
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ สงักดั สำขำ อีเมล

01 นางสาว กญัญชิ์สา สกุเทพ ส ารวย นครปฐม Chisasauk@gmail.com

02 นางสาว จรรยา พลายระหาร สชุาวดี AO.คณุชานิณี pumpui.kpp@gmail.com

03 นาง จรนิทร ์ มีครองพลู ฐิติพร ระยอง kodchakorn_tid@live.com

04 นางสาว จนัทิมา มหาวงษ์ โยธิน อา่งทอง juntimamai1992@gmail.com

05 นางสาว จิตติมา กลอ่มจิต ศกัดิศ์ิษฎ์ AO.คณุเพ็ญสินี boonyawee.a@gmail.com

06 นางสาว จินตนา โนจิตร รงัสินี เชียงค า rungsinee@live.com

07 นางสาว จิรารตัน์ นวยนก จจิุตรตรี นครศรธีรรมราช oat783187@gmail.com

08 นางสาว ชนนิกานต์ หอมช่ืน สกลุรตัน์ พิษณโุลก homep87.hp@gmail.com

09 นาย ชชัวาล วมิลใส ไพโรจน์ ระยอง mangsachat@hotmail.com

10 นางสาว ชาลินี เลิศล  า้ สภุารดี สนญ. jeef3107@gmail.com

11 นาย ชิน ทิมวธิรรม รงัสินี เชียงค า rungsinee@live.com

12 นาย เชน กรุะเลียบ เบญจวรรณ สมทุรสาคร Fat722_@hotmail.com

13 นางสาว ณฎัฐ์ชาญา บุญเจิด ไกรสรณ์ ชยัภมิู natchayaboonjerd569@gmail.com

14 นาง ณฏัฐณิชา รตันดิลก ณ ภเูก็ต กนกวรรณ หาดใหญ่ natthanicha4765716@gmail.com

15 นาย ณฐัวฒิุ สมควร กรุณา สนญ. karuna.samruamram9@gmail.com

16 นางสาว ธนชพร ทมุสวสัดิ์ จิตธิดา AO.คณุศกัดา pumpuy23122523@gmail.com

17 นาย ธเนศ กรมทอง จนัทรเ์พ็ญ AO.คณุคีรติ yimy290@gmail.com

18 นางสาว ธญัญา ออ่นสิงห์ เมตตา ชยันาท tanya644655

19 นาง ธารทิพย์ ปลดักอง มะลิลา AO.คณุศกัดา thanthippaladkong789@gmail.com

20 นาย นพดล สีหปัญญา วฒันา โพนพิสยั keson1032@gmail.com 

21 นางสาว นวสรณ์ นากอคัรทรพัย์ เพ็ญศิณี AO.คณุเบญจวรรณ primadolly@gmail.com

22 นางสาว นชุระพี ตนัติวฒิุนนัท์ ณหทยั กระบี่ amm_0812@hotmail.com

23 นางสาว บุญมี แกว้ค  ากอง มงกฎุเพชร ขอนแก่น mrmong.kt@gmail.com 

24 นางสาว พรทิพย์ บวัมาก สกลุรตัน์ พิษณโุลก buamark.porntip@gmail.com

25 นางสาว ชตุิมา พงคช์นะพิบูลย์ พิณทิพย์ สนญ. nongthip90@gmail.com

ช่ือ - สกลุ

ประกำศ
รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ำอบรมเพ่ือขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต (6 ชัว่โมง)

แบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ออนไลน์ผ่ำน Application Webex Meeting
วนัที ่25 มีนำคม 2566



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ สงักดั สำขำ อีเมลช่ือ - สกลุ

ประกำศ
รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ำอบรมเพ่ือขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต (6 ชัว่โมง)

แบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ออนไลน์ผ่ำน Application Webex Meeting
วนัที ่25 มีนำคม 2566

26 นาย พิชิตพล แกว้กดุงั ศรญัญา กระบี่ ijoedjoe34@gmail.com

27 นาง พิสมยั จนัทรก์  าจร สง่ศกัดิ์ หนองคาย pannita71222@gmail.com

28 นางสาว ไพลิน สงัฆะมณี ยพุา สมทุรสาคร phailin_2@hotmail.com

29 นางสาว ภฤดา วงศร์ะพี วรีร์กาญจน์ นครปฐม natchaya2553@hotmail.com

30 นาย ภาสกรณ์ ยอดเพชร นยันา ราชบรุี beer140628@gmail.com

31 นางสาว รมิตา เพ็งผล ประไพ พิษณโุลก prmitus@gmail.com

32 นางสาว รมิตา ศรษีะเกตุ เมตตา ชยันาท Rmita2000th@gmail.com

33 นางสาว รชันี ออ่นตา ภคัจิรา ชยัภมิู numnim.wangkampang@gmail.com 

34 นางสาว รุง่เรอืง พินธรุกัษ์ ณฐัรดา สนญ. pr0nmalin@gmail.com

35 นางสาว เรติมาวี เรอืงฤทธ์ิ รสัรนิทร ์ สนญ. retimawee@windowslive.com

36 นางสาว วรรณพร อินทรแ์กว้ พรทิพย์ AO.คณุชานิณี iknow_to@hotmail.com

37 นางสาว วนัวสิาข์ กมลกลาง สธุาวลัย์ นครราชสีมา Kingipad00@gmail.com

38 นางสาว วภิาดา อินทรฤทธ์ิ ธันยส์ตุา สนญ. Thansutabla@gmail.com

39 นางสาว ศศิธร พลยเรศ รศัมี อดุรธานี rasamee62520@gmail.com

40 นาย ศิรสิทธ์ิ จนัทรข์วาง วรานิษฐ์ AO.คณุรุง่ทิพย์ Kfcrt456@gmail.com

41 นางสาว สรญัญา เหมหงษ์ อวยชยั AO.คณุศกัดา wowve2@gmail.com

42 นาง สกิุจตา แกว้กบัทอง จฑุามาส หาดใหญ่ sukigta1991@hotmail.com

43 นางสาว สชุากาญจน์ รุง่พดุ องัคนา AO.คณุเพ็ญสินี kib__kie@hotmail.com

44 นางสาว สวุนนัท์ วนัโย วรีะ อดุรธานี mivsuwanan.1993@gmail.com 

45 นาย หฤษฎ์ บุณยพทุธิกลุ ชตุิกาญจน์ สนญ. haritrb123@gmail.com

46 นาย อภิสิทธ์ิ เนียมทอง เมตตา ชยันาท it3892594@gmail.com

47 นางสาว อรวรรณ ขามธาตุ ยพิุน หนองบวัล  าภู piaood13@gmail.com

48 นาง อ าภา เมธาวทิยากลุ เสกสิทธ์ิ พิษณโุลก umpa.rattana@gmail.com

49 นางสาว อไุรวรรณ์ โพธ์ิทอง นภสักร หาดใหญ่ uraiwanaoy22@gmail.com

50 นางสาว รศัมิม์ณี    พฤกษร์ตันนภา จฑุามาส หาดใหญ่ auchara.222.lin@gmail.com

mailto:auchara.222.lin@gmail.com

