
 

V.ปรับปรุงลา่สดุ วนัท่ี 31/05/2019 

  

 

ค า
น าหน้า 

ช่ือ นามสกลุ เลขท่ีใบอนญุาต 

1 นางสาว สชุาดา สิงห์แก้ว 5502004221 
2 นางสาว โสพิศตา ประสงค์ด ี 5502002743 
3 นางสาว สายใจ สาริยา 5602002731 
4 นางสาว มณัฑนา ทีนารัตน์ 5602003187 
5 นาย วิษณุ ทบัทิมผล 5602002350 
6 นางสาว วราภรณ์ สินงาม 5602003546 
7 นางสาว วรัญญา สาระจนัทร์ 5602003537 
8 นางสาว อรรถยา ท่ีปรึกษา 5702000745 
9 นางสาว ภิรมย์รัตน์ บรุวฒัน์ 5702000750 

10 นางสาว นงค์ลกัษณ์ สิงห์ทอง 5702000748 
11 นางสาว รุ่งตะวนั สญูสิน้ภยั 5702003209 
12 นางสาว พรชนก ชาติด าดี 5702002245 
13 นางสาว วีระญา พวงจนัทร์ 5702002858 
14 นางสาว นภสร ต๊ะเขียว 5702001181 
15 นาง วรกาญจน์ จวงเจิม 5702003522 
16 นางสาว จิตรวลยั  ท้วมแจ้ง 5702001608 
17 นาย ธวตัชยั สิงห์สตัย์ 5802000493 
18 นางสาว วิยะดา จนัโทวาส 5802000491 
19 นางสาว ณฏัฐ์ นาคงาม 5802002558 
20 นาย ชวลิต โทอดุทา 5802000494 
21 นางสาว นีรนชุ นุ่นแก้ว 5905000441 
22 นาย กฤติมา เกษร 5902000790 
23 นางสาว วิยกาญจน์ พุ่มน้อย 5902000077 
24 นางสาว ทิพวรรณ  พรมมี 5902000234 
25 นางสาว ศิริวรรณ เหลือล้น 5902000197 
26 นางสาว กญัญากร ภมูิสนิท 5902003807 
27 นางสาว ดาวประกาย ภกัชยัภมูิ 6002001716 
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28 นางสาว ศศิเพ็ญ ชวนชยั 6002000239 
29 นางสาว นสุราภรณ์ บรรลสุขุ 6002001865 
30 นางสาว ณฏัฐาวรรณ เมืองแมน 6002003369 
31 นางสาว ภริษา สงวนทรัพย์ 6002003216 
32 นาย จิรวฒัน์ ฝอยทอง 6002003736 
33 นางสาว ปัญจพร วลาพล 6005000609 
34 นางสาว สชุาดา หาญศกึ 6002002398 
35 นางสาว ลลิลทิพย์ โตอินทร์ 6104024415 
36 นาย จิรายสุ พนัธ์ิอัว้ 6102000317 
37 นางสาว วศินา ลายใส 6102002040 
38 นาย ชชัศรัณย์ มฤกลุ 6102002971 
39 นางสาว ชตุินนัท์ โพนปลดั 6102003252 
40 นางสาว ลลิตา กดุนอก 6102003364 
41 นาย ธาวิน เหลืองอร่าม 6102003511 
42 นาย จาราวฒิุ ลงกลิกานนท์ 6102003780 
43 นาง กณัญาภคั ฟมูงคล 6102003781 
44 นางสาว ดวงพร นวลดัว้ 6102003783 
45 นาย ถิรมนัตินี ปัญญาฤทธ์ิ 6104048640 
46 นางสาว ภชัริยาพร ป่องเตา่ 6004033749 
47 นางสาว มะลิวลัย์ สขุบาง 6204006257 
48 นางสาว สิปาง อินทร์คง 6204006258 
49 นางสาว นิชานนัท์ มีมาก 6202000705 
50 นาย ณฐัวฒิุ โสมหิรัญ 6202000707 
51 นางสาว กลัย์สดุา สนัโสภา 6202000938 
52 นางสาว สภุาพร สีเหลือง 6202001813 
53 นางสาว ปภสัสร ทาอ้น 6205000271 
54 นางสาว เกตวุดี นิลประดิษฐ 6202000703 
55 นาย จิรกฤต ผ่านส าแดง 6202000708 
56 นางสาว เมธินี เขียวอินทร์ 5702002852 
57 นางสาว พชัราภรณ์ กมึขนุทด 5702000746 
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58 นาย ปิยะ กาวิระ 5602002732 
59 นางสาว ณฐัภรณ์ พรมมา 5602003186 
60 นางสาว จารี สขุนชุ 5902000789 
61 นางสาว  ปณิชา อรรคบตุร 5702002855 
62 นางสาว อารยา พึง่มี 5702002854 
63 นาย มรรควฒัน์ นาคทัง่ 5802000190 
64 นางสาว อรุณวรรณ ธญัญะ 5802001148 
65 นาย ศภุโชค สงัฆธรรม 5802001488 
66 นางสาว อารียา บญุมาก 5802001945 
67 นางสาว สมิตานนัท์ ลีโนทยั 5802001940 
68 นาย สญัชยั ศรีสมรโสภา 5802001127 
69 นางสาว ภรภทัร สริุยะกลุ 5902001004 
70 นางสาว สพุรรณี ประดิษฐฐาน 5902001248 
71 นาย ใหม ่ มณีนตุร์ 5902001519 
72 นางสาว ศรัญญา นามงคล 5802002650 
73 นางสาว จิตรานนั ทองนิล 5902001307 
74 นางสาว เมษาวรรณ จนัทร์ป๊อก 5902001386 
75 นางสาว ปวีณ์สดุา ธรรมานนท์ 5902001385 
76 นาย ชนฏัชยั นิลมาตย์ 5902001635 
77 นางสาว สรีุย์พร ทองนกึ 5902001737 
78 นาย ธนะรัตน์ ประทมุเพชรทอง 5902001744 
79 นางสาว นฤมล ประวิเศษ 5902001846 
80 นางสาว ศิริวิมล เจริญสากล 5902002838 
81 นาย ธนพฒัน์ เกิดธูป 5702000751 
82 นางสาว ลกัคณา แอนเดอร์สนั 5902003617 
83 นางสาว ภวดี กระศิริ 6002000196 
84 นางสาว ประสิตา อาภาพนัธุ์ 6002000817 
85 นางสาว โชติมา ธงนิมิตร์ 6002001125 
86 นางสาว ณฏัฐิณี วิริยวงศกร 6002001226 
87 นาง สคุนธา เสง่ียมพงศ์ 6002001312 
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88 นางสาว สพุตัรา จรอนรัมย์ 6005000260 
89 นาย กิจปกรณ์ ยศเรืองศกัด์ิ 6002001496 

90 
นาย ณฐัภทัร 

โลห์่เพียร
พากเพียร 

6002002129 

91 นางสาว น า้ฝน เพชรสกั 6002002394 
92 นางสาว รัตนา สมานมิตร 6002003831 
93 นางสาว กชกมล นกัเคน 6002003833 
94 นาย ดลสขุ วรรณสระค ู 6002003837 
95 นางสาว ชญาญ์พฎัฐ์ เทียบจนัทกึ 6002004578 
96 นางสาว โชติกา ทดัรอง 6102000428 
97 นาย กนัต์ อินธุเดช 6102000553 
98 นางสาว นชุนารถ นามนยั 6102000886 
99 นางสาว สชุญัญา พนัธมิตร 6102001204 

100 นาย ชยัยนัต์ น้อยประเทศ 6102001596 
101 นางสาว หนึง่ฤทยั สณัฐาน 6104023607 
102 นางสาว อญัญารัตน์ แม้นศิริ 6105000257 
103 นางสาว กฤษณา ปริุตา 6102002145 
104 นางสาว โชษิตา ศรีอ านาจ 6102002326 
105 นางสาว มนญัชยา นามภกัดี 6105000331 
106 นาง เมธาพร ช้างกลาง 6104029591 
107 นางสาว นทัธมน กาละสีรัมย์ 6102002619 
108 นางสาว ดาวพระศกุร์ พลาหาญ 6102002978 
109 นางสาว ริสา สะราค า 6102002979 
110 นางสาว ชาภรู่า ช่างเหลก็ 6102002980 
111 นางสาว รัฐนากรณ์ เนียมสาขา 6104033327 
112 นางสาว วิภาพร อรุณเมือง 6104034323 
113 นาย สิงหา จนัทร์เรือง 6102003147 
114 นางสาว ธญัวรัตม์ ครุผาด 6102003379 
115 นางสาว วรรณพร ซื่อตรง 6102003507 
116 นางสาว กฤศมน ศทุธ์ชนิภสั 6102003508 
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117 นางสาว นาราชา เขตรการณ์ 6102003577 
118 นาย นที นราลกัษ์ 6102003579 
119 นางสาว วารุณี บญุรักษา 6102003581 
120 นาย ธีรศกัด์ิ บวัขาว 6104041860 
121 นางสาว ก่ิงแก้ว ตุ้มเงิน 6104042306 
122 นางสาว พชันิดา ยาสี 6002000386 
123 นางสาว ภทัทิณีย์ ฉตัรทอง 6104019922 
124 นางสาว กมลวรรณ อปุะทะ 6104019923 
125 นางสาว เจนจิรา สกลุณี 6102003979 
126 นาย ธนาพล วตัสาร 6102003980 
127 นางสาว ชลธิชา บบุผาพ่วง 6102004133 
128 นางสาว จิตตราภรณ์ ธรรมเนียม 6102004132 
129 นางสาว มณีรัตน์ มานะศิลป์ 6102004134 
130 นาย วนัชยั วฒันพงศ์ไพร 6104048639 
131 นางสาว อารีนี แวอาแซ 6102004233 
132 นาง วินสั วาระโว 6102004309 
133 นางสาว พรรษา เป่ียมทอง 6102004336 
134 นางสาว จิราภา ล า้เลิศ 6102004337 
135 นางสาว ธป่ินกญัญา นกัเคน 6102004338 
136 นางสาว พิศมาศ ศรีนวลจนัทร์ 6205000026 
137 นางสาว จนัทรนิภ เพ็งอ้น 6205000027 
138 นาย รัชภมูิ ธิมา 6202000287 
139 นาย สชุาติ ภพกัตรจนัทร์ 6205000081 
140 นาย ชยัพร ทะนงค์ 6202000709 
141 นาย เนตรนภา บญุล าไพร 6202000710 
142 นาง วิภาวี นามค า 6202000939 
143 นางสาว เกศวดี ดวงอาษา 6202000940 
144 นาย ชยัณรงค์ แตงสกุ 6104022184 
145 นาย สพุฒัน์ เพ็ชรหิน 6104030574 
146 นาย ศรายทุธ์ มฮู าหมดัอารี 6202001092 



 

V.ปรับปรุงลา่สดุ วนัท่ี 31/05/2019 

147 นางสาว นฤมล ฟองค า 6202001093 
148 นาย นราธิป ศรีใส 6202001095 
149 นางสาว เสาวณีย์ พรมสงัข์ 6204007696 
150 นาย วีระชยั สขุพินิจ 6104045618 
151 นาย เอกสิทธ์ิ ค ารัตน์ 6204008167 
152 นาย ประสมพร มุย่แฟง 6202001271 
153 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จนันิยม 6202001287 
154 นางสาว พรวิมล นาทิพย์ 6004024953 
155 นางสาว ปัทมาวรรณ พลสวสัด์ิ 6104027326 
156 นางสาว ณฏัฐณิชา ดวงทอง 6202001814 
157 นาย เดชณรงค์ ประดิษฐ์ศรี 6202001815 
158 นาย ธนกร ชยินธนาดล 6202001816 
159 นาย กิตติพงศ์ หาดสืบวงษ์ 6202002052 
160 นาย บญุฤทธ์ิ จงธนกมล 6205000183 
161 นางสาว ทิพวรรณ ปริุทศั 6104040618 
162 นางสาว สธุาทิพย์ เอ่ียมลอยพนัธุ์ 6202002557 
163 นางสาว ฉตัรปวีย์ ก่ิงมะณี 6204010518 
164 นาง สพุตัรา อาคะเณย์ 6205000225 
165 นาย นที กอบทรัพย์เจริญ 5902000193 
166 นางสาว นารีรัตน์ กาลมิตรกาญจน์ 6202002560 
167 นาย ธนโชติ ตนะวิไชย 6202002813 
168 นางสาว พรรวิษา เสตะปตุะ 6104029862 
169 นางสาว บญุนภา เบญจพรทิวกลุ 6202003006 
170 นางสาว โยธกา ช่ืนอารมย์ 6202003145 
171 นางสาว สริญญา โฮ้ลพบรีุ 6202003146 
172 นางสาว ปภทัวรินทร์ ศิริไพบลูย์ 6202003147 
173 นาย จกัรพนัธ์ จนัทรเสนา 6202003148 
174 นางสาว พทัธ์ธีรา เจริญธรรม 6205000285 
175 นาง อรุณี ปัญญาดี 6204017137 
176 นางสาว นยัน์ปพร วอ่งไพบลูย์ 6205000291 
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177 นาย อาทิตย์ ร่มภกัดี 6104040299 
178 นางสาว รุ่งทิพย์ แฟงรัก 6202003255 
179 นางสาว บบุผา นาคนวล 6202003256 
180 นาย ชยัประเสริฐ อนแุสวง 6205000292 
181 นาย ธนาธิป คล้ายท่าโรง 6204018709 
182 นางสาว เมริสา แก้วค าแสน 6205000311 

 

 

 

 

 

ชือ่บรษัิท เลขทีใ่บอนุญำต 

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล นำยหนำ้ประกันภัย จ ำกัด ว00007/2554 

 
 
 
 
 
 

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 
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