
หน้า 1 จาก 7 
 

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่3 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501 - 502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

1 นางสาวดวงใจ รุ่งพัฒนกิจชัย 

2 นายสัจพจน์ อัตนวานิช 

3 นางลัดดาวัลย์ ผลมะเฟือง 

4 นายสุรสิทธิ์ มูลเซอร์ 

5 นางสาวภัทรียา ชุมคล้าย 

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) จำกัด 6 นางสาววรรณกร รักจันทร์ 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 

7 นางสุภาวดี ตันไชย์ 

8 นางสาวพัชรี ประภาศิริศิลป์ 

9 นางสาวสุนิสา สุนทรกลัมพ์ 

10 นางสาวพัชรวลัย คีรีรัตน์ 

บริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย จำกัด 11 นายมานน สุวรรณะชฏ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

12 นางสาวชนัญญา ตันคณิต 

13 นางสาวประภาพร สุขกายามโน 

14 นายเกรียงไกร ขจรศักดากุล 

15 นายศักดิ์ชัย ประอีกูล 

16 ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ชุติขจร 

17 นางสาวดวงหทัย วิริยะอัครเดชา 

18 นายมงคล พุฒทอง 

19 นางสาวชลิดา เชิญขวัญ 

https://drive.google.com/file/d/1qrmWzO4t25yGmVtdB0S4MUy-ALxjC4dF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGlLbBrtvssO1YySoMlOxX1S8Pn0n5n-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKm2LSAIWGSf9iD3j18o7lwRrx0OLItA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgJk3h_iUYlrj6oZgMiRqxRokExOPWjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Sk4DEE6jbSztD5xJTSRtW2Qc00jruSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12PKXcuVcztybnm8ScQ_QacYhff2nwGGI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojaF_mT3Z9q_a93mEorAnBMP9zuTEP58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCyGZGweAsZ8a_Jw9gs0Q6jHDOVvQnE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XadYugQl4KecroO5TNneTElFQ2NeBzg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JyfiEXZkhNuG9sFgp2RjE7ZLgvDK5KD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnSCaUE5aTiGoIxwKr2vZ01PhNLyZ9zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bClDp7YBcH9Pfyrb36SECDANz-rd5AyR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IP0lq9LyuwyGVv4_mhDNiR8ZsB-xVs7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119uO1xQsMFkq9_OuisqS2-U1syEU1Ue6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpM_LUX5ifkfFOY5J4JL7IODNCjoD0e0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwFYMIwc-ItgUp75g64PrCKzYb7bKeoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GB8AyqRU2qy2uEwAjDG5aQ8R9UR4wsva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UPY6bc3IG5Q1cmnRuSXFIeYZgv-9zm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_YywfpXqPIYY3w8-n8ch2AEeli2IvxZ/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
20 นางทัศนีย์ หรือตระกูล 

21 นางสาวอัญชลี เกิดปฐม 

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 22 นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งธรรมากร 

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

23 นางสาวอรนุช จารุวัฒน์จีรังกร 

24 นายศุภโชค วิธานธำรง 

25 นางสาวสลี สุปัญโญ 

26 นางพรินท์พิดา บพิตรพิทักษ์ 

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 27 นายศรชัย แก้วรากมุข 

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 28 นายฤทธิเดช สุขโสม 

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 29 นายวิชิต ธรรมการฐิติคุณ 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

30 นางสาวกมลรัตน์ วัชรสิงห์ 

31 นางสาววิชุพร ขำปลื้มจิตร์ 

32 นางสาวชลธิดา ภู่ประเสริฐ 

33 นายวศิน จันทรางศุ 

34 นางสาวรัศมี ลีลาแสงสาย 

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
35 นางสาววรางคณา โรจน์อนนท์ 

36 นางสาวธัญพัฒน์ ทองนิ่ม 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

37 นางศิริพร เพชรศรีสม 

38 นางสาวทิพย์วรินท์ บุณยโชติมงคล 

39 นางสาววรวรรณ โรหิตเสถียร 

40 นายชญเทพ สวนแก้ว 

41 นายวุฒิพงศ์ พุ่มงาม 

42 นายอรรคพล มาหา 

https://drive.google.com/file/d/1z2EEb8HsseZx9k5GPKksnJ-GSqjsCtuw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvq7fNKu6IqgOzVG5kMdNg1WJOexYP52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQItO9bIpk7Xij-t4CUa_n7JrX8Pv5kX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWmS5-hBWbTXsC11xdvpxQo7NeUb-GvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10uzvd2BRbYnbBNOwiBXHzXz2ZY2iHzTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MD8CqOJ3FYsLO5jtEdhtp5qw05QCpZZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FklKtGxUmcP02IUkgdfdzq_8bBVkQiA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17iRMWLqN7KX2b-xTgV6A09sqWbV26hqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19JLsqADBTytwQRk3pTfyrcbRiNINH_0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8sc036b5BLNYgkrMue1EeCSiDRd0-IS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uya2N1AgH94TWM5D_w0mMhjonEZ-7Ha7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gk-vJ-eZ7n_dseIaoL6BMWCvUMrkdIy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeHxAmkX9d1UCCc8ZThI_NH0Tw1bvLUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bX3UAJrhs9nl6CqX-Ylow5X_uqBD0aqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18No97HsUTwZ7_ojXMWTU43oQHdC6JNOy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FOFb1AEFbPUDp-BFqi1UwPoiDrmVCbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_e9QEsg2aoMxYoXMhvk95PJTxi5ckoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTo2svCikLHUJMGwjSqQy574Jj-QmFZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bcMS5b1IszTj6bkatJpzG7IJdZecjeye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MH0OJdiz_SkKuwfvVN9yv5l7bC_Ug-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14p9giL2QtEdxNe-aS6XLGxJ_8vs7Ji9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JCB85wQorrS_5rAnx32LyQwdIJy0MaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uw6f-FU8marTn-7mPH4PB9KPKrDl5wdR/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

43 นางเอมอร จิรเสาวภาคย์ 

44 นายอริยะ จักรานุรักษ์ 

45 นายชานนท์ ศิรินานุวัฒน์ 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 46 นางสาวอาทิตยา แสนทวีเกียรติ 

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 47 นางสาวศิริวัฒน์ ทิพย์มา 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 48 นายวศิน วิกิณิยะธนี 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
49 นายฑัณทวุฒิ อ่ำบุญ 

50 นางสาวดวงฤดี สมพันธ์ 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 51 นายนาวิน วัฒนวิกย์กรรม์ 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

52 นายยอดรัก วรราช 

53 นายวิระ หกสี่ 

54 นายอนุชิต จันทะมี 

55 นายรัชพล นกเทศ 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
56 นายสรร ไชยพิเดช 

57 นางสาววิมลรัตน์ คล้ายเมือง 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
58 นางสาวศิริวรรณ บวรรับพร 

59 นางสาวสุธาสินี บุญใจใหญ่ 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
60 นางสาววนิดา สำเนียงล้ำ 

61 นายสุพจน์ จรูงจิตรอารี 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

62 นายบุญรัตน์ ภู่นภานนท์ 

63 นายกฤศชวดล จุมพล 

64 นางสาวอุษณีย์ เที่ยงธรรม 

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 65 นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ ์

https://drive.google.com/file/d/1Q6GJRGnpP-3naBED0B8NJVUCYFaUEiMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vQflnGLX9bOeeG3Prv0iiBNjhtWgmGMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSHGmkUh_7ftIbdmEZ77uTa8DNtGikKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmkyIAm3HPDG55pipDJ6DJ-3nrl0HH9R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1by4nn13RphnEEvw2aNMjxtnMJwnjOb1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152kwfbQoLbzX_n2ccxlQtXo-qFnSkSmS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4WTGUWCZ7pc1GYXZ0QpD4pUQGkd9LuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPoRueLqM5eWb2dvXF--BvAtc0d5B_AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128rZtzjmOc_7g4nH0GvSIwOxXAUGf0PB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lg65nQTUz79l9cruez4fQcgxWCrisg8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riM-FUGkqR4LmTQN-oEikMSM8FsNzLFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNGU6Gx8pYL-K4nr93ZbYUKaIjgUaSvl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxRntMVZ36Df93XZ_x-_LddrJD73aaXg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17kSM7HXg1vWMCMWwdCSgcdBnG5mUj_E_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dpc_ev3HvuidGevoj0ZbKLIxvvNWXCsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuS5f--LFhiEaIF0egtlgWAywVuGePdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QNU8Ge-nhNwwyz15R1Bupr71ZF-x6enQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EseYq3uAjyE1VVyVtBl6SWl-lg6IQC07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdD6b8SUMV0xHLu99olULmfufZJpfUP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUGAug7pdgTR9IJOOSRBkDoji-zvZ2kE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBK4tgVp8tudhvRY0s7DUdjMW5gEISTn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJcVJiemyu9XOlR747dUbx0cAJBF7ER-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOkK3zU74AWNnJxgSO5LLEVyf739T8vH/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

66 นายอำนาจ มาตรง 

67 นายณรงค์วิทย์ ถีรพงษ์ 

68 นางสุวดี บวรวิภาดากุล 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

69 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองศักดิ์ 

70 นางสาวนริตา บุญสุทธิ์ 

71 นายปริญญา บุญเฮง 

72 นายอรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล 

73 นายอาคม เรณุมาศ 

74 นายบันเทิง แก้วโยธาทิพย์ 

75 นายสินชัย เอี่ยมเกิด 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

76 นางสาวกันยารัตน์ เทพตาแสง 

77 นายมนตรี พิสิฐบุตร 

78 นางมนัญชยา เทียนประภา 

79 นางสาวปวีณา วิภาสชีวิน 

80 นายอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์ 

81 นางสาวมธุรส เยาวนวิสิษฐ 

82 นายกฤษฎา ตั้งเจริญ 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

83 นางสาวจันทนา เจริญคำ 

84 นายปิยะ เพียรชนะ 

85 นางสาวอรทัย รังสิมันตุชาติ 

86 นายอรุณรักษ์ เพชระ 

87 นายสมบูรณ์ ฉัตรอัจฉริยะ 

88 นายหนึ่งพงศ์ อารมณ์ปลื้ม 

https://drive.google.com/file/d/1aDDGuHx_BjUznSMcB9bKfIob0VtPrTU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsaSoLKVFd9UTOCjv-gSKExzawm7fQVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qN1UadnL1Gbdt89ryM9Nmjti7cyMWSqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Tdpxk1BEysCElykBWXqSA00kdJTdYyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1biKfYOk0WdaINHmXh_RKEBg30QOIwSn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ninFtojQDFvneBQE-a6tZZvtR82sX9iB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11V5xj3zlPXsi7oHVw6zLT5obMrOXtxTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbIxU9GaVcKZlnAfDL9j1tSnbXV78cH2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JRdpssWRJYLlTGvMDdhUUq0IApRsEj2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuW_W084j9y911Ksm4K9npcvksTLUQqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMOeXw55j6KtecOcrjRXp3FIFx_tcNAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWQjooKOBnOmeFcEiNix4lcLCs55Ebr3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozQrPvTzwONu4wtxHzFRLpOl84DSGKBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGI8Lfb2e4zoR-rYgwjANaBvvGtApYQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqeaODv89POmKFpw9wFHysQcx8hl2uVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-KdFRwUY36r-a7X8G7WivyQGT5V8Gq7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVh4XJsFZKbXKJCIGWLw7NHxkuRvjxB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKufBx_cu6wNFjQ-aiz8OMb1Zp0dy1uX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GHO1xwQBNTSPM0B03bo5yLlQxDUtR-9t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2bOtqckJkU1-oU5_JWCOlYZkpsJgHPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Usf-CxinYHB0zeiVHiZp9UdlIKggIrEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1My8UE2YdsQHFrAC8CDzNFMlOBCbqS0HO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6WPEd8ZN_Wc8TWuDZIe7y_CRz4P0Ay7/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

89 นายโอภาส ภิญโญชีพ 

90 นางสาวเทวี ศรีทอง 

91 นางสาวรัตติมา ไชยกาล 

92 นางสาวสุคนธ์ ทิพย์ศรีราช 

93 นางสาวอาภรณ์ นามมนตรี 

94 นางสาวกรรณิการ์ เดชาละมัย 

95 นายธีระพงษ์ พลวัฒน์ 

96 นายเพทาย ครุฑธายืนยง 

97 นางวาสนา กันนะสมบัติ 

98 นางสาวนันท์นภัส สมาน 

99 นายชาตฉกรรจ์ ไพบูลย์สิริกุล 

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
100 นางธัญณิชา มีภู่เพ็ญ 

101 นางสาวกอบกุล มีสมัย 

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 102 นางสาวณัฐธดา รายะรุจิ 

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
103 นายสมภพ ไทยสุชาติ 

104 นายชาญธรรม เพชรรัตน์ 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

105 นางสาวสุวิมล ภัทรจิรพานิช 

106 นางสาวภาติกร หนูเลี่ยง 

107 นางสาวชนนิกานต์ จิ่งนะ 

108 นางสาวกนกวรรณ คุณะสารพันธ์ 

109 นางสาวปราณี ตั้งวิชัย 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
110 นางคณิตาภรณ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ 

111 นายมหวรรธน์ จินดา 

https://drive.google.com/file/d/1V69o_hSPGqGsMSOOVvArwsJmNp_roZB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MyT7C5lhA71MxOzPf9JRkFD-DkvZ7bA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHJrPbSQqdcIzSrURvmjB4C3hTvkUZbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dG-BEwSyGqAptniqpGWN8GJJ4JFVEbbA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jXU4zAFH9uaU8J78td6WrEBfw4xdSHkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCMLwZVgqr8sIxZPE-njlXWb8WGj4-Jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHhnZPlNDoO-02qJ53XJjrAIB9HDqP_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYlVt74srxHGujidh5P7cE8z8Flc6wKV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ui9Oan6fluI-9rdTsu5Z5l3-iA9V5VwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h0Fh5YI1_yjUhZOXalKHKOcYovJJjFU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWzI9lyamwajQ_lLtYd0QvuX7c93Wnqs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcJvxIVwBJXnkq0UZJ3HU0P9YsqqYCI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WXVWtc3m7FNFw7k9sCYyfrS4_1ElNYHW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byZygN1uhQx8nQedbred1S0m42bBpqd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNOk_o5k0hilgqQ6t-oMXCoEjFLOeGUn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4jyeTe6z5z6KBD1myicdwiUMLEN2wfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJ0SuZvBULjPo189pV2cQNuXC4RYm5S0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SmXhroG6pA_NqZHpTMqTVDIDW1-hDJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0dJkXCuUmRQFyWqU2HOql62_EHNDNiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7w62H83bGeVz6_RIG-T8VQ6RbEik4pv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Q6-RQey4IN-CxynF4te9gfDB73JrSan/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QydVONjvWVG99OTIBDuJfhwegkTTkTxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15F3p840sQDTCntjzH2AKsDxBHJuVDhDc/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
112 นายวีรวุฒิ ตรีรัตน์ตระกูล 

113 นายณัฐพล จันทรสุข 

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

114 นางสาวกันต์กมล แสนลา 

115 นายปิยะ ทิพย์มงคล 

116 ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ แย้มรัตน์ 

117 นางสาวจันทรา อยู่อภิบาลรักษ ์

118 นายณัฐพนธ์ เลิศหิรัญเจริญ 

119 นางสาวจินตนา พิมพ์สิงห์ 

120 นางสาวกนกวรรณ คงจินดา 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
121 นางสาวกรทิพย์ เทวกุล 

122 นางสาวนิรมล จันทเวศ 

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 123 นางอติภา เกิดสีทอง 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

124 นายคีรี มงคลแก้วสกุล 

125 นางสาวอภิรดี ประจงกิจกุล 

126 นางสาวสมพร ธนะศร 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

127 นางสาวพิมภาภรณ์ สุขสวัสดิ์ 

128 นางสาวจีรวรรยากร จิระทวิกาญจน์ 

129 นางสาวกมลพร สุภัทรพิมล 

130 นายสุเมธ จิรธนวรชัย 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
131 นางสาวณัฐรัตน์ มุสิกนิลพันธ์ 

132 นางสาววิกานดา อุปการแก้ว 

https://drive.google.com/file/d/1fUqKHtTvdrZIcmW8YaqmpqpQVJawUhyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o50j23nrhxTtVPthL2rDw6Uio7o6qdVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11E-cXLp4fXOdv3Y4vVADHvQFjGiffdt7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lsq7Jr5C8cnUTZSXE66S1cEuqRaA60WJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WavM_X7kk6-eLYVJjspN9bNCYCO13XKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ehFFZVZq_MNmFpw9td-T1dQEw407xjLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnobhPsXrSTRG0JbOeANmQHBY7GL3uw9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4r4CF5Qq-z58ldPIctMeviIpVgu2NF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0ObeEcSFbwpN1y9UkjTM0A73EPnvWga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgwF3NuRTQQ6ECsXgThr90T1E8ibkIhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ArkeuuxIQa-1UHc7JDrDuXq73Jamn5Ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydz2Y0IBx_vejbfMxTBFzt9hPqM2K9PG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wozZepp7ya4nSnH05yY_OZCUJnYRQfAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1czLhN6RO5U132e4zbk1zdEH_oaf57j32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19AApDNhp50k7kftm_zw3R9A-DykrmoeX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xpQU4We_j6x5mMkbxHFn-iRHOqngQIUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqJORjYrwzZCqEJGnPnrjTV_0qOhmQJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u68h4cU9-Af8N4KqdBlEwmk0f6inrzO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Um_HL_sfAHwiUakPcth6XFgZIU98RKiB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10FxmOPwjGcOp4JrMKhfPY1Ccc3G9heOG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w07YfCoMRX2SPJMHitbzOl4zzLFVuQgv/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) 

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


