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รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่2 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501-502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

1 นายสุกิตติ สายบุบผา 

2 นางสาวศิริพร สุขไสว 

3 นายกานต์ชัย วันประสาท 

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) จำกัด 
4 นางสาวสุคนธ์กาญ แสนทวี 

5 นางศิริวรรณ สีหอม 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 

6 นายดวงเด่น นิ่มไพบูลย์ 

7 นางสาวพงษ์สุดา มณีกาญจนสิงห์ 

8 นางสาวไลลา ลการโอฬาร 

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 9 นายณัฐพล เกศวการุณย์ 

บริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย จำกัด 
10 นางสาวจิตราภรณ์ นวลอึ่ง 

11 นางบัวแก้ว งามดี 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

12 นางสาวพุทธชาติ แหลมทอง 

13 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งทรัพย์โสภณ 

14 นางสาววาริษา ทองไทย 

15 นางสาวปิญญวัน มิหิสุต 

16 นางสาวนงลักษณ์ รวิโอภาพ 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
17 นายวีรพงศ์ เรืองทรัพย์เอนก 

18 นางสาวขวัญกมล เลิศกิตติโกศล 

https://drive.google.com/file/d/1YdQ6J-SxcVKr3twFV-V3vqdAi9ZLJ1SH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzieC1JEIXFOrsltC_xyfyuybK4zxrvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uA1zuXVdB454GyM-sL0Gw9gqYNDhpwVy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFnNJx7u0WtsigPFI6M2prGiOm1XcWfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtXEMf_8pXSsBAGNwx3Ac3vn-9aSKCQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwMH4WnGKOmPVp4plt6u50G3DirGTr9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0oCNh4KThVZKfTpJEQn-a0tfvedYin4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_MvC0I9-HUxjDfYO4CUfBZlzS2nc-kv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKnwiaRxiB0TLkne1RTYNnTMCc1AmzHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Yaa68P5NkMFWlPDwkteJbMTcBRGOzI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIS_LGJPZgrpbLL8HcrXpJkibVJSjJzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S3ocGYSGKrMowfC5yXXjouv0CtS5rTMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPIYApICtGkeVEc7znkWyqJ2KuAu-uXK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYJJ-12d2QC_YC4CyIwlr6dJXCF3mMmA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFdmnF7a2tcJeim2igQjr1NBAXVaiKX-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ulvQa0Kr2dPhjA0rtIdtFz1UEq2_Edb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZEh4JhKlm32OTS-QOP4bWNln8tAQz9MS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PoPqv9tieZC5NS2si-fqFku-DROvVLhB/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
19 นางสาวจิราภรณ์ ตั๊นวิเศษ 

20 นายจักรกิจ จันทน์หอมไกล 

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 21 นางสาวจุฑารัตน์ องค์สกุลทอง 

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

22 นางเพฑูรย์ สุชาติ 

23 นางสาวบุปผารัตน์ จารุเศรษฐการ 

24 นายฐิติภัทร เดชนครชัย 

25 นางสาวสุชีรา สร้อยทองคำ 

26 นางสาวปาณรภา ปัญญาทรง 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
27 นางสาวจันทราภา นพคุณ 

28 นางลักษณ์ ศิริอังคณา 

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
29 นางสาวณิญาพรรณ์ภักร์ เจริญปรุ 

30 นางสาวรัชนู โสภา 

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
31 นางสาวจิตนภา คำเผื่อน 

32 นางสาวอัมพร หงษ์คำมี 

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
33 นายประเสริฐ ม้าเฉี่ยว 

34 นายณรงค์เดช ยิ่งศักดา 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
35 นางสาวจรัญญา พรรณเชษฐ์ 

36 นางสาวศรีวรรณา ศิริทิพย์สกุล 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
37 นายณรงค์ อำนาจนิยมจันทร์ 

38 นางสาวณัฐนรี จิรานภาพันธุ์ 

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
39 นางสาวลดาวัลย์ คำกรฤาชา 

40 นางสาวนพรัตน์ ทรงเงินดี 

https://drive.google.com/file/d/1gkL9zbOdJfiSP6w9fcpEDheQXKQ29lc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IB6t3eSamHki8xbWfMGEQTbDhRomEvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_Ypvg1UfQKVeXMKWpMeVpPlQS0Xjf52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDZKmSN0JMVfjhCI9mcxWGVUBdwIOj0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQdUUpPp4nBr7_28zvhlnSKKvo7kkJTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10uWfXpD2hnqPE73_3tP7mtPpbIVW84Ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_fSzbNuLw4tusnjK705VxANiFin8VRQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3fEdr-y3lLFofwIDDpvT4qk8J6WV19s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lO_1eakMpg7FELMTin5-WThwb3aLOe2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j50BdheHCVRXDpxG_tnJZdUyAWaM6qmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxVaV2kbSTuTeBFMQ-cCkWFS4qaS3_xV/view?usp=sharing
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ/2563/จัดตั้งสำนักฝึกอบรมต่อสำนักงาน%20ปปง/ข้อมูลจัดการอบรม/ครั้งที่%202/รายชื่อผู้ผ่านการอบรม%20ปปง.%20รุ่นที่%202.xlsx
https://drive.google.com/file/d/1s9QDlKKmD3TzdGTaeC408S4Qsqzngm4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPX-Fk9cKrCEZTSoaZQXXTdSqBUEvIgd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6-JJ6s6whzT1xtmwMaIAyN8zL1_3htH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12F-NrybAIXFifAP_rAZW__NRvFcGsD1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RacLGLywI6mnh5SWqYeurR8Jc-EIiWyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gIN4Ydt4sHN4tG9LbyhUBROfkiCikIyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SiNIqigwbkxcBylsmUssbHYuwp-fAFwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tP8fuPSq3y9NROnA5k8i77YjjEK1gQ5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p9QftmJESGtRMkAjtoODXWgaguxwggFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-toKsAQ1VI4JpujK2BhgMaCP-DSdJ5o/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 41 นายไชยนิวัตร สุดประเสริฐ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

42 นายรพีชัย จินตเศรณี 

43 นางสาวณัฐพร วิรุตมวงศ์ 

44 นางสาวกาญจนิตย์ จีนหนู 

45 นางวาสนา ประทุมวงศ์ 

46 นายกิตตินันท์ ภู่พงศ์พันธ์กุล 

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 47 นายกฤษดา แสงอุ่น 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

48 นางสาวเยาวรีย์ เรืองอ่อน 

49 นางสาวชนัญญา มหันตระกูล 

50 นายสมควร ชาติชนา 

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
51 นายขจรเกียรติ สิตประเสริฐนันท์ 

52 นายเอเธนส์ ชีวะธรรม 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
53 นางสาวนรินทร์ทิพย์ หาญวิญญานันท์ 

54 นางสาวพัชรีภรณ์ เกตศักดิ์ 

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
55 นางสาวณพจรรยา อ่วมอำไพ 

56 นายนิธิศ กิจมหาสิริ 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 57 นายบรรพจน์ ลี้ผดุง 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

58 นางสาวสุรีวรรณ์ ควรพันธุ์ 

59 นางสาวฤทัยรัตน์ เกียรติโพธา 

60 นางสาวธันณภัทธ ศรีประไพ 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
61 นางสาวสุภาพร นุกาศรัมย์ 

62 นายทัตธน ไหพลอย 

https://drive.google.com/file/d/15NIRsY9u4bIc1phtwj36DB1I9eFk7ATB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10v82HKPrwcBC5K1PAQAgqDelWKV2cRiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mnHIyQwIMpkEWy6CznpC11pkh4h714i3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thG6_UEMad_lzAUC-1Zxy1LjmP0eozgD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trC_K7IBV3Pv5zD4qvJR1eSMztWyRl4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13f_iTue-8grVgjlfeBiRzK2HA2R77fRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvAxaK70QJSRU-i4zg9LBkQTdBZNeLSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdPyyVlha1HSKztm-1otg4oV44d7Enm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlyOXErN1qOR4ATNISmgFrvWFCyqo7q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWJNVkHQOKlwLBpQ5DTs5osOZauCJLBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ok7ng3jDav3IpRRHZXuh-YxTKcq77z3H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3iW5gYHKXd-g_UdsgUBi9KS41rgVHmx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHdqoYelh5gi0zqBkTOlKnyqF2AvSqzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nn1ChR7Oq01ojyrxWcperHcAFB01CuaG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ieMPCW-pBT05heoBN-SupAVRQzhZ2zhk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIcp_gVea8oRzIMp8EwOB_dNYnj9ZWTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dtRR4TdiZlA9e0ElJZiAlm1zuuUa6kTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mefZMgGx7c3L02GCd_j52Or_OSUY2TZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5JjbhDDFuAFyBipowgdo7gaCWoM__Qc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109ZmXg6bqofec4fqla4MSnxtCoYrEpG2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_t4AHDqg447k7xWPk9663KmmzuS0Iby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RWD7adjf95bqFh4zEMAokXiLa9dxwAW/view?usp=sharing


หน้า 4 จาก 7 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

63 นายพิเชษฐ์ มีทรัพย์มั่น 

64 นายวัชราชัย แซ่เฮ้ง 

65 นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
66 นางสาวธนัญญา คฤหโชคชัย 

67 นางสาวบัวลอย จุ้ยสำราญ 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
68 นายสมบุญ ฟูศรีบุญ 

69 นายสราวุธ วิริยะวณิชกุล 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
70 นางสาวรังสิมามาศ อนุรักษ์พฤกษา 

71 นายเอกฤทัย ปวงคำ 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

72 นายพิชัย พรหมพงษ์ 

73 นายสันติ สารีโท 

74 นายประเทือง มหาขันธ์ 

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
75 นายกฤษณ์จิรัสม์ จารุวาทีธนากรณ์ 

76 นางสาวศุภราพร สมใจ 

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
77 นางนัยนา อินทร์เจริญ 

78 นางสาวรัชยา ไพโรจน์ 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

79 นางสาวแสงเดือน ตระกูลเกียรติอารี 

80 นายประภาส ศรีสวัสดิ์ 

81 นางสาวสุรัชดา จรัสด ี

82 นางสาวณัฏฐกันย์ พลเยี่ยม 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
83 นางสาววิราพร เผื่อนน้อย 

84 นางฉันทนา คฤหาสน์สุวรรณ 

https://drive.google.com/file/d/1MCFsmBARSG9r2UwQ9k-WmaN1QgSDKt1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XI5e90a1gEk2rUNvVviKkGBXl1l6Zc0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PBAgdJb2nLekKGCuy6k3Q0BmMZ-fnB-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDMJ3FRyLuHJ8Ofz39yf09WPO0ZEfq5e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Log9qLixZ6daDIpOEr9rjTNkMpHP3yEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwDeoFA6WM4lX_eIZM3AcimaMFoqawHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGoineIiXt__5Z5eNSHJ3qy3B9PhhHxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lWGW2fBRfE3Jt1A8kDs9pQj1hyvDtxa6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGZPWtMO8r7TrUJdw_9w2PJU-qkNX_0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbvMReD8_7zLNXcM_wosd9SEi30-a-jB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12w9uSU70TqtpqxdoX6RhAJrgsBkoEdvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F5MkY0v-07WECeERtfn49yzCGrAL0Z9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GoB2cBGDkjw_ibUORvHCJqFfBfhe2YDG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yz4HSHrMXDvq0ihV1odfgw4e0IJUKCdv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTnPwnvo29QsY54WcSLaOa-eXE88sgu0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ivRRzPnT-8UKaj2_Twh21E22ADbsp76P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASsdhknKCReW1OGBYNfdEBFTHXpdAcZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3DwVH5JaEH97f06qb-7u2gAkna0WtQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHPRqapOH9wEeIfWPaFjxmOgxDFU0oRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15rEp1k1qf7ONjLLN1DqvtkaY68J8lN3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SR_L12XETuzYDFhvqenvzOuUUzasJpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHlPioN4Az_yoUMcV8HA4IcsfNAC-rwZ/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
85 นางรัตนา ชอบใช้ 

86 นายธนิตย์ พรมโส 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

87 นางสาวแก้วใจ เชาว์รัตนพิเศษ 

88 นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ์ 

89 นายจรูญ พลับวังกล่ำ 

90 นางสาวพรรษชล จิตรสมัคร์ 

91 นายมรุต หวังผล 

92 นางสาวศิริลักษณ์ โสภณพงษ์ 

93 นายธนากร คุ้มตรีทอง 

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
94 นางสาวปิยะนาถ อำนวย 

95 นายพงศ์ประพันธุ์ ดวงจันทร์ 

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
96 นางเบญจพรรณ รุจิระประภาส 

97 นายปภพ จิตรวิมล 

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

98 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขยศ 

99 นายชัชวาลย์ มหันตภาค 

100 นางสาวกนกพร เหลือสาคร 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 101 นางสาวกัญญาณัฐ ภูบรรทัด 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

102 นายณัฐวรรธน์ พันพระวงค์ 

103 นางสาวศศิธร ศิริสุขสวัสดิ์ 

104 นายสรธร ปานสังข์ 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 

105 นายอัครพงศ์ ประวุฒิกุล 

106 นางสาวนภัส พวงมณี 

https://drive.google.com/file/d/11IeLdkLr37ZPwDZ9zgdIBW87ywOeyl_q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te9DW-F9hk11SIMiFn2tfrcgnxUKiOjF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eEJa_l8WJMjvtzwjNq_t3mbVW5Zvpda1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zu1UBVe4FYPVNzn1SDfdWiGgt2DRKUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FSizgScHwzT4fjlZs9eA9FL1mfu5Gom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XjRDGby5f7CgBZw8ffgvRi3E-a5tcH3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17654syOHJYqZ8IePqLG1Dsrpbt1C1Nax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yl6co-_6TU1wfhJPYTq-e1WkMyoMn5Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LT13ofIJae9yKF-C85fNgCJ9VmTHD0SM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuAcKDMeMxY5K3eMorKQYAg55im-CJp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14V-cyv7FGiKLi4OKq-DgAB0trMzEJ5fx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yrm_07h2-Knp-pYweIEpwbyAmmt1LwNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uY_LMBka7RQneM3k-vq9de4dQ0a03zVL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcDKmGzq-Yk1j_A8-cFK_5chWfUHmjfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFyQstxLmtmWF63d6TDco9C-YtAn8pm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C987evcwYyJvA-ajj2AorlxxZjfMLjqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19w-TvCVSSslLu9IrBHaNEtanBkLhZwVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AoiZm5S762ukQS9YsZ3lrIHjwtlLgVRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbGdmBXWnzbiEZRA9f7LmgYsxVITRN0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AcFFBYmOSPnrPMZyMKhFtQbbcwlLDxgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1371GiJY6TNMDwh5shA5D_o7Eue3DDb9d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rY31yLuAt2wiy6nxK9EG_lpwwyNHpTqq/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

 
 
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

107 นางสาวสุภาพร เครือคช 

108 นางสาวรวินท์พร เลิศหิรัญสุรกิจ 

109 นายมนัส นันขุนทด 

110 ว่าที่ร้อยเอกทวีป บุญแน่น 

111 นายเฉลิมชัย พันธุ์วุฒิภิญโญ 

112 นายอัครพล ทรัพย์เดชากุล 

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
113 นางเสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล 

114 นางสาวจุฑามาศ คำสวาสดิ์ 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
115 นางสาวจารีทิพย์ เกตุสุวรรณวัฒนา 

116 นางสาวเพชรรัตน์ สมใจ 

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
117 นายฤทธินันท์ ทองพีรพันธุ์ 

118 นางสาวศันสนีย์ เจริญบุญ 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
119 นางกิติยวดี ขันทะมณี 

120 นายกิตต ิ สว่างอิทธิชัย 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 121 นายภูบดี สุริสีหเสถียร 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

122 นางสาวสุรีทร มั่งมี 

123 นางสาวอัจฉรา เสนะวีระกุล 

124 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองประเทือง 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

125 นายสุรพงษ์ ไชยสวัสดิ์ 

126 นางสาวจรินทร์ โฉมงามขำ 

127 นางสาวอัมพิกา ปทุมานนท์ 

https://drive.google.com/file/d/1PPSdRMbc75Q7dl676jqa6zPa1VEiERhz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7NVdsuwJknsBNE9d-MnIewxDbkJHG35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnXSglJlF8h0Kn5tsqJrEQetaegJHyxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJAFKogUtuFbAVGdKJYFiwAHfKQkncvx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xUFuJpmezRft67aJTH4733Lt78_DJVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1GaQterR4-ARXaESemJWSCwniR07vdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOm0C0oj3QSQ0y8KPN7wBVFA1yCW-5uu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mt5SWFPm-cVxFU7JPjRsZ2LT9qQXGREL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPuiMGe3WlcXVzy_OYkcvgqIepAr-MIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mu74zCBJn6u-mxn5zt68xpwAL2vzCbbl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWrZBDdtNa-Wq96iQQk496oTzApA7DlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIZYKHUXhAF0mnkx8RIEXP3h2XzxFRhV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160ZXVfCKFJ9f1Ya29X1ESyZ6Nxl5JMUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_HVfwmSoqdrHgiR0cIM9DwcPkCwMlBlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQJbUY2-TA1Gxea82xFLUTd_FCG4NQOH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWfBRicQIdBIaTCbJCI0mBip5x4pNYMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hA76ncLSt0aaajKVephh-hmy1_EpGb9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzL0bmU1S1ckmLgddMMYwNhNftcAdjXC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFTCiRyIn24MTOqmS3ag3c0QaINg8Fek/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6z3SNd_tC_PTV02_yv3rWnkBsBOm71W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aAvmEMbB029Njuh4qkC3r6ueMAcvB_zW/view?usp=sharing
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หมายเหตุ :    1. ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร โดยคลิกที่ชื่อของท่าน 
 2. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการท่ัวไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
    โทรศัพท์: 02-108-8399 ต่อ 1104 (ทศพล) 1105 (โศรดา) 1101 (นฤมล) 

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


