
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์ 

จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
...................................... 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 
ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อ
ผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพ่ือทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ 
ตุลาคม 256๕ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมไว้ไม่เกิน ๑๒๐ คน ตามลำดับใบสมัคร นั้น  

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นใบสมัครแล้ว สำนักงาน คปภ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ 
(บุคคลภายนอก) เพ่ือทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐๙ คน ตามรายชื่อที่แนบประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ได้กำหนดการสอบข้อเขียนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 256๕ เวลา ๑๓.๐0 – 1๖.๐0 น. 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ. หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 02-515-3999 ต่อ ๓๒๐๘ 

 ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 (นายชูฉัตร ประมูลผล) 
 รองเลขาธิการ ด้านกำกับ 
      รักษาการแทน 

  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๒๑



๑

รายช่ือผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม 

หลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก)  

เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย  

ตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

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

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
๑ พันตำรวจเอก อาณัตชัย ทรงสอาด 
๒ นางสาวกฤชศรัย ผลเนืองมา 
๓ นางสาวศิริพร เมืองศรีนุ่น 
๔ นางสาวพูลสุข ปรีชาเดช 
๕ ว่าที่ร้อยตรี สนั่น โภไคยารักษ์ 
๖ นายยงยุทธ ชื่นชีพ 
๗ นายอภินันท์ ตั้งศรีอนุกุล 
๘ นายสินชัย ดำรงศักดิ์สถาพร 
๙ นายกฤษณะ บุญวิทยา 

๑๐ นางสาวศศิศร สัมพันธ์ 
๑๑ นายมนตรี ศรีสุวรรณ 
๑๒ พันตำรวจเอก ทรงธรรม ศรีกาญจนา 
๑๓ นายชัยวัฒน์ เรืองกิตติกุล 
๑๔ นางประไพพิศ รัตนไพบูลย์กิจ 
๑๕ นางอำไพพร รักเผื่อน 
๑๖ นางสาววราภรณ์ อังศิริกุลโชติ 
๑๗ นางดาจรีย์ กู้เจริญประสิทธิ์ 
๑๘ นางบุษบา พวานุวงศ์ 
๑๙ นางสาวสุภารัตน์ ดีศีลรักษ์ 
๒๐ นายประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธิ์ 
๒๑ นายสิรสินทร์ ชินทองรัตน์ 
๒๒ นายพิชญา เพ่ิมทอง 
๒๓ นางสาวสุมนา รุจิชาญสิริ 
๒๔ นายอรรถพล ไชยรักษ์ 
๒๕ นางสาวกชพรรณ เสริมสุด 
๒๖ นางนฤมล เลิศปัญญา 
๒๗ นายปรีชา วิภวศุทธิ ์
๒๘ นายอนุวัตร มณีวงศ์ 



๒ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
๒๙ นางสาววัชราภรณ์ อารีย์วงศ์ 
๓๐ นางสาวรวิวรรณ พรหมเจริญ 
๓๑ นางดวงจันทร์ บุญรอดชู 
๓๒ นางณฐพร ชลายนนาวิน 
๓๓ พันเอก สมบัติ สายสุวรรณ 
๓๔ นายสุธี สุวรรณโพธิ ์
๓๕ นายเฉลิมพล โชติเมธากุล 
๓๖ พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล 
๓๗ นางสาวสาครรัชต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๓๘ นางพัชรวลัย ตวงหิรัญวิมล 
๓๙ นายประสงค์ จันทร์วุฒิคุณ 
๔๐ นางรุ่งฤดี คำแหง 
๔๑ นางสาวลัดดา สัพพัญญูสิริ 
๔๒ นางสาวสุจิตรา กาญจนากร 
๔๓ นายมานิต เหล่าวิไลเลิศ 
๔๔ นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ 
๔๕ ดร.อัฏพร คงสุภาพสิริ 
๔๖ นางฉัตรพรรณ์ รัตนะฉายทอง 
๔๗ นายพิชัย โชติชัยพร 
๔๘ นางสาวเมตตา ลิมปิกิรติ 
๔๙ นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ 
๕๐ นางสาวจารุวรรณ เชี่ยวชลาลยั 
๕๑ นายวาท หาญกลับ 
๕๒ นางเดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม 
๕๓ นายสมบูรณ์ รุ่งฤทธิไกร 
๕๔ นางสาวธัญลักษณ์ คูรัตน์ชัชวาล 
๕๕ นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์ 
๕๖ นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ 
๕๗ พันตำรวจเอก เพทาย ทัพมงคล 
๕๘ พันเอก ชวลิต โพธิ์ถาวร 
๕๙ นางณัฐรมย์ แสงสุข 
๖๐ พลตำรวจตรี ราเชนทร์ มณีเนตร 
๖๑ นางสาวปาณิสรา สุหฤทรุจนนุกูล 
๖๒ นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ 
๖๓ พันตำรวจเอก อดิศักดิ์ วิบูลชัยโยธิน 
๖๔ นายโวหาร ยะสารวรรณ 



๓ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
๖๕ นายบัญญัติ ทองประสงค์ 
๖๖ นายสรลักษณ์ ธรรมธราธารกุล 
๖๗ นายทวีศักดิ์ เดชเดโช  
๖๘ นางดวงพร นราดุลย์ 
๖๙ นายไพศาล เบ็ญจโศภิษฐ์ 
๗๐ นายวันชัย เจริญภัณฑ์วรกุล 
๗๑ พันตำรวจเอก อภิชัช มีสุข 
๗๒ นายธารัส สุทธิคำ 
๗๓ นางสาวณัฐชรัตน์ ทวีโชติวรรชัต์ 
๗๔ นางชลาพรรณ ตรัสพรหม 
๗๕ นางกฤษณา ทองอินทร์ 
๗๖ นางพรรณทิพา วงศ์สุทัศน์ โมคกุล 
๗๗ นางสาวรวีวรรณ สุวรรณโณ 
๗๘ นายชูศักดิ์ จึงพานิช 
๗๙ นางสาวบงกชกุล เจริญสุข 
๘๐ นางพัชรินทร์ ศิวะเกื้อ 
๘๑ นายเลอศักดิ์ เพชรคัมภีร์ 
๘๒ นายอรรถพล งามดี 
๘๓ นายบุญมี นันทะแสง 
๘๔ นางสาวพันธนันท์ สิริปรีดาพัฒน์ 
๘๕ นายสมเกียรติ ศรีปรัชญากุล 
๘๖ นายสรวุฒิ จันทอง 
๘๗ ว่าทีร่้อยโท อภิชัย รัชตรุ่งโรจน์กุล 
๘๘ นายอนันต์ ศิลปี 
๘๙ นาย ณ.เณร จันทร์เปล่ง 
๙๐ พลตำรวจตรี ดร.ไพฑูรย์ ตีระสกุล 
๙๑ นางชนานันท์ รินธนาเลิศ 
๙๒ นางสาวกรวิไล นพรัตน์ 
๙๓ ดร.วิชชาญ จุลหริก 
๙๔ นางสาวมาลี จุฑาธวัช 
๙๕ ว่าที่ร้อยตรี นิรุจน์ บัวนิล 
๙๖ นายวิชัย สุพัตรานนท์ 
๙๗ นางชมภัสสร ธีรวาณิชย์ผล 
๙๘ นายวัชระ เลิศพงษ์วรพันธ์ 
๙๙ ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์ 

๑๐๐ นางวงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ 



๔ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
๑๐๑ นางสาวศรันย์ธร ลิมปิษเฐียร 
๑๐๒ นางอารีย์ วัฒนา ทุมมาเกิด 
๑๐๓ นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี 
๑๐๔ นายพัสกร ละอองนวล 
๑๐๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน 
๑๐๖ พันตำรวจตรี ดร.ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา 
๑๐๗ นายชลัทภณ บุนนาค 
๑๐๘ ว่าทีพั่นตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
๑๐๙ นายธง ธีภัสร ์
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