
จ ำนวน 100  คน
ล ำดับข้อมูล ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นำย สำกล สุขวำณิชย์วิชัย

2 นำย เปรมวิชช์ กีรติเก้ำทรัพย์
3 นำง นลินทิพย์ ศรีสวัสด์ิ
4 นำย ณรงค์ รัตนคช
5 นำงสำว กัญญำ บุญกำญจน์
6 นำงสำว พรชนก เทศน์ดี

7 นำงสำว พันธิพำ ทัพทะมำตย์

8 นำย ภูมินทร์ มำก้ี

9 นำงสำว ปริญดำ จำรุสมบัติ

10 นำย สรกฤตย นำคปรีชำ

11 นำย พิริยะ พูนน้อย

12 นำงสำว ณัฎฐณิชำ เถสียรปกิรณกรณ์

13 นำงสำว นริศรำ ค ำเหลือง

14 นำง อัมรำ แซ่เจ็ง

15 นำย กรกต หินหำด
16 นำงสำว มสำรัศม์ รัตนกิตต์ิพิมล

17 นำงสำว อลิสำ อินทพันธ์

18 นำงสำว วิมลมำศ สุขปำน

19 นำย ส่งเสริม สุขเนตร

20 นำย วำรินทร์ ทำทอง

21 นำย ศิลปชัย แก้วทำ

22 นำงสำว พิมพ์สิริ คุ้มภัยรัญ

23 นำงสำว สุดำวดี พูลลำภ

24 นำงสำว กิตต์ิรวี เมธำสิทธ์ิวุฒิกุล

25 นำงสำว ผ่องพันธ์ แซ่พัว

26 นำงสำว กณิศำ ก่อสุวรรณำนนท์

27 นำงสำว วำณิชำ ยะเปียงปลูก

28 นำงสำว สำลี ช ำนำญพจน์

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรขอรับฯ
วันท่ี 23 มกรำคม 2565

ณ ช้ัน 7 สมำคมประกันชีวิตไทย



29 นำงสำว กิรณำ รำชสมบัติ

30 นำย รวีนำถ ก่อบุญ

31 นำย จตุพล สิงห์ใส

32 นำงสำว สุภำวดี แทนครบุรี

33 นำย กชกร ศรีสัมฤทธ์ิ

34 นำงสำว กรปภำ ศรีวิจิตกร

35 นำงสำว กัลยำ โคตรมิตร

36 นำงสำว เกสร วันวงค์
37 นำย จักรรำช หำระพันธ์

38 นำงสำว จันทิมำ เภกก้ิม

39 นำงสำว จำสุรีย์พัจน์ ฟูมเฟ่ือย
40 นำงสำว จิรันธนิน คุ้มแจ้ง

41 นำงสำว จิรำพัชร กุลสมภพ

42 นำย เจษฎำ ปำนแก้ว

43 นำย ชนินทร เเสงสว่ำง
44 นำงสำว ชนิษฐ์นันต์ เฮงสุวรรณ์

45 นำงสำว ชมพูนุช ค ำพิทูล

46 นำย ชำนนท์ แสงนวล

47 นำย ช ำนำญ เเสงสว่ำง

48 นำง ชุติญำ น้อยหำ

49 นำย ณธวรรธณ์ พงษ์ฉัตรโยธิน

50 นำงสำว ณัฎฐำ ศรีบุรินทร์

51 นำง ณัฏฐำรมย์ เวชพำณิชย์

52 นำย ณัฐกรณ์ โชติกะสุภำ

53 นำง ณัฐกฤตำ ลอว์
54 นำงสำว ทัดตะวัน จันทร์สุข

55 นำงสำว ทินสิริณัฐ จิตร์ธรรมชัย
56 นำงสำว ธิดำรัตน์ ธรรมประวิตร
57 นำงสำว ธันย์วรินท์ วงษ์สมบัติ

58 นำย นนทพล เกตุกำรณ์

59 นำย นพดล ร้ิวนำค

60 นำงสำว นพวรรณ รัตนำศิริภิรมย์

61 นำงสำว นริศรำ สุวรรณภูมิ



62 นำงสำว เนตรดำว ชอบจิตร

63 นำงสำว บุศรำ จิรเกษมสุข

64 นำง ประทุมพร โรจจวัฒน์
65 นำย ปริญญำ มิตรสี

66 นำย ปิยะพล ศิริวัฒนอักษร

67 นำย พงศ์ปณต เสง่ียมพันธ์ศิริ

68 นำย พงศ์ไพศำล สวัสด์ิพิเชฐศักด์ิ

69 นำย พงศ์วิทย์ โพคัยสวรรค์

70 นำงสำว พิชยำ เช้ือค ำจันทร์

71 นำย พิศำล บ่อทอง
72 นำงสำว พุธฤดี น้อยอินทร์

73 นำย ภำณุพงศ์ ค ำวงค์ปิน

74 นำงสำว ภิญญำพัชญ์ โชติช่วง
75 นำง ภิญญำพัชญ์ เพชรประเสริฐผล

76 นำงสำว รัชนีวรรณ รอบแค้วน

77 นำงสำว วรรณภำ ศิริเวช

78 นำงสำว วรรวิษำ เทียนศรี

79 นำย วรสิทธ์ิ เดโชนันทกุล
80 นำงสำว วรำงคณำ คมแหลม

81 นำย วศิน บำนแย้ม
82 นำง วิกันดำภัสสร์ ทองสูงเนิน

83 นำง วิมล เดโชนันทกุล
84 นำง วิรมล เรืองเกตุ

85 นำงสำว วิไลลักษณ์ บุญปกครอง

86 นำง ศศิพร สิงห์รักไทย

87 นำย ศุภชัย ล้ิมช่ืน

88 นำย สันติภำพ โตประยูร

89 นำย สุกฤษฏ์ิ กุลชนิตร์นันท์

90 นำงสำว สุธำรัตน์ คลิงไบล์

91 นำย สุนทร สุดชอบ

92 นำงสำว สุปรียำ วรเวชวัฒนำ

93 นำง สุรินทร์ ถือสมบัติ

94 นำย สุวรรณ ประคองใจ



95 นำงสำว อรพรรณ พ่อค้ำ

96 นำย อรรถพล อนุรัตน์

97 นำงสำว อรอนงค์ ติยะพำนิช

98 นำย อัฐพล หอมศรีประเสริฐ
99 นำงสำว อำภำพิมล ช่ำงเหล็ก

100 นำงสำว เอรินทร์ ศิริรัตน์


