ประกาศ
เรื่อง Commission ที่ลูกค้ายังไม่ได้รับ
(มียอดเงินค้างรับอยู่กบั บริษัทฯ)
ตั้งแต่ปี 2552 – 2558

ขอ
้ มู ล ณ วั นที่ 1 พฤษภาคม 2558

รหัสสมาชิก
0200000043
0200000060
0200000115
0200000187
0200000198
0200000273
0200000505
0200001503
0200001978
0200002457
0200003680
0200003969
0200004662
0200004784

รายชื่อลูกค้า ที่ค้างรับค่าคอมมิชชั่น
ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2552

ชื่อ-สกุล
Chan - Fu Chou
Xiao -Ling Lin
Liang Wan -Fen
เฟื่องฟ้า ตีรประเสริฐ
Cheng, Su - Chen
Win Polman
ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
อรพิน กุลวาทะศิลป์วงศ์
จันทร์ทิพย์ จารุทรรศนา
Myra Karyadi
โชติกา กิตติสุรินทร์
Harry Yang
ณัฐจิรา นาถนาคินทร์
จงกลิ สัญญภาค

รหัสสมาชิก
0200005577
0200006158
0200006564
0200006655
0200007183
0200007828
0200008085
0200008391
0200008392
0200008393
0200008415
0200008704
0200008879

ชื่อ-สกุล

หจก.เจียฮะฮวด
หจก.ซี.ที.ทอปนอร์ท
หจก. ระยองค้าทราย
สุวรรณา ชัยฤกษ์รัตนกูล
นรินทร์ อู่ขำา
ฐินิตนันท์ สุทธาภิรมย์
ธารทิพย์ ลิปตะสุนทร
วราภรณ์ ฌพธิกุล
สุรเชษฐ์ ไกรสุข
พัชรินทร์ พุ่มโพธิ์
วรพจน์ วงษ์แสงอรุณศรี
บุณิกา เพชรทวีชยการ
บจก.คอนส์แอสฟัลท์แอนด์เคมิคอล

รหัสสมาชิก
0200000005
0200000080
0200000086
0200000162
0200000188
0200000318
0200000438
0200000888
0200001289
0200001979
0200002393
0200002659
0200004192
0200004793
0200004969
0200005115
0200005407
0200005527
0200005786
0200006359
0200006362

ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2553

ชื่อ-สกุล

Lu, Man-Hui
Huang, Rui – Mei
สายอรุณ วงค์มูล
อรณี มงคลศิริเกียรติ
Chen, Kuei - Shiu
ธนินทร เชาวน์ชวานิล
ธันยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
วันชัย พันธ์พิพัฒไพบูลย์
เทพสินธุ์ โสมมาก
อรุณศรี เจียรเดโช
นงสุดา อาสาณรงค์
บุญกล้า ปลื้มอารมณ์
วราพร จตุราศรี
กนกวรรณ น้อยประสาน
พงษพิพัฒน์ ดวงเวียง
Wu Mao-Hsin
ขวัญนิภา นิรัติศัยโสภิณ
ปานณิภัทร์ วงศ์ศิริมั่นคง
บริษัทชลเพร็ช กรุ๊ป จำากัด
ธัญญรัตน์ ฉัตรธนะกุล
ประยุทธ ฎาชา

รหัสสมาชิก
0200007262
0200007406
0200007453
0200007537
0200008368
0200008415
0200008520
0200008883
0200009118
0200009219
0200009398
0200009435
0200009619
0200009816
0200009828
0200010247
0200010325
0200010526
0200010537
0200010625

ชื่อ-สกุล
สมเกียรติ วิบูลย์จินดา
มะลิวัลย์ จิรังบุญกุล
ดวงใจ ไกรทองสุ
ลี ดาน
พดา เจริญวัฒนา
วรพจน์ วงษ์แสงอรุณศรี
กนกชญา พุกสอน
SHANMUGAN SUBRAMANIAMAR
ทวีชัย ลิปิกรรัตน์สกุล
เทศบาลตำาบลท้าวอู่ทอง
ผุสดี วิวัฒรางกูล
สิริวรรณ ชังสิริธรรมโชติ
ปุรภัฎสิณณ์ ทวงระอา
ธนาพงศ์ สอนหลักทรัพย์
อัมพร ปัญญาพิสิทธิ์
กมลพร ศิริเดชะกุล
สว่าง บุญพิทธ์
เกศรินทร์ วรวิเศษ
ปภาดา วงศ์กันธิยะ
นวลทิพย์ เฮงศิริรักษ์

ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2554
รหัสสมาชิก
0200000107
0200000142
0200000149
0200000202
0200000282
0200000505
0200000560
0200001005
0200002059
0200002335
0200002538
0200002601
0200002662
0200003828
0200004341
0200004358
0200004361
0200004662
0200005393
0200005527
0200006366
0200006380
0200006608
0200006665
0200006892
0200006971

ชื่อ-สกุล
จำารัส วงศ์จันทร์
Shu, Cheng - Rung
ณัฐวัฒน์ สุวรรณนาวา
บุญเลิศ เปานิล
อรุณ นวราช
ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
ปราณี จันทพันธ์
เยาวมาลย์ อำานาจพิชิต
รังสรรค์ ราคายิ่ง
จงจิตร ชอบผล
ยุวรินทร์ พงศทัต
ปริญนุช กิจจารักษ์สุวานิช
Yuka Atsumi
รัตตินันท์ เรืองธรรม
อัจฉรา คลังเมือง
บริษัท ที. เทเลโฟนี่ จำากัด
จงจิตร ชอบผล
ณัฐจิรา นาถนาคินทร์
ประสิทธิ์ มีสุวรรณ
ปานณิภัทร์ วงศ์ศิริมั่นคง
นัยนา โรจน์วงศ์จรัต
ชยกร ชัญญาภรณ์
ชนัญชิดา บูรณ์เสรี
ธนกฤต ตีรณกุล
สุภา สกุลพานิช
วิเชียร จึงสำาราญพงศ์

รหัสสมาชิก
0200007586
0200007599
0200007689
0200008415
0200008883
0200009148
0200009167
0200009221
0200009530
0200009619
0200009680
0200009751
0200009910
0200010003
0200010066
0200010072
0200010247
0200010375
0200010436
0200010625
0200010783
0200010994
0200011229
0200011980
0200014225
0200014549

ชื่อ-สกุล
บุญส่ง ดอนไพวัติ
สุรพงษ์ แซ่แต้
ณฐภัทร รัตนวิภาคกุล
วรพจน์ วงษ์แสงอรุณศรี
SHANMUGAN SUBRAMANIAMAR
รัตน์กาญจน์ พรจิรัสย์
อิศราภรณ์ ดิลกสัมพันธุ์
ชัชวรรณ ผลบุญสืบ
ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ
ปุรภัฎสิณณ์ ทองระอา
โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์
THAY KOK
พิญญานันท์ ศิริธนาทวีสิน
สุวรรณา ตติยมณีกุล
สิริรัตน์ เลิศภูธร
รัตนา อังกสิทธิ์
กมลพร ศิริเดชะกุล
วีระชิต อิทธินันทวัน
วลีพร เพลินสินธุ์
นวลทิพย์ เฮงศิริรักษ์
สุภรณ์ สิริปราณชล
สุเทียม เตจ๊ะสา
ฐกร หล้าเสาร์
วรัชยา ธรรมรังษี
ปฏิมา ชูศรีรัตน์
บริษัท โอเมก้าทาเลนท์ จำากัด

ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2555

รหัสสมาชิก
0200000008
0200000064
0200000087
0200000202
0200000230
0200000273
0200000282
0200000296
0200000356
0200000431
0200000528
0200000560
0200000771
0200000888
0200001631
0200001637
0200001937
0200002525
0200002538
0200003632
0200003637
0200003813
0200003969
0200004666
0200005078
0200005145
0200005219
0200005267
0200005407
0200005475

ชื่อ-สกุล
Pin - Hsiang Wu
Gan, Qing - Yi
กฤติยา เฟื่องปรีชาไว
บุญเลิศ เปานิล
ชุติกาญจน์ ทองฝาก
Win Polman
อรุษ นวราช
จิราวรรณ อัศวาณิชย์
สุเทพ ปานมณี
จำานงค์ ไชยมงคล
บริษัท คอนเวอร์โก้ จำากัด
ปราณี จันทพันธ์
เสรี ปิ่นทอง
วันชัย พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ผจล กองแก้ว
ยุพาภรณ์ กุลวาทะศิลป์วงศ์
จิดาภา ศรีสังวาลย์
วิโรจน์ ทาเขียว
ยุวรินทร์ พงศทัต
ธัญทิพย์ สินบวรเรืองทวี
คุณาพร จันทร์แก้ว
สุวรรณา ศรีสวัสดิ์
Harry Yang
อัจฉรา มหธารทิพย์
สมัย ดอนสกุล
รำาพึง มังคลาด
ณิชารีย์ โรจนธัญกุล
ประมาณ ศิริญญามาศ
ขวัญนิภา นิรัติศัยโสภิญ
I-SHENG FANG

รหัสสมาชิก
0200005728
0200005861
0200005978
0200006736
0200007167
0200007950
0200009680
0200009690
0200010362
0200010375
0200010585
0200010661
0200010884
0200010947
0200011980
0200013051
0200013896
0200014044
0200014225
0200014358
0200014529
0200014819
0200014910
0200015086
0200015190
0200016547
0200016621
0200017320
0200017915
0200018162

ชื่อ-สกุล
ผ่องศรี เหลืองอร่าม
พี ธนินธนะเดช
ธัญพร วรฉัตร
วิชิต แย้มบุญเรือง
ทิพย์วรรณ สงวนใจ
ธัญสันห์ แต้มไพโรจน์
โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์
พิศวง วรโพธิ์
พัทธ์ธีรา ธราเพชรสวัสดิ์
วีระชิต อิทธินันทวัน
มนตรี บัวจันทร์
สุรีย์ ชิมรส
มาลัย ผลมะขาม
กัลยกร ทิตวรรธนะ
วรัชยา ธรรมรังษี
กมลวรรณ โตวงษ์
ประสิทธิ์ ใจชุ่ม
ดาววัน อินทวอละวง
ปฏิมา ชูศรีรัตน์
อนันต์ ตันเจริญ
ธวัชชัย สิริเกษมสุข
สุนทร ธนัยสวรรค์
วรรณวิไล กิ่งแก้ว
บุญยงค์ แก้วประเสริฐ(พ.ต.ต.)
ยุภา โกสวัสดิ์
พิม โลแก้ว
ปิยรัตน์ พรมเศษ
สรพล ชวกุล
นิตยา เปรียบยิ่ง
สมัย บุญเชิด

ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2556
รหัสสมาชิก

ชื่อ-สกุล

รหัสสมาชิก

ชื่อ-สกุล

0200000008
0200000054
0200000162
0200000178
0200000188
0200000273
0200000282
0200000296
0200000311
0200000499
0200000528
0200000610
0200000820
0200001315
0200001367
0200001384
0200001393
0200001937
0200001994
0200002044
0200002538
0200003632
0200003891
0200003991
0200004062
0200004666
0200004764
0200004783
0200005407
0200005764

Wu, Pin-Hsiang
Li - Jun Hsieh
อรณี มงคลศิริเกียรติ
Ho, Ching - Son
Chen, Kuei - Shiu
Win Polman
อรุษ นวราช
จิราวรรณ อัศวาณิชย์
สุพัตรา อติโพธิ
แก่นทอง ร.ท.วันดล
บริษัท คอนเวอร์โก้ จำากัด
ณัฐนันท์ อคอสต้า
ธีรบูรณ์ เจียมฉวี
โสรยา ศรีโสภณ
Lim, Kok - Wah
วิเชียร แก้วมณี
วรรณี วงศ์อามาตย์
จิดาภา ศรีสังวาลย์
สุมณี พิทักษ์ลิ้มสกุล
Su - Yu Kang
ยุวรินทร์ พงศทัต
ธัญทิพย์ สินบวรเรืองทวี
อรนภา ควรตระกูล
บริษัท ยูโฟเรีย คอนซัลติ้ง จำากัด
กรณ์ อิ่มสมบรูณ์
อัจฉรา มหธารทิพย์
จุฑามาศ สมรรถประศาสน์
นาฎอนงค์ น้อยใจดี
ขวัญนิภา นิรัติศัยโสภิญ
ฤทัยวรรณ สหัสรังษีกุล

0200006199
0200006246
0200007081
0200007672
0200008017
0200008415
0200008813
0200009221
0200009508
0200009734
0200009828
0200010362
0200010625
0200010661
0200011921
0200012463
0200014225
0200014549
0200015086
0200015190
0200015256
0200015952
0200016584
0200017320
0200018162
0200018213
0200018286
0200018508
0200018807
0200019110

กิ่งกาญจน์ วิลเลี่ยมส์
ธัญดา บุญธนเกียรติ
วีระชัย วัฒนสมบัติ
กมลชัย เหลืองทองเปลว
นิลมณี พิทักษ์
วรพจน์ วงษ์แสงอรุณศรี
พรรณี ศรียะพันธุ์
ชัชวรรณ ผลบุญสืบ
ศรินรัตน์ สิทธิ์ธนานนท์
ศันสนีย์ บุญมาก
อัมพร ปัญญาพิสิทธิ์
พัทธ์ธีรา ธราเพชรสวัสดิ์
นวลทิพย์ เฮงศิริรักษ์
สุรีย์ ชิมรส
สุพรรณ ปาลีกุย
บรรยาย สืบสาย
ปฏิมา ชูศรีรัตน์
บริษัท โอเมก้าทาเลนท์ จำากัด
บุญยงค์ แก้วประเสริฐ(พ.ต.ต.)
ยุภา โกสวัสดิ์
สุธาทิพย์ อินทกาญจน์
ไอศิกา ยวนเกิด
นฎกร คำาปาระ
สรพล ชวกุล
สมัย บุญเชิด
อิกษณา อริยเศรษฐิกร
ชนะบดี ปานพุ่ม
จิตโรจน์ ศรีรัตนไพฑูรย์
ดาราทอง สินธุศัย
คณิชา สุรำาไพ

ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2557
รหัสสมาชิก
ชื่อ-สกุล
0200000087 กฤติยา เฟื่องปรีชาไว

รหัสสมาชิก
ชื่อ-สกุล
0200008329 นิลาวรรณ สุจนิจ

0200000273
0200000278
0200000310
0200000354
0200000528
0200001777
0200002196
0200002913
0200003343
0200003393
0200003844
0200003991
0200004070
0200004291
0200004355
0200004478
0200004641
0200004666
0200004764
0200005092
0200005189
0200005267
0200005442
0200005566
0200005646
0200005679
0200006160
0200006246
0200006359
0200007042
0200007081
0200007211
0200007510
0200007582
0200007712

Win Polman
0200008767 เจริญ เทียนทอง
สฤทธิ์ มะลิวัลย์
0200008908 ฐิระชัย ทยานิพันธ์
สุชาดา แสงพิทักษ์
0200009091 น้อย อนุนิวัฒน์
สงวน เสมสมัย
0200009398 ผุสดี วิวัฒรางกูล
บริษัท คอนเวอร์โก้ จำากัด
0200009407 อรุณรัตน์ จันทร์ศรี
พิมสิริ มะเลอ
0200009680 โชคชัย ถาวรอุดมทรัพย์
จิตลัดดา ลิ้มสกุล
0200010362 พัทธ์ธีรา ธราเพชรสวัสดิ์
วรลักษณ์ ตันตราภรณ์
0200010499 พิจิตต์จันทร์ จารุกลัส
ปาณสิน หมอนทอง
0200010575 ปราการ ฐิรายุวัฒน์
สุชาดา พัฒนกนก
0200010758 อนงค์ แก้วอินทร์ชัย
มานพ อภิชาติบุตร
0200011062 คนึง ปรีอุทัย
บริษัท ยูโฟเรีย คอนซัลติ้ง จำากัด 0200011386 ศรีพันธ์ วงศ์ยา
สิทธิรัตน์ เมืองคุ้ม
0200011407 หจก. ศรีประทีปไสกาว (สำานักงานใหญ่)
กาญจนา เงินถาวรกุล
0200012009 วริวรรณ์ เลิศธนสุวัฒน์
วัฒนา คำาศิริรักษ์
0200013050 พิธิวัฒน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ
สีทอง โพธิ์ดี
0200013565 นวรัตน์ ประกอบสุข
กนกรส พงศทัต
0200014555 กฤศณัฎฐ์ หัตถชัยวรทัศน์
อัจฉรา มหธารทิพย์
0200016547 พิม โลแก้ว
จุฑามาศ สมรรถประศาสน์
0200016584 นฎกร คำาปาระ
พัสตาภรณ์ จรัสชัยพิพิธ
0200017060 นภัสนันท์ อนันต์มงคลพล
ชิดชนก ธรรมรักษา
0200017802 สถิต ใจบุญ
ประมาณ ศิริญญามาศ
0200017885 พิณรัตน์ วิพันธ์พงษ์
รัตนาภรณ์ ฟองดี
0200018286 ชนะบดี ปานพุ่ม
อรฉัตร ดุลยรัตน์
0200018701 คนึง กองแสง
ห้างหุ้นส่วนจำากัดเกาะช้างพาราไดซ์ รีส0200019186
อร์ท (สำานักงานใหญ่
ศิริกานต์)เสาสา
สายพิณ สันธุสิงห์
0200019977 พระครูสมบูรณ์จริยธรรม แม้น คานอ่อน
พรศักดิ์ ปิยวัฒนเมธา
0200020076 สุนิสา ศิริกุล
ธัญดา บุญธนเกียรติ
0200020288 สุกัญญา ฤทธิรงค์
ธัญญรัตน์ ฉัตรธนะกุล
0200020770 ไพโรจน์ อาบสุวรรณ์
เปรมจิตต์ ทิพย์เสถียรกุล
0200021348 นันทินี นรนิติผดุงการ
วีระชัย วัฒนสมบัติ
0200021514 ขวัญหทัย แก่นการ
สมรัก นามขาน
0200021654 กฤช พันธุมาส
ธนดิฐ พลอยเลื่อมแสง
0200021997 บุญทำา กิตติชัยวัชร์
นาริวัฒน์ สุริยะวรานันท์
0200022165 สุธิดา แสงประเสริฐ
วิไล ธนสารอักษร

ค่านายหน้าค้างรับ ในปี 2558
รหัสสมาชิก
ชื่อ-สกุล
0200000008 Pin - Hsiang Wu

รหัสสมาชิก
ชื่อ-สกุล
0200010264 พัชรินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

0200000087
0200000354
0200000585
0200000855
0200001359
0200002254
0200002482
0200005060
0200007042
0200007622
0200007672

กฤติยา เฟื่องปรีชาไว
0200010665 ปรางทิพย์ นิมะกุล
สงวน เสมสมัย
0200012022 ฐิตารีย์ เธียรธรรมวัตร
ห้างหุ้นส่วนจำากัด รัชตา มาร์เก็ตติ้ง (สำา0200012249
นักงานใหญ่ ทรัพย์ การจักร์
ศิริวรรณ กาญจนสภา
0200012358 กัลยา ภิรมย์
ปทิตา ลีลารัตนรุ่งเรือง
0200013050 พิธิวัฒน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ
นงชนัญ กิตติไพบูลย์
0200014001 ธีรฉัตร บัวสรวง
ภารวี ประคองวงศ์
0200017320 สรพล ชวกุล
กณิกาพร ธนาภูมิภัทร์
0200017885 พิณรัตน์ วิพันธ์พงษ์
เปรมจิตต์ ทิพย์เสถียรกุล
0200018033 บริษัท แม็คลาเรนส์ (ประเทศไทย) จำากัด (
สำาเนียง กันทา
0200021997 บุญทำา กิตติชัยวัชร์
กมลชัย เหลืองทองเปลว
0200022989 อำานวย เมืองลือ

