
 
 
 
ใบสมัครเข้ารบัการอบรม 
หลักสูตรการขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป คร้ังที่ 1/๒๕๖5 
ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565 
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น    
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 เมษายน ๒๕๖5 จำนวน ไมเ่กิน ๕๐ คน 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************* 
 

๑. ผู้เข้าอบรมชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล......................................................................... 
 

๒. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก   

    สถานที่ออกบัตร.........................................................ออกให้วันที่......../........./...........หมดอายุวันที่........./........../.......... 
 

๓. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................................. 
    แขวง/ตำบล.................................................เขต/อำเภอ...................................................จังหวัด..................................... 
    รหัสไปรษณีย์............................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................................................................. 
    e-mail  address......................................................................................................................... 
 

๔. ตวัแทนประกันชีวิต    ใบอนุญาตเลขที่...................................................... วันหมดอายุ................................. 
    ตัวแทนประกันวินาศภัย  ใบอนุญาตเลขที่...................................................... วันหมดอายุ................................. 
    นายหน้าประกันชีวิต    ใบอนุญาตเลขที่...................................................... วันหมดอายุ................................. 
    นายหน้าประกันวินาศภัย   ใบอนุญาตเลขที่...................................................... วันหมดอายุ................................. 
 

๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  และได้แนบเอกสารประกอบการสมัครมาพร้อมดังนี้ 
         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ               สำเนาบัตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวน ๑ ฉบับ 
6. ค่าธรรมเนียมสมัครอบรม วันละ 900 บาท  
 
วิธกีารชำระเงิน               ชำระเงินสด สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 

          ธนาณตัิออนไลน์ จ่ายในนาม นายธนดล พุ่มเข็ม สั่งจ่ายไปรษณียเ์ทพารักษ์ จังหวัดขอนแก่น  40001 
 

     ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
            (...................................................) 
      วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 

 

หมายเหตุ  ขอให้ท่านโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการเข้ารับอบรมให้ครบถ้วนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนอบรม 
           - หมดเขตรับสมัคร/ปิดรับชำระเงิน ในวันที่ 22 เมษายน 2565 
  - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 8 – 22 เมษายน 2565 (รับสมัครจำนวนจำกัด) 
           - ในปี พ.ศ. ๒๕65 ตัวแทนต้องผ่านการอบรมจำนวน ๓๐ ชั่วโมง / นายหน้าต้องผ่านการอบรม ๕๐ ชั่วโมง 
  - ทุกวิชาท่ีอบรมสามารถใช้ต่ออายุใบอนุญาตได้ท้ังประกันชีวิตและวินาศภัย (เพ่ือประโยชน์ของท่านกรุณากรอก 
              ข้อมูลบัตรท่ีต่ออายุครั้งท่ี 4 (5ปี) เป็นต้นไป ท่ีมีทุกบัตร กรณีไม่แจ้งข้อมูลบัตร สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 
              ไม่สามารถดำเนินการย้อนหลังหรือเพ่ิมเติมได้ทุกกรณี ) 
  - ผู้เข้าอบรมต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม 
  - ผู้เข้าอบรมต้องแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการอบรม 

 - หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) 
   อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) 555/29 ถนนจอมพล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  
   e-mail: region03@oic.or.th  โทรศัพท์/โทรสาร 043-244280 ต่อ 108 , 043-244281 
 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือกรณีมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 20 คน จะเลื่อนการจัดอบรมในเดือน 
   ถัดไป หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.ภาค 

***กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
 

 

เลขที่................... 

6 ช่ัวโมง รวม 1 วัน เป็นเงิน 900 บาท 
12 ช่ัวโมง รวม 2 วัน เป็นเงิน 1,800 บาท 
18 ช่ัวโมง รวม 3 วัน เป็นเงิน 2,700 บาท 
24 ช่ัวโมง รวม 4 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
30 ช่ัวโมง รวม 5 วัน เป็นเงิน 4,500 บาท 

 

mailto:region03@oic.or.th


 
 

กำหนดการจัดอบรม 
หลักสตูรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ครั้งท่ี 1/2565 

สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2565 

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

09.00-12.00 น. กฎหมายและวิธีปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Pillar 3) นางพานทิพย์ บุญศร ี
ผอ.คปภ.จังหวัดขอนแก่น 

13.00-16.00 น. การประกันภัยกับจรรยาบรรณในอาชีพ  (Pillar 3) 
  

นางพานทิพย์ บุญศร ี
ผอ.คปภ.จังหวัดขอนแก่น 

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

09.00-12.00 น. สำนักงาน คปภ.กับการคุ้มครองสทิธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภยั 
(Pillar 3) 

นางสาวปรียดา พ่อค้าช้าง 
ผอส.คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 

13.00-16.00 น. การวางแผนการออมและการลงทนุ (Pillar 1) 
 

นางสาวปรียดา พ่อค้าช้าง 
ผอส.คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) 

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

09.00-12.00 น. นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ประกันภยั (Pillar 1) 
 

นายทรงฤทธ์ิ กุลนาฝาย  
ผู้เชี่ยวชาญ รก.ผอ.คปภ.จ.ชัยภูม ิ

13.00-16.00 น. การประกันภัยสุขภาพของประเทศไทย  (Pillar 1)  นายทรงฤทธ์ิ กุลนาฝาย  
ผู้เชี่ยวชาญ รก.ผอ.คปภ.จ.ชัยภูม ิ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

09.00-12.00 น. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Pillar 1) 
 

นายกฤติรัฐ วุฒิวงค์ 
ผู้เชี่ยวชาญ รก.ผอ.คปภ.จ.เลย 

13.00-16.00 น. การระงับข้อพิพาทด้านการประกนัภัย ด้วยวิธีอนุญาโตตลุาการ 
สำนักงาน คปภ. (Pillar 3) 

นายกฤติรัฐ วุฒิวงค์ 
ผู้เชี่ยวชาญ รก.ผอ.คปภ.จ.เลย 

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

09.00-12.00 น. เสนอขายถูกหลักประกันภัยเติบโต (Pillar 1) 
 

นางสาววิไลลักษณ์ ธรรมราช 
ผอ.คปภ.จังหวดัหนองคาย 

13.00-16.00 น. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน(ชีวิต/วนิาศภัย)/กรณีศึกษา (Pillar 3) นายรัชโยธิน มีพันลม 
ผอ.คปภ.จังหวดัอุดรธานี 

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
หมายเหตุ  - รับประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30 น. – 10.45 น. 
   - รับประทานอาหารกลางวัน   12.00 น. – 13.00 น. 
             - รับประทานอาหารว่าง (บ่าย) 14.30 น. – 14.45 น. 

 
 


