ื่ สมำชก
ิ ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) ประจำปี 2558-2560
รำยชอ
ลำด ับ
1

ื่ -สกุล
ชอ

บริษ ัท

บจ. กลางคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ
จากัด

2 บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

3 บมจ. คิวบีอ ี ประกันภัย

4 บมจ.เคเอสเค ประกันภัย
(ประเทศไทย)

5 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)

6 บมจ.เทเวศประกันภัย
7 บมจ.ทิพยประกันภัย

8 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

ตำแหน่ง

1

นายกิตตินันต์ ศริ ศ
ิ ัพท์

ผู ้จัดการสว่ นกิจการสาขา 2
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ั มงคล เพ๊ชรโตรม
นายชย
ิ ธิ์
นางสาวกฤติยา ไชยสท
นายสุทธิพงษ์ กองคา
นางสาวหฤทัย สมงาม
นายจักรพงษ์ มาลาวิลาศ
นายพัฒนพงษ์ เอชเอ
์ ักดิ์
นายกมล พงศศ
นางสาวอิศราวรรณ สุขสมกิจ
นางจารุลักษณ์ ธนชาติ
นายชวลิต โกสุมาพันธุ์
นางสาวพัทธมนต์ ปั ้นประดิษฐ์
ั ยะเจริญ
นางสาวกุญชริกา ชย
นายเสริมศักดิ์ หงษ์ ทอง
นางสาวณั ฐกาญจน์ ชานาญกิจ
ั
นางสาวศมิษฐา ดารงวรชย
นางสาวยลดา ปิ ยะพันธ์
นายนั นทวัฒน์ ปั ญญารัตน์
นายต่อเกียรติ ศรีคล ้าย
ิ ธ์
นายสราวุธ เพียรลุประสท
ิ
นางสาวจันทิมา ชลสนธุ์
นางสาวสุรรี ัตน์ น ้อยสงิ ห์
นางสาวกันยากร ธีระประภา
นางสาวชนั ญญา มหันตระกูล
นายสมศักดิ์ ชวี ะประวัตงิ าม
์ ันธ์กล
นายกิตตินันท์ ภูพ
่ งศพ
ุ
นางสาวธณิกานต์ พลสุวต
ั ถิ์
นายสาวรัตนา พลหาญ
นายนที วิรย
ิ ะศริ ป
ิ ั ญญา
นายจักรวี วิสท
ุ ธิผล
นายกิตติกร นิศามณีวงศ ์

เจ ้าหน ้าทีอ
่ าวุโส สว่ นตรวจสอบ
ผู ้จัดการสว่ นกิจการระหว่างประเทศฯ
ผู ้จัดการสว่ นบัญช ี
ผู ้จัดการสว่ น
ผู ้จัดการสว่ น
ผู ้จัดการสว่ น
ี 3 - ธุรกรรม
เจ ้าหน ้าทีว่ ช
ิ าชพ
ี 2 - รับประกันภัย
เจ ้าหน ้าทีว่ ช
ิ าชพ
Director and HR Development Manager
Engineering Underwriter
Claim
Engineering Underwriter
ผู ้จัดการฝ่ ายรับประกันภัยทั่วไป
Portfolio Manager
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
Executive I
ผู ้จัดการแผนกการตลาด
Manager
Assistant General Manager
Senior Officer
Senior Officer
ผู ้จัดการสว่ นการตลาด
ผู ้จัดการสว่ นรับประกันภัย
รักษาการผู ้จัดการสาขาสมุทรปราการ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ชานาญการ
ผู ้จัดการสว่ นกลยุทธ์งานบุคคล
ผู ้จัดการสว่ น
ี
เจ ้าหน ้าทีว่ ช
ิ าชพ
รองกรรมการผู ้จัดการ
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ

ลำด ับ

32
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ื่ -สกุล
ชอ
นางสาวศรัญญา นิศามณีวงศ ์
นายทีฆภัค ศรียก
ุ ต์วงศ ์
นายพิษณุ พลศรี
นางสาวอภิญญา แก ้วสะอาด
ั พิมล
นางสาวธนกร ปิ ยชย
นายบดินทร์ ไพจิตร
ิ ระภา แสงมณี
นางสาวศศป
นายรวิช ศวิ ล
ิ ัย
นางสาวศรัณยธร พันธุว์ าสนา
นางสาววรรณกร จักจันทร์
นายธีรวิทย์ ธรรมาภรณ์พล
ิ าศ

43

์ นั นต์
นางสุวม
ิ ล กิตติวงศอ
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ั ต์เจริญ
น.ส.สุภัทรา สุขสน
ั ประเสริฐ
นายเฉลิมพล ชย
นางสาวภัคพิชา ขันธโภคัย
ิ ป์
นางสาวยุวนัน รัตนบารุงศล
นางสาวอัญมณี อารักษ์วาณิช
นางสาวศริ ธิ ร ไพรสน
นายวิทยา ขีดวัน
นายนราเทพ นามอรรถ
นายนพัศม์ ด ้วงพิบล
ู ย์
นายธนฉั ตร แก ้วใจเพชร
นางสาวโอภาส ศริ แ
ิ สน
ิ ี บุญใจใหญ่
นางสาวสุธาสน
นายศักดิช
์ าย ครองยุทธ
นางสาววงมาส นิธภ
ิ ัทรารัตน์
ั
นางสาวนุชรี อริยมงคลชย
ั แก ้วเหลีย
นายวุฒช
ิ ย
่ ม
นายกฤป กุลวิจต
ิ รรังส ี

บริษ ัท

9 บมจ.ธนชาตประกันภัย
10 บมจ.นวกิจประกันภัย

ิ ประกันภัย
11 บมจ.นาสน
12 บจ.นิวอินเดียแอสชวั รันซ ์
13 บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชวั รันส ์

14 บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์

ิ ิ ค ครอส ประกันสุขภาพ
15 บมจ. แปซฟ

16 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย
17 บมจ. ฟี นก
ิ ซ ์ ประกันภัย (ประเทศไทย)

18 บจ.มิตซุย สุมโิ ตโม อินชวั รันซ ์
(สาขาประเทศไทย)

ตำแหน่ง
่
ผู ้ชวยผู ้จัดการ
ผู ้จัดการอาวุโส งานโครงการเฉพาะกิจ 2
พนั กงานระดับ 1
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ
พนั กงานระดับ 1
พนั กงานระดับ 1
พนั กงานระดับ 2
หัวหน ้าแผนก
Executive Secretary & Marketing Coo.
Underwriter Motor
Managing Director Complex Claims
AVP-Director Marketing Business
Development Manager
Campaign Manager
AVP-Client & Policy Servicing Manager
Senior Operations Processor & Coordinator
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ
ผู ้ชว่ ยหัวหน ้าแผนก
ผู ้ชว่ ยหัวหน ้าแผนก
ผู ้ชว่ ยหัวหน ้าแผนก
รองกรรมการผู ้จัดการ
Assistant Chief Operating Officer
ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด
ผู ้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญช ี
หัวหน ้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
เจ ้าหน ้าทีร่ ับประกันภัยรถยนต์
กรรมการผู ้จัดการ
ี ละการเงิน
ผู ้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชแ
ผู ้ชว่ ยผู ้อานวยการฝ่ ายรับประกันภัย
ผู ้ช่วยผู ้อานวยการฝ่ ายสานั กกรรมการผู ้จัดการและบริหารงานบุคคล

ผู ้จัดการฝ่ ายสนั บสนุนการตลาด
นายพนมกร อังศุวฒ
ั นากุล
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการอาวุโส
นางสาวธัญยธรณ์ อัครวิวฒ
ั น์ดารง ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ
นายณั ฐพล ปั ญญาแก ้ว
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ

นางสาวนันท์ดาภัทร หัตถ์กจิ กรหิรัญ

ลำด ับ

บริษ ัท

19 บมจ.มิตรแท ้ประกันภัย

20 บมจ.เมืองไทยประกันภัย

21 บมจ.วิรย
ิ ะประกันภัย

ิ ป
22 บมจ.สยามซต
ี้ ระกันภัย

23 บมจ.สหมงคลประกันภัย

ิ ทรัพย์ประกันภัย
24 บมจ.สน
ิ มั่นคงประกันภัย
25 บมจ.สน

ี ประกันภัย 1950
26 บมจ. เอเชย

65
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ื่ -สกุล
ชอ
ั สกุล
นางสาวภาวิณี เลิศพรชย
นายวทันย์ มโนสุนทร
ั วาลย์ จันทราวุฒก
นายชช
ิ าร
นายพชรพล แสงสว่าง
นายบุรน
ิ ทร์ จันทร์งาม
ิ ธิเวทย์
นางสาวปณธร สท
นางสาวนิชาภา ห ้วยอาพัน
นายสมฤกษ สุวรรณภัคดีจต
ิ
นางสาวขวัญฤทัย บุญเลิศวาณิชย์
์ ท
นางสาวหนึง่ ฤทัย ศริ วิ งศอ
ุ ัย
นายเกียรติศักดิ์ บุญชานาญ
นายศุภเชษฐ์ แก ้วบุญเรือง
นางสาวศศธร พลับกระสงค์
น.ส.รวิฎา ศรีเกียรติกล
ุ
ั ติกล
นางสาวณั ฐวรา ลีลาสน
ุ
ิ
น.ส.สรพ
ิ ร ปั ทมานนท์
น.ส.เสาวรัตน์ หมากสุก
นางสาวพรพิมล มณฑาทิพย์
นางสาวจุไรรัตน์ คงนิม
่
นางสาวภัทราภรณ์ พุม
่ พวง
นางสาวภัทร์ธนั ญ กุลวีรัตน์มาลา
่ ลี
นายอุดม แซห
นางสาววรากรณ์ บุญศริ พ
ิ ันธ์
นางสาวสุดารัตน์ บัวศรี
นางสาววรรณพร ศรีแพรศรี
นางสาวพัชยา พิมพ์สกุล
ั
นางสาวรุง่ นภา ตาบโกสย
นางสาวอัมพิกา เกตุพันธ์
นางสาวศรัณยา ขุนใหม่
นางสาวรจนี อินทร์ทพ
ิ ย์
ิ
นางสาวอาทิตยา รับสน
นางชวลี เวโรจนกุล
นางสาวสุดาพร วงศว์ ฑ
ิ รู ยาพร
นายกิตติกร พลโภชน์

ตำแหน่ง
หัวหน ้าหน่วย
พนั กงาน
ผู ้จัดการ
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ
ผู ้จัดการ
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการ
ผู ้จัดการ
ผู ้อานวยการอาวุโส
รองผู ้อานวยการ
รองผู ้อานวยการ
รองผู ้อานวยการ
รองผู ้อานวยการ
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการฝ่ ายสนั บสนุนธุรกิจ Non-Motor
จนท.พัฒนาระบบงาน Non-Motor
ผู ้จัดการแผนกพัฒนาระบบงานรับประกันภัยรถยนต์
เจ ้าหน ้าทีว่ จิ ัยธุรกิจ Non-Motor
เจ ้าหน ้าทีค
่ ณิตศาสตร์ประกันภัย
ผู ้จัดการฝ่ ายเทคนิคการตลาด
เจ ้าหน ้าทีอ
่ าวุโส
รองผู ้จัดการ
เจ ้าหน ้าทีอ
่ าวุโส
ิ ไหมทดแทน
ผู ้ชว่ ยเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายสน
เจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินจ่าย
ั พันธ์/Call Center
ลูกค ้าสม
ั พันธ์/Call Center
ลูกค ้าสม
เจ ้าหน ้าทีป
่ ระกันภัยอิสรภาพ
เจ ้าหน ้าทีป
่ ระกันภัยอิสรภาพ
ื้
ผู ้จัดการทีมธุรการและจัดซอ
เจ ้าหน ้าที่
หัวหน ้าหน่วย Call Center
หัวหน ้าหน่วย Call center
หัวหน ้าหน่วยแผนก Modern Trade
เลขานุการผู ้บริหาร
Business Development Manager

ลำด ับ

บริษ ัท

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

29 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

30 บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

31 บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

99
100
101
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ื่ -สกุล
ชอ
ี งดา
นางพรนิภา เชย
ั
นายวีรชย ทวีพล
ู
นางสาวจันทนา จาตุรนตกุล
นางสาวธัญญพัทธ์ ไชยพัชรพงศ ์
ั ศริ บ
นายสุรชย
ิ วรรัตนกุล
นายปองปรัชญ์ เจนจิตมั่น
นางสาวกรกฎ วรรธนาประทีป
ั ทัศนสาคร
นายขวัญชย
ิ ประเสริฐกูล
นายอัษฎา สน
นางสาวดลฤดี ยุน
่ เพียร
ิ า วีรว์ รงค์กล
นางสาวพัทธ์ชต
ุ
ิ
์
นางสาวศศธร ชนะวงศวส
ิ ท
ุ ธิ์
นางสาวณุลักษณา มกรารัตต์
นางสาวญาดา โฆษิตภูมเิ วท
นายชลิต บวรเนาวรักษ์
นายณั ฎกร อ๊อกซู
ั ธวัช
นางสาวสุกัญญา ชย
นางสาวเอมอร ศารทูลสูตร
ี า
นางสาวกัญชลิกา สด

118 นายธีรยุทธ ภิญโญภูม ิ
119 นายวัชรพันธ์ ตัง้ วิทย์โมไนย
120 นางสาวสุวม
ิ ล สงวนให ้

ตำแหน่ง
หัวหน ้าแผนกการเงิน
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการฝ่ ายธุรการ
ั พันธ์
หัวหน ้าสว่ นประชาสม
Campaign & Communication Supervisor
AVP-Commercial Agency BDM/ FP&BA Manager

Manager
Senior Human Resources Generalist
Business Development Manager
ิ ไหมอัคคีภัย เบ็ดเตล็ด
ผู ้อานวยการสน
ผู ้จัดการพัฒนาธุรกิจนายหน ้า
ผู ้จัดการศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนและนายหน ้า
ผู ้จัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู ้จัดการพัฒนาธุรกิจลูกค ้าตรง
AVP-Pricing & Analytics
AVP-Operations, Underwriting-Motor
Marketing Manager
Senior Underwriter
หัวหน ้าทีมการตลาดธุรกิจไทยฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการสว่ นฝ่ ายรับประกันภัยรถยนต์
ิ ไหมทางทะเลฝ่ ายสน
ิ ไหมทดแทน
ผู ้จัดการสว่ นสน
ทั่วไป
เจ ้าหน ้าทีส
่ รรหาและว่าจ ้างฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ี าษีอากร ฝ่ ายบัญชแ
ี ละการเงิน
หัวหน ้าทีมบัญชภ

