รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
โครงการทาความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย
(กลุ่มที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ณ ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
ชื่อ

ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

ตาแหน่ง

ลายเซ็นต์
เช้า (9.00-12.00
น.)

บ่าย (13.0016.00 น.)

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
คุณอุมาพร หวลบุตตา
คุณสุวิทย์ วานิจจะกูล
คุณยุทธชัย อิสสวาณิชย์
คุณศิริทร พงศ์ศิริพัฒน์
บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
นางสาวสรินยา ลิ่มวณิชสินธุ์
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
นางอรทัย ทรัพย์วนานิจ
นางสาวนิศารัตน์ สุทธิวิริยะกิจ
บมจ. คิง ไว ประกันภัย
คุณสุภัทรา ทาศิลป์
คุณวารินทร์ สว่างเพ็ชร
บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
คุณประเสริฐ เศรษฐธนากร
บมจ. จรัญประกันภัย
นายโฆษิต อังคสุวรรณ
นายศรชัย แก้วรากมุข
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
บริษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
นายศุภชาติ ชาสมบัติ
นายวิชิต ธรรมการฐิติคุณ
บมจ.
a. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
คุณนพภรณ์ วงศ์ศรีวงศ์
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ
บมจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)
นายกิตติกร อาสนะ

บริษัทประกันวินาศภัย

หน้า 1

ชื่อ

ลาดับที่

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

ตาแหน่ง

ลายเซ็นต์
เช้า (9.00-12.00
น.)

บ่าย (13.0016.00 น.)

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
นางสาววรางคณา โรจน์อนนท์
บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
นายปิยะ วราอุบล
คุณนิณณยา เกียรติกุล
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศ
ไทย)
นางสาววรรณน์ลภา นันท์ไกรรัตน์
นางสาวชิดชนก จั่นบ้านโขด
บมจ. ทิพยประกันภัย
นายบุญยัง วังสว่าง
นางสาวนฤวรรณ วันทโกศรี
นางสาวพุทธาภรณ์ เมฆสกุล
บมจ. ทูนประกันภัย
นายสาธิต สนธิกนก
นางสุนิสา ศักดิ์สุวรรณ
บมจ. เทเวศประกันภัย
นายศิริพจน์ อ. ใบหยกวิจิตร
นายนัทธดนย์ ปิยะมงคล
บมจ. ไทยประกันภัย
นางสาววันทนีย์ เพิ่มพรม
นางสาวกิตติภา จันทนาประเสริฐ
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
นางสาวกรกนก วงศ์พานิช
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์
บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
นายเสถียร คงสุพานิช
นายบรู๊ค คุนผลิน
บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
คุณปิยวดี โขวิฑูรกิจ
นางสาวกัญชวีร์ ศิริคา
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
คุณนพเก้า มะลิทอง
บริษัทประกันวินาศภัย
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ชื่อ

ลาดับที่

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
นายสรยุทธ วรวุฒวิ ิทยานันท์
นายคมสันต์ ม่วงงาม
บมจ. ธนชาตประกันภัย
คุณเศรษฐพงษ์ อิ่มฤทธา
คุณนันทนา พยุงภร
คุณคณิศร์พงศ์ เศวตพัชราภรณ์
บมจ. นวกิจประกันภัย
นางสาวจารุวรรณ จับจารูญ
นางสาวณภัค นุ่มนวล
นายปุณยวิทย์ คล้ายอุดม
นางกาญดา โซลเบิร์ก
บมจ. นาสินประกันภัย
นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์

49. นางสาวพรศิรีย์ พิริยากรณ์กูร
บมจ. นิวอินเดีย แอสชัวรันส์
50. นายวัฒนา ตันสุเทพวีรวงศ์
บจ. นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขา
ประเทศไทย
51. นายฌานพล รตนาภรณ์
52. นางสาวจันรา โลหะญาณจารี
บมจ. บางกอกสหประกันภัย
53. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศ
ไทย)
54. คุณวินัย จีรวงศ์สุนทร
55. คุณเสริมพชร ศรีคงยศ
บมจ. ประกันคุ้มภัย
56. คุณธนเดช จิระภาณุพงศ์
57. คุณจตุพร พรหโมบล
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
58. นางสาวพัชริน บูรพัฒน์สิริ
59. นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล

บริษัทประกันวินาศภัย

ตาแหน่ง

ลายเซ็นต์
เช้า (9.00-12.00
น.)

บ่าย (13.0016.00 น.)

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

หน้า 3

ชื่อ

ลาดับที่

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.

บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์
นางสาวปาลิตา ละม่อมมารดา
บมจ. พุทธธรรมประกันภัย
นายนรินทร์ ปัญญานนทชัย
นางสาวจันทนา เรืองโรจน์
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
คุณพัชราพร นิติกุล
คุณชนาพัล รัตนาวิบูลย์
คุณสิทธิวัฒน์ พรหมโยธิน
บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขา
ประเทศไทย
นางสาวพันธกานต์ ลิขนานนทวงศ์
นางสาวนิชาพร ศุจินราธร
บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
คุณอมรรัตน์ ศรีกัลป์ยาณบุตร
คุณภคมน โมสิกะ
บมจ. เมืองไทยประกันภัย
นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์
นางสาวณัฐยาภรณ์ บุญเปลี่ยน
บมจ. วิริยะประกันภัย
มัลลิกา ตติยสถาพร
นางนาฏยา โล่ธุวาชัย
นางสาวพัชราภรณ์ ทองธิว
นายเกียรติชัย ภูริปัญญาภินันท์
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
คุณทิวากร กาญจนกิจ
บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย
นายยศกร เทพหาร
นายลือชา แก่นกุหลาบ
บมจ. สหนิรภัยประกันภัย
บมจ. สหมงคลประกันภัย
นางสาวฐิติรัตน์ โมรัษเฐียร
นายนพพร มิตรเทวิน
บริษัทประกันวินาศภัย

ตาแหน่ง

ลายเซ็นต์
เช้า (9.00-12.00
น.)

บ่าย (13.0016.00 น.)

Manager corporate legal
Manager underwriting
Manager claims service
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ชื่อ

ลาดับที่

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

ตาแหน่ง

ลายเซ็นต์
เช้า (9.00-12.00
น.)

บ่าย (13.0016.00 น.)

บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
คุณไพรัส มะลิทอง
คุณบังอร มี้เจริญ
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
นายประชัน มาลาวงศ์
นายส่งเสริม สุทธิปัญญา
บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย
นางสาวธันณภัทธ ศรีประไพ
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
คุณสรณัชช์ภัค บัวแก้ว
บมจ. อินทรประกันภัย
นายมีชัย วรวัตร
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
คุณเสวก วงษ์สุทิน
คุณวิศาล พัฒนโยธานนท์
บจ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย
คุณวรินทร ปฐมรัตน์
คุณวีรชัย วงศ์สินธุ์เชาว์
บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
นางสาวจุฑาทิพย์ เกิดผล
บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศ
ไทย)
คุณวินัย จีรวงศ์สุนทร
นางณัฏฐา ศรีสมวงศ์
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศ
ไทย)
นางรังษิยา ประสานเกียรติราช
นายประพิตสักก์ อัชรปรีชาสกุล
บมจ. เอราวัณประกันภัย
นายอนุพงศ์ เสาร์คา
นายไพโรจน์ คาชุม
บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
นางสาวพรรณทิสา ทองทวีสภา
นางสาวพิยดา จิรธนวัฒนา
บริษัทประกันวินาศภัย
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ชื่อ

ลาดับที่

102.
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.

ตาแหน่ง

ลายเซ็นต์
เช้า (9.00-12.00
น.)

บ่าย (13.0016.00 น.)

บจ. เอไอเอ จากัด (ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย
นางสาวศิริรัตน์ เชิงวัฒน์กิจ
นางสาวอารยา วรัญญาพร
บมจ. แอกซ่าประกันภัย
บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
นายพันธยุทธ ดาด้วงโรม
คุณปัทมา ปลื้มวงศิโรจน์
บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
นายสุชาติ สิงคะเนติโรจน์
นางสาวปัทมา แช่มชู
นางสาวภัชภิชา ทองสัมฤทธิ์
นางสาวสุธากาญจน์ พันธุ์รัตน์

บริษัทประกันวินาศภัย
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