
 

V.ปรับปรุงลา่สดุ วนัท่ี 16/01/2019 

  ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ เลขทีใ่บอนุญำต 

1 นำงสำว สชุำดำ สงิหแ์กว้ 5502004221 

2 นำงสำว อรรถยำ ทีป่รกึษำ 5702000745 

3 นำย กฤตมิำ เกษร 5902000790 

4 นำงสำว ภริมยร์ัตน ์ บรุวัฒน์ 5702000750 

5 นำงสำว นงคล์ักษณ์ สงิหท์อง 5702000748 

6 นำงสำว ลลลิทพิย ์ โตอนิทร ์ 6104024415 

7 นำงสำว มัณฑนำ ทนีำรัตน ์ 5602003187 

8 นำงสำว โสพศิตำ ประสงคด์ ี 5502002743 

9 นำงสำว รุง่ตะวัน สญูสิน้ภัย 5702003209 

10 นำย สมปรำชญ ์ ธุวพัฒนำวงศ ์ 5502004218 

11 นำงสำว พรพมิล ชแูสงทอง 5502003505 

12 นำงสำว นรีนุช นุ่นแกว้ 5905000441 

13 นำย วษิณุ ทับทมิผล 5602002350 

14 นำงสำว พรชนก ชำตดิ ำด ี 5702002245 

15 นำงสำว วรีะญำ พวงจันทร ์ 5702002858 

16 นำงสำว วรัญญำ สำระจันทร ์ 5602003537 

17 นำงสำว นภสร ตะ๊เขยีว 5702001181 

18 นำย ธวัตชยั สงิหส์ัตย ์ 5802000493 

19 นำง วรกำญจน์ จวงเจมิ 5702003522 

20 นำงสำว วยิะดำ จันโทวำส 5802000491 

21 นำงสำว วรำภรณ์ สนิงำม 5602003546 

22 นำงสำว สำยใจ สำรยิำ 5602002731 

23 นำงสำว มะลวัิลย ์ สขุบำง 6104005703 

24 นำย นท ี กอบทรัพยเ์จรญิ 5902000193 

25 นำงสำว วยิกำญจน์ พุม่นอ้ย 5902000077 

26 นำงสำว สปิำง อนิทรค์ง 6104005702 

27 นำงสำว ณัฏฐ ์ นำคงำม 5802002558 

28 นำงสำว จติรวลัย  ทว้มแจง้ 5702001608 

29 นำงสำว ทพิวรรณ พรมม ี 5902000234 

30 นำงสำว ศริวิรรณ เหลอืลน้ 5902000197 

31 นำงสำว ดำวประกำย ภักชยัภมู ิ 6002001716 

32 นำงสำว กัญญำกร ภมูสินทิ 5902003807 

33 นำงสำว ศศเิพ็ญ ชวนชยั 6002000239 

34 นำงสำว นุสรำภรณ์ บรรลสุขุ 6002001865 

35 นำงสำว ณัฏฐำวรรณ เมอืงแมน 6002003369 

36 นำงสำว ภรษิำ สงวนทรัพย ์ 6002003216 

37 นำย จริวัฒน์ ฝอยทอง 6002003736 

38 นำงสำว ปัญจพร วลำพล 6005000609 

39 นำย จริำยสุ พันธิอ์ัว้ 6102000317 

40 นำง รตนปัฐน ์ จติตสิพุรพงษ์ 6102000857 
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41 นำงสำว วศนิำ ลำยใส 6102002040 

42 นำงสำว สพุัตรำ เสำรแ์กว้ 6102002035 

43 นำย ชชัศรัณย ์ มฤกลุ 6102002971 

44 นำงสำว ชตุนัินท ์ โพนปลัด 6102003252 

45 นำงสำว ลลติำ กดุนอก 6102003364 

46 นำย ธำวนิ เหลอืงอรำ่ม 6102003511 

47 นำย ชวลติ โทอดุทำ 5802000494 

48 นำงสำว สชุำดำ หำญศกึ 6002002398 

49 นำย จำรำวฒุ ิ ลงกลกิำนนท ์ 6102003780 

50 นำง กัณญำภัค ฟมูงคล 6102003781 

51 นำงสำว ดวงพร นวลดัว้ 6102003783 

52 นำย วรวฒุ ิ ลอืค ำหำญ 5902001739 

53 นำงสำว รัศม ี กองศร ี 6102001804 

54 นำงสำว ศกนุตลำ แกว้รัตนกลุ 6105000349 

55 นำย ถริมันตนิ ี ปัญญำฤทธิ ์ 6104048640 

56 นำงสำว ภัชรยิำพร ป่องเตำ่ 6004033749 

57 นำงสำว เมธนิ ี เขยีวอนิทร ์ 5702002852 

58 นำงสำว พัชรำภรณ์ กมึขนุทด 5702000746 

59 นำย ปิยะ กำวริะ 5602002732 

60 นำงสำว ณัฐภรณ ์ พรมมำ 5602003186 

61 นำงสำว จำร ี สขุนุช 5902000789 

62 นำงสำว  ปณชิำ อรรคบตุร 5702002855 

63 นำงสำว อำรยำ พึง่ม ี 5702002854 

64 นำย มรรควัฒน์ นำคทั่ง 5802000190 

65 นำงสำว อรณุวรรณ ธัญญะ 5802001148 

66 นำย ศภุโชค สังฆธรรม 5802001488 

67 นำงสำว อำรยีำ บญุมำก 5802001945 

68 นำงสำว สมติำนันท ์ ลโีนทัย 5802001940 

69 นำย สัญชยั ศรสีมรโสภำ 5802001127 

70 นำงสำว จรินันท ์ สังขเ์กษม 5902000468 

71 นำงสำว ภรภัทร สรุยิะกลุ 5902001004 

72 นำงสำว สพุรรณี ประดษิฐฐำน 5902001248 

73 นำย ใหม ่ มณีนุตร ์ 5902001519 

74 นำงสำว ศรัญญำ นำมงคล 5802002650 

75 นำงสำว จติรำนัน ทองนลิ 5902001307 

76 นำงสำว เมษำวรรณ จันทรป๊์อก 5902001386 

77 นำงสำว ปวณี์สดุำ ธรรมำนนท ์ 5902001385 

78 นำย ชนัฏชยั นลิมำตย ์ 5902001635 

79 นำงสำว สรุยีพ์ร ทองนกึ 5902001737 

80 นำย ธนะรัตน ์ ประทมุเพชรทอง 5902001744 
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81 นำงสำว นฤมล ประวเิศษ 5902001846 

82 นำงสำว ศริวิมิล เจรญิสำกล 5902002838 

83 นำย ธนพัฒน ์ เกดิธูป 5702000751 

84 นำงสำว ปิยำภรณ์ หำเรอืนจักร ์ 5902002923 

85 นำงสำว ลักคณำ แอนเดอรส์ัน 5902003617 

86 นำงสำว หนึง่ฤทัย สัณฐำน 6004019568 

87 นำงสำว นสิรำ พันธพ์งษ์ 6002000104 

88 นำงสำว ภวด ี กระศริ ิ 6002000196 

89 นำงสำว ทวพีร ทวพีันธ ์ 6005000101 

90 นำงสำว ประสติำ อำภำพันธุ ์ 6002000817 

91 นำงสำว โชตมิำ ธงนมิติร ์ 6002001125 

92 นำงสำว ณัฏฐณิ ี วริยิวงศกร 6002001226 

93 นำง สคุนธำ เสงีย่มพงศ ์ 6002001312 

94 นำงสำว กฤตยำ วงษ์ธรรม 6002001313 

95 นำงสำว สพุัตรำ จรอนรัมย ์ 6005000260 

96 นำงสำว จุไรพร ทองแกว้ 5902001166 

97 นำย กจิปกรณ ์ ยศเรอืงศักดิ ์ 6002001496 

98 นำย ณัฐภัทร โลห่เ์พยีรพำกเพยีร 6002002129 

99 นำงสำว น ้ำฝน เพชรสัก 6002002394 

100 นำงสำว อำรยิำ รุง่เรอืง 6002003824 

101 นำงสำว ธัญมน สนิสวุรรณ 6002003829 

102 นำงสำว รัตนำ สมำนมติร 6002003831 

103 นำงสำว กชกมล นักเคน 6002003833 

104 นำงสำว อณุตตรำ สมสกลุ 6002003834 

105 นำย ดลสขุ วรรณสระค ู 6002003837 

106 นำย วสันต ์ นำคน ้ำ 6002004302 

107 นำงสำว ชญำญพ์ัฎฐ ์ เทยีบจันทกึ 6002004578 

108 นำย วรีะชยั คุม้ครอง 6102000257 

109 นำงสำว โชตกิำ ทัดรอง 6102000428 

110 นำย กันต ์ อนิธุเดช 6102000553 

111 นำงสำว นุชนำรถ นำมนัย 6102000886 

112 นำงสำว ฤทัยทพิย ์ ไพสทิธิ ์ 5902002607 

113 นำงสำว รัสยำ ชยัอมรเมธำ 6104013237 

114 นำงสำว สชุญัญำ พันธมติร 6102001204 

115 นำย ชยัยันต ์ นอ้ยประเทศ 6102001596 

116 นำงสำว หนึง่ฤทัย สัณฐำน 6104023607 

117 นำงสำว อัญญำรัตน์ แมน้ศริ ิ 6105000257 

118 นำงสำว กฤษณำ ปรุติำ 6102002145 

119 นำงสำว สรุภำ นลิศร ี 6102002325 

120 นำงสำว โชษิตำ ศรอี ำนำจ 6102002326 
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121 นำงสำว มนัญชยำ นำมภักด ี 6105000331 

122 นำงสำว ศรัญญำ จ ำปำเกต ุ 6102002492 

123 นำง เมธำพร ชำ้งกลำง 6104029591 

124 นำย ธรม รม่ธรรมะ 6104027914 

125 นำย สทุนิ มำรศร ี 6102002629 

126 นำงสำว นัทธมน กำละสรัีมย ์ 6102002619 

127 นำง ศริรัิตน์ พึง่แสง 6102002633 

128 นำงสำว จริพรรณ วรรณพัฒน์ 6102002793 

129 นำงสำว อมลณัฐ แซโ่งว้ 6102002794 

130 นำย ฉัตรทนง พงษ์สวุรรณ 6105000348 

131 นำงสำว วันวสิำข ์ กำ้นพมิำย 6102002973 

132 นำงสำว ดำวพระศกุร ์ พลำหำญ 6102002978 

133 นำงสำว รสิำ สะรำค ำ 6102002979 

134 นำงสำว ชำภรูำ่ ชำ่งเหล็ก 6102002980 

135 นำงสำว รัฐนำกรณ์ เนยีมสำขำ 6104033327 

136 นำย ตอ่ตระกลู ศรวีจิำรณ์ 6104034015 

137 นำงสำว วภิำพร อรณุเมอืง 6104034323 

138 นำย สงิหำ จันทรเ์รอืง 6102003147 

139 นำย นครนิทร ์ เวศอไุร 6102003149 

140 นำงสำว ภรณ ี ชยัรสธรรมโชต ิ 6102003320 

141 นำย สธุพิันธ ์ เจรญิกจิ 6102003321 

142 นำงสำว ปนัดดำ บญุเรอืงศร ี 6105000414 

143 นำงสำว รสำ ทัศนส์มบัต ิ 6102003421 

144 นำงสำว วรรณพร ซือ่ตรง 6102003507 

145 นำงสำว กฤศมน ศทุธช์นภิสั 6102003508 

146 นำงสำว ทพิวรรณ ปรุทิัศ 6104040618 

147 นำงสำว นำรำชำ เขตรกำรณ์ 6102003577 

148 นำย วงศกร นุย้สำย 6102003578 

149 นำย นท ี นรำลักษ์ 6102003579 

150 นำงสำว นันศลุ ี ดษุณี 6102003580 

151 นำงสำว วำรณุี บญุรักษำ 6102003581 

152 นำย ธรีศักดิ ์ บัวขำว 6104041860 

153 นำงสำว ปณติำ ชพีนุรัตน ์ 6104041896 

154 นำงสำว กิง่แกว้ ตุม้เงนิ 6104042306 

155 นำงสำว พัชนดิำ ยำส ี 6002000386 

156 นำงสำว พัชรนิทร ์ นนทข์นุทด 6102003715 

157 นำงสำว ภัททณิีย ์ ฉัตรทอง 6104019922 

158 นำงสำว กมลวรรณ อปุะทะ 6104019923 

159 นำงสำว สพุัตรำ กัลวทำนนท ์ 6102003779 

160 นำย ศรรำม เรยีมสันเทยีะ 6102003784 
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161 นำงสำว เกตกุนก แซล่ิม้ 6102003976 

162 นำย พัฒพงศ ์ แซต่ั่น 6102003977 

163 นำงสำว กันยกร ธนำศักดิเ์ดชำ 6102003978 

164 นำงสำว เจนจริำ สกลุณ ี 6102003979 

165 นำย ธนำพล วัตสำร 6102003980 

166 นำง ศวิำภรณ์ เวสวุรรณ์ 6102004072 

167 นำย อัตถวฒุ ิ พวงเงนิ 6102004136 

168 นำงสำว ชลธชิำ บบุผำพ่วง 6102004133 

169 นำงสำว จติตรำภรณ์ ธรรมเนยีม 6102004132 

170 นำงสำว มณีรัตน ์ มำนะศลิป์ 6102004134 

171 นำย วฒุโิชต ิ สขุประดับ 6102004135 

172 นำงสำว กลุสิรำ นนทศ์ริ ิ 6102004158 

173 นำย ชยัวัฒน์ อดุมสกณุ ี 6102004172 

174 นำงสำว ฮัซซำนะฮ ์ เตะ 6102004173 

175 นำย ปฐว ี คุม้ทววัีฒน์ 6102004174 

176 นำย วันชยั วัฒนพงศไ์พร 6104048639 

177 นำงสำว อำรนี ี แวอำแซ 6102004233 

178 นำย วริัตน์ สอนมำก 6102004234 

179 นำย ชชัวำลย ์ เนนิพลับ 6104049720 

180 นำย สฐุกฤษฎิ ์ ขำวสอำด 6102004308 

181 นำง วนัิส วำระโว 6102004309 

182 นำง วไิลวรรณ ช ำนำญกจิ 6102004310 

183 นำงสำว รัชดำพร โพดรัมย ์ 6102004334 

184 นำงสำว พรรษำ เป่ียมทอง 6102004336 

185 นำงสำว จริำภำ ล ้ำเลศิ 6102004337 

186 นำงสำว ธป่ินกัญญำ นักเคน 6102004338 

187 นำงสำว กติตยิำ สมพงษ์ 6102004339 

188 นำงสำว มตภิำ นทิไธสง 6104027030 

189 นำง ณฐมน สทิธ ิ 6104047954 

190 นำงสำว พศิมำศ ศรนีวลจันทร ์ 6205000026 

191 นำงสำว จันทรนภิ เพ็งอน้ 6205000027 

192 นำงสำว ขวัญแกว้ นำคเงนิ 6205000028 
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ชือ่บรษัิท เลขทีใ่บอนุญำต 

บรษัิท เทสโก ้เจนเนอรัล อนิชวัรันส ์โบรคเกอร ์จ ำกัด 
ว000049/2548 

 

บรษัิท ทสิโก ้อนิชวัรันส ์โซลชูัน่ จ ำกัด ว00006/2556 

 
 
 
 

 

ชือ่บรษัิท เลขทีใ่บอนุญำต 

ธนำคำรธนชำต จ ำกัด(มหำชน) 00024/2545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ีใบอนญุาต ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์  

เลขท่ีใบอนญุาต ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางธนาคาร  

เลขท่ีใบอนญุาต ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางโทรศพัท์    


