รายชื่อสมาชิกชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) ประจําป 2558-2560
ลําดับ
บริษัท
1 บจ. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

2 บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

3 บมจ. คิวบีอี ประกันภัย

4 บมจ.เคเอสเค ประกันภัย
(ประเทศไทย)

5 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)

6 บมจ.เทเวศประกันภัย
7 บมจ.ทิพยประกันภัย

8 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

9 บมจ.ธนชาตประกันภัย
10 บมจ.นวกิจประกันภัย

11 บมจ.นําสินประกันภัย
12 บจ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ
13 บ.นิวแฮมพเชอร อินชัวรันส
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ชื่อ-สกุล
นายกิตตินันต ศิริศัพท
นายชัยมงคล เพชรโตรม
นางสาวกฤติยา ไชยสิทธิ์
นายสุทธิพงษ กองคํา
นางสาวหฤทัย สมงาม
นายจักรพงษ มาลาวิลาศ
นายพัฒนพงษ เอชเอ
นายกมล พงศศักดิ์
นางสาวอิศราวรรณ สุขสมกิจ
นางจารุลักษณ ธนชาติ
นางสาวเอมพวัลย อัครวิบูลย
นายชวลิต โกสุมาพันธุ
นางสาวพัทธมนต ปนประดิษฐ
นางสาวกุญชริกา ชัยยะเจริญ
นายเสริมศักดิ์ หงษทอง
นางสาวณัฐกาญจน ชํานาญกิจ
นางสาวศมิษฐา ดํารงวรชัย
นางสาวยลดา ปยะพันธ
นายนันทวัฒน ปญญารัตน
นายตอเกียรติ ศรีคลาย
นายสราวุธ เพียรลุประสิทธ
นางสาวจันทิมา ชลสินธุ
นางสาวสุรีรัตน นอยสิงห
นางสาวกันยากร ธีระประภา
นางสาวชนัญญา มหันตระกูล
นายสมศักดิ์ ชีวะประวัติงาม
นายกิตตินันท ภูพงศพันธกุล
นางสาวธณิกานต พลสุวัตถิ์
นายสาวรัตนา พลหาญ
นายนที วิริยะศิริปญญา
นายจักรวี วิสุทธิผล
นายกิตติกร นิศามณีวงศ
นางสาวศรัญญา นิศามณีวงศ
นายทีฆภัค ศรียุกตวงศ
นายพิษณุ พลศรี
นางสาวอภิญญา แกวสะอาด
นางสาวธนกร ปยชัยพิมล
นายบดินทร ไพจิตร
นางสาวศศิประภา แสงมณี
นายรวิช ศิวิลัย
นางสาวศรัณยธร พันธุวาสนา
นางสาววรรณกร จักจันทร
นายธีรวิทย ธรรมาภรณพิลาศ
นางสุวิมล กิตติวงศอนันต

ตําแหนง
ผูจัดการสวนกิจการสาขา 2
เจาหนาที่อาวุโส สวนตรวจสอบ
ผูจัดการสวนกิจการระหวางประเทศฯ
ผูจัดการสวนบัญชี
ผูจัดการสวน
ผูจัดการสวน
ผูจัดการสวน
เจาหนาที่วิชาชีพ 3 - ธุรกรรม
เจาหนาที่วิชาชีพ 2 - รับประกันภัย
Director and HR Development Manager
Underwriter
Engineering Underwriter
Claim
Engineering Underwriter
ผูจัดการฝายรับประกันภัยทั่วไป
Portfolio Manager
ผูชวยผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน
Executive I
ผูจัดการแผนกการตลาด
Manager
Assistant General Manager
Senior Officer
Senior Officer
ผูจัดการสวนการตลาด
ผูจัดการสวนรับประกันภัย
รักษาการผูจัดการสาขาสมุทรปราการ
เจาหนาที่ผูชํานาญการ
ผูจัดการสวนกลยุทธงานบุคคล
ผูจัดการสวน
เจาหนาที่วิชาชีพ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการอาวุโส งานโครงการเฉพาะกิจ 2
พนักงานระดับ 1
ผูชวยผูจัดการ
พนักงานระดับ 1
พนักงานระดับ 1
พนักงานระดับ 2
หัวหนาแผนก
Executive Secretary & Marketing Coo.
Underwriter Motor
Managing Director Complex Claims
AVP-Director Marketing Business Development Manager
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บริษัท

14 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

15 บมจ. แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ
16 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย
17 บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ
(สาขาประเทศไทย)

18 บมจ.มิตรแทประกันภัย

19 บมจ.เมืองไทยประกันภัย

20 บมจ.วิริยะประกันภัย

21 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

22 บมจ.สหมงคลประกันภัย

23 บมจ.สินทรัพยประกันภัย
24 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
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ชื่อ-สกุล
น.ส.สุภัทรา สุขสันตเจริญ
นายเฉลิมพล ชัยประเสริฐ
นางสาวภัคพิชา ขันธโภคัย
นางสาวยุวนัน รัตนบํารุงศิลป
นางสาวอัญมณี อารักษวาณิช
นางสาวศิริธร ไพรสน
นายวิทยา ขีดวัน
นายนราเทพ นามอรรถ
นางสาวอสมา อนันตอัมพร
นางสาวสุธาสินี บุญใจใหญ
นายศักดิ์ชาย ครองยุทธ
นายพนมกร อังศุวัฒนากุล
นางสาวธัญยธรณ อัครวิวัฒนดํารง
นายณัฐพล ปญญาแกว
นางสาวภาวิณี เลิศพรชัยสกุล
นายวทันย มโนสุนทร
นายชัชวาลย จันทราวุฒิการ
นายพชรพล แสงสวาง
นายบุรินทร จันทรงาม
นางสาวปณธร สิทธิเวทย
นางสาวนิชาภา หวยอําพัน
นายสมฤกษ สุวรรณภัคดีจิต
นางสาวขวัญฤทัย บุญเลิศวาณิชย
นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริวงศอุทัย
นายเกียรติศักดิ์ บุญชํานาญ
นายศุภเชษฐ แกวบุญเรือง
นางสาวศศธร พลับกระสงค
น.ส.รวิฎา ศรีเกียรติกุล
นางสาวณัฐวรา ลีลาสันติกุล
น.ส.สิริพร ปทมานนท
น.ส.เสาวรัตน หมากสุก
นางสาวพรพิมล มณฑาทิพย
นางสาวจุไรรัตน คงนิ่ม
นางสาวภัทราภรณ พุมพวง
นางสาวภัทรธนัญ กุลวีรัตนมาลา
นายอุดม แซหลี
นางสาววรากรณ บุญศิริพันธ
นางสาวสุดารัตน บัวศรี
นางสาววรรณพร ศรีแพรศรี
นางสาวพัชยา พิมพสกุล
นางสาวรุงนภา ตาบโกสัย
นางสาวอัมพิกา เกตุพันธ
นางสาวศรัณยา ขุนใหม
นางสาวรจนี อินทรทิพย
นางสาวอาทิตยา รับสิน

ตําแหนง
Campaign Manager
AVP-Client & Policy Servicing Manager
Senior Operations Processor & Coordinator
ผูชวยผูจัดการ
ผูชวยหัวหนาแผนก
ผูชวยหัวหนาแผนก
ผูชวยหัวหนาแผนก
ประธานเจาหนาที่ฝายปฎิบัติการ
บุคคล
หัวหนาแผนกรับประกันภัยรถยนต
เจาหนาที่รับประกันภัยรถยนต
ผูชวยผูจัดการอาวุโส
ผูชวยผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
หัวหนาหนวย
พนักงาน
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการ
ผูอํานวยการอาวุโส
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูจัดการฝายสนับสนุนธุรกิจ Non-Motor
จนท.พัฒนาระบบงาน Non-Motor
ผูจัดการแผนกพัฒนาระบบงานรับประกันภัยรถยนต
เจาหนาที่วิจัยธุรกิจ Non-Motor
เจาหนาที่คณิตศาสตรประกันภัย
ผูจัดการฝายเทคนิคการตลาด
เจาหนาที่อาวุโส
รองผูจัดการ
เจาหนาที่อาวุโส
ผูชวยเจาหนาที่ฝายสินไหมทดแทน
เจาหนาที่การเงินจาย
ลูกคาสัมพันธ/Call Center
ลูกคาสัมพันธ/Call Center
เจาหนาที่ประกันภัยอิสรภาพ
เจาหนาที่ประกันภัยอิสรภาพ
ผูจัดการทีมธุรการและจัดซื้อ
เจาหนาที่
หัวหนาหนวย Call Center
หัวหนาหนวย Call center
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25 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950

26 บมจ.เอราวัณประกันภัย
27 บมจ.เอไอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

28 บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

29 บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ชื่อ-สกุล
90 นางชวลี เวโรจนกุล
91 นางสาวสุดาพร วงศวิฑูรยาพร
92 นายกิตติกร พลโภชน
93 นางพรนิภา เชียงดา
94 นายวีรชัย ทวีพูล
95 นางสาวจันทนา จาตุรนตกุล
96 นางสาวธัญญพัทธ ไชยพัชรพงศ
97 นายสุรชัย ศิริบวรรัตนกุล
98 นายปองปรัชญ เจนจิตมั่น
99 นางสาวกรกฎ วรรธนาประทีป
100 นายขวัญชัย ทัศนสาคร
101 นางสาวญาดา โฆษิตภูมิเวท
102 นายชลิต บวรเนาวรักษ
103 นายณัฎกร ออกซู
104 นางสาวสุกัญญา ชัยธวัช
105 นางสาวเอมอร ศารทูลสูตร
106 นางสาวกัญชลิกา สีดํา
107 นายธีรยุทธ ภิญโญภูมิ
108 นายวัชรพันธ ตั้งวิทยโมไนย
109 นางสาวสุวิมล สงวนให

ตําแหนง
หัวหนาหนวยแผนก Modern Trade
เลขานุการผูบริหาร
Business Development Manager
หัวหนาแผนกการเงิน
ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ
หัวหนาสวนประชาสัมพันธ
Campaign & Communication Supervisor
AVP-Commercial Agency BDM/ FP&BA Manager
Manager
Senior Human Resources Generalist
Business Development Manager
AVP-Pricing & Analytics
AVP-Operations, Underwriting-Motor
Marketing Manager
Senior Underwriter
หัวหนาทีมการตลาดธุรกิจไทยฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูชวยผูจัดการสวนฝายรับประกันภัยรถยนต
ผูจัดการสวนสินไหมทางทะเลฝายสินไหมทดแทนทั่วไป
เจาหนาที่สรรหาและวาจางฝายทรัพยากรบุคคล
หัวหนาทีมบัญชีภาษีอากร ฝายบัญชีและการเงิน

