
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ สงักดั สำขำ อีเมล

01 นาง กนกวรรณ รัตนประภา วรกาญจน์ พิจิตร Koikanokwan@hotmail.com

02 นาย กมล นิลอ้วน ธนตัถกานต์ พะเยา clubyub63@gmail.com

03 นาย กรุงไทย ฤทธ์ิเต็ม สาลิกา ชยันาท krungboy@gmail.com

04 นางสาว กญัญาวร์ี มีชยับาล ปิยะดา พิษณโุลก kanyaweemeechaiban@gmail.com

05 นาง ก าไร จนัทร์ธิมา (บุ้งจนัทร์) ธัญชนก AO.คณุรุ่งทิพย์ kumrai-j@hotmail.com

06 นางสาว เขมกร ประจนัตะเสน ประนอม พิจิตร kongsuwan2207@gmail.com

07 นางสาว จกัขมุา ไชยพรพฒันา วนัวสิา AO.คณุชานิณี jakkuma@hotmail.com

08 นางสาว จ ารัส กณัหา วรรณวมิล ปทมุธานี Knoina2466@gmail.com

09 นาย จมุพล จิตร์พาณิชย์ ชยตุ ภเูก็ต saeteaw_9@hotmail.com

10 นาย ด าเนิน ปัญญาผ่องใส นิวตัิ เชียงราย damnern@gmail.com

11 นางสาว ธนรรษมลวรรณ พลมัน่ ภานิชา ชมุพร thanatsamonwan.ph@kmitl.ac.th

12 นาย ธนากร สคุรรธจนัทร์ สนิุสา พิจิตร tanakon.su.62@gmail.com

13 นาย ธวชัร์ วเิชียรโรจน์ อาริสา ก าแพงเพชร sasalove2336@hotmail.co.th

14 นาย ธีรวฒัน์ สลบัสี ขวญัเมือง ก าแพงเพชร mjiraporntep@gmail.com

15 นางสาว นลินทิพย์ โพธ์ิตุน่ เมตตา ชยันาท nalintip.0715@gmail.com

16 นางสาว ปณุรดา ก้อนวงค์ปวง พิมพ์ผกา ชยันาท praparat_bla@hotmail.com

17 นางสาว พลอยชมพู อินต๊ะพนัธ์ ประหยดั ก าแพงเพชร mjiraporntep@gmail.com

18 นางสาว พชัราภรณ์ นิม้สถาพนัธ์ บณุยสิทธ์ิ เชียงใหม่ patnim999@gmail.com 

19 นาง พนัธุ์ทิพา ขวญัทองอินทร์ ปิยะดา พิษณโุลก nicky_piyada@hotmail.com

20 นางสาว พิชญกาญจน์ สทุธิพนัธ์ ณรงค์ ปทมุธานี s.phidchayakan@gmail.com

21 นาย พิเชษฐ์ เพชรหมี นงลภสัส์ AO.คณุชานิณี Pichetphetmee@gmail.com 

22 นางสาว เพียงอปัสร สิญจาอปัสร ณิสกลุพร พิษณโุลก piangupsorn.s@gmail.com

23 นางสาว ภณัฑิลา พรมศรี ขวญัเมือง ก าแพงเพชร mjiraporntep@gmail.com

24 นางสาว ภาวดี ช านาญ อาริสา ก าแพงเพชร Sasalove2336@hotmail.co.th

25 พ.อ.อ. มนตรี ไทยศิริ อาริสา ก าแพงเพชร Sasalove2336@hotmail.co.th

ช่ือ - สกลุ

ประกำศ
รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ำอบรมเพ่ือขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต (6 ชัว่โมง)

แบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ออนไลน์ผ่ำน Application Webex Meeting
วนัที ่22 มีนำคม  2566 (ศนูยเ์หนือ)



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ สงักดั สำขำ อีเมลช่ือ - สกลุ

ประกำศ
รำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ำอบรมเพ่ือขอรบัใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต (6 ชัว่โมง)

แบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ออนไลน์ผ่ำน Application Webex Meeting
วนัที ่22 มีนำคม  2566 (ศนูยเ์หนือ)

26 นางสาว ระดายุ กณัทะเกตุ ขวญัเมือง ก าแพงเพชร mjiraporntep@gmail.com

27 นางสาว รัชฎาภรณ์ มชัชะ ปางภาเกตุ AO.คณุชานิณี Pangphaket.bla@gmail.com

28 นางสาว วรมน แสนรัก รัชนี พิจิตร kongsuwan2207@gmail.com

29 นางสาว วรรณนิษา ศรีคล้าย นลินทิพย์ พิษณโุลก pungnong07072544@gmail.com

30 นางสาว วราภรณ์ ดิบดี (ค าสีแก้ว) ยพุา ก าแพงเพชร yupha_bla@hotmail.com

31 นางสาว วนัเพ็ญ พรมดี นลินทิพย์ พิษณโุลก w.0969972497@gmail.com

32 นางสาว ศิรินภา พทุธา สนิุสา พิจิตร sirinaphaphut.992@gmail.com

33 นางสาว ศิริวรรณ์ แสงจนัทร์ นฤมล นครสวรรค์ siriwrkchkir12@gmail.com

34 นาย ศกุร์กาจชาญ์ ชยัรังสีวงค์ จิราพร เชียงใหม่ Pramechai888@gmail.com

35 นาย เศวตฉัตร สธุรรม ปรางทิพย์ ฝาง Riwjomza@hotmail.com

36 นางสาว สนธยา แก้วแกมสวุรรณ กฤชแก้ว ชยันาท sontaya.k8900@gmail.com

37 นาย สรวชิญ์ เบญจฤทธิวงศ์ อรวรรณ ภาคพระนคร Sorawish.b@hotmail.com

38 นางสาว สธีุรา (สชีุรา) แดงตะโคตร ภานวุชัร์ พิษณโุลก donjan2525@gmail.com

39 น.ส. สนิุดา จนัทโชติ (ทองเงิน) ชยตุ ภเูก็ต Sunida2529@icloud.com

40 นางสาว สปุรียา เพ็ชรทิพย์ วนัวสิา AO.คณุชานิณี MinkIwink15@gmail.com

41 นางสาว สภุาวณีิ ปัจฉิมมา วรรณวมิล สนญ. Supawineeputchimma@gmail.com

42 นางสาว สมุาลี ทองขวดิ สมบรูณ์ _ su-aooa0432@hotmail.com

43 นางสาว สมิุตรา แบ่งสนัเทียะ ประนอม พิจิตร kongsuwan2207@gmail.com

44 นาง สวุมิล ยะมา เบญจพร พะเยา suvim2519@gmail.com

45 นางสาว หลงมา ผิววนัดี วชัรี พิษณโุลก noo.wacharee@hotmail.com

46 นางสาว อมรรัตน์ กลิน่ทิพย์ พิมพ์ภสัร์ ชยันาท imneverdie29@gmail.com

47 นางสาว อญัญาดา ภวูรัตน์ นนท์ปวธิ _ Anyada.p@outlook.com

48 นาย อามนั บุญสพ สมบรูณ์ ภเูก็ต arman25421@gmail.com

49 นาย เอกนรินทร์ ผานกุารณ์ เจนจิรา เชียงค า jenjira_2511@hotmail.com


