
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ สงักดั สำขำ อีเมล

01 นาย กวินท์ ก้านขนุทด สธุาวลัย์ นครราชสมีา Kingipad00@gmail.com

02 นางสาว กันย์สินี วงศ์ค าจนัทร์ ธนเทพ ศรีบญุเรือง jureelux12@gmail.com

03 นางสาว เกษราภรณ์ ดอนจนัดี ค ามวล ศรีบญุเรือง ketsaraporndonjandee@gmail.com

04 นางสาว เกสรา ทพิบญุทอง คนึงนชุ ก าแพงเพชร sarutapuk1972@gmail.com

05 นางสาว ขนัทมิา (จนัทมิา) พิมพ์สิงห์ (มหาวงษ์) โยธิน _ juntimamai1992@gmail.com

06 นางสาว จารุวรรณ พงษ์ลีรั้ตน์ เม็ดทราย AO.คณุเพ็ญสนีิ teammedsai@gmail.com

07 นางสาว จีรนนัท์ วิบลูย์กุล ณฐัชญาพรรณ อดุรธานี Wiboonkul.jw@gmail.com

08 นาย ฉัตรชยั อุน่มีศรี ก้องภพ มหาสารคาม Kongpops77@gmail.com

09 นางสาว อิสรีย์ (เฌอลินญ์) องัคศภุรกุล (อานนัต์วิริยะ) วทานิกา สนญ. envylme@hotmail.com

10 นางสาว ณจัฉรียา ลิม้วชัรกิจโภคิน ภานวุชัร์ พิษณโุลก natchareeyalim@gmail.com

11 นางสาว ตรีชาดา ธนพิบลูย์ศกัดิ์ (ธนพิบลูศกัดิ์) อมัพวนั อดุรธานี vermisse-u@hotmail.com

12 นาย ถิรวฒัน์ เพียรลผุล รัตนาพร AO.คณุเพ็ญสนีิ tongphn@gmail.com

13 นางสาว ทพิวรรณ ชรัูตน์ กาญจนา สนญ. travelgangster@gmail.com

14 นางสาว ธัญญ์กมน สีป้อ กนกพร AO.คณุปิยวฒัน์ thunkamon.s@gmail.com

15 นาย ธีระพงษ์ พาเคน วนัวสิา อดุรธานี phakhenthiraphngs@gmail.com

16 นาย นครินทร์ จนัทราเทพ บญุกว้าง AO.คณุสภุานี nakarinjantratep@gmail.com

17 นางสาว นฐัวณัณ์ โกญจนาทธรรม ปรัญญา สนญ. ratchaporn.tt@gmail.com

18 นางสาว หนฤูทธ์ิ (ปทติตา) ดวงแข (เรืองอนนัทกูล) กมลวรรณ AO.คณุจินดารักษ์ Kamonwan.hh@gmail.com

19 นาย ประจกัษ์ กรังพานิชย์ ประพจน์ ชลบรีุ roonglada1993@gmail.com

20 นางสาว ปรีดาภรณ์ อ่วมภกัดี ประพจน์ ชลบรีุ Oa_true@hotmail.com

21 นางสาว ปานไอริณ กลิน่เมฆ - สนญ. parnirin.kri@gmail.com

22 นาย ปิยวชั กุลธินี ลดา สนญ. James.kulthinee@gmail.com

23 นาย พงศนาถ สขุไพบลูย์วฒัน์ ภทัรกิตติ์ - Sunee1807@hotmail.com

24 นาง พรพรรณ อมรสนัติศิริพร ธมล AO.คณุศกัดา Kanjana1693@gmail.com

25 นาย พรพสธุ ชรูอด สดุารัตน์ จนัทบรีุ pornpasut.bla2023@gmail.com

ช่ือ - สกลุ

ประกำศ
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรมเพ่ือขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต (6 ชัว่โมง)

แบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ออนไลน์ผำ่น Application Webex Meeting
วนัที ่6 กมุภำพนัธ ์ 2566



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ สงักดั สำขำ อีเมลช่ือ - สกลุ

ประกำศ
รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรมเพ่ือขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต (6 ชัว่โมง)

แบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ออนไลน์ผำ่น Application Webex Meeting
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26 นางสาว พิจิตรา สขุประเสริฐ กรุณา สนญ. karuna.samruamram9@gmail.com

27 นางสาว พิชญ์นนั เสริชยั ธีระพงษ์ AO.คณุรุ่งทิพย์ Pichy.program@gmail.com

28 นางสาว พิมพิลยั ใจตรง วรัชยา จนัทบรีุ Kwng_1971v@hotmail.com

29 นางสาว พิมพิไล สายสี รัตนาพร AO.คณุเพ็ญสนีิ Psaisee@gmail.com

30 นางสาว ภคินี รุ่งนนทรัตน์ มาลรัีตน์ สนญ. Pakinee_r@hotmail.com

31 นาย ภาค รัศมี ธนภรณ์ สนญ. Parknissantkf@hotmail.com

32 นาง ภญิญาพชัญ์ ไพสนธ์ิ ยศวร์ี AO.คณุศกัดา pinyapat.goy@gmail.com

33 นางสาว มณญาดา ศรีค าบาล ภทัรกิตติ์ _ monyada2514@gmail.com

34 นางสาว มาลินี สขุประเสริฐ กรุณา สนญ. karuna.samruamram9@gmail.com

35 นางสาว รัตนาพร บญุประคอง นิตยา ชลบรีุ nittaya_cha@outlook.co.th

36 นางสาว ลตุฟรียา ราชิดี (ราซิด)ี ชิณภทัร สนญ. flun_flun@hotmail.com

37 นางสาว วิสาขะ ก าแก้ว กรุณา สนญ. karuna.samruamram9@gmail.com

38 นาย วฒิุชยั ชชูยัทยากุล พิชณ์สณีิ ภเูก็ต Pimphitsinee@gmail.com

39 นางสาว ศิริพร บวัโฮม นิตยา ชลบรีุ bua_home@hotmail.com

40 นาย ศภุชาติ วงศ์มัน่ ณภชัศา AO.คณุณภชัศา Supachat11983@gmail.com

41 นางสาว สกาวเดือน น้อยบรรเทาว์ สพุรรณษา อดุรธานี skawdaen495@gmail.com

42 นาย สนุนั วรสาร รัชฎาภรณ์ มหาสารคาม khamsomnuek1409@gmail.com

43 นาย สรุโชค ทนสิงห์ สรุโชค สนญ. Surachok.ton@bangkoklife.com

44 นางสาว สวุรรณี ช านาญเนตร สนชยั ชมุพร Suwanni0810@gmail.com

45 นางสาว หรัิณยา โปร่งอากาศ ธนัยนันท์ ระยอง nongsianned@gmail.com

46 นางสาว อรุณี ขนัทองค า ประทานพร ชลบรีุ Arunee22.jim@gmail.com

47 นางสาว ภคัอร (องัคณา) อรัญรุด กมลวรรณ AO.คณุจินดารักษ์ Kamonwan.hh@gmail.com

48 นางสาว อาริษา เช่ียวชาญ ประทานพร ชลบรีุ Name-alisa@hotmail.com

49 นาย อดุม ดอมไธสง ฐานิตา ชมุแพ waha70573@gmail.com


