
ล ำดบั ค ำน ำ ชื่อ - สกุล บริษัท ลงชื่อ 

1 คุณ กรวิการ์ จิตรครองสิทธิ์ เอ็กเซดด้ี ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด

2 คุณ กิติยา ขันตี ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

3 คุณ กุสุมา    โพธิศ์รี บริษัท แสงทองสุข ชิปปิง้ โซลูชั่น จ ากัด

4 คุณ เข็มจิรา   ทองไทย โตไคริคะ ไทยแลนด์ จ ากัด

5 คุณ จุฑารัตน์ รุ่งจ ารัส ซูมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

6 คุณ ชนิดดา สุตโสม มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 

7 คุณ ชาลี   ทรัพย์เฉลิม โตไคริคะ ไทยแลนด์ จ ากัด

8 คุณ ณัฐพร ธัญญกิจ ย-ูชิน (ประเทศไทย ) จ ากัด 

9 คุณ ทวีป อุดมจิรพัฒน์ Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd

10 คุณ ธรรมวิชญ์ ปฐมทัพพ์มงคล Pioneer Shiping

11 คุณ ธารารัตน์  ลาจ้อย บริษัท วีพร้อม กรุ๊ปป์ จ ากัด

12 คุณ ธีระ  แป้นงาม บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ากัด

13 คุณ นุดี  จันทร์อุ่น บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ากัด

14 คุณ ปริมารถ  พงษพิลาศ Dana Spicer (Thailand)

15 คุณ พจนีย์ สาคร Thai Samsung Electronics co.,ltd

16 คุณ พรทิพย์ พรหมชาติ ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

17 คุณ พรพิมล ละมั่งทอง TNTT logistics co .,ltd.

18 คุณ พิมพิกา มานะพงศ์ อาชิโมริ (ประเทศไทย) จ ากัด

19 คุณ ภษณพน  ซิงห์ บริษัท ไรเดอร์ คาร์โก้ จ ากัด

20 คุณ ภัณฑิรา จุฬพรรค์ Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd.

21 คุณ ภารดี แสงจรัสวงษ์ ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ากัด

22 คุณ ภิดาพรรธน์  ฐิติอภิวรรธน์ บริษัท เคียวเซ (ประเทศไทย) จ ากัด

23 คุณ มณฑณิศร์   นุชทอง บริษัท แสงทองสุข ชิปปิง้ โซลูชั่น จ ากัด

24 คุณ มนัญชยา  เชวงเกียรติ จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด

25 คุณ มาริสา มั่นคงการค้าสกุล MMTh Engine Co.,Ltd.

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ณ  โรงแรม เอวัน เดอะ รอยลั ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี
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26 คุณ รุ่งรัตน์ ช้างด้วง บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จ ากัด

27 คุณ เรวดี  ศรีคุ้ม LA-Z-BOY (THAILAND)LTD

28 คุณ วาสนา  ภักดี Adient & Summit Corporation Ltd.

29 คุณ วินัษริน ประทุมชาติ บาคริ โคโน จ ากัด

30 คุณ ศศิธร วรพฤกษ์พิสุทธิ์ บริษัท เอส.พ.ีกรุ๊ป ชิปปิง้ เซอร์วิส

31 คุณ ศิริรัตน์ รุจิเรขานนท์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์

32 คุณ สมศักด์ิ  เธียรนาราโรจน์ บ.ฮิตาชิ

33 คุณ สมหมาย  โสภา บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

34 คุณ สุนทรี  ชินวงค์ Biz Ocean Logistics Co.,Ltd.

35 คุณ สุนิดา สุขพิชัย MORIROKU TECHNOLOGY 

36 คุณ สุวรรณา มีสวัสด์ิ MMTh Engine Co.,Ltd.

37 คุณ เสาวลักษณ์  บัวสุวรรณ์ เทคโน เรซิน จ ากัด

38 คุณ อภิรักษ์  หริการบัญชร Dana Spicer (Thailand)

39 คุณ อมรรัตน์ บัวลา ย-ูชิน ( ประเทศไทย ) จ ากัด 
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** รายชือ่เรยีงตามพยัญชนะ **


