รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุม่ ที่ ๑)
และการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชัน้ ๓ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง
สมาคมประกันชีวิตไทย

๑. คุณสุรศักดิ์ กลิ่นศรีสุข
๒. คุณจรุง เชื้อจินดา
๓. คุณพิชา สิริโยธิน
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
๔. คุณอานนท์ วังวสุ

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

๕. คุณสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล

รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

๖. คุณกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อานวยการบริหารสายงานวิชาการ

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
๗. คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นายกสมาคม

๘. คุณทัศนี ดวงรัตน์

ผู้อานวยการ

๙. คุณนิคม จันคง

กรรมการ
สมาคมธนาคารไทย

๑๐. คุณพิชนี อนันตธนาพร
๑๑. คุณณัฐนันท์ ติรรักธรรมกิจ
๑๒. คุณคุณากร สีเหลือง
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
๑๓. คุณบงกช บวรฤกษ์

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
๑๔. คุณฐนิตา วัฒโนดร
๑๕. คุณสุชญา อดุลยรัตนกุล

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

๑. คุณวิรัช นวสิทธิกุล
๒. คุณวริษฐ์ ทองบุญเกิด
๓. คุณจีรภา นิลเกตุ
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
๔. คุณวลัยนุช อรุณรัตน์
๕. คุณรุ่งทิพย์ ชาตาดี
๖. คุณธีรารัตน์ เครือเนียม
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
๗. คุณพรชนก เสียงวีระเดช
๘. คุณกัณฐมณี สมหวัง
๙. คุณสิทธิวุฒิ วังคีรี
บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
๑๐. คุณพชรมน กมลจารุพิศุทธิ์
๑๑. คุณวรีวรรณ พลอยจิระชัย
๑๒. คุณอัครวิชญ์ อ่อนสุวรรณ

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
๑๓. คุณพีรพล คุณาวุฒิ
๑๔. คุณสุนทร จิณห์วรากุล
บมจ. ทิพยประกันชีวิต
๑๕. คุณนครินทร์ พึ่งหรรษพร
๑๖. คุณสุนทรี เสร็จกิจ
๑๗. คุณฉัตรชัย ศิริวรรณ
บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
๑๘. คุณอัจฉรา ว่องไวโรจน์
๑๙. คุณพรสวรรค์ สมบูรณ์วรรณะ
๒๐. คุณประภาพรรณ ดาราสม
บมจ. ไทยประกันชีวิต
๒๑. คุณวีระนันท์ ณ นคร
๒๒. คุณชูศักดิ์ พันธ์ประทุม
๒๓. คุณนิธินาถ กระแสร์สุข
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
๒๔. คุณกาญจนา จิระสถิตย์
๒๕. คุณวัชรีวรรณ ปภังกร
๒๖. คุณรังสิมันต์ เมฆาสุวรรณดารง
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
๒๗. คุณธนกร แจ่มศิลป์
๒๘. คุณวัชรพล ชัยวิรัตน์
๒๙. คุณโดม ตรีโชติ

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง
บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต

๓๐. คุณปรียารัตน์ วีระอนันตวัฒน์ ผู้จัดการสานักกรรมการผู้จัดการ
๓๑. คุณวริษฐา พลกลการ

ผู้จัดการสินไหม

๓๒. คุณณรงค์ฤทธิ์ กงถัน

นิติกร

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
๓๓. คุณรัตนา เฉลียวลาภ
๓๔. คุณอาภัสรา ธรรมรัตน์สิ
บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
๓๕. คุณเอกชัย เกิดทิพย์

ผู้จัดหารส่วน ฝ่ายกฎหมาย

๓๖. คุณเจริญ หล้าแหล่ง

ผู้จัดการส่วน ฝ่ายสินไหมทดแทน

๓๗. คุณธราวุธ นิติอมรรัตน์

ผู้จัดการส่วน ฝ่ายควบคุมคุณภาพตัวแทน

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
๓๘. คุณบงกชรัตน์ ศิริมงคล
๓๙. คุณวิษณุ แว่นทิพย์
๔๐. คุณสุภัทรา วงศ์ชัยศรี
๔๑. คุณณัตติพา มาลยเวช
บมจ. สหประกันชีวิต
๔๒. คุณสัมพันธ์ หนูเกลี้ยง
๔๓. คุณสุดทิพากร ฉุนราชา
๔๔. คุณเสาวลักษณ์ พัฒนชัยโกศล
๔๕. คุณสริฏา ทองอยู่

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
๔๖. คุณศิริกร โรจน์วิบูลย์ชัย
๔๗. คุณศักดิ์สยาม ขยันกิจ
๔๘. คุณจักรกฤช บุญเกตุ
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
๔๙. คุณพัชรา เกียรติทวีพงษ์
๕๐. คุณกิ่งแก้ว จันทร์นวล
๕๑. คุณนภดล กรุยแดง
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
๕๒. นายวิทย์ มาศฉมาดล
๕๓. คุณสาครรัตน์ นิลสุวรรณ์
๕๔. นายวุฒิชัย สุภาไชยกิจ
บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
๕๕. คุณผกาพันธุ์ ไกรสร
๕๖. คุณชยะสิทธิ งามวงษ์
๕๗. คุณอดิศักดิ์ สุภารี
บริษัท เอไอเอ จากัด
๕๘. คุณธนากร ฤทธิ์ถาวร
๕๙. คุณจงถนอม ถาวรประเสริฐ
๖๐. คุณวิมลพร ไสยวรรณ
๖๑. คุณสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์
บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
๖๒. คุณภัทรา นิลละออ

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
๑.

คุณประสิทธิ์ คาเกิด

๒.

คุณกิตินันท์ ศิริทรัพย์

๓.

คุณพีรสิทธิ์ ภัควันต์
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

๔.

คุณอเนก คีรีเสถียร

รองผู้อานวยการอาวุโส

๕.

คุณพิสิฐ คิดเจริญสุข

รองผู้อานวยการ

๖.

คุณนิธินันท์ สิทธิชัยวัฒนา

Specialist

๗.

คุณศิริพร เจนเจษฎา

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

๘.

คุณชัยยศ ซุ่นฮ้อ

รองผู้อานวยการ

บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
๙.

คุณสรินยา ลิ่มวณิชสินธุ์
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

๑๐.

คุณภาสุระ อินทร์บุรี

๑๑.

คุณวิริยา ศรีมันตะ
บมจ. คิง ไว ประกันภัย

๑๒.

คุณสุรางค์ ทรัพย์พุ่ม

๑๓.

คุณสมยศ สุรินทร์

๑๔.

คุณวารินทร์ สว่างเพียร
บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

๑๕.

คุณกรรณิกา แพวัฒนเลิศ

๑๖.

คุณสุกัญญา สุภัทรกุลชัย

๑๗.

คุณกวินทรา ดีสวัสดิ์

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง
บมจ. จรัญประกันภัย

๑๘.

คุณกริชนัย ฤาษีประสิทธิ์

๑๙.

คุณสมพร แซ่เจ็ง

๒๐.

คุณศรชัย แก้วรากมุข
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

๒๑.

คุณอัญรินทร์ เกียรติกนกสิงห์

๒๒.

คุณประพนธ์ นิตินธรางกูร

๒๓.

คุณอาธรณ์ คาทิพย์
บริษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)

๒๔.

คุณปรีชา พันธุ์อุดม

๒๕.

คุณวิชิต ธรรมการฐิติคุณ

๒๖.

คุณประเสริฐ ทองรัตน์
บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย

๒๗.

คุณปรินทร์ ปานคล้าย

๒๘.

คุณพงษ์กฤตย์ สุขเกษมธนัชกุล

๒๙.

คุณยศพล วรรณะสุริยะ

๓๐.

คุณพรทิพย์ ซ้อนพุดซา
บมจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)

๓๑.

คุณกิตติกร อาศนะ
บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

๓๒.

คุณศรสุภาญ์ สมานุกร

๓๓.

คุณเทพินทร์ อาราเม

๓๔.

คุณวรางคณา โรจน์อนนท์

๓๕.

คุณภาวิณี ศิริหล้า

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
๓๖.

คุณธารรี กาญจนโภคิน

๓๗.

คุณบุปผา ปานแก้ว

๓๘.

คุณถิรมน เอียมพา
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

๓๙.

คุณภาวิณี คุ้มญาติ

๔๐.

คุณวีระยุทธ สุขวิเศษ

๔๑.

คุณศุภวัฒน์ ใจห้าว
บมจ. ทิพยประกันภัย

๔๒.

คุณมนต์ชิตา เนาวพรพรรณ

๔๓.

คุณอรรคพล มาหา

๔๔.

คุณกฤษกร หวังจิ
บมจ. ทูนประกันภัย

๔๕.

คุณสาธิต สนธิกนก

๔๖.

คุณพงศ์พันธ์ ไกรลาศศิริรัตน์

๔๗.

คุณชนวรรณ สง่ามั่งคั่ง
บมจ. เทเวศประกันภัย

๔๘.

คุณปราโมทย์ สว่างแจ้ง

๔๙.

คุณอริยะ จักรานุรักษ์

๕๐.

คุณสิริพร จันทร์แก้ว
บมจ. ไทยประกันภัย

๕๑.

คุณวิชัย คชสังข์

๕๒.

คุณพงศกรณ์ อยู่ไทย

ชื่อ

ลาดับที่

ตาแหน่ง

บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
๕๓.

คุณรฐา โตรัตนคุนต์

ผู้จัดการสายงานอาวุโส

๕๔.

คุณจรีรัตน์ วิโนทกะ

ผู้จัดการส่วนอาวุโส

๕๕.

คุณสุพิชญา สียางคุย

เจ้าหน้าที่อาวุโส

บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
๕๖.

คุณสมชาย ญาณรังสี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

๕๗.

คุณเสถียร คงสุพานิช

ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์

๕๘.

คุณสุพจน์ สุดเสนาะ

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
๕๙.

คุณจิรศักดิ์ เสถียรวรวงศ์

๖๐.

คุณพรชัย อนันต์ศิริกุล

๖๑.

คุณศุภณัฐฏ์ ป้อมเอี่ยม
บมจ. ไทยศรีประกันภัย

๖๒.

คุณบัลลังค์ แก้วปานกัน

๖๓.

คุณวันชัย ฐานพูนทรัพย์

๖๔.

คุณประเทือง สุขสมเนตร์
บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

๖๕.

คุณสรยุทธ วรวุฒิวิทยานันท์

๖๖.

คุณสุทิน คงดี
บมจ. ธนชาตประกันภัย

๖๗.

คุณคมสันต์ ปสาริกัง

๖๘.

คุณก้องเดช แก้วสุข

๖๙.

คุณโกศล อุ่นสอน

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. นวกิจประกันภัย
๗๐.

คุณนิตยา ศรีราช

๗๑.

คุณนิพารัตน์ นาคนวล
บมจ. นาสินประกันภัย

๗๒.

คุณวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์

๗๓.

คุณพิริยะ กลับวิหค

๗๔.

คุณพรศิรีย์ พิริยกรณ์กูร
บมจ. นิวอินเดีย แอสชัวรันส์

๗๕.

คุณจินตนา แหวนหล่อ
บจ. นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

๗๖.

คุณฌานพล รตพาภรณ์

๗๗.

คุณพรรณทิสา ทองทวีสุภา

๗๘.

คุณอภิชาต โกสัยสุก
บมจ. บางกอกสหประกันภัย

๗๙.

คุณสุธี สิริวรธรรม

ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน

๘๐.

คุณปรีชา ชุติมาเทวินทร์

รองผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน

๘๑.

คุณรามรัตน์ สุทธานนท์

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บมจ. แปซิฟิก ครอส ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
๘๒.

คุณวีรภัทร อุดมคา

๘๓.

คุณเหมือนนภา ธัญญะ

๘๔.

คุณเรืองศักดิ์ มังคะลา

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง
บมจ. ประกันคุ้มภัย

๘๕.

คุณสันต์ชัย ยืนยาว

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์

๘๖.

คุณสมภพ วิจิตรเลขาการ

ผู้จัดการส่วนตัว ฝ่ายสินไหมรถยนต์

๘๗.

คุณฉัตรชัย ทองพูล

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์

๘๘.

คุณประสิทธิ์ ศักดิ์สองเมือง
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

๘๙.

คุณธนวรรณ ถนอมสินรัตน์

๙๐.

คุณพงษ์ศักดิ์ วรรณสอน

๙๑.

คุณนันทวัน อรุณพิริยะกุล
บมจ. พุทธธรรมประกันภัย

๙๒.

คุณณัฎฐนันท์ สารทนงค์

๙๓.

คุณสมบูรณ์ แก้วกิตติกาญจนา
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

๙๔.

คุณวันชัย เพ็ชรฤทธิ์

VP Claims

๙๕.

คุณนัยนา อินทร์เจริญ

AVP Non Motor Claims

๙๖.

คุณพัชราพร นิติกุล

Manager, Corporate Legal & Compliance

บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
๙๗.

คุณสมศักดิ์ แก้วบุญช่วย
บมจ. มิตรแท้ประกันภัย

๙๘.

คุณเสถียร ศรีจันทร์

๙๙.

คุณนิโรธ ทิพย์เลิศ

๑๐๐.

คุณสินชัย เอี่ยมเกิด

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. เมืองไทยประกันภัย
๑๐๑.

คุณธนชนม์ โอภาเฉลิมพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

๑๐๒.

คุณไกรลาภ เนียวกุล

ผู้อานวยการ ฝ่ายกฎหมาย

๑๐๓.

คุณเจตต์ จิตระมัย

ผู้อานวยการ ฝ่ายกฎหมาย

บมจ. วิริยะประกันภัย
๑๐๔.

คุณโอภาส ภิญโญชีพ

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานศูนย์ฯ

๑๐๕.

คุณอตินาฏ คุ้มสนิท

ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียกร้องค่าสินไหมฯ

๑๐๖.

คุณเสริมพงศ์ ลอมเศรษฐี

ผู้จัดการแผนกพัฒนาและสนับสนุนฯ

๑๐๗.

คุณคมค์ปภัส พระจันทร์พล

จ.ชานาญการด้านติดตามฯ

๑๐๘.

คุณรัตติมา ไชยกาล

ผู้จัดการแผนกติดตามฯ

บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย
๑๐๙.

คุณลือชา แก่นกุหลาบ

๑๑๐.

คุณยศกร เทพหาร

๑๑๑.

คุณปธิตา เจียมวงษ์
บมจ. สหนิรภัยประกันภัย

๑๑๒.

คุณสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข

๑๑๓.

คุณเบญจพรรณ รุจิระประภาส

๑๑๔.

คุณณัฏฐวุฒิ รุจิประภาส
บมจ. สหมงคลประกันภัย

๑๑๕.

คุณฉัตรชัย รัตนมณี

๑๑๖.

คุณไพโรจน์ ขาเผือก

๑๑๗.

คุณโกวิท ทองหนัน

๑๑๘.

คุณอรัญ อ่าบารุง

ลาดับที่

ชื่อ
บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย

๑๑๙.

คุณสุทธิพงษ์ วัฒนวงค์
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

๑๒๐.

คุณชาญยุทธ แสงแดง

๑๒๑.

คุณส่งเสริม สุทธิปัญญา

๑๒๒.

คุณวุฒิกร อุทัยแจ่ม
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

๑๒๓.

คุณวิชญ์ชยา บุญรอดสิรสุทธิ์

๑๒๔.

คุณภัคสินี คงศรี

๑๒๕.

คุณกนกวรรณ เทอดเกียรติ

๑๒๖.

คุณกนกวรรณ คุณะสารพันธ์

๑๒๗.

คุณสันติพงษ์ ฤทธิ์นภาดุล

๑๒๘.

คุณตุล ธนาคา
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

๑๒๙.

คุณมนตรี พงษาชัย

๑๓๐.

คุณดลหทัย ชนะนนท์

๑๓๑.

คุณอังกูร ธรรมนูญรักษ์
บมจ. อินทรประกันภัย

๑๓๒.

นายพลเชฏฐ์ เจริญพันธ์

๑๓๓.

นายกิตติพงษ์ ศรีเสถียรทรัพย์

๑๓๔.

นายธนพล ภูนาเมือง

ตาแหน่ง

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
๑๓๕.

คุณพรเพ็ชร ชูชื่นพฤกษาพันธ์

๑๓๖.

คุณโกวิทย์ เจียมสว่างพร
บจ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

๑๓๗.

คุณไกรสร แก่นสังฆ์

๑๓๘.

คุณอณัญญา ศุภณัฐอณุภา
บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

๑๓๙.

คุณศศินา พิริยะเธียรธเนศ

๑๔๐.

คุณรุ่งรัตน์ เวียงคา

๑๔๑.

คุณณฐอร พิมพ์บาง
บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

๑๔๒.

นายพีระพันธ์ ภัณธนเกษม

๑๔๓.

นายวินัย จีรวงศ์สุนทร

๑๔๔.

คุณเกตุแก้ว มุขบัณฑิติพงษ์
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

๑๔๕.

คุณอัษฎา สินประเสริฐกูล

๑๔๖.

คุณสหรัฐ ญาติฝูง

๑๔๗.

คุณอัฏฐพร กุลจิรัฐธนศักดิ์
บมจ. เอราวัณประกันภัย

๑๔๘.

คุณอนุพงศ์ เสาร์ดา

๑๔๙.

คุณดารณี เจ๊ะมะ

๑๕๐.

คุณดนุวัศ ลาภาบดีกุล

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
๑๕๑.

คุณพงศ์พันธ์ พรมจินะ

๑๕๒.

คุณอัญพัชร์ อริยพงษ์ธนาธร

๑๕๓.

คุณรักชาติ หงษาภิรมย์
บจ. เอไอเอ จากัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

๑๕๔.

คุณจิตราภรณ์ นวลอึ่ง

๑๕๕.

คุณณฐชย กาญจนกูล

๑๕๖.

คุณนลินรัตน์ เจิมพินิจโภคา
บมจ. แอกซ่าประกันภัย

๑๕๗.

คุณยิ่งพงศ์ โภคานันท์

๑๕๘.

นายณพล เตี้ยมฉายพันธ์
บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

๑๕๙.

คุณภูมิเพชร บุญสกุลกิจ

ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน

๑๖๐.

คุณสมบัติ ไชยศร

ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน

๑๖๑.

คุณสมพล รุ่งเรือง

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน

๑๖๒.

คุณแพรว เพิ่มสุวรรณเจริญ
บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

๑๖๓.

คุณโชคดี อินเพ็ชร

๑๖๔.

คุณสมชาย สายสุดสวาท

๑๖๕.

คุณภัชภิชา ทองสัมฤทธิ์

๑๖๖.

คุณธีรยุทธ ภิญโญภูมิ

ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อันชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
๑.

คุณอุทัยวรรณ อึ้งวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส

๒.

คุณอังคนา อุดมพฤกษา ใบอนุญาตเลขที่ ๕๙๐๔๐๐๐๒๒๔

