
ล ำดบั ค ำน ำ ชื่อ สกุล บรษัิท หมำยเหตุ
1 นางสาว Kornvipa Chaichitamorn Daika (Thai) Inc., Ltd.

2 นาง กณิศพชัร์ บุญยรัตนสกุล ท.ีราด (ประเทศไทย) จ ากัด
3 นางสาว กนกกร หงษ์ทอง จาโตโค(ประเทศไทย)จ ากัด
4 นางสาว กรรณิการ์ ภูอ่ยู่ NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD
5 นางสาว กฤตภคั	 กิจเจริญ ทองไทยการทอ
6 นาง กอบกุล พรหมายน กุลดาชิปปิง้ จ ากัด
7 นางสาว กัญญาณัฐ ศึกเจริญ Tsurumaru Logistics (Thailand) co.,ltd. 
8 นางสาว กันตินันท์ มาลีพนัธ์ โตไก อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
9 นางสาว กัลยารัตน์ ปรีชาเจริญศรี ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด
10 นาย กาจณรงค์ กุลวฒัโฑ K LINE (THAILAND)
11 นาย กิจติศักด์ิ โมลา อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจสิติกส์ จ ากัด
12 นาย เกียรติพงษ์ จวีะระพทุธ ALL-WAYS LOGISTICS CO.,LTD.
13 นาง ขจี หรรษพลางกูร ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทร้ีส์ จ ากัด
14 นางสาว ขนิษฐา สาเทียน เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ 
15 นางสาว ขนิษฐา จฑุานพรัตน์ ทรานซี โลจสิติคส์ (ประเทศไทย)จ ากัด
16 นางสาว ขนิษฐา สิทธคุิณ Trans Air Cargo Co.,Ltd.
17 นางสาว ขวญัชนก ตันฑนะเทวนิทร์ OGA International Co., Ltd.

18 นาง จงลักษณ์ ธญัญเจริญ ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด
19 นางสาว จรรยาพร  ไตรรงค์วจิติร เรยเ์ดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
20 นางสาว จริยา อ่ าเจริญ มูซาชิ ออโตพาร์ท จ ากัด
21 นาง จนัทนา ศรีสงวนนาวา ไอดับบลิวซีที จ ากัด
22 นางสาว จนัทนา เมืองมา พ.ีเค.ซี โลจสิติกส์ จ ากัด
23 นางสาว จนัแรม อภยัจติร์ PIONEER OCEAN FREIGHT CO.,LTD.
24 นางสาว จติรเรขา จติชาญวชิัย MS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 
25 นางสาว จนิธนาพทัธ โรจนธญัอนันต์ ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา  "กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินค้า รุ่นที่ 3"
วันที่ 19 ตลุาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ  หอ้งประชุมใหญ ่ชัน้ 15 อาคาร 120 ป ีกรมศุลกากร

หมวด : ก - ค

หมวด : จ - ณ



26 นางสาว จรีนันท์ กางเขน บีดีพ ีเอเซีย-แปซิฟคิ จ ากัด
27 นางสาว จฑุารัตน์ รุ่งจ ารัส SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) 
28 นาง จไุรรัตน์ นพพรสุภาสรี ทีเอ็มบีพ ีจ ากัด   
29 นางสาว จฬุณี ธรรมอุบล ชมพู่แอน์ดเชอร์ร่ี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 
30 นาย ฉตัรชัย จัน่มณี ฟลิลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) 
31 นางสาว ฉตัรวดี ชัยอรุณดีกุล หจก.ฟา้ชุมทอง
32 นางสาว ฉตัราภรณ์ กันทอง ยเูซ็นต์ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
33 นางสาว ชญานุตน์ ทองขาว คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วสิเซส จ ากัด
34 นางสาว ชนิดา ไทยอุบุญ Chemico Inter Corporation Co., Ltd.
35 นาย ชยพล แซ่เอี้ย บางกอกโฟม จ ากัด
36 นางสาว ชวนชม คงขาว คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วสิเซส จ ากัด
37 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรมชาติ OGA International Co., Ltd.
38 นางสาว ฐิตาภา แสงจนัทร์ แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)
39 นางสาว ณัชชา นามสวสัด์ิ kao industrial(thailand)co.,ltd.
40 นางสาว ณัฐชยา ผกามาศ c.v. shipping & FORWARDER CO.,LTD.
41 นางสาว ณัฐนิช อารยะจารุ Tripetch ISUZU Sales 
42 นาย ณัฐพงศ์ ธรีอภศัิกด์ิกุล ฮิตาชิ ทรายสปอร์ต ซินเต็ม แวนเทค 
43 นางสาว ณัฐสรา  แก้วนุช Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.
44 นางสาว ณาตยา ประพนัธ์  โอกาโมโต ลอจสิติกส์ (ประเทศไทย)
45 นางสาว ณิชาภา เปรมวรเวทย์ TMBP

46 นาง ดวงพร    ภาคสุโพธิ์ อิโนแอ็ค อินดัสตร้ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
47 นางสาว ดุลภากร นุชดอนไผ่ เรเซอร์การไฟฟา้ (ประเทศไทย) จ ากัด
48 นาย เดชา ศรีสุข KDP LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
49 นาย ถาวร พศิงาม ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บวรเซอร์วสิ
50 นางสาว ทราย เครือวลัย์ โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด
51 นางสาว ทิพวรรณ เรืองทิพย์ กุลดา ชิปปิง้จ ากัด
52 นาย ธนพงศ์ ฮุงหวล VOLVO GROUP (THAILAND) CO. , LTD.
53 นาย ธนพล ทองวฒัน์ MS Supply Chain Solutions (Thailand) Ltd.
54 นาย ธนพนั พนูธรีะกูล ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด
55 นาย ธนา ธนะไพรินทร์ ที โลจสิติคส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด
56 นาง ธญัชนก อ่ าหุน่ Integrated Leather Network co.,ltd.

หมวด : ด - บ



57 นาย นครินทร์ นาระทะ ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทร้ีส์ จ ากัด
58 นางสาว นงเยาว ์ บุษราคัม เอโมริ (ไทยแลนด์)  จ ากัด
59 นาง นนฑศร กันตะบุตร ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
60 นางสาว นพมาศ วกิสูงเนิน ซังกิว ไทย จ ากัด
61 นางสาว นฤมล อมรแสงทอง PACIFIC INTER-FREIGHT(THAILAND)CO.,LTD.
62 นาง นฤมล กุลเตชะมาภรณ์ สยาม อควาเทค เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด
63 นางสาว นัฎจรี ถือธงชัย พเีคเอ็น คัสตอมส เซอร์วสิ จ ากัด
64 นาย นันท์นภสั อินดี เช้งเก้อร์ (ไทย)
65 นาง นันท์นภสั  อธวิฒัน์ชโยธร ไทยฟล์ิมอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
66 นาง เนตรนภา พรมใจบุญ THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO.,LTD.
67 นาย บวรวงศ์ สมรสมนตรี MOL LOGISTIC (THAILAND) CO.,LTD.

68 นางสาว บังอร ปัญโย ยเูซ็น โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
69 นางสาว บัณฑิตา อนุรักษ์ เฟรท ล้ิงค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด
70 นาย บุญชัย จนัทราวฒิุกร MEIKO TRANS THAILAND LTD.
71 นางสาว เบญจมาศ ช่วยเรือง โตโย โลจสิติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
72 นางสาว ปติญา สวสัด์ิล้น RHENUS LOGISTICS CO.,LTD.
73 นางสาว ปทิตตา มิตรสูงเนิน Ek-Chai Distribution system company

74 นาย ปภาวนิ ปัญญาศิริ แคทเธอร์พลิลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
75 นางสาว ปรมาภรณ์ ปล้ืมรุ่งเรือง พทุธชาด เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด
76 นาย ประธนิ ศิริชาติ เรเซอร์การไฟฟา้ (ประเทศไทย) จ ากัด
77 นางสาว ปราณี ล่ าเลิศทรัพย์ โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ ากัด
78 นางสาว ปารดี อุณวงษ์ International Laboratories Corp., Ltd.
79 นางสาว ปิยะมาศ บุญหนัก อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจสิติกส์ จ ากัด
80 นาย พงศกร อุตมาวบิูลย์ Expeditors (Thailand) Ltd.
81 นาย พงศ์ธวชั คล้ายสุวรรณ กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด
82 นางสาว พจนารถ พฒันะพงษ์วบิูลย์ เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 
83 นางสาว พรพมิล ละมั่งทอง TBA
84 นางสาว พรรทิภา เชื้อบุญมา พเีคเอ็น คัสตอมส เซอร์วสิ จ ากัด
85 นาง พฒัณิตย์ ศรีวโิรจน์ UPS SCS SERVICES (THAILAND) LIMTED
86 นางสาว พชิญ์สินี  ชัยฤกษ์ K LINE (THAILAND)
87 นางสาว พชิัย กิตติวงษ์ววิฒัน์ ทีอี คอนเน็คทิวต้ีิ แมนูแฟคเจอร่ิง 

หมวด : ป - ภ



88 นางสาว พมิพใ์จ  แซ่ปึง MOL LOGISTICS(T)CO.,LTD.
89 นางสาว พมิพภ์าวดี พทิักษ์โชคชัย Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.
90 นางสาว พมิลณัฏฐ์  กิจเกวยีน มูซาชิ ออโตพาร์ท จ ากัด
91 นางสาว พนูลาภ ป้อมเป็ง ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
92 นาย พนูศักด์ิ เอี่ยมชื่นยศ พ.ีเค.ซี โลจสิติกส์ จ ากัด
93 นางสาว พลูศิริ อุลิศ c.v. shipping & FORWARDER CO.,LTD.
94 นางสาว เพญ็ภทัทรา อนุวตัพรวสิิฐ ดีซีไอ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด
95 นางสาว เพิ่มสิน เกียรติปัญญาสกุล VISIONFRT FREIGHT INTERNATIONAL 
96 นางสาว ภทัร์ธนีันญาณ์ หล่อวณิชย์ อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)
97 นางสาว ภญิญดา สุทธิ์ประเสริฐพร ซีคซ์ บางกอก จ ากัด
98 นาย ภวูกร ชั้นเสวกิุล ออลเวย ์โลจสิติกส์

99 นาย มณเฑียร ลือกิตติพนัธ์ วรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
100 นางสาว มณธริา วชิาเกวยีน กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด
101 นางสาว มลิวลัย ์ แซ่ล้ิม Ek-Chai Distribution system company
102 นาย มานนท์ คุณาวรนนท์ เช้งเกอร์ ( ไทย )
103 นาง มาลี ยามาโมโท INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
104 นางสาว มิ่งขวญั ตันสัมฤทธิ์ชัย โซจทิสึ ประเทศไทย จ ากัด 
105 นางสาว ยวุเทพ สายทอง ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด
106 นางสาว รชตะวนั สุขแจม่ ไทย เอ็นโอเค จ ากัด
107 นาย รวพิล ชัยสมสุขฤดี บ.เบทเทอร์ ซิสเท็ม จ ากัด
108 นาย รัชเศรษฐ์ ชวรัฐศิริสกุล เคเอฟฟู้ดส์ จ ากัด
109 นางสาว รัตน์สุดา มิตรภานนท์ ไทย เอ็นโอเค จ ากัด
110 นางสาว รุ่งนภา ก้านบัว SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO., 
111 นางสาว รุ่งรวี เกษมณี ฟลิลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) 
112 นางสาว รุจรัิตน์ น้อยจนัทร์ เวลิด์ิ แอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด
113 นาย เรวตั  สอดส่อง อาร์เอสเค โกลบอล โลจสิติกส์ จ ากัด
114 นางสาว วณิชชา เจยีตระกูล Allnex (Thailand) Ltd.
115 นางสาว วรรณวภิา กาญจนวไิล วเีค กลอร่ี โลจสิติกส์ จ ากัด
116 นางสาว วรวรรณ อุตมวาทิน โรงเรียนศึกษาธรุกิจหวา่งประเทศสาทร
117 นาง วรวรรณ ค าแก้ว โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด
118 นางสาว วนัเพญ็ ปัญญาดิษวงค์ คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ากัด
119 นางสาว วาณี  แซ่แต้ เซ็นจร่ีู อินโนแอ๊ค จ ากัด 

หมวด : ม - ว



120 นางสาว วาสนา จนัศิริรัตน์ Stanley Works Ltd.
121 นาย วนิัยนา ชูศักด์ิ 3 M
122 นาง วบิูลยศ์รี แสงแก้ว Auto Alliance Thailand
123 นางสาว วภิาพรรณ คุ้มด้วง เซ็นจร่ีู อินโนแอ๊ค จ ากัด 
124 นางสาว วมิลรัตน์ บุราณ โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด
125 นาย วริิยะ นพคุณ CENTRAL DEPARTMENT STORE LTD.
126 นาย วโิรจน์ ธรีอภศัิกด์ิกุล หจก. ว.ีแซททิสไฟอิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์
127 นาย วฒิุนันท์ ด้วงเอียด GTL (THAILAND) CO.,LTD.

128 นาง ศตภคั พจนากรณ์ ทีซีซี โลจสิติกส์ จ ากัด
129 นาย ศรสิทธิ์ อาชาพพิฒัน์ คิงฟชิเชอร์ โฮลด้ิงส์ จ ากัด
130 นางสาว ศศิกานต์  เกิดโมลี ซีคซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด
131 นางสาว ศรีประภา เพิ่มพงษ์ ทองไทยการทอ
132 นาย ศักด์ิชัย หวลกสินธุ์ Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.
133 นางสาว ศันสนีย์ เสถียรบุตร Yusen logistics(Thailand) co.,ltd
134 นางสาว ศิณีนาฎ  ทับทิมโต โอกาโมโต ลอจสิติกส์ (ประเทศไทย)
135 นางสาว ศิรพชิญ์ กรรณสูตรศิษฐ์ SMS LOGISTIC
136 นางสาว ศิรินภา หวา่งไพรี Lear Automotive
137 นางสาว ศิริพร ยะกัน International Laboratories Corp., Ltd.
138 นางสาว ศิริพรรณ โลหะญาณจารี พทีีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด
139 นางสาว ศิริวรรณ สายค า แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)
140 นางสาว ศุจกิานต์ ไทยเครือ EMORI (THAILAND) CO.,LTD.
141 นาย สมชาย เนียมสอน Geodis Wilson Thai Ltd. 
142 นางสาว สมพร ล าพนัธ์ สีไทยกันไซเพน้ท์ จ ากัด
143 นางสาว สมมโนรถ ศรีหิรัญ เคมีโก้ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
144 นางสาว สมลักษณ์ ตริยะเกษม ELCA (THAILAND) LIMITED
145 นาย สมศักด์ิ ชัยประภา นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด
146 นางสาว สมาพร มากรุง สยาม ไทโย โชจ ิจ ากัด
147 นางสาว สรัญญา จนีกลับ ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
148 นาง สลินภรณ์ ดีพลงาม สัมพนัธช์ิปปิง้ จ ากัด
149 นางสาว สหัทยา ชมเชย บางกอกโฟม จ ากัด 
150 นาง สิริกร ลาภเยน็ ซังกิว ไทย จ ากัด

หมวด : ศ - อ



151 นางสาว สิริกุล เต็กตระกูล ทีอี คอนเน็คทิวต้ีิ แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) 
152 นาง สุกัลยา สิทธิ์ภานุวงค์ คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ากัด
153 นางสาว สุชัญญา กล่ินหอม ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) 

154 นาย สุทัศน์ กายพนัธุ์ Trans Air Cargo Co.,Ltd.
155 นาย สุพฒัน์ อิ่มก าเหนิด เอกเซลแลคส์ จ ากัด
156 นางสาว สุภารัตน์ ศรีลา แอดวคิส แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด
157 นาย สุรศักด์ิ งามพนัธุ์ เบสท์ โลจสิติกส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส
158 นางสาว สุวมิล แสงอรุณวชิชุ บ.บีที เซอร์วสิ จ ากัด
159 นาง สุวมิล จกัรปริญญากุล โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ ากัด
160 นาย อนันตชัย  ชูเชื้อ     ไทยฟล์ิมอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
161 นาย อภชิาติ สืบบุญมา ทาคาตะ-ทีโอเอจ ากัด
162 นางสาว อภญิญา  เพชรโย นิตโต มาเทค (ประเทศไทย )
163 นางสาว อภญิญา พวงเงิน คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย) จ ากัด
164 นาย อมร เรืองฤทธิ์ เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากัด
165 นางสาว อมลชญา   เส็งมี นิตโต มาเทค (ประเทศไทย )
166 นางสาว อรณี เกี้ยวเกิด ซีคซ์ บางกอก จ ากัด
167 นางสาว อรดี พลสงคราม NIPPON EXPRESS THAILAND
168 นางสาว อรพรรณ คณิชชาพงษ์ โตไก อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
169 นางสาว อรวรรณ พมิพศ์ร เอ็มโอแอล
170 นางสาว อรวรรณ  อินทฤทธิ์ จมิสกรุ๊ป จ ากัด
171 นางสาว อรัญญา เภตรากาศ ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด
172 นาย อลงกรณ์  อุวอง Auto Alliance (Thailand) 
173 นาง อัจฉรา เหมวงศ์วทิยา อิโนแอ็ค อินดัสตร้ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
174 นางสาว อัจฉรี จติพสิิฐชัย TECHNO FOAM CO.,LTD.
175 นางสาว อัจฉรีย์ ดาระกะมาศ TECHNO FOAM CO.,LTD.
176 นางสาว อารดา ร่ืนกมล บีดีพ ีเอเซีย-แปซิฟคิ จ ากัด
177 นางสาว อิสริยา เหลืองอ่อน จาโตโค(ประเทศไทย) จ ากัด
178 นางสาว อิสรีย ์ ธนกุลนิธรัิตน์ โตโย โลจสิติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
179 นางสาว อุบลวรรณ เก่งทางดี Chase Enterprise (Siam) Co.,Ltd.
180 นางสาว ฤดีวลัย์ รัตนเกาศัลย์ 3 M
181 นางสาว สิริณัฏฐ์ ชวนสวสัด์ิ Solvay Peroxythai limited

182 นาง ศิริพร กลัปพฤกษ์ชัย เอส.เค. ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด


