
 
No. สถานประกอบการ ตาํแหน่ง
1 อ่าวนางออลซีซั�น กระบี� บีช รีสอร์ท นางเตือนใจ เรืองศรี MANAGING DIRECTOR
2 อ่าวนางออลซีซั�น กระบี� บีช รีสอร์ท น.ส.อจัฉรา เหล่าเส็น MANAGER
3 พีชลากนู่า  รีสอร์ท แอนด ์สปา นายวรีะโชค ไวยรัตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4 ศรีสุขสันต ์ รีสอร์ท นายธีรพงค์ RESERVATION MANAGER
5 ศรีสุขสันต ์ รีสอร์ท น.ส.ทิพวรรณ หา้ฝา ASST. SALES MANAGER
6 พระนางอินน์ น.ส.วนิดา ลิ�มเจริญลาภ SALES MANAGER
7 พระนางอินน์ น.ส.สายม่าน เขม็ทิศ PRODUCT  MANAGER
8 ไร่เลยว์ลิเลจ รีสอร์ท แอนด ์สปา น.ส.รัตนา เพช็รขาํ GM.
9 ไร่เลยว์ลิเลจ รีสอร์ท แอนด ์สปา น.ส.เกษรินทร์ ขวญัพอ SALES AND MARKETING

10 โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี� นางสาวชลสุชา วณิชชากร
11 อ่าวนางซิลเวอร์  ออคิด  รีสอร์ท นางสาวมีณา แนวหาด DIRECTOR  OF  SALES
12 อารยะบุรี รีสอร์ท แอนด ์เบยว์วิ รีสอร์ท นางวรรณพา ส่องช่วย SALES & MARKETING MANAGER
13 แซนดซี์  รีสอร์ท นายไพศาล ทองคาํ GM.
14 แซนดซี์  รีสอร์ท นางสาวธนิศร
15 อ่าวนางซนัเซ็ต  โฮเตล็ นางสาวอชัลีย์ สายนุย้ FRONT  OF  MANAGER
16 อ่าวนางซนัเซ็ต  โฮเตล็ นางสาววราภรณ์ GSA.
17 เกาะพีพีทวัร์ นายนนัทพทัธ์ ฮ่อบุตร TOUR  MANAGER
18 โรงแรมพระนางเพลส นางสาวณยัา ชุมชอบ GM.
19 โรงแรมพระนางเพลส นายศฤงคาร ผาพิศาล
20 บุหงาธานี รีสอร์ท แอนด ์สปา นายกุลธร โกวทิวที GROUP DIRECTOR OF SALES & MARKETING
21 กระบี� ลา พลาญ่า รีสอร์ท นางสาวสุเพลินทิพยศ์รีอ่อน FRONT  OFFICE  MANAGER
22 กระบี� เฮอริเทจ นางสาวกุลณพชัร ทนัธะศิริ RESIDENT MANAGER
23 กระบี� เฮอริเทจ นางสาวพรทิพย์ แต่งสวน ASST. SALES MANAGER
24 อ่าวนางคลิฟฟ์  บีช  รีสอรืท MR.MICHAEL CHUA DIRECTOR OF SALES
25 อ่าวนางคลิฟฟ์  บีช  รีสอรืท นางสาวเมธาทิพย์ อนุดวง SALES  MANAGER
26 ซนัไรท ์ ทรอปิคอล  รีสอร์ท นางสาวอมัพา ช่างเรือ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด
27 ซนัไรท ์ ทรอปิคอล  รีสอร์ท นางสาววนิดา ช่างเรือ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสาํรองหอ้งพกั
28 อ่าวนางปริXนซ์วลิล ์ รีสอร์ท แอนด ์ สปา นายณฐัพชัร์ กิตตยาภิสนธ์ DIRECTOR  OF  SALES
29 อ่าวนางพาราไดส์  รีสอรืท นางสาวสุพชัรี หมีนุย้ SALES & MARKETING MANAGER

ผูติ้ดต่อ

รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “ ส่งเสริมการท่องเที�ยวของจงัหวดักระบี�  ประจาํปี 2558”
24  พฤศจิกายน  2557  เวลา  12.30-19.00  น.

ณ    โรงแรมเมโทรโพล  ภูเก็ต  ถ. มนตรี อ.เมือง จงัหวดัภูเก็ต



 
No. สถานประกอบการ ตาํแหน่งผูติ้ดต่อ

รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “ ส่งเสริมการท่องเที�ยวของจงัหวดักระบี�  ประจาํปี 2558”
24  พฤศจิกายน  2557  เวลา  12.30-19.00  น.

ณ    โรงแรมเมโทรโพล  ภูเก็ต  ถ. มนตรี อ.เมือง จงัหวดัภูเก็ต

30 อ่าวนางภูพิมาน  รีสอร์ท นายสุรศกัดิ] ดีเบา SALES & MARKETING MANAGER
31 ไร่เลยเ์บย ์ รีสอร์ท แอนด ์สปา นายสุพาพชัร เติมประสพโชค SALES OTAS MANAGER
32 ไร่เลยเ์บย ์ รีสอร์ท แอนด ์สปา นางสาวรัชฎา สมมาตร SALES OFFICER
33 กระบี�  ทิพา  รีสอรืท นางสาวแพรประภาเอ่งฉว้น EXECUTIVE  DIRECTOR
34 อ่าวนางวลิล่า  รีสอร์ท นายนนทวธั มานพ SALES  MANAGER
35 บ.เซนเซสทวัร์  จาํกดั นางสาวเพชรรัตน์ เอ่งฉว้น MANAGING DIRECTOR


