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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุม meeting room  1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ 

วนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559  เวลา 13.00 – 21.00 น. 

 

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.  

จาํนวนสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  117 ท่าน (บริษทัฯ/บุคคล) ประกอบดว้ย 

สมาชิกสามญั   117  ท่าน (บริษทัฯ/บุคคล) 

(รายช่ือสมาชิกสมาคมฯ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ) 

   

ประธาน   นายกสมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย (คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา)  

  ประธานกล่าวตอ้นรับ ผูท้รงเกียรติ ผูเ้ป็นวทิยากรพิเศษร่วมบรรยายในการประชุม  คือ 

1. คุณวชัรพงษ ์จาวรุ่งวนิชสกลุ รักษาการแทนผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 

2. คุณโชติ ตราชู ท่ีปรึกษาสาํนกันายกรัฐมนตรี  

3. คุณเมธินี  เทพมณี  ผูต้รวจราชการพิเศษประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี  

4. คุณสมชาย รุจิโกไศย  ผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายพฒันาพ้ืนฐานธุรกิจ สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

5. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสายงานสาํนกัประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และกล่าวตอ้นรับ  คณะกรรมการบริหารฯ สมาชิกและผูร่้วมกิจกรรมการประชุมในคร้ังน้ีทุกๆ ท่าน   พร้อมทั้ง

เปิดพิธีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พ.ศ.2558  และดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัต่อไป 

 

ระเบียบวาระที ่1 แจ้งผลการดาํเนนิงานสมาคมฯ ประจาํปี พ.ศ.2557

ประธาน กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ.2558  พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ  การอบรม, การสมัมนา, การจดัประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ประจาํเดือนตามกฎระเบียบวาระ ฯ  การมีส่วนร่วมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาคมฯ กบั

องคก์รภาคเอกชนและภาครัฐ  หรือหน่วยงานทางราชการ  โดยนาํเสนอผา่นทางวดีีทศันซ์ึ่ งจดัทาํโดยสมาคม

ผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย เพ่ือการรับชมและเขา้ใจ  

  

 

มติท่ีประชุม

 

 รับทราบ และมีมติรับรองรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ.2558 

ระเบียบวาระที ่2 

คุณสุษิรา สุดกรยทุธ์ เหรัญญิกสมาคมฯ   

พจิารณารับรองงบดุล ประจาํปี พ.ศ.2557  

กล่าวรายงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารงบดุลการเงินท่ีแสดงรายได ้ -  รายจ่าย  เม่ือส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  

ธนัวาคม พ.ศ.2558  ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดย นายเฉลิมเกียรต์ิ เมฆานุพกัตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 5027 บริษทั เอสทีเอ ออดิท จาํกดั อยา่งถูกตอ้งแลว้  

 

มติท่ีประชุม พิจารณาพร้อมกนั โดยมีมติเป็นเอกฉนัท ์  รับรองรายงาน ในงบรายได ้– รายจ่าย และงบดุลประจาํปี 
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การบรรยาย “ พระราชบญัญัตกิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “ 

ระเบียบวาระที ่3  สัมมนาวชิาการ  

โดย คุณวชัรพงษ ์จาวรุ่งวนิชสกลุ รักษาการแทนผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย 

Panel discussion   

โดย  ท่านท่ีปรึกษาสาํนกันายกรัฐมนตรี  ( คุณโชติ ตราชู) ผูต้รวจราชการพิเศษประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี ( คุณ

เมธินี  เทพมณี  ) และ นายกสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย (คุณเกศมณี เลิศกิจจา) 

การบรรยาย “ รัฐช่วยเหลือ SME เพ่ือพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ “  

โดย คุณสมชาย รุจิโกไศย  ผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายพฒันาพ้ืนฐานธุรกิจ  สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 

การบรรยาย “ ความคืบหน้าของข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม “ 

โดย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสายงานสาํนกัประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

มติท่ีประชุม

 

 รับทราบโดยทัว่กนั 

ปิดประชุม  21.00  น. 

 

 

_________________________ 

นางเกศมณี เลิศกิจจา 

นายกสมาคมฯ 

 

 

_________________________     _________________________  

  

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวมิลศิริ  ปัญจธนศกัด์ิ   

เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ       เลขาธิการสมาคมฯ 

ผูบ้นัทึกรายงาน                ผูต้รวจทาน 
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เอกสารแนบท้าย  

รายช่ือกรรมการสมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ บริษทั รหสัสมาชิก 

1 คุณเกศมณี เลิศกิจจา บจก. เค.โอ.พี อินเตอร์เนชัน่แนล 

61/214 หมู่ 2 หมู่บา้นรอยลัปาร์ควลิล ์ถ.สุวนิทวงศ ์ แขวงลาํผกัชี เขตหนอง

จอก กทม. 10530 

P-0121 

2 ดร.ปรีชากร สุวรรณเพญ็ บจก. ยนิูลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ 

161 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  เขตหอ้ยขวาง กทม.10310 

P-0240 

3 คุณนิพนธ์ เผา่น่ิมมงคล บจก. สีมาเจริญ 

1 หมู่4 ตาํบลสมัปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 

P-0108 

4 คุณสายใจ พรหมเดเวช บจก. จอห์นสนั แอนด ์จอห์นสนั (ไทย) 

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขต

ลาดกระบงั กทม. 10520 

Y-0043 

5 คุณอรรณพ  อารัญญิก บจก. เอเบิล สทรอง 

 32/21 หมู่ 8 ซอยร่วมเก้ือ 9 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กทม. 10170 

Y-0362 

6 คุณชนะชยั วรรณประเสริฐ บจก. คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 

19 แยกถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 

P-0114 

7 คุณวมิลศิริ  ปัญจธนศกัด์ิ บจก. ไบเออร์สดอ๊รฟ (ประเทศไทย) 

98 สารทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 6-7 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบาง

รัก กทม.10500 

P-0092 

8 คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ บจก.โควกิ เคทท ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

76/60,76/62,76/64  ถ. แจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม. 10220 

Y-0227 

9 คุณจิตตพนัธ์  หงส์สิริ บจก. เดอะซนั เคมีคอล 

701/206  ซอยพฒันาการ 30 ถ. พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. 10250 

P-0147 

10 คุณเพญ็จิตร  เจริญศิริ บจก. ทีเอฟคอสเมโทโลจี 

42/34 หมู่ท่ี 5 ถ.ลาํลูกกาคลอง 8 แขวงลาํลูกกา  เขตลาํลูกกา ปทุมธานี 12150 

Y-0429 

11 ดร.ธนกร  เวยีงศรีพนาวลัย ์ บจก. คาโอ คอนชูเมอร์ โปรดกัส์ (เซา้ทอี์สต ์เอเชีย) 

อาคารนนัทวนั ชั้น 12, 14 เลขท่ี 161 ถ.ราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.

10330 

Y-0236 

12 คุณมุกดา โจวตระกลู 75/24 ถ. นวมินทร์ ซ. 52  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 

 

Y-0304 
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ลาํดบัท่ี รายช่ือ บริษทั รหสัสมาชิก 

13 

 

ดร. พรรษชล  ลิมธงชยั บจก. คอนิเมก 

40 ม.12 ซ.สหมิตร 2 ถ.สุขมุวทิ 77 ต. ศรีษะจรเขน้อ้ย ก่ิงอาํเภอบางเสาธง 

สมุทรปราการ 

P-0137 

14 

 

คุณภูสิฎฐ ์ศรีโรจนภิญโญ บจก. ไทยสงวนวฒัน ์เคมีภณัฑ ์

21/6-8 ซ.รองเมือง 2 ถ.อุรุพงษต์ดัใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม. 10330 

P-0035 

15 ดร. จิรพรรณ  ม่วงเจริญ 

 

บจก. วนัรัต (หนํ่าเซียน) 

19 อาคารไชโย สุขมุวทิ 70 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 

P-0004 

16 คุณนิรมล บุญสาํเร็จ บจก. ไลออ้น (ประเทศไทย) 

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 

P-0041 

17 คุณสุณี โอสถารยกลุ บจก.พรอคเตอร์แอนดแ์กมเบิล เทรดด้ิง 

622 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม. 10110 

P-0082 

18 คุณแคทรียา ศรเกต ุ บจก.ลอรีอลั (ประเทศไทย) 

179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 6,8,9 และ 21 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กทม. 10120 

Y-0094 

19 ดร.สุษิรา สุดกรยทุธ์ บจก. ยนิูลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ 

161 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  เขตหอ้ยขวาง กทม.10310 

P-0240 

20 คุณคงเดช จนัทฤทธิรัศมี บจก. กากวัร์แลบ็ 

733/700 ซ. พหลโยธิน 80 ถ.พหลโยธิน แขวงคูคต เขตลาํลูกกา ปทุมธานี 12130 

P-0068 

21 คุณมาลี หาญสุโพธิพนัธ์ บจก. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 

549/2 ซอยแสงสุข ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนที เขตยานนาวา กทม.10120 

P-0022 

     22 

 

คุณกฤษณ์ แจง้จรัส บจก. เอม็วายอาร์ คอสเมติคส์โซลูชัน่  

219 ถ.วชัรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 

P-0467 
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รายช่ือสมาชิกทีเ่ข้าร่วมประชุมสามญัประจาํปี 2558 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-สกลุ บริษทั 

1 เอกรัฐ   แจง้จรัส บจก.เอม็วายอาร์ คอสเมติกส์ โซลูชัน่ 

2 ปริญญ ์  มาสกรานต ์ บจก.เอม็วายอาร์ คอสเมติกส์ โซลูชัน่ 

3 วภิาวรรณ  ชุนงาม บจก.แพนราชเทว ีกรุ๊ป(มหาชน) 

4 ชลิดา   สทัธรรมนุวงศ ์ บจก.แพนราชเทว ีกรุ๊ป(มหาชน) 

5 นงลกัษณ์ เมืองสกลุ บจก.แพนราชเทว ีกรุ๊ป(มหาชน) 

6 วทิวสั   กิจจาธิป บจก.ลกัส์มิน 

7 สิริโสภา  แดงสนัน่ Kao consumer products (southeast asia) 

8 สินิทธ์นุช ลีพฒันะพนัธ์ บจก.เมดดิซาย อินเตอร์เนชัน่แนล 

9 ดร.จิรพนัธ์ ม่วงเจริญ บจก.หนํ่าเซียน 

10 ณฐัวตัร  ลาภจรัสแสงโรจน ์ บจก.ชาเนล(ประเทศไทย) 

11 จรัสพิมพ ์ศรีบุญเรือง บจก.ชาเนล(ประเทศไทย) 

12 ชญัญาพชัญ ์ ปริวฒันช์ยัสาร บจก.ไบเออร์สดอ๊รฟ(ประเทศไทย) 

13 สุรีพร   สถิตยานุรักษ ์ บจก.ไบเออร์สดอ๊รฟ(ประเทศไทย) 

14 อคัรนงศ ์ รุจิวฒัน ์ บจก.มิราเคิล เฮิลธ์ แคร์ 

15 พทัธ์ชลิตา อิทธิจิตราพงษ ์ บจก.มิราเคิล เฮิลธ์ แคร์ 

16 ประภารัสม์ิ เอ้ือพรหมมาต บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน  

17 ศิริจนัทร์  ลิมปอนากลุ บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน  

18 สถาพร   พ่ึงพรหม บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน  

19 รักษณาลี กงัวานวฒันศิริ บจก.ไลออ้น(ประเทศไทย) 

20 อาํพร   เหล่ียมสิงห์ขร บจก.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)มหาชน 

21 ณฐัพร   ปัดทาํ บจก.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)มหาชน 

22 พรพิมล  สวะนา บจก.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)มหาชน 

23 วรรณภา  พนัธ์นรา บจก.โอซีซี 

24 ริยาภรณ์  จิระวงศ ์ บจก.โอซีซี 
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25 วชัราพร  ผาวจิิตราสกลุ บจก.ยนิูลีเวอร์ไทย โฮลด้ิงส์ 

26 สุทธิรา  อทัธายวุฒัน์ บจก.ยนิูลีเวอร์ไทย โฮลด้ิงส์ 

27 ดารณี  อรรจนียกลุ บจก.เอสแอนดเ์จ เอนเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

29 ไทภวษิย ์ บจก.สไมลภ์ณัฑ ์

30 ชยัวฒัน์  ขาํละเอียด บจก.อุตสาหกรรมมิตรมงคล 

31 พรนภา  ห่อพิทกัษก์ลุ บจก.เฟิสตแ์ลบ็ อินเตอร์โปรดกัส์ 

32 ริสสา   วฒันกิจวานิช บจก.กรีนลีฟ เคมีคอล 

33 อจัฉรา  สุนทรีวงศ ์ บจก.กรีนลีฟ เคมีคอล 

34 วรีะศกัด์ิ ตระกลูลาภพนัธ์ุ บจก.นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง 

35 ฐิติพงศ ์เอ่ียมวราพนัธ์ุ Jebsen& Jessen Ingredients(T) Ltd. 

36 กฤษณ์ชยั สร้อยระยา้ บจก. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอร่ิง กรุ๊ป 

37 วชิดล ศูระศรางคุ ์ บจก. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอร่ิง กรุ๊ป 

38 สุภาษิณี เจา้วนันะ บจก. ฟลอรอลแมนูแฟคเจอร่ิง กรุ๊ป 

39 ชนะชยั วรรณประเสริฐ บจก.คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ(ประเทศไทย)จาํกดั 

40 พรพรรณ นิติภานนท ์ บจก.คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ(ประเทศไทย)จาํกดั 

41 เกวลิน หอรุ่งเรือง บจก.เอกชยั ดิสทรีบิวชัน่ ซิสเทม 

42 ศิวาพร เฟ่ืองฟสิูน บจก. พีแอนดจี์ 

43 สิริขวญั โพธ์ิเอ่ียม บจก.เอเบิล สทรอง 

44 จาศิริ ช่วยพรหม บจก.เอเบิล สทรอง 

45 ศุภมาส ชูสติ บจก.เอเบิล สทรอง 

46 สมบติั วนาอุปถมัป์กลุ บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์  

47 ทิวาพร พรหมรัตน ์ บจก.เบทเตอร์เวย(์ประเทศไทย) 

48 สุพจน ์รุ่งเจริญ BASF 

49 นนัทม์นสั พรชยัววิฒัน์ บจก.เมอร์ร่ี คอสเมติก แลบบอราทอร่ีส์ 

50 สมชาย พรชยัววิฒัน์ บจก.เมอร์ร่ี คอสเมติก แลบบอราทอร่ีส์ 

51 วาสิณี ภิรมณ์รัก บจก.เดอร์มา อินโนเวชัน่ 

52 สุพรรณิดา สายสวสัด์ิ PACIFIC SUNRISE HOLDING CO.,LTD 
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53 นฤนุช พดัสวา่ง PACIFIC SUNRISE HOLDING CO.,LTD 

54 พรทิพย ์สุขกาํเนิด บจก.เฮอร์บาเรียม 

55 พิพรรษา แววหงษ ์ บจก.บูท๊ส์ รีเทล(ประเทศไทย)  

56 ภณิดา น่ิมศึกษา บจก.บูท๊ส์ รีเทล(ประเทศไทย)  

57 คุณอนนัต ์ เหลืองสถิตยก์ลุ บจก.ฮงฮวด 

59 กรกช เรืองสมบูรณ์ บจก.แวนส์ คอสเมติกส์ แอนแลบอราทอรี  

60 ลาลิตย ์นาราวโิรจน์ บจก.แวนส์ คอสเมติกส์ แอนแลบอราทอรี  

61 รวสุิต ไกรรว ี บจก.เจ.วนั คอสเมติก 

62 ฐานิกา บุญวฒันาภรณ์ บจก.เจ.วนั คอสเมติก 

63 เกศอุบล งามกิจเจริญลาภ บจก.แอดวา๊นส์ คอสเมติกส์ 

64 สุภาพร สรรพการพาณิช บจก.แอดวา๊นส์ คอสเมติกส์ 

65 นิรมล บจก.เค.โอ.พี. อินเตอร์ 

66 พรทิพย ์  สรรพกิจ บจก.อุตสาหกรรมมิตรมงคล 

67 ฤพนท ์บูรฉตัรมณี บจก.โคะโคโระ ซาโตะ  

68 วลิาวลัย ์จนัทสุวรรณ บจก.โคะโคโระ ซาโตะ  

69 ดร.ธราดล เป่ียมพงศส์านต ์ บจก.เฟซแลบส์ 

70 ชินพงศ ์สายณัหวฒัน ์ บจก.เฟซแลบส์ 

71 เตชา สิริวทิยธรรม บจก.เฟซแลบส์ 

72 สุพนัธ์ุนภา เหลืองหิรัญ บจก.เมโกะ บิวต้ี 

73 นางกฤษฎาพร ทดัมาลยั บจก.เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) 

74 กมลวรรณ แสงสุวรรณ บจก.มิลบอน(ประเทศไทย) 

75 อมรรัตน ์ธนาวรัิตนานิจ บจก.นีโอคอสเมด 

76 ฐิตินนัท ์แสงเรืองชูสิทธ์ิ บจก.โรวไิทย(DSM) 

77 ธชัพล วงษรั์กษา REED TRADEX CO.,LTD 

78 เพียงพิศ มากนวล REED TRADEX CO.,LTD 

79 อรปวณ์ี สุวรรธนะกลุ บจก. มิตรผล ไบโอฟเูอล  

80 ภญ.ดวงแกว้ ธีรศิลป บจก.ผลิตภณัฑส์มุนไพร ดร.สาโรช 
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81 อาํภา หลวงคลา้ยโพธ์ิ บจก.ผลิตภณัฑส์มุนไพร ดร.สาโรช 

82 สาธิยา แกว้อบเชย บจก.อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์ 

83 พรณิชา มีสิงห์ บจก.อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์ 

84 อโณทยั  ใจเอิบอ่ิม บจก.เอฟ.ซี.พี.  

85 เจษฎา  นนัทะ บจก.เอฟ.ซี.พี.  

86 หน่ึงหทยั กาญจนะ บจก.สมิทธ์แนเชอรัล 

87 พชัรินทร์ อศัวานุชิต บจก.เจพสั อินเตอร์คอสเมติกส์ 

89 วริศา สกลุรุ่งจรัส บจก.เอสเธติค พลสั 

90 ศุภลกัษณ์ ตณัฑนนัทน ์ บจก.เอสบีซีเอส 

91 อจัฉรีย ์ศุภเสถียรพงศ ์ บจก.เอสบีซีเอส 

92 กสิณีณฐั พงศช์วนนัทน ์ บจก.กลิทเทอร่ี อินโนเวชัน่ คอสเมติก 

93 ปุริมพฒัน ์พงษอ์อ้ บจก.กลิทเทอร่ี อินโนเวชัน่ คอสเมติก 

94 วสุ พรลิขิตเป่ียมโชติ Supreme Biz Co.,Ltd 

95 ศศิกลุภทัร สมสวย ลภสักร สกายแคร์ 

96 ชญานิษฐ นาควชัร Namo Group 

97 เสริมศรี จารุลกัต บจก.คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ(ประเทศไทย)จาํกดั 

98 กฤติยา เกิดเกียรติสุดา บจก.แลบ็ แอนด ์บิวต้ี 

99 สิรณฏัฐ ์สจัจะวฒันะ บจก. วฒันะเฮอร์เบอร์ 

100 กณัฐสิ์ณี ยงสมบูรณ์ บจก. วฒันะเฮอร์เบอร์ 

101 พิพฒัน์ ตั้งชูทองชยั บจก.ริชา 

102 ศศธรณ์ ณ สงขลา ออเทนติคไทยสปา บจก. 

103 สิติพร วนสุนทรเมธี บจก.ไทยโทเวล  

104 อมรศกัด์ิ วามานนท ์ บจก.ไทย-มีโก ้

105 ธีรพงษ ์นิลละออ บจก.ชา้งแกว้ เนเชอรัล 

106 พรรวนิทร์ สนิทบุญ บจก.ชา้งแกว้ เนเชอรัล 

107 ประภาภรณ์ หาญอาษา บจก.ชา้งแกว้ เนเชอรัล 

108 รัฐภทัร ศรีจนัทร์ถสิต สมาคมเคร่ืองสาํอางสมุนไพรลา้นนา 
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109 มานพ สมหวงั สมาคมเคร่ืองสาํอางสมุนไพรลา้นนา 

110 เทพนิมิตร ทองจนัทร์ saraya MFG.(Thailand) Co.,Ltd. 

111 ภญ.มนทิรา พรประสิทธ์ิ Milott Co.,Ltd 

112 ภญ.สุพิชยา วงศก์ลม Forecus Co.,Ltd 

113 พงศพ์ฒัน ์อยูก่สิทฐ ์ Ablestrong Co.,Ltd 

114 บุญชู สมบูรณ์ศกัดืรุจ   

115 สถิต มโนมยัอุดม   

116 ผูติ้ดต่อ P.O. Cenral (Thailand) Co.,Ltd 

117 ผูติ้ดต่อ บจก.รมยัเฮิร์บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


