
ลาํดับ คาํนาํหน้า เลขทใีบอนุญาต สังกัด สาขา อีเมล

1 นาง กาบแกว้ พาจรทิศ 5901060691 นิวตัิ เชียงราย kabkaew2504ok@gmail.com

2 นาง เจนจิรา ลวดเงิน 4401002410 รงัสินี เชียงคาํ jenjira_2511@hotmail.com

3 นาย ทวีศกัดิ กาํทอง 5801088319 รงัสินี เชียงคาํ Taveesak.tv31@gmail.com

4 นาย นิวติั นนัทเจรญิ 4001002341 นิวตัิ เชียงราย niwatnun1961@gmail.com

5 นาง ประกาย พรรณพ 4801048441 ลาวรรณ หนองบวัลาํภู Prakai11101967@gmail.com

6 นาง ปรางทิพย์ สธุรรม 4401011919 มลัลิกา ฝาง Namwan8405@gmail.com

7 นางสาว ปรชิญา สิทธิมงคล 5201008616 เจนจิรา เชียงคาํ Pui_bla@hotmail.com

8 นาง พรรณี รตันน์าํหิน 4801060388 อารยี ์ เชียงราย Punnee.rat2501@gmail.com

9 นางสาว พิมนภา อินธิยา 5301029182 ปรชิญา เชียงคาํ Napadrug@gmail.com

10 นาง พิมพพ์ร นอ้ยมณีวรรณ 5501056488 จนัทรเ์พ็ญ AO.คณุคีรติ phimphonnoimaneewan@gmail.com

11 นาง วณิชยา นนัทเจรญิ 4001002340 นิวตัิ เชียงราย nantacharoen@gmail.com

12 นาง วฒันา ธนะวงศ์ 5901020165 สมุาลา เชียงคาํ Wattana1762@gmail.com

13 นาง วฒันา มลูปา 2901004647 บณุยสิทธิ เชียงใหม่ wattana_thanawong@hotmail.com

14 นางสาว วาสนา แกว้มาตร 5901021448 อนงค์ เชียงราย wassana.km18@gmail.com

15 นาง ศิรพิร เลิศวิทยาประดิษฐ์ 4801051979 ศิรพิร เชียงใหม่ thsirilert@gmail.com

16 นาย สิรพิรชยั วรทิธิธรสกลุ 4301055015 อารยี ์ เชียงราย Usamaesai@hotmail.com

17 นาง สบุนั ศภุนดั 5901086194 ทองดาํ หนองบวัลาํภู thongdam19859@gmail.com

18 นาง สมุาลา แสงแกว้ 5001049035 เจนจิรา เชียงคาํ jenjira_2511@hotmail.com

19 นาง อนงค์ นาแพร่ 4901074799 นิวตัิ เชียงราย anong_nar@hotmail.com

20 นาย อนชุา จาํจด 4401016579 อารยี ์ เชียงราย a_jamjod@hotmail.com

21 นาง อบุลรตัน์ ใจเสารดี์ 5001046775 เจนจิรา เชียงคาํ jaisaodeeubonrat@gmail.com

ชือ - สกุล

ประกาศ

รายชือผู้มสิีทธิเขา้อบรมเพือขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครังท ี4 เป็นต้นไป

สถานทอีบรม หอ้งประชุมสาขาเชียงราย

วิชา : ผลิตภณัฑเ์พือการวางแผนการเงิน(Customer Solution)  (Pillar 1) จาํนวน 6 ชัวโมง

วันท ี22  มีนาคม 2566  เวลา 08.30-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.30 น.)



ลาํดับ คาํนําหน้า เลขทใีบอนุญาต สังกัด สาขา อเีมล

1 นาง กาบแกว้ พาจรทิศ 5901060691 นิวติั เชียงราย kabkaew2504ok@gmail.com

2 นาง เจนจริา ลวดเงนิ 4401002410 รงัสินี เชียงคาํ jenjira_2511@hotmail.com

3 นาย ทวีศกัดิ กาํทอง 5801088319 รงัสินี เชียงคาํ Taveesak.tv31@gmail.com

4 นาง ทองลิต วิสชันา 5401039246 นราภทัร AO.คณุสนัทดั tongris1976@gmail.com

5 นาย นิวตัิ นนัทเจรญิ 4001002341 นิวติั เชียงราย niwatnun1961@gmail.com

6 นาง ประกาย พรรณพ 4801048441 ลาวรรณ หนองบวัลาํภู Prakai11101967@gmail.com

7 นาง ปรางทิพย์ สธุรรม 4401011919 มลัลิกา ฝาง Namwan8405@gmail.com

8 นาง พรรณี รตันน์าํหิน 4801060388 อารีย์ เชียงราย Punnee.rat2501@gmail.com

9 นาง ลาํไพ บุญไตรย์ 6101097375 สมบติั ศรีบญุเรือง Punadon2558@gmail.com

10 นาง วณิชยา นันทเจรญิ 4001002340 นิวติั เชียงราย nantacharoen@jmail.com

11 นาง วฒันา มลูปา 2901004647 บณุยสิทธิ เชียงใหม่ Wattana1762@gmail.com

12 นางสาว วาสนา แกว้มาตร 5901021448 อนงค์ เชียงราย wassan.km18@gmail.com

13 นาง ศิรพิร เลิศวิทยาประดิษฐ์ 4801051979 กญัญาพชั เชียงใหม่ thsirilert@gmail.com

14 นาง สมบติั แกว้คาํภา 6001038713 สมบติั ศรีบญุเรือง Sombatja206@gmail.com

15 นาย สิรพิรชยั วรทิธิธรสกลุ 4301055015 อารีย์ เชียงราย Usamaesai@hotmail.com

16 นาง สบุนั ศภุนดั 5901086194 ทองดาํ หนองบวัลาํภู Thongdam19859@gmail.com

17 นาง สมุาลา แสงแกว้ 5001049035 เจนจิรา เชียงคาํ jenjira_2511@hotmail.com

18 นาง อนงค์ นาแพร่ 4901074799 นิวติั เชียงราย anong_nar@hotmail.com

19 นาย อนชุา จาํจด 4401016579 อารีย์ เชียงราย a_jamjod@hotmail.com

20 นาง อบุลรตัน์ ใจเสารด์ี 5001046775 เจนจิรา เชียงคาํ jaisaodeeubonrat@gmail.com

ชอื - สกุล

ประกาศ

รายชอืผู้มสีทิธิเข้าอบรมเพอืขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชวีติ ครังท ี4 เป็นต้นไป

วิชา : การเสนอขายและการคัดเลอืกผู้เอาประกันของผู้พจิารณาภาคสนาม  (Pillar 1) จาํนวน 6 ชวัโมง

สถานทอีบรม ห้องประชมุสาขาเชยีงราย

วันท ี23  มนีาคม 2566  เวลา 08.30-17.00 น. (ลงทะเบยีน 08.30-09.30 น.)



ลาํดับ คาํนําหน้า เลขทใีบอนุญาต สังกัด สาขา อเีมล

1 นาง กาบแกว้ พาจรทิศ 5901060691 นิวติั เชียงราย kabkaew2504ok@gmail.com

2 นาง จารุธนยา เชือเมอืงพาน 5301062919 สมุาลา เชียงคาํ jarutanaya@hotmail.com

3 นาง เจนจิรา ลวดเงิน 4401002410 รงัสินี เชียงคาํ jenjira_2511@hotmail.com

4 นาย ทวีศกัดิ กาํทอง 5801088319 รงัสินี เชียงคาํ Taveesak.tv31@gmail.com

5 นางสาว นวรตัน์ ไตรรกัษ์ 4301021109 พรกมล ชลบรีุ mam_nawarat@hotmail.com

6 นาย นิวตัิ นนัทเจรญิ 4001002341 นิวติั เชียงราย niwatnun1961@gmail.com

7 นาง ประกาย พรรณพ 4801048441 ลาวรรณ หนองบวัลาํภู Prakai11101967@gmail.com

8 นาง ปรางทิพย์ สธุรรม 4401011919 มลัลิกา ฝาง Namwan8405@gmail.com

9 นาง พรรณี รตันน์าํหิน 4801060388 อารีย์ เชียงราย Punnee.rat2501@gmail.com

10 นาง วณิชยา นนัทเจรญิ 4001002340 นิวติั เชียงราย nantacharoen@jmail.com

11 นาง วฒันา ธนะวงศ์ 5901020165 สมุาลา เชียงคาํ wattana_thanawong@hotmail.com

12 นาง วฒันา มลูปา 2901004647 บณุยสิทธิ เชียงใหม่ Wattana1762@gmail.com

13 นางสาว วาสนา แกว้มาตร 5901021448 อนงค์ เชียงราย wassana.km18@gmail.com

14 นาง ศริพิร เลิศวิทยาประดษิฐ์ 4801051979 กญัญาพชั เชียงใหม่ thsirilert@gmail.com

15 นาย สริพิรชยั วริทธิธรสกลุ 4301055015 อารีย์ เชียงราย Usamaesai@hotmail.com

16 นาง สบุนั ศภุนดั 5901086194 ทองดาํ หนองบวัลาํภู Thongdam19859@gmai.com

17 นาง สมุาลา แสงแกว้ 5001049035 เจนจิรา เชียงคาํ jenjira_2511@hotmail.com

18 นาง อนงค์ นาแพร่ 4901074799 นิวติั เชียงราย anong_nar@hotmail.com

19 นาย อนชุา จาํจด 4401016579 อารีย์ เชียงราย a_jamjod@hotmail.com

20 นาง อบุลรตัน์ ใจเสารดี์ 5001046775 เจนจิรา เชียงคาํ jaisaodeeubonrat@gmail.com

ชอื - สกุล

ประกาศ

รายชอืผู้มสีทิธิเข้าอบรมเพอืขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชวีติ ครังท ี4 เป็นต้นไป

ทะเบยีนเข้ารับการอบรมเพอืขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชวีติ ครังท ี4 เป็นต้นไป

วิชา : กฎหมายและจรรยาบรรณทเีกยีวข้องกับตัวแทนประกันชวีติ  (Pillar 3) จาํนวน 6 ชวัโมง

วันท ี 24 มนีาคม 2566 ห้องประชมุสาขาเชยีงราย เวลา 08.30-17.00 น. (ลงทะเบยีน 08.30-09.30 น.)


