
หน้า 1 จาก 9 
 

 
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่6 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501 - 502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  1 นายวิทยา คลังดิษฐ์  

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด  2 นางสาวหิรัญญา ชั่งดวงจิตร์  

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 
จำกัด  

3 นางสาวปิยวรรณ ชูจันทร์  

 
 
 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  
  
   

4 นายวีระพล เชนวรรณกิจ  

5 นางสาวทิพย์สุดา กิตติวุฒิ  

6 นายวีรวัฒน์ น้อมจิตรกตัญญู  

7 นางนฤมล นุชพันธ์  

8 นายสมศักดิ์ ตันติ์ดนัย  

9 นายธีรพัฒน์ ฉุยฉาย  

10 นายปุญญกานต์ ตั้งบุญญศิลป์  

11 นางสาวสมจิตต์ ลาภอนันตผล  

12 นางสาวศันสนีย์ สันติพรพงศ์  

13 นางกันติยา เรืองพัฒนาวิวัฒน์  

14 นางสาวศิริพร โพธิพงศา  

https://drive.google.com/file/d/1p9IapeZSxrIDxwF31_w70pVVH8BleIWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11poTQcL3j2w_pC1QKX86niBwmDT748B5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdwXf7wMVw8ydunhUn6LRtXKSE5F54cA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPITB4azFv7xBI4a0eqb04RQr_n2PX7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XkGDxzoHAC9Oam2n-kJP585JWs4AT0Ym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zWZHl6exgVX5CXdwE99RCgNf2-MHxGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xpytW2Soeh9pOV9gJpR7NBpajnpKX7IP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weXdIOC5kEXDPSuDvLa7F0V7BAooeisk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJ-ZaDuziFaCRPqhCcuNhJFGM4GaK5Dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CouOVbsuRZrS5uBfyeluIV1vvJSBPqZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktEcxjFaOs7Tr9EMTbZEQeaj-7t4wZCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrfdAsapP5m6id0MiYYr3CjFmuW7Y9qA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jq8HW7txlI_eepn9JxSxEHEKdMpQx4kl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M38h5E4DEXLjn57TlEkhiIORPK4iZcyd/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 นางสุรีย์ ฉัตรทอง  

บริษัท คิงไวประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16 นางสาวรุ่งทิวา กิตยานนท์  

 
 
 
 
 
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  

17 นางอาภาวรรณ์ สิงหพันธุ์  

18 นางกมลรัตน์ โชติรวี  

19 นางละออง สุวรรณรัตน์  

20 นางสาวประภาภรณ์ ตันติรังสี  

21 นางสาวดวงหทัย จารุกิตติยนตร์  

22 นางสาวมณฑิณี สวัสดิ์สาลี  

23 นางสาวนัทธมน สัพพะเลข  

 
 
บริษัท เจพีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  

24 นางสาวอุทุมพร วงค์สิทธิ์  

25 นางสาวนิภาภรณ์ ศรีศิริ  

26 นางสาวสายสุนีย์ หนูเกื้อ  

27 นางสาวเพ็ญทิพย์ สุขสวัสดิ์  

 
 
 
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

28 นางสาวจีรนันท์ พิทักษ์ศักดิ์  

29 นายมานิตย์ อดิศัยเจริญกิจ  

30 นางสาววันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล  

31 นางสาวพินทุ์สุดา ธำรงศิริวัฒน์  

32 นางสาวอรอนงค์ สุดกังวาล  

   

https://drive.google.com/file/d/1GLS-qvNQ451FgnC36zYZbp3nAIyMAhCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155mL3qpsb36svDUW34NBVUMXEyxZclY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzhNKj7Q-gnrv-6JfLS3m3oSSs82MRyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vezHYy29R8fcAl6xhKLn5hL5a9wpTR7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GL2AbzOv4HDyg9OFexl8aHwCXAuOwC1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14q47bPwLzUweER4aBpdMUpkSTGbh1PAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UKR1ZuWr0Tjd8IWSZkmFHbkajFg9f450/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1heTtYEi2BKW50Lc4E0Av0yLkTfNOYsnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J07whsYCmgVlnH9pZhyu3rSD0xXROAnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvVzXGlMW4D6YD5LWAqUuYT9hoNbY3o-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hOXZUHvZLjQOzc7LXDqgpS-EU5TcLG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Y19s7KIUJYUOR5MkXARpsFXEOg0Tr7i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18v55katJLbU9m8qHFCAoDwMkA5DTrSqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DsTv6oM3u00OLvYaQ_HFtjtRmMRBcRGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWDX16MhxXlqU-dSOuWsIwvlOwddLPMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nmwejIH_RQdVQqOuWP-vC8Lg9xgxKBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSR3wlKs1CCZpz9-IGiqr_gsZo2pHO-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2w7xtPdULDjoA4LMlfaRzswVkaCauWx/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  

33 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดาทิพย์ ทองอนุ  

34 นางสาวปวีณา แมลงภู่  

บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

35 นางสาวกฤษณา รำพรรณ์  

36 นายพงศธร ศรีพิทูลพาทย์  

 
 
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

37 นางชุลีพร เทียนสมบัติ  

38 นางสาวกิ่งแก้ว สันทาลุนัย  

39 นางสาวฝนทิพย์ ธีระสุขประสาน  

40 นางสาวศิริกานต์ สุทธกัน  

41 นางสาวสิริอุมา ชนะเลิศวงศ์  

42 ว่าที่ร้อยเอกหญิงรุ่งรัตน์ บุษปนาวิน  

43 นางสาวศรัณยา พงษ์ธนะ  

44 นางสาวอิษฎา บูรณะอมร  

45 นางสาวเจนจิรา พิศภา  

46 นายคันฉัตร จุนาศัพท์  

47 นางสาววริฐา อินทจีรัง  

48 นางสาวบงกช อิ่นคำ  

49 นางบรรณวัลลิ์ พุ่มพ่ึงพุทธ  

50 นายรณกร เครือแพทย์  

   

https://drive.google.com/file/d/1DiqDWGFau9vYTz0fkmU21YHn-Ec2Ki_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yUSc26zoZwLVS-keytQgP5bOhLHJFIJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1XIYReM3lruhHqVxBBWgnkkmV4FdM_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuKbS5N7wGdLYKm5eQPkrz14DsIz90Ov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPKkjtvymgn-Vb7HG4JFFM-IkKTFMV2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO6RNPEBwnrx14bFPdGgH0YQWv99tml_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_SWVFU06emR8bAmxE1ruPeQT4i_vsEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVdYkZMnxL65D5IFoG3m3fpGTjqUm7nu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQ0IMsBhfcW2C5zlZ1kCLFq8MftG2ohH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xq0hyzbS-jyl4pvLr8Nwe906oVIyKVlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMFON-plKofY4loUWdZ5X61NOGm-uZvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gaGqKhtviNMZmB1IsjXFKME8Ll4NkjL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CmBD2Q_RplV49QVmeBhuQ3g7fxbd2CCT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PyE3kRXh9ttmHBh2MljzWjJ9RPPTtauC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gkl2HjgPgWS8vCw0PENlUR8926dOOGAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUJma6LTWNXdts7r5SSaaiyk_qeXkN3g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fqOyHDk8FdZBwuAJh6GpikY37l1fk-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vy4WrO7gUlD68SvCmatwRj03xl5lakW5/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
 
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  

51 นางสาวเบญจมาศ สันติปรีดาธรรม  

52 นางสาวสุนิสา พัฒนศรี  

53 นางบังอร ราศรีแก้ว  

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 54 นายภาณุวัสส์ หิรัญเมธากิจ  

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 55 นางสาวจุฑาทิพย์ บัณฑิตเสน  

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
   

56 นายกิตติศักดิ์ ดุลยกาญจน์  

57 นางสาวภัณฑิลา ตั้งประเสริฐศิริ  

58 นางสาวรุจิรา เข็มเพชร  

 
 
 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

59 นางสาวอรษา ทับทรวง  

60 นายพัทธนันท์ กนิษฐบุณยวินิจ  

61 นายทัสพล กองอรรถ  

62 นางมัติกา ใจดี  

63 นางสาวเขมกร จันทร  

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

64 นางสาวสายสุนีย์ ทวีสังช ์

65 นางสาวณัฐชาภรณ์ เจริญสุข  

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

66 นางสาวกานต์สินี จันทร์หนู  

67 นางนิภา สังข์ศรี  

 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 
 

68 นายพงษ์ศักดิ์ วรรณสอน  

69 นายยุทธนา จักรพล  

https://drive.google.com/file/d/1TegYbL9MCtnUOgOVNzdSRkP8TPkKsMf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkI-E-e3jGAj5T5uVuzJj684Vmq9qq4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baJ4CC2g30QzJR0Uvuk39xqnmiZNAEJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DiTLwFOmTX5nr9Qoj1Y76R0vL2eOihhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xcHCaDWHSNHJVH5TAvPSCTE3ZvYv9xDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19BgDGZ8s5h6yxYFFKVfnZH5NX8B6M6BX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZPFZPng84kzaOcX3qPNDcAhnDVXee0Ge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XviTvSwTgoLR-MsRw7O4uTB_No3YAPq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlNW1IayIrU9h-efy-8zBPUlqHCQQQ5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWuj0MACI4q6Px_d0B9eXmPPQgCbyHYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOtlafbv1sIpFJO5Dr08R54MBkxU5IWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xj0IVtUFnXZ141pTdGt9a-_mPA10MGQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/159MfxscS-CUQSSHFJ5NjPHpbsuUqfCxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYlyCF_FXyuv_hG5xeu0SphfWQ138LE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IzM5cGvNgwPxDu6nNjvkph9nQ9CyjsWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSoTf3SIFM6Ktb7hzIms_9TT-Ux4-Roh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZD0dV7hqgzHxb11K8wMI18YKI8MREv9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bghg38RpzCseLKCT8NA90DLZ9-EFIUzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e08ezbyG8sqD7-J1WjBZqFukvweCBfde/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 70 นางเพ็ญผกา เพ็ญศิริ  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

71 นายพงศ์ภีระ จิรพงษ์เดชานนท์  

72 นายธิติ ธนเจริญอุดม  

 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  73 นางสาววิภารัตน์ ตันติธนากรกุล  

 
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

74 นายยุทธดา คำเหลือง  

75 นายพิสิต อ่อนคล้าย  

76 นายสุขเกษม หาญยุทธ  

77 นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา  

78 นายวชิระ เต็งณฤทธิ์ศิริ  

79 นายภูวนาถ เอี่ยมไตรรัตน์  

80 นางกอบกุล วนนุรักษ์สกุล  

81 นางสาวณัฐธยาน์ แก้วตระการวงศ์  

82 นางสาวจีระพร คำงาม  

 
 
 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

83 นางสาวปิยนุช สุดลาภา 

84 นางบุญมี ทองแดง  

85 นายสุวัฒนา ไพศาลเวชกรรม  

86 นายสมฤกษ์ เข่งทอง  

87 นางสาวโศภิษฐา เถื่อนทับ  

88 นางสาวกมลชนก เล้าประเสริฐ  

https://drive.google.com/file/d/1OblpOvzKsy5zsiJxrSVwCSrSnl6mseCH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQWWQACU-po-HZQFzzBttFrwVI_qMJ7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXlglrC4lhqc4jRhC8drGoIMve-BdTgO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dywlIkpqrnNs3TdtP15-4MjTR_SF23fZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WT9g1L7A2hNeE60kPl2DvhzqGM7vd5jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15XMb7LBM7cb9lP03_zI3n64QfeojOUAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rO7_J5_2zVqH3wfuX74hpsXrMO1bo8CG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XU7qgMnX_PwxNZBtO2hKVUA-YWrS9jnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SN_WIyCV6-GDLzyUAGu6miGJ8TZMjJlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlksxKLy9ibRSFETpuVKmvBlbxDu2TqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nX4Ki44cM0I6X40Xy80G_3X8U8Y-TiGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HF5cxbeuzSLsK_wYix-EALK6IetbMv8x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU3ZPVi2WwyegFKJ6DtouRgicvxk_9GV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15F_yeRjoYsOUT24S3GSGSNq531HXTTAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBQnTxpjMpt2S_a9hUVeMKpJ3IKSqNGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0UkDoWN0J8gjN9O3kLIOxfHbBpU7uF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16jqq1HAga0JaJFFjWmKOyyoyj9REzVwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joCjaMYuVXPr0WJw6ic_pbGPWg_XII4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lK3Qd6ESED8Wx3dBbSzRSMk81Gz8nYV7/view?usp=sharing


หน้า 6 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

89 นางศศิธร ชาญเชี่ยว  

90 ว่าที่เรือตรีเดโช รัตต์ศิริ  

91 นางวรรณา เอื้อประสิทธิเดช  

92 นางสาวศิริวรรณ ผจงสาลีปัญญา  

93 นางสุจารี นกเอ้ียงทอง  

94 นางบุญชอบ นาคธน  

95 นางลักขณา พักษร  

96 นางสาวณฐอร อภิบาลบุญชัย  

97 นางสาวสมาพร มุขอ่ิม  

98 นางสาวจิราพร ออกผล  

99 นางสาวพุทธมาศ เพ็งจันทร์ดี  

100 นางอารียา ณ บางช้าง  

101 นางสาวสายสุดา ไพรวิจารย์  

102 นางสาวอารีย์ ธรรมมา  

103 นางสาวดวงใจ สุขนิยม  

104 นางนิดา อาปณิกานนท์  

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 105 นายเกรียงศักดิ์ อุตสาห์พานิช  

 
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

106 นายทวีสิน ศิริจินดามัย  

107 นายกิตติกร พลโภชน ์

https://drive.google.com/file/d/1n4lk-C5BFEbEbtozdAijB08pSOBjttMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RINz1yaNm26vzxTyJj_uP37StOsKDXtL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgKGvF0tI02s3ebjwll8UPN9_Fe1Cw5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDpVZ3sqreLGTS2LD8LSUIemc8xXPXgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KSLHnA96Y2R8Fc8i8ZPxvGwa_A0sPLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KA7C8UZyLoxeIjApn_QSO8ersL3qk8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9PgxrpUHOueT-qDbYHvynS8meQRg-mr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18JZbuxVwyHAwjdOfSXbSQ5_w34tSgG0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17mqHGUH3W3H4VlJFfRCtBqKGhwA0onXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3RM4JZEumaiyLzPKxscuTAR5ZNej_5M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1B3RM4JZEumaiyLzPKxscuTAR5ZNej_5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14mIEuRKr8uSkaZ96ZGxY903N9UYDHHTr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQcYTm3T1SV2F8e0qVKOWGEdBDwcZMag/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEyhiLikhgky6qHi-cwszIPkYB4vgkLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17S3jyUXi2Ya3XPh6omAKmcCAfK67RKLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16iDJKJITlXkFfGQXsWK_-tms92JZhpQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hai7WoFHhw_d8SYvYy1mPTPuW0hMJOT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6qrZwRS7aBsjWCIZ2YOrNv1l8mE8NTP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LRMmYsC_FaOWQXC0u0aBUib51dHIigk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2FhxFdpBSnWaiJo_Sg-HocG7siyQOuI/view?usp=sharing


หน้า 7 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

108 นายกิตติศักดิ์ บุตรตามา  

109 นางสาวเสาวณี คชวงค ์

110 นายวิระศักดิ์ สิริเตชะวิรากูล  

111 นางสาวพิไลพร แสงทองประดิษฐ์  

112 นางสาวจันทรัสม์ ตั้งทองสมบูรณ์  

113 นายสุกิจ หยู่ทองอ่อน  

114 นางสาวเยาวเรศ ทองมี  

115 นายนาวิน อินทสุวรรณ  

116 นายภรัณยู สมสะอาด  

117 นายธวัช พลชัย 

118 นายสุขพิชัย สีขาว  

119 นายสมชาย สายแสง  

120 นายวิทยา วรรัตนวิวิช 

121 นายชวพงศ ์ หาญสวัสดิ์  

122 นายวรพันธ์ นิยมจันทร์  

123 นางสาวจริยา แสนสมบัติ  

124 นางสาวรัตนา เย็นฉ่ำ  

   

https://drive.google.com/file/d/18h4YYwc3hUx6hFb4reMq_w_EUJsV6Ywo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_ocnuWvROpiJDATBP3bPVuK8s2W3nek/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBX4IL5iAtUh7-s4cScHMKCpeimmnP-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNKCtHHMTdiDKTuZiWmkrvHXE3CTGtoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8B6Ziepl0USh5qs2Ef3v-ZwutwFK9S1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-c2j230u3iLz-l_DmVts3zA5Bvq0J5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcUHpo3eVnZ_S0WS41V166_-DaFT4u_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2rXMm2yJji2hxKp4c4v2lBuDBWBj-Sd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gt_rmu3G_bIIvbZPVua6vX8vTKZHNzEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdDxmOHOY96BJC0lZ4XZj9lhfZTeu-zx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzVnFR-IzfoUurVPASUzvu8H3vPcii_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Pb6J1x1FIkC-i97LrqUy-gJUv0-pLvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5xSwi_r-XZpZckCDKx1MZaIMvthKLRD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bd0mHotS22LKXe3RjwJBJbvQnhSkB6ce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18WVgz9vRWDHYX_3mft7mZfzMpPmkFnY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hr5pJmhlkg8wiZgyVhKS5reaIajh9MOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GV2bs5zJc7cq7XW4oJArOeaTVsLkWlRU/view?usp=sharing


หน้า 8 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

125 นางสาวเบญจวรรณ ปังสี  

126 นางสาวโสรยา บุญราศรี  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 127 นายเสรี ชุมศรี  

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

128 นายภูมิเพชร บุญสกุลกิจ  

129 นายวิชัย ตรีธนพิริยะ 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 130 นายณัฐพงศ์ หุ่นนิวัฒน์  

 
 
 
 
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  
  
  
  

131 นางสาวจันทิรา ทนุสินธุ์  

132 นายอรรถกร สุนทร  

133 นายวัลลภ จิรายุภาพงศ์  

134 นางสาวสุภาวดี เกษดำริห์  

135 นายจิรเมศ อุ่นเจริญดี  

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  

136 นางสาวอภิญญา ศิริมงคลรักษ์  

137 นางสาวธันทิวา งามกมลเลิศ  

บริษัท เอฟพีจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 138 นายรุ่งรัตน์ เวียงคำ  

 
 
 
บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย  จำกัด (มหาชน) 
  
  
  

139 นางสาวมะลิวัลย์ ว่องศิลป์  

140 นายวีระยุทธ แสงจันทร์ศิริพร  

141 นางสาวอรทัย กมุทชาติ  

142 นางสาวกนกวรรณ สันคุ้ม  

https://drive.google.com/file/d/1kJPAJQW1aSyKIeuZRywx2Q75_GaK94oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AEyKUdLj9C69cvM8UtWNcNikPRIM8CvR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-e91slOxFPkfd_XVvVRa3yr-d5BMrnB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B9tnftfxPAu3qOs0I_S9RfnGXcz7xjc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qoDN2ByQChPc8-PlmV8nAcgtBJSvwP2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lY-MRweX14yKyOx51v9cX6YWXx4U5lA1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AlleMy2eonANbI8SxBWvRGS7rtX-eCxF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECks_7CygoCyVbON56xk8B4vnICsRKug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0z9GJfEQmlTM8ksY4eSTC-x7QR_CFOH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVN2FWmT0mczTUIfv6AbWlxa9ZY0GQ0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OX_tZ_aT3eCS4I4rywlJEGo-2pPFiT0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYPOFf4nkdb6OKN_hGmme4XZ5bbnImKB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbdWY8io3lz7RoEvzSjtH4UIsO1EoG6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAA9CE50sImkNRvJ94g--MpTSYqeNc8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RwrZVV5lOgnuHrbe5whYK9aY0Su55fW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qAVOwFfVJ_Jvi-owSl8d2N6KK9Ft0bN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mG_T4HCVMfH_wI26uEa6hDSiYgsaCjmU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fEGLBZmBOPpZIAHMmqGxmh1U7_mL699R/view?usp=sharing


หน้า 9 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

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

143 นางสาวพัชริน ชูฤทธิ์  

144 นายพิศุทธิ์ วิริยะชัยเจริญเลิศ  

145 นางสาวเกษร กลิ่นพิพัฒน์  

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

146 นางวิไลวรรณ บุณยเกตุ  

147 นางสาวปิยะรัตน์ หิรัญโชติพงศ์  

148 นางสาวน้องนุช เหนียวแก้ว  

149 นางสาวคฑารัตน์ ถุงทรัพย์  

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/1DcLErS4jiM0DW7WI0WECMm0n-jUt413K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fjSs4lRR5p5-EgAjEmathHSKjXMKIa9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7ixWjrUZ__wNFfLZB_3NlyEZq-opNIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Q4QvCL-CJyRrZGnGM28oS5qh95e0a0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_lt3CDMBjBFGS2CbRD3EwYnKWP_1Q7zU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xePXDI6ICNe6pjJopojv1We3QZCcAKqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_ZVjbGxc7AIddJPErDXN4wDeydsYCjY/view?usp=sharing

