
โปรดทราบ

ผู้ประกอบการกรุณาจ าล าดับที่ของท่าน 
เพื่อใช้ส าหรับการลงทะเบียนเข้างาน

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการอบรมชี้แจง

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าของเข้า ส่งของออกภายใต้ความตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) 

ส าหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized 
Economic Operator: AEO)



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
1 นาย รณชิต อิ่นทอง MITSUI-SOKO(THAILAND)CO.,LTD. 
2 นาย ณภัทร บุญเกื้อเกียรติ บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จ ากัด
3 นางสาว ฉันทนา  แก้วขาว Eternity (Customs Department)
4 นาย แมน เกียรติศักด์ิวัฒนา SCG Logistics
5 นาย ธานี วงศ์กยกสุริยา บริษัท ยูเซ็น โลจิสติก (ประเทศไทย) จ ากัด
6 นาง ราตรี กิจนีชีว์ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติก (ประเทศไทย) จ ากัด
7 นางสาว พิชญ์ฐรา  พยนต์ศิริเมธ บจก.ไพลอต เซอร์วิส
8 นางสาว เสริมศรี  วนสิทธิ์ บจก.ไพลอต เซอร์วิส
9 นาย ฐิติรัชต ณัฎฐาพัฒน์ UPS Thailand
10 นาย สันติ สุชฎา UPS Thailand
11 นางสาว กนกนารถ   สงฆเ์จริญธรรม บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย)จ ากัด
12 นางสาว จรรยา  ยันตระประกิจ บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย)จ ากัด
13 นางสาว สมใจ ศรทรง บริษัท ยูนิค ทรานส์ลิงค์ จ ากัด
14 นางสาว สมหญิง อุดมโภชน์ บริษัท ยูนิค ทรานส์ลิงค์ จ ากัด
15 นาย ภุชงค์ เตชะสีไพฑูรย์ บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
16 นางสาว ศราวรรณ คุ้มดี บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
17 นางสาว สุพิน ทัดบุบผา บริษัท เมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
18 นาย วิศรุต วิสนุวิมล บ. โอ.บ.ีซี. แคร์ริเออร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
19 นางสาว หฤทัย ชื่นชม บ.รัตนโชติ โลจิสติกส์ จ ากัด
20 นางสาว อติกานต์ ลาภนิมิตรชัย บ.สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
21 นาย เศวต เศวตกิติธรรม บ.สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
22 นางสาว วรรณา จันทราสกุล GC Logistics (บริหารการส่งออกและน าเข้า)
23 นางสาว Chayanan GC Logistics บริการส่งออกเเละน าเข้า
24 นางสาว วรรณิตา ต้ังศิริทรัพย์ บจก. พุทธชาด เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)
25 นางสาว จุฬณี  ธรรมอุบล บจก. พุทธชาดเอ็กเพรส (ไทยแลนด์)
26 นาย มานนท์ คุณาวรานนท์ เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด
27 นาย ภัสพร ยะติโชติ เช้งเก้อร์ (ไทย) จ ากัด
28 นางสาว อังคณา คุณาสกุลเลิศ Berli Jucker Logistics Limited
29 นาย ภุชงค์ โตเดช Berli Jucker Logistics Limited

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษภำยใตค้วำมตกลงยอมรับร่วมกัน

วันอังคำรที ่3 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
30 นาย ศักดิโชติ มังษะชาติ Dimerco 
31 นาย สิทธพร แสงทอง Dimerco
32 นางสาว อธิชา บัณฑิตวรชัย บจก.พร้อมท์ กรุ๊ป
33 นางสาว จุฑารัตน์ พระสุรักษ์ บจก.พร้อมท์ กรุ๊ป
34 นางสาว กรรณิการ์   นาคสุข มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จ ากัด
35 นางสาว ปฏิมา สังฆพร บริษัท มิตซุย โอ. เอส. เค ไลน์ส (ประเทศไทย) จ ากัด
36 นาย จักร์กฤษณ์  ด าหริดี บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
37 นางสาว เอื้อมพร พันธุดี์ บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
38 นาง อ าไพ ชนะโชติ บริษัทเอ็มเอส  ซัพพลาย เชน  โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
39 นางสาว จิระภา สุขส าราญ บริษัทเอ็มเอส  ซัพพลาย เชน  โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
40 นางสาว เตชินี อัครก าธร บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จ ากัด
41 นาย พัสมพงศ์ กิตติพิทยากุล บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จ ากัด
42 นาย ศักด์ิสิทธ์ สมสุข Jupiter Logistics Thailand
43 นาย กรวริฐฎ์ บุญนาคค้า Jupiter Logistics Thailand 
44 นาย บุญทอง เดชปรีชาชัย บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
45 นางสาว กมนนัทธ์ เชิดชู บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
46 นาย สาธิต จารุเพ็ง เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด
47 นาง ลัดดาวัลย์ ประกอบผล คอร์แม็ค บ.แหลมฉบังอิมเม็กซ์ จ ากัด
48 นาย วิระยุทธ์ สังฆะมณี บ.แหลมฉบังอิมเม็กซ์จ ากัด
49 นาง สุภาพ เอี่ยมกล่ิน บริษัท อีสท-์เวสท์ โลจิสติกส์ จ ากัด
50 นางสาว สุรัตดา ทองประกอบ บริษัท อีสท-์เวสท์ โลจิสติกส์ จ ากัด
51 นางสาว ศิณินาฎ ทับทิมโต บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
52 นางสาว พัชรินทร์ บุญสวัสด์ิ บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
53 นาย ธเนศ บุญวิภาส บจก. เคบี ชิปปิง้ เซอร์วิส
54 นาย เอกชัย ชัชวาลสกุล บจก. เคบี ชิปปิง้ เซอร์วิส
55 นาง วรรณวิไล ปานแสง อจิลิต้ี จ ากัด
56 นางสาว สมฤทัย เอี่ยมสะอาด อจิลิต้ี จ ากัด
57 นางสาว มะยุลา ครองยุทธ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดาวทองเทรดด้ิง
58 นางสาว วัชรี วีระยุทธ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดาวทองเทรดด้ิง
59 นาง จินตนา ไกรอุดม บริษัท จีโอดิส ทรานสปอร์ต ไทย จ ากัด
60 นางสาว ลัดดา บุญรังสรรค์ บริษัท จีโอดิส ทรานสปอร์ต ไทย จ ากัด

วันอังคำรที ่3 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร

โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 
รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
61 นาย ธัชกร  ภูตะโชติพัชร์ พ.ีเจ. ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด
62 นาย ชัยวัฒน์  เพชรวิเศษกุล บริษัท พ.ีเจ. ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด
63 นางสาว ประภาพร พุทธสิน Nippon Express-necl.co.th
64 นางสาว Nichanun Nippon Express-necl.co.th
65 นางสาว สุธิดา กาญจนวงศ์ บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
66 นาย Mr.Suwat Ratanachinda Profreight Express  Co., Ltd.
67 นางสาว พจณีย์  เจษฏาอรรถพล บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จ ากัด
68 นางสาว เกศินี  หัสการบัญชา บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จ ากัด
69 นางสาว วีณา ไวยนาคร ซีเจ โลจิสติคส์ 
70 นาย ด ารงค์ จีนกล่ัน บริษัท ฟูจิทรานส์(ประเทศไทย)จ ากัด
71 นางสาว ศิราพร วิชาญยุทธนากูล บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย)จ ากัด
72 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ บริษัท ทรานซ์เวย์ เอ็กเพรส จ ากัด
73 นางสาว ปรวีณ ศิวะนาวิน บริษัท ทรานซ์เวย์ เอ็กเพรส จ ากัด
74 นาง ปราณีวรรณ  สมาธิ ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ากัด
75 นางสาว วิลาวัลณ์ โพธิว์งศ์ไพรเลิศ ฮันคิว ฮันชิน เอ็กเพลส (ประเทศไทย) จ ากัด
76 นาย สัตยา ชวรางกูร S.N.P. Shipping Group Co., Ltd.
77 นาย ณัฏฐชัย เล่ียวพัฒนกูล S.N.P. Shipping Group Co., Ltd.
78 นาย ฤกษ์ชัย สุดสว่าง Better  System 
79 นาย ชัยรัตน์ โกวืทมงคล Better System 
80 นางสาว อมรรัตน์ โกยทอง บริษัท ไอ.เอ็ม.ท.ีโลจิสติกส์ 1979 จ ากัด
81 นาง ศุภลักษณ์ จ าปา บริษัท ไอ.เอ็ม.ท.ีโลจิสติกส์ 1979 จ ากัด
82 นาง นันทนา  สิทธานครินทร์ บริษัท สยามสากลบริการ จ ากัด
83 นางสาว แสงจันทร์ บุญชัย บริษัท สยามสากลบริการ จ ากัด
84 นาย ณัฐพล คงรักษาคุณ บริษัท บางกอกเยนเนอร์รัลเอ๊กซ์เพรส จ ากัด
85 นางสาว ภาวิณี ยอดตลาด บริษัท โกลบอล ชิปปิง้ จ ากัด
86 นาย ปัณณรุจน์ ฉัตรคีรีรัตน์ Harpers Freight International Air Cargo Co., Ltd
87 นาง สมใจ ต้ันสกุล บริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ ากัด
88 นางสาว อัญพัชร์  ธนาศักด์ิวิจิตร บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด
89 นางสาว สุกัญญา ดีพันล า บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด
90 นางสาว พัชรา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ บ. ยูนิเทรดชิปปิง้แอนด์เซอร์วิส จ ากัด

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม
โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

วันอังคำรที ่3 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
91 นาย ศักด์ิ. ธรรมาภิรานนท์ บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จ ากัด
92 นาง บัวสอน. นาสิงห์ บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จ ากัด
93 นาย วิชา เผ่นโผน NNR GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
94 นางสาว กาญจนา สวนมะลิ NNR GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
95 นาง กมลรัตน์  ชุมมานนท์ RTN LOGISTICS CO.,LTD
96 นางสาว รัชนี แสนทวีสุข RTN LOGISTICS CO.,COM
97 นางสาว ปียนุช นภาโชติ APL Logistics Svcs(Thailand),Ltd. 
98 นางสาว จงรักษ์ วิเชียรเครือ APL Logistics Svcs(Thailand),Ltd. 
99 นาย อ านาจ ล้ีมโน Logwin Air + Ocean (Thailand )Ltd.
100 นาย MR.Pichet Wuthinanon Prime international ltd
101 นาย Mr.sombat sathiyathiwat Prime international ltd
102 นาย อภิชาติ ปัญญาเครือ บริษัท ว.ีแพค แอนด์ มูฟ(กรุงเทพ) จ ากัด
103 นาง Satapak Potchanakorn TCC logistics limited
104 นาย Thanaseth AmornnoparatanakulTCC logistics limited 

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม
โครงกำรอบรมชี้แจงกำรปฏิบัตพิิธีกำรศุลกำกรน ำของเขำ้ ส่งของออก ส ำหรับโครงกำรผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ 

วันอังคำรที ่3 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร



ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
1 นางสาว เพ็ชร์รัตน์ แต่งงาม บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
2 นางสาว เบญจวรรณ บุญพูน บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
3 นางสาว วันทนีย์ สุขพร บริษัท เคเอฟฟูด้ส์ จ ากัด
4 นาย ณรงค์ศักด์ิ แซ่ล่ิม บริษัท เคเอฟฟูด้ส์ จ ากัด
5 นางสาว พิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน)
6 นางสาว ธัญญรัตน์ ปัน้พิพัฒน์ Malee Group
7 นางสาว กรพินธุ ์เจียกวัฒนา Malee Group
8 นาง รุ่งฟ้า ชูเชาวน์ Delta Electronics, Inc.
9 นาง ธนิดา  คล่องประมง Delta Electronics, Inc.
10 นางสาว เนตรทราย วิทยวินิต บริษัท โกลเวีย จ ากัด
11 นางสาว ปพัชญา  คันทมาลา NXP Manufacturing (Thailand) Ltd
12 นาย นายสวัสด์ิ ทีพ่ัก บริษัทดีเอชอแล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ประเทศไทย)จ ากัด
13 นางสาว สุพรรณี สุวรรณกิจ DHL Global Forwarding (Thailand)  Ltd. 
14 นางสาว นิกษ์นิภา บุญสง่า บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จ ากัด
15 นางสาว พัชรี จักรกุล บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด(มหาชน)
16 นางสาว มินตรา สินสุกิจ ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO.,LTD

17 นาย วิทวัฒน์ ทองเวส ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO.,LTD

18 นางสาว ทิพย์รัตน์ ธรรมวิเศษศักด์ิ คาร์กิลล์สยาม จ ากัด
19 นางสาว ณัฐชุดา พิมพ์ดี คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
20 นาย สุริยา จันทรารมณ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
21 นางสาว แสงเดือน เงินงาม เครือเจริญโภคภัณฑ์
22 นาย จรัส    อัตโน บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูด้ส์ จ ากัด
23 นางสาว อุษณีย์ ทนทาน บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูด้ส์ จ ากัด
24 นางสาว นัยนา วงศ์นาค DENSO INTERNATIONAL ASIA CO.,LTD.
25 นางสาว Jiraporn Phanitchawalit DENSO International Asia Co., Ltd.

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม
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ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
26 นางสาว ภาวนา สุริยพฤกษ์ Mitsubishi electric consumer products(Thailand)ltd.
27 นางสาว ณิชากร อิ่มแตง Mitsubishi electric consumer products(Thailand)ltd
28 นาย มานะ  สุวรรณ์ (SCG) EXIM Document & Invoicing
29 นางสาว ปริตา  พิมพ์ประดับ บมจ.ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
30 นางสาว วัชรี  ร่ืนเริง บมจ.ยูเนี่ยนไพโอเนียร์  
31 นาง สินีนาถ   เมฆสังข์ อินเตอร์เนชั่นแนล  แลบบอราทอรีส์ จ ากัด
32 นาย อนุรัตน์ บุญรอด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)
33 นางสาว สมร  คงประเสริฐลาภ บจ.มอลเทน(ไทยแลนด์)
34 นาง ดวงกร ทรรศนีย์กุลกิจ ขนมสากล
35 นางสาว จิตรา วิสุทธิพิศาล ขนมสากล 
36 นางสาว มณีรัตน์ กองพล โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด
37 นางสาว พรรณี สุดสว่าง โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด
38 นางสาว ศุทธิรัตน์  ล่ิมพันธ์ Nordson Xaloy Asia (Thailand) Ltd.
39 นางสาว นันทวัน  บัวอินทร์ Nordson Xaloy Asia (Thailand) Ltd.
40 นาง ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน)
41 นาง กิ่งกนก พรมภา ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด
42 นางสาว กาญจนา แกล้วกล้า บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
43 นางสาว รณิดา ฉัตรสมจรัลชัย บริษัท ซีเฟชรอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
44 นาง เพลินตา เจียมจิรานนท์ เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จ ากัด
45 นาง สุปราณี คมวัชรพงษ์ เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จ ากัด
46 นางสาว พิชญ์สินี ชัยฤกษ์ ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)
47 นางสาว ชุลีภรณ์   พลอยงาม บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)
48 นาย สมศักด์ิ  ทวีแก้ว บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)
49 นาง ผาณิต บุษยวิทย์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
50 นางสาว กันทรั ฤทธิเ์รืองเดช บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม
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ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
51 นางสาว พรทิพย์    พุม่ฉัตร บ.ผลไม้กระป๋องประจวบ จก.
52 นางสาว น.ส. อัญชลี ไล้ชื่น บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซ่ิง จ ากัด
53 นางสาว พรนิภา นันตราม บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซ่ิง จ ากัด
54 นางสาว ภัทรา เนียมสุวรรณ บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน)
55 นาง สุภาวดี ศรีปฐมสวัสด์ิ บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน)
56 นางสาว กรวิการ์ จิตรครองสิทธิ์ บริษัทเอ็กเซดด้ี ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด
57 นางสาว ชญาภา แสนพินิจ บริษัทเอ็กเซดด้ี ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด
58 นาย ชวินโรจน์   น าชัยสิริ บริษัท เอเซียไฟเบอร์   จ ากัด (มหาชน)
59 นาย สมิทธิ ์ ปิติเจริญ ทองไทย  การทอ
60 นางสาว ปรารถนา ฉายปุก ทองไทย  การทอ
61 นางสาว พวงพร  ตริณตระกูล บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จก.
62 นางสาว สรญา เสน่หา บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จก.
63 นางสาว วิลาวัณย์ ศรเพชรนรินทร์ บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด
64 นางสาว นารีรัตน์ โยธินอุปไมย บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด
65 นางสาว นันทิตา ช่วงวงศ์ไไพศาล บริษัท เจียไต๋ จ ากัด
66 นาย ชวัชร์พล ธนนิธิมะลิทอง THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
67 นาย จักรตรา เอี่ยมอุ่น THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
68 นางสาว จินตนา แพทย์วิบูลย์ Huawei Technologies (Thailand) Co.,ltd
69 นาง ราตรี อัตวรอนันต์ เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
70 นาย ธีร์รัฐ  หิรัญสุพรโชติ Thai Garment Export
71 นาย กิตติ ลักษณ์ศิริ SCG International corporation
72 นาย วิบูลย์ ว่องไวพาณิชย์ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
73 นาย ภูธิชย์ ง้ันเจริญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
74 นาย นพดล พุทธัง ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
75 นางสาว ผกาแก้ว ชนนาถา ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
76 นางสาว ลัดดา ปัณณกิจจากุล Asian Honda Motor Co.,Ltd (Motorcycle business)
77 นางสาว สุชาดา ประคองโพธิท์อง Asian Honda Motor Co.,Ltd (Motorcycle business)

ณ ห้องประชมุภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร
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ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล หน่วยงำน (ชื่อบริษัท)
78 นางสาว สุนิสา โพธิศ์าลาแสง บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด
79 นาง นาตยา ทรัพย์เพิม่เสถียร บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด
80 นาง ธิติมา  ปะมะคัง บริษัท ที เค แว็กซ์ จ ากัด
81 นาย ภัทรกร ค าจุมพล บริษัท ที เค แว็กซ์ จ ากัด
82 นาย ชิงชัย พัชรคุณานันต์ บริษัท สยามน้ ามันละหุง่ จ ากัด
83 นางสาว สุนิศา เงินเศษ บริษัท สยามน้ ามันละหุง่ จ ากัด
84 นางสาว อักษร ศรีจันทร์ Nissan Motor (Thailand)Co., Ltd. 
85 นางสาว อนงค์นิจ  ลีลาสุทธิรักษ์ Nissan Motor  (Thailand)CO.,Ltd.
86 นาย ยุทธพงษ์  กันทะสอน ซิงเดนเก็น(ประเทศไทย)จ ากัด
87 นาง วราภรณ์ สวัสดี บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด
88 นางสาว รุ่งอรุณ ไชยวงค์ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด
89 นาย คีรประภากร บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
90 นางสาว พิมพ์นภัสร กอวิเศษชัย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จ ากัด
91 นาย บุญทวี นนทสวัสด์ิศรี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด
92 นาย กตเมธ มะโนเทีย่ง ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
93 นาง จันท์พิมพ์ ห่านวิไล บริษัท โซนี่ ไทย จ ากัด
94 นางสาว จิระภา  สุขส าราญ บริษัท โซนี่ ไทย จ ากัด
95 นางสาว ประมวล เอื้อประดิษฐ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด
96 นางสาว จันทร์เพ็ญ วงศโรจน์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด
97 นางสาว รภัสสรณ์ เกตุประทุม S.K. FOODS (TH)  PUBLIC CO. COMPANY LIMITED 
98 นางสาว อัจฉรา นาควานิช TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
99 นางสาว นันทวัน ทองคต ไทยฮอนด้า 
100 นางสาว วรรณวิลัย ยะเชียงค า ไทยฮอนด้า
101 นาง Waraporn Wattanawannachai Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd
102 นาย Visut Tveesubpatan Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd
103 นาย Sarayuht Pookaew Seagate Technology (Thailand) Ltd.

รำยชื่อผู้เขำ้ร่วม
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104 นาย ยุทธศักด์ิ จงจิตไพศาล บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด
105 นาง พิศมัย รามโกมุท ยูแทคไทย จ ากัด
106 นาง เทพมณี แสวงผล ไทยพีเจ้น จ ากัด
107 นางสาว รุจิรา  วรรณภพ บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ากัด
108 นางสาว ชุรินทร วุติจัน บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ากัด
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