
หน่วยงาน ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าเหน่ง

1 คุณสุกิตติ สายบุบผา ผู้จัดการสาขาอาวุโส

2 คุณศิริพร สุขไสว เจ้าหน้าท่ีสาขา ศูนย์บริการนวมินทร์

3 คุณกานต์ชัย วันประสาท เจ้าหน้าท่ีสาขา ศูนย์บริการกรุงเทพ

4 คุณสุคนธ์กาญ แสนทวี บัญชีการเงิน

5 คุณศิริวรรณ สีหอม บัญชีการเงิน

6 คุณดวงเด่น น่ิมไพบูลย์ Assistant Manager

7 คุณพงษ์สุดา มณีกาญจนสิงห์ Supervisor

8 คุณไลลา ลการโอฬาร Executive Assistant Manager

บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ 

อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

9 คุณณัฐพล เกศวการุณย์ Assistant P&C Claims Manager

10 คุณจิตราภรณ์ นวลอ่ึง Admin

11 คุณบัวแก้ว งามดี สินไหม

12 คุณพุทธชาติ แหลมทอง ผู้จัดการ

13 คุณพัชรินทร์ รุ่งทรัพย์โสภณ ผู้จัดการ

14 คุณวาริษา ทองไทย Specialist

15 คุณพรสุภา คีรีทวีป ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

16 คุณนงลักษณ์ รวิโอภาพ Manager

17 คุณวีรพงศ์ เรืองทรัพย์เอนก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเส่ียง

18 คุณขวัญกมล เลิศกิตติโกศล เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีอาวุโส

19 คุณพรเพลิน รัตธนภาส ผู้อ านวยการฝ่าย

20 คุณจักรกิจ จันทน์หอมไกล ผู้อ านวยการฝ่าย

บมจ.คิง ไว ประกันภัย 21 คุณจุฑารัตน์ องค์สกุลทอง Senior Business Development Executive-

Broker

บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของสถาบันการเงิน 

ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” คร้ังท่ี 2

วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 501 และ 502 ช้ัน 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายช่ือจริงตามสิทธ์ิการอบรมของแต่ละบริษัท

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ

บจ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขา

ประเทศไทย)

บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 

สาขาประเทศไทย

บจ.เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) 

สาขาประเทศไทย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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22 คุณเพฑูรย์ สุชาติ Senior Officer

23 คุณบุปผารัตน์ จารุเศรษฐการ Manager

24 คุณฐิติภัทร เดชนครชัย Officer

25 คุณสุชีรา สร้อยทองค า Manager

26 คุณปาณรภา ปัญญาทรง Senior Manager

27 คุณจันทราภา นพคุณ Assistant Manager, Human Resources

28 คุณลักษณ์ ศิริอังคณา Underwriting Asst.Manager

29 คุณณิญาพรรณ์ภักร์ เจริญปรุ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอัคคีภัย

30 คุณรัชนู โสภา รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายสินไหมท่ัวไป

31 คุณจิตนภา ค าเผ่ือน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันภัย

32 คุณอัมพร หงษ์ค ามี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

33 คุณประเสริฐ ม้าเฉ่ียว หัวหน้าส่วน ฝ่ายสินไหมรถยนต์

34 คุณณรงค์เดช ย่ิงศักดา ผอ.ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

35 คุณณัฐนรี จิรานภาพันธ์ุ A&H Underwriting Manager

36 คุณจรัญญา พรรณเชษฐ์ Head of A&H Claims

37 คุณศรีวรรณา ศิริทิพย์สกุล Claims Payment and MIS Manager

38 คุณณรงค์ อ านาจนิยมจันทร์ Assistant P&C Claims Manager

39 คุณลดาวัลย์ ค ากรฤาชา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

40 คุณนพรัตน์ ทรงเงินดี หัวหน้างานฝ่ายการเงิน

41 คุณไชยนิวัตร สุดประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

42 คุณรพีชัย จินตเศรณี ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายสินไหมรถยนต์

43 คุณณัฐพร วิรุตมวงศ์ เจ้าหน้าท่ีผู้ช านาญการ

44 คุณกาญจนิตย์ จีนหนู ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการเงิน

45 คุณวาสนา ประทุมวงศ์ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการเงิน

46 คุณกิตตินันท์ ภู่พงศ์พันธ์กุล ผู้อ านวยการฝ่าย

รายช่ือจริงตามสิทธ์ิการอบรมของแต่ละบริษัท

บมจ.เจพี ประกันภัย

บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศ

ไทย)

บมจ.ทิพยประกันภัย

บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน

ประกันภัย

บมจ.เคเอสเค ประกันภัย 

(ประเทศไทย)

บมจ.จรัญประกันภัย

บมจ.จีน่ี อินชัวรันส์ (ประเทศไทย)
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47 คุณเยาวรีย์ เรืองอ่อน รองผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน 

เบ็ดเตล็ด และทางทะเล

48 คุณชนัญญา มหันตระกูล รองผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน 

เบ็ดเตล็ด และทางทะเล

49 คุณสมควร ชาติชนา ผู้จัดการส่วนงานสินไหมสาขา ฝ่ายสินไหม

รถยนต์

50 คุณขจรเกียรติ สิตประเสริฐนันท์ ผู้เช่ียวชาญ

51 คุณเอเธนส์ ชีวะธรรม เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

52 คุณนรินทร์ทิพย์ หาญวิญญานันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

53 คุณพัชรีภรณ์ เกตศักด์ิ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน สายงานการเงิน

54 คุณนิธิศ กิจมหาสิริ ฝ่ายพิจารณารับประกันมารีน

55 คุณณพจรรยา อ่วมอ าไพ การเงิน

56 คุณณรงค์เดช พาสพุฒิเจียม ผู้จัดการส่วนบริการการตลาดตัวแทน

57 คุณบรรพจน์ ล้ีผดุง ผู้จัดการอาวุโสส่วนทรัพยากรบุคคล

58 คุณสุรีวรรณ์ ควรพันธ์ุ ผู้เช่ียวชาญ

59 คุณฤทัยรัตน์ เกียรติโพธา ผู้เช่ียวชาญ

60 คุณสุภาพร นุกาศรัมย์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินไหมท่ัวไป

61 คุณทัตธน ไหพลอย เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต์

62 คุณพิเชษฐ์ มีทรัพย์ม่ัน ประเมินราคา

63 คุณวัชราชัย แซ่เฮ้ง ประเมินราคา

64 คุณฉัตรชัย ศิริวัฒนา บริหารอะไหล่

65 คุณธนัญญา คฤหโชคชัย รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสินไหมรถยนต์

66 คุณบัวลอย จุ้ยส าราญ ผุ้จัดการแผนกบริหารสินไหมทดแทน

67 คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อ านวยการ

68 คุณอาชว์ ฟูศรีบุญ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

69 คุณรังสิมามาศ อนุรักษ์พฤกษา เจ้าหน้าท่ีรับประกันภัย

70 คุณเอกฤทัย ปวงค า หัวหน้าสายส ารวจภัย

รายช่ือจริงตามสิทธ์ิการอบรมของแต่ละบริษัท

บมจ.นวกิจประกันภัย

บมจ.น าสินประกันภัย

บมจ.บางกอกสหประกันภัย

บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย

บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

บมจ.ไทยศรีประกันภัย

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

บมจ.ธนชาตประกันภัย

บมจ.เทเวศประกันภัย

บมจ.ไทยประกันภัย
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71 คุณพิชัย พรหมพงษ์ หัวหน้าแผนก ประเมินราคา สินไหมรถยนต์

72 คุณสันติ สารีโท ผู้ช่วยผู้จัดการ สินไหมรถยนต์

73 คุณประเทือง มหาขันธ์ หัวหน้าแผนก ประเมินราคา สินไหมรถยนต์

74 คุณศุภราพร สมใจ Compliance Manager

75 คุณกฤษณ์จิรัสม์ จารุวาทีธนา

กรณ์

Underwriting Manager

76 คุณนัยนา อินทร์เจริญ Assistant Vice President, A & H Claims

77 คุณสุวดี บวรวิภาดากุล PA&Health Claims Manager, A & H Claims

78 คุณแสงเดือน ตระกูลเกียรติอารี ผู้จัดการอาวุโส

79 คุณประภาส ศรีสวัสด์ิ ผู้จัดการอาวุโส

80 คุณสุรัชดา จรัสดี ผู้จัดการ

81 คุณณัฐยาภรณ์ บุญเปล่ียน ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

82 คุณฉันทนา คฤหาสน์สุวรรณ ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับ

ผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน

83 คุณรัตนา ชอบใช้ ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์กร

84 คุณธนิตย์ พรมโส เจ้าหน้าฝ่ายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล

85 คุณแก้วใจ เชาว์รัตนพิเศษ ผจก.สาขา

86 คุณศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ์ ผจก.ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน

87 คุณจรูญ พลับวังกล่ า จ.รับประกัน 3

88 คุณพเด็จ ศิลา หนส.

89 คุณพรรษชล จิตรสมัคร์ หนส.

90 คุณมรุต หวังผล หนส.

91 คุณศิริลักษณ์ โสภณพงษ์ ผจก.แผนก

92 คุณธนากร คุ้มตรีทอง ผจก.แผนก

93 คุณปิยะนาถ อ านวย หัวหน้าแผนก

94 คุณพงศ์ประพันธ์ุ ดวงจันทร์ ผู้จัดการ

รายช่ือจริงตามสิทธ์ิการอบรมของแต่ละบริษัท

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

บมจ.วิริยะประกันภัย

บมจ.สยามซิต้ีประกันภัย

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกัน

สุขภาพ

บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
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95 คุณเบญจพรรณ รุจิระประภาส ผู้ช่วยผู้จัดการ

96 คุณปภพ จิตรวิมล ผู้จัดการ

97 คุณเสาวลักษณ์ สุขยศ ผู้จัดการฝ่ายพิจารณารับประกันภัย MOTOR

98 คุณชัชวาลย์ มหันตภาค ผู้จัดการฝ่ายสินไหม MOTOR

99 คุณกนกพร เหลือสาคร เจ้าหน้าท่ีกฏระเบียบ

100 คุณยุทธศักด์ิ พรหมธาราทิพย์ AVP IT Audit

101 คุณกัญญาณัฐ ภูบรรทัด Compliance Unit and Risk Management

102 คุณณัฐวรรธน์ พันพระวงค์ หัวหน้าหน่วยงานเทคนิคด้านสินไหม

103 คุณศศิธร ศิริสุขสวัสด์ิ หัวหน้าทีมสินไหมรถยนต์- Admin

104 คุณสรธร ปานสังข์ เจ้าหน้าท่ีทีมสินไหมรถยนต์ Own Damage

105 คุณอัครพงศ์ ประวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ

106 คุณนภัส พวงมณี เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

107 คุณสุภาพร เครือคช เจ้าหน้าท่ี

108 คุณรวินท์พร เลิศหิรัญสุรกิจ เจ้าหน้าท่ี

109 คุณเสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล ผู้จัดการแผนก

110 คุณจุฑามาศ ค าสวาสด์ิ หัวหน้าหน่วย

111 Chuwong Maneesiri Senior Claim Manager

112 Katekaew Mukbunditphong Senior Manager

113 คุณฤทธินันท์ ทองพีรพันธ์ุ Senior Underwriting Executive - Accident

114 คุณศันสนีย์ เจริญบุญ Underwriting Specialist - Property, 

Casualty & Engineering

115 คุณกิติยวดี ขันทะมณี AVP

116 คุณกิตติ  สว่างอิทธิชัย Manager

117 คุณภูบดี สุริสีหเสถียร Executive

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 

(ประเทศไทย)

รายช่ือจริงตามสิทธ์ิการอบรมของแต่ละบริษัท

บมจ.สินม่ันคงประกันภัย

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

บมจ.อินทรประกันภัย

บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ 

(ประเทศไทย)

บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศ

ไทย)

บมจ.สหมงคลประกันภัย

บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย



หน่วยงาน ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าเหน่ง

บมจ.เอราวัณประกันภัย 118 คุณดนุวัศ สิทธิลาภาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์

119 คุณสุรีทร ม่ังมี Associate Specialist, Product-Non-motor

120 คุณอัจฉรา เสนะวีระกุล Product-Non-motor Manager,

121 คุณหน่ึงฤทัย ทองประเทือง Assistant II, Legal & Compliance

122 คุณสุรพงษ์ ไชยสวัสด์ิ ผู้อ านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนท่ัวไป

123 คุณจรินทร์ โฉมงามข า ผู้จัดการส่วนธุรการสินไหมอาวุโส

124 คุณอัมพิกา เจ้าหน้าท่ีสินไหมทดแทนท่ัวไปอาวุโส 4

หน่วยงาน ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าเหน่ง

บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 1 คุณมณฑิรา แม่นสท้าน Supervisor, Corporate Business

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย 2 คุณณัฏฐกันย์ พลเย่ียม ผู้จัดการอาวุโส

3 คุณมนัส นันขุนทด เจ้าหน้าท่ี

4 คุณเอกทวีป บุญแน่น เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

5 คุณเฉลิมชัย พันธ์ุวุฒิภิญโญ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

6 คุณอัครพล ทรัพย์เดชากุล เจ้าหน้าท่ี

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

รายช่ือจริงตามสิทธ์ิการอบรมของแต่ละบริษัท

* ท้ังน้ี บริษัทสามารถแจ้งรายช่ือเพ่ือขอเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของสถาบัน

การเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” คร้ังท่ี 2 เพ่ิมเติม โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท ซ่ึงสามารถแจ้งความประสงค์ 

มาท่ี Email : tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันจันทร์ท่ี 19 ตุลาคม 2563 สอบถามเพ่ิมเติม ได้ท่ี

เบอร์โทรศัพท์ 02-108-8399 ต่อ 1104

รายช่ือส ารอง (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท)


