
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจ าปี 2558 
  

1. รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2558 

               บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จ ำกัด (มหำชน)   

2. รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2558 

     บริษัท  วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)     

3. บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2558   

 อันดับที่ 1   บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)    
อันดับที่ 2   บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)     
อันดับที่ 3   บริษัท  ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)      

4. บริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2558   
อันดับที่ 1   บริษัท  ธนชำตประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)     

          อันดับที่ 2   จ านวน 2 รางวัล 
                   บริษัท  กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด  
                 บริษัท  โตเกียวมำรีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)            

 5. บริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2558   
อันดับที่ 3 จ านวน 2 รางวัล 
               บริษัท  ทิพยประกันภัย จ ำกัด  (มหำชน)     
               บริษัท  สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)     

6. บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจ าปี 2558  จ านวน 2 รางวัล 
               บริษัท  โตเกียวมำรีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)          

                         บริษัท  สหประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)     

7. บริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีการพัฒนาดีเด่น ประจ าปี 2558 จ านวน 3 รางวัล 
              บริษัท  กรุงไทยพำนิชประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)    
              บริษัท  ประกันคุ้มภัย จ ำกัด (มหำชน)     
              บริษัท  สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)     

 

8. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อส านักงาน คปภ. และระบบประกันภัย  จ านวน 4 รางวัล 

    -     อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (นำยฉัตรชัย พรหมเลิศ) 

    มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือในกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนน 

- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย (นำยบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์)  

    มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับประกันภัยรถภำคสมัครใจผ่ำนแดนของจังหวัดเชียงรำย 

- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ (นำยวิเชียร จันทรโณทัย)  

    มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันภัยข้ำวนำปี ประจ ำปี 2559 ของจังหวัดนครรำชสีมำ 

- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล)  

    มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันภัยข้ำวนำปี ประจ ำปี 2559 ของจังหวัดอุบลรำชธำนี 
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9. รางวัลการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น  ประจ าปี 2558 

    บริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)    

   บริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น   
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)     

   บริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น   
บริษัท เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกัด        

   บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น   
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกัด    

 

10 รางวัลตัวแทนประกันชีวิต คุณภาพดีเด่น ประจ าปี 2558  จ านวน 13 ราย 

-  นำยชัยนำท  กิตติธรกุล 

-  นำงสำวณัฐชำนันท์  นันทพงศ์โภคิน 

-  นำงทรงศรี  กำญจนิศำกร  

-  นำงสำวธัญลักษณ์  ประดำชญำภร  

-  นำงสำวนีดำ  ทรัพย์ประดิษฐ์ 

-  นำงประภำพร  จำตุรทิศ 

-  นำงสำวเพ็ญพัณณี  จอเจริญพำนิช   

-  นำยยุวธี  โลหะวิจิตรำนนท์ 

-  นำงสำวเยำวมำลย์  จันทะเดช 

-  นำงสำวรัตนำ  กมลงำมพิพัฒน์ 

-  นำยวรชัย  ธ ำรงวรำภรณ ์

-  นำยสุรกิจ  พิทักษ์ภำกร 

-  นำงสำวสุวรรณี  แจ่มสว่ำง 

11. รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัย คุณภาพดีเดน่ ประจ าปี 2558  จ านวน  3  ราย    

-  นำงขนิษฐำ  หมุดธรรม                                       

-  นำยภมรรัตน์  อดทน              

-  นำงสมจิตร  จันทรำงกูล                   

12.  รางวัลบริษัทนายหน้าประกันประกันชีวิตนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจ าปี 2558 จ านวน  2  ราย 

-  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกัด       

-  บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด     

13.  รางวัลบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจ าปี 2558 จ านวน  4 ราย 

-  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จ ำกัด     

-  บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จ ำกัด       

-  บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด     

-  บริษัท ล็อคตั้น วัฒนำ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด       
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14.  รางวัลประเภทอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2558 จ านวน 3 รางวัล 

   ชนะเลิศ ระดับประเทศ                    นำยจักรพงศ์ ขรขวำ  จ.อ ำนำจเจริญ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ     นำงสำวณรำกำญจน์ บุญนวล  จ.สงขลำ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ     นำงณัฐฐำพร สิงคุณำ  จ.ลพบุรี 
 

15 รางวัลยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2558    

    สถานศึกษาดีเด่น  จ านวน 3 รางวัล 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ                       โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย  จังหวัดสงขลำ  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ        โรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม  จังหวัดพิษณุโลก 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ        วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์     

  คณะครู-อาจารย์ ท่ีรับผิดชอบโครงการดีเด่น จ านวน 3 รางวัล  

    ชนะเลิศ ระดับประเทศ                       โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย  จังหวัดสงขลำ    
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ        โรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม  จังหวัดพิษณุโลก 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ        วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
  

  ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง จ านวน 3 รางวัล 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ                       ทีม An – Nada โรงเรียนสมำนมิตรวิทยำ จังหวัดนรำธิวำส   
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ       ทีม PD.BRAND  โรงเรียนพิมำยด ำรงวิทยำคม จังหวัดนครรำชสีมำ 
 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ       ทีมลูกพ่อขุนรู้ทันประกันภัย โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม   

                                                    จังหวัดเชียงรำย   

  ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทหนังสั้น จ านวน 3 รางวัล 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ                      ทีม B.S Movies โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ       ทีม ASW Cinta Film Return โรงเรียนอัครศำสน์วิทยำ   

                                                    จังหวัดนรำธิวำส   

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ       ทีม ธรรม D โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยำคม เขตท่ำพระ  

                                                               กรุงเทพมหำนคร  
 

16. รางวัลโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2558 จ านวน 5 รางวัล 

               ชนะเลิศ                                  ทีม KK Keeper Ken มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  

          รองชนะเลิศ อันดับ 1           ทีม โหว่ว  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

          รองชนะเลิศ อันดับ 2                       ทีม DMD 55  มหำวิทยำลัยศรีปทุม      

          รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม      ทีม BPNE  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

          รางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม          ทีม H.U.M.   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    

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


