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30 ธ.ค. 58 

สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ การสัมมนารายช่ือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ การสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
นับเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  

ปี 2558 
ที ่ ชื่อหน่วยงาน เรื่อง/หัวข้อ วันที่สัมมนา ภายใต้กรอบหลักสูตรฯ / จ านวน

ชั่วโมง 
ประเภทใบอนุญาต 

ที่น ามานับเป็นชั่วโมง 
การอบรม 

1 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ 
ที่ปรึกษาการเงิน 

-RTMS 22-23 มกราคม 2558 -Skills Development Pillar/12 ชม. ตัวแทนประกันชีวิต 

  -THAIFA Member Day 
 

1 กรกฎาคม 2558 -Skills Development Pillar/1 ชม. 
 

ตัวแทนประกันชีวิต 
 

  -RTMS 
 

16-17 กรกฎาคม 2558 
 

-Skills Development Pillar/12 ชม. 
 

ตัวแทนประกันชีวิต 
 

  -Thais as One 2015 
 

6-8 สิงหาคม 2558 
 

-Technical & Business Knowledge 
Pillar /1 ชม. 
-Skills Development Pillar/11 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 
 

  -การขายประกันชีวิตแนววางแผน 
 การเงิน 
 

21-22 สิงหาคม 2558 
 

-Technical & Business Knowledge 
Pillar /11 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 
 

  -THAIFA Member Day 7 ตุลาคม 2558 -Technical & Business Knowledge 
Pillar /2 ชม. 
-Skills Development Pillar/1 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 
 

  การวางแผนการเงินภาคปฏิบัติ 
(Financial Planning in Practice) 

16 ธันวาคม 2558 -Technical & Business Knowledge 
Pillar /6 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 
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ที่น ามานับเป็นชั่วโมง 
การอบรม 

2 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย -การก ากับดูแลบริษัทประกันภัย 
ตามระดับความเสี่ยง-RBC 
-ส านักงาน คปภ.กับการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน 

12 กุมภาพันธ์ 2558 -Technical & Business Knowledge 
Pillar /3 ชม. 
-Regulation & Ethics Pillar /3 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต 
ตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย 

3 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

- การประกันภัยรถยนต์ 20 มิถุนายน 2558 -Regulation & Ethics Pillar /6 ชม. ตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

4 สมาคมประกันชีวิตไทย - การพัฒนาศักยภาพวิทยากร 
 

24-25 มีนาคม 2558 
 

-Skills Development Pillar/7 ชม. 
 

ตัวแทนประกันชีวิต 

  - การบริหารความเสี่ยงภัย 21-22 ธันวาคม 2558 -Technical & Business Knowledge 
Pillar /12 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 

5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

- ภาวะผู้น าส าหรับการบริหาร 6-7 เมษายน 2558 
21-22 เมษายน 2558 
6-7 พฤษภาคม 2558 
16-17 พฤษภาคม 2558 
17-18 มิถุนายน 2558 
10-11 ตุลาคม 2558 

-Skills Development Pillar/ 
12 ชม. 

ตัวแทนประกันชีวิต 
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ที่น ามานับเป็นชั่วโมง 
การอบรม 

6 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

-พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
การเงิน-การลงทุนและการก ากับดูแล
พฤติกรรมทางการตลาด ส าหรับ 
คนกลางประกันภัย 

26 สิงหาคม 2558 -Skills Development Pillar/3 ชม. 
-Regulation & Ethics Pillar /3 ชม. 
 

ตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย 

 


