
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนาความรู้เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 
และพธีิการเกีย่วกบัการยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากร 

ส าหรับของทีม่ถีิ่นก าเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน  
ตามพธีิสารแก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

เน่ืองด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสมัมนาฯ เป็นจ านวนมาก เกินจ านวนท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้  
ทางกรมศลุกากรพิจารณาแล้วเห็นวา่การสมัมนาฯ เป็นประโยชน์กบัทางผู้น าเข้า จงึได้เปิดห้องประชมุเพิ่ม 
เพ่ือให้สามารถรับจ านวนผู้ เข้าร่วมสมัมนาเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  

เอกสารแนบ 1 รายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาท่ีสมคัรทางอินเตอร์เน็ต 
เอกสารแนบ 2 รายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาท่ีรวบรวมโดยหนว่ยงาน ได้แก่ สภาหอการค้าแหง่

ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมชิปปิง้แหง่ประเทศไทย สมาคมตวัแทนออกของรับ
อนญุาตไทย สมาคมผู้น าเข้าและผู้สง่ออกระดบัมาตรฐาน AEO 
 ทัง้นี ้ขอให้ทกุทา่นตรวจสอบรายช่ือ และทา่นใดท่ีไมไ่ด้ใสน่ามสกลุมา หรือพิมพ์ช่ือเป็น
ภาษาองักฤษ หรือพิมพ์ช่ือผิด สามารถแจ้งรายละเอียดโดยแจ้งล าดบัและรายละเอียดท่ีต้องการแก้ไข
กลบัมาทางอีเมลล์ roo.thcustoms@gmail.com  

 

13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสมัมนา  
(ขอให้เข้าห้องสมัมนาให้ถกูต้อง เน่ืองจากมีห้องประชมุใหญ่และห้อง
ประชมุเล็ก) 

13.30 น. พิธีเปิดการสมัมนา 
14.00 น. ความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการยกเว้นอากรและ

ลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของท่ีมีถ่ินก าเนิดภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน ตามพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน และความตกลงอ่ืนๆ ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ 

16.00 น. ค าถาม – ค าตอบ 

ก าหนดการ 

mailto:roo.thcustoms@gmail.com


















ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

1 คุณกําธร ติยะพิบูลยไชยา

2 คุณกิตติ ลักษณศิริ

3 คุณจักตรา เอี่ยมอุน

4 คุณฉลอง ลิ่มสุนทรกุล

5 คุณฉัตรชัย  ทองวงศ 

6 คุณชนัญชิดา วิเวกวรรณ

7 คุณชรินทิพย พราหมประเสริฐ

8 คุณชลธิชา นานวม

9 คุณณัฐพงศ วรรณกลัด

10 คุณณิชมน นาคเกษม

11 คุณณิชากร อิ่มแตง

12 คุณทวีวัฒน  วงษเวชประสิทธิ์

13 คุณธาฤต  รัตนประทุม

14 คุณนภาพร   จันทรวีระชัย

15 คุณเนตรทราย เมืองจันทร

16 คุณบุญยนุช อนันตเจริญยศ

17 คุณเบญจพร เมฆอังกูร

18 คุณปฑิตา โขตะนะ

19 คุณพรทิพา  เจริญวัย

20 คุณพิมพพร ฟนจะ

21 คุณภัทรา อุสาห

รายชื่อผูเขารับการสัมมนา หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและพิธีการเกี่ยวกับการยกเวนอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

ตามพิธีสารแกไขกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 16 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร

AEO
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

AEO

22 คุณภาวนา สุริยพฤกษ

23 คุณภิญญาพัชญ คําจิตร

24 คุณมณีรัตน หิรัญญสกุล

25 คุณยุวนุช กลั่นจัตุรัส

26 คุณรภัส เกตุปทุม

27 คุณรัศมี ยางสวย

28 คุณรุจิรา วรรณภพ

29 คุณวาสนา ศรีเจริญ ปาตาลอต

30 คุณวิสุทธิ์ ทวีทรัพยืประทาน

31 คุณศิริวรรณ ปะเสริญพรสุทธิ์

32 คุณสมหมาย โสภา

33 คุณสิรินนพร ปภาดาธฤต

34 คุณสุขุมาล กุลประชากิจ

35 คุณสุปราณี คมวัชรพงศ

36 คุณสุริยา จันทรารมณ

37 คุณอนงคนิจ ลีลาสุทธิรักษ

38 คุณอนุสรณ เกิดพูลผล

39 คุณอนุสรา โตศิลานนท

40 คุณอิศรีย รัตนวิมล
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

1 คุณกรรณิการ แพทยประสิทธิ์ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน

2 คุณกลยทรรศน   ตั้งจิตตกุล บริษัท คารโกฟาสต จํากัด

3 คุณก่ิงกมล   รัชตารมย บริษัท ทิปโก ไพนแอปเปล จํากัด

4 คุณเกษรศิริ กัลปารี สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน

5 คุณจิตตฤณ   เลาสกุล General starch Co.,ltd.

6 คุณจุฑารัตน   กุดเปง สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย

7 คุณเจนจิรา ไกรบํารุง บริษัท ไทยโอซูกา จํากัด

8 คุณชานนท    วัฒนศิริกร บริษัท คารโกฟาสต จํากัด

9 คุณณัชชา   บุญแสง สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย

10 คุณณัฐฎศิริ    เหมะปทมะ บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน)

11 คุณทักษ    ตั้งธารธรรม บริษัท นิยมบริการ จํากัด

12 คุณทิพวรรณ    จันทุมมี  บริษัท โปลิฟารม จํากัด

13 คุณธนภณ   วอหลา General starch Co.,ltd.

14 คุณปยะราช   บุญประเสริฐ สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย

15 คุณพัชรี พุทธวรภูมิ สมาคมกาแฟไทย

16 คุณไพบูลย  วงศโชติสถิต สมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย

17 คุณมณีวรรณ  ลิตโต สภาหอการคาแหงประเทศไทย

18 คุณมยุรี    สุวรรณชาตรี บริษัท ส.รวมไทย จํากัด

19 คุณวรวรรณ ลีวีระวงษ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน

20 คุณวารี สดประเสริฐ สมาคมกาแฟไทย

21 คุณวินัย  แทนประเสริฐกุล บจก. ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช

รายชื่อผูเขารับการสัมมนา หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและพิธีการเกี่ยวกับการยกเวนอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

ตามพิธีสารแกไขกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 16 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร

สภาหอการคาแหงประเทศไทย
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

22 คุณสากุล เกตุแกว บริษัท นูบูน จํากัด

23 คุณสุชาดา   เหลืองวัฒนวิไล บริษัท ทิปโก ไพนแอปเปล จํากัด

24 คุณสุเทพ นําวงษสําราญ บริษัท เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

25 คุณสุพจน    อดิศักดิ์พานิชกิจ บริษัท นิยมบริการ จํากัด

26 คุณสุภาภรณ    อัจฉริยวนิช บริษัท เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

27 คุณอภิญญา  โลกาพิพัฒน บริษัท ไทยโอซูกา จํากัด

28 คุณอุบลวรรณ  วงศโชติสถิต สมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

1 คุณกฤตภาส สุปญญาโชติสกุล สมาคมเครื่องนุงหมไทย

2 คุณกัณพงศ ดวงอุไร บ.ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

3 คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด

4 คุณจารุชัย สุจริตธรรม บ.ปตท. จํากัด (มหาชน)

5 คุณฉันทวรรณ เจริญศิลป บ.สุรพลฟูด จํากัด มหาชน

6 คุณชัชวาล   จันทรแสงสุก กรรมการภาษีฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

7 คุณชัญญานุช สุขจันทร สมาคมเครื่องนุงหมไทย

8 คุณฐิตามินทร  ยิ่งศิริเตชิน Isuzu Motors International Operations (Thailand) 

Co., Ltd. 

9 คุณณัฐชนน จันทองปาน บ.Denso International Asia Co.,ltd.

10 คุณณัฐชาณัณท คีรีเพ็ชร Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

11 คุณณัฐสินี ธนนันทสิทธิโชค Logistics -Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd.

12 คุณดร.ทรงวุฒิ  ไกรภัสสรพงษ บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จํากัด

13 คุณดาราวรรณ  เลี่ยมกระจาง บริษัท Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd

14 คุณดุสิตา   โกละกะ บริษัท พีบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

15 คุณเดชาธร นวกานนท บ.ไอ อารพีซี จํากัด (มหาชน)

16 คุณทัศนจันทร อาชวะสมิต บ. PTTGC

17 คุณทิชา  กาญจนโกศล บริษัทฟอรด เซอรวิส (ประเทศไทย)

รายชื่อผูเขารับการสัมมนา หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและพิธีการเกี่ยวกับการยกเวนอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

ตามพิธีสารแกไขกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 16 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

18 คุณธนวัฒน ญาณิสรางคกูล บริษัท เอสซีไอ อีเล็คตริค จํากัด (มหาชน)

19 คุณธีรศักดิ์ วงษหาแกว กรรมการภาษีฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

20 คุณนรเสฎฐ ฤทัยเจตนเจริญ บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

21 คุณนฤมล   เกิดสมจิตร บ.Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

22 คุณนันทพร  อธิคมชัยวงศ บริษัทคอนแนลล บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด

23 คุณนิรมล ดวงฉ่ํา บ.Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

24 คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล บริษัท พ.ีซ.ีแอล อินเตอร จํากัด

25 คุณปภัสรา   สุขประเสริฐ บริษัท Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd

26 คุณปริญญา เขตคาม บ.Denso International Asia Co.,ltd.

27 คุณพงษศิกรณ นพนาคีพงศ บ. Mercedes-Benz Thailand

28 คุณพยุงจิต  กังวล บริษัทคอนแนลล บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด

29 คุณพัชรินทร ลินไพศาล Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

30 คุณพีรญา คงคาฉุยฉาย ฝายตางประเทศ สภาอุตสาหกรรมฯ

31 คุณรชเขม จินตรัศมี เจาหนาที่ฝายกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมฯ

32 คุณรอน ศิริวัณสาณฑ บ. BMW Group (Thailand)

33 คุณรัตนชัย พูนพัฒนสุข SCG

34 คุณวาสนา  ขนุนนิล บ.Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

35 คุณวีณา ทีบิดา บริษัท โพสโค- ไทยนอคซ (จํากัด) มหาชน

36 คุณศศิพร ตาคํานิล เจาหนาที่ฝายกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมฯ

37 คุณศุภลักษณ สถิรสมบัติ บ.Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

38 คุณสุชาดา ณ อุบล กรรมการภาษีฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

39 คุณหฤทัย แสงศิริฉาย บริษัท โพสโค- ไทยนอคซ (จํากัด) มหาชน

40 คุณอรทัย ขันตี บ.ไทยสตีล ชิปปง จํากัด
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

1 คุณกาญจนรัตน สุดดีพงษ บจก. กาญจนรัตน เทรดดิ้ง

2 คุณเขมวันต ราชบุตรรพีพงษ บ.ซันฟลาวเวอร โลจิสติคส จํากัด

3 คุณจรัส ฉัตรขจรยุทธ บริษัท ซีเจ ชิปปง จํากัด

4 คุณจันทรจีรา จินดารัตน บริษัท จี ธรู อินเตอรบิสซิเนส จํากัด

5 คุณเจนจิราวรรณ ประดิษฐกนก หจก.รมจันทร ชิปปง แอนด ทรานสปอรต

6 คุณชัยโรจน  สิริโพธินันท บจก. ชัย คอรปอเรชั่น

7 คุณฌาซิน นอยนงเยาว บ.นิยมบริการ จก.

8 คุณฐิตารีย นะนาม บริษัท เอเซียทรานสแอ็คเซส จํากัด

9 คุณฐิติพงษ  โชคอํานวย หจก. เพร็ฟวาเล็นซ

10 คุณดนัยณัฎฐ  โชคอํานวย บจก. แอดวานซ มารีน โลจิสติกส

11 คุณทิพวรรณ  ตั้งธนคุณ บริษัท เวิลดลิ้งค ชิปปง จํากัด

12 คุณธงชัย  ทรงศร บจก. สยามเอ็กซเพรสชิปปง

13 คุณธัญพร สาครจิตต บริษัท ทารเก็ท โลจิสติกส (ไทยแลนด) จํากัด

14 คุณนพพร กิจประชา บจก. S.M.S. Logistics

15 คุณนภัท  กาญจนเตชานนท บจก. เอส.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส

16 คุณนภาพร ยุกติรัตน บจก. เอ็กซแพนด ชิปปง

17 คุณนภาวดี  ชัยอรุณดีกุล หจก.ฟาชุมทอง

18 คุณนิธิวิทย วชัรไพบูลย CARGO NETWORK DELIVERY(THAILAND) CO.,LTD

19 คุณบุญยรัตน เหลืองอราม เอส.เอ.เอ็ม ฟูดอินดัสตรี

20 คุณประพล วณิตชยาพงศ บจก. โฟร ลอจีส แอ็ดไวเซอรี่

21 คุณพรชัย  เอื้อวีระวัฒน บจก. เอส.เอ็ม.เอส. คอมเมอรเซียล

รายชื่อผูเขารับการสัมมนา หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและพิธีการเกี่ยวกับการยกเวนอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

ตามพิธีสารแกไขกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 16 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร

สมาคมชิปปงแหงประเทศไทย
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

สมาคมชิปปงแหงประเทศไทย

22 คุณพิทักษ  แพทยพิทักษ บจก. เบสท โลจิสติกส แอนด เซอรวิสเซส

23 คุณพิษณุ ตายชาวนา THE TREE SOURCING CO.,LTD.

24 คุณไพศาล บุญเตี้ย บริษัท ริช เทรด แอนด เซอรวิส จํากัด

25 คุณยรรยง  ตั้งจิตตกุล บจก. นิยมบริการ

26 คุณระพรพรรณ บุญเพ็ง บริษัท ซี.พี เซอรวิส จํากัด

27 คุณวิเชียร แพรไพจิตรกุล บริษัท ท.ีซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด (บางบอน)

28 คุณศรีวัฒน เลิศคมวัฒน บจก. โซเล็กซ เอ็กซเพรส

29 คุณสมชาย กีรติวศิน บจก.เอส ซี อิมเม็กซ ทรานสปอรต

30 คุณสมภพ  วิมานยัง บริษัท ดีพีโอ (ไทยแลนด) จํากัด

31 คุณสมหญิง  เจนวาริน บริษัท เวิลดเน็ท โลจิสติคส (ไทยแลนด) จํากัด

32 คุณสารินี โรจนาภา บ.ซิตี้โลจิสติกส (ไทยแลนด) จํากัด

33 คุณสุขเกษมกฤษฏิ์  ไตรวิทยาคุณ บจก. เอส.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส

34 คุณสุชาดา เทพสุนทร บริษัท ซี.ซี.เอสโลจิสติกส แอนดเซอรวิส จํากัด

35 คุณสุระจิต รัตนวงศ บริษัท แสงอรุณ ชิปปง จํากัด

36 คุณสุรีรัตน  สิริรัตนกิจ บจก. กูดเฟรท แอนด ทรานสพอรต

37 คุณสุวภัทร  ตติยะโรจน Harbour navigation co., ltd.

38 คุณอภิรดา  จุฑารัตนกุล บจก. ไอยรา โกลบอล อิมพอรต แอนด เอ็กพอรต

39 คุณอํานวย  กิจวีรกุล บจก. ออเรนจ อินเตอรเฟรท

40 คุณอิสรีย  ลิ่วบุญญานันต  บริษัท สิริ คารโก โลจิสติกส จํากัด
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ลําดับ ชื่อ - สกุล หนวยงาน

1 คุณกนกวรรณ ศรีบุญเรือง บริษัท เคเคที เวิลด โลจิสติกส จํากัด

2 คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

3 คุณกิตติ ชัยวัฒนาธร บริษัท เคทีซี โกลบอล โลจิสติกส จํากัด

4 คุณจิระภา สุขสําราญ บริษัท เอ็มเอส ซัพพลายเซน โซลูชั่นส(ประเทศไทย) จํากัด

5 คุณทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

6 คุณธนวัฒน มรุธราเลิศ บริษัท เฟรทเวย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

7 คุณธนัธ นุมประสิทธิ์ Harmony Logistics would 

8 คุณธเนศ โสรัตน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

9 คุณธาม   ปารวีวงศ บริษัท ทรี-อัส จํากัด

10 คุณนพมาศ ศิริชายาพร บริษัท อูเบะ เคมิคอลส เอเชีย (จํากัด)มหาชน

11 คุณนิยม พิทักษชินพงศ บริษัท ระยองชิปปง จํากัด

12 คุณบรรพต กาญจนวิไล สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

13 คุณประพันธ พิสมยรมย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

14 คุณพงษพัฒน สัตยวินิจ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

15 คุณพรลักษณ เกียรติชัยศิริพร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

16 คุณพิชญฐรา พยนตศิริเมธ บริษัท ไพลอต เซอรวิส จํากัด

17 คุณพิพัฒนชัย จันทรเรือง สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

18 คุณมณีรัตน ศรีมงคล บริษัท พรีเมียร แปซิฟค จํากัด

19 คุณมนธิดา ไชยพล Budget Logistics Services.Co.,Ltd.

20 คุณมานนท คุณาวรนนท สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

21 คุณฤกษชัย สุดสวาง สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

รายชื่อผูเขารับการสัมมนา หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและพิธีการเกี่ยวกับการยกเวนอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

ตามพิธีสารแกไขกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 16.30 น.

 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 16 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
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สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

22 คุณเลิศชาย  พงษโสภณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

23 คุณวรรณิตา ตั้งศิริทรัพย บริษัท พุทธชาต เอ็กซเพรส จํากัด

24 คุณวรศักดิ์ เรืองเดช Bettersystem.Co.,Ltd.

25 คุณวัชริศน   วิศิษฏวงศ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

26 คุณวิโรจน นาภรณ บริษัท ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด

27 คุณวีระ ศุกลนิพัทธ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

28 คุณวุฒิชัย   ศรีบุญไทย Kwe-Kintetsu World Express (Thailand)Co.,Ltd.

29 คุณศรีวรรณ เพิ่มพูน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

30 คุณศิลา สัมฤทธิ์ Sankyu Laem Chabang (Thailand) Co.,Ltd.

31 คุณศุภมาส คีติสาร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

32 คุณสภัทรพร บุทธรักษา บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลนส (ประเทศไทย) จํากัด

33 คุณสัตยา ชวรางกูร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

34 คุณสุทธิดา กาญจนวงศ บริษัท โบโรเร (ประเทศไทย) จํากัด

35 คุณสุพจน   สีสําอางค บริษัท เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด

36 คุณสุภาภรณ  แซตั้ง บริษัท ไพลอต แอร คารโก จํากัด

37 คุณสุริยา นาคสืบเกียรติ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

38 คุณเสริมศรี วนสิทธิ์ บริษัท ไพลอต ทรานสปอรต จํากัด

39 คุณเสาวณิจ ลักษณานุกูล สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

40 คุณอัมรินทร อินอําไพ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
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