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

10 คุณ Salida Thongjan YPC Presision ( Thailand ) กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

11 คุณ Visuth Rujivipat Thai Beverage Logistics กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

12 คุณ Waleerat  Phosri Ford Operation Thailand Co., Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

13 คุณ Wimolrat Paisakdaskul DHL Global Forwarding (Thailand) Limited. กรุณำแจ้งชื่อ- สกุลภำษำไทย

14 คุณ กตเวทิตำ คล้ำยสุวรรณ บริษัท อินเตอร์ สตีล จ ำกัด
15 คุณ กนกกร หงษ์ทอง บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด
16 คุณ กนกวรรณ แก้วรักษำ SOKEN CHEMICAL ASIA CO.,LTD.
17 คุณ กมล หนูนันท์ บริษัทเอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ำกัด
18 คุณ กรรณิกำร์  โมลำสุข บริษัท แพคซีส โกล์บอล(ประเทศไทย)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมสัมมนา หัวขอ้ "กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินค้า 
 ส าหรับผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียในงานศุลกากร"
รุ่นที ่1 วันที ่17 มนีาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ  ห้องสุพรรณหงษ์ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี



19 คุณ กรวิกำร์ จิตรครองสิทธิ์ EXEDY Friction Material Co.,Ltd
20 คุณ กฤษติน  แก้วงำม บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จ ำกัด
21 คุณ กวีรัตน์ สังครัตน์ Ford Services (Thailand) Co., Ltd.
22 คุณ กัญญวรำ ศิริธนำธีรภัทร Ketsu World Express 
23 คุณ กัณฐำรัตน์ วรรณกูล Accord Pilot Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
24 คุณ กัณณพงศ์  เหลืองอ่อน บริษัท นิตโต้ มำเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
25 คุณ กันติรัตน์  จันทร์สโรจน์ Namoya Shinpo  Nation Group
26 คุณ กิ่งแก้ว  โตยะวณิช บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ ำมันพืช
27 คุณ กิติยำ ขันตี บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28 คุณ กีรติภัทร์ ศรีจันทร์ บริษัท สยำมโอคำมูระอินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
29 คุณ กุลนิดำ ฉิมปรำงค์ Tsurumaru Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
30 คุณ กุสุมำ  โพธิศ์รี บริษัท แสงทองสุข ชิปปิง้ โซลูชั่น จ ำกัด
31 คุณ เก่งกำจ  โชติญำณำธร องค์กรอิระด้ำนส่ิงแวดล้อม
32 คุณ ขวัญตำ แก้วสนั่น บริษัท อำชิโมริ (ประเทศไทย) จ ำกัด
33 คุณ จันทรรัตน์ อินทนพ FORD MOTOR COMPANY (THAILAND) LIMITED
34 คุณ จำรุวรรณ ธนัญชยำกร MIZUKI ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
35 คุณ จำรุวัฒ มิลินทำนุช บริษัททรำนซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
36 คุณ จิรำภำ  กิ่มนำงรอง บริษัทโชว่ำ รีเจียนนอล เซ็นเตอร์
37 คุณ จีรนันท์  สำยวิเศษ Sanyaluk logistics & fruits co.,ltd.
38 คุณ จุฑำมำศ อำตมประสังสำ บริษัทโกลเวีย จ ำกัด
39 คุณ เจย์ บูรพศิขริน TR กรุณำแจ้งชื่อบริษัท/สังกัด
40 คุณ เฉลิมพันธ์  อินทสิงห์ บริษัท ยูนิวำนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
41 คุณ ชยพฤกษ์  อุปพงษ์ บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก



42 คุณ ชลลดำ ประกอบเพชร บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
43 คุณ ชัยพร  ก ำจรวัฒนสิริ BIZCON LOGISTICS CO.,LTD.
44 คุณ ชัยพิพัฒน์  พุม่ฤทธิ์ บริษัท ระยอง ชิปปิง้ จ ำกัด
45 คุณ ชัยวัฒน์ มั่นต่อ หจก.ซี เอส แอนด์ เจ เซอร์วิส 
46 คุณ ชำคริต  แนวพญำ บริษัท พรวัฒนำชิปปิง้เซอร์วิส จ ำกัด
47 คุณ ชำตรี  โชคชัยวงศ์ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ
48 คุณ ชำลี ทรัพย์เฉลิม บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
49 คุณ ฐำกูล  พึง่ทองหล่อ FORD MOTOR COMPANY (THAILAND) LIMITED
50 คุณ ณฐนนท  ตอวรรณวิจิตร SIAM MAKRO PUBLIC CO., LTD
51 คุณ ณฐมน บุรีเพีย MELTEC PARTS & ENGINEERING CO., LTD
52 คุณ ณภัทร โพธิเวชกุล บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
53 คุณ ณัฐกำนต์  อัมพรมหำ Ford Motor Company (Thailand) Limited.
54 คุณ ณิชำดำ  บุญสวัสด์ิ บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด
55 คุณ ดวงใจ ประดับญำติ บริษัท เซนต์โกเบน  ซีคิวริท (ไทยแลนด์)
56 คุณ ทวีป อุดมจิรำพัฒน์ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด
57 คุณ ทิชำ กำญจนโกศล Ford Services (Thailand) Co., Ltd.
58 คุณ ทิพวรรณ สีหะวงศ์ Adient & Summit Corporation Co.,Ltd.
59 คุณ ธนพร ปรีชำวิทยำพละ TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD
60 คุณ ธนำกร ภูก่ล่ัน ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ทศพรเจริญทรำนสปอร์ต
61 คุณ ธรณินทร์  เทศะศิลป์ บริษัท จีโฟว์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
62 คุณ ธรรมวิชญ์  ปฐมทัพพ์มงคล PIONEER CARGO LAEMCHABANG CO.,LTD.
63 คุณ ธัญทิพย์   เรืองภักดีโรจน์ บจก. ทีเอ็นพีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์
64 คุณ ธัญลักษณ์ ศิลปกุล Trio Express Co., Ltd.



65 คุณ ธีระ  แป้นงำม บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ำกัด
66 คุณ นงลักษณ์  พึง่วงษ์เขียน บริษัท บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิก จ ำกัด
67 คุณ นนทสมุทร กองเงิน บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
68 คุณ นพดล ผลมำก EXEDY Friction Material Co.,Ltd
69 คุณ นพรัตน์ ชัยสมบูรณ์ รพ.สิชล
70 คุณ นรำกร รุจิเกียรติขจร Toyota Motor Thailand
71 คุณ นัคชำ  ตระกุลมีนัก บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด
72 คุณ นัชชสิทธิ ์เมธำนนท์ธนรักษ์ K.G.M. SERVICES CO,LTD.
73 คุณ นันทำ ช้ำงวิเศษ บจก.โซเฟีย น้ ำมันสกัดเย็น
74 คุณ นิตยำ  ล้ิมสิทธินันท์ บริษัท  แหลมฉบังอิมแม็กซ์
75 คุณ นิตยำ  โลจำยะ บริษัท รีโนว่ำ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
76 คุณ นิภำพร เนติ BOI กรุณำแจ้งชื่อบริษัท/สังกัด
77 คุณ นิยม  พิทักษ์ชินพงศ์ บริษัท ระยอง ชิปปิง้ จ ำกัด
78 คุณ เนตรทรำย วิทยวินิต Glovia Co. Ltd
79 คุณ เนตรนภำ  บุตรเหลำ บริษัท รีโนว่ำ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
80 คุณ บุญส่ง จิรำภัทรไพศำล บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด
81 คุณ บุญสี ปิยสุทธิกุล LNL LOGISTICS
82 คุณ ปณิตำ  นำคนพคุณ บริษัทโชว่ำ รีเจียนนอล เซ็นเตอร์
83 คุณ ปรำณปรียำ จันกัน SEWS-Components (Thailand) Limited 
84 คุณ ปริภูร์ิ เมฆอำกำศ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกัด
85 คุณ ปรียำภรณ์  สุขทวี บริษัท บีดีพี เอเชีย-แปซิฟิก
86 คุณ ปัทมำ  บุณยำศัย บริษัท ฮำร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล อ์ คำร์โก้
87 คุณ ปำหนัน  บุญเสน canon prachinburi(Thailand)ltd



88 คุณ พงษ์พัฒน์  วงศ์ก ำแหงหำญ บริษัท เฟลโวบลิทซ์ จ ำกัด
89 คุณ พเยำว์  รุ่งสว่ำง Canon Prachinburi (Thailand)Ltd
90 คุณ พรทิพย์ พรหมชำติ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
91 คุณ พรพิมล  ละมั่งทอง TNTT LOGISTICS CO.,LTD.
92 คุณ พรรณวดี จริยำงกูร Avery Dennison (Thailand) Ltd.
93 คุณ พรรทิภำ เชื้อบุญมำ PKN CUSTOMS SERVICES CO.,LTD.
94 คุณ พัทธะนันท์ บุญเล้ียง บริษัท ดีดี ชิปปิง้แอนด์ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 
95 คุณ พัสมนต์ อะฏะวินทร์ Saha-Seiren
96 คุณ พิมพ์ภัทรำ ค้ ำชู บริษัท แมนน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จ ำกัด
97 คุณ พิมพิกำ มำนะพงศ์ บริษัท อำชิโมริ (ประเทศไทย) จ ำกัด
98 คุณ พิรุณรัตน์ ฉ่ ำส ำรำญ PIONEER CARGO LAEMCHABANG CO.,LTD.
99 คุณ ไพบูลย์ ธนสรคุปต์ Able Logistics Co.,Ltd

100 คุณ ภุมรินทร์ เสือน่วม บ.ไทยฟูจิ พลำสติก จ ำกัด
101 คุณ ภูริทัต เจริญมี บริษัทคล็อกเนอร์ เพนทำพลำสท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
102 คุณ มณฑณิศร์  นุชทอง บริษัท แสงทองสุข ชิปปิง้ โซลูชั่น จ ำกัด
103 คุณ มนตรี พัฒนำนุรักษ์สกุล บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
104 คุณ มยุรฉัตร วิกำศ hitachi transport system vantec(thailand).ltd
105 คุณ มำนะ เรืองเดช hitachi transport system vantec(thailand).ltd
106 คุณ มำรยำท  ทนงูเหลือม บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
107 คุณ มุกดำวรรณ เอื้ออำรีมิตร บริษัท แหลมฉบังอิมเม็กซ์ จ ำกัด
108 คุณ เยำวลักษณ์  อนันตศีล บริษัท แพคซีส โกล์บอล(ประเทศไทย)
109 คุณ เยำวลักษณ์ แนบเชย บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
110 คุณ ร.ต. นรพนธ์  จันทร์งำม ส ำนักงำนพัฒนำภำค ๔ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ



111 คุณ รัชนิตย์  ตุ่นบัว บริษัท ไทย สตีล เคเบิล (จ ำกัด)
112 คุณ รัชนี  ใจคง สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
113 คุณ เรืองรอง จันทร์เทีย่ง หจก.ยูนิไกด์ เซอร์วิส
114 คุณ ลภชัย สืบสำยพร้อม Siam Council Limited
115 คุณ วรรณิภำ ทรัพย์คง บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จ ำกัด
116 คุณ วรรธนี  สีลม บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ ำมันพืช
117 คุณ วรวรรณ ค ำแก้ว TOSHIBA THAILAND CO.,LTD.
118 คุณ วรำภรณ์  ขันทะ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
119 คุณ วรำภรณ์ สมัยเสนีย์ บริษัท Profreight Express Co., LTd.
120 คุณ วริศรำ  ใจคง บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จ ำกัด
121 คุณ วัชรำภรณ์ เลิศตำรักษ์ UACJ (Thailand) Co., Ltd
122 คุณ วำสนำ ภักดี Adient & Summit Corporation Co.,Ltd.
123 คุณ วินัย  แท่ประเสริฐ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ ำมันพืช
124 คุณ วิภำวรรณ สุวรรณ บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
125 คุณ วิลัยวรรณ   จันทร์สมัคร บริษัทแม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
126 คุณ วิลำสินี คับเพียง Tsurumaru Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
127 คุณ วีณำ ปิน่แก้ว บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ำกัด
128 คุณ วีรพล ธีระวร Central trading
129 คุณ ศตภัค พจนำกรณ์ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จ ำกัด
130 คุณ ศรัณยำ  หงส์ทอง บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ ำมันพืช
131 คุณ ศรินทร ทองอินทร์ AW Thailand
132 คุณ ศรีสุดำ ศิลำทอง SOKEN CHEMICAL ASIA CO.,LTD.
133 คุณ ศิริพร  เนียมพรมลี FORD SALES & SERVICE (THAILAND) CO.LTD 



134 คุณ ศิริพร บุญเหลือ Sales planning
135 คุณ ศิริพูน ปฐมรัตนศิริ บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
136 คุณ ศุภรดำ เทศรุ่งเรือง บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
137 คุณ ษรฉัตร  ดิลกเจนกิจ Faltec SRG Global (Thailand) Co., Ltd.
138 คุณ สงกรำนต์  วงศ์อัษฎำพร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยน คำร์ จ ำกัด (มหำชน)
139 คุณ สมเกียรติ ปริสุทธิจิต K.G.M. SERVICES CO,LTD.
140 คุณ สมเกียรติ อำรีสิริรุ่งเรือง YIP IN TSOI & CO.,LTD.
141 คุณ สมศักด์ เธียรนำรำโรจน์ hitachi transport system vantec(thailand).ltd
142 คุณ สมหมำย  โสภำ PHILIPS ELECTRONICS (THAILAND) LTD.
143 คุณ สรำวุธ  สอบเหล็ก Tachi-S Automotive Seating (Thailand) Co., Ltd.
144 คุณ สัญลักษณ์  สำรพันวงศ์ Sanyaluk logistics & fruits co.,ltd.
145 คุณ สิทธิชัย พรหมสุวรรรณ Siam Council Limited
146 คุณ สินีนำถ  เรือนำค บริษัท สยำมโอคำมูระอินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
147 คุณ สิรัชชำ  สุขผล บจก.โซเฟีย น้ ำมันสกัดเย็น
148 คุณ สิรำรมย์  ชีระวิทย์โภคิน บริษัทพิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
149 คุณ สุดคนึง  เถำสุวรรณ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ
150 คุณ สุดำดวง  จันทร์พันธ์ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ
151 คุณ สุนทรี  ชินวงศ์ Biz Ocean Logistics Co.,Ltd.
152 คุณ สุนันทำ  นิ่มเจริญ บริษัท ยูนิวำนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
153 คุณ สุนิตย์ โสวัตร BIZCON LOGISTICS CO.,LTD.
154 คุณ สุนิสำ  ศุภผล บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ
155 คุณ สุพจน์  รุ่งเจริญ BASF (Thai) LTD
156 คุณ สุพัชรี  กิจค้ำ บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด



157 คุณ สุภำพ บุญมำตร บริษัทคล็อกเนอร์ เพนทำพลำสท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
158 คุณ สุภำภรณ์  แซ่ต้ัง บริษัท ไพลอต แอร์ คำร์โก
159 คุณ สุรัตน์  วิรัตกพันธ์ Kentsu World Express(Thailand)Co.,Ltd.
160 คุณ สุวรรณำ ปรีชำยุทธศิลป์ AW Thailand
161 คุณ สุวรรณำ มีสวัสด์ิ บริษัทเอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ำกัด
162 คุณ สุวิชำ ศูนย์แดง บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน)
163 คุณ สุวิทย์  สมปักษ์ บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด
164 คุณ หนึ่งฤทัย  วิโยค บริษัท นิตโต้ มำเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
165 คุณ อนันท์ ข่ำวค ำ บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
166 คุณ อนุชำ  นำคสิทธิ์ บริษัท เอ แอนด์ บี แอสโซซิเอเต็ด จ ำกัด
167 คุณ อภิญญำ   ยุตนำวำ บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล
168 คุณ อภิรักษ์  หริกำรบัญชร Dana Spicer Thailand Co.,Ltd.
169 คุณ อมร  เรืองฤทธิ์ Avery Dennison (Thailand)
170 คุณ อมรทิพย์  พำระแพน บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พำร์ท มำนูแฟเชอร่ิง
171 คุณ อรทัย เตยฉิม MIZUKI ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
172 คุณ อรพิชญ์ชำ สระทองเทียน บริษัท เซนต์โกเบน  ซีคิวริท (ไทยแลนด์)
173 คุณ อรวรรณ  จงประสิทธิผล FORD SALES & SERVICE (THAILAND) CO.LTD 
174 คุณ อรุณกมล  เหล่ำรอด Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand)
175 คุณ อิสริยำ เหลืองอ่อน บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด
176 คุณ อิสรีย์  สีกร Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand)
177 คุณ เอกชัย จิตต์ส ำรวย บริษัทซันเกียวออยเลส อินดัสตรี (เอเซีย) จ ำกัด
178
179



180



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ - สกุล บริษัท/ สังกัด หมำยเหตุ
1 คุณ Chairat Kajaree M+R FORWARDING (THAILAND) CO., LTD. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

2 คุณ Chalermchai Thawornchufung B.B.Logistics (Thailand) Co.,Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

3 คุณ chayut ieamngern Advance Cargo Express Co.,Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

4 คุณ Hathairat Sornprom Newell Rubbermaid (Thailand) Co.,Ltd กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

5 คุณ Janthana Pratumwut Watana Inter-Trade Co., Ltd./ Kanematsu (Thailand) กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

6 คุณ Jiraporn Phanitchawalit DENSO INTERNATIONAL ASIA CO.,LTD. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

7 คุณ Jureeporn Duangpadong Sekisui chemical(thailand)co,.ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

8 คุณ KITTIWARA PUTIWAT M+R FORWARDING (THAILAND) CO., LTD. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

9 คุณ Narutlada Kerdsamran บริษัท ไทย ทำซำกิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

10 คุณ Pornpan kongsombat บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

11 คุณ Ruchuta Pichitchaichan DENSO Sale (Thailand) Co.,Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

12 คุณ Rungpailin charoensukamnuay Sekisui chemical (thailand) co,.ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

13 คุณ Saengchan Manapreecha import custom clerance dept. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

14 คุณ Sanon Thongrat PTT Polymer Logistics Company Limited กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

15 คุณ Saruta Charoenjit Import กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

16 คุณ Sawidtree Phonphap BITWISE (THAILAND) กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

17 คุณ Suthida Kanchanawong Schenker (Thai) Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ณ  Convention Hall A&B  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ



18 คุณ Vipa Sermpongsuwat Maxx World Logistics Co., Ltd. กรุณำแจ้งชื่อ-สกุลภำษำไทย

19 คุณ กนกกำญจน์  กังแฮ บริษัท อินฟินิทเคม จ ำกัด
20 คุณ กมลพรรณ  หอมระเหย บริษัท เออีซีฮับ โลจิสติกส์
21 คุณ กรรธิมำ สุวรรณศรี Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.
22 คุณ ก้องภพ ห่อประทุม Kuehne + Nagel Ltd. 
23 คุณ กำญจน์วิษำ  ทองสกุล SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
24 คุณ กำญจนำ  อำฒยะพันธุ์ SHARP APPLIANCES THAILAND LIMEITED
25 คุณ กำรุณ  เสนำะ บริษัท บิสโอเชี่ยน โลจิสติกส์ จ ำกัด
26 คุณ ก ำพล นิลสุวรรณกุล gulf agency company (Thailand) limited
27 คุณ กิ่งแก้ว สีกำ บริษัท พีเคเอ็น เซอร์วิส จ ำกัด 
28 คุณ กิตติภพ พูลเพิม่ บริษัท ชัยน ำทอง จ ำกัด
29 คุณ เกษมสุข  เจริญวัฒนธรรม บริษัท โคโนอิเกะ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด
30 คุณ ขวัญเรือน จันทร์ทรี Siam Makro Public Co., Ltd
31 คุณ คงเดช  จันทฤทธิรัศมี บริษัท กำร์กัวร์ แล็บ จ ำกัด
32 คุณ คณิตำ จงแสงทอง MOL LOGISTICS  (THAILAND) CO.,LTD.
33 คุณ คมกฤช แสงทองพรำว KB SHIPPING SERVICE .CO.LTD
34 คุณ จักรกฤษณ์  ด ำหริดี บริษัท ทรำนสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
35 คุณ จันท์พิมพ์  ห่ำนวิไล บ.โซนี่ ไทย จ ำกัด
36 คุณ จันทร์ฉำย แสนโคตร บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จ ำกัด
37 คุณ จิณห์จุฑำ วรณิต บริษัท พ.ีเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
38 คุณ จิตตินันท์ ศิริ บริษัท บำยศรี เทรดเดอร์ จ ำกัด
39 คุณ จิตติพรรณ  สวพันธ์พงศ์ Trans Global Logistics
40 คุณ จิระภำ สุขส ำรำญ บริษัท เอ็มเอส ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ 



41 คุณ จีรำวัฒน์ แซ่เล้ำ Lighting&Equipment public company limited
42 คุณ จุฑำมำศ ล่ิมปิติกุล บริษัท ไทย เมจิ ฟูด๊ จ ำกัด
43 คุณ จุฬำรัตน์ ยุระยง บ.โซนี่ ไทย จ ำกัด
44 คุณ ฉิ่งหลุ่ย  แซ่ม้ำ บริษัท ออลเบสท์ คอเซ็ทแอ็คเซ็สซอร่ีส์
45 คุณ ชนัญญู  วุฒิวงศ์ บริษัท ไพลอต เซอร์วิส จ ำกัด
46 คุณ ชลธิชำ โพธิอ์่อง บริษัท โตโยอิงค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
47 คุณ ชัยชำญ ศุภกิจกำญจนำ Schenker (Thai) Ltd.
48 คุณ ชัยพร  ก ำจรวัฒนสิริ BIZCON LOGISTICS
49 คุณ ชิรำภรณ์ วงษ์วิลำส ROJANA DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD.
50 คุณ ฌำซินด์  น้อยนงเยำว์ สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
51 คุณ ฐำนุวัฒน์ ทองอยู่ บริษัท ยูนิค ทรำนส์ลิงค์ จ ำกัด
52 คุณ ฐิติรัตน์ มูลผดุง บริษัท คำร์โก้ เวิลด์ ขนส่ง จ ำกัด
53 คุณ ณัฐชนก  ดวงนภำ สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
54 คุณ ณัฐชำ  ธำรหำญ The Cargo Express Logistics
55 คุณ ณัฐวุฒิ ชำญเวช บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
56 คุณ ดร.ทองอยู่  คงขันธ์ บริษัท ท.ีเค. โลจิสติกส์ แอนด์ ซับพลำยเชน
57 คุณ ดวงชีวัน ยำวิชัย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
58 คุณ ดวงพร  แก้วทอง สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
59 คุณ ดวงวิมล  จันทน์วิมล Bacardi (Thailand) Ltd.
60 คุณ ดำรณี  บุญคง บริษัท พีแอนด์ดับบลิว เซอร์วิส
61 คุณ ดำวิกำ วิศิษฎสุนทร บริษัท ชัยน ำทอง จ ำกัด
62 คุณ ทรงเดช สุวรรณนำคะ Sanmina - SCI (Thailand) Co., Ltd.
63 คุณ ทะนงศักด์ิ  สำยหลักทอง บริษัท เซ จุง ชิปปิง้



64 คุณ ทิพวรรณ ปำละศักด์ิ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัด
65 คุณ ทิพวรรณ เรืองทิพย์ บ.กุลดำชิ้ปปิง้
66 คุณ ธนกฤต  ดีอ่วม Trans Global Logistics
67 คุณ ธนนันท์  เนตรนิล โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด
68 คุณ ธนำกร  ร่องพืช บริษัท  อิเเทลลิก 
69 คุณ ธัคสณำ  ยุติธรรม บริษัท ทีเอสเอ็ม เฟรท โลจิสติกส์
70 คุณ ธัญญรัตน์ เนตรทิพย์ กิติพร เซอร์วิส จ ำกัด
71 คุณ ธัญญำรัตน์  บัวทรัพย์ บริษัท ทีเอสเอ็ม เฟรท โลจิสติกส์
72 คุณ ธีรพันธ์ ภูก่ล่ัน ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ทศพรเจริญทรำนสปอร์ต
73 คุณ นภสินธุ  เหลืองอ่อน บริษัท สแดนดำร์ด ชิปปิง้(ประเทศไทย)จ ำกัด
74 คุณ นรฤทธิ ์ตันติวุฒิไกร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเป็นซ่ี จ ำกัด
75 คุณ นัฏจรี ถือธงชัย PKN CUSTOMS SERVICE CO.,LTD.
76 คุณ นันท์นภัส  อุดม บริษัท อินฟินิทเคม จ ำกัด
77 คุณ นำยิกำ  พรมโคตร บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด
78 คุณ นิรประภำส  ซำฮี บริษัท เอ็ม.เอ.ซี โลจิสติกส์
79 คุณ บดินทร์ จิระทวีกุล New Gen Interfreight Co.,Ltd.
80 คุณ บวร  เงินเจือนำค บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จ ำกัด
81 คุณ บุญทวี  สมสุขสวสด์ิกุล KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co.,Ltd.
82 คุณ บุษกร ศรีสุดดี MATERIAL WORLD CO., LTD.
83 คุณ บุษบำ ตุมมำแก้ว บริษัท สยำมร่วมมิตร จ ำกัด
84 คุณ ปณิชำ ปัญญำกรธำดำ MASS TRANSPORT EXPRESS CO.,LTD.
85 คุณ ปทิตฒำ วงษ์นำค บริษัท แกรนด์ เมทัล เวิร์คส์ จ ำกัด
86 คุณ ปภำวี ต้ังผลงำม w.services co.,ltd



87 คุณ ประพล  วณิตชยำพงศ์ สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
88 คุณ ประเสริฐ โรจน์คงธรรมำ CARGO CUSTOMS SERVICES CO., LTD.
89 คุณ ปรีชำ เทพนะ บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จ ำกัด
90 คุณ ปวีณำ  บุญพงษ์ SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
91 คุณ ปัญชำรี  สลัดทุกข์ บริษัท เสริมทองศูนย์บริกำรธุรกิจ จ ำกัด
92 คุณ ปัญญำ  ศรีสุธรรม สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
93 คุณ ปัฐนันธ์  ศุกละ สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
94 คุณ ปำริชำต  อินทประดิษฐ์ บริษัท ไพลอต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด
95 คุณ ปิน่  ทองแท้ บริษัท โปร-สปีด
96 คุณ ปิยะณี ชฎำธำร บริษัท ฮำนำมิ ฟูด้ส์ จ ำกัด
97 คุณ ผกำภรณ์  อุปพัทธวำณิชย์ บริษัท ว.ีซี. บำงกอกธุรกิจ จ ำกัด
98 คุณ ผกำมำศ  สุพรม บริษัท ไพลอต โลจิสติกส์ จ ำกัด
99 คุณ พงศ์พันธ์ ปัญญะประเสริฐ์ gulf agency company (Thailand) limited

100 คุณ พจนำรถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์ บริษัท เอ็มเอส ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์
101 คุณ พรรทิภำ เชื่อบุญมำ PKN CUSTOMS SERVICE CO.,LTD.
102 คุณ พอฤดี รัตนงำมกุล TAKATA-TOA
103 คุณ พัชรำภรณ์ ชนเจริญ F.H.BERTLING(THAILAND)CO.,LTD.
104 คุณ พัชรี ซะมะ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
105 คุณ พัชรีญำ  แก้วพลอย ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด จัตุรงค์คูลล่ิง
106 คุณ พำนิช อัญเวชสัมฤทธิ์ บริษัทฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
107 คุณ พิชญ์ฐรำ  พยนต์ศิริเมธ บริษัท ไพลอต เซอร์วิส จ ำกัด
108 คุณ พิชญนันท์ บุญญะชัยพิศุทธ์ บริษัท ยังกรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จ ำกัด
109 คุณ พิเชษฐ์  วุฒินำนนท์ บริษัท ไพร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล



110 คุณ พิมพ์ใจ แซ่ปึง บริษัท เอ็ม โอ แอล 
111 คุณ พีรญำ  คงคำฉุยฉำย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
112 คุณ เพชรรัตน์  ลีลำยนะ บริษัท มุทิตำ เทรด จ ำกัด
113 คุณ เพชรวีณำ ใจเปีย่ม บริษัท ท.ีโอ.ดี.กรุ๊ป จ ำกัด
114 คุณ เพ็ญสิริ  เจริญจรัสโชติ Vision Freight  International Co., Ltd
115 คุณ ฟำติมำ  ใจดี Universe Logistics International
116 คุณ ภคินี  อ่อนตะไคร้ บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี โลจิสติกส์
117 คุณ ภรภัทร เกศชัยชนำ บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จ ำกัด
118 คุณ ภัทรภร กุลศรัทธำธรรม บจก.ฟ้ำชัย วิศวกรรม
119 คุณ ภำรดี ดำบพลอ่อน TAKATA-TOA
120 คุณ ภูชิสส์  สถิตยำธิวัฒน์ บริษัท ไพร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
121 คุณ ภูว์ศรีลักษณ์ โพธิศ์รีรัตนบุศย์ บริษัท ก ำลังสำมเอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด
122 คุณ มณีรัตน์ บุญกรัง CARGO CUSTOMS SERVICES CO., LTD.
123 คุณ มธุวี  มำนะวงษ์สกุล V.C. Shipping & Service Co., Ltd.
124 คุณ มนตรี  วิมลทรง บริษัท โคโนอิเกะ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด
125 คุณ มิ่งพันธ์  ฉำยำวิจิตรศิลป์ บริษัท ไมแค็ป แมชิเนอร่ีส์
126 คุณ มุนินทร์  ศุกละ สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
127 คุณ ยรรยง  ต้ังจิตต์กุล สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
128 คุณ ยองใย โนนทิง APT SHOWFREIGHT (THAILAND) LIMITED
129 คุณ โยธิน  นิลกรณ์ บริษัทยูเซ็น  โลจิสติกส์  ประเทศไทย  จ ำกัด
130 คุณ รวิพล ชัยสมสุขฤดี BETTER SYSTEM CO.,LTD.
131 คุณ รักชนก  สมอทอง บริษัท ไอ พี 5 จ ำกัด
132 คุณ รัตนำ ตันติสุขำรมย์ บริษัท Yusen logistics



133 คุณ รำตรี  กิจนีจำ บริษัท  ยูเซ็นต  โลจิสติก  ประเทศไทย  จ ำกัด
134 คุณ รำตรี กิจนีชีว์ บริษัท Yusen logistics
135 คุณ รำวินดรำนำ  ซิงห์ บริษัท เออีซีฮับ โลจิสติกส์
136 คุณ รุ่งรุจีกรณ์ อินทร์พักทัน บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ำกัด
137 คุณ ลักษณำ ศรีระทุ บริษัท ยังกรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จ ำกัด
138 คุณ ลัดดำวัลย์  พลรำษฏร์ บริษัท บีดีพี เอเชีย-แปซิฟิก
139 คุณ ลีนำ  เจียรนัยยืนยง บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จ ำกัด
140 คุณ วรโชติ พูนศิริ B.B.LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
141 คุณ วรภำ  เฟือ่งสวัสด์ิ K line Logistics
142 คุณ วรรณี มนูญดำหวี บริษัท บิสโอเชี่ยนโลจิสติกส์ จ ำกัด
143 คุณ วรวรรณ วำตำนำเบ้ BOI กรุณำแจ้งชื่อบริษทั/สังกัด

144 คุณ วรวีร์ พิริยะประทำนคุณ บริษัท อ่ำงเงิน จ ำกัด
145 คุณ วรำงคณำ หำญล ำยวง บริษัท ไทย เมจิ ฟูด๊ จ ำกัด
146 คุณ วรำภรณ์  บุญมำเลิศ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด จัตุรงค์คูลล่ิง
147 คุณ วรุณี  จำรวัฒน์ บริษัท เฟรทล้ิงค์ส เอ็กซ์เพลส
148 คุณ วัชรินทร์ แซ่อึ้ง บริษัท พ.ีเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
149 คุณ วันชัย เรืองฉิม บริษัท ก ำลังสำมเอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด
150 คุณ วันดี ช่ำงเรือนกุล PROMPT PROVIDES CO.,LTD.
151 คุณ วำรุณี สุขสมบัติ บริษัทเสนำะ แองโกลไทย ชิปปิง้ บริกำร จ ำกัด
152 คุณ วิบูลย์  ธีรอภิศักด์ิกุล หจก.วีแซททิสไฟอิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์
153 คุณ วิภำ เกตุจ ำรัส Siam Makro Public Co., Ltd.
154 คุณ วิรินยำ ทองเทพ ออเร้นจ์ อินเตอร์ เฟรท จ ำกัด
155 คุณ วิศรุต  หล้ำแหล่ง บริษัท เฟรทล้ิงค์ส เอ็กซ์เพลส



156 คุณ วิสุทธิ ทวีทรัพย์ประทำน Toyota Tsusho (Thailand) co.th.
157 คุณ วีระ ศุกลนิพัทธิ์ Biz Ocean Logistics Co.,Ltd.
158 คุณ ศรัณญำ สุทธิรัตน์ บริษัทซีคซ์ บำงกอก จ ำกัด
159 คุณ ศศิพร  ตำค ำนิล สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
160 คุณ ศักด์ฺชัย หวลกสินธุ์ Toyota Tsusho Logistics Service 
161 คุณ ศิริพร  อังคณำกุล Vision Freight  International Co., Ltd
162 คุณ ศิริพร  อิทธิประเวศน์ Universe Logistics International
163 คุณ ศิริพร เเซ่อุ่น YOUNG GROUP TRANSPORT CO.,LTD.
164 คุณ ศุภรัศมิ์  อัศวจิรเวทย์ บริษัท วีไซน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด
165 คุณ ศุลีมำศ  ต้นสกุล The Cargo Express Logistics
166 คุณ สมเกียรติ อ่วมมีเพียร ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ฮำนำ บิวซิเนส
167 คุณ สมชัย ขจรชัยกุล planet link co.,ltd
168 คุณ สร้อยทอง  โทรำช บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด
169 คุณ สร้อยสุดำ สหำยฟ้ำ บริษัทซีคซ์ บำงกอก จ ำกัด
170 คุณ สรัญญำ สะแระหมัด PROMPT PROVIDES CO.,LTD.
171 คุณ สโรชำ  ละออวิไล บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
172 คุณ สิรินทร์ยำ  สำมสูงเนิน Sirivanna air & Sea Transport
173 คุณ สิรินพร ปักปิน่เพชร เจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok)
174 คุณ สิรินำถ  ค ำพุก บริษัท ไพลอต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด
175 คุณ สุขเกษมกฤษฏิ ์ ไตรวิทยำคุณ สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
176 คุณ สุจิกำนต์  ไทยเครือ บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
177 คุณ สุชำติ  ว่องไว กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
178 คุณ สุณี  โอสถำรยำกุล P & G Trading (Thailand)



179 คุณ สุดำรัตน์  จิรนิรันดร Tachi-S Automotive Seating (Thailand) Co., Ltd.
180 คุณ สุทธิดำ  รัตนสุวรรณกุล บริษัท พีแอนด์ดับบลิว เซอร์วิส
181 คุณ สุธินี  นำคเงิน Tachi-S Automotive Seating (Thailand) Co., Ltd.
182 คุณ สุนิตย์  โสวัตร BIZCON LOGISTICS
183 คุณ สุพจน์  โรจนวิชัย บริษัท สแดนดำร์ด ชิปปิง้(ประเทศไทย)จ ำกัด
184 คุณ สุพัตรำ  พรมดอนยำง บริษัท เซ จุง ชิปปิง้
185 คุณ สุรศักด์ิ เพลินบุบผำ UNIQUE GAS & PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

186 คุณ สุระจิต รัตนวงศ์ บริษัท อ่ำงเงิน จ ำกัด
187 คุณ สุวรรณรัตน์  มธุรพลำกร สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
188 คุณ สุวิมล  หุตินทรวงศ์ บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี โลจิสติกส์
189 คุณ สุวิมล แสงอรุณวิชชุ BETTER SYSTEM CO.,LTD.
190 คุณ แสงระวี  น้อยปักษำ บริษัท ทรำนสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
191 คุณ โสฬส  ชำติงำม สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
192 คุณ หนึ่งฤทัย  เกษม สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
193 คุณ หมำยชนก กระปุกทอง PricewaterhouseCoopers WMS Bangkok Ltd.
194 คุณ หัสพงศ์  พรผลกุลพัฒน์ JR Alla Interbiz Co., Ltd. 
195 คุณ อนุพงศ์  ใสแก้ว สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
196 คุณ อนุรักษ์ ศรทอง บริษัท ยูนิค ทรำนส์ลิงค์ จ ำกัด
197 คุณ อนุวรรณ ฝอยทอง Cargo perfect co.Ltd.
198 คุณ อภัสนันท์  พรผลกุลพัฒน์ JR Alla Interbiz Co., Ltd. 
199 คุณ อรุณโรจน์  วิเศษสังฆ์ บริษัท กำร์กัวร์ แล็บ จ ำกัด
200 คุณ อรุณี โกพระ บริษัท ฮำนำมิ ฟูด้ส์ จ ำกัด
201 คุณ อรุณี เอี่ยมดิลก บริษัท วีไซน์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด



202 คุณ อัครยุทธ์ จันทะบุรมย์ NITTSU LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
203 คุณ อัคเรศ เนตรทิพย์ บริษัท พีเคเอ็น เซอร์วิส จ ำกัด
204 คุณ อัญชนำ  ส่วนมนทิระ  - กรุณำแจ้งชื่อบริษทั/สังกัด

205 คุณ อัมพร แดนสันเทียะ BOI กรุณำแจ้งชื่อบริษทั/สังกัด

206 คุณ อัมรินทร์ อินอ ำไพ Centran International Corporation
207 คุณ อำภรณ์  พงศ์ธัญลักษณ์ Import Section กรุณำแจ้งชื่อบริษทั/สังกัด

208 คุณ อำรีรักษ์  มะวำ บริษัท ไอ พี 5 จ ำกัด
209 คุณ อ ำนวย  กิจวีรกุล สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย
210 คุณ อุบล  สุขปำน บริษัท โปร-สปีด
211 คุณ อุมำพร  เสือโรจน์ บริษัท ไพลอต โลจิสติกส์ จ ำกัด


