
ลาํดับ คาํนาํหน้า เลขทใีบอนุญาต สังกัด สาขา อเีมล

01 นางสาว กรกช ประจงกิจ 6401025735 จิรวดี สนญ. Korakoch0964589636@gmail.com

02 นาง เกษร ขวญัวงษ์ 6401044638 ภทัรวดี กาํแพงเพชร melody.pinitkit@gmail.com

03 นางสาว ขวญัตา จนัสอน 6401020587 วิยะดา AO.คณุเพ็ญสินี Jansornkhwanta@gmail.com

04 นาง จรยิา เชือไทย 6401034455 ภาณี สนญ. Kikhappymoney@gmail.com

05 นางสาว จีรวรา การสมสิษฐ์ 6401024490 ฃภทัรกติติ  - waenchwr@gmail.com

06 นาย ชนานนัท์ ยงิมี 6401025199 วสณณัทน์ นครสวรรค์ 27farmcoth@gmail.com

07 นางสาว ชนาภา พรมหล่อ 6401024491 ชนาภา อบุลราชธานี ttt0917945049@gmail.com

08 นางสาว ฐาปณี ยมิภกัดี 6401021581 สพีุชา อ่างทอง may_thapanee@hotmail.com

09 นาย ณชพล เพชรชชัวาล 6401027538 ธีธชั  - toy_noname-3000@hotmail.com

10 นาย ทศพร วิเศษศลิป์ 6401032170 วิรจัฉรา AO.คณุภทัรฐิ์ตา tosmut96@gmail.com

11 นางสาว ทองลาํ ภูกองชนะ 6401018823 ณปภชั AO.คณุจินดารกัษ์ Sirirakk2518@gmail.com

12 นาย ธนโชค เต็มวนั 6401022341 วนัทนา กาํแพงเพชร wantana_temwan@hotmail.com

13 นาย ธรณเ์ทพ รุง่ศรี 6401029937 พิษณุ สนญ. Tornthep.rungsri58@gmail.com

14 นาย ธีระพล เหล่าพลประทีป 6401018774 ชญาภา ขอนแก่น yyokky.19@gmail.com

15 นางสาว นวลปรางค์ สขุสาํราญ 6401022981 จกัรพงษ์ โพนพิสยั n0653355072@gmail.com

16 นางสาว นิราภรณ์ จรูญวิรยิะ 6401024502 นิราภรณ์ ระยอง Nirapond@hotmail.com

17 นางสาว บงัอร ฉันงเูหลือม 6401028291 ปณุยวีร์ สระบรีุ bangon.on091136@gmail.com

18 นางสาว ไพรวรรณ์ ดลราศรี 6401018821 ณปภชั AO.คณุจินดารกัษ์ Sirirakk2518@gmail.com

19 นาย มานิตย์ ลีกิจวฒันะ 6401028307 ศรีบญุเรือน เชียงใหม่ manit.leekitwattana@gmail.com

20 นางสาว วรรณนิสา คยุดี 6401035534 ศภุกาญจน์ พิษณโุลก mnan4351@gmail.com

21 นางสาว วรรณภา พาพร 6401038676 ศศพิิมพ์ AO.คณุสนัทดั thaworn0631839801@gmail.com

22 นาย วีรยทุธ ศรีสมทุร 6401018702 ณชัรตัน์ เชียงใหม่ weerawee008@gmail.com

23 นางสาว วีระนนัท์ หงษ์โต 6401020146 กรวรรณ สนญ. Weeranan_2524@hotmail.com 

24 นางสาว ศริเิพญ็ บวัผนั 6401046398 ปัญชร นครศรีธรรมราช siripenbuapun@gmail.com

ชอื - สกุล

ประกาศ

รายชือผู้มีสิทธิเข้าอบรมเพือขอต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต ครงัที 2 (6 ชวัโมง)

แบบสืออิเลก็ทรอนิกส ์ ออนไลน์ผ่าน Application Webex meeeting

วนัที  22 มีนาคม 2566
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25 นาย สรลั วาสนารุง่โรจน์ 6401022347 อมัพาพนัธ์ AO.คณุปิยวฒัน์ saral.wasanarungroj@gmail.com

26 นางสาว สงัขว์าลย์ รริะบุตร 6401026546 วิมลพรรณ โพนพิสยั Sudawan5699@gmail.com

27 นางสาว สายชล ดว้งแดงโชติ 6401022140 มนญัญา สนญ. nongthip90@gmail.com

28 นางสาว สิรณิภสั เลาวกลุ 6401020571 ภิรญา AO. คณุชานิณี Kanfern.lawv@gmail.com

29 นางสาว สุทธิดา ศรีคาํ 6401024492 ภทัรพร อบุลราชธานี nookiesjunior@gmail.com

30 นางสาว สุนิษา พยมพฤกษ์ 6401024486 ณฐัวฒุิ AO.คณุปิยวฒัน์ Jida9255@gmail.com

31 นางสาว สพิุตตา คดิตะโก 6401027541 วสณณัทน์ นครสวรรค์ som-pon2525@hotmail.com

32 นางสาว แสงระวี กรมแสง 6401025205 คีรติ AO.คณุคีรติ moodaeng2979@gmail.com

33 นาง อาํพนัธ์ วงศอ์ารีราษฎร์ 6401018776 ปทิตตา หาดใหญ่ secretary_bla@hotmail.co.th


