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รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่4 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501 - 502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

1 นายสิทธิชัย วิทูรสกุล 

2 นางสาวณิชารีย์ เชาวน์ดี  

3 นางสาวอัญญภัท จันทรภุชงค์  

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด 

4 นางสาวปิยะนุช ถาวรพิทักษ์กุล  

5 นายพนมกร อังศุวัฒนากุล  

6 นางสาวณัฐณิชา สมจอมชาญ  

7 นางสาวอริสรา ลิขิตรัตนพิศาล  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

8 นางสาวเยาวรักษ์ วิวรรธนาภริักษ์  

9 นางสาวใจรัก ธนาเจริญพร  

10 นายนุพล นันตวรรณกุล  

11 นายอมร ศรีไพโรจน์  

12 นายณัฐพนธ์ ชัยประดิษฐ์พร  

13 นางดวงดาว สุวรรณวงศ์  

14 นายวิชัย เหล่ากิจพาณิชย์  

15 นายประลองพล หมันมนต์  

https://drive.google.com/file/d/1iYNOJzCuy1NK1Gy-04mqqP7y50XrNvsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLaTlawLFtVlSnXGzbRqLjXI8kg7sJL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VfD_8wBaxLYM4BtfU6yOQidzHpqb5BSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-KKn7v-KkYLPHEg4b6woVudQ8FCzAyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g78mmj2h2nIuQg8MuifV0iiI4AsMapDp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1jrmdYXfBREELog0gqLrstId1aJZ12n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-5tKdeHrjc1aIYhFHGPaM5I4IeB6Q6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BW5QIvnt5MEoiRsdAQjGg41x5tX2AXiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_x7gGwRaMESv4Fb6gb0BZq0ktquofIQe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ZGc_k1-2i61JrAfJ9GX3-Bwk55PSCaz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VkXsXy4aqVxK8do4pkcFtgYB7w03d6p4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQHfSeTLGZtApNiG-lSlR93Frz1jLzLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psJR83wLsEzBxYRPoTTBshG9V1tbIGSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSwO1J5ts6sRGHi967SAHLApmu4z_Guq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18l0erR_5P2sNVP92XqsVJZ6DYTyMAeYs/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16 นางสาวสุธินันต์ ประทุมมณี  

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
17 นางสาวภัทฐลดา เตชะภมรกุล  

18 นายมนู พรมจีน  

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

19 นางสาวณัฏฐ์กวีร์ โกยรัมย์  

20 นายนันธวัฒน์ ธีรปาลวาณิชย์  

21 นางสาวลัดดาวัลย์ ซื่อวิศรุต  

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 22 นายอภิเชษฐ์ จันทร์ยา  

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 23 นางกฤษณา คงทอง  

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24 นางสาววันราชา วิเศษโสภากุล  

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

25 นายเกียรติภูมิ ต่ายตาม  

26 นางสาวพีรินทร แก้วลาย  

27 นายเสริมลาภ ปิ่นทอง  

28 นางสาวปรินทร์ ปานคล้าย  

29 นางธีรพร แสงจันทร์  

30 นางสาวปาริฉัตร สุดสาคร  

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
31 นางสาวนภสร มหาแก้ว  

32 นางสาวสุพิชฌาย์ อรรถกิจ  

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 33 นางจินตนา แสงจันทร์ฉาย  

https://drive.google.com/file/d/1sPsD95b3Nkz9reFeXAWo5iYWqxfsTUU3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DKEqmy4t0UGaGi6Lqwd7QuKw327GUR5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_JaxbpQxSiiuIAvl9F736vAy-ivQqQrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPo7gkc8jsucKP62OvwG-VDxhQnjzw96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhBgFaI_-LOcbEhblJspRrrCgNB2TGbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-s3iYvPAU3RaBNL_QDlpj-I9GCwWUV5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAeFvBLcScWxQC6xBKowcx8bCpXevr_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CcOuEpZD4OXICyJqBJ4Eh2zcBKYoj-0m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLZaHd6gcwJwWEXUgOaMjMEk8Jhhh1Sk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1994v41t6v1FXjA2TsqG2xS2SSN1AqmVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UmEbTtJM7856aX4YxD6Av3L2rVSp_a4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zPZNtjYEVxT_FANm0cxk8HyFAcM5xfB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRmUgsdxglMNIDvb1hH8ZEm-rs1ydYs4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15leOihXsoidlLhU8rXdEWiOnSNBTL3sy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NeVIh8a4ElE97rU_Wcpzsq80ked9sWJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogB0Z56CR4sQupKH4sVTLf3T4sQyZPgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hxfx-i_1pl_oQSSiznD2X0O8oBj8kSER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP9SEwMx_lUx694dmP542-SrXrns-XEg/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

34 นางสาวมธุรส ทองช่วง  

35 นางสาวเจนจินต์ ธรณิศร  

36 นางสาวจันทิมา ชลสินธุ ์

37 นางสาวธาริณี สุธรรมสิริ 

38 นางสาวภัทรนัดดา ประยูรเวชช์ 

39 นายวีรยุทธ สุธีรเจษฎา 

40 นายธีรพล ผิวพรรณ  

41 นางสาวจิดาภา วงศ์เทพวาณิชย์  

บริษัท ทูนประกันภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 42 นายสาธิต สนธิกนก  

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

43 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ อ่องสา  

44 นางสาวพยอม รัตนสกล  

45 นางสาวกมลพร ล่ำวิไลย  

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 46 นางสาวดรุณี ประเสิรฐสาร  

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 47 นายเจริญชัย ศิริโชคทรัพย์  

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 48 นายชัยมงคล สุงสุวรรณ  

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
49 นางระวีนันท์ มิ่งธำรงพรภัทร  

50 นายพิจารณ์ บุญนำ  

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 51 นางสาวจารุวรรณ ศรีประเทือง  

https://drive.google.com/file/d/1g6tfgyJK-5WZUqcpDjN8r2UtbMy6YJVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18JYc_V0vlC8EsEdyofFoSgF16VCpHz-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvJ2aTHwj3Vp7lwC4xBW8t-L_sZ3Ltc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8jrdMsn6l3556Njofiydv3PhAAzOqb6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AQsGBrbHl09c7uRJGXIIoriLQ0OcbFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCMkMUta-h-omZpaWVB1E0UN_l8FPR4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AuTr2z7fjjY3Ol2JXHCS9-XKVgGe0OaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119VjtQMbD_o0DZ2YHlDx8aaYW8_tkJ_P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xl0ca1DZNMos6yWZFLowEUtPcUGn_ZTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-rIoDlQeRUJfQE0RqULL27msaDECRLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199Kid0Kb4b25f2OriJ6HSM1CxLN1OzOZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFZPGd0lBvIoILNzmdmMQ2MF7facPExv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UQFB-q2MKpp2gJSSjCEomYka0Eq4Z5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iViANU4S1lHqo7LjAvgX8RC7hgHuy5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6hWq5DxhmZmW9EWugwTINL3Hr-VGwUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEbuXr2u6sWbO0c96eStFaBtIcuVBp1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0mt5HPUpQAPb6DVvqeF33zcvRTiSlkf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fsR0dWF6dAf_zUTzanwG_ozYbKqG8bCl/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

52 นางสาวจารุณี พุ่มอรุณ  

53 นางสาววิไลรัตน์ เพลงปาน  

54 นางสาวบุญฑริกา เสตา  

55 นางสาวอาทิวรรณ อินแพง  

56 นางสาวณัฐวรา เสือสิงห์  

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
57 นายชัยวัฒน์ อ้นรัตน์  

58 นายกรธัช ชวสาธนกิจ 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
59 นายพิริยะ กลับวิหค  

60 นายประสงค์ ลีฬกาญจนากุล  

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 61 นางสาวพิมพ์นิภา คุ้มพุ่ม  

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

62 นายธเนศ จิระชัยอนันต์  

63 นายอำนาจ จันทจำรัสปรัชญา  

64 นายถวัลย์ ลามณเฑียร  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
65 นายพิชิต เพ่งสุข  

66 นางสาวชูชีพ ศรีตระกูล  

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

67 นางภัทรียาณี เกิดผล  

68 นางกรรณิการ์ จารุวัฒนกิจ  

69 นายโสภณ มะลัยทอง  

https://drive.google.com/file/d/1QLdDh4Jd7zcTOBh362UPiJaqjFE5b_Y3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9-7yd7Xt0drlXmBvlX8etGVa6ouTN_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxP5X6I-sJzAETutuV8xKuVErsEi_6aq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13I8DIsQPyHTdl5J_77f-BOi-KnBbXp3x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lOcK-C4qn1SmTQ48IwDnDgUJc5xP_QA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tkj6GPV29BM8cI1yVSOtzlWMmMf25mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJGDukrNvgxXyOr2DE63bSozNYTiHrVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CExeBLuXltd6T5DNskHf0KpEitysWo2E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1So8k2oyvmSKCG1WI1QHXQX8wRYC2X2Ub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wWvff5zpX86I-rMcIHWhgH1SVSbb_qmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7jIhuX3fMY-eYRRD6RJ3-wcRNr7xlFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rWpgmjXd0g2B_AcIEceOe4TFVtD22My/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D-UTO2Xdzr0dU-RemOuIckwerI4Y7NVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqa8J2UlCpmzA7iOuloZQSemAnL8dxoE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcZ38QwqxTukP4ne7tf3ye1mDigWdUyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4MqVV1rjfk3AuQAmZ9Mj85RiKcGplrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqJpZFowx7RdgVO0UX5NgW_4591PWoOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFcMkJiwWq8dxQ8Y2PDMvdrVqAEq6VrY/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

70 นางพัชรินทร์ บุญชุ่ม  

71 นางสาวณัฐกานต์ กันตวาณิชย์  

72 นางสาวจีรนันท์ บัวทรัพย์  

73 นางสาวเพ็ญอัมพร สุวรรณ  

74 นายศุภภร ชาญกิจเติมวัฒนา  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

75 นายสุชิน เผือกขาวผ่อง  

76 นางสาวอาริสรา เจตชยานนท์  

77 นางสาวกรองทิพย์ สุคง  

78 นายประเสริฐ อ่องลออ  

79 นายกริชนคร วนะเจริญ  

80 นางธนพร เมืองสง  

81 นายสำเริง เพ็ชรประดิษฐ  

82 นางสาวขวัญใจ เถระสุวิชะ  

83 นางสาวจุฑาทิพย์ สลับลึก  

84 นางสาววรัญญา นาคสุวรรณ  

85 นางสาวรจนา กิริรัมย์  

86 นางสาวสุภาพร สอนศรี  

87 นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิ์สกุลพงศ์  

https://drive.google.com/file/d/1FKnygTNLezWa2SgxKkkdO8-jmoISv6Wl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQkm5oRngzIe_0b1k6G9bTe8TP-KqrjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nH78jKeAWywCYFbd7j6JyZqWKHgrV0CC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3Ui_XV5I30CR-CX0ZPKqkf725s9uwJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErlKaLc9urzWH_8lMY5aoJAtbmPilEIZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUaUcXDzV5BmD66iuFxhoSrH-jkBI_uc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s118bHWelP9oIeoHp9SqyrNz5aGZweuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BuKX02-P9Uxvtpx63oMgl2hLqswnlPKK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_X3sK2LVYR1HG__RnzOnHDSYMFoDCRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbBgsolsJLPyzrK_Wbel_LnZP29cz-1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu963OS7KCb6jmDOm8I2IRQDlOB7gl2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhTSSDyfUnNUScLLVUpA-UOSfWUjsoIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SkoKGtXMJnoN-XvpxScpwzLsDoimT3Co/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uzbddiI9zUK3tqw4AXTuXZD13nEYPfRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEgZptCX6egaa8g1Bp8JhetT227h1lOt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q98JZBh4rMZZQkgsLjbYRjAaDSCYpb-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyqUY0Mx8MPliUgOg5hl6y_eSyUcCAh4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YaDaX6bmFP8g-2r7KR4O8uqaCSNUo3r/view?usp=sharing


หน้า 6 จาก 7 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

88 นางสาวสุกัญญา เสรีคุณธรรม  

89 นางสาวคนึงลักษณ์ ไชยชมวงศ์  

90 นายนันทพันธ์ พลอยประสงค์  

91 นางสาวจารุดา โพนเงิน  

92 นางสาวอนุสรา นามสุด  

93 นางสาวมลีรัตน์ สกุลเอ่ียม  

94 นางสาวเสาวลักษณ์ พญาครุฑ  

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 95 นางสาวปราณี หาญศึก  

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

96 นางสาวจรุงษี เข็มสม  

97 นายชัย สองเมือง  

98 นางสาวกัญญา คงรินทร์  

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

99 นายยุทธศักดิ์ พรหมธาราทิพย์  

100 นางสาวอาภากร เพียรดี  

101 นายธเนศ พูลลาภ  

102 นายเอกลักษณ์ มุมทอง  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

103 นายณฐนนท โกยสมบูรณ์  

104 นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ  

105 นางสาวปิยนุช อัคคะพู  

https://drive.google.com/file/d/1NYFxbKibXCkWX_Dl6HBIcA2_GvBPSWyr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ji0S0Voue1lIm0bEhSCUzmV7mPJ2CjiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBUe-oYvobMV-TC3AUesyBJps-xHaib7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194CPcOC-CvsZ2NB47yk59orTQEtmxrT0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP1kG0o3rUmQQG-KASGTiLCNJLJQ0oDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SDseZ1sMrtsYa1qeKll6xGiY0sKAdrB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNG08Fe0RidObzp5r1njJMPDWzDzSTKc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Sx8INstie4TL7wZ0RzzPEjfkmRuyy7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4dSaQeWubQ4gP2DKqoqac0NJFlZhrnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15KjLC_SgDg_aYiwIDsxx-qGzvYNZmQOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2PRo80o4lnG8tPho22oWsyGbsqT_FwL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8iTD4CPSA1cxqhDMZzQG6fNgSiecdpy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWbvp7FvlI1p27pjrgRqNJgHjda2v1d9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJnEJzAmnaODaBGCitoxjng8KY9DgKJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9RgJSSmxIqPd-mCJBes4GTQDzxd9Ppz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUFWgiJoVQ3Xn9xex3JnTOrhi0CVFsiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-dfvlcR_-cth9swuh7VjGciKysu3kRa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dqGEzXkr5YH6KOyjJuKXNfnifFCOYDra/view?usp=sharing


หน้า 7 จาก 7 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
106 นางสาววิชญ์ชยา บุญรอดสิรสุทธิ์  

107 นายธนพล ธนัญชยะกุล  

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 108 นายวรทัศก์ ดิศรานนท์  

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 
109 นายชุมพล กู้เมือง  

110 นายกิตติพงศ์ ปิ่นทอง  

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
111 นายธนาพจน์ พริ้งทองฟู  

112 นายฌามร ชิงดวง  

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
113 นางสาวขวัญวนา บุญสันโดษ  

114 นางสาวปาริฉัตร์ ฉัตรรัตนกุลชัย  

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

115 นางสาวเพลินพิศ รุ่งเรือง  

116 นางสาวอมรวรรณ อ้ันหม้อ  

117 นางสาวเรณุกา เสาวลักษณ์  

118 นางยุพดี ยะนิล  

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/1e8c9JEXSYTyD8UUlvAkAZMXdLVkQsSk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQYWcj5e1wTjDISvyfxidKgcCbKHoher/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ySjCmj0bryD011J6Qco6Zm5Vm6AaC8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wjpIs_hu_uAJrWAdYP0SQLPAatDxpqwr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uotnwnghpRvXtMpRoVoa1v_83Dt3lPsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIjsGxi_Ph4ZbrXOZB8zh87yAWqpLY3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fCki68UyOpMs-Tcc3xVq7Wyf7qg5Yr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D32lH8T5oJGUJxAcWB8XodVcKY-8BwZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-yv-JWwThqF-oUByPVujl0kQ4Qv-3aM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1af0J_hPj4reNXHhm5efSPU1PUD__mhkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7hRCAPlJymsODjPERswGKFXrN5JPBiN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oq6UK1D7wufmMzO9uYQMyqRrBpQV_vZ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iD-kIMghzifFUDNtB7nMpwdWU-iQwkmt/view?usp=sharing

