
รายช่ือผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร  
 

1. รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น  ประจําปี  2560  

บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จํากัด (มหาชน)   

2. รางวัลบริษัทประกันภัยท่ีมีการบริหารงานดีเด่น ประจําปี 2559  

    บริษัทประกันชีวิต  

 อันดับท่ี 1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)     
อันดับท่ี 2 บริษัท เอไอเอ จํากัด      

   อันดับท่ี 3 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)       

     บริษัทประกันวินาศภัย  
อันดับท่ี 1 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)    

   อันดับท่ี 2 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

    บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)         

อันดับท่ี 3  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด    
              บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)     

3. รางวัลบริษัทประกันภัยท่ีมีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจําปี 2559 

บริษัทประกันชีวิต 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)        
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)    

บริษัทประกันวินาศภัย 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จํากัด (มหาชน)    
บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)     
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

4.รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสํานักงาน คปภ. และระบบประกันภัย  จํานวน 3 รางวัล 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสฤษด์ิ วิฑูรย์) 

    มีผลการดําเนินงานด้านการประกันภัยข้าวนาปี ประจําปี 2560 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ประธานสมาคมธนาคารไทย (นายปรีดี ดาวฉาย) 

    มีผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ)  

    มีผลการดําเนินงานด้านการประกันภัยข้าวนาปี ประจําปี 2560 
 

5.รางวัลบริษัทประกันภัยท่ีมีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชนดีเด่น ประจําปี 2559 

     บริษัทประกันชีวิต 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   

     บริษัทประกันวินาศภัย 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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  6.บริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลท่ีมีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชนดีเด่น ประจําปี 2559 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด       

    บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด   

   7.ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจําปี 2559 จํานวน 15 รางวัล 

- นายสุรเชษฐ์  ชลตระกูล 

- นางสาวธนธร  กาญจนิศากร 

- นางสาวณิชานันท์  นันทพงศ์โภคิน 

- นางสุกานดา  ลาภใหญ่ 

- นางสาวสมจิตต์  งามนิธิพร 

- นางสาวรักษิณา  หิรัญภัคภณ 

- นางสาวจีรพรรณ  ภูคําสอน 

- นางประภาพร  จาตุรทิศ 

- นายสุประวัติ  จงเสริมศิริกุล 

- นางเฉลิมพร  จิตโตธิการ 

- นางสาวบุศรินทร์  ไชยสรณะ 

- นางสาวธีระรัตน์  จงอุดมเกียรติ 

-นางทรงศรี  กาญจนนิศากร 

- นายชวลิต  ลีลาภรณ์ 

- นางสาวศิรินทร์  ศิริเลิศพิทักษ์ 

8. ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจําปี 2559   จํานวน  4  ราย    

- นายสังวรณ์  เจนการ 

- นายวิจิตร  อารียวงศ์สถิต 

- นางสาวกิติพร  ติยะพัฒนกุล 

- นายศุภศักด์ิ  ศุภศรีวัชระ 

9.บริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจําปี 2559   จํานวน 1 ราย 

- บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด     

10.บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจําปี 2559   จํานวน  3 ราย 

- บริษัท ที คิว อาร์ จํากัด         

- บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด      

- บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จํากัด     
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11. รางวัลประเภทอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี 2560 จํานวน 3 รางวัล 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ    นางมณี หลําโส๊ะ   จังหวัดสงขลา 

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  นางสาวบุญนํา โตประสิทธิ์   จังหวัดลพบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ  นายจักรพงศ์ ขรขวา   จังหวัดอํานาจเจริญ 

12. รางวัลยุวชนประกันภัย ประจําปี 2560   

สถานศึกษาดีเด่น จํานวน 3 รางวัล  

ชนะเลิศ ระดับประเทศ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
 

คณะคร-ูอาจารย์ ท่ีรับผิดชอบโครงการดีเด่น  

     ชนะเลิศ ระดับประเทศ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
 

ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง  

ชนะเลิศ ระดับประเทศ    ทีมอัศวิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ  ทีมลีลาวดี 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 
 

ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครส้ัน/หนังส้ัน  

ชนะเลิศ ระดับประเทศ     ทีม EarlyBird  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร   

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ทีม Amazing โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ  

จังหวัดปราจีนบุรี   

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ  ทีม Fix S.W.S. โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย 
 

ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน  

ชนะเลิศ ระดับประเทศ     ทีมช.ป.ส.บันเทิงศิลป์  โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

จังหวัดร้อยเอ็ด     

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ทีมมีแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ  ทีมยุวชนคนคุรุ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  

จังหวัดชัยนาท 
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13.รางวัลโฆษณาส้ัน ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2559 จํานวน 5 รางวัล 
      ชนะเลิศ     ทีม 23333   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1   ทีม Wonder Girls  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
รองชนะเลิศ อันดับ 2    ทีมอภินิหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเย่ียม  ทีม Super Duo  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  รางวัลภาพและเทคนิคยอดเย่ียม  ทีมตู้จิ๋วบายจิวจิว  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 


