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รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ปปง.กส.03) 

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย  

ผู้จัดการฝึกอบรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการอบรม จำนวน 234 ราย 

ลำดับ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 

1 นางสาวนภัสศรัณย์ สิริณภรุจน์ Policy Processor 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2 นายชวิศ แสงสุริยาโรจน ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 

3 นายวชิรวิชญ์ ขาวป้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

4 นางสาวเพชราภรณ์ ชิยางคบุตร Receptionist 

5 นางสาวนภัสนันท์ ธรรมมาจารุศิลป Claims Administrator 

6 นายธนกฤต สิงห์คำ เจ้าหน้าอาวุโสเร่งรัดหนี้สิน 

7 นางสาวปาฏิมา เลขาวิจิตร์ Executive 

8 นางสาวโสระญา ใจโสภา Underwriter 

9 นายพันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์ Product Development Manager 

10 นางสาวรติยาภรณ์ นนทมาตย์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non-Motor 

11 นายทัศนัย เทพสมบัติ Assessor 

12 นางสาวณัฐณิชา ภู่ด้าย A&H Claims Lead (Medical specialists) 

13 นางสาวดุษฎี ภู่โต Collection Support 

14 นายเอกพัฒน์ พาโยพัด claims assessor 

15 นายอภิสิทธิ์ จ้อยุฬี Assessor 

16 นายเอกชัย สิงหธรรม Executive 

17 นายนุตประวีณ์ โชติชัยนันท์ Assessor 

18 นายชาญณรงค์ มะลิหวล เจ้าหน้าทีคุ่มราคา ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

19 นายอำพล ตั้งทรัพย์สกุลลี เจ้าหน้าที่คุมราคา ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

20 นางอรทัย กันฉาย Executive 
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ลำดับ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 

21 นายธนวัตร ฉมังวิภา เจ้าหน้าทีคุ่มราคารถยนต์ ฝ่ายประเมิน
ราคารถยนต์ 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

22 นางสาวสุวิมล แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุ 

23 นางสาววิรัญญา เรืองแก้ว Claim Administrator 

24 นายธวัชชัย อ้นไชยะ Claim assessor 

25 นายสรศักย์ หมู่พุทธรักษ์ Project Manager 

26 นายนวพันธ์ ชีวะสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 

27 นางสาวนิตยา ดำพะธิก Underwriter 

28 นายสหวัฏ คำพูน Assessor Support 

29 นายทนงค ์พงษ์นุเคราะห์ Assessor 

30 นายประสิทธิ์ อรุณพรอนันต์ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

31 นางสาวสุนันทา นาคสิงห์ Clerk I Non Motor Claims A&H 

32 นางสาวไพลิน แก้วบุดดี Financial Officer 

33 นางสาวสายฝน เจียม Senior Executive 

34 นายอาทิตย์ ต๊ะวิชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม 

35 นางสาวนรีรัตน์ เซ่งสวัสดิ์ Human Resources Executive 

36 นายมโนภัทร แสงรัตน์ พนักงานส่งเอกสาร 

37 นางสาวรัษฎากร บุตรดี Clerk I A&H Claim 

38 นางสาวรัณญวีร์ แพทย์พันธุ์ Financial Officer 

39 นางสจารี คูตระกูล เลขานุการ 

40 นางสาวธวัลหทัย ทรัพย์สุขด ี ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

41 นางสาวปัณณภัสร์ นิติประยงค์วุฒิ Manager 

42 นางสาวณัฏฐนันท์ สง่าในเมือง Claim Assessor 

43 นางสาวกานต์ธีรา ทองเลิศ Senior Clerk 

44 นางดารุณนี ทรัพย์เจริญเลิศ เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

45 นางจารุณี คำศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการ  
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ลำดับ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 

46 นายสิทธิชัย เต็มไตรเพท Finance Manager 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

47 นางสาวเยาวลักษณ์ นาคบรรพ์ Assistant Manager 

48 นางสาวอรุณี จิตรุ่งอนันต์ ผู้จัดการไอที 

49 นายสิทธิ์ปคุณ วิชชากูล Data System Specialist 

50 นายประเสริฐ เสรษฐ์ธนากร ผู้จัดการแผนกกฎหมาย 

51 นายประพัฒน์ จารุพิมล Claim Administrator and filing 

52 นายวุฒิฉัตร รุ่งวัฒนาพร IT 

53 นายมาโนชย์ มหามงคลนิมิตร Manager 

54 นางสาวศรินดา ธารากิจ VP Information Technology 

55 นางสาวชัญญาวีร์ สังข์ทอง Senior Executive 

56 นางสาวพัชรนันท์ รัตนสุนทรศิริ Underwriter 

57 นายธัชภูมิ พรหมวงศานนท์ ผู้จัดการ ตรวจสอบภายใน 

58 นางสาวปุญญิสา เกิดเกตุปิ่น เจ้าหน้าที่บัญชี 

59 นายปิยะวัชร์ มนตราประสิทธิ์ เจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัย NON-MOTOR บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

60 นางมลฑนา นวลตรณี รองผู้จัดการฝ่าย 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

61 นางสาวนรินธร แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่เรียกร้อง 

62 นายตุลา จันทรสุต เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอุบัติเหตุ 

63 นายธีระชัย ขำชู เจ้าหน้าที่ติตามและเรียกร้อง 

64 นางสาวจันทร์เพ็ญ เยาวะนิช เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุกรุงเทพ
ภายในสำนักงานใหญ่ 

65 นางจันทร์ทิพย ์อินประดับ หัวหน้าแผนกสินไหมรถยนต์ 

66 นายธานินทร์ อินทรกลัศ ผู้ช่วยสินไหม 

67 นางสาวอธิชา คุซิตา เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหมรถยนต์ 

68 นายอัศวิน จุลศร เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหมรถยนต์ 

69 นายธำรงค์ศักดิ์ กลับขาว ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

70 นายกิตติเดช ครามราช ติดตามเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 

71 นางสาวธนัญญ์พัฒน์ ปรีชานุกูล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
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ลำดับ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 

72 นายทรงธรรม โกศลจิตร หัวหน้าพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

73 นายทวีคุณ บุญศิริเศรษฐ หัวหน้าแผนก ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

74 นายทัศพร เพชรแท้ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุภูมิภาค 

75 นายกนกศักดิ ์ปานรื่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประเมินราคา 

76 นายสมพงษ ์ศรีวัฒนสิน หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุภูมิภาค 

77 นายกัมลาศ กลั่นกลิ่นหอม หัวหน้าอุบัติเหตุสินไหมรถยนต์ 

78 นางพุฒินาท มโนหรทัต หัวหน้าแผนกธุรการ 

79 นางสาวณัฎฐณิชา ตรีโอสถ พนักงานพิจารณาประกันฝึกหัด 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

80 นางสาวคัชรินทร์ คุโณภาส เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 1 

81 นางสาวปรียาภรณ์ สุขปาน พนักงานรับประกันฝึกหัด 1 

82 นางสาวมนพร อุ่นเจริญ พนักงานประกันภัยต่อ 

83 นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์มนตรี พนักงานรับประกันภัยฝึกหัด 

84 นางชลดา สวัสดิ์ประสิทธิ์ พนักงานรับประกันภัย 

85 นายพัทธดนย์ พลอยงาม พนักงานรับประกัน 

86 นางสาวปภาวดี ก้านอินทร์ พนักงานการเงิน 

87 นางสาวนราทิพย์ อ่อนเพียง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ 

88 นางสาวสุภัททา เพชรพรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน 

89 นางสาวณัฐณิชา จำปา เจ้าหน้าที่การเงิน 

90 นายภาณุ ฐิติมโนรักษ์ พนักงานรับประกันภัยฝึกหัด 

91 นายวรพล เตรียมสกุล พนักงาน ฝ่ายการเงิน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

92 นางสาวบุญญาภา เจียนเกาะ บริหารงานตัวแทน 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

93 นายนาวิน อรรคบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 

94 นางวัลยา ทับจุฬา พนักงานจัดเก็บเบี้ย 

95 นางสาวนงคราญ เกียรติวงศ์นอก พนักงานตั้งเบิก 

96 นายพิเชฐ เจนจัดการ ผู้จัดการสาขานครปฐม 

97 นางสาวสุภาพร บุญบงกชรัตน์ ฝ่ายการเงิน สาขาราชบุรี 

98 นางสาวศิรินภาพร ขุนติ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน สาขานครปฐม 
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99 นายอาทิตย์ วิชิตานุรักษ์ ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

100 นางกนกพรรณ วิจารณ์ พนักงานการเงิน 

101 นายวุฒิไกร สะเพียรไพร หัวหน้าสาขาชัยภูมิ 

102 นางสาวนฤมล คชสาร เจ้าหน้าทีก่ารเงิน สาขากาญจนบุรี 

103 นางสาวประภัสสร เทพมณี พนักงานประกันภัยต่อ 

104 นางสาวสุธาทิพ ยังสถิตย์ ผู้จัดการสาขา 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

105 นายภัทรพล จงสมจิตรดำรง ผู้จัดการสาขาระยอง 

106 นางสาวอรอุมา ทับทิม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

107 นางสาวสรารัตน์ สุขนคร เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 

108 นางสาวนุจรี ดาวศรี ผู้จัดการสาขา 

109 นางสาวจิณห์นิภา ไพลินอนุรักษ์ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

110 นางสาวนิภาภรณ์ อินทรักษา ฝ่ายประเมินและคุมราคา 

111 นายพงศ์ธร เตโชอภิวัฒนกุล เจ้าหน้าที่การตลาด สายงานบรหิารสาขา 

112 นางชลธิชา อินละมัย เจ้าหน้าที่อาวุโส 

113 นางระพีพรรณ ทองหยู ผู้จัดการสาขาปัตตานีอาวุโส 

114 นางสาวปัญญาพร ศรีทอง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

115 นางสาวกนิษฐา ศิลาแร่ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

116 นายวรพล ทรงชุ่ม ผู้จัดการสาขา 

117 นางสาวจริยา เนาวลักษณ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

118 นางสาวจารุวรรณ แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่งานประเมินและคุมราคา
สาขาฉะเชิงเทรา 

119 นางสาวณฐมน อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

120 นางสาวพัชรี โคนาโล เจ้าหน้าที่การตลาด 

121 นายอิทธิเชษฐ์ หมีเอ่ียม เจ้าหน้าที่ประเมินราคาต่างจังหวัด 

122 นางสาวอนิสรา ปัญญะพงษ์ เจ้าหน้าที่การตลาด 

123 นางสาวผกาวรรณ สุรินทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน 

124 นายเอกชาติ ด้วงชาย เจ้าหน้าที่การตลาด 
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125 นางสาวเปรมจิตต์ บุตรปะสะ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

126 นางสาวพรนัชชา ประดับทอง เจ้าหน้าที่การเงิน 

127 นายธีระพงศ์ ขุนจันทร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสงานประเมินและ     
คุมราคาสาขาศรีราชา 

128 นางสาวศรินรัตน์ ดิษณะ เจ้าหน้าที่ประเมินและคุมราคา 

129 นายไพศาล วีระคม เจ้าหน้าที่อาวุโสประเมินและคุมราคา 

130 นางสาวสุภาพร หงษ์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

131 นางสาวฐิติมา ภูหวล เจ้าหน้าที่การเงิน 

132 นางสาวสายพลอย ทองโชติ เจ้าหน้าทีร่ับประกันภัย 

133 นายสรัสวันต์ ตั้งทอง เจ้าหน้าที่การตลาด 

134 นางสาวเดือนเพ็ญ วนเทียน เจ้าหน้าที่การเงิน 

135 นางสาววิภารัตน์ เอ่ียมอ่อน เจ้าหน้าที่รับประกัน 

136 นางสาวสุภัทรา แสงงาม ผู้จัดการสาขา 

137 นางสาวศิญาภรณ์ โอภาศ เจ้าหน้าที่รับประกันสาขาสิงห์บุรี 

138 นายอนุชา แต่งโยธา ฝ่ายประเมินและคุมราคา 

139 นางกอบกุล ตรีกุล รักษาการผู้จัดการสาขา 

140 นางสาวเยาวลักษณ์ ไกรทอง เจ้าหน้าที่การเงิน 

141 นายธนันวัฒน์ วงศ์เกดไชยกิจ ผู้จัดการ บริหารสาขา 3 

142 นางสาวมยุรี จิตทวี เจ้าหน้าที่รับประกัน 

143 นางสาวมินตรา สลักลาย เจ้าหน้าที่งานประเมินและคุมราคา
สาขาอุบลราชธานี 

144 นางสาวเกษราภรณ์ โมละดา การตลาด 

145 นางสาวกฤตยากร ศักดิ์ศิริโสภาค เจ้าหน้าที่การตลาด 

146 นายสุเมธ วรสกุลเจริญ ผู้จัดการ 

147 นายบำรุง แก้วมณี ผู้จัดการสาขาหาดใหญ๋ 

148 นายรัฐศาสตร์ พันธุ์ดี เจ้าหน้าที่ประเมินและคุมราคา 

149 นางสาวอารีรัตน์ พลอยพุฒ ผู้จัดการสาขาหนองคาย 
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150 นางสาวทิพยภัสสร์ ศรีสุข เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

151 นางสาววรรณพร วิเศษวิสัย เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา 

152 นางพัทธยา ธรรมานุกิจเจริญ เจ้าหน้าที่ประเมินและคุมราคา 

153 นายทนาย เชตุใจ เจ้าหน้าที่อาวุโส 

154 นางสาวสิริภา อามาตมุลตรี เจ้าหน้าที่การเงิน 

155 นายชลทัช พันธ์ศิลา เจ้าหน้าที่อาวุโสงานประเมินและ     
คุมราคา 

156 นางสาวลดาวรรณ์ แย้มครวญ เจ้าหน้าที่การตลาด 

157 นางสาวธยาดา โคตรสาตรี ผู้จัดการบริหารสาขา 2 สาขาอุดรธานี 

158 นายเกียรติอำพล คชาชำนาญ เจ้าหน้าที่รับประกัน 

159 นางสาวอริษา อักษรทอง เจ้าหน้าที่รับประกันสาขา 

160 นางสาววันดี เผ็งเหลา เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส 

161 นางสาวนิศากร โตยิ่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

162 นางสาวภัทรภร อ่อนเกลี้ยง เจ้าหน้าที่การเงินสาขา 

163 นายหฤษฎ์ ขำประไพ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประเมินและ       
คุมราคาอู่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

164 นางสาววัลภา พูลทอง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

165 นางสาววนิษฐา คำมันตรี เจ้าหน้าที่การตลาด 

166 นางสาวรุ่งนภา ขวัญปาก ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 

167 นางปุญชรัสมิ์ พินประเสริฐ เจ้าหน้าที่การเงิน 

168 นางจินดา กันธะใจปิน เจ้าหน้าที่การเงิน 

169 นางสาวปุนรดา สมสุขเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสาขา 1 

170 นางสาวภาวิณี ฤทธิเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสาขา 1 

สำนักสีลม ทีม C 

171 นางวิศศรุตา สุ่นสกูล รับประกันภัย 

172 นางสาวน้ำผึ้ง เนาวะเพชร เจ้าหน้าที่การเงิน 

173 นายจำเนียร รักจันทร์ ประเมินราคา 
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174 นางสาวนิยะดา ศรนุวัตร เจ้าหน้าที่การเงิน 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

175 นางสาววรดา คำมี ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสาขา 1 

176 นายครรชิต พรมนอก ผู้จัดการสาขามหาสารคาม 

177 นางสาวอนงค์ เบญจาธิกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัย 

178 นางสาวปาริชาต มะลิงาม เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 

179 นายวรงค์กร เพ็ญจันทร์ เจ้าหน้าประเมินราคา 

180 นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์วุฒิภัทร เจ้าหน้าที่การเงิน 

181 นางมลิวรรณ อินทรสูต เจ้าหน้าทีร่ับประกันภัย  

182 นางสาวพิกุล ศรีมูล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

183 นางสาวรินดา ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

184 นายพงศธร ทองคำ เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 

185 นางสาวจิรภรณ์ ปิมแปง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

186 นายสรพงษ์ นิลแสง เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประเมินราคาสาขาศรีสะเกษ 

187 นายสุรสิทธิ์ สิทธิน้อย เจ้าหน้าที่ประเมินและคุมราคา 

188 นางสาวพัชรินทร์ เทปิน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

189 นางสาวขวัญชนก เวทยา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย(สาขาหัวหิน) 

190 นางสาวนภาพร วรสิงห์ เจ้าหน้าที่การเงิน 

191 นางสาววรารัตน์ จึงขอพรสกุล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

192 นางสาวจุฑามาศ เพชรรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงินสาขา 

193 นายณัฐเดช เลขไวฑูรย์ เจ้าหน้าทีป่ระเมินราคา ฝ่ายสินไหม 

194 นางสาวณัฐภัสสร์ ทินกร เจ้าหน้าที่รับประกันสาขารามอินทรา 

195 นางสาวสุธารัตน์ กล่อมเสียง เจ้าหน้าที่การเงินสาขา 

196 นางสาวปิยธิดา หีตหนู เจ้าหน้าทีร่ับประกันภัย 

197 นายศุภวัฒน์ แก้วเจริญ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส 

198 นางสาวอรทัย สุตะคาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

199 นายพีมะ ยาจาติ เจ้าหน้าที่อาวุโสประเมินและคุมราคา 

200 นางอรพรรณ เชิดพุดซา เจ้าหน้าทีคุ่มและประเมินราคา 
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201 นางสาวภัทร์ภัสสร มารุ่ง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

202 นางสาวอุไรลักษณ์ ดาบจันทร์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

203 นางสาวเกศรินทร์ จอมเกาะ เจ้าหน้าทีร่ับประกันภัย 

204 นางสาวฟาริดา นนทไชย เจ้าหน้าที่การเงิน 

205 นายวัชรินทร์ กลิ่นสันเทียะ เจ้าหน้าทีป่ระเมินราคา 

206 นายอุเทน จิตร์ประสงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 

207 นางสาววรางคณา โพธิ์กัณฑ์ เจ้าหน้าที่การตลาด 

208 นางจิรันธนิน โชคกำเนิด เจ้าหน้าที่การเงิน 

209 นายฉัตรชัย ศิริโพธิ์กลาง เจ้าหน้าที่การตลาด 

210 นางสาวพัชรี แก้วพวง เจ้าหน้าที่การเงิน 

211 นางสาวสุมณฑา จันทระ เจ้าหน้าที่การเงินสาขา 

212 นายสมยศ ศรีสาคร ผู้จัดการสาขา 

213 นายอัธิกรณ ์อินเอี่ยม เจ้าหน้าทีป่ระเมินและคุมราคาสาขา
สมุทรปราการ 

214 นายสัมฤทธิ์ สุปัญญา ผู้จัดการสาขา 

215 นางสาวนภัสสร กรีรัตน ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

216 นางสาวมัสยา แอ่งมูล เจ้าหน้าที่การตลาด 

217 นายสถาปนา กิจมณี เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส 

218 นายพงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐสังข์ ผู้จัดการบริหารสาขา 

219 นางปุณณภา ธนสหวรคุณ เจ้าหน้าทีบ่ริหารสาขา 1 

220 นางสาวชลธิชา เตี้ยเนตร ์ เจ้าหน้าที่รับประกัน 

221 นางสาวปฐมภัค มหาดไทย ผู้จัดการสาขานครปฐม 

222 นายชิราวุธ กรจรุงเกียรติ ผู้จัดการสาขาภูเก็ต 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

223 นางสาวประภาพร คำสังวาล ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

224 นางณัฎฐวรรณ ขุนด ี ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

225 นางสาววรณัน ทาฤทธิ์ ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

226 นางสาวอาภรณ์ วาระดี ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 
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227 นางเวณิการ์ ศรีภัทรพงศ์ ผู้จัดการสาขา 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

228 นางสาวจิระประไพ จินต์จุฑาธรรม ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

229 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พิมไชโย ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

230 นางสาววีนัส คชสงค ์ ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

231 นางสาวณฤดี สุขเกษม ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

232 นางสาวธารทิพย์ ยิ้มละมัย ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขาย 

233 นายทีฆพันธ์ สังขพันธ์ Campaign Assistant Manager บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 234 นางสาวชัชชลัยย์ จลุศิริวัฒนกุล Campaign Executive 

 

 

ลงช่ือ                     ผู้รายงาน 

นางสาวกัลยา จุกหอม 

ผู้จัดการฝึกอบรม 

31 สิงหาคม 2564 

******************************* 

 


