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ณ ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรงุเทพมหานคร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ลายเซ็นต์ 
เช้า (9.00-12.00 น.) บ่าย (13.00-16.00 น.) 

 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต     
1.  นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส   
2.  นายสุพรรณ ศรุติกุล ผู้จัดการอาวุโส   
 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต     
3.  คุณจิรชาติ ชายวงศ์ VP-customer incidence Management   
 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)    
4.  Chartwarut Temprom Chief Legal & Compliance Officer   
5.  Nutuikarn Chamchaona AVP   
 บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์     
6.  นางสาวจ ารัก จันจินดา หัวหน้าฝ่ายก ากับดูแล   
7.  นายศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)    
8.  นายสุนทร จิณห์วรากุล เจ้าหน้าท่ี-สัญญาและการลงทะเบยีน   
 บมจ. ทิพยประกันชีวิต     
9.  นายนครินทร์ พึงหรรษพร ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย   
10.  นางสาวสุพัตรา ก้อนกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต     
11.  นายจริน แก้วด า    ผู้อ านวยการอาวุโส    
12.  นายเขมสิทธิ์ สุดเฉลียว   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
 บมจ. ไทยประกันชีวิต     
13.  นายพิเชฐ เชาวน์ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายฯ   
14.  นายทศพล แฝงคช ผู้จัดการส่วนคดี   
 บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต     
15.  คุณกาญจนา จีระสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   
16.  คุณปรเมษฐ วงศ์สถิตพร ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน   
 บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต     
17.  นายวรพัฒน์ โอภาสเจริญกิจ ผู้อ านวยการอาวุโส   
18.  นายโดม ตรีโชต ิ ผู้เชี่ยวชาญ   
 บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต     
19.  คุณญาณสิทธิ สุทธหลวง นิติกร   



ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ลายเซ็นต์ 
เช้า (9.00-12.00 น.) บ่าย (13.00-16.00 น.) 

 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)    
20.  นายชัยสิทธิ์ ลีฬหะบ ารุง Assistant Vice President-Legal   
21.  นางยาใจ สิงห์เรืองเดช Manager-Compliance   
 บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต     
22.  คุณเจนจิรา กระจัด    
23.  คุณธนพร วงศ์เสถียร    
 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต     
24.  นายสมมุติ ลูกอินทร์ ผู้อ านวยการฯ   
25.  นางสาวหทัย แก้วพิทักษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโสฯ   
 บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)    
26.  คุณปวีณ์ริศา หอมประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. สหประกันชีวิต     
27.  นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง  ผช.ผจก.สว่นกฏหมาย   
 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต     
28.  นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   
29.  นายศุภสิทธิ์ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
 บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต     
30.  คุณนภดล กรุยแดง ผู้อ านวยการ   
31.  คุณธนัท วิเศษทักษ์ ผู้จัดการ   
 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
32.  นายปวรีช วิสัยกุล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   
33.  นายจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย์ VP - Compliance    
34.  นายสรรพิพัฒน์ ห่วงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฯ   
35.  นางสาวเธียรขวัญ พงศ์ปรีชา AM - Compliance   
 บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต     
36.  นางอ้อมทิพย์ ว่องไว Head of Compliance   
37.  นายชยะสิทธิ์ งามวงษ์ Legal Manager   
 บริษัท เอไอเอ จ ากัด    
38.  คุณสุภิรัช โพธิ์ถาวร   ผู้อ านวยการฝ่ายก ากับดูแลธรุกิจ   
39.  คุณสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต     
40.  นางสาวภัทรา นิลละออ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   
41.  นายฉัตรชัย ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน   

 


