
ลาํดบั คาํนําหน้า เลขทใีบอนุญาต สงักดั สาขา อีเมล

01 นางสาว กนกลกัษณ์ คาํภู 6301067263 ปนดัดา ชยัภมิู kanokrak121222@gmail.com

02 นาย กวี นวลจุย้ 6301032047 กญัจนณิ์พทั AO.คณุเพญ็สินี kawee2013.kn@gmail.com

03 นางสาว กษิรา สมสิทธิ 6301021598  - สนญ. Kasira@bangkoklife.com

04 นางสาว กิตติยา คาํดีบญุ 6301026117 จาํรสัศรี อดุรธานี may_zaa_say@hotmail.com

05 นางสาว กลุจิรา ลีละวฒันว์ฒันา 6301030094 ประทานพร ชลบรุี Kunchira.L@gmail.com

06 นาย คมนส์ิทธิ สิงหด์าํรงค์ 6301023869 ดลนพร สนญ. terngks@gmail.com

07 นาง คาํปุ่ น เครือทอง 6301059088 จาํเนียน AO.คณุสนัทดั khampun.968@gmail.com

08 นาง จรญั ทิพยส์งูเนิน 6301022178 พรจิรสัย์ นครราชสีมา a0964235614@gmail.com

09 นาย เจษฎา ลาลด 6401015449 สมทรพัย์ อดุรธานี jass132498@gmail.com

10 นางสาว ฉัฐมณฑน์ กา้นทอง 6301024069 วีระเดช สนญ. Ch_chatthamon@hotmail.com

11 นางสาว ชนญัชิดา อปุมยั 6301022469 ปภสันนัธธ์รณ์ นครปฐม daungchananchidabla@gmail.com

12 นางสาว ชนพุร วรรณโกฏิ 6301022172 เจนจริา เชียงคาํ chanuporn23@gmail.com

13 นางสาว ชมพสิูรินทร์ ภาณมุนตว์าที 6301025142  - อบุลราชธานี Popping_pop@hotmail.com

14 นาย ชิงชยั ชวูงษ์ 6301051500 ศภุกาญจน์ พิษณโุลก Supakantantrakool@gmail.com

15 นางสาว ณิฎา มหารวิเดชากร 6301078486 กลุปราณี สนญ. poppapnida@gmail.com

16 นาย ทินกร คยุดี 6301036838 สภุาภรณ์ อดุรธานี cuidee.tinnakorn@gmail.com

17 นาง ธนาพร ขตัติยะ 6301034827 ประวธุ อดุรธานี tanapornkattiya632@gmail.com

18 นาย นพฒันส์ร อปุละพงศภคั 6301029046 ณิสกลุพร พิษณโุลก Jarupong.aupala@gmail.com

19 นาย ประสทุธิ ศิริอ่อน 6301029044 รชันก AO.คณุเพญ็สินี prasut.si@gmail.com

20 นางสาว ปิยะพร วิจารณรงค์ 6301060677 มะลิวลัย์ AO.คณุสนัทดั Cking-kaka@hotmail.com

21 นาย เปียมวิทย์ วีระเดชชชีูพ 6301021314 โยธิน อ่างทอง piamvithveera@gmail.com

22 นาย พทัธนนัท์ เหลืองเพชรงาม 6401002558 สทุิศา นครศรีธรรมราช natsing999@gmail.com

23 นางสาว พิมพใ์จ บาํรุงสวสัดิ 6301067238 ภทัรวดี กาํแพงเพชร melody.pinitkit@gmail.com

24 นางสาว ภทัรธี์นนัท์ ชหิูรญั 6301023517 ณฐัธนญั สนญ. pla_plako@hotmail.com

25 นางสาว ภทัรนนัต์ ทูส้กลุ 6301079756 ณภชัศา  - ptusakul@gmail.com

26 นาง ภทัราภรณ์ สมพลูสวสัดิกลุ 6301047597 วิภาวรรณ AO.คณุเพญ็สินี pat.sompulsawatkul@gmail.com

27 นางสาว มินทร์ดี วงศว์ณิชโภคิน 6301025805 วรรณวิมล AO.คณุปิยวฒัน์ minradee.wong@gmail.com

28 นางสาว รุง้ วิมกุตานนท์ 6301079798 กิติศกัดิ AO.คณุปิยวฒัน์ rung7684@gmail.com

29 นางสาว ละมยั ภรูิศรี 6401001572 สมทรพัย์ อดุรธานี lamaii4196@gmail.com

30 นางสาว วาสนา พทุธเมฆ 6301031821 เบญญาภา สนญ. vasana14042535@gmail.com 

31 นางสาว ศศิวิมล สาํนกัโนน 6301047586 พรพชัรี AO.คณุรุง่ทิพย์ Phornpat_11@hotmail.com

32 นางสาว ศิรินทรา แซโ่งว้ 6301026422 ทยัวรตัน์ ชยันาท siritvvi@gmail.com

33 นาย สาํเริง ไชยพงศ์ 6301027025 รมิญชฎา AO.คณุปิยวฒัน์ Noomgrp@gmail.com

34 นาย สิทธิชยั อมรโรจนว์รวฒุิ 6301023667 คาํใบ อบุลราชธานี amsittichai@gmail.com

35 นางสาว สนิุษา แสงวิภาค 6301023660 ณฐัติกาญจน์ สมทุรสงคราม amp.sunisa64@gmail.com

ชือ - สกลุ

ประกาศ

รายชือผู้มีสิทธิเข้าอบรมเพือขอต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต ครงัที 3 (6 ชวัโมง)

แบบสืออิเลก็ทรอนิกส ์ออนไลน์ผ่าน  Application Webex Meeting

วนัท ี 25 มีนาคม 2566



ลาํดบั คาํนําหน้า เลขทใีบอนุญาต สงักดั สาขา อีเมลชือ - สกลุ

ประกาศ

รายชือผู้มีสิทธิเข้าอบรมเพือขอต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต ครงัที 3 (6 ชวัโมง)

แบบสืออิเลก็ทรอนิกส ์ออนไลน์ผ่าน  Application Webex Meeting

วนัท ี 25 มีนาคม 2566

36 นางสาว สพุชัรา ศิริภกัดิ 6301024942 กานดา AO.คณุสนัทดั Supatchara33741@gmail.com

37 นาย เสมียน พฤติพริตัน์ 6301057810 บงัอร AO.คณุสนัทดั fgrs958@gmail.com

38 นางสาว โสภา ภมิูวิจิตรชยั 6301070095 ชตุิกาญจน์ สนญ. sopha.pho@gmail.com

39 นาย เหมธิรชัต์ บรุมยธิ์นวงษ์ 6301046537 ณิสกลุพร พิษณโุลก singto.wuttinun@gmail.com

40 นางสาว อรวรรณ อบุล 6301024406 มินตราพร AO.คณุศกัดา mintraphon6651@gmail.com

41 นางสาว ไอนิชชา กิตติวจันะชาโลม 6401005930 วรวิทย์ อดุรธานี Yinginecha@gmail.com


