
หน้า 1 จาก 9 
 

 
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที ่7 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501 - 502 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  
  

1 นางสาวปิยรัชต์ โพธิ์ศรี 

2 นายคฑาวุธ ศรีคำ  

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) จำกัด  3 นายวุฒิ วรพิชัย 

 
 
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด  
  
  
  

4 นางสาวณัฐวรรณ จันทรวรรณ 

5 นางสาวสิริพรรณ เรียบร้อย  

6 นางสาวทิพวรรณ ธรรมาปรีชากร  

7 นางสาวสุนีรัตน์ ประชาทัย 

 
 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  
  
  
  
  

8 นายวรวุฒิ สายสุวรรณ 

9 นายอิทธิพล ประคองศรี  

10 นางสาวจริยา ตันติพงศ์อนันต์  

11 นางสงวนศรี เกิดสุวรรณ์  

12 นายธนวัฒน์ บุญปัญญาวุฒิ  

13 นางสาวตีรณันต์ ศรีโมรา  

14 นางสาวบุศราวรรณ พูลผล  

https://drive.google.com/file/d/1ihhkwlWoBwhfAgZeWT9K733I0fLhs1BU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NN2pchdy79Unnrmq-DJBxJ5OMHBtfRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vy1NZrMaX4EUWWaZ2gRsgXbgr64ZOd5K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-PYCfZXofULXXQYQ1airRr1hR77VLJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-B-mJfPA559IjgHLmB7K8ms5vqtyyzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18RPqZgD8zxlW7IDOgmBTR1zaLyXKAGpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wfwC56Q_kSq6E1AvblWzfSsf4is4kFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqKSjX8XrPhaPQdTs14jOW-ZzowRThtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HSJoNBQS80RW2io8te5_dpzsqeW4TRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHK7gqUUoHTn3JcfgdRJCXGkRDxWJQg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRvH7K7T7x9Zb_ktZZIgyAPNMZNaHi3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wL0uJDlTvmatWRwoGgCWpzUcHAHOKWXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RlkjU2rpK_ltxFxZNMDfu6CgaAynrq2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12myK-KmNeF0aEQCNOIxbdv3Lstvooi__/view?usp=sharing


หน้า 2 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

  
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  
  

15 นายคนอง รักษาสระน้อย 

16 นายสถาพร ฤกษ์ดี  

17 นายพรณรงค์ น้ำแก้ว  

18 นายวิโรจน์ โชติชนาทวีวงศ์ 

19 นายจักรวาล สุธรรม 

 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  

20 นายรณิสร พวงวรินทร์  

21 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปิติสวัสดิ์กุล  

 
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  

22 นายสมนึก กาลกัญจะ  

23 นายอิทธิกร เรืองพานิช  

24 นางสาวรังสิพรรณ บัวปลอด  

 
 
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  
  

25 นายรุ่งโรจน์ ปารมีโจ๊ก 

26 นางพรมพร ลำดับพังค์  

27 นางสาวพรทิพย์ รื่นระวัฒน์  

28 นายกิตติ จรัญวาศน์  

 

 
 
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  
 

29 นางอลทัย เรืองประดับ  

30 นางสาวสุรีรัตน์ อินเอี่ยม  

31 นายเชลง เล็กทุ่ง  

32 นางสาววัชรารัสมิ์ บุญธนสวสัดิ์  

https://drive.google.com/file/d/1GUJ1jcdsx-rVlYTxsXRIpKylDSfBDUpG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc5kukq6QEHWuxT8ypPbP8YXM6tePBHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VD1XNBHckd_FSfhozEj1-Cx_iNCYLC8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CteHmFriwEpgxS5Y95s8X1ABqw8ijoR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWXDTYPeJiKjxsy5CynlPd7LErkJHYsW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSfjckFLFxBGWPXoQJwwFXQCP9S6WiVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xa2lAOtETOGeH7J8-UJF4hzrLvkH6KjM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y0Ar_j7R81eVvAf0MoqYsxDRKGr4v2q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeGv_7WOptk5fA2ztQQTAhdlTufRDSno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wuk0Em57wvT21gCKA0mnADm8QITiT6m5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAXrP4BMaahh4FotYr_KQiVrseoHc2NH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-853GYmDxRnGPoCiJ5vq65GWPslslfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiRtCT88zXQubCrAMKJYhAr75CkYTfDB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw-CZ87L7i1ArqW-L-WSnbMvjbbCuw1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14KGjGi3aO1ZhvA_OTlAelzrhkqC0Ilun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11terzUC4rKD6p7gvp2aJPU-PRExARV-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6IpBgbkeFOZxUAROKpssTcZHN2DL8g4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3SvWcv2h_CUkhblaZKDGyKJIhiCeHy2/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาขน)  
  

33 นางสาวปกิตตา วงค์กนก  

34 นายนรินทร์ สุทธิประภา  

 
 
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  
  

35 นายวิโรจน์ คเชนทร์พนาไพร  

36 นายวิทยาทร เก่งกล้า  

37 นายศรวุธ วีตระกูล  

38 นายศุภณัฏฐ์ สินธุมาลย์  

39 นายวชิระ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน) 
  

40 นางสาวพึงใจ ภิญโญจรัสแสง  

41 นางสาวอารยา เอกปัญญากุล  

 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 นายเฉลิมชัย ขาวโต 

43 นางสาวเฉลิมขวัญ อ่อนนุ่ม 

44 นางสาวจิรัสสา ศรีวารินทร์ 

45 นางสาวสมฤดี พุ่มศรี 

46 นางสาวสายชล ไมตร ี

47 นางสาวสุภาพร อุดมพรพฤฒิ 

48 นางสาวสุพิชา สมุทสินธุ์ 

49 นางลิลน์ณภาณ์ คุณภัทร์สกุล 

50 นางสาวศิริพร พรามจร 

https://drive.google.com/file/d/17Ga_ZM3dtA09C6meGLqcAG78idxb_BK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAfxr5o1sn5Up-KTpEIWB_7wsicg2Pri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1775KNans9kX4eMjkFMxoA1G-vKxgt-2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wzCF6RI0QH6G6bMANkzJ7ks6R2WraI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105mfI96ZQuC7pSANdAbdeyN-EZOalZTM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TNUk0ziErFogtRKARxsY38rfdo_kWa-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVZkQWhneJ90obbOYHr-uyI7h8_4MWbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pAYSBxn7fBYQ43DT27Ui5ltsUPXOg5T8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVsZFhZ11fSp9pidYGyIG4p_LFJhvRGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dY4ZkTOnDXwi_b5oUzkjR-t4WCvwOVR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EL9q7eXKddwltQKfQnDAwfgF-tfSx_wK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_JjFP7EDvKefamDJRGvOYBgGZT242M1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MJbC67AaNvY7y980vWv6ioQy3kfPBnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143UWPyV0oqPLm10I6jUTrnl9k1EUXYMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0rfLd6vQBWA8YAxWniwneAyW9q6Y5e0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fael9oeTJKT33it-XufqKPPsFIFrFwvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLTqO04_B-ie21GQSKk4d3Fi384OE_WD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zs90HXuXM18dJJneId1s7AORfU73lb0B/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
 
 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 

51 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุวอ 

52 นายวุฒิชัย วรพจน ์

53 นางสาวดลฤดี ยุ่นเพียร 

54 นางสุวนีย์ ปิยะนราธร 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 

55 นางสาวสุภาวัลย์ กิตติภัทรพล 

56 นางสาวโสภาวรรณ ทองหยวก 

57 นายปราโมทย์ สว่างแจ้ง 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 58 นายประเทือง สุขสมเนตร์ 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 

59 นางสาววัลภา รัตนาภรณ ์

60 นางณัฐสรวง ทุมสอน 

61 นางสาวอรณิฐา อ่อนนุช 

62 นางสาวผกามาส บุญแก้ว 

63 นางสาวสุพรัตน์ หนองสระ 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 

64 นางสาวลักขณา รัตนศักดิ์มณีกุล 

65 นางสาวจันทิมา สำแดง 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาขน) 66 นายโอภาส ตันติโกวิทย์ 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาขน) 67 นางสาวพลอยนภัส เกียรติส่งเสริม 

   

https://drive.google.com/file/d/1IDyQU6kspER25Xh0JgAJt0D4PvUT6n__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqfL-123j38uZRsqOuSRKL8hG69qZQO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKgp_xEkZWGBaslz5FDtrjSi-sviipci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13P4Kq-87X3VjPN1mJcsTurvdZ9W2uUqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A9IQkg6Fs9GJMfB9W-9G1_tvAX05383x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzXobx5_AO8NOsa2sPWaDYCUUzvWxYIE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Ne40FKXPcFc7JzvdxSElEX-qwFagzni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAxyW5HEuUtuZ19FRsu4SO_AgW2LGTK0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3s6jcMlYbxKeFvEXd7lE9WLWQJ9jigf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ESVnw55KLXg4weBpzwJ2u_qjQ6p0Tz4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXsl7Ebpp1yW-0J-VbP9ut8eGovLEpvy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p0vUcu1x_rBfceG7t-zOO58Cd8va9EEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-R0baPskJF9EUGHyujIMg9dazwNAUSmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9qjFghu2y1ud959doGvyu7Jg6Ex8FKf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YWRbVe12hMDp0zGjhOL2guqifmd_EDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7jslECRiwqr_ARqHCRTDG8Vp_tQySPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZehkD-rtlBF7SxaPZWSWTeNNs7yAgM5/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาขน) 
 

68 นางสาวนาฏลิกา สุริยเลิศ 

69 นายศิริศักดิ์ คุ่ยโล่ 

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาขน) 70 นางสาวปิยธิดา จันทร์สุข 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
  

71 นางสุวรรณา สุขปลื้มถาวร  

72 นายธนชนม์ โอภาเฉลิมพันธุ์  

73 นางสาวพัชรนันท์ รักคำ 

74 นางสาวกฤตยา แสงฉาย 

75 นางสาวอังคณา ชูพงษ์ 

76 นายบุญส่ง แก้วประไพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 นางสาวยุพด ีศรีไชนาท 

78 นางสาวณัฐนันท์ ธรรมกวินทิพย์ 

79 นางสาวศิวะพร อัมพร 

80 นางจันทนา มารศรี  

81 นายธรรมรัตน์ ผลฤทธิ์ 

82 นางกิตติยา จำปานันต์  

83 นายธานินทร์ กลัดแพ  

84 นายรัชชสิทธิ์ สกูลคง 

85 นางสาวอาภรณ์ วิทยาศิริกุล  

https://drive.google.com/file/d/1DtU3h6IprcV8yuIEnFAQ61Fu0kjv416N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOSja8vVvh9urU70BtVpU9A_VQuuQ4u7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYzcKdw3SJzfJU2nC4V19-U7mteIqlll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SoNNosmcxFwWBdEqfwJUNWK83maqcFeT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10EvCZzz3qGchQ8jCZk6JnS7_feo-DKnP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1se7iBEszLjsCgpsmA-MW-n672PKeNjQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xtxOEwiVh1BMgnRw-D4vfe1zmNMnaOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pChNhF-OVVPn50SckPxEa056nCedpUTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJjRmLSQzqEKw1jI5ac0_nrmuVhxNkpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRcnLxAkAygRWMxvBV1_WX3NGLM6fBDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmbplFtOjEyuS725FWctjP1emWK1HxGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kqylb5mbZpUeL6TQPaRohk-6S2E35JYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGfIkRsVhOT-i-mtwzYE3BdfyBhobCh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17eqeM9rg71g6H8nF-IzKfQXivWdrdgck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qxOXOvsnaKYgKdOG-jYL1NQ_WAyKZ7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11X4YuLJbccmrto8IwBkftQekaBXFBOkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JKv-oNoZBDMcQpb4ZgKJHph7pPgBG2mP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VvEOYKpo5G9BT8QMGsJ97Slk820yxSQX/view?usp=sharing
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บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

86 นางสุกานดา มาฆทาน  

87 นายณัฐภณ ตั้งทวีวัฒน์  

88 นางสาวจิตติมา ชูจิตร  

89 นายมุจรินทร์ ลำภูเงิน 

90 นางสาวจุฬาลักษณ์ จูสกุล 

91 นางศิรินธร เผือกลาดพร้าว มีเนตรี  

92 นางสาวปนัดดา ประสพบุญ  

93 นางสาวปิยะพักตร์ กองเกิด  

94 นางสาวชาริณี ญาณทัศนาการ 

95 นายศุภณัฐ อัครวงศ์วิศิษฎ์  

96 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวรรณ ชูขาว  

97 นายวรินทร โววงค์ดี 

98 นายพงศ์พล โชควิทยานุกูล  

99 นางสาวพลอยพรรณ รุจทิฆัมพร  

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาขน) 100 นายไพโรจน์ ขำเผือก 

 

 
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
 

101 นายธวัชชัย นวลจันทร์คง 

102 นางสาวกรรณสร ศรีเปารยะ  

103 นายสุพัตพงษ์ ภักดี 

https://drive.google.com/file/d/1-FPub38A4UyAcy6LpHfx7jdS0gKFdX80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VwSFU206v-_oMkgJqmyvXKdVrEuxZLvE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJq_zYa3dQhHugVKNu8nOo_H15V5GgZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z4qg6Ez6qQIX1ngfibLSwsBnuXhq4kVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RUNpEDxwGG0S0eKyL4l4SMPimSdj_cuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PV1Kn9u7pDetLr3NZYpozq_W3peFdrSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syvzqW0p8JNgddmX2zCUYFpalkSP2LOE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_YZApc7lobHsSwo4ePbQu19y76QW_YFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rw5Fdnl-mEWPEJQhL4fgdNpAgI0OJgKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haVvq3iJl1ho6odeptEbVqpMDAyoLaFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ji7c6GKp265xCBOYeS33uNhQOeLWMoJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv_HRnKf1luZdgdq2-QIKFuLt2g4jruz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbE-G2oGNSiwQHi0uzKaUFuZ8LEu35c2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfjv1DqZgEvXa1_Wwsw6jSaHfIgdWCTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10w6l4e-cQzaXGjmXgYl_T683TjUhO1z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1amZA-ozBdOXLjykkvZ2fP5NSbKQo-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ZkoBGD-I2vlMCd5oRGcOIyestAx7Omm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gp_hZ8K2Ssbl_RqBud4G8yDJfhmLgQec/view?usp=sharing


หน้า 7 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  
  
  
  
  
  
   
  
  

104 นายณรงค์ชัย ปรียานนท์  

105 นางสาวชนนาถ สีคำมี  

106 นางสาววริศรา หลักเพชร  

107 นายกฤษดา เย็นฤดี  

108 นางสาวปารณีย์ ชบาพฤกษ์  

109 นายดนุชา จั่นวงศ์แก้ว  

110 นางสาวเมปิยา กุลตฤณชาติ  

111 นายสัมพันธุ์ มกรากรณ์  

112 นายพสิษฐ์ พัฒน์ธนรุจน์  

113 นายต่อกานต์ ขันขวา  

114 นายปัณณพัฒน์ ชิตานนท์  

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 

115 นายศุภัควัฒน์ มั่นคง 

116 นายธนะชัย ไตรศิริพานิช 

117 นางสาวณิชากร ปรีชา 

118 นางสาวภาวิณี คล่องบรรจง 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 

119 นายไกรวุฒิ ชมภูโคตร 

120 นายวราวุฒิ งานยางหวาย 

121 นายวิรัช สินบันลือกุล 

https://drive.google.com/file/d/1qzjWlCJRh0odo8dJvNGRzzP7zrSobH1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHmp9lgSpvg6uqaS3iVcF6Y4gW2YEe17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9uUvRYtDGAHrK8PvGk8IkmpDWIlXDek/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2LjxpItQQ7zJd68fyDBfmm_ZN0qo3ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G6eHvr6rnozKalaLmNmNTE7cuHBiTjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vdiIHdyXDvPrzHebbDIn5ZqGMGEcmSqn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_FbqvqU7jGl8B-i3-5ll0rr_KL4Lj37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_FbqvqU7jGl8B-i3-5ll0rr_KL4Lj37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1MNKTsXOpyARb7CCoU05A_UJ3mpa4Ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4jIre2tIasY3vii51vsgNnRcYG6wvWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUm2wa-_uIrzrnXp8nlKV0dEoYsHTX28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ck8XC4MMTFDO9DzCPCGq8_g4u6-0Vvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UchZR6CgRefsnNFF9mQdKJGEohOOkIEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8yQ8ePXZKTMWHUM-32MpvvcB6So0bAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12p1Gwyx_92X_TryqskChdL6zUxWuT4iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnZt2Tuu6tnoM5bMrW6emUIUfCoXV3hP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VF1CHnaJwuVOOdjRe4POAIKAltoo3Ph4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHg4dnu-jirj4-PYKJ6f6c64IP-gfkfP/view?usp=sharing


หน้า 8 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

 
 
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
  

122 นายภูสิตต์ ยิ้มพานิช  

123 นางสุธิดา แย้มกลีบ  

124 นางสาวหวันยิหวา ชุณศาสตร์  

 

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
  

125 นางสาวณัฐจารี ทิพย์มงคล  

126 นางสาวชนัฐกานต์ พรประสิทธิ์เวช  

127 นางสาวจันทราวัชร ศุขวัฒน์ 

128 นางอรุณี วงศ์ภูมิ 

129 นางสาวจิรวดี อินทรัตน์ 

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาขน) 130 นายชวลิต สระทองคุ้ม 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด  
(มหาขน) 

131 นายรัฐการ แก่นหอม 

132 นางสาวนลินภัสร์ คำทะเนตร วริทธิ์เดชบดินท์ 

 บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาขน)  

133 นางสาววีระนันท์ รัตนคุณ  

134 นายพรศักดิ ์จุลศิริเสริม  

135 นางสาวดารา นาคภูมิ  

136 นายบัญชา โชติกลาง 

137 นายธีระยุทธ ทองอยู่  

138 นางสาวรัตน์ชนก ชัยบุรินทร์  

   

https://drive.google.com/file/d/1eJavbHBkwKmF64uHM8eirKQNjkMjHVgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ma7ieTH4-PQo9PkDatW_y-S8wptf-yln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SIHiwG5Pj2KO-EBvozvlHzdWvI50dlD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejQvygbfkIZ_1LGLZOmlybmh7DfWOJju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttJr-6-6yl2R4tBl6Z0hbjmNyJYgfCcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gWiYK35fpG4bu-1AKs0qqEUZrNAzKD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McQ_ZeZZLLUa-hLzFBEGtYfzAeDoP5sS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boaoEJaX3_6SMRbSAodH6yW8z0-OjI5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSJsx-tJak3f8hQ1Jc8gQfwr3cj58ORY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w5oj2FvsoUKAJt26s422MDy1ogWB1w5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gcs3HTL_wjr_pCIDZ7jGY32sC0RHnIFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UUDtDjGxfFDpc_5cn67TBxY03xS3MZIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2rHFtOf4BWUqIEm-54HQyen-kjj_5Ei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JduVegDFQQRFda2HGsuViRHaitv5jn46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcJOi0JEtZvTbzPxk15ab4gJ0ELvA3Ci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBQObJ43_9N9Bay4TMH5c6TIH_9D_Zgz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKwuE7q0ps91rd2wkP9KtUcrGalDWvfm/view?usp=sharing


หน้า 9 จาก 9 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ - สกุล 

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

139 นางสาวปภาดา ตีระวัฒนานนท์ 

140 นางสาวศศิวิมล ช่อลัดดา 

 
 
 
 

 
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาขน) 
 
 
 
  

141 นายบุญสิน ผดุงโกเม็ด 

142 นายสมพล รุ่งเรือง  

143 นายสมชาย หนูนุ่ม 

144 นายสัมพันธ์ มีเสน 

145 นางสาวสุภีรพรรณ รักติประกร 

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/13Imr37M-p2qAWDOe5blEn8WC2M0ZZuKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WI_Iebq_k3M3ReoBZ1NgMisohCwjIJxF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bYPwZoSFuOK4oxWI5VqzD45t1-4AwCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlGkfmA2ffdKLFdc-EH0k3AKiDv9J_aA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttVcie2y_Sl6J3AwJndliLpCkHf0UuqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbqFoR1fzk7kZyuuUIM2CDpVzUyaxfFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TBOiK1-2czopA1WI7kKSwIBoxCArd9VM/view?usp=sharing

