
ล ำดับ ช่ือ-สกุล

1 คุณเกตุสุดา สิงห์ปฏิญญา
2 คุณเกษดา ปัญญาวิสัย
3 คุณกฤษดา  บุญหลิม
4 คุณกิตติ ชินรักษ์บ ารุง
5 คุณขนิษฐา วีรานนท์
6 คุณขวัญแก้ว ประกอบทรัพย์
7 คุณจงรัก วิเชียรเครือ
8 คุณจักร์ชัย แซ่ล้ี
9 คุณชลธิชา ชมเชย
10 คุณชัยโชติ แสงค า
11 คุณณรงค์เวทย์ นิลชาติ
12 คุณณรงค์พัทธ์ ศิริโสภาพงษ์
13 คุณณรัณกนก งามจบ
14 คุณณัฐกานต์  โตประเสริฐ
15 คุณณัฐวุฒิ นาดี
16 คุณณิชาภา พิชยอาภากร
17 คุณฤทัย วัยวิรัตน์
18 คุณทรงเดช  สุวรรณนาคะ
19 คุณธนทัต วาสนาเรืองสุทธิ
20 คุณธนะวัฒน์ จรัสแสงสมบูรณ์
21 คุณธนากร  แสงพิทูร
22 คุณธนารีย์ โพธ์ิจันทร์
23 คุณธัญสมร สุนทรโฆษิต
24 คุณเนาวรัตน์ อุ่นถา
25 คุณนพดล ชูชาญ
26 คุณนพวิทย์ บัวประดิษฐ์
27 คุณนพอนนต์ ต้ังเข่ือนขันธ์
28 คุณนภัทร กาญจนเตชานนท์
29 คุณนลนลินี กมลรัตน์
30 คุณนิคม โสดานา

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยำยน 2565 เวลำ 08.30 – 12.00 น.

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ณ ห้องมัฆวำนรังสรรค์ ช้ัน 3 สโมสรทหำรบก ถนนวิภำวดีรังสิต

โครงกำรพัฒนำระบบกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสำรกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบกำร

ตัวแทนออกของ



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

31 คุณบอย สว่าง
32 คุณปนัดดา
33 คุณปภัสรา กิติพจน์
34 คุณปาริชาติ วิเชียรศรี
35 คุณปิยะดา แก้วปู่
36 คุณเปมิกา  เคียงศรี
37 คุณเพ่ิมลาภ ปาวรรณโน
38 คุณไพฑูรย์ ลุขเอ่ียม
39 คุณพรพิไล จิตรวัฒน์กุลศิริ
40 คุณพัชราภรณ์ ไทยนุกูล
41 คุณมลฤดี   ดอกไม้เพ็ง
42 คุณระวี  สิทธิพล
43 คุณรังสิมา  เตชะวัฒนเศรษฐ์
44 คุณรินทร์หทัย ศิริพัฒนโอฬาร
45 คุณวนิดา สีหเทพเลขา
46 คุณวสันติกร  สมศรี
47 คุณวันทนีย์ พิณโกศล
48 คุณวารุณี สุขสมบัติ
49 คุณวาสนา ซุยหาญ
50 คุณวิไล เลาะเมาะ
51 คุณวิชุดา ศักด์ิพิทักษ์
52 คุณศิริภัสสร สุวรรณอ่ิมเอิบ
53 คุณแสงเดือน สายดวง
54 คุณโสภณ แซ่เล้า
55 คุณสนกนก พุทธิสมบูรณ์
56 คุณสมเกียรติ  ปริสุทธิจิต
57 คุณสมโภชน์ ฉลาดแพทย์
58 คุณสมาน พิมพ์แก้ว
59 คุณสมาพร มากรุง
60 คุณสราวุฒิ  กระจ่างพัฒน์
61 คุณสวัสด์ิ  ท่ีพักข
62 คุณสายันต์ ค ามาก
63 คุณสิริรัตน์ เตมีย์
64 คุณสุพิน ทัดบุบผา
65 คุณอติกานต์  ลาภนิมิตรชัย
66 คุณอมรรัตน์ โกยทอง



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

67 คุณอรวรรณ เลิศสุรนนท์
68 คุณอรวรรณ แต้สกุล
69 คุณอรวรรณ อุดมโภชน์
70 คุณอัญชลี มีค าเหลือง
71 คุณอัญญารัตน์ สุทธิรักษ์
72 คุณอานนท์ บ ารุงเอ่ียมปัญญา
73 คุณอุษนากร โตศักด์ิ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

74 คุณ Parichart S
75 คุณเกรียงศักด์ิ เธียรเจริญ
76 คุณกฤษฎา ขวัญแก้ว
77 คุณกีรติรัชต์ สกุลชนะรัตน์
78 คุณเจษฎา ขุนนา
79 คุณจิณห์พัชฌาณ์ ปันสุพฤกษ์
80 คุณชนากานต์ วงศ์ภูมิชัย
81 คุณชุรินธร วุฒิจันทร์
82 คุณฐิติมา คะสา
83 คุณณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์
84 คุณณัฐนา สีปุ้ม
85 คุณณัฐนิชา  จันทร์มงคลทิพ
86 คุณเดือนเพ็ญ ฉัตระเนตร
87 คุณตามณี สง่าเนตร
88 คุณทิพวรรณ
89 คุณทิพารัตน์ จินดา
90 คุณธนดล มณีกุลรุ่งเรือง
91 คุณธนัทอร บุญชัยศรี
92 คุณธิดารัตน์ บุญมาก
93 คุณนพรัตน์ ทัศเกสร
94 คุณนฤมล ยอดพิกุล
95 คุณนันท์ชพร อ่อนม่ิง
96 คุณนันทิภัคค์  วงศ์เมือง
97 คุณนาวิน บราวเนล
98 คุณนิภา จันทร์ทิพย์

ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ-ส่งออก



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

99 คุณบุญญะภัค พงษ์ศุภภัค
100 คุณปนัดดา  ขันติยู
101 คุณประกายดาว แอบกระโทก
102 คุณพงศธร สอนค าจันทร์
103 คุณพรทิพย์  พุ่มฉัตร
104 คุณพรสุดา พลน า
105 คุณพิมพ์วิมล สวนทับทิม
106 คุณภาดร รอดเรือน
107 คุณภานุวัฒน์ โพธิสมภพ
108 คุณมณฑา สิงห์ดี
109 คุณมนัญชยา เชวงเกียรติ
110 คุณยุพา อัศวพันธา
111 คุณรัศมี ยางสวย
112 คุณวรรณวิศ  ไตรโอสถ
113 คุณวรางคณา บุญธรรม
114 คุณวราภรณ์  แสนแก้ว
115 คุณวันวิสา   สุนทรารักษ์
116 คุณวาริษ บุตรรักษ์
117 คุณวิมล เขียวขจี
118 คุณวิศรุต ลาเสือ
119 คุณศุภศิริ  บุญประเวช
120 คุณสมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

121 คุณสมประสงค์ เฮียงค าซาว

122 คุณสายรุ้ง  บุญงาม
123 คุณสาวิตรี อรรถาวร
124 คุณสุกัญญา อินรัมย์
125 คุณสุจินต์ เอกภพโยธิน
126 คุณสุนทรี วงค์สอน
127 คุณสุมาลี เรียนวิเศษชัย
128 คุณสุวรรณา วงษ์อินทร์
129 คุณอภิชญา ทองส้ัน
130 คุณอาณา  อุดมกวินกุล

ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ-ส่งออก



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

131 คุณอารีรักษ์ มะวา
132 คุณอุสมาน เบ็ญยูนุ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

133 คุณคงเดช ไวว่อง
134 คุณสิริณกาญจน์ เตชไชยนันท์
135 คุณสุปราณี คมวัชรพงศ์
136 คุณอ้อยทิพย์ อ่ิมสุขวิริยะกุล
137 คุณชนิกานต์ เขม้นกิจ
138 คุณบุญเรือน ดีหนู
139 คุณบุษบงค์ ควรมิตร
140 คุณพัชรี มงคลทอง
141 คุณสราวุธ  วงศ์สง่า
142 คุณสุพรรณษา พิทักษ์จันทร์

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

143 คุณกมลทิพย์ คงถ่ินฐาน
144 คุณจิราพร ต๊ะวัง
145 คุณชลภัสสรณ์ เลิศธนะแสงธรรม
146 คุณชัย ชาญ ศุภกิจ กาญจนา
147 คุณฐิติพล รัตนากาญจน์
148 คุณณัฐรินทร์ พุ่มแฟง
149 คุณพลัฏฐ์ อภิชิต
150 คุณนุชลดา ว่องเพ่ิมผล
151 คุณพชร กังสดาลพิภพ
152 คุณพรเทพ เสมารัตพันธ์
153 คุณเมธิณี เล้าศศิวัฒนพงษ์
154 คุณมธุวี  มานะวงษ์สกุล
155 คุณศิรินุช กลาหงษ์
156 คุณสมชาย อะทะไชย
157 คุณสมัชชา กีรติอรัญกุล
158 คุณอัครพล เอ้งซุ้น
159 คุณอิงธนัสถ์ ธนไพศาลวิเศษ

ตัวแทนออกของ

สมำคม/อ่ืน ๆ 



ล ำดับ ช่ือ-สกุล

160 คุณ Kanisorn Srisakda
161 คุณโกลัญญามาศ  วิสุทธยา
162 คุณจิราภรณ์ แสงทอง
163 คุณภาวิณี  อินวาทย์
164 คุณภูมิชาย เสง่ียมไชยกุล
165 คุณวาสนา สุรภี
166 คุณสุทธิดา  หอมศรี

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

167 คุณเกียรติธนพัฒน์ บริบูรณ์
168 คุณจิดาภา ปานนวม
169 คุณจิตราภรณ์ เวชมะโน
170 คุณจิรดิลก จิรดิลก
171 คุณจิราภรณ์ นึกรัมย์
172 คุณณัฏฐา ผลิโกมล
173 คุณธีรเดช ปัญญาวุธวรกุล
174 คุณนัฎฐิณี จินดาวรรณ
175 คุณบุญเรือน  มาหา
176 คุณปาลิตา พฤฒิพันธ์ุพงศ์
177 คุณมาวิสา เรืองสุข
178 คุณรัฐฐาน์ ศกุนะสิงห์
179 คุณรุ่งทิพย์ รังรองรจิต
180 คุณสุกัญญา สุพรรณ
181 คุณสุธิมา  ช่ืนบุบผา
182 คุณอรณิช วงษ์สีชา
183 คุณอรรณนพ ใจเจตน์สุข
184 คุณอารักษ์ โตรักษา

สมำคม/อ่ืน ๆ 

ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ-ส่งออก


