
หน้า 1 จาก 8 
 

 
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่5 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501 - 502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  
  

1 นายชนัน นิธิธรรมวัตร 

2 นายเมธี คงคามี  

 
 
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด  
  
 
  

3 นางสาวสมจิตร เตือนอนุสรณ์  

4 นางสาวปรียเมษ วุฒิพานิช  

5 นางสาวชดาพร คนชม  

6 นางสาวอัจฉรา บุญทอง  

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  
  

7 นายสุรศักดิ์ ธรรมาธิวัฒน์  

8 นางสาวกานต์ธีรา ตรีเกษตรศาสตร์  

9 นางสาววันทนา แซ่เอ้ียว  

10 นางสุภาวดี บางเจริญพรพงค์  

11 นางสาวธันยพร เจริญคงสกุล  

12 นายอิศรา ตันประวัติ  

13 นายส.บุญธิราช ไทยวัฒนาพร 

14 นางสาวจินตารีย์ ชาสมบัติ  

15 นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์  

https://drive.google.com/file/d/1F0tQd9suQR7fHXDwUtOZji-GX6cjszli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11di8-W6ocSxGWuGPoRr3fEmJ8hiupKpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UaNAGgEWX94SVrcPjvJ0pn3IAQ_3U_iX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9QHd7r222QnQuJP7CeMbT5FKOUKaJPX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jyQ2Ax147-rx_rtaP_F5GScGlB74EPQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTP2H66I04694B7lX9NvXuMeOojhfmuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuphRzByFL0pJ3cNcTo63HNNJ6kqFgu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-J6R0KEHh4HYj001jcuYPBUKexNg6MeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188_BHfhV0HDXJVswWYEnPMfj8lOUVy1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LVtMzyMoVaoWuVf77QqtP-XOz4r_JLcl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPpZFZVsjed208gRdzqu9y43K-bml0he/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_3fKJmWoHJY5gLlk7j2iVt2teoBBPdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1am953c3E7wyZVEvpjWfMwo5ftGU4MbyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yy0302OpvaYqqj9Qf2J9SN4C5c8QxCuq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYumixdQtOl55hrSUMMHabMj7yYg-gQb/view?usp=sharing


หน้า 2 จาก 8 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
  

16 นางศรนีภา แสงสุกใส  

17 นางสาวเอมอร เสถียรนุกูล  

18 นายวุฒิชัย ทองมั่น  

19 นายเอกสิษฐ์ โฆษิตหิรัญนันท์  

 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

20 นางสาวสกุณา เลี้ยงชูวงษ์  

21 นางสาวสิริกมล ศรีอุทธา  

 
 
 
 
 
 
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  

22 นางสาวรสสุคนธ์ เชื่องสันเทียะ  

23 นางสาวชุติมา อินช่วย  

24 นางสาววิภาวัลย์ ผ่องพันธ์  

25 นายอรรถพร แซ่หล่อ  

26 นางสาววัชรี อ่องแสงคุณ  

27 นางอนงค์พร เตรียมล้ำเลิศ  

28 นางสาววรรณริน กาสลัก 

29 นางสาวกาญจนา จิตรมา  

 
 
 
 
บริษัท เจพปีระกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  

30 นางสาวพจนีย์ ทิพย์ศิริ  

31 นางสาวอุดมพร ละมูลมั่ง  

32 นางสาวนันทนา หอมนวล  

33 นายศิวะพงศ ์โชติพันธุ์  

34 นางสาวรฐา ปัญญาสมาพร  

https://drive.google.com/file/d/1E9AHcdN-wZwPCgjLxTOobkZhnx2kqVW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-JIwAZnqMi5AKLQZfK9PfrmbUrnooCR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0TpsIEUTAVkkm4ZhbVWRLlabFkScxQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QoYUJxMqG-QqzcawPu1k_uU7ZZOLZqej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upDNejGNo40mgEQlmlOvCyDUyf763I9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9df-3eDWlIFWIz6eQ_OCvdnvlHFDDpi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYheyLsTDw5KBd9cG3n3PI7tIfS3Hbmd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15i91x_vfAX_ewjVTOHbcZy75Frg6S1sM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QCRAnsDcrA5yMNmA9nGi4lMLM1ldrUYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzyvG3OHuHKILaidiL1izUj1DnIQWmvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JaCiYw0vNvw0rcidbkNVtTNeIW2y_RYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tgHgD4kZssDUCXZG5i9vXv0hZN8NBvyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxHYwCqA6_WLbFiBO90nmtZVR4g1iwcp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAZP0Cz_ia0lXL8Lm_ygb6_qVOKnC_ZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTdiyn0xjywtKwL4Iaa0A6SFY2jLHs4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWoSVCDDTzyF0UkFD8v5_Fe6k4tbOiVb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_yKhhp8zjVs8UivnKey6FNwYbwRZCD28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmfWnB8yhd8j_tifww-oIHQSYwbitioj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jT504KFlldrSSLKk22uMwZCZi9EbU5Zb/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
 
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  

35 นางสาวจิรภา วินิจชัยนันท ์

36 นายสมจินต์ วามานนท์  

37 นางสาววลี สุนทราวงศ ์

38 นายอัครเดช น้อมชอบ  

 
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  

39 นายสันติ สิงหพันธุ์  

40 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ สุขพงษ์  

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

41 นายสมศักดิ ์ จิตตภัทราภรณ์  

42 นางสาวชุฐิมาพร แย้มเอิบสิน  

43 นางสาวสุภาพรรณ จันทร์เรือง  

44 นางสาวสุวรรณี ดำเกิงลักษณ์  

45 นางปราณี มณีสว่างวงศ์  

46 นายเฉลิมรัฐ รัชนีกร ณ อยุธยา  

47 นางสาวรัชฎา ผาสุข 

48 นายชนินทร์ สุมิตร  

49 นางสาววรรณนภา ตระกูลไพศาล  

50 นายณัฐวัฒน์ ศรีเจริญ 

51 นางอรสุดา ไพธรรมโชติวัฒน์  

52 นางสาวพนิดา มานะชัย  

   

https://drive.google.com/file/d/1ZU-RPf1vGFake3YGuLYImTZuW1zmUadw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lpYRIiTlXuzo736786Hvv2KJFSY52Wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDnTvIBNxAGvDmYZ1xn_pR7kMhqaH6dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUOSqKw4UCN7i3rx1KgZ7CnfakVRih6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5rreBkKqP9SA5SsMuBgz3FgCJT4fFM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fnjl7zXNpION5TryDAbwDcBgWGUjh8Ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlQxZgCSHCJCGIuBZoXADr0ACIdu0QhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ak7GXu0nWDhzr-z_qE7R1QfMDT01hXk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGwNN4PBlMqLVkcYtLN57quqevMxu7w_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AQLjCyt4acFAd6XI-n61XyPtlZ8Amjp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNYV9QcNX_zQ8Ef-wa11HUSOnAjzMAl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m429vxWMgu0D0qVc_eKpYfkOPT56O_TN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I8Bm-p1-Cx3i8298mDD2WXBNQReTTrE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZyNXRewdcxGZ3PyzYmXzEfU5O0QTgeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AocDWE7STWP-A67Kw7jjSLIcryrHNjDm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bHft70L4WB-76rJxxBScMtxhk3roaFOG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CSxPW-f5b0FWlpqemFrYuMzBGmJklNUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOADC4ypUFUqafZzgLzVDlqQwHfRve49/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  

53 นางสาวจุฑาธิปต์ จิวระโมไนย์กุล  

54 นางสาวอัญชลี กุลพักตรพงษ์  

55 นางสาวศศิรินทร์ นิธิธีราพร  

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 56 นางสาวปภาดา กุลขลา  

 
 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  

57 นางมุจลินท ์เหล็กกล้า  

58 นางนงคราญ แนวดี  

59 นางวันต์ธนัท กระจ่าง  

60 นายไตรสิทธิ์ ชัยวิริยะอมร  

 
 
 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

61 นางสาวโสภา ราศรี 

62 นางสาวมณีรัตน์ สายสกุลศรี  

63 นายวัชระวิชญ์ พินิจชนานันท์  

64 นายภควงศ ์ตั้งชูกุล  

65 นางสาวเจริญขวัญ ยศเจริญ  

 
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

66 นางสาววิไลวรรณ ศิลาขาว  

67 นางสาวลัดดา ตรีจุไรพร  

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

68 นายอาชว์ ฟูศรีบุญ  

69 นายณราวุฒิ ธนาธัญสิร ิ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 70 นางจารุกิตติ์ ไชยเดช  

   

https://drive.google.com/file/d/1px6dZAVsCyOD89NNoclW_ZrtbcqIJZ_t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qXUM3BfRxtN5v3OVFzEVpc181yvABzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsCff6CsYh6pQLYkwXnDi1k2Zs5Uf_MS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXsWvwcAWb0f_n62f42jUQ2kzAMUWae0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf8SE0wyjcgfEGBI3FohvplaaOAW7a5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTA62p7Bago71jUBfnFdmcMWluR7pQG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VFAw6l5jLZ8gHz1TBv1eJUq6g6QaG_YA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUVDMCHnRmeXOuP-mpsIK3kWQmIaFoYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvyY24zO2FK0qtroOvG0CJnrnHk-84Mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFa83Ax2FBL4R-16Q2_sN4ajh_ZjuTha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-vW675Af-B4rHAdJ-c9E1muwWG64tA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLqQX_0KtRLNg0Z_HV6IDD4UrwlKZXM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjrb4dEM-nYHYcfp6gjx9tbOcK-SmylJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_f5ONtwuf7aD1IdSxgblu8w1x9w2mNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcMVZOQ1inAPoHmpjZDtlY2ZjHAXiA_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNKPcuT04b9N9L-m96ir9i8WgNXgdXgz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1na2BKsdsEM5VBaVrRN_mUpUw8apSYkt5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhzEoqyuVa1yMm0cDjtPzt1zDJ9YtPPL/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 
  

71 นายศิริพงศ ์จินประพัฒน์  

72 นางสาวดวงกมล ปรางทอง  

73 นายศรชัย ชอบทำกิจ  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

74 นางสาวปณธร สิทธิเวทย์  

75 นางทิพย์สุคนธ์ ปุริสังคหะ  

 
 
 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  

76 นางสาวรัชนี โพธิ์พงษ ์

77 นางดารัตน์ ซุ่นฮ้อ  

78 นางสาวเปศลมัธย์ เหรียญประยูร  

79 นางสาวปริศนา สิงห์อาจ  

80 นางสาวสิริรัตน์ สุภาพโสภณ 

81 นายวรชิต พรหมประเสริฐ  

82 นางสาวอรณิชา มิโต้  

 
 
 
 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

83 นายวิทยา ไชยสุกุมาร  

84 นายบรรพต บุณยะมัย  

85 นางสาวนงลักษณ์ สงวนพงษ์  

86 นางสาวสิริพร พฤกษ์เกษม  

87 นายสุขุมพันธ์ ถิรจิตตานุวัฒนา  

88 นางสาวกนกวรรณ ชาญบัณฑิตนันท ์

89 นางสาวสาฐิฏาญาพา สิงห์โต  

https://drive.google.com/file/d/1qUekgdeTH6gDjQlLksziRBlEcPTgOj7A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ej7S6yG2zoYSvHoumPJAEYnHPJI3ht0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jW4P5SD6Xz-WdhDC8lO_GJkW932MXzrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTWOIjw9xjq5hE0WgzLMv3YM8ltaEc2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymIuWI4etbNpyFxYFaxfiA2ioahcYA6l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVCDq9ffMaPdodzYQn8DcFdqvPyZB9D7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hl08qmdAseh8_11vmRKjqYLUYBhailhE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wr7Lr2eKwS4l9-m6dI0Is4vy1hI-iyXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3WeNFPgf30JvoIzadyQyiu97ZR2zQHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TEJV4LXdOvX512E6KyNCv7eR-FjLp8D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZQ-WqhSO5sOfCDV-tBzl6t6W-FHTq8B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAgHWXLEIYziwDqxOid2rRJzogaYGP6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g4hT-20KUf7uhab2iJLKcCWW3LQ0r0RL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIpCS5PH13EWPWyuBYw0enYhN2R8aQDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCbTxzFyuEsaYGc1z63vJa2tfJsiCuiq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTIVkiJ8DAQn5O9nyGKksbKlxMUDCAoV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHm9PK1SnHn1blLAqItI88kKP2vMP6Co/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150hjr-hM1gQ_JDW5kEbEDJeWyjcu2Nk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rfy13r2GunrTAoyDr9pRqOZ0UqQzFIRg/view?usp=sharing


หน้า 6 จาก 8 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

90 นายธนัช ศิวาลัย 

91 นางสาวภัสรินทร์ ไชยวงค์ 

92 นางสาวพัชรินทร์ จันทประยูร  

93 นางนุชจรีย์ เต็มเจริญ 

94 นายปรีชา กลมกล่อม  

95 นางธนิดา วังสถิตธรรม  

96 นางสาวจิตรลดา สรรพมงคล  

97 นายชวลิต สุภาผล 

98 นางสุขใจ ทรัพย์สิน  

99 นางธัญชนก เป็นขลุ่ย  

100 นายสัญชัย สาครเจริญ 

101 นางสาวยุพิน มีสุข  

102 นางสาวศิริวรรณ ภมรพล  

103 นายพงษ์พุฒ พาภักดี  

104 นายชาติพลี กิจรันต์  

105 นางสาวนิลวรรณ อร่ามวงศ์  

 
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  

106 นายไพบูลย์ บุพพพันธ์  

107 นางสาวเยาวภา วงษ์ตระกูล  

108 นางสาวสุกานดา สิทธิบุรี  

https://drive.google.com/file/d/1tBP1ivQGtme9yFokZS1HmBp_SMrLl_CY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5iRq02DcL_HHCvZYJ20Se0r84Z-hQfq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184ZM688uoNpBXMRIvfmX109GfgIDFdb1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3HkPUxfWAe35cJgGdOH0JXGb4yXaUgO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhIxnCq6MI_PhEVW15kMTe7qjbprjlkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTsuMIDLfR_1xdPEH0Qu4mMSuxtO3qa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU6NkHDyrDW7BAXFbbh0Sy2fn_jDQJeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMzwvTYceWgUFTH6OU7qzw30mFyPgS1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfB4Y8SjLm7cE2_6G_6m6FQxp8dQLqmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9LmksmFaCYHfQ-poMJeuC907VTRq3Fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14A6wgHaGoKHicbaT4MzMV0fftUwEia0f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V07TEKhJyq7exlsWStp88nkASdfXYyJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VwqhTZGReOqjbW0SMUe6okMwF3BnLHX3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SSzcYSIgP-pK1BA3SvdxIy8Kk8IbKgN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogAKP7fUSdzXmXWywxZaB3JxWxfUPy-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4R3egCzUKtv5MUwMW7g8xJ6yNrBRFYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifhLUUPA6axMKwA0v5Aeq-jCg4tUkz7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xdi1TyxFNSsAAHrTH974Fe8VtIH_Jvj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTLDkg0CWKhbwywGblODeEIuEij-XKfa/view?usp=sharing


หน้า 7 จาก 8 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

  
  
  
  
  
  
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

109 นายนิวัฒน์ ศรีวะลมเจริญ  

110 นางสาวอารีรัตน์ สุทธิแก้ว  

111 นางสาวสุดา ฐิติพันธุ์ดำรง  

112 นายขจรศักดิ ์กระจ่าง  

113 นายสมทบ เกิดเชื้อ  

114 นายวิทยา เปี่ยมยา  

115 นายสายชล สมประสงค์  

116 นางสาวฉันทนา ปานชาลี  

117 นายวรรณยุทธ ชาตรีชาญ  

118 นายสัญญา เวสา  

 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

119 นางสาวปิยมาลย์ คงพันธ์  

120 นางสาวจริยะ สงละออ  

 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

121 นายอิทธิ โพธิรอด  

122 นายบุญเลิศ สังข์สุข  

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 123 นางปณิตา ตันศิริสิทธิกุล  

 
 
 
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  

124 นางสาวมนศรา ยูซบ  

125 นางดวงตา นุ่มเอ่อ  

126 นางสาวเยาวลักษณ์ ภูพานทอง  

127 นายประชัน อินทรศร 

https://drive.google.com/file/d/1LFbyiKuZxJWmN3ABtofpbr0DbR1b97qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14FNhqiRGEJKobBPt-e9Tid4qkb8dpgSz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_g6zT35VwP10lni4ELbKSCQ6cuFBoZPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHdrki4L3bhjBNJCZvxoPnqQQRJf2DDt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxnfWVVIXdQHQzAp5AsDLG_K_mFQ2Q7Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2xYUBP5y1lZa-EyilM9EepQwmt5pvsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw6T8KhMVlfEte76AYIHsCFIdJqczBq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8WiiXx9B9jBr81EUDK1SRYzK-LU4nCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-gGzoLM8ZTK4K8_sjSC62HUSzTvaala/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f2T3E8DpkePyHxr9VDlgYS_3z3vPkksr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQFgADwQ8FtQguPxg7mcHyqplYQjD6GM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBRpcadZidexqy1jbVXOxHBtSuppxIPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWN6svPdzandEwt2ZeTgSbbydyljiz3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rLqPUHpQWnLVjLcGF83MXLWK7eEN70xW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zpaULY16QsGz2-0erXllCmvM9MWU5ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BUDutTmNl4Uqgz2gqkvka8RjW2hrDSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJ9FUbUco0eeibzV4vn0UJQtRfJ5ZCUS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l24oXJi4G2a4VaBWwsuKckURX8aEzbfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DI8gBs6tc8xbBKsUsy0m5EbZvOs8IIXb/view?usp=sharing


หน้า 8 จาก 8 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

128 นางนารี สุขสุแพทย์  

129 นางสาววิจิตรา สกุลชัยแก้ว  

 
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  

130 นางสาวเกตุแก้ว มุขบัณฑิตพงษ์  

131 นางสาวชูวงศ์ มณีศิริ  

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 

132 นางสาววัฒนา นรสาร 

133 นางทัศนีย์ ยอดอานนท์ 

134 นางสาวศุทธินี รัศมีทากร 

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 135 นางปณิชา ทองเอมเอ่ียม 

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

136 นางสาวพรรณนภา โพลดพลัด  

137 นางน้ำฝน อ่ิมโสภณ  

 
 
 
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  

138 นายพรชัย แจ้งกระจ่าง  

139 นายพิเชษฐ วงศ์ขจรไพบูลย์  

140 นายประดิษฐ ใยสีงาม  

141 นายสมบัติ ไชยศร  

142 ว่าทีร่้อยตรกีารา อับดุลสะตาร์  

143 นายวุฒิชัย หมื่นพันธ์ชู 

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/124j3ID3dEYBCXDki2gAcIYmn7TrdYtqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EIoTMzOloCCEo4vmWs85FKvYTHNh0IAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdWaTnMfr6_Zd31t58p-X_xiLT_gINhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCXHemeX9IsbZpQevoD7AaWvIcTabWIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK9BnjPzu80ALfmOTOZTkvXqDlG3D0-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16v93jRPZPyfc83Q9sexzAHcDRnLHQm1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzTYs8aM3qTiMHkV6Qs9m4Gkm-WKqmAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XEKjyJHQkZWCrDkx6I7RY1TjgRsW_4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gyIx11fHy5o2hM5TCwMecqzoDNYC-mGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p7A2hyGirWk95fByasXYRtEylVbSpeoV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRZaqPQ14MydO73zddyuOTesP0mZQzPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REknZixiy1d6dS0vc6H3Fq8f1q2bw2Lu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2wPRjujqQQX8KMBcH7KSRWWexfkZ1Lf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csiJxPyJjcI7_l6hEPpYmQN4lKdS0lQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYgV8SUm0BYnYZlD-A9QRd8J9WN_fOBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQeDr1Ju0hyl7bYjfUYFXvHtA4YNdV7i/view?usp=sharing

