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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. กรุงเทพประกันภัย     
1.  คุณอุมาพร หวลบุตตา รองผู้อ านวยการ   
2.  คุณสุวิทย์ วานิจจะกูล ผู้จัดการ   
 บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ     
3.  นางสาวดวงตา พฤกษราช ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน   
4.  นางสาวอภิศรา จิตตโรภาส Compliance   
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย    
5.  นายพุทธินันท์ แปลงกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ   
6.  นางอรทัย ทรัพย์วนานิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ   
 บจ. กลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ    
7.  คุณประสิทธิ์ ค าเกิด    
8.  คุณนภดล สันติภากรณ์    
9.  คุณกรวิทย์ สกุลตัง    
 บมจ. คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)   
10.  คุณกรรณิกา แพวัฒนเลิศ    Head of Finance   
11.  คุณพิมล เลิศอริยศักดิ์ชัย    Risk & Compliance Manager     
 บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)   
12.  คุณคณิดา นิมมาณวัฒนา CFO   
13.  คุณประเสริฐ เศรษฐธนากร Head of Legal   
 บมจ. จรัญประกันภัย    
14.  นายศรชัย แก้วรากมุข หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย   
15.  นางสาวอรัญญา สิมมา ทนายความ   
 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)   
16.  Jiravarat Buddharungsi AVP   
17.  Natchaya Kanchannakul Manager   
 บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย    
18.  นางสาวศศิญาพร เศรียรประเสริฐ ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง   
19.  นายวิชิต ธรรมการฐิติคุณ รองกรรมการผู้จัดการ   

  
 

   



ล าดับที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ลายเซ็นต์ 
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 บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย    
20.  นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล หัวหน้าสายงานกฎหมายและก ากบั   
21.  นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ ผู้จัดการกฎหมาย   
 บมจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)    
22.  จุฑามาศ  ขันติพงษ์    
23.  ไกรวิชญ์  มัควัลย์                     
 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)   
24.  คุณพุทธพร นิลวรางกูร Advisor   
25.  คุณฉันทิตา เนื่องจ านงค์ Compliance   
 บมจ. ซิกน่า ประกันภัย    
26.  นางสาวมาลัย วงศ์สัมพันธ์กุล ผู้จัดการฯ   
27.  นางสาวธันณภัทธ ศรีประไพ รองผู้จัดการฯ   
28.  คุณนิณณยา เกียรติกุล  Assistance Manager   
 บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)   
29.  นายเชิดชัย ทองกุนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
30.  นายภูมิภัทร จันทจิตต์ ผู้จัดการ   
 บมจ. ทิพยประกันภัย    
31.  นางสาวนฤวรรณ วันทโกศรี เจ้าหน้าที่อาวุโส   
32.  นายอธิเมศร์ พงษ์ปุศรารัตน์ เจ้าหน้าที่   
 บมจ. ทูนประกันภัย    
33.  คุณสุนิสา ศักดิ์สุวรรณ ผจก. Risk Management   
 บมจ. เทเวศประกันภัย    
34.  นางสิริพร จันทร์แก้ว รองผู้อ านวยการ   
35.  นางสาวขวัญใจ พรหมราชยศ  เจ้าหน้าที่นิติกรรม   
 บมจ. ไทยประกันภัย    
36.  นายพิพัฒน์ จากเกาะ เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย   
37.  นางสาวกิตติภา จันทนาประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย compliance   
 บมจ. ไทยประกันสุขภาพ    
38.  นางกรกนก วงศ์พานิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
39.  นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์  ผู้จัดการสายงานอาวุโส   
 บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย    
40.  นายสุพจน์ สุดเสนาะ                ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   
41.  นางสาวกุมารี นวลจันทร์คง    เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย     
 บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย    
42.  คุณยูจีน ฟง จูน เซียง     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
43.  คุณชุมพร ฉลาดกิจศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน   
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 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ    
44.  นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก ผู้อ านวยการฝ่าย   
45.  คุณนันทินี ชินวรรณโณ  Executive Vice President     

 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ    
46.  คุณกัญชวีร์ ศิริค า Legal Department Manager     
47.  คุณศิวพร ผึ่งผาย   Assistant  Vice President   
 บมจ. ไทยศรีประกันภัย    
48.  คุณกีรต ิจงสุข                  ผู้จัดการแผนกอาวุโส   
 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย    
49.  นายโชติ เนตรสุริวงค์ ผู้จัดการฝ่าย Compliance   
50.  นางสาวณัฐธินีย์ ชัยลาภานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance   
 บมจ. ธนชาตประกันภัย    
51.  นายคณิศร์พงศ์ เศวตพัชราภรณ์ ผู้จัดการฝ่าย   
52.  นางสาวนันทนา พยงภร ผู้ช่วยผู้จัดการ   
 บมจ. นวกิจประกันภัย    
53.  นางสาวจารุวรรณ จับจ ารูญ ผู้อ านวยการ   
54.  นางสาวกาญดา งามเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ   
55.  นางสาวณภัค นุ่มนวล เจ้าหน้าที่อาวุโส   
 บมจ. น าสินประกันภัย    
56.  นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการ   
57.  นางสาวพรศิรีย์ พิริยากรณ์กูร ผู้ช่วยผู้จัดการ   
 บมจ. นิวอินเดีย แอสชัวรันส์    
 ไม่เข้าร่วม    

 บจ. นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย   
58.  คุณพิยดา จิรธนวัฒนา AVP compliance officer   
 บมจ. บางกอกสหประกันภัย    
59.  นายยศไกร รุจิพงษ์วาที ผู้จัดการแผนกกฎหมาย   
 บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)    
60.  คุณอาสห์ จันทร์งาม Risk & Compliance Senior Manager   
61.  คุณจริยา ทองมี Compliance Senior Manager   
 บมจ. ประกันคุ้มภัย    
62.  คุณสมนึก ตันติสุวณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวุโส   
63.  คุณดุสิต นิติรัฐ ผู้อ านวยการ   
 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์    
64.  นายสง่า ฉิมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   
65.  นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ผู้จัดการฝ่ายผลประโยชน์   
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 บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ   
66.  นายกวิณ ทัตติพงศ์ Compliance Manager   
67.  นายสุทธิ ลิ้มชนะกุล Audit Manager   
 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย     
68.  นายนรินทร์ ปัญญานนทชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
 บมจ. ฟอลคอนประกันภัย    
69.  คุณอ านาจ มาตรง Executive Vice President,Legal&Claims   
70.  คุณพิทยา วิทยาพร Compliance staff   
 บมจ. ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย)   
71.  นายวิสุทธิ์ เจริญจิตร์ หัวหน้าส่วนกฎหมาย   
72.  นายเกชา เสร็จกิจ เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับคดีฯ   
 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย   
73.  คุณวิชัย สันติมหกุลเลิศ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส   
74.  คุณสุภรณ์ อรณีวัฒนา รองประธานอาวุโส   
 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย    
75.  คุณอรัญ ศรีว่องไทย กรรมการบริหารฯ   
 บมจ. เมืองไทยประกันภัย    
76.  นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายก ากับฯ   
77.  นายยุธนา สุวรรณประดิษฐ์ ผู้อ านวยการฝ่ายก ากับฯ   
 บมจ. วิริยะประกันภัย    
78.  นางสาวมธุรดา มากสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนก    
79.  นายธีรวุฒิ โหระวงศ์ ผู้จัดการแผนก    
 บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย   
80.  คุณอิศรา  ชูวิศิษฐ์        
81.  คุณพนิดา  ศุภมิตร        
 บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย    
82.  นายยศกร เทพหาร ผู้จัดการ   
83.  นางสาวปธิตา เจียมวงษ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส   
 บมจ. สหนิรภัยประกันภัย    
84.  นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ   
 บมจ. สหมงคลประกันภัย    
85.  นายศิริชัย ตั้งธรรมธิติ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย   
86.  นายวัชระ ลอวิภา ทนายความ   
 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย    
87.  นายสมบัติ โพชพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   
88.  นายรุจิกร ไพรินทร์ ทนายความ   
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 บมจ. สินม่ันคงประกันภัย    
89.  นายส่งเสริม สุทธิปัญญา   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย   
90.  นายธานี กิ่งค า   หัวหน้าแผนก Compliance Unit   
 บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย    
91.  นายพีระพันธ์ ภัณธนเกษม ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   
92.  นางสาวบุปผา ปานแท้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย    
93.  คุณสรณัชช์ภัค บัวแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
94.  คุณรัฐโรจน์ เลิศอภิพัฒน์ เจ้าหน้าที่   
 บมจ. อินทรประกันภัย    
95.  นายมีชัย วรวัตร ผอ.ส านักปฏิบัติตามกฎหมาย   
96.  นางสาวปรารถนา แดนวิวัฒน์เดชา ผอ.ฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950    
97.  นายสุขพร ชัชวาลาพงษ์ รองประธานสายงานฯ   
98.  นายชุมพล กู้เมือง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมาย   
 บจ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย   
99.  คุณวินัย จีรวงศ์สุนทร Legal Manager   

100.  คุณนพภรณ์ วงศ์ศรีวงศ์ Senior Legal Manager   
 บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)   

101.  นางสาววิไลพร เจียรกิตติวงศ์ Senior Manager   
102.  นางสาวภัชภิชา ราบเรียบ Excutive   
 บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)   

103.  นางลลิตา สุวรรณรัตน์ Senior Vice President   
104.  นายประพิตสักก์ อัชรปรีชาสกุล Manager   
 บมจ. เอราวัณประกันภัย    

105.  นายถาวร แดนวังเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ   
106.  นายอนุพงศ ์เสาร์ค า ผู้จัดการสินไหม   
 บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)   

107.  คุณพรรณทิสา ทองทวีสภา General Counsel   
108.  คุณพัฒธกฤต เทียมเศวต Legal   
 บจ. เอไอเอ จ ากัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย   

109.  คุณศิริรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย   
110.  คุณจุฑามาศ สุทธิศิริกุล   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย   
 บมจ. แอกซ่าประกันภัย    

111.  นางสาวสุชาดา แสงสร้อย Assistant Corporate Secretary   
112.  นางสาวฐานิสา พ่ึงสุภา    
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 บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย    
113.  นาวสาวภาวิภัทร ภูมิเนาว์นิล Compliance Manager   
114.  นายพันธยุทธ ด าด้วงโรม Legal Assistant Manager   
 บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย    

115.  นาย สุชาติ สังคะเณติโรจน์        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย   
116.  นางสาว นพวรรณ อ านวยผล       หัวหน้าทีม Compliance   

 


