
หน้า 1 จาก 4 
 

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม  
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกัน

วินาศภัย รุ่นที ่8 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  

ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัย 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด 1 นางสาววรินทร์ทิพย์ บุญศิริวัฒนกุล  

 
บริษัท เคเอสเคประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

2 นางสาววิภารัตน์ แดงพวน  

3 นางสาวสุภาภรณ์ หวานฉ่ำ 

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

4 นางสาวกนกวรรณ จิวเจริญ  

5 นางสาวกนกอร ตั้งประสาทสุข 

6 นางสาวเบญจรัตน์ ใจตรง  

7 นางสาวปริศนา พุทธจันทร์  

8 นางสาวพัชรียา บานชื่น 

9 นางสมปรารถนา ชพานนท์ สวนทอง  

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

10 นายมนรักษ ์ไก่แก้ว  

11 นางสาวสุนิสา ทาใจ 

 
 
 
 
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
 
 

12 นางสาวจุฬารัตน์ วนานุเวชพงศ์  

13 นางสาวนันท์นภัส อุทาวงศ์  

14 นางพจนา เรืองหิรัญวนิช  

15 นายภควุฒ เจกะพงษ์ 

https://drive.google.com/file/d/1P8X6rJB9sdKTuYBbnGynJB0FTT_52NLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IT6XzGLNgBn85g1deH1CaSnnSUAFmTS7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTaMt8q64JsyO1QGhH0URqP5D93Mp0yi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfBVW_j7akvZ_vpt0TNs4n1MUQ1v36Pc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVOkvYuH9QgdeNEk9o5Uw0WIBsgluZBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZyIKZVjEpM9ShO43t7YhyFZEl1RLvGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWh91YBGjUFECyMlF9ViiKQI3yX1Qv3J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3nf-5E3-ihQ-kQOmyqWvvgIC4GfzBYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jjexVjyIVq53-ViPNhlwEcth1zYwGY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M7adoP6JTISCCMJqAovL3t5RcEsfczzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QExIS283iuOpXniisqpevkLJoePbGu8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nhj1aCENlvFowVoXIyTNL7Wu0hFRyDT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlGFxlrqdjW5LYcBHVoj4kp-X7qmww5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3GxwDvf3fM-w9_tjYQg051C3ak-yMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UADRS56kYVTl0tyiGMS4-zlKzMOYVZ71/view?usp=sharing


หน้า 2 จาก 4 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

 
 
 

 
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  

16 นายภัทรพงศ์ ราศรี 

17 นายมายะนัยน์ ลิ้มเลิศตระกูล 

18 นางวรรณภา ทองอ่อน 

19 นางสาวศุภรดา เอ่ียมศิริ 

20 นางสาวอุ้ม สีวิสุทธิ์ 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

21 นางสาวกิริยา เสน่หา 

22 นางสาวจุฑามาศ เทียนทอง  

23 นางสาวทิพย์วนีย์ อาจตะคุ  

24 นางสาววศิธร มุขชาติ 

25 นายจิรศักดิ์ เสถียรกุลวงศ์  

26 นายฉัตรไชย โชติเจริญสิน  

27 นายพรชัย อนันต์ศิริกุล  

28 นายมานะ ภู่สุวรรณ์  

29 นางสาวบุสสริน เกตรมณี  

30 นายวิชญะ ครึกครื้น  

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) 31 นางสาวกรวิกา เเก้วสายทอง  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 32 นางสาวกัลยรัตน์ เพ็ชรพุ่ม  

   

https://drive.google.com/file/d/1YRsdvgcCu-TAu7Jtei4LCKFK5Xnqwf53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11328mehVDyE3XguMkq_hpzYbYxkBiZPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wgeSEq_kcgMIdqTGsTgeFqOpzbo4af9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNq_AbkRRlqwb8JtPwN2cqAwDMgfny9E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssZcm2nFK46dfA9mbUO3vYwYvXCQh4st/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EN4RtlCGih5ep1UB-MGYcz04cxOSmCSj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d3RpwcJ6e4DayDtyZCWnOn-5vfnVc2BP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YryJ6SCEORGdgoKy0GI_z7nDSsIQsdE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sZj0J2mesk3ZXUlvQ5SvA60HBUHeeaCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9ebXu9kYY3FFRJTdnu8B6VgOWKbhJuk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wwCB69OlG_k4GQPtJU362yd3_0E7GP7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Cr1jhZjii4F-jClWDQdQ7u449RiIzEo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rUNzC5PJwAFcWRKvQehEiE3pblhromOp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUc_2AfHR5XteCrWPNqGFTxxPG8ajV_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuvxyEsnZS5pYg5NiUPkHOUYStT6f10x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ef-oWi1Ef3B_b_ki97CvGS9Aj7rwBcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqAj0PM2dtnLhZANEOrncYjc4mLDFfVo/view?usp=sharing


หน้า 3 จาก 4 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

33 นางสาวเครือวัลย์ คงสวัสดิ์ 

34 นางสาวจีราภา พรเกษมศาสตร์ 

35 นายดำรงค์เกียรติ หมอนทอง 

36 นายนเรศ แสงดิษฐ์ 

37 นางพิมพ์ธีรา ปัญญาโส 

38 นายมานพ ธนภิวัฒน์วงศ์ 

39 นางสาวสัมฤทธิ์ บุญจิตร์ 

40 นางสาวสุชานันท์ สนธิไชย 

41 นางสาวสุปราณี รัตนเศรษฐชัย 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
42 นายณัฐพล ชาญศรีเจริญพร 

43 นายอัครวิทย์ ลานทิพย์เลิศ 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

44 นางสาวกันตพัฒน์ นุตะโพธิพันธ์  

45 นายไพบูลย์ ศรีสวัสดิ์อำไพ  

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

46 นางสาวแจ่มจรัส สุมโนจิตราภรณ์ 

 
 
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
 

47 นายกฤธ ลิ่วพิพัตราท์ 

48 นายกิตติณัฎฐ น้อยเนาวสัตย์ 

49 นางสาวจิตติพรรณ จันทร์ปรุง 

50 นายณภัทร ลิ้มสวาท 

https://drive.google.com/file/d/1PVzGguNRgnPEDq7715FPI1xS1AjWWxKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gdF1yCxtwUdkcktN15QUCgZLSbAgqw4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KuIfCFwi1QjeszY4xL5VxW8zMfGN1yg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BxbyjYc4SiGkeBOveHVf17lQVGGSiuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zXdAw2nIY5UUvNkspI-M6Q0nyNqgQEAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvJsmIwc3BNUKyGh1d1vJ1rndAr2eM_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEdjyODcHjLi2i41r9HrB_aygIBWZ0P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbMbOEpGJZpjfSQD-6bTsihNDFZKow27/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fumGpaMow47ASvtDMQggCUdSeqyS0Enk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPun1iTUZ_Bo8TkFly3X38VWB0PdMXbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qn5weUj6BRyw_07xaM3bn5KCB8qVIJ8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WXH2pldeZzFepfa5KEsH2M2nrnWWv1rj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yt2mlPDkwwp6a6pIO-u508cVCODpAhXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcpubdlD3VNogVkU9w9axcmCwxzJy_7i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcKlgNxU951F4HLjgJGBB2FD70-L3d3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPhcHbCkigrsfacOJuvvDmN5Hn8gAo1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E8yG0gX5zHnbz6z9H-5ovpy2qjzqBMiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RwDKJ2FVXX2YC92SvmNIBjh5tmPin8dJ/view?usp=sharing


หน้า 4 จาก 4 
 

บริษัท ลำดับ ชื่อ-สกุล 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

51 นายสมพงค ์โพธิ์ทอง 

52 นายวัลลภ โล่ห์เพ็ชร์ 

53 นางสาวทิพย์วรรณ ศรีทองใบ 

54 นางสาวปุญญิศา กิตติจารุจรรย์ 

55 นายณรงค ์จันทร์สนิท 

56 นายวีระพล เอกเพ็ชร 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

57 นายชลวัสส์ ฉายงามพิสิฐ 

58 นายวัฒนา เพ่ิมพูลทรัพย์ 

59 นางสาวพรปวีณ์ คมศรีมรกต 

60 นางสาวกุหลาบ ชมภูพวง 

61 นางสาวอังคณา ทองบุญ 

62 นางสาวสาจิตตรี ทับทิมทอง 

63 นางสาววัชรินทร์ ทวีฤทธิ์ 

64 นางสาวสัญชนน พฤฒิสิริกุล 

65 นางขนิษฐา ชีนิมิตร 

66 นางสาวปนัดดา เด่นดี 

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/1Xqn__vd__fY5rE6r-TZPsRxQ3meBp3Ur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKeLP_lpFrs5v0dd4OXvblp3Mnu-sbw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOt65b_nA-6bjJQM4c7y1qvASPh0G8CW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wc0IHmV7XyyTy865ddHpXzlJe4UF2jt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hawziCxDwkFDaAEBF_BqJJDhaFBK6fKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mqnc5sijKAfLQdsx3GOI_r3kq67fhE9N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcZjToouCsQWJ8vpMVORXX1wOs__jJmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Z2O1CA9PjwzBL5v4tAYrDBEDMFxbvUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1DdxCNKAGxi3bzo33m8wNsBUbHX_gIc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2CtvFV7czNslBnKf0VFnIfvsPs87F4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqn0P-O3ZADU8C5yA_eu3QZjsKsQpth5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIddn_2AXy2nxdDxwAtP0ubUXmXKmlio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0NJMUeSR0niYiAaIwVWWdd3eprxiSD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBuzhhx69v3vd_b2WbB269W2ouEWyTcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZtsFIrzEfHAUTevoQvk1ABeqxu1Ah99/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpGArreG-WGRMi7Ub5cwbgC_E28HiucA/view?usp=sharing

