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ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

1 นางสาว Kornvipa Chaichitamorn Daika (Thai) Inc., Ltd.

2 นาง Settinich Suttisiriawika SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) 

3 นาง กณิศพัชร์ บุญยรัตนสกุล ที.ราด (ประเทศไทย) จ ากัด

4 นางสาว กนกกร หงษ์ทอง จาโตโค(ประเทศไทย)จ ากัด

5 นางสาว กรรณิการ์ ภูอ่ยู่ NIPPON EXPRESS (THAILAND) 

6 นาย กฤตภาส      พิชยอาภากร เซ้าท์สตาร์ มารีนจ ากัด

7 นาย กฤษฎา สมบัติเกษมศานต์ ไทยยานยนตร์

8 นาง กอบกุล พรหมายน กุลดาชิปปิง้ จ ากัด

9 นางสาว กัญญาณัฐ ศึกเจริญ Tsurumaru Logistics (Thailand)  

10 นางสาว กันตินันท์ มาลีพันธ์ โตไก อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

11 นางสาว กัลยารัตน์ ปรีชาเจริญศรี ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด

12 นาย กาจณรงค์ กุลวฒัโฑ K LINE (THAILAND)

13 นาย กิจติศักด์ิ โมลา อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจิสติกส์ จ ากัด

14 นาย กิตติ ลักษณ์ศิริ SCG Trading Co., Ltd.

15 นาย เกียรติพงษ์ จีวะระพุทธ ALL-WAYS LOGISTICS CO.,LTD.

16 นาง ขจี หรรษพลางกูร ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทร้ีส์ จ ากัด

17 นางสาว ขนิษฐา สาเทียน เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ 

18 นางสาว ขนิษฐา สิทธคุิณ Trans Air Cargo Co.,Ltd.

19 นางสาว ขนิษฐา	 มหาจันทวงค์ ทองไทยการทอ

20 นางสาว ขวญัชนก ตันฑนะเทวนิทร์ OGA International Co., Ltd.

21 นางสาว เขมิกา จันทะโชติ ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

22 นาย ค ารณ   สระทองเทียน โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

หมวด : ก - ค



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

23 นาง จงลักษณ์ ธญัญเจริญ ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด

24 นางสาว จรรยาพร  ไตรรงค์วจิิตร เรย์เดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด

25 นางสาว จริยา อ่ าเจริญ มูซาชิ ออโตพาร์ท จ ากัด

26 นาง จันทนา ศรีสงวนนาวา ไอดับบลิวซีที จ ากัด

27 นางสาว จันทนา เมืองมา พี.เค.ซี โลจิสติกส์ จ ากัด

28 นางสาว จันแรม อภัยจิตร์ PIONEER OCEAN FREIGHT CO.,LTD.

29 นางสาว จิตรเรขา จิตชาญวชิัย MS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 

30 นางสาว จิรัฎฐ์ ถนัดภาษา อินเตอร์คอนทิเนนทัล ทรานสปอร์ต

31 นางสาว จีรนันท์ กางเขน บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ากัด

32 นางสาว จุฑามาศ อู่เจริญ น าศิลปไทย  จ ากัด

33 นางสาว จุฑารัตน์ รุ่งจ ารัส SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) 

34 นางสาว จุรีพร ด้วงผดุง เซกิซุย เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด

35 นางสาว จุฬณี ธรรมอุบล ชมพูแ่อน์ดเชอร์ร่ี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

36 นาย ฉัตรชัย จั่นมณี ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) 

37 นางสาว ฉัตรวดี ชัยอรุณดีกุล หจก.ฟ้าชุมทอง

38 นางสาว ฉัตราภรณ์ กันทอง ยูเซ็นต์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

39 นางสาว ชนิดา ไทยอุบุญ Chemico Inter Corporation Co.

40 นาย ชยพล แซ่เอี้ย บางกอกโฟม จ ากัด

41 นางสาว ชวนชม คงขาว คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วสิเซส จ ากัด

42 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรมชาติ OGA International Co., Ltd.

หมวด : จ - ช



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

43 นางสาว ฐิตาภา แสงจันทร์ แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)

44 นางสาว ณัชชา นามสวสัด์ิ kao industrial(thailand)co.,ltd.

45 นางสาว ณัฐชยา ผกามาศ c.v. shipping & FORWARDER CO.

46 นางสาว ณัฐนิช อารยะจารุ Tripetch ISUZU Sales 

47 นาย ณัฐพงศ์ ธรีอภิศักด์ิกุล  ฮิตาชิ ทรายสปอร์ต ซินเต็ม แวนเทค

48 นางสาว ณัฐสรา  แก้วนุช  Toyota Tsusho (Thailand) 

49 นางสาว ณิชาภัทร	 บุดชาดา ทองไทยการทอ

50 นางสาว ณิชาภา เปรมวรเวทย์ TMBP

51 นาง ดวงพร ภาคสุโพธิ์ อิโนแอ็ค อินดัสตร้ีส์ (ประเทศไทย) 

52 นาย โดม วจันคุปต์ แอ็สเซนด์ คัสตอมส์ เซอร์วสิ จ ากัด

53 นาย ถาวร พิศงาม ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บวรเซอร์วสิ

54 นางสาว ทราย เครือวลัย์ โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย 

55 นางสาว ทิพวรรณ เรืองทิพย์ กุลดา ชิปปิง้จ ากัด

56 นางสาว ธนกร สวา่งค า เคพีเอ็น วากอน โลจิสติกส์ จ ากัด

57 นาย ธนพงศ์ ฮุงหวล VOLVO GROUP (THAILAND) 

58 นาย ธนพล ทองวฒัน์ MS Supply Chain Solutions 

59 นาย ธนพัน พูนธรีะกูล ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด

60 นาย ธนา ธนะไพรินทร์ ที โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด

61 นาง ธญัชนก อ่ าหุน่ Integrated Leather Network

62 นาย นครินทร์ นาระทะ ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทร้ีส์ 
63 นางสาว นงเยาว ์ บุษราคัม เอโมริ (ไทยแลนด์)  จ ากัด
64 นาง นนฑศร กันตะบุตร ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
65 นางสาว นพมาศ วกิสูงเนิน ซังกิว ไทย จ ากัด
66 นางสาว นฤมล อมรแสงทอง PACIFIC INTER-FREIGHT
67 นาง นฤมล กุลเตชะมาภรณ์ สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
68 นางสาว นัฎจรี ถือธงชัย พีเคเอ็น คัสตอมส เซอร์วสิ จ ากัด
69 นาย นันท์นภัส อินดี เช้งเก้อร์ (ไทย)
70 นาง นันท์นภัส อธวิฒัน์ชโยธร ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
71 นางสาว นิภา จันทร์ทิพย์ Toyota Tsusho (Thailand) 
72 นาง เนตรนภา พรมใจบุญ THAI-SWEDISH ASSEMBLY 
73 นาย บวรวงศ์ สมรสมนตรี MOL LOGISTIC (THAILAND) 

74 นางสาว บังอร ปัญโย ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
75 นางสาว บัณฑิตา อนุรักษ์ เฟรท ล้ิงค์ส เอ๊กซ์เพรส 
76 นาย บุญชัย จันทราวฒิุกร MEIKO TRANS THAILAND LTD.
77 นางสาว เบญจมาศ ช่วยเรือง โตโย โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

หมวด : ฐ - ธ

หมวด : น - บ



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

78 นางสาว ปติญา สวสัด์ิล้น RHENUS LOGISTICS CO.,LTD.

79 นางสาว ปทิตตา มิตรสูงเนิน เอก-ชัย ดีสทริบิสชั่น ซิสเท็ม จ ากัด

80 นาย ปภาวนิ ปัญญาศิริ แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย)

81 นางสาว ปรมาภรณ์ ปล้ืมรุ่งเรือง  พุทธชาด เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) 

82 นาย ประธนิ ศิริชาติ เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

83 นางสาว ปราณี ล่ าเลิศทรัพย์ โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ ากัด

84 นางสาว ปารดี อุณวงษ์ International Laboratories Corp.

85 นางสาว ปิยะมาศ บุญหนัก อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจิสติกส์ 

86 นาย พงศกร อุตมาวบิูลย์ Expeditors (Thailand) Ltd.

87 นาย พงศ์ธวชั คล้ายสุวรรณ กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต 

88 นางสาว พจนารถ พัฒนะพงษ์วบิูลย์ เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ 

89 นางสาว พรพิมล ละมั่งทอง TBA

90 นางสาว พรรณพัชร สาคร Thai-Swedish Assembly 

91 นางสาว พรรทิภา เชื้อบุญมา พีเคเอ็น คัสตอมส เซอร์วสิ จ ากัด

92 นางสาว พิชญ์สินี  ชัยฤกษ์ K LINE (THAILAND)

93 นางสาว พิชัย กิตติวงษ์ววิฒัน์ ทีอี คอนเน็คทิวต้ีิ แมนูแฟคเจอร่ิง 

94 นาย พิทักษ์ แพทย์พิทักษ์ เบสท์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส

95 นางสาว พิมพ์ใจ  แซ่ปึง MOL LOGISTICS(T)CO.,LTD.

96 นางสาว พิมพ์ภาวดี พิทักษ์โชคชัย Volvo Group (Thailand) Co.,

97 นางสาว พิมลณัฏฐ์  กิจเกวยีน มูซาชิ ออโตพาร์ท จ ากัด

98 นางสาว พีรญา  คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

99 นางสาว พูนลาภ ป้อมเป็ง ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ 

100 นาย พูนศักด์ิ เอี่ยมชื่นยศ พี.เค.ซี โลจิสติกส์ จ ากัด

101 นางสาว พูลศิริ อุลิศ c.v. shipping & FORWARDER 

102 นางสาว เพ็ญภัททรา อนุวตัพรวสิิฐ ดีซีไอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เทรดด้ิง

หมวด : ป - พ



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

103 นางสาว ภัทรวดี ชัยอรุณดีกุล หจก.ฟ้าชุมทอง

104 นางสาว ภิญญดา สุทธิ์ประเสริฐพร ซีคซ์ บางกอก จ ากัด

105 นาย ภูวกร ชั้นเสวกิุล ออลเวย์ โลจิสติกส์

106 นาย มณเฑียร ลือกิตติพันธ์ วรรณ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอน็เตอร์ไพรส์

107 นางสาว มณธริา วชิาเกวยีน กู๊ด เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด

108 นางสาว มลิวลัย์ แซ่ล้ิม Ek-Chai Distribution system 

109 นาย มานนท์ คุณาวรนนท์ เช้งเกอร์ ( ไทย )

110 นาง มาลี ยามาโมโท INOAC (THAILAND) CO.,LTD.

111 นางสาว มิ่งขวญั ตันสัมฤทธิ์ชัย โซจิทสึ ประเทศไทย จ ากัด 

112 นางสาว ยลดา ไขขุนทด สามมิตรมอร์เตอร์แมนูแฟคเจอริง

113 นาย ยศวฒัน์ ศุภสาร แอคคอร์ ไพลอต โลจิสติคส์ 

114 นางสาว ยุวเทพ สายทอง ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด

115 นางสาว รชตะวนั สุขแจ่ม ไทย เอ็นโอเค จ ากัด

116 นาย รวพิล ชัยสมสุขฤดี บ.เบทเทอร์ ซิสเท็ม จ ากัด

117 นาย รัชเศรษฐ์ ชวรัฐศิริสกุล เคเอฟฟูด้ส์ จ ากัด

118 นางสาว รัตน์สุดา มิตรภานนท์ ไทย เอ็นโอเค จ ากัด

119 นางสาว รุ่งรวี  เกษมณี ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) 

120 นางสาว รุจิรัตน์ น้อยจันทร์ เวลิด์ิ แอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

121 นาย เรวตั  สอดส่อง อาร์เอสเค โกลบอล โลจิสติกส์ 

หมวด : ภ - ร



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

122 นางสาว วณิชชา เจียตระกูล Allnex (Thailand) Ltd.

123 นางสาว วนิดา สามทอง UACJ(Thailand)Co.,Ltd.

124 นาง วนิดา  ฮวบบุรี FLEET GLOBAL LOGISTICS 

125 นางสาว วรรณวภิา กาญจนวไิล วเีค กลอร่ี โลจิสติกส์ จ ากัด

126 นางสาว วรวรรณ อุตมวาทิน ร.ร.ศึกษาธรุกิจหวา่งประเทศสาทร

127 นาง วรวรรณ ค าแก้ว โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด

128 นางสาว วนัเพ็ญ ปัญญาดิษวงค์ คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) 

129 นางสาว วาณี  แซ่แต้ เซ็นจูร่ี อินโนแอ๊ค จ ากัด 

130 นางสาว วาสนา จันศิริรัตน์ Stanley Works Ltd.

131 นาง วบิูลย์ศรี แสงแก้ว Auto Alliance Thailand

132 นางสาว วภิาพรรณ คุ้มด้วง เซ็นจูร่ี อินโนแอ๊ค จ ากัด 

133 นางสาว วมิลรัตน์ บุราณ โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย 

134 นาย วริิยะ นพคุณ CENTRAL DEPARTMENT STORE 

135 นาย วโิรจน์ ธรีอภิศักด์ิกุล หจก. ว.ีแซททิสไฟอิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์

136 นางสาว วไิลลักษณ์ นาคอุไร ยูลิงค์ แอร์ ซี ทรานสปอร์ต จ ากัด

137 นาย วศิรุต ลาเสือ Toyota Tsusho (Thailand) 

138 นาย วรีะพงษ์ ทุมวงศ์ ไทยยานยนตร์

139 นาย วฒิุนันท์ ด้วงเอียด GTL (THAILAND) CO.,LTD.

140 นาง ศตภัค พจนากรณ์ ทีซีซี โลจิสติกส์ จ ากัด

141 นาย ศรสิทธิ์ อาชาพิพัฒน์ คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จ ากัด

142 นางสาว ศศิกานต์  เกิดโมลี ซีคซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด

143 นาย ศักด์ิชัย หวลกสินธุ์ Toyota Tsusho (Thailand) 

144 นางสาว ศันสนีย์ เสถียรบุตร Yusen logistics(Thailand)co.,ltd

145 นางสาว ศิรพิชญ์ กรรณสูตรศิษฐ์ SMS LOGISTIC

146 นางสาว ศิรินภา หวา่งไพรี Lear Automotive

147 นางสาว ศิริพร ยะกัน International Laboratories Corp.

148 นางสาว ศิริพรรณ โลหะญาณจารี พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด

149 นางสาว ศิริวรรณ สายค า แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)

150 นางสาว ศุจิกานต์ ไทยเครือ EMORI (THAILAND) CO.,LTD.

151 นาย เศรษฐวทิย์ ฐานธชัพงศ์ คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วสิเซส

152 นาย เศรษฐาณัฐ อมัติรัตน์ วาย.เอ็ม.ซี แอสเซ็มบล้ี จ ากัด

หมวด : ว - ศ



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกุล บริษัท หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เขำ้รว่มสัมมนำ ROO Series รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชมุใหญ ่ชั้น 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร
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วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

153 นาย สมชาย เนียมสอน Geodis Wilson Thai Ltd. 

154 นางสาว สมพร ล าพันธ์ สีไทยกันไซเพ้นท์ จ ากัด

155 นางสาว สมพร วริิยะสถบดี ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน  จ ากัด

156 นาย สมภพ ศรีโสภณ ไลอ้อน ประเทศไทย จ ากัด

157 นางสาว สมมโนรถ ศรีหิรัญ เคมีโก้ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

158 นางสาว สมลักษณ์ อยู่มั่น SCG Trading Co.,Ltd.

159 นางสาว สมลักษณ์ ตริยะเกษม ELCA (THAILAND) LIMITED

160 นาย สมศักด์ิ ชัยประภา นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

161 นางสาว สมาพร มากรุง สยาม ไทโย โชจิ จ ากัด

162 นางสาว สรัญญา จีนกลับ ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

163 นาง สลินภรณ์ ดีพลงาม สัมพันธช์ิปปิง้ จ ากัด

164 นางสาว สหัทยา ชมเชย บางกอกโฟม จ ากัด 

165 นาย สาธร บุญสังข ์  เบสท์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วสิเซส

166 นาง สิริกร ลาภเย็น ซังกิว ไทย จ ากัด

167 นางสาว สิริกุล เต็กตระกูล ทีอี คอนเน็คทิวต้ีิ แมนูแฟคเจอร่ิง 

168 นาง สุกัลยา สิทธิ์ภานุวงค์ คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) 

169 นางสาว สุชัญญา กล่ินหอม ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค 

170 นาย สุทัศน์ กายพันธุ์ Trans Air Cargo Co.,Ltd.

171 นางสาว สุพรรณี หนูเงิน ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 

172 นาย สุพัฒน์ อิ่มก าเหนิด เอกเซลแลคส์ จ ากัด

173 นางสาว สุพัตรา วงัศรีทอง อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด

174 นางสาว สุภารัตน์ ศรีลา แอดวคิส แมนูแฟคเจอร่ิง 

175 นางสาว สุรีพร สุขสมบัติ สามมิตรมอร์เตอร์แมนูแฟคเจอริง

176 นาย สุวชิา ศูนย์แดง DSV Air & Sea Ltd.

177 นางสาว สุวมิล แสงอรุณวชิชุ บ.บีที เซอร์วสิ จ ากัด

178 นาง สุวมิล จักรปริญญากุล โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ ากัด

179 นาย อนันตชัย  ชูเชื้อ     ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

180 นาย อภิชาติ สืบบุญมา ทาคาตะ-ทีโอเอจ ากัด

181 นางสาว อภิญญา พวงเงิน คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย)

182 นาย อมร เรืองฤทธิ์ เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย)

183 นางสาว อรณี เกี้ยวเกิด ซีคซ์ บางกอก จ ากัด

184 นางสาว อรดี พลสงคราม NIPPON EXPRESS THAILAND

185 นางสาว อรพรรณ คณิชชาพงษ์  โตไก อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

186 นางสาว อรวรรณ พิมพ์ศร เอ็มโอแอล

หมวด : ส - อ
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หัวขอ้ ระเบียบพิธีกำรปฏบิัตเิก่ียวกับหนังสือรบัรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ
วันพฤหัสบด ีที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 - 12.00 น.

187 นางสาว อรัญญา เภตรากาศ ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด

188 นาย อลงกรณ์  อุวอง Auto Alliance (Thailand) 

189 นาง อัจฉรา เหมวงศ์วทิยา อิโนแอ็ค อินดัสตร้ีส์ (ประเทศไทย) 

190 นางสาว อัจฉรา  ฉลาดเฉลียว  บริษัทโตไก อีสเทิร์น รับเบอร์

191 นางสาว อัจฉรี จิตพิสิฐชัย TECHNO FOAM CO.,LTD.

192 นางสาว อัจฉรีย์ ดาระกะมาศ TECHNO FOAM CO.,LTD.

193 นางสาว อารดา ร่ืนกมล บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ากัด

194 นางสาว อิสริยา เหลืองอ่อน จาโตโค(ประเทศไทย) จ ากัด

195 นางสาว อิสรีย์ ธนกุลนิธรัิตน์ โตโย โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 

196 นางสาว อุบลวรรณ เก่งทางดี Chase Enterprise (Siam) 

197 นางสาว อุษาห์ ทับทิม ORIENT EXPRESS CONTIANER 


