
 

V.ปรับปรุงล่าสดุ วนัที� 02/12/2020 

ลําดับ คํานําหนา้ ชื�อ นามสกลุ เลขที�ใบอนุญาต 

1 นาย ปิยะ กาวริะ 5602002732 

2 นางสาว ณัฐภรณ์ พรมมา 5602003186 

3 นาย วษิณุ ทับทมิผล 5602002350 

4 นางสาว พัชราภรณ์ กมึขนุทด 5702000746 

5 นางสาว  ปณชิา อรรคบตุร 5702002855 

6 นางสาว อารยา พึ�งม ี 5702002854 

7 นาย มรรควัฒน์ นาคทั�ง 5802000190 

8 นางสาว อรุณวรรณ ธัญญะ 5802001148 

9 นางสาว อารยีา บญุมาก 5802001945 

10 นางสาว สมติานันท ์ ลโีนทัย 5802001940 

11 นาย สญัชัย ศรสีมรโสภา 5802001127 

12 นางสาว ศรัญญา นามงคล 5802002650 

13 นางสาว จาร ี สขุนุช 5902000789 

14 นางสาว ภรภัทร สรุยิะกลุ 5902001004 

15 นางสาว สพุรรณี ประดษิฐฐาน 5902001248 

16 นาย ใหม ่ มณีนุตร ์ 5902001519 

17 นางสาว จติรานัน ทองนลิ 5902001307 

18 นางสาว ปวณี์สดุา ธรรมานนท ์ 5902001385 

19 นาย ชนัฏชยั นลิมาตย ์ 5902001635 

20 นางสาว นฤมล ประวเิศษ 5902001846 

21 นางสาว ศริวิมิล เจรญิสากล 5902002838 

22 นางสาว ลักคณา แอนเดอรส์นั 5902003617 

23 นางสาว ภวด ี กระศริ ิ 6002000196 

24 นางสาว ณัฏฐณิี วริยิวงศกร 6002001226 

25 นาย ณัฐภัทร โลห่เ์พยีรพากเพยีร 6002002129 

26 นางสาว นํ=าฝน เพชรสกั 6002002394 

27 นางสาว รัตนา สมานมติร 6002003831 

28 นางสาว กชกมล นักเคน 6002003833 

29 นาย ดลสขุ วรรณสระคู 6002003837 

30 นางสาว ชญาญพ์ัฏฐ ์ เทยีบจันทกึ 6002004578 
 

 

 

 

  

 

 

บรษัิท นวิแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรันส ์

สํานักงานใหญ่  
ชั =น 21-23  
อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์
เลขที� 989 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 
ทะเบยีนนติบิคุคล | เลข
ประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร:  
0100522000494 

โทรศัพท ์0 2649 1000 

www.aig.co.th 
 
 



 

V.ปรับปรุงล่าสดุ วนัที� 02/12/2020 

ลําดับ คํานําหนา้ ชื�อ นามสกลุ เลขที�ใบอนุญาต 

31 นางสาว โชตกิา ทัดรอง 6102000428 

32 นางสาว อัญญารัตน์ แมน้ศริ ิ 6105000257 

33 นางสาว กฤษณา ปรุติา 6102002145 

34 นางสาว โชษิตา ศรอํีานาจ 6102002326 

35 นางสาว นัทธมน กาละสรีัมย ์ 6102002619 

36 นางสาว วรรณพร ซื�อตรง 6102003507 

37 นางสาว นาราชา เขตรการณ์ 6102003577 

38 นางสาว ชลธชิา บบุผาพ่วง 6102004133 

39 นางสาว มณีรัตน ์ มานะศลิป์ 6102004134 

40 นางสาว อารนีี แวอาแซ 6102004233 

41 นาง วนัิส วาระโว 6102004309 

42 นางสาว ธปิ�นกัญญา นักเคน 6102004338 

43 นางสาว พศิมาศ ศรนีวลจันทร ์ 6205000026 

44 นาย ชยัพร ทะนงค ์ 6202000709 

45 นางสาว ณัฏฐณชิา ดวงทอง 6202001814 

46 นาง โสรยา หยวกยง 6202003589 

47 นางสาว ชลรีัตน์ ศรทีองสขุ 6202003921 

48 นางสาว วรดา อนันตส์ลงุ 6202004069 

49 นางสาว คตีภัทร ทรีวม 6202004604 

50 นางสาว ปารชิาต ิ ชวดชมุ 6202005026 

51 นาย สมประสงค ์ กลุสริภิรูจินิดา 6205000654 

52 นางสาว ณฐิริัตน ์ แกว้อ่อน 6202005138 

53 นาย จริวัฒน์ ฝอยทอง 6002003736 

54 นาย ณรงค ์ เกราะทอง 6202006098 

55 นางสาว พลอยไพลนิ ตาลยงค ์ 6202006595 

56 นางสาว ฤทัยทพิย ์ ไพสทิธิQ 6202006596 

57 นาย กฤษฎา ทองเลี�ยมรัตน์ 6202006855 

58 นาย เอกรัฐ แดงดว้ง 6202006999 

59 นางสาว กิ�งแกว้ ตุม้เงนิ 6202007118 

60 นางสาว สทุพิย ์ ศาลางาม 6202007225 
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61 นางสาว สทุธนัินท ์ ปะนันโต 6202007230 

62 นางสาว พลอยไพลนิ ศริจินิดาพันธ ์ 6202007998 

63 นางสาว นัทธมน ออ่นศร ี 6202008002 

64 นาย ชลณพัฒน์ ขันทพิย ์ 6202008004 

65 นางสาว จติตกิานต ์ ภูต่ ึ 6202008103 

66 นางสาว โชษิตา ศรอํีานาจ 6202005673 

67 นางสาว กิ�งแกว้ ตุม้เงนิ 6202008006 

68 นาย เอกรัฐ แดงดว้ง 6202008007 

69 นางสาว กิ�งกาญจน์ ใบบวั 6302001278 

70 นาย อัครพล จ่ายยัง 6202008138 

71 นางสาว วรรณวสิา หลา่อ่อน 6204054746 

72 นางสาว ภัชรวยี ์ พึ�งรัตนา 6202008175 

73 นางสาว ปรยีาภา เหลี�ยมแกว้ 6302000101 

74 นางสาว ภัททณิีย ์ ฉัตรทอง 6302000321 

75 นางสาว กมลวรรณ อปุะทะ 6302000322 

76 นาง กิ�งกาญจน์ ชาญประโคน 6302000323 

77 นาย ปรชีา หงษ์อเุทน 6302000436 

78 นางสาว สาวติร ี แสนเสน่ห ์ 6302000439 

79 นางสาว ปรยิากรณ์ ตนิตะโมระ 6302000454 

80 นางสาว พรรณภิา ไชยะ 6302000686 

81 นางสาว ธดิา สรอ้ยทอง 6302000687 

82 นาย อภสิทิธิQ ศรบัีว 6302000754 

83 นางสาว จริาภรณ์ ชมุโคกกรวด 6302000859 

84 นาง สายพณิ มารยาท 6302001166 

85 นางสาว กิ�งกาญจน์ ใบบัว 6302001270 

86 นาย จตพุร บญุมาก 6302001272 

87 นางสาว ผอ่งใส จรัญเสรฐิ 6302001275 

88 นาย ดนัย ลายนอก 6302001276 

89 นางสาว สภุาพร ปลัดนู 5704003392 

90 นางสาว พรประภา คณุวงศ ์ 6305000112 
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91 นางสาว ชารนีา เรอืงพานชิ 6305000113 

92 นาง สพุัตรา อาคะเณย ์ 6305000115 

93 นางสาว นุสราภรณ์ บรรลสุขุ 6002001865 

94 นางสาว เกศวด ี ดวงอาษา 6302001457 

95 นางสาว สกัุญญา เนนิพลับ 6302001496 

96 นาย วรัทยา คงถาวร 6305000157 

97 นางสาว สริยิากร สาธจุรัญ 6302001609 

98 นางสาว วรรธกาญ คเชนทรเ์นียม 6302001611 

99 นางสาว วรีนุช ทองเนียม 6302001613 

100 นางสาว ปารยีา วริยิะเจรญิธรรม 6302001615 

101 นางสาว สกุฤตา จอ้ยพึ�งพร 6302001621 

102 นางสาว อิTว ศริมิะณี 6302001624 

103 นางสาว ปิยะมาศ บัวสะอาด 6305000159 

104 นาย กฤษดา ธรรมชาต ิ 6302001626 

105 นางสาว ธติยิา บัวผัน 6302001627 

106 นางสาว ชนกิานต ์ ตระกลูสริมิงคล 6302001632 

107 นางสาว ณัฐตพิร พันธุศ์ร ี 6302001641 

108 นางสาว วรรณธดิา สขุเกษม 6302001643 

109 นางสาว ศภุลักณ์ นามแสงผา 6302001657 

110 นางสาว จรญิ แสนกลา้ 6302001660 

111 นางสาว อรพณิ ทัศน์ไทย 6302001661 

112 นางสาว หนึ�งฤทัย วารนิณุกลูวงศ ์ 6305000181 

113 นาย วัชรพงศ ์ วงษ์สาล ี 6302001730 

114 นางสาว จุฬาลักษณ์ นนทสนิ 6302001745 

115 นางสาว จันธมิา รอดมณี 6302001747 

116 นาย ธนกฤต ิ ชาวเหนือ 6302001757 

117 นางสาว กมลชนก เกตพุงษ์ 6302001759 

118 นางสาว พัชรนิทร ์ ชณิบตุร 6302001766 

119 นาย พงคพ์นัส ทองสม 6302001805 

120 นาง เมธาพร ชา้งกลาง 6302001806 
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121 นางสาว จนิตนา สมคําพี= 6302001808 

122 นางสาว ปรยีาภรรณ์ เอี�ยมสะอาด 6302001845 

123 นาย สพุจน์ ไพประดษิฐ 6302001846 

124 นางสาว ปณดิา รักษาผล 6302001850 

125 นางสาว ณัฐชา สธุาพจน์ 6302001856 

126 นาย ธนัญชาต ิ ธวัชธาตร ี 6302001858 

127 นาง โสพศิ พมิแกว้ 6302001859 

128 นางสาว สนุษิา คํามลู 6302001861 

129 นาย ยทุธนา ธรีะจริโชต ิ 6305000260 

130 นางสาว อภญิญา  ดวงจนิดา 6302001968 

131 นางสาว วภิาพร อรุณเมอืง 6302002301 

132 นางสาว กลุยา พลานุ 6302002310 

133 นางสาว วณัสนันทน์ โชคทรัพยบ์ารม ี 6305000364 

134 นางสาว อัญชล ี เย็นเกษม 6305000376 

135 นางสาว ชยาภรณ์  สดุประเสรฐิ 6305000435 

136 นางสาว พสิมัย ขยายด ี 6305000436 

137 นางสาว ยลดา ลาดลา 6302002556 

138 นาย วรีะศักดิQ สทิธเิมง่ 6302002557 

139 นางสาว พัทธศร ี ทรัพยม์าก 6302002727 

140 นางสาว จุฑาลักษณ์ ศรมีกุข ์ 6305000519 

141 นาย ธนวัฒน์ ไชยรา 6305000520 

142 นางสาว ณัฐนาถ และซนั 6302003014 

143 นางสาว พชรฐฎิา มว่งสวย 6302003029 

144 นางสาว ชฎารัตน ์ จอยเอก้า 6302003030 

145 นางสาว กหุลาบ ศรบีญุเรอืง 6302003031 

146 นางสาว กฤษณา แสวงด ี 6302003032 

147 นาย ธนวัฒน์ หาญบาง 6302003033 

148 นาย กฤตพงษ์ สขุพันธ ์ 6302003320 

149 นาย วศนิ เมอืงมา 6302003321 

150 นางสาว อศิราภรณ์ สงัขโ์พธิQ 6302003323 
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151 นางสาว สภุัตตรา อนิดา 6302003453 

152 นางสาว อรอมุา สวุรรณ์ 6305000374 

153 นาย กรวชิญ ์ พูลสนัตวัิฒนา 6305000588 

154 นาย พชิา เกดิอยู่ 6305000589 

155 นางสาว นํ=าฝน สงิหท์อง 6305000591 

156 นางสาว ทวพีร   ทวพีันธ ์ 6305000599 

157 นาย อนุวัฒน์ มเีงนิลาด 6302003732 

158 นางสาว ศรัญญา ทองเพ็ง 6302003733 

159 นางสาว วรรณกร แนบเนียน 6302003734 

160 นางสาว รุจริา พูลจรัส 6302003735 

161 นางสาว วรศิรา แกว้ยรรยง 6302003736 

162 นางสาว รัตญากรณ์ ปาสาเนาว ์ 6302003737 

163 นางสาว อษุาวด ี สวุรรณไตรย ์ 6302003738 

164 นางสาว พลอยไพลนิ บาทชาร ี 6302003740 

165 นางสาว จดิาภา ศลิาเลศิ 6302003741 

166 นางสาว สชุาดา สงิหแ์กว้ 5502004221 

167 นางสาว มัณฑนา ทนีารัตน์ 5602003187 

168 นางสาว วราภรณ์ สนิงาม 5602003546 

169 นางสาว วรัญญา สาระจันทร ์ 5602003537 

170 นางสาว อรรถยา ที�ปรกึษา 5702000745 

171 นางสาว ภริมยร์ัตน ์ บรุวัฒน์ 5702000750 

172 นางสาว นงคลั์กษณ์ สงิหท์อง 5702000748 

173 นางสาว รุ่งตะวัน สญูสิ=นภัย 5702003209 

174 นางสาว พรชนก ชาตดํิาด ี 5702002245 

175 นางสาว วรีะญา พวงจันทร ์ 5702002858 

176 นางสาว นภสร ต๊ะเขยีว 5702001181 

177 นาง วรกาญจน์ จวงเจมิ 5702003522 

178 นางสาว จติรวลัย ทว้มแจง้ 5702001608 

179 นาย ธวัตชยั สงิหส์ตัย ์ 5802000493 

180 นางสาว วยิะดา จันโทวาส 5802000491 
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181 นางสาว ณัฏฐ ์ นาคงาม 5802002558 

182 นาย ชวลติ โทอุดทา 5802000494 

183 นางสาว นีรนุช นุ่นแกว้ 5905000441 

184 นาย กฤตมิา เกษร 5902000790 

185 นางสาว วยิกาญจน์ พุ่มนอ้ย 5902000077 

186 นางสาว ศริวิรรณ เหลอืลน้ 5902000197 

187 นางสาว กัญญากร ภมูสินทิ 5902003807 

188 นางสาว ดาวประกาย ภักชยัภมู ิ 6002001716 

189 นางสาว ศศเิพ็ญ ชวนชยั 6002000239 

190 นางสาว ณัฏฐาวรรณ เมอืงแมน 6002003369 

191 นางสาว ภรษิา สงวนทรัพย ์ 6002003216 

192 นางสาว สชุาดา หาญศกึ 6002002398 

193 นางสาว วศนิา ลายใส 6102002040 

194 นาย ชชัศรัณย ์ มฤกลุ 6102002971 

195 นางสาว ชตุนัินท ์ โพนปลัด 6102003252 

196 นางสาว ลลติา กดุนอก 6102003364 

197 นาง กัณญาภัค ฟมูงคล 6102003781 

198 นางสาว ดวงพร นวลดั=ว 6102003783 

199 นาย ถริมันตนิี ปัญญาฤทธิQ 6202008177 

200 นางสาว มะลวัิลย ์ สขุบาง 6302000325 

201 นางสาว สปิาง อนิทรค์ง 6305000042 

202 นางสาว นชิานันท ์ มมีาก 6202000705 

203 นาย ณัฐวุฒ ิ โสมหริัญ 6202000707 

204 นางสาว รุ่งทพิย ์ แฟงรัก 6202003255 

205 นางสาว จันทรจ์ริา เพชรนลิ 6202003931 

206 นางสาว ฤด ี โสจันทร ์ 6202003588 

207 นาย เนตรนภา บญุลําไพร 6202000710 

208 นางสาว รสิา สะราคํา 6102002979 

209 นางสาว นลนิี นาทุง่นุย้ 6202005027 

210 นางสาว เมธนิี เขยีวอนิทร ์ 5702002852 
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ลําดับ คํานําหนา้ ชื�อ นามสกลุ เลขที�ใบอนุญาต 

211 นางสาว อรณชิาณ์ หมอ่แปล่ 6202004412 

212 นางสาว กฤตยิาภรณ์ กอ่ศลิป์ 6205000752 

213 นางสาว มนัญชยา นามภักด ี 6105000331 

214 นางสาว ปทมุทพิย ์ กดุนอก 6302000857 

215 นางสาว ณัฎฐน์ร ี ปิยวัต 6302001622 

216 นางสาว ศริดา ไชยลังกา 6302001623 

217 นางสาว วษิณีย ์ สวยงาม 6302001855 

218 นางสาว กมลรัตน์ หริัญ 6302001274 

219 นางสาว โสพศิตา ประสงคด์ ี 6302003218 

220 นาย คเชนต ์ แซโ่งว้ 6302001614 

221 นางสาว กาญจนา ราชสมบัต ิ 6302002213 

222 นางสาว ลักษม ี สงิหล์ ี 6302002215 
 

 

ชื�อบรษัิท เลขที�ใบอนุญาต 

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล นายหนา้ประกันภัย จํากัด ว00007/2554 

 

 

 

 

 

 

ชื�อบรษัิท เลขที�ใบอนุญาต 

บรษัิท เทสโก ้เจนเนอรัล อนิชวัรันส ์โบรคเกอร ์จํากัด ว000049/2548 

บรษัิท ทสิโก ้อนิชวัรันส ์โซลชูั�น จํากัด ว00006/2556 

 

 
 
 

 

ชื�อบรษัิท เลขที�ใบอนุญาต 

ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) 00024/2545 
 

 

 

 

เลขที�ใบอนญุาต ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์  

เลขที�ใบอนญุาต ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางธนาคาร  

เลขที�ใบอนญุาต ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางโทรศพัท์    


