
ล ำดับ รำยชื่อ หน่วยงำน ลำยเซ็น
1 คุณปริม จิตจรุงพร Allied Metals (Thailand) Co., Ltd. 
2 คุณธนัช  เกยีวสนิท bizocean
3 คุณรอน ศิริวันสำณฑ์ BMW (Thailand)
4 คุณกติติ ชินรักษ์บ ำรุง Damco Logistics (Thailand) Ltd.
5 คุณจิรำภรณ์ พำนิชชวลิต DENSO International Asia Co.,Ltd.
6 คุณชลธิชำ ชุ่มชื่น Glow Energy Public Co., Ltd.
7 คุณAnyarath Phumviset Hifi Orient Thai PLC
8 คุณธิดำวรรณ พงศ์หริณ INOUR RUBBER THAILAND CO.TH
9 คุณจันทนีย์  สุขแจ่ม Kawasho Foods (Thailand) Co., Ltd.
10 นำยสมนึก  เตชะสัมพันธ์ Kerry Express (Thailand) Limited
11 คุณสุนันทำ  มะสุข Laemchabang Shipping & Transport Service Co.,Ltd.
12 เกรียงไกร หล่อด ำรงค์ Nippon express NEC logistics

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศกระทรวงกำรคลังที่ออกตำมควำมในมำตรำ 10 มำตรำ 12 และ มำตรำ 14 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 

 และประกำศกรมศุลกำกรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีกำรในกำรลดอัตรำอำกรและยกเว้นอำกรที่ออกตำมประกำศกระทรวงกำรคลังดังกล่ำว
วันองัคำรที่ 27  กมุภำพันธ์ 2561 เวลำ 8.30 – 16.30 น.
ณ หอ้งประชุมใหญ่ชั้น 15 อำคำร 120 ป ีกรมศุลกำกร



13 คุณฐำปนี  ค ำกองแกว้ Nirvana Foods & Commerce International Co., Ltd.
14 คุณสมหมำย  โสภำ Philips Electronics (Thailand) Ltd.
15 คุณนัฏจรี ถือธงชัย PKN CUSTOMS SERVICE CO.,LTD.
16 คุณฤทธิ ์โอฬำริกศิริ Royal Kingdom Industry Corp., Ltd.
17 คุณรัชนก เต็งอดุมสุข Standatd Universal Int'l co.ltd
18 คุณสุวิมล สิระนำท Termnature industry
19 คุณอำรีรัตน์ ติยะวัชรำนนท์ Toyota Motor Thailand 
20 คุณวรำภรณ์ วัฒนวรรณชัย Toyota Tsusho(Thailand)Co.,Ltd
21 คุณวิทยำ มณีอนิทร์ Trade Administration Section (mcp.meap)
22 คุณชวนินทร์ หงรัตนำกร Yusen logistics
23 คุณนิรมิตร ประชุมวรรณ กรุงเทพ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 
24 คุณปยิะพร  อนิทรประเสริฐ กลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับ
25 คุณดลฤดี ไชยจำมร กำรค้ำ (lion)
26 คุณชำนนท ์พุดพิมเสน จัดซ้ือ / บริษัท ไทยพีเจ้น จ ำกดั
27 คุณณัฐพงษ์ กำเยนนท ์ ชฎำพงศ์ ชิปปิ้ง แอนด์ ทรำนสปอร์ต  
28 คุณณรงค์ จีระวรวงศ์ ชัยวัฒนำพำณิชย์ 
29 คุณนันทน์ภสั อนิดี เช้งเกอร์ (ไทย) 
30 คุณกฤตภำส  พิชยอำภำกร เซ้ำทส์ตำร์มำรีน  
31 คุณสมภพ วิมำนยัง ดีพีโอ (ไทยแลนด์) 
32 คุณวิชชำ ไทยถำวร ตรีเพชรอซูีซุเซลส์



33 คุณมยุรี เลขกลำง ทรำนส์ เมคเกอร์ 
34 คุณเกล็ดแกว้ เอื้อสิริมนต์ ทรำนส์ ยูไนเต็ด โลจิสติกส์ 
35 คุณสุทธินี เรืองศรีไชยะ  ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
36 คุณกญัญำ ไชยอนันต์สวัสด์ิ ไทยโลจิสติกส์
37 คุณสุพัตตำ ค ำฟัก ธนวัฒน์ เซอร์วิส เซนเตอร์ 
38 คุณเลิศชำย พงษ์โสภณ นำยกสมำคมตัวแทนออกของรับอนุญำตไทย
39 คุณดอกออ้ สุนทรรัก บ.คำวำซำก ิมอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
40 คุณเกศินี  หสักำรบญัชำ บ.ทรำนส์แอร์คำร์โก้
41 คุณสุภำภรณ์ เทพพรรธนะ บ.สยำม เอลิเฟนท ์จ ำกดั
42 คุณฟำรีดำ  ใบแบแน บ.สยำมแมเนอร์ กรุ๊ป จก.
43 คุณพรลภสั เนียมสุวรรณ บจก ทปิโก ้เอฟแอนด์บ ีจ ำกดั
44 คุณวัชริศน์ วิศิษฎว์งศ์ บจก. โคโนอเิกะ เอเชีย (ประเทศไทย)
45 คุณสุริยำ นำคสืบเกยีรติ บจก. ซันไซน์ ลอจิสติคส์
46 คุณกลัศิริ อนิทรภวูศักด์ิ บจก. ซีทไีอ โลจิสติกส์
47 คุณอมัรินทร์ อนิอำไพ บจก. เซ็นทรำน อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
48 คุณวิเชียร กำญจนวิไล บจก. เซ้ำทอ์สีท ์โลจิสติกส์
49 MS. Nika   Siriporn    บจก. นเรศ กรุ๊ป
50 คุณวีระ ศุกลนิพัทธิ์ บจก. บสิ โอเชี่ยน โลจิสติกส์
51 คุณฤกษ์ชัย สุดสว่ำง บจก. เบทเทอร์ ซิสเทม็
52 คุณพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง บจก. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์



53 คุณชลธิรำ กำญจนวิไล บจก. ฟำร์อสีท ์คอนทรำนส์
54 คุณเตชินี อคัรกำธร บจก. ฟูลเวล เฟรท (ประเทศไทย)
55 คุณรณชิต อิ่นทอง บจก. มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย)
56 คุณรังสิมำ ภกัดีภมูิ บจก. ว.ีซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
57 คุณสุชำติ ไชยพิณ บจก. วีซีแอล โลจิสติกส์
58 ว่ำที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์ บจก. ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์
59 คุณณัฐยำ เคลือบทอง บจก. อเีกลิส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย)
60 คุณสมชำย บญุสำยทรัพย์ บจก. อสีท์-เวสท ์โลจิสติกส์
61 คุณจรัสภรณ์  คงกจิเชิดชู บจก. เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชั่น
62 คุณพัชรดิษฐ์ สินสวัสด์ิ บจก. ไอโอนิค โลจิสติกส์
63 คุณประทวน  ฝุ่นทอง บจก.คลำเรียนท ์(ประเทศไทย)
64 คุณวีรำวัฒน์  หวังอำยัตวณิชย์ บจก.ชัยรุ่งเรืองกจิ
65 คุณศิริวิช อ่ ำเจริญ บจก.ซัคเซสมอร์ บอีิ้งค์ จ ำกดั 
66 คุณจติตพนัธ์ หงสส์ริ ิ   บจก.เดอะซันเคมีคอล

67 คุณสลินภรณ์ ดีพลงำม บจก.สัมพันธ์ชิปปิ้ง
68 คุณรติกร ศรีโฉมงำม บมจ. กรุงไทยอำหำร 
69 คุณอมรรัตน์  บญุทวีหรรษำ บมจ. ทปิโกฟู้ดส์ (AEO)
70 คุณศุภรินทร์   ซ้ิมสกลุ บริษัท 3เอม็ ประเทศไทย จ ำกดั
71 คุณรุ่งนภำ หอมสินธุ์ บริษัท ajinomoto
72 คุณสุดใจ มำกพงษ์ บริษัท chunwang



73 คุณปวีณำ ภู่ละคร บริษัท Honda automobile
74 คุณอนุสรำ โตศิลำนนท์ บริษัท malee
75 คุณเชิดศักด์ิ   ถำวรเศรษฐ    บริษัท Multimedia Technology Co., Ltd)
76 คุณปรำณี สุทธิกมลำ บริษัท scg
77 คุณกนกพร เกดิโชคงำม บริษัท srithaisuperware
78 คุณทศัน์พัสกร อลงกรมะนี บริษัท คอนเวอร์เจนท ์อนิเตอร์เฟรท จ ำกดั
79 คุณวริษำ   บญุก ำเนิด บริษัท คอมเม็ทส์ อนิเตอร์เทรด จ ำกดั
80 ขวัญแกว้ ประกอบทรัพย์ บริษัท คำร์ท (ประเทศไทย) จ ำกดั
81 คุณวรรัตน์  โลบญุ บริษัท คิวรอน จ ำกดั
82 คุณสิรินัทธี ภญิโญ บริษัท เค.ว.ีเอน็.อมิปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จ ำกดั
83 คุณสิรภำสินี  พงษ์ประเสริฐ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั
84 คุณรสกมล กติติพนังกลุ บริษัท เควี อเีลคทรอนิคส์ จ ำกดั 
85 คุณสุภำภรณ์ ดวงแกว้ บริษัท เควี อเีลคทรอนิคส์ จ ำกดั 
86 คุณภำณุมำศ แซ่อึ้ง บริษัท จีเอฟพีท ีจ ำกดั (มหำชน)
87 คุณนันทนำ  ยอดสกลุทพิย์ บริษัท ซูเทคเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั
88 คุณธัญรัศม์ โชติระพีวัฒน์ บริษัท ดิอำจิโอ โมเอท็ เฮนเนสซ่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั
89 คุณสุวิชำ ศูนย์แดง บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จ ำกดั
90 คุณอปัสร  ชำยะตำนันท์ บริษัท โดมิเนียนเคมเมท จ ำกดั
91 คุณศุภณัฐ นิลประดับ    บริษัท ไดเซลเซฟต้ีซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
92 คุณณพรัช ชนะใหม่ บริษัท ทมิฟู้ด จ ำกดั



93 คุณดุสิต น้อยนิด บริษัท ท.ีเอ.ท.ี(ประเทศไทย)จ ำกดั.
94 คุณเมธำ ทำนนท์ บริษัท ไทยเทลคอม จ ำกดั
95 คุณจิตลดำ ชำลีรักษ์ บริษัท ไทยนคร จ ำกดั
96 คุณวันดี งำมลีลำเลิศ บริษัท น ำง่ำยฮงอตุสำกรรม จ ำกดั
97 คุณกลุธิดำ เขียวรัตน์ บริษัท น ำศิลปไทย จ ำกดั
98 คุณจันทมิำ คุณโฑ บริษัท นิสชินฟูดส์(ไทยแลนด์) จ ำกดั
99 คุณสุธีรำ บญุธรรมมำทติย์ บริษัท แนสโก ้ชิปปิ้ง จ ำกดั
100 คุณจิตรำ พึ่งพิศ บริษัท บวิต้ี โปรเฟชชั่นนอล บสิซิเนส จ ำกดั
101 คุณศิริกลุ พฤกษำวัฒนชัย บริษัท เบล็ท แอนด์ แบร่ิงส์ จ ำกดั
102 คุณเจนจิรำ ไวยวรรณจิต บริษัท ไบโอนูทริค โกลบอล (ไทยแลนด์) จ ำกดั
103 คุณเจนจิรำ สืบกนัทะ บริษัท ไบโอเอเซีย(ไทยแลนด์)จ ำกดั
104 คุณภทัรจิต  รัตนสนธิ บริษัท ปภพ จ ำกดั
105 คุณนันทนำ จิรสถำปนำนนท์ บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน)
106 คุณปรำณีวรรณ    สมำธิ   บริษัท พำนำโซนิค แมแนจเม้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
107 คุณอรวรรณ มีบญุรอง บริษัท พีพีไอ จ ำกดั 
108 คุณอจัฉรำ เตียรตินฤปกำร บริษัท ไพโอเนีย อนิดัสเตรียล จ ำกดั
109 คุณวรุณี  จำรวัฒน์ บริษัท เฟรท ล้ิงค์ส เอก๊ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั
110 คุณกฤติกำ อทิธิปกรณ์กลุ บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
111 คุณวีระชัย  ฉินทกำนันท์ บริษัท ยูซุ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
112 คุณดรุณี โรจน์ประสิทธิพ์ร บริษัท ยูนิค ทรำนส์ลิงค์ จ ำกดั



113 คุณสมใจ ศรทรง บริษัท ยูนิค ทรำนส์ลิงค์ จ ำกดั
114 คุณจำรุพงศ์  ยำมวินิจ บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จ ำกดั
115 คุณวรพรรณ ล้ิมตระกลู บริษัท เวิลด์อเิลคตริค (ประเทศไทย) จ ำกดั
116 คุณธกร นำคพันธุ์ บริษัท สงขลำแคนนิ่ง จ ำกดั (มหำชน)
117 คุณจิรำรัตน์ กติติคุณำดุลย์ บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 
118 คุณสิริมำ สิรยำภวิัฒน์ บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั 
119 คุณศรีสลำ ภวมัยกลุ บริษัท สยำมอตุสำหกรรมเกษตรอำหำร จ ำกดั (มหำชน)
120 คุณธงชัย ทรงศร    บริษัท สยำมเอก็ซ์เพรส ชิปปิ้ง  จ ำกดั
121 คุณนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน)
122 คุณมนตรี บญุจันทร์ บริษัท อนิเว(ประเทศไทย) จ ำกดั
123 คุณวิษณุ จำรึกเสถียร บริษัท อเีทอร์นิต้ี แกรนด์ โลจิสติคส์ จ ำกดั (มหำชน)
124 คุณศุภลักษณ์ ลี บริษัท เอน็.ซี.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊พ จ ำกดั
125 ศุภวรรณ พงษ์พิทกัษ์ บริษัท เอม็ เอม็ ลอจิสติคส์ จ ำกดั
126 คุณรุ่งไพลิน  เจริญสุขอ ำนวย บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จ ำกดั
127 คุณวลัยพร ทรงแสง บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จ ำกดั
128 คุณพัลลภำ บริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจ ำกดั
129 คุณสุภำพรรณ์ กร่ำงสุข   บริษัทไทยออยล์
130 คุณพิบลูย์  จงเลิศวณิชกลุ บริษัทเบญจจินดำ โฮลด้ิง จ ำกดั
131 คุณจริญญำ  หอมแดง บริษัทพรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลต้ี จ ำกดั
132 คุณเอกธนัช ไพรวัน บริษัทพรีฟอร์ม



133 คุณลักษญำภสั ทองใบ บริษัทแพรร่ี มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั
134 คุณวรำภำ   เอำรัตน์ บริษัทไพรซ์สำนน
135 คุณวรรณรวี  เฟื่องขจรศักด์ิ  บริษัทฟิลลิปมอร์ริส
136 คุณคงรัก ยิ่งสถำพรอนันต์ บริษัทรักษำควำมปลอดภยั ไทยซีคอม จ ำกดั
137 คุณสรวีย์  รัฐพิทกัษ์ถิรดำ บริษัทรำชพิทกัษ์ อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
138 คุณจำรุพงศ์  ยำมวินิจ    บริษัทเวสตันไมเออร์
139 คุณชัยยง เจริญสุข บริษัทสยำมฟู้ด
140 คุณภญิญดำ จันทร์เที่ยง บริษัทออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
141 คุณภำวดี ชนะภกัดี บริษัทเอม็มีเน้นซ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
142 คุณสุกลัยำณ์ จงแสงทอง บ.ีเอส.ท.ีเค.ชิปปิ้งเซอร์วิส
143 คุณบญุส่ง พิชิตหฤทยั เบสท ์รีฟัน 
144 คุณศรสวรรค์ โฮ โบลลิเกอร์ (ในนำมสภำหอกำรค้ำไทย)
145 คุณสำธิมำ ปทัมพงศำ ผู้จัดกำร (nissan)
146 คุณกฤชภำส์ นำฑีสุวรรณ ผู้จัดกำรสมำคมตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงอำกำศไทย
147 คุณนัฎจรี ถือธงชัย พี เค เอน็ คัสตอมส เซอร์วิส 
148 คุณธัชกร ภตูะโชติพัชร์ พ.ีเจ. ทรำนแพ็ค (ประเทศไทย) 
149 คุณจักรินทร์ ภทัรสมเจตน์ โฟร์ ลอจีสแอด็ไวเซอร่ี 
150 คุณพรพิมล วงษ์กมลชุณห ์ มำย ซัคเซส  
151 คุณเดือนเพ็ญ ฉัตระเนตร มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั
152 คุณทวีศักด์ิ อนิทรำวิชกลุ เรดไอยรำ (ประเทศไทย)



153 คุณไชยำ พัทธ์แกว้ ล็อกวิน แอร์พลัส โอเชี่ยน ไทยแลนด์ จ ำกดั
154 คุณบญุสี ปยิสุทธิกลุ ลอยัลอนิเตอร์เฟรทแอนด์โลจิสติคส์ 
155 คุณภำฆินันท ์ไม้เรียง โลจิสติกส์ วัน เอก็เพรส 
156 คุณศิริพร องัคณำกลุ วิชั่นเฟรท อนิเตอร์เนชั่นแนล
157 คุณพงศกร วัฒนรังษีขจร สแกนเวล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
158 คุณมุกดำลักขณ์   ภู่ริยะพันธ์ สถำบนัไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์
159 คุณกนิกำ  ศรีแกว้  สถำบนัไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์
160 คุณมัลลิกำ ภมูิวำร สภำหอกำรค้ำไทย 
161 คุณคนิตำ  สังฆะรัตน์  สภำหอกำรค้ำไทย 
162 คุณวริศรำ   กำรกรณ์    สภำหอกำรค้ำไทย 
163 คุณสมฤกำญจน์ ว่องสำโรจน์ สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
164 คุณทนิำรมภ ์ชีวินวิวัฒน์ สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
165 คุณธัญญศรัณ  แสงทอง   สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
166 คุณดรุณี  เลิศประสิทธิ สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
167 คุณทองอยู่    คงขันธ์ สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
168 คุณอญัญำรัตน์   ภมูิวิเศษ สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
169 นำงสำวณิชำบรู สระตันต์ิ สภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
170 คุณชัชวำล จันทร์แสงสุก สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย

171 คุณสุชำดำ ณ อบุล สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
172 คุณธีรศักด์ิ วงษ์หำแกว้ สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย



173 คุณดวงพร แกว้ทอง สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
174 คุณภรำดร สำยบวั สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
175 คุณจินตนำ  วิเศษลำ สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
176 คุณอริศรำ  ไฝเพชร สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
177 คุณจิตลดำ ชำลีรักษ์ สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
178 คุณพัชรี พุทธวรภมูิ สมำคมกำแฟไทย
179 คุณยรรยง ต้ังจิตต์กลุ สมำคมชิปปิ้งแหง่ประเทศไทย
180 คุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ สมำคมชิปปิ้งแหง่ประเทศไทย
181 คุณศิริรักษ์ แพทย์พิทกัษ์ สมำคมชิปปิ้งแหง่ประเทศไทย
182 คุณยุพำ  อศัวพันธำ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตนฐำนเออโีอ
183 คุณวิลำวัณย์ ศรเพชรนรินทร์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
184 คุณดำริกำ กล่อมมำนพ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
185 คุณกติติ  ลักษณ์ศิริ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
186 คุณสิริณกำญจน์   เตชไชยนันท์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
187 คุณภำวนำ สุริยพฤกษ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
188 คุณกติติพล มัญชุวิสิฐ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
189 คุณสมบญุ เกยีรติรุ่งเรืองดี สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
190 คุณสมถวิล  ปทมุลักษณ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
191 คุณอรสำ  หงษ์ภู่ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
192 คุณจักรตรำ เอี่ยมอุ่น สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ



193 คุณสุปรำณี  คมวัชรพงศ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
194 คุณยุวนุช สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
195 คุณพรรณี สดสว่ำง สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
196 คุณศิริรัตน์ โพธิพันธ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
197 คุณพิมพ์นภสัร กอวิเศษชัย สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
198 คุณสุรสิทธิ ์แรงรวมสิน สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
199 คุณสุรีย์วรรณ  ต้องรักโรจน์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
200 คุณศิริวรรณ  ประเสริฐพรสุทธิ ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
201 คุณปญุญิศำ    นิ่มทพิย์รัตน์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
202 คุณจินดำพร  เฉลิมชัย สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
203 คุณฐิตำภรณ์  ศรีสุข สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
204 คุณกรองทอง  เริงฤทธิ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
205 คุณบญุยนุช  อนันต์เจริญยศ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
206 คุณนิรมล  สิมสวัสด์ิ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
207 คุณอติภำ  เตชะนภำรักษ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
208 คุณอดิสรณ์  คชพงษ์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
209 คุณวีระศักด์ิ อศัวพันธำ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
210 คุณธันยนันท ์ สำโรชสรรัตน์ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ
211 คุณณพัชร ปำงปญัญำกลุชัย สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ 
212 คุณปพัชญำ คันทมำลำ สมำคมผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกระดับมำตรฐำนเออโีอ  



213 คุณอญัชนำ ส่วนมนทริะ สมำคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย
214 คุณกติติพันธ์  มูลศรีชัย สมำคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
215 คุณกติติพันธ์  มูลศรีชัย สมำคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
216 คุณกญุช์ภสัส์ อรุณทองวิไล สยำม อะซึมำ มัลติ ทรำนส์  
217 คุณสุระ  เทนิสะเกษ สยำมแกส๊ แอนด์ ปโิตรเคมีคัลส์ จ ำกดั(มหำชน)
218 นำย วรทศัน์ ตันติมงคลสุข หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทย
219 คุณวิลำวรรณ์ สุขเกษม อนิเทลลีเจน แอนด์ วิชเดิม 
220 คุณวินัย ปพัพำนนท ์ อมิปอร์ต - เอก็ซ์ปอร์ต เซอร์วิส 
221 คุณเสำวณีย์ ถิ่นทบัไทย เอคิว แมนูแฟคเจอร่ิง
222 คุณกมัพล นิลสุวรรณำกลุ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) 
223 คุณประไพ เขียวแจ่ม เอส ซี อมิเมกซ์ ทรำนสปอร์ต 
224 คุณจิรวดี วลัยวรำงกลุ เอส เอม็ เอส โลจิสติคส์  
225 คุณศุภชัย อวิรุทธ์สุวรรณ เอส.เค.คอนโซลิเดเตอร์ 
226 คุณบญุยรัตน์ เหลืองอร่ำม เอส.เอ.เอม็.ฟู้ด อนิดัสทรี 
227 คุณสุจิน    อรุณศรีแสงไชย  แองโกล-ไซแอม
228 คุณอนุพงษ์ ใสแกว้ แอดวำนซ์ มำรีน โลจิสติกส์ 
229 คุณปรำณี  ล้ ำเลิศทรัพย์ โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ ำกดั
230 คุณอษุำ ทบัทมิ โอเรียนทเ์อก๊ซเพรสคอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) 


