
จ ำนวน 100  คน
ล ำดับข้อมูล ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นำงสำว ณัฐรียำ สุลัยมำน
2 นำย ธนพล ป่ินแก้ว

3 นำงสำว สุดำรัตน์ อัมพวัน

4 นำง จิตติมำ ซิมประเสริฐ
5 นำงสำว ณิชำภัทร ดำแก้ว

6 นำง บุณณดำ เติมเพ็ชร
7 นำงสำว แพรวทิพย์ วิรุณพันธ์
8 นำย เกษมศักด์ิ ธิรินทอง
9 นำย สรวิชญ์ ริมรำง
10 นำย จักรำวุธ สรเอีย
11 นำงสำว พิทยำ ขำมประไพ
12 นำงสำว รักษิตำ ช่ืนบำน
13 นำงสำว นันท์ณภัส เรืองลำภอนันท์

14 นำงสำว สวณี เทพเทียมทัศ

15 นำงสำว ศิริพร วงศำพำน

16 นำงสำว พรพัชร์ปภัสสร เรือนโรจน์รุ่ง

17 นำงสำว เสำวลักษณ์ หิรัญวัฒน์

18 นำง นิรุชำ อุดมวงค์ยนต์

19 นำงสำว พิชญำ กัณหำ

20 นำย สำธิต หนูจิตร

21 นำย ธนำกร เข่ือนพงษ์

22 นำงสำว สดใส เหล่ำไชย
23 นำงสำว ชนิสรำ เศรษฐรัตน

24 นำงสำว พัฒนี วรกิจรุ่งเรือง

25 นำย เจตษฎำ เป่ียมสุข

26 นำงสำว รัตนำวดี ผลพรหม

27 นำงสำว นิว คนรู้

28 นำย จักรกฤษณ์ เต็มภักดี

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรขอรับฯ
วันท่ี 22 มกรำคม 2565

ณ ช้ัน 7 สมำคมประกันชีวิตไทย



29 นำง นภัสสรณ์ อังกูรเมธีศักด์ิ

30 นำงสำว นันทิพร พำงกะสำ

31 นำย เกษมศักด์ิ ดำลัย

32 นำงสำว นำรีรัตน์ สัจจะเวทะ

33 นำงสำว สุรีพร มำนะก่อเกียรติ

34 นำย ติรโชค ทองกลับ

35 นำงสำว วรรณเพ็ญ วุฒิฉำย
36 นำงสำว จิรำวรรณ เหรียญเจริญ
37 นำงสำว ฐิติมำ ศิริสุทธ์ิ
38 นำย เกรียงไกร สมสี
39 นำงสำว ศรุดำ ศรีโสภำ
40 นำย พิชญำ นุตบันเทิง
41 นำงสำว ณัฐนรี ธรรมเลิศหล้ำ

42 นำงสำว ภำรดี ป้ันสังข์

43 นำงสำว ชนำกำนต์ แซ่เจ็ง

44 นำย อดิศร บุญสนอง

45 นำย ปภำสุต บวรพลภัทร

46 นำย นิธิเดชน์ ศิริอุดมวัฒน์
47 นำงสำว สำวิตรี อ่อนก้ำนเหลือง
48 นำงสำว จันทร ชัยบ ำรุง
49 นำย มิตรประชำ อัครโรจน์ทรัพย์
50 นำย วิเชน หอมสุวรรณ
51 นำงสำว กรรณิกำร์ บุษปะเวศ
52 นำงสำว ศศิรัตน์ ประสิทธิชัย
53 นำงสำว กรพินธ์ุ ภิญญไทย
54 นำงสำว จันทนี พิมพำ
55 นำงสำว ธิดำ ผูกเกษร
56 นำย ปริญญำ หนูค ำหอม
57 นำย จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์
58 นำย อภิรัฐ พิกุลหอม
59 นำย กฤติน ศิโรรัตนกุล
60 นำงสำว วิชนก สมศรี
61 นำงสำว นงนภัส แสนรัตน์



62 นำงสำว พรรณษำ ไคร้สำ
63 นำงสำว อรวรรณ พำตน
64 นำย ธนำกร เกิดจินดำ
65 นำย นัทพันธ์ บุญพันธ์
66 นำงสำว ทับทิม บุญวงค์
67 นำง นงนุช ครุฑใจกล้ำ
68 นำย อดิสร อำชวเจริญ
69 นำย ปฐมพงษ์ สิทธิภักดี
70 นำย อนุสรณ์ อัตพุฒ
71 นำงสำว ปนัดดำ เอ่ียมเอิบ
72 นำย พร้อมพงศ์ กันจันทึก
73 นำง ณิชชำอร ทรัพย์มำก
74 นำงสำว นภัสวรรณ เนยมำ
75 นำงสำว ณัชชำ ชูแต่ง
76 นำย ธรรมนูญ ฤกษ์ศรี
77 นำงสำว เพ็ญศรี ขำวสบำย
78 นำง ปรียำภรณ์ ธีระนิติพงษ์
79 นำย ธีระพงษ์ ธีระนิติพงษ์
80 นำย ภัครพล บัวเทศ
81 นำง นรีนุช สุทธิจิตรำนนท์
82 นำงสำว ณัชชำ มณีจันทร์
83 นำงสำว นิธินันท์ อภิญวัฒนำนนท์
84 นำย อรุณ เจิมสันเทียะ
85 นำงสำว นิธินันท์ พหุโล
86 นำงสำว จีรวรรณ หยะกังฉัตร
87 นำงสำว ค ำแสน พิมพ์ภำค
88 นำงสำว อำรยำ ข ำเขียว
89 นำงสำว วรำภรณ์ เกษร
90 นำงสำว กัญญำรัตน์ สิริกุลทวีรัชต์
91 นำย จำรึก เผ่ำภูรี
92 นำย ศักดำ สิริกุลทวีรัชต์
93 นำย เศรษฐี สกุลทอง
94 นำย สิทธิศักด์ิ เพชรวิชิต



95 นำย สรำวุธ สิงหะลวะ
96 นำย วุฒิวัฒน์ ธนินพัฒนรัตน์
97 นำง เสำวณีย์ แก้วบุรงค์
98 นำย รังสรรค์ บุณยะวัน
99 นำย สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ
100 นำงสำว ปริวรรตน์ วัฒนชัยวรรณ์


