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รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่1 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  

ณ ห้องประชุม 501-502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1 นางสาวนิภาพร วะลาสิน  

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2 นางสาวมนัสวี อินทรสุข  

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 3 นายสมนึก วิสุทธิพงศานนท์  

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) จำกัด 4 นางสาวจินตนา แหวนหล่อ 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 5 นางสาวจารุภา วัชรานุเคราะห์  

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 6 นางสาวสิรกาญจน์ นิสสัยสุข  

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 7 นางสาวณัฐกานต์ เกิดเนตร  

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 8 นางสาวภัทรวดี เสนพงศ์  

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 9 นางสาวปรวรรณ โกมลานนท์  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 นางสาววรรณา ลีลายุวัฒน ์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11 นางสุธิดา คารวมิตร  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12 นางเสาวลักษณ์ สมพรพัฒนา  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 13 นายวิระ บุญปณิก  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14 นายวิเชียร โมลีวรรณ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 นางสาวธัญญา สุฉายา  

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 16 นางสาวสรินยา ลิ่มวณิชสินธุ ์

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 17 นางสาวอาจหาญ จารุวัฒนประดิษฐ์  

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18 นางสาวมณีรัตน์ กออุดม  

https://drive.google.com/file/d/10iaIMQ4I9hEc-bnvWMEckzAciMOLqhnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VpIgHecZ3aR4DGt9hPws4ik3UCM6mI8I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxhgQe6wPwRwM6e5TChttRe7A3y2PFJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TN3kjj1RRQjBIgmAhbJEZ9sd15mErL9f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114zeQZgyoA6J5WRkZALaeTdRPPe3gyOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7r0f6H1cICzlEZ8BTISmdKAknMlMI-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xOYO7_Ho7cRzf8rIt-czsQ38cF128Vjo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgUa_-qihvSyY6hyw2rR1sMyJWv_gCf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZyRYWDzl-FHiNTXFniZr851ivb1DOz0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTML9xDAbm6f4QOiS35Tlxks1mLDEvQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m66bGlGNfQy_olkRwAGHJ4Xei2hFcOGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mh4qwNvYx08r-e25VL6THrSpIyN-pCCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGzjU1y28Pcw5Y1WTWLn6w31wfK37Mw-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rgSdnuLnl0mYFuO_7PP2GxRciYyVp3r_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16p6zXd6JkWe5UrHmek6EljyauTV-t9i2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTbvSIcOyusnhQxHogb0EtqYgZQQZ2TO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-3iYXb01k_mtYzqYmia0F5JSoc8FIeyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14N-RL5ula7M4q5cJHAnqmgBDTW6dZ0Aw/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 19 นางสาวเกศกนก ภูพืชน์  

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20 นางสาวสิริรัตน์ ภูมิใจศักดิ์  

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 21 นายกวีรัตน์ คอสิบ  

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 22 นางสาวพัทยา ยวนทอง  

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 23 นางสาวนภาพร จันทร์นภารัตน์  

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24 นางสาวเนาวรัตน์ วิศิษฎอนุพงษ์  

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 นางสาวปิญชาน์ เจียวเจริญ  

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 26 นางสุวภัทร วิจิตรพงษา  

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 27 นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข  

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 28 นางสาวปุณรดา อายุเจริญกูล  

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 29 นายกิตติกร อาศนะ  

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 30 นายพศิน พงศาวกุล  

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 31 นางสาวอรวรรณ ใจสว่าง 

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 32 นายประจักษ์ บุญยุบล  

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 33 นางสาวศิริขวัญ กล่อมแก้ว  

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34 นายรามรัตน์ สุทธานนท์  

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 35 นางสาวสุมาลี ตฤณธวัช  

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 36 นายพัชรศักดิ์ รัตตะรังสี  

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 37 นางอรัญญา ถูกอย่าง  

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 38 นายธีรภัธร หาญพิริยะกุล  

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 39 นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ  

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 40 นางสาวกาญจนา วันสุขศรี  

https://drive.google.com/file/d/1Buu3vxuIKt2-xLUQktWyTLO3UA2u956u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmaJP1jSbM1hFSC4hfGSoMeTNDMq44Vw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DlK4I06UgNPySqgYkJia9eDte-OgiIwL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gEIwlOigta-B2Wrf6VjW4a5ibb-it9Q1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdUWPBSHbc_uLBfKXIoTu7ajTeT68UBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tY5OR3_wKZexj7pXhygCyjC_VNxJMnY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJT3tW6iz3pyATiMdFEgULI0Dv8vq-SN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S6ioYMOP7MuaUONhOtz3XS3NhdS-gHgv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uYuF4PyL4VypcHgo0tO-nSZ_AZcOnEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBvtaRBPT2Q_k6ZUH_IhM5Nk5cCdRUOA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmnhtSmNwwd2GCcaaVzZ5pTL77O4Re5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwRGGBGmB620OzlMVJsrv2uZUZh1jEGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mV-sfgkjr4TMSWe4PU5spF69Udkqs4Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SS4w7VSGINcQWQfp0dgVFxY1rw7XcJvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BA0OTaKOgFt0iJ7mi1tn5ogQgCr2NTHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wO2q12h6KTXorYTZdUG4U-ZZlfAYHRLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJjof_yB2daCF2Imh_gIUaguftBFFoxG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GGTQQmv_H_9KriEwTH45vkLwU_e2-UV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gl7KLQ_GjaX8jYcDQVyOHCbTKigujb6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQFKWTgcE595qK-SB-OdpYqEKcZYw-9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rL4TtH_ElQofIH4G6faYOLJIFG7s9jIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQ8LA08PgZrMQolFkBoarLmIi5M9v8PJ/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 41 นางสาวกิรณา วงศ์กัลยา  

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 42 นางสาวมาลัย วงศ์สัมพันธ์กุล  

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 43 นางสาวศิริวรรณ โรจนวโรดม 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 44 นายวิวัฒน์ นวกิจวัฒนา 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 45 นายพรชัย อุดมบริบูรณ์ยิ่ง  

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 46 นางสาวธนาภรณ์ รตานนท์ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 47 นายบุญยัง วังสว่าง 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 48 นายนิพล พูลสวัสดิ์  

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 49 นายคมศักดิ ์หิรัญรัตน์  

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 50 นายนิมิตร เชียงทอง  

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 51 นางสาววทันยา ราคาแพง  

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 52 นางสาวลักขณา รัตตัญญูสกุล  

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 53 นายธันยบูรณ์ นิราภัย  

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 54 นางสาวธนพร ด้วงพูล  

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 55 นางสาวนิศฐา อัชฌาศัย  

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 56 นางสาวสุภาวดี วิวฒัน์วานิชวงศ์  

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 57 นางสาววลัย เทศประสิทธิ์  

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 58 นางสาววราภรณ์ อะนิปะ  

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 59 นายศราวุธ ลวพิมล 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 60 นางสาวศิริพร รุ่งเฉลิมลาภ  

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 61 นางสาวนิตยา สุขเจริญ  

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 62 นางสาวอำไพ คงเขียว  

https://drive.google.com/file/d/1mNvG8P4fswTLdjYhVhkymwT7t720jzBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rep7NcuTXs-ZEfYnsuesxHxMdRQ--1oG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4tpWHJmnDNSb31Bg08oxMsec0Q7PXAR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzSGARmLFd37Hrsua2HY5IyEUyPQQA99/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSKR5_ug7VYr7KVFARyAsxUA0zi-DgiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXTG5vbxDyGbMVM_9LhWU9wkdAwbMIbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DNPM284P9f41hqphi_JWyNMjnz0zoRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16INLBCLY84nJEwSH_DOPF8huCLjajAKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdlE705AcI5YMRQ7vpB9MJVuA7EiqY_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFcaLHw6rkcbqx7alAspgzrUz9gozh5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7bSgJQWS0N3XD83rBxvmR_ULPUpKJ8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OR00jWschVFA1HLHZUsmDDuRDa8J4lHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G53zM7FVN-MuEMQL70C3ILVcp2V2YdRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9K2dqJGmpwnHahC-jBQINE1ZzSo1R5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mQcUiPCiV6ZE8dUWNli0_9aHXS5JqLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSSCyufLiJjQ2bTYBX0PhkA4LL1wmRMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EbTunX_JuOyKKfg9qqS1fpVIRig-CQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRxuXKUUW_sW-bhkhhLHizNE0QAVezWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cwuor-GjLtzIM3vR7bvCvWrUPSX5_hl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yv3K3gzHLudmb7y7GfpbSVIbt7-65kqv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L8s1mE1IUseTfzOjLKxHFzdHJ3HqFnI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rxgw5awwyGvc1W0ehUWQfy-9UwiuQyk/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 63 นางสาวสุพิชญา สุขร่วม 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 64 นางสาววัชรียา เพชรรัตน์  

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 65 นางสาวมนัญชยา ชูศรีนาค  

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 66 นายชระฉัตร เหมือนตา  

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 67 นางสาวชญาณ์นันท์ หลิมศิริวงค์  

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 68 นางนารา นิธิกานต์กูล  

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 69 ดร.โชติมา พัวศิริ 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 70 นายชัยพร วงษ์อินทร์  

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 71 นางสาวอัญจิมา สังวาลย์ 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 72 นายธนพนธ์ เฉลิมวิวัฒน์กิจ  

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 73 นางญาณ ีทวีเติมสกุล  

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 74 นางมลฤด ีฉันทภรณี  

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 75 นายณัฐดนัย รุ่งเกียรติรัศมี  

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 76 นายภามพิภพพ์ ปุณณพุฒิโมกข์  

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 77 นางศุภากร บุญสูง  

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 78 นางสาววีณา มาศนิมาดล  

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 79 นายถนัด รีพล  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 80 นางสาวชุติมา ศรีพัฒนา  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 81 นางสาววิมาลา บุญมาลี  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 82 นายมานะ โควิริยะเวทย์  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 83 นางสาวมัลลิกา ลิ้มโชสกุล  

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 84 นายศักดิ์สยาม ไชยนิสิต  

https://drive.google.com/file/d/1p7nX_OX4LYXs7BQHLwPu8A4qtfkt8kIT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXVP1n1rjpjkNI7UjAHJ8Kt4b1-Jd7mD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOtMzyrPvlx0eEjS3dSPErTHSpxP59hH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNC5WeYgwpqZ_f4F3HX02IVs3GaCVmRq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kbxamxmrvtcugfhc-j4RZgByPx0sjD7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGTtnb8OYMIqc_jzbKc5HTJoHZ4etrWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wB_7cDZCB9ZhMKHKPFB1d7GQVuhOy_X3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2NC6eDa1PnauesKujfXP05FRmOA1gp5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5YUv_dGLGV0wcP7aBCf254Eafap5A94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5YUv_dGLGV0wcP7aBCf254Eafap5A94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YBul7Nq-Ta5eBSV3TJ0O2zpKAMjseSuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5-c50ZDaQp-AKlX3oyLJlANM1M6i0_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tun3gVr7BluvmKM-FAiRP4nfmcNv8J-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJ5BkzdmJ325VZGus8ESKuds5WQHLVpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qc0gMzSj-aljezB4V7itKf4J1QhHcirq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UFPAzs6pYvYcD5Mxc35baFoy5_RVH9O_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Za6zDePfhfC9rjseJZOcg7WqDDrZvdcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpImjDg58oY41cY2mnrApMPxn4krC5is/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yB4ymynBl9jyjsudr3caBRhwW_XpYfnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193iw2YTPqq-4jgQNlD_jRazAtwFoRbFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A3RPr1wWSPPNpINaQ-P_SoUCXPaU4c8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vev6x_3t8r3P-7QxqsOWw-uTwKcEv5lv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O0dlV5jNjjRE6B9ZgfF2LqoysJiUV9gS/view?usp=sharing


หน้า 5 จาก 6 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 85 นายปิยวัฒน์ เป้าประสิทธิ์  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 86 นายวุฒิศักดิ ์บุญภิรักษ์  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 87 นายอรรถวิทย์ เนียมรัตน์  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 88 นางสาวกาญจนา ชมถนอม  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 89 นางสาวขวัญตา พันธุ์ศรี  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 90 นางสาวสุธาทิพย์ วลีเกียรติกุล  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 91 นายคมสันต์ ธิติธรรมพฤกษ์  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 92 นางสาวมลฤด ีแข่งขัน  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 93 นางสาวภาวนา ทองกุลภัทร์  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 94 นางสาวบังอร จิระวรสุข  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 95 นายกฤติกานต ์แก้วมา  

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 96 นายวชิระ วัลลภบรรหาร 

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 97 นายสุรัตน์ เพ่งผล  

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 98 นางสาวชรินทร์รัตน์ ศรีรินติ๊บ  

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 99 นางสาวกรกมล ทองแย้ม  

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100 นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์  

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 101 นายอรัญ ศรีว่องไทย 

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 102 นายเอนก โพธิ์ศรี  

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 103 นายภมรพล บุญประไพ  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 104 ว่าที ่ร.ต.สันติพงษ์ ฤทธิ์ภาดุล  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 105 นายพิพิธธน ฉัตรวิลัย  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106 นางนัยนา ไตรรัตนศักดิ์  

https://drive.google.com/file/d/1JHohOVcqMyhguk4eoODWifjFeGon36dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_S5gkBaErl8b4PxldxZjbpNl-7hS6fBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-uLIF32YnqRpH6DPJwy1_u23U7J76Lw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ite7vZeFJaiAMxt6RJfF6ST_g9A7k2Dl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcCzLGayCzxj9Alwt5PQiwDjw0aR337H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jMElhuMIWJJr2hCaBDd5N7vt90nEj6q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7iMLAj4y192yxHpnF4ey7akl2mnPIrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuYFPnAif8da50tpbwvMju0vqOD-Myf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10C1UVE_g3NgP2XNeeILyipQsETBCzGTJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Dyo9PPoqO48ET7bT-zhmmDAnzqRgOi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mL7ddHZG5uNOwTqfu0BTGLozUFKCxiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MZ2WyYTj8vDsT4X9QsYDvRhenS3jWsy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmAXFkAC_eB7yXPTJ3rp8gE4C-5vnj47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvfzOdV9NXGOca7d4Z63vtMAdp6jtoN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vbz80UFqeMtSMpUCX4u_ruhMxHcj0T_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELR9s0SXX3xy--85BRk7bHS1jJCS1PEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1OG_oCoaaMkm8LFUa4aA1Wt7Ik2ndST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xg6dM7aXNBcTjFLDDUvEy7cXupt1I2ub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1227gpVkAeCFNB51tuYItUcubOKF50crh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBu6eRqA0E99DcPWUeXjnvNV3z_-rnZu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1vtrE3-aKFKs7DSlHg-zozbWWvKUBC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5_TrC6N0GWDAS5VJ8h-rVKie0ERYsOD/view?usp=sharing


หน้า 6 จาก 6 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 107 นางสาวพิมพิศ ศักดิ์การินทร์กุล  

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 108 นางสาวกนกวรรณ ทัศนิยม  

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 109 นายสมชาย ฐิติภัค 

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 110 นางสาวอรุณโรจน์ บุญกล่อม  

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 111 นางสาวปวันรัตน์ คงวาณิช  

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 112 นางสาวณัฏฐา ศรีสมวงศ ์

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 113 นางสาวสุดา สินตระการผล  

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 114 นางสาวศศินา พิริยะเธียรธเนศ  

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 115 นางสาวกรวิภา ผลากรกุล  

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 116 นางสาวอุมาพร หุตะเมขลิน  

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 117 นางลลิตา สุวรรณรัตน์  

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 118 นางสาวอารี เลิศวรสิน  

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 119 นางสาวบุษสดี แก่นกายศ  

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 120 นางสาวธันยภรณ์ รุ่งโรจน์สุวรรณ  

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121 นายอภิสิทธิ์ จินะมุสิก  

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 122 นางสาวกมลชนก เจตภัทรวิรุฬห์  

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 123 นางสาวสุชานรี ฐิติวรารักษ์ 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 124 นายวิบุร สิริเศรษฐนนท์  

หมายเหตุ :    1. ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร โดยคลิกที่ชื่อของท่าน 
 2. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการท่ัวไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
    โทรศัพท์: 02-108-8399 ต่อ 1104 (ทศพล) 1105 (โศรดา) 1101 (นฤมล) 

************************************************ 

https://drive.google.com/file/d/1-JmOTd3gqNhXghchi1QofxLfmzieAnRl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHRRHz0VIK-UXYqQbLKBgWm3zMWvQ6eU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0FT9N4fLk3LG0XRjANdoZDegRk-xQln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/106pQfnC_TlKOqtpveFcpJqGN_AstB8y6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lWgyQwX3IYYvbhdTU8dNwvRIj0PRs7Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18m3fV-ysHnKaQFFAmGiYoojmh5OOEAtK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vxZ0DLyvo7ioK1Gc3YPhaatcscu6XD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbzK3RfKylQ-tAwYqXOhM62ThiXoEEAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2CKKqVmO6wDYf-fx98awgL6rcOwI6eo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPviKhKL3Kt3OYD38yr7zaUGJNsDvwJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aBq-pY-yZMsK1VNRXzIiGL9R_HXLk8Ob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LM_yTTkuBY6CmCcWjd66fbF_aCSQnyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsGsfq3_TlXhlzJBFsgg_C0fGOL3G-CW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNlelQxNKLfZi_GPEDNKCxW4akNy4kSa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNNxZz007qDWjDl56uVHNHv5QjJWhQRT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FD4csKA0cna-uB76pBD99KOG9uMgsNy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSG4uBUUU7RVYsm-Vg8vrdDFQRqj5ZK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3ICCRvPBtB6V1AeQWIS8E7O0ABZplfH/view?usp=sharing

