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1
บจ. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ 

จ ากดั
1 นายกติตนัินต ์ศริศิัพท์ ผูจั้ดการสว่นกจิการสาขา 2

2 นายชยัมงคล เพ๊ชรโตรม เจา้หนา้ทีอ่าวโุส สว่นตรวจสอบ

3 นางสาวกฤตยิา ไชยสทิธิ์ ผูจั้ดการสว่นกจิการระหวา่งประเทศฯ

4 นายสทุธพิงษ์ กองค า ผูจั้ดการสว่นบัญชี

2 บมจ.กรงุไทยพานชิประกันภัย 5 นางสาวหฤทัย สมงาม ผูจั้ดการสว่น

6 นายจักรพงษ์  มาลาวลิาศ ผูจั้ดการสว่น

7 นายพัฒนพงษ์ เอชเอ ผูจั้ดการสว่น

8 นายกมล พงศศ์ักดิ์ เจา้หนา้ทีว่ชิาชพี 3 - ธรุกรรม

9 นางสาวอศิราวรรณ สขุสมกจิ เจา้หนา้ทีว่ชิาชพี 2 - รับประกันภัย

3 บมจ. ควิบอี ีประกันภัย 10 นางจารลุักษณ์ ธนชาติ Director and HR Development Manager

11 นายชวลติ โกสมุาพันธุ์ Engineering Underwriter

12 นางสาวพัทธมนต ์ปั้นประดษิฐ์ Claim

13 นางสาวกญุชรกิา ชยัยะเจรญิ Engineering Underwriter

4 บมจ.เคเอสเค ประกันภัย 14 นายเสรมิศักดิ ์หงษ์ทอง ผูจั้ดการฝ่ายรับประกันภัยท่ัวไป

(ประเทศไทย) 15 นางสาวณัฐกาญจน ์ช านาญกจิ Portfolio Manager

16 นางสาวศมษิฐา ด ารงวรชยั ผูช้ว่ยผูจั้ดการแผนกตรวจสอบภายใน

17 นางสาวยลดา ปิยะพันธ์ Executive I

18 นายนันทวฒัน ์ปัญญารัตน์ ผูจั้ดการแผนกการตลาด

5 บมจ.โตเกยีวมารนีประกันภัย 19 นายตอ่เกยีรต ิศรคีลา้ย Manager

(ประเทศไทย) 20 นายสราวธุ เพยีรลปุระสทิธ์ Assistant General Manager

21 นางสาวจันทมิา ชลสนิธุ์ Senior Officer

22 นางสาวสรุรัีตน ์นอ้ยสงิห์ Senior Officer

6 บมจ.เทเวศประกันภัย 23 นางสาวกันยากร ธรีะประภา ผูจั้ดการสว่นการตลาด

24 นางสาวชนัญญา มหันตระกลู ผูจั้ดการสว่นรับประกันภัย

7 บมจ.ทพิยประกันภัย 25 นายสมศักดิ ์ชวีะประวตังิาม รักษาการผูจั้ดการสาขาสมทุรปราการ

26 นายกติตนัินท ์ ภูพ่งศพั์นธก์ลุ    เจา้หนา้ทีผู่ช้ านาญการ

27 นางสาวธณกิานต ์พลสวุตัถิ์ ผูจั้ดการสว่นกลยทุธง์านบคุคล

28 นายสาวรัตนา พลหาญ ผูจั้ดการสว่น

29 นายนท ีวริยิะศริปัิญญา เจา้หนา้ทีว่ชิาชพี

8 บมจ.ไทยเศรษฐกจิประกันภัย 30 นายจักรว ี วสิทุธผิล รองกรรมการผูจั้ดการ

31 นายกติตกิร  นศิามณีวงศ์ ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

ชือ่-สกลุ
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32 นางสาวศรัญญา นศิามณีวงศ์ ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

9 บมจ.ธนชาตประกันภัย 33 นายทฆีภัค ศรยีกุตว์งศ์ ผูจั้ดการอาวโุส งานโครงการเฉพาะกจิ 2

10 บมจ.นวกจิประกันภัย 34 นายพษิณุ พลศรี พนักงานระดับ 1

35 นางสาวอภญิญา แกว้สะอาด ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

36 นางสาวธนกร ปิยชยัพมิล พนักงานระดับ 1

37 นายบดนิทร ์ไพจติร พนักงานระดับ 1

38 นางสาวศศปิระภา แสงมณี พนักงานระดับ 2

11 บมจ.น าสนิประกันภัย 39 นายรวชิ ศวิลิัย หัวหนา้แผนก

12 บจ.นวิอนิเดยีแอสชวัรันซ์ 40 นางสาวศรัณยธร  พันธุว์าสนา Executive Secretary & Marketing Coo.

41 นางสาววรรณกร จักจันทร์ Underwriter Motor

13 บ.นวิแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรันส์ 42 นายธรีวทิย ์ธรรมาภรณ์พลิาศ Managing Director Complex Claims

43 นางสวุมิล  กติตวิงศอ์นันต์
AVP-Director Marketing Business 

Development Manager

44 น.ส.สภัุทรา  สขุสนัตเ์จรญิ Campaign Manager

45 นายเฉลมิพล  ชยัประเสรฐิ AVP-Client & Policy Servicing Manager

46 นางสาวภัคพชิา ขนัธโภคัย Senior Operations Processor & Coordinator

14 บมจ.ประกันภัยไทยววิฒัน์ 47 นางสาวยวุนัน รัตนบ ารงุศลิป์ ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

48 นางสาวอัญมณี อารักษ์วาณชิ ผูช้ว่ยหัวหนา้แผนก

49 นางสาวศริธิร ไพรสน ผูช้ว่ยหัวหนา้แผนก

50 นายวทิยา ขดีวนั ผูช้ว่ยหัวหนา้แผนก

15 บมจ. แปซฟิิค ครอส ประกันสขุภาพ 51 นายนราเทพ นามอรรถ รองกรรมการผูจั้ดการ

52 นายนพัศม ์ดว้งพบิลูย์ Assistant Chief Operating Officer

53 นายธนฉัตร แกว้ใจเพชร ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด

54 นางสาวโอภาส ศริแิสน ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิและบัญชี

16 บมจ. พทุธธรรมประกันภัย 55 นางสาวสธุาสนิ ีบญุใจใหญ่ หัวหนา้แผนกรับประกันภัยรถยนต์

56 นายศักดิช์าย ครองยทุธ เจา้หนา้ทีรั่บประกันภัยรถยนต์

17 บมจ. ฟีนกิซ ์ประกันภัย (ประเทศไทย) 57 นางสาววงมาส นธิภัิทรารัตน์ กรรมการผูจั้ดการ

58 นางสาวนุชร ีอรยิมงคลชยั ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบัญชแีละการเงนิ

59 นายวฒุชิยั แกว้เหลีย่ม ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายรับประกันภัย

60 นายกฤป กลุวจิติรรังสี ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายส านักกรรมการผูจั้ดการและบรหิารงานบคุคล

61 นางสาวนันทด์าภัทร หตัถก์จิกรหรัิญ ผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุนการตลาด

18 บจ.มติซยุ สมุโิตโม อนิชวัรันซ์ 62 นายพนมกร อังศวุฒันากลุ ผูช้ว่ยผูจั้ดการอาวโุส

(สาขาประเทศไทย) 63 นางสาวธัญยธรณ์ อัครววิฒันด์ ารง ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

64 นายณัฐพล ปัญญาแกว้ ผูช้ว่ยผูจั้ดการ
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65 นางสาวภาวณีิ เลศิพรชยัสกลุ หัวหนา้หน่วย

66 นายวทันย ์มโนสนุทร พนักงาน

19 บมจ.มติรแทป้ระกันภัย 67 นายชชัวาลย ์จันทราวฒุกิาร ผูจั้ดการ

68 นายพชรพล แสงสวา่ง ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

69 นายบรุนิทร ์ จันทรง์าม ผูจั้ดการ

70 นางสาวปณธร สทิธเิวทย์ ผูช้ว่ยผูจั้ดการ

71 นางสาวนชิาภา หว้ยอ าพัน ผูจั้ดการ

20 บมจ.เมอืงไทยประกันภัย 72 นายสมฤกษ สวุรรณภัคดจีติ ผูอ้ านวยการอาวโุส

73 นางสาวขวญัฤทัย บญุเลศิวาณชิย์ รองผูอ้ านวยการ

74 นางสาวหนึง่ฤทัย ศริวิงศอ์ทัุย รองผูอ้ านวยการ

75 นายเกยีรตศิักดิ ์บญุช านาญ รองผูอ้ านวยการ

76 นายศภุเชษฐ ์แกว้บญุเรอืง รองผูอ้ านวยการ

21 บมจ.วริยิะประกันภัย 77 นางสาวศศธร พลับกระสงค์ ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุนธรุกจิ Non-Motor

78 น.ส.รวฎิา  ศรเีกยีรตกิลุ จนท.พัฒนาระบบงาน Non-Motor

79 นางสาวณัฐวรา ลลีาสนัตกิลุ ผูจั้ดการแผนกพัฒนาระบบงานรับประกันภัยรถยนต์

80 น.ส.สริพิร  ปัทมานนท์ เจา้หนา้ทีว่จัิยธรุกจิ Non-Motor

81 น.ส.เสาวรัตน ์ หมากสกุ เจา้หนา้ทีค่ณติศาสตรป์ระกันภัย

22 บมจ.สยามซติีป้ระกันภัย 82 นางสาวพรพมิล มณฑาทพิย์ ผูจั้ดการฝ่ายเทคนคิการตลาด

83 นางสาวจไุรรัตน ์คงนิม่ เจา้หนา้ทีอ่าวโุส

84 นางสาวภัทราภรณ์ พุม่พวง รองผูจั้ดการ

85 นางสาวภัทรธ์นัญ กลุวรัีตนม์าลา เจา้หนา้ทีอ่าวโุส

86 นายอดุม แซห่ลี ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีฝ่่ายสนิไหมทดแทน

23 บมจ.สหมงคลประกันภัย 87 นางสาววรากรณ์ บญุศริพัินธ์ เจา้หนา้ทีก่ารเงนิจา่ย

88 นางสาวสดุารัตน ์บัวศรี ลกูคา้สมัพันธ/์Call Center

89 นางสาววรรณพร ศรแีพรศรี ลกูคา้สมัพันธ/์Call Center

90 นางสาวพัชยา พมิพส์กลุ เจา้หนา้ทีป่ระกันภัยอสิรภาพ

91 นางสาวรุง่นภา ตาบโกสยั เจา้หนา้ทีป่ระกันภัยอสิรภาพ

24 บมจ.สนิทรัพยป์ระกันภัย 92 นางสาวอัมพกิา เกตพัุนธ์ ผูจั้ดการทมีธรุการและจัดซือ้

93 นางสาวศรัณยา ขนุใหม่ เจา้หนา้ที่

25 บมจ.สนิมั่นคงประกันภัย 94 นางสาวรจน ีอนิทรท์พิย์ หัวหนา้หน่วย Call Center

95 นางสาวอาทติยา  รับสนิ หัวหนา้หน่วย Call center

96 นางชวล ี เวโรจนกลุ หัวหนา้หน่วยแผนก Modern Trade

26 บมจ. เอเชยีประกันภัย 1950 97 นางสาวสดุาพร วงศว์ฑิรูยาพร เลขานุการผูบ้รหิาร

98 นายกติตกิร พลโภชน์ Business Development Manager
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99 นางพรนภิา เชยีงดา หัวหนา้แผนกการเงนิ

100 นายวรีชยั ทวพีลู ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายธรุการ

27 บมจ.เอราวณัประกันภัย 101 นางสาวจันทนา จาตรุนตกลุ หัวหนา้สว่นประชาสมัพันธ์

28 บมจ.เอไอจ ีประกันภัย 102 นางสาวธัญญพัทธ ์ไชยพัชรพงศ์ Campaign & Communication Supervisor

(ประเทศไทย) 103 นายสรุชยั  ศริบิวรรัตนกลุ AVP-Commercial Agency BDM/ FP&BA Manager

104 นายปองปรัชญ ์ เจนจติมั่น Manager

105 นางสาวกรกฎ วรรธนาประทปี Senior Human Resources Generalist

106 นายขวญัชยั ทัศนสาคร Business Development Manager

29 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย 107 นายอัษฎา  สนิประเสรฐิกลู ผูอ้ านวยการสนิไหมอัคคภัีย เบ็ดเตล็ด

(ประเทศไทย) 108 นางสาวดลฤด ี ยุน่เพยีร ผูจั้ดการพัฒนาธรุกจินายหนา้

109 นางสาวพัทธช์ติา  วรีว์รงคก์ลุ ผูจั้ดการศนูยฝึ์กอบรมตัวแทนและนายหนา้

110 นางสาวศศธิร  ชนะวงศว์สิทุธิ์ ผูจั้ดการทรัพยากรมนุษย์

111 นางสาวณุลักษณา  มกรารัตต์ ผูจั้ดการพัฒนาธรุกจิลกูคา้ตรง

30 บมจ.แอลเอ็มจ ีประกันภัย 112 นางสาวญาดา โฆษิตภมูเิวท AVP-Pricing & Analytics

113 นายชลติ บวรเนาวรักษ์ AVP-Operations, Underwriting-Motor

114 นายณัฎกร ออ๊กซู Marketing Manager

115 นางสาวสกุัญญา ชยัธวชั Senior Underwriter

31 บมจ.ไอโออ ิกรงุเทพ ประกันภัย 116 นางสาวเอมอร ศารทลูสตูร หัวหนา้ทมีการตลาดธรุกจิไทยฝ่ายพัฒนาธรุกจิ

117 นางสาวกัญชลกิา สดี า ผูช้ว่ยผูจั้ดการสว่นฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

118 นายธรียทุธ ภญิโญภมูิ
ผูจั้ดการสว่นสนิไหมทางทะเลฝ่ายสนิไหมทดแทน
ท่ัวไป

119 นายวชัรพันธ ์ตัง้วทิยโ์มไนย เจา้หนา้ทีส่รรหาและวา่จา้งฝ่ายทรัพยากรบคุคล

120 นางสาวสวุมิล  สงวนให ้ หัวหนา้ทมีบัญชภีาษีอากร ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ


