
 

V.ปรบัปรุงลา่สดุ วนัที 06/14/2022 

ลําดับ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ เลขทใีบอนุญาต 

1 นางสาว  ปณชิา อรรคบตุร 5702002855 

2 นางสาว อารยา พงึม ี 5702002854 

3 นาย มรรควัฒน ์ นาคทัง 5802000190 

4 นางสาว อรุณวรรณ ธัญญะ 5802001148 

5 นางสาว อารยีา บญุมาก 5802001945 

6 นางสาว สมติานันท ์ ลโีนทัย 5802001940 

7 นาย สัญชยั ศรสีมรโสภา 5802001127 

8 นางสาว ศรัญญา นามงคล 5802002650 

9 นางสาว จาร ี สขุนุช 5902000789 

10 นาย ใหม ่ มณีนุตร ์ 5902001519 

11 นางสาว จติรานัน ทองนลิ 5902001307 

12 นาย ชนัฏชยั นลิมาตย ์ 5902001635 

13 นาย ธนะรัตน์ ประทมุเพชรทอง 5902001744 

14 นางสาว นฤมล ประวเิศษ 5902001846 

15 นางสาว ศริวิมิล เจรญิสากล 5902002838 

16 นางสาว ลักคณา แอนเดอรส์ัน 5902003617 

17 นางสาว ภวด ี กระศริ ิ 6002000196 

18 นางสาว โชตมิา ธงนมิติร ์ 6002001125 

19 นาย ณัฐภัทร โล่หเ์พยีรพากเพยีร 6002002129 

20 นางสาว นําฝน เพชรสัก 6002002394 

21 นางสาว รัตนา สมานมติร 6002003831 

22 นาย ดลสขุ วรรณสระค ู 6002003837 

23 นางสาว โชตกิา ทัดรอง 6102000428 

24 นางสาว พศิมาศ ศรนีวลจันทร ์ 6205000026 

25 นางสาว คตีภัทร ทรีวม 6202004604 

26 นางสาว ณฐิริัตน์ แกว้ออ่น 6202005138 

27 นาย จริวัฒน์ ฝอยทอง 6002003736 

28 นาย วรีศักด ิ ยะนิล 6202006454 

29 นางสาว พลอยไพลนิ ตาลยงค ์ 6202006595 

30 นางสาว ฤทัยทพิย ์ ไพสทิธ ิ 6202006596 
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31 นาย กฤษฎา ทองเลยีมรัตน์ 6202006855 

32 นางสาว นัทธมน ออ่นศร ี 6202008002 

33 นางสาว โชษิตา ศรอีํานาจ 6202005673 

34 นางสาว ปรยีาภา เหลยีมแกว้ 6302000101 

35 นางสาว ภัททณิยี ์ ฉัตรทอง 6302000321 

36 นางสาว กมลวรรณ อปุะทะ 6302000322 

37 นาย ปรชีา หงษ์อเุทน 6302000436 

38 นางสาว สาวติร ี แสนเสน่ห ์ 6302000439 

39 นางสาว พรรณภิา ไชยะ 6302000686 

40 นางสาว ธดิา สรอ้ยทอง 6302000687 

41 นางสาว จริาภรณ ์ ชมุโคกกรวด 6302000859 

42 นาย จตพุร บญุมาก 6302001272 

43 นาย ดนัย ลายนอก 6302001276 

44 นาง สพัุตรา อาคะเณย ์ 6305000115 

45 นางสาว สกัุญญา เนนิพลับ 6302001496 

46 นาย วรัทยา คงถาวร 6305000157 

47 นางสาว สริยิากร สาธจุรัญ 6302001609 

48 นางสาว วรรธกาญ คเชนทรเ์นียม 6302001611 

49 นางสาว วรีนุช ทองเนียม 6302001613 

50 นางสาว ปารยีา วริยิะเจรญิธรรม 6302001615 

51 นางสาว ปิยะมาศ บัวสะอาด 6305000159 

52 นางสาว ธติยิา บัวผัน 6302001627 

53 นางสาว ชนกิานต ์ ตระกลูสริมิงคล 6302001632 

54 นางสาว วรรณธดิา สขุเกษม 6302001643 

55 นางสาว ศภุลักณ ์ นามแสงผา 6302001657 

56 นางสาว จรญิ แสนกลา้ 6302001660 

57 นางสาว อรพณิ ทัศน์ไทย 6302001661 

58 นางสาว จุฬาลักษณ์ นนทสนิ 6302001745 

59 นางสาว พัชรนิทร ์ ชณิบุตร 6302001766 

60 นาย พงคพ์นัส ทองสม 6302001805 
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61 นาง เมธาพร ชา้งกลาง 6302001806 

62 นางสาว จนิตนา สมคําพ ี 6302001808 

63 นางสาว ปรยีาภรรณ์ เอยีมสะอาด 6302001845 

64 นางสาว ปณดิา รักษาผล 6302001850 

65 นาง โสพศิ พมิแกว้ 6302001859 

66 นางสาว วภิาพร อรุณเมอืง 6302002301 

67 นางสาว กลุยา พลาน ุ 6302002310 

68 นางสาว อรอุมา สวุรรณ ์ 6305000374 

69 นางสาว พสิมัย ขยายด ี 6305000436 

70 นาย วรีะศักด ิ สทิธเิมง่ 6302002557 

71 นางสาว พัทธศร ี ทรัพยม์าก 6302002727 

72 นาย ธนวัฒน์ ไชยรา 6305000520 

73 นางสาว ชฎารัตน ์ จอยเอก้า 6302003030 

74 นางสาว กฤษณา แสวงด ี 6302003032 

75 นางสาว อศิราภรณ ์ สังขโ์พธ ิ 6302003323 

76 นางสาว สภัุตตรา อนิดา 6302003453 

77 นางสาว นําฝน สงิหท์อง 6305000591 

78 นางสาว รุจริา พูลจรัส 6302003735 

79 นางสาว รัตญากรณ์ ปาสาเนาว ์ 6302003737 

80 นางสาว นงนภัส ตน้นอ้ย 6302004093 

81 นางสาว หทัยชนก ศักดปิระเสรฐิศร ี 6402000004 

82 นาย จักร ี หากลนิด ี 6405000055 

83 นางสาว สริวิรรณ อมิสขุ 6402000506 

84 นาย ชยัณรงค ์ หันตลุา 6402000507 

85 นางสาว ภัคภญิญา กลนิรอด 6402000512 

86 นางสาว ณัฐญา ศรพีทิักษ์ 6402000631 

87 นางสาว เบญจรัตน ์ คสูกลุ 6402000802 

88 นางสาว สภุาพร สดุาเดช 6402001217 

89 นางสาว นุชรนิทร ์ จันทรง์าม 6405000155 

90 นางสาว ระววิรรณ ลกูเสอื 6402001565 
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91 นางสาว มกุมณี เข็มเงนิ 6402001679 

92 นางสาว อัญญารัตน ์ แมน้ศริ ิ 6405000214 

93 นางสาว กฤษณา ปรุติา 6402001930 

94 นางสาว กรกนก ปาจรยิวัฒน์ 6402001935 

95 นางสาว นัทธมน กาละสรีัมย ์ 6402002044 

96 นาย นธิศิ ระฆังทอง 6402002045 

97 นางสาว ธัญญารัตน ์ สาแกว้ 6402002077 

98 นาย วษิณุ ทับทมิผล 6402002096 

99 นางสาว ปิยนุช ภูป่ระดษิฐ ์ 6402002305 

100 นางสาว ภัทรภร หมอ่งพรหม 6402002306 

101 นางสาว ทพิาพรรณ พรมเขต 6402002309 

102 นางสาว จติภนัินท ์ ปรพิรพพัิฒน์ 6402002310 

103 นาย บญุฤทธ ิ ถนอมพล 6402002311 

104 นางสาว เนตรนภา พุ่มพวง 6402002341 

105 นางสาว ปารชิาต ิ กาชอ่ง 6402002342 

106 นางสาว เสาวลักษณ์ นาคแสง 6402002343 

107 นาง อษุณีย ์ ตาลพลิา 6402002344 

108 นางสาว กษมา กลา้หาญ 6402002350 

109 นางสาว ณัฐฐกิา จรสงูเนนิ 6402002352 

110 นาย อนุชติ สวุรรณศร 6402002353 

111 นาย ปิยะ กาวริะ 6402002355 

112 นางสาว สกัุญญา หาญกลา้ 6402002427 

113 นาย วศนิ ทพิยจ์ันทร ์ 6402002428 

114 นางสาว รัชนีกร พุทธา 6402002429 

115 นาย อํานาจ เดยีวกลาง 6402002430 

116 นาย นพรักษ์ โพธคิํา 6402002664 

117 นางสาว กวนิทพิย ์ เจ๊ะวงศ ์ 6402002665 

118 นางสาว มณีรัตน์ มานะศลิป์ 6402002668 

119 นางสาว ชลธชิา บบุผาพ่วง 6402002669 

120 นาย สพุจน์ ไพประดษิฐ 6402002670 
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121 นางสาว พรพรรณ หริัญพฤกษ์ 6402002671 

122 นางสาว จันทริา หัสโน 6402002673 

123 นาย ธรีธ์วัช คําโสดา 6405000334 

124 นางสาว ภัสรัตน์พร บญุยัง 6402002747 

125 นางสาว อารนีี แวอาแซ 6402002881 

126 นางสาว ชลธชิา เมอืงสะอาด 6402002935 

127 นางสาว ลักษิกา เทยีงธรรม 6402002936 

128 นาง วนัิส วาระโว 6402002938 

129 นาย ภานุวัฒน์ จบศร ี 6402003020 

130 นางสาว ธปินกัญญา นักเคน 6402003023 

131 นางสาว กรรณตชิา ดวีนิจิ 6402003025 

132 นางสาว สภุาพร ปลัดน ู 6502000077 

133 นางสาว อนันทนา สมาธ ิ 6104033362 

134 นางสาว อัญชลุ ี แทง่ทอง 6502000121 

135 นางสาว พริวด ี จันดรีาช 6502000122 

136 นางสาว ณัฐวด ี ตายอด 6502000346 

137 นางสาว รตวรรณ ทวรีักษากลุ 6502000348 

138 นางสาว เสาวณี พลาน ุ 6502000349 

139 นางสาว ดวงพร นวลดัว 6502000350 

140 นาย ภมูสิษิฐ ์ ฤกษ์แปลงศร ี 6502000351 

141 นางสาว เมษิยา ศรสีขุ 6505000057 

142 นางสาว มณีกลุ บุญชติ 6505000058 

143 นางสาว วลิาสนีิ ราษี 6505000060 

144 นางสาว กนกวรรณ จรูญสงูเนนิ 6502000556 

145 นางสาว อารษิา สวุรรณ ์ 6502000557 

146 นางสาว จุฑามาศ พัดเปีย 6502000672 

147 นางสาว วัชรรนิทร ์ ยนืทน 6502000783 

148 นางสาว วภิาวรรณ เป็นการ 6502000784 

149 นางสาว ณัฐชา แหละหมนั 6502000786 

150 นางสาว โสภาวรรณ กงจันทร ์ 6502000787 
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151 นาย เดชา บญุอนิทร ์ 6502000789 

152 นางสาว ประกายดาว จันทรอ์นิทร ์ 6502000797 

153 นางสาว กวนิธดิา เทยีบทองคํา 6502000798 

154 นาย นวิราภัทร ธงชยั 6505000110 

155 นาย นพัิฒน์ ทรงสวุรรณ ์ 6502000907 

156 นาย กันตพัฒน ์ ไชโย 6502000908 

157 นาง เอมอร เบามันน์ 6502000909 

158 นางสาว สพัุตรา จรอนรัมย ์ 6505000127 

159 นางสาว ชรนิทรท์พิย ์ สขุธัมบรบิรูณ ์ 6505000140 

160 นางสาว มารษิา คชสาร 6502001136 

161 นางสาว อภญิญา ชอบการกจิ 6502001137 

162 นางสาว พชิญา วรรณโส 6502001138 

163 นางสาว ศภุนุช จันทรอํ์าไพ 6502001139 

164 นางสาว เทยีนสวา่ง แสงไกร 6502001140 

165 นาย บรุนิธร ถงึการ 6502001183 
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ลําดับ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ เลขทใีบอนญุาต 

166 นางสาว รุ่งตะวัน สญูสนิภยั 5702003209 

167 นาง วรกาญจน ์ จวงเจมิ 5702003522 

168 นางสาว จติรวลัย ทว้มแจง้ 5702001608 

169 นางสาว ณัฏฐ ์ นาคงาม 5802002558 

170 นาย ชวลติ โทอดุทา 5802000494 

171 นางสาว นีรนุช นุ่นแกว้ 5905000441 

172 นาย กฤตมิา เกษร 5902000790 

173 นางสาว วยิกาญจน์ พุ่มนอ้ย 5902000077 

174 นางสาว ศริวิรรณ เหลอืลน้ 5902000197 

175 นางสาว สพุรรณี ประดษิฐฐาน 5902001248 

176 นางสาว ดาวประกาย ภักชยัภมู ิ 6002001716 

177 นางสาว ศศเิพ็ญ ชวนชยั 6002000239 

178 นางสาว ณัฏฐาวรรณ เมอืงแมน 6002003369 

179 นางสาว สชุาดา หาญศกึ 6002002398 

180 นาย ถริมันตนิ ี ปัญญาฤทธ ิ 6202008177 

181 นางสาว สปิาง อนิทรค์ง 6305000042 

182 นางสาว นชิานันท ์ มมีาก 6202000705 

183 นาย ณัฐวุฒ ิ โสมหริญั 6202000707 

184 นางสาว รุ่งทพิย ์ แฟงรัก 6202003255 

185 นางสาว ฤด ี โสจันทร ์ 6202003588 

186 นาย เนตรนภา บญุลําไพร 6202000710 

187 นางสาว นลนิ ี นาทุง่นุย้ 6202005027 

188 นางสาว กฤตยิาภรณ ์ กอ่ศลิป์ 6205000752 

189 นางสาว ปทมุทพิย ์ กดุนอก 6302000857 

190 นางสาว กมลรัตน ์ หริัญ 6302001274 

191 นางสาว สชุาดา สงิหแ์กว้ 6302004015 

192 นางสาว มนัญชยา วรวงษ์ 6402000630 

193 นาย ชชัศรัณย ์ มฤกลุ 6402002142 

194 นางสาว รสิา สะราคํา 6402002141 

195 นางสาว ชตุนัินท ์ โพนปลัด 6402002195 

196 นางสาว จริภา ผวิออ่นด ี 6402002356 

197 นางสาว วราภรณ ์ สนิงาม 6402002535 

198 นางสาว กมลวัณ มสีันเทยีะ 6402002431 

199 นางสาว ณัฏฐพัชร ์ บวรกติตเิบญจา 6402002432 

200 นางสาว กัณญาภัค ชารงค ์ 6402002434 

201 นางสาว อรรถยา ทปีรกึษา 6502000449 

202 นางสาว นงคลั์กษณ์ สงิหท์อง 6502000450 

203 นางสาว ยลดา ลาดลา 6302002556 

204 นางสาว อรทัย บญุเทยีม 6505000059 

205 นางสาว ณัฏฐพชิา ทะทา 6502000905 

 



 

V.ปรับปรุงล่าสุด วนัที 06/14/22 
 

 

 

ชอืบรษัิท เลขทใีบอนุญาต 

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล นายหนา้ประกันภัย จํากัด ว00007/2554 

 
 
 
 

ชอืบรษัิท เลขทใีบอนุญาต 

บรษัิท เทสโก ้เจนเนอรัล อนิชวัรันส ์โบรคเกอร ์จํากัด ว000049/2548 

บรษัิท ทสิโก ้อนิชวัรันส ์โซลชูนั จํากัด ว00006/2556 

 
 
 
 

 

ชอืบรษัิท เลขทใีบอนุญาต 

ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) 00024/2545 
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เลขทีใบอนญุาต ผูเ้สนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผ่านทางธนาคาร  
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