
 
 

 
ก าหนดการอบรม 

หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 
ระหว่างวันที่  11 - 15 พฤศจิกายน 2562 
ณ  ส านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) 

 

******************* 
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 

เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 10.30 น. นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ประกันภัย  นางสาวมณี  ไวยภาษ  

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 12.00 น. นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ประกันภัย (ต่อ) นางสาวมณี  ไวยภาษ  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ   นางสาวมณี  ไวยภาษ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 – 16.15 น. การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ  (ต่อ) นางสาวมณี  ไวยภาษ 
 
 
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
 

เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 10.30 น. การก ากับดูแลบริษัทประกันภัยตามระดับความเสี่ยง นายรชฏ  เกตุบรรจง 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 12.00 น. การก ากับดูแลบริษัทประกันภัยตามระดับความเสี่ยง (ต่อ) นายรชฏ  เกตุบรรจง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. การประกันภัยสุขภาพของประเทศไทย นายทรงฤทธิ์  กุลนาฝาย 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 – 16.15 น. การประกันภัยสุขภาพของประเทศไทย  (ต่อ) นายทรงฤทธิ์  กุลนาฝาย 

 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
 

เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 10.30 น. เสนอขายถูกหลักประกันภัยเติบโต นายธนัท  กุมสันเทียะ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. เสนอขายถูกหลักประกันภัยเติบโต (ต่อ) นายธนัท  กุมสันเทียะ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย นางนวลจันทร์  พัดทอง 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.15 น. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย  (ต่อ) นางนวลจันทร์  พัดทอง 

 
 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
 

เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 10.30 น. กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย นายภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย (ต่อ) นายภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน(กรณีศึกษา) นายภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 – 16.15 น. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน(กรณีศึกษา) (ต่อ) นายภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ 
 
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 10.30 น. การประกันภัยกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ  นางสาวอมรรัตน์ ศิรินันธกุล 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 12.00 น. การประกันภัยกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ  (ต่อ) นางสาวอมรรัตน์ ศิรินันธกุล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. ความเสี่ยงต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย นางพร้อมพรรณ ดีเลิศ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 – 16.15 น. ความเสี่ยงต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ต่อ) นางพร้อมพรรณ ดีเลิศ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการและวิทยากรอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 


