
ลาํดบั คาํนําหน้า เลขทใีบอนุญาต สงักดั สาขา อีเมล

01 นางสาว กฐิน ใจเกษิม 6501012302 อรทยั AO.คณุสภุานี primprapr2524@gmail.com

02 นาย คชคง จุย้สือ 6501023178 พณัณน์ิภา AO.คณุเพญ็สินี kodchakong.tu@gmail.com

03 นางสาว จริวรรณ ์ ไทยพาท 6501028372  - กาํแพงเพชร Phongphan.k1970@gmail.com

04 นาย เจษฎา จทูิม 6501011286 กฤษณา AO.คณุรุง่ทิพย์ jadesada35565@gmail.com

05 นางสาว ชญานิศา งามดี 6501017201 ณชัชารินทร์ ระยอง k.wantana2512@gmail.com

06 นางสาว ชลธิา เกง่เดช 6501029330 ณีรนชุ ภเูก็ต Chizu_1@hotmail.com

07 วา่ที ร.ต. ชยัภมิู เตียวสกลุ เพมิงาม 6501021392 พณัณน์ิภา AO.คณุเพญ็สินี cp.permngam@gmail.com

08 นางสาว ญาณกญัษา นิตสรอ้ย 6501014799 รวิภา พิษณโุลก pitchayapar13@gmail.com

09 นางสาว ฐิติรตัน์ ศศิโรจนป์ระชา 6501044518 สมบตัิ สนญ. Aum2112@hotmail.com

10 นาย ณฐัดนยั พรอ้มสขุ 6501050501 อารีรตัน์ พะเยา Nutdanai24477@gmail.com

11 นาง ดารินทร์ คณะวงษ์ 6501018451 พิมพพ์รรณตรี อบุลราชธานี darinkhan1372@gmail.com

12 นาง ดษุดี อยูญ่าติมาก 6501018453 สรนัรตัน์ สนญ. dusadee.aisha@gmail.com

13 นาย นรภทัร กลุบตุรดี 6501012691 ไกรสรณ์ ชยัภมิู Kupawinee45@gmail.com

14 นางสาว นรินทรพ์ร แปง้หอม 6501017248 ธญัญรตัน์ เพชรบรุี Nuchy610@gmail.com

15 นาง นาตยา หมวดใหม่ 6501019698 มะลิวลัย์ AO.คณุสนัทดั nattayachai1984@gmail.com

16 นางสาว บศุรา พยหุกฤษ 6501013611 ไพฑรูย์ ชมุพร Bla244361@gmail.com

17 นาย ปกรณ์ พนัธุท์วี 6501016229 สมบรูณ์ AO.คณุเพญ็สินี pakornpanthawi@yahoo.com

18 นาย ประกาศิต ขิระทาน 6501017972  - สนญ. pragasit.khi2529@gmail.com

19 นาย ประยงกร พนัธน์ิล 6501018447 พิมพพ์รรณตรี อบุลราชธานี Prayongkon30@gmail.com

20 นางสาว ปวารินทร์ โทดา 6501018462 ชญาภา ขอนแก่น aum.pawarin@gmail.com

21 นางสาว พิทยารตัน์ มิงขวญั 6501017253 ศภุวิช AO.คณุปิยวฒัน์ pittayarat3665@gmail.com

22 นางสาว ภชัรา นิตยโรจน์ 6501027010 มนตรี AO.คณุคีรติ Patcharabim007@gmail.com

23 นางสาว ภาวดี ชาํมะลี 6501023865 ศศิพิมพ์ AO.คณุสนัทดั parpond9@gmail.com

24 นางสาว ภาวนา อิมเงิน 6501014051 จิตราพร ชยันาท 25choothar@gmail.com

25 นางสาว มรกต สดุแสนยา 6501039477 พรจิรสัย์ นครราชสีมา Bteoatp@gmail.com

26 นางสาว รชันี องัจนัทรเ์พ็ญ 6501023189 พณัณน์ิภา AO.คณุเพญ็สินี ratchaneemmaaii@gmail.com

27 นางสาว รฐัการ สดุสนิท 6501017995 ญดา สนญ. rattakarn.su@gmail.com

28 นางสาว วรรษพร คงถาวร 6501017994 วีรยา AO.คณุปิยวฒัน์ watsapornbla@gmail.com

29 นางสาว วาริษา ถวิลหวงั 6501018456 ประทานพร ชลบรุี poon.backbite@gmail.com 

30 นาย ศภุกมลชยั วิเชียรทอง 6501015596 ส.ราชยั นครศรีธรรมราช secretaryy.bla@gmail.com

31 นางสาว สมกมล สวุรรณประภา 6501017226 ศภุกาญจน์ พิษณโุลก Supakantantrakool@gmail.com

32 นาย สมดี ขาวสะอาด 6501018446 พิมพพ์รรณตรี อบุลราชธานี fociss97@gmail.com

33 นาย สมหมาย จนัทรพิ์ทกัษ์ 6501014786 สมดี โพนพิสยั nonsimma@gmail.com

34 นาย สรรชยั อาจสมบตัิ 6501024607 มณีรตัน์ โพนพิสยั mnr.2513@gmail.com

35 นางสาว สงัวาลย์ สวุรรณไตร 6501031520 อมัพวนั AO.คณุสนัทดั sangwansu19@gmail.com

ชือ - สกลุ

ประกาศ

รายชือผู้มีสิทธิเข้าอบรมเพือขอต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต ครงัที 1 (6 ชวัโมง)

แบบสืออิเลก็ทรอนิกส ์ออนไลน์ผ่าน  Application Webex Meeting

วนัท ี 26 มีนาคม 2566
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36 นาย สทุธิพรรค คงปราณ 6501029342 สนุทร ภเูก็ต saeteaw_9@hotmail.com

37 นาย สธีุมนต์ ธิตินราธร 6501017212 ณชัชารินทร์ ระยอง k.wantana2512@gmail.com

38 นาย อรรนพ บญุประกอบ 6501025920  - หาดใหญ่ annop198053@gmail.com


