
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส2งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เร่ือง รายช่ือผูAไดAรับการคัดเลือกใหAเขAารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)  

รุ2นท่ี ๑๐ ประจำปR ๒๕๖๔ และรายช่ือผูAท่ีไดAรับการคัดเลือกสำรอง 

............................................................. 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ไดDเปEดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขDารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ5นที่ ๑๐ 

ประจำปQ ๒๕๖๔  น้ัน 

  บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดDอนุมัติ

รายชื่อผูDไดDรับการคัดเลือกใหDเขDารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ5นที่ ๑๐ 

ประจำปQ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๘ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบัน

วิทยาการประกันภัยระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร`ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบทDายประกาศนี้ โดยผูDไดDรับการคัดเลือกจะตDองรายงานตัวและชำระค5าใชDจ5าย

สำหรับการศึกษาดูงานในประเทศและปdจฉิมนิเทศ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  

สำนักงาน คปภ. ไดDตระหนักถึงสถานการณ̀การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) โดยใหDความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย ของผูDเขDารับการศึกษาอบรม และเพื่อใหD

การจัดการศึกษาอบรมเปgนไปอย5างมีประสิทธิภาพมีความต5อเนื ่องเกิดประโยชน`สูงสุดต5อผู D เขDารับ

การศึกษาอบรม และสอดคลDองกับมาตรการปhองกันและลดความเสี่ยงในการแพร5ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จะแจDงกำหนดวันรายงานตัว และ

ช5วงเวลาเปEดการศึกษาอบรมหลักสูตร วปส. รุ5นที่ ๑๐ ประจำปQ ๒๕๖๔ ใหDผูDไดDรับการคัดเลือกทราบอีกคร้ัง 

ผ5านช5องทาง E-mail ของทุกท5าน หรือ สามารถติดตามการประชาสัมพันธ̀ ไดDท่ี www.oic.or.th  

จึงประกาศใหDทราบโดยท่ัวกัน 

                                             ประกาศ ณ วันท่ี      กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                          

 

                                                         (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 

                                                                   เลขาธิการ 

                                                   คณะกรรมการกำกับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๑๔
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บัญชีรายช่ือผู.ได.รับการคัดเลือกให.เข.ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)         

รุKนท่ี ๑๐ ประจำปP พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. นางสาวกนกนุช จินดาโชตสิริ ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด 

๒. นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณH รักษาการผู6เช่ียวชาญด6านการอุทธรณHภาษี  

กระทรวงการคลัง 

๓. นางกฤตยา รามโกมุท ผู6อำนวยการฝQายบริหารกิจการท่ัวไป  

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด 

๔. นายกิตติพงศH คุ6มม่ัน ผู6ชSวยกรรมการผู6จัดการ  

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

๕. นางสาวกุสุมา คุณาวงษHกฤต ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท บี บี เอช ฮอสปXทอล จำกัด 

๖. นายเกศพงศH นาทะสิริ รองกรรมการผู6จัดการอาวุโส 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๗. นางสาวจิณหธานH ป\ญญาศร ผู6อำนวยการฝQายการบริหารทรัพยากรทางการแพทยH และ

ระบบงานประกัน  

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

๘. นางสาวชลลดา โสภณพนิช ผู6ชSวยผู6จัดการใหญS สายการลงทุน  

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๙. นายชัยณรงคH เอ้ือสิทธิชัย ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร ฝQายจัดจำหนSาย  

บริษัท กรุงไทย-แอกซSา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๑๐. นางชาลอศH เลิศอาชา ผู6ชSวยประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) 

๑๑. พลเรือเอกเชษฐา ใจเปfgยม โฆษกกองทัพเรือ 

๑๒. นายไชยรัตนH อุดมกิจป\ญญา กรรมการบริหาร  

บริษัท วิวไอซH (2015) จำกัด 

๑๓. นายไชยา สุปรียาวรรณชัย กรรมการ 

 บริษัท เบสทH เอ็นเนอรHย่ี พลัส จำกัด (มหาชน) 
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๑๔. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี กรรมการบริหาร และ ผู6ชSวยผู6อำนวยการใหญS 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๑๕. นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศH ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหารรSวม และกรรมการบริหาร 

บริษัท หลักทรัพยH เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 

๑๖. นางสาวณัชพร วรรณะเอ่ียมพิกุล รองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ไพลิน เลเซอรH เมทเทิล จำกัด 

๑๗. นางดาริกา ปุณณกันตH เจ6าของกิจการสถานรับเล้ียงเด็กดาริกา 

๑๘. นางสาวทรงสมร สุขบุญทิพยH กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท สุขบุญทิพยH จำกัด 

๑๙. นายทวีพงษH เกียรติธนะบำรุง กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด 

๒๐. นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศH ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท โกลเด6นกรุrพ มาสเตอรHเทรด จำกัด 

๒๑. นายทศพร ศรีเอ่ียม กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท นิวเทคโนโลย่ี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

๒๒. นายธนัตถH สุกมลพาณิชยH ผู6จัดการท่ัวไป  

บริษัท คัฟเวอรHแนนทH จำกัด 

๒๓. นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู6ชSวยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยHและตลาดหลักทรัพยH 

๒๔. นางสาวธีรยา พงษHพูล ประธานเจ6าหน6าท่ีสายงานธุรกิจลูกค6า  

บริษัท ที คิว อารH จำกัด (มหาชน) 

๒๕. นายนที วรรธนะโกวินทH นายกสมาคมรถเชSาไทย 

๒๖. นายนพดล ตัณศลารักษH ประธานกรรมการ  

บริษัท อินเตอรHแฟค ดีเวลลอปเมนทH จำกัด 

๒๗. นางนภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู6อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลฟuาใส 
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๒๘. นางสาวนัทธกัญญH แซSก6วย กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท แวนเทจ เทรนน่ิง แอนดH ออแกไนเซอรH จำกัด 

๒๙. นางนิตยา โฉมงาม ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม6นทH คอรHป จำกัด 

๓๐. นายนิพนธH นาชิน ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอรH จำกัด 

๓๑. นางสาวเนติรัด สังขHงาม กรรมการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรHเนช่ันแนล โลจิสติกสH จำกัด (มหาชน) 

๓๒. ผู6ชSวยศาสตราจารยHบัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี  

คณะทันตแพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๓. วSาท่ีร6อยตรีบุญชัย ดำรงโภคภัณฑH กรรมการผู6จัดการใหญS  

บริษัท เอ.พี.แอ็ดวานซH โปรดักสH จำกัด 

๓๔. นายประวิทยH ชินประเสริฐ กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท บันเลือง ชินอินเตอรH จำกัด 

๓๕. ผู6ชSวยศาสตราจารยHพิเศษปราการ ถมยางกูร นายแพทยHเช่ียวชาญ ท่ีปรึกษากรมการแพทยH 

กรมการแพทยH กระทรวงสาธารณสุข 

๓๖. ร6อยโทปรีชาพล พงษHพานิช ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท วินนH แคปปXตอล จำกัด 

๓๗. นางปรีญาภรณH ต้ังเผSาศัักด์ิ กรรมการผู6อำนวยการ  

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 

๓๘. นางสาวปวริศา ชุมวิกรานตH ประธานเจ6าหน6าท่ี สายงานภาพลักษณHและส่ือสารองคHกร 

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๓๙. นางสาวปวีณา จูชวน ผู6ชSวยกรรมการผู6อำนวยการใหญS  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

๔๐. นายพทภัทร รมณียHกชกร กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท แปซิฟXค ค6าไม6 จำกัด 

๔๑. นาวาอากาศเอกหญิงพัชรี พิพิธสุขสันตH ผู6ชSวยผู6อำนวยการหลักสูตร  

มูลนิธิการจัดการเพ่ือความม่ันคง 
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๔๒. นางพิมพHพิชญH ไชยเทวินทรH ประธานกรรมการ 

 บริษัท ริช อเวนิว (ประเทศไทย) จำกัด 

๔๓. นางสาวมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการผู6จัดการ 

 บริษัท ยูพีดี โบรคเกอรH จำกัด 

๔๔. นางมยุระ ชSวงโชติ กรรมการ 

 มูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุH 

๔๕. นางมยุรินทรH สุทธิรัตนพันธH ผู6ชSวยเลขาธิการ สายกลยุทธHองคHกร  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสSงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๔๖. นายไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer  

 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๔๗. นางเยาวนุช กว6างสุขสถิตยH เจ6าของกิจการ เย็นจิต รีสอรHท  

๔๘. นายรังสรรคH จูงวัฒนา รองกรรมการผู6จัดการอาวุโส  

บริษัท มิตรแท6ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

๔๙. นางรัชนีพร พึงประสพ รักษาการกรรมการผู6จัดการ  

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๕๐. นางสาวลลิตา หงษHรัตนวงศH กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

กำหนดคSาตอบแทน  

บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

๕๑. นางสาววณิธยา ดุสิตนานนทH กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท วิน พร็อพเพอต้ี จำกัด 

๕๒. นางวรนุช ภูSอ่ิม ผู6ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

๕๓. พลตำรวจตรีวรเศรษฐ วิทยกุล รองผู6บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน  

สำนักงานตำรวจแหSงชาติ 

๕๔. นางสาววราวัลยH วัฒนเทศานันทH กรรมการ  

บริษัท ดุลยภาพ 6 จำกัด 

๕๕. นางวิจิตรา อรSามวัฒนานนทH รองประธานบริษัท  

บริษัท ซี เวลทH โฟรเซSน ฟูuด จำกัด  
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๕๖. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู6จัดการท่ัวไปอาวุโส  

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยSอม  

๕๗. นางสาววิไลพร นาควิจิตร ผู6จัดการฝQายปฏิบัติการชSองรายการและระบบออกอากาศ 

สถานีโทรทัศนH TNN ๒  

บริษัท ไทยนิวสH เน็คเวิรHค (ที เอ็น เอ็น) จำกัด 

๕๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ 

 บริษัท ลานนารีซอรHสเซส จำกัด (มหาชน) 

๕๙. นางศศิธร จันทรสมบูรณH กรรมการบริหาร  

มูลนิธิอนุเคราะหHคนพิการ  

ในพระราชูปถัมภHของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๖๐. นางศศิพัชรH วัฒนรวีวงศH หุ6นสSวนกรรมการผู6จัดการ 

 ห6างหุ6นสSวนจำกัด น้ีฮงบริการ 

๖๑. นายศักด์ิดา ยอดวานิช กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท นนทบุรี ฮอนด6าคารHสH จำกัด 

๖๒. นายศิวพงศH วิริยะบุศยH ทนายความหุ6นสSวน 

 บริษัท เบเคอรH แอนดH แม็คเค็นซ่ี จำกัด 

๖๓. นายสมภพ ระงับทุกขH เจ6าของสำนักงานทนายความ  

 สำนักงานสมภพ ระงับทุกขH 

๖๔. พลตำรวจตรีสมศักด์ิ โอภาสเจริญกิจ ท่ีปรึกษาหัวหน6าพรรคเสรีรวมไทย 

๖๕. นางสาวสมิตา จิระเสถียรพงศH ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหารด6านปฏิบัติการ  

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

๖๖. นายสารัชตH รัตนาภรณH ผู6จัดการใหญS 

ธนาคารไทยพาณิชยH จำกัด (มหาชน) 

๖๗. นายสิฐิภูม์ิ ธนฤทธิพร กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท คริสตัล เรียลต้ี จำกัด 

๖๘. นายสิทธิวัตนH กำกัดวงษH ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรHเมดิคัล แครH แอนดH แล็บ จำกัด (มหาชน)  
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๖๙. นายสุขุมา ชยานนทH กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) 

๗๐. ศาสตรเมธีสุปรีด์ิ วงศHดีพร6อม นายกสมาคมพSอตัวอยSางแหSงชาติ 

๗๑. นางสุภา เทพผดุงพร กรรมการท่ีปรึกษาด6านบัญชี  

บริษัท เทพผดุงพรมะพร6าว จำกัด 

๗๒. นางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชยH รองประธานกรรมการ  

ห6างหุ6นสSวนจำกัด สุรัตนพัฒการทอ 

๗๓. นายสุวิรัช พงศHเสาวภาคยH ผู6อำนวยการฝQายกำกับดูแลธุรกิจด6านกฎหมายและกิจการภายนอก 

บริษัท เอไอเอ จำกัด 

๗๔. นายอดิศัย เพียรสุภาพ ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

บริษัท ซิต้ี พลัส ลิฟว่ิง จำกัด 

๗๕. นางสาวอภิรัตนH สัจจานิตยH รองกรรมการผู6จัดการใหญS  

บริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด 

๗๖. พลตำรวจตรีอังกูร คล6ายคลึง เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผSนดิน 

สำนักงานการตรวจเงินแผSนดิน 

๗๗. นายอัชดา เกษรศุกรH ท่ีปรึกษา  

บริษัท บี.กริม เพาเวอรH จำกัด (มหาชน) 

๗๘. นายอัมพร แสงมณี ผู6ชSวยผู6วSาการ สายตรวจสอบกิจการภายใน  

ธนาคารแหSงประเทศไทย 

๗๙. พันตำรวจเอกอำนาจ อินทรศวร ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  

การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  

สภาผู6แทนราษฎร  

๘๐. นายเอกพล ยวงนาค ผู6อำนวยการฝQายกฎหมายและบริหารความเส่ียงองคHกร    

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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และให6มีผู6ที่ได6รับการคัดเลือกสำรองไว6 จำนวน ๘ คน ในกรณีที่ภายหลังพบวSาผู6ผSานการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ

สละสิทธิ์  ไมSสามารถเข6ารSวมกิจกรรมรายงานตัว ไมSสามารถเข6ารSวมพิธี เปXดการอบรมหรือปฐมนิเทศ      

ไมSสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสถาบัน ฯ กำหนด หรือไมSสามารถเข6ารับการศึกษาได6 ทำให6จำนวน     

ผู6ผSานการคัดเลือกลดลงน6อยกวSาจำนวน ๘๐ คน สำนักงาน คปภ. จะได6พิจารณาเชิญผู6ที่ได6รับการคัดเลือกสำรอง

เรียงตามลำดับดังตSอไปน้ี เข6ารับการอบรมตSอไป 

๑. นายชัยยุทธ คำคุณ ท่ีปรึกษาด6านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  

 กรมศุลกากร 

๒. ร6อยตำรวจเอกอรรถกวี ขุนพินิจ ประธานเจ6าหน6าท่ีบริหาร  

 บริษัท ยูเน่ียนเคมีคอล แอนดH อีควิปเม6นทH จำกัด 

๓. นายวิศิษฐH องคHพิพัฒนกุล กรรมการผู6จัดการ  

 บริษัท หลักทรัพยH ทรีนีต้ี จำกัด 

๔. นายธิรินทรH ณ ถลาง กรรมการผู6จัดการ  

 บริษัท ฟfนิกซH คอนซัลต้ิง กรุrป จำกัด 

๕. นายสุธิตศักด์ิ ธนโชติปรมัตถH กรรมการผู6จัดการ  

 บริษัท เออเบิน อินเทลลิเจนทH จำกัด 

๖. นางสาวกรณHรวี ฐิติอมรวิทยH กรรมการผู6จัดการ  

 บริษัท วาสนา ม่ันคง จำกัด     

๗. นายชัชวาลยH คุณค้ำชู    อุปนายก  

วิศวกรรมสถานแหSงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH 

๘. นายคัคนินทH ปXgนแก6ว    กรรมการผู6จัดการ  

บริษัท คิง แอ็ดวานซH อินโนเวช่ัน จำกัด 
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