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รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ปปง.กส.03) 

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย  

ผู้จัดการฝึกอบรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการอบรม จำนวน 947 ราย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
1 นางเบญจวรรณ ธนะเพ่ิมพูล ผู้จัดการ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2 นางจันทร์เพ็ญ วิชยกมลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
3 นางจารุวรรณ คำศรี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
4 นางชญากานต์ ขันธรรม เจ้าหน้าที่บัญชี 
5 นางธันย์ณภัทร เกตุอินทร์ Specialist 
6 นางนิจชนันท์ นาคมงคล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
7 นางปภัฎชมณ ฟูแสง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
8 นางพรปวีณ์ เศวตทิพาภิรมย์ Specialist 
9 นางพรพรรณ พุทธิจุน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
10 นางรุจิรัตน์ ปัญญาเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการ 
11 นางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขา 
12 นางวราภรณ์ สุรไกรสิงห์ Specialist 
13 นางสาวเกษรินทร์ เจริญสุวรรณชื่น Specialist 
14 นางสาวเจนจิรา บุญทูม เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
15 นางสาวเจนจิรา สำรวล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
16 นางสาวเนตรวรา จันทรศรี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
17 นางสาวเบญญาทิพ ภู่ทอง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
18 นางสาวเพชรรัตน์ พันธ์เพ่ิมพูน Specialist 
19 นางสาวเพ็ญเกสรณ์ สารสืบ Specialist 
20 นางสาวเพ็ญนภา อินมา เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ 
21 นางสาวเพ็ญพักตร์ ขันแก้ว เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
22 นางสาวเย็นจิต ชี้ทางด ี ผู้จัดการ 
23 นางสาวเสาวลักษณ์ เทวา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
24 นางสาวเหมือนมาด ขวัญเพ็ญ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

25 นางสาวเอมอร ภู่ห้อย Specialist 
26 นางสาวกชณัช ทองศิริ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
27 นางสาวกนกวรรณ เย็นรัตนสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
28 นางสาวกนกวรรณ นุ่มหอม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
29 นางสาวกมลชนก ขุนไกร เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
30 นางสาวกมลชนก ผินสูงเนิน Specialist 
31 นางสาวกมลพรรณ อังคะจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
32 นางสาวกมลลักษณ์ รักษาวงศ ์ ผู้จัดการ 
33 นางสาวกรวิภา โชติกม่ันคง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
34 นางสาวกรัญญา ปัญญามัง Specialist 
35 นางสาวกฤติมา จันทร์สุข เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
36 นางสาวกฤษยานันท์ สุวรรณแพร่ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
37 นางสาวกษมา ศุภกาญจนกันติ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
38 นางสาวกัญจนพร สิริวราห์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
39 นางสาวกัญจนุช ตรีสาร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
40 นางสาวกาญจน์สิตา ฉายยา เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
41 นางสาวกาญจนา โมลาสุข เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
42 นางสาวกุลจิรา สิทธิสร เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
43 นางสาวขวัญเรือน ตาศิริ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
44 นางสาวคนึงนิด ศักดิ์อุดมไพศาล เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
45 นางสาวจันจิฬาณ์ เพ็งหนู ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
46 นางสาวจิตราภรณ์ สำราญจิตร Specialist 
47 นางสาวจิปภาณัท ธนคุรุธรรม ผู้จัดการ 
48 นางสาวจิรัญญา ใจกล้า ผู้จัดการ 
49 นางสาวจิราณัฐ การนัดถุ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
50 นางสาวจิราภรณ์ บุญเขียน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
51 นางสาวจุไรพร เอ่ียมกล้า พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

52 นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณผูก ผู้จัดการ 
53 นางสาวฉัตรชนก บุญเคย เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
54 นางสาวชฎาพร เรืองประเสริฐกุล ผู้จัดการสาขา 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
55 นางสาวชนทยา สร้อยโมรา เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

56 นางสาวชลธิชา สว่างใจธรรม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
57 นางสาวชลธีรา ธาภิรมย์รา เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
58 นางสาวชวิศา ภูมี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
59 นางสาวฐิตาภา ปักเข็ม เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
60 นางสาวฐิติพรรณ บุญวัฒโนทัย พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

61 นางสาวณลัญญา ไกรสรกิตติกุล เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
62 นางสาวณัฏฐกัญญา ตอนจักร์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
63 นางสาวณัฏฐณิชา ชุณหชัชวาลกุล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
64 นางสาวณัฐกานต์ สเลลานนท์ Motor Claims Service Representative 

65 นางสาวณัฐณิชา ดำรัตนมณี เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
66 นางสาวณัฐธยาน์ ภูศรี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
67 นางสาวณัฐนิชาช์ นิ่มสกุลจันทร์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
68 นางสาวณัฐสุดา ตันฮะเส็ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
69 นางสาวณิชกานต์ ปัญจศิริ ผู้จัดการ 
70 นางสาวณีญานุช วรพรพิสิฐผล เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
71 นางสาวต้องจิตร พิบูลธรรม Specialist 
72 นางสาวทัศนลักษณ์ แสงผ่อง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
73 นางสาวทิพวรรณ ธำรงสมบัติสกุล Specialist 
74 นางสาวธนิชญา คงบวรเกียรติ ผู้จัดการ 
75 นางสาวธนิสร อินทวังโส เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุยานยนต์ 3 

76 นางสาวธัญรัศม์ ธนภัคไพโรจน์ Motor Claims Service Representative 

77 นางสาวนนทิรา ธรรมตานนท์ ผู้จัดการ 
78 นางสาวนพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ Specialist 
79 นางสาวนภัสภรณ์ ศรีรัตน์ Specialist 
80 นางสาวนภัสวรรณ พูลสมบัต ิ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
81 นางสาวนภัสสร อภิวัฒนปัญญา เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
82 นางสาวนริสา โพธิละเดา ผู้จัดการ 
83 นางสาวนฤมณ ชื่นโชติ ผู้จัดการ 
84 นางสาวนลินา เลิศถิรานนท์ ผู้จัดการ 
85 นางสาวน้ำทิพย์ ระวิพานิช Specialist 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
86 นางสาวนิติกาญจน์ นพคุณ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

87 นางสาวนิธิตา คูศรีวงษ์ Specialist 
88 นางสาวนิรมล แรกเจริญ Specialist 
89 นางสาวนิรุชา วิมุกตานนท์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
90 นางสาวนิศากรณ์ เกตุพิชัย Motor Claims Service Representative 

91 นางสาวนุชนาถ คงเอียด เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
92 นางสาวบุญมาลา ช้างคนมี เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
93 นางสาวบุษยามาศ เครือเมือง Specialist 
94 นางสาวบุษรา อหะหมัดจุฬา Specialist 
95 นางสาวปณิธี สิงห์กระโจม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
96 นางสาวประไพรัตน์ รัตนทรานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
97 นางสาวประภัสสร หะสิตะเวช Specialist 
98 นางสาวปรียานุช อยู่สำราญ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
99 นางสาวปัทมา จันทนา เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
100 นางสาวปัทมา พุ่มแจ่ม เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
101 นางสาวปาริฉัตร ศรีนาง เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
102 นางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี ผู้จัดการสาขา 
103 นางสาวปุญญสิริ เสนะเวช เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
104 นางสาวปุริมปรัชญิ์ ไตรเมธีวัชร์ ผู้จัดการ 
105 นางสาวพรพิมล แซ่เอ๊ียว เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
106 นางสาวพรรณภา สุทธิ ผู้จัดการ 
107 นางสาวพรวันเพ็ญ ทองประดิษฐ์ ผู้จัดการ 
108 นางสาวพรศิริ บัวล้อม Specialist 
109 นางสาวพฤตยา พรมแดน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
110 นางสาวพลอยน้ำเพชร จัดกสิการ Specialist 
111 นางสาวพัชรพร สนธนวณิชย์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
112 นางสาวพัชราภา ชื่นนิ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
113 นางสาวพัชรีพร มะลิใจ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
114 นางสาวพันทิดา จันทบุรี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
115 นางสาวพิกุลฉัตร สุริยะฉันทนานนท์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
116 นางสาวพิมพ์ชนก แสนเเหนือ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
117 นางสาวพิมพ์ประภา อุ่มน้อย Specialist 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

118 นางสาวพิมพ์วิมล อ่วมเจริญ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
119 นางสาวพิริยา แจ่มจำรัส เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
120 นางสาวภรภัค เรืองเรือ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
121 นางสาวภัณฑิลา ทองธรรม Specialist 
122 นางสาวภารุจีร์ โหรนาค เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
123 นางสาวมันทนา ชุ่มเสนา เจ้าหน้าที่สินไหมยานยนต์ 
124 นางสาวมาลี เลิศภาษิต เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
125 นางสาวยุพิน แซ่ฉั่ว ผู้จัดการ 
126 นางสาวรตนธรรศ สังขออง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
127 นางสาวรวิกานต์ ดีเส็ง เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ 
128 นางสาวรวิวรรณ คำตรงใจ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
129 นางสาวลิมป์ปิยา จ้อยมีผล เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
130 นางสาววรรณา บุญมา Specialist 
131 นางสาววราทิพย์ สิมงาม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
132 นางสาววราพรรรณ์ ผลดี Specialist 
133 นางสาววราลักษณ์ สิริกุลภิวรรธน์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
134 นางสาววฤทัย จรัสเศรษฐสิริ พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

135 นางสาววัฒพร อุรพรชัยรัตน์ Specialist 
136 นางสาววัลลภา สีนานอก เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
137 นางสาววาสนา มะคนมอญ Specialist 
138 นางสาววิไล ทองอร่าม เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
139 นางสาววิภาดา พงษ์ดี Specialist 
140 นางสาววิภาตรี วรรณจักร์ พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

141 นางสาววิภาวดี ห้วยประสิทธิ ์ Specialist 
142 นางสาววิภาวี เอ่ียมสกุล พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

143 นางสาววิมลรัตน์ กิ่งจำปา เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
144 นางสาวศตพร ศุภกาญน์ Specialist 
145 นางสาวศินิษฐา พรนิเสน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
146 นางสาวศิรานี ชัยผล เจ้าหน้าที่บัญชี 
147 นางสาวศิริพร ธรรมจารย์ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
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148 นางสาวศิริรดา งอยจันทร์ศรี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

149 นางสาวศิริวรรณ โมกพา เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
150 นางสาวศุภมาส วิริยะมานนท์ Specialist 
151 นางสาวศุภานันท์ อุดโท เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
152 นางสาวศุภิสรา กิจเจริญ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
153 นางสาวสโรชา นายกาธิปวงศ ์ Specialist 
154 นางสาวสมลักษณ์ ขันแก้ว เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
155 นางสาวสายฝน ทิพย์มุณี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
156 นางสาวสายลม ภิรมย์ไกรภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
157 นางสาวสาวิตรี อารมณ์ปลื้ม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
158 นางสาวสิราณี ปลอดประโคน Specialist 
159 นางสาวสุกัญญา ทองลับ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
160 นางสาวสุชาดา ใจบาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
161 นางสาวสุชาดา ใจรักสมบัติ ผู้จัดการ 
162 นางสาวสุธาสินี เอ้ือรัตนพิศุทธิ์ ผู้จัดการ 
163 นางสาวสุธิษา แก้วบุดดดา เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
164 นางสาวสุนทรี ศรีวงศ์งาม เจ้าหน้าทีบ่ริการอุบัติเหตุ 
165 นางสาวสุนทรีย์ เสมอเหมือน เจ้าหน้าทีบ่ริการอุบัติเหตุยานยนต์ 
166 นางสาวสุภาภรณ์ แขมคำ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
167 นางสาวสุภาวดี เตมิยานนท ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
168 นางสาวสุมารินทร์ แก้วนิพนธ์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
169 นางสาวสุมาลี ไปปอ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
170 นางสาวสุรีรัตน์ เพชรหีต เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
171 นางสาวสุวิมล พวงร้อย ผู้จัดการ 
172 นางสาวสุวิมล สุมนวิวัฒน ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
173 นางสาวหทัยชนก นาคมอญ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
174 นางสาวหทัยพัชร จิตบรรเทา ผู้จัดการ 
175 นางสาวอภิญญา มณฑา เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
176 นางสาวอรณัญช์ ขำบางพูน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
177 นางสาวอรวรรณ กัญจนปรัชญ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
178 นางสาวอรวรรณ ฟักสังข์ Specialist 
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179 นางสาวอรวรรณ วิไลพันธุ์ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

180 นางสาวอัญชลี โพธิ์เทศ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
181 นางสาวอารยา วงษ์ษา เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
182 นางสาวอารี ไปปอ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
183 นางสาวอิรษา หนูน้อย เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
184 นางสาวอุษณา จวงพันธ์ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 
185 นางสาวอุษณีย์ แสงสุวรรณเลิศ Specialist 
186 นางสาวอุษา อินทร์เมือง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
187 นางสาวอุสา วงศ์ช่างเงิน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
188 นางสุชาดา อักษรกำราล ผู้จัดการ 
189 นางอริชา หลวงแก้ว เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
190 นายเกรียงไกร จันทร์มงคล เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
191 นายเกษนรินทร์ อ่อนนาง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
192 นายเกษม นามวิชา เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
193 นายเกียรติยศ อ้ึงสกุล เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
194 นายเกียรติศักดิ ์ธรฤทธิ์ ผู้จัดการ 
195 นายเขมภัทร คุณัมพรานนท์ ผู้จัดการ 
196 นายเจตน์สฤษฎิ์ ศิริอนันต์เจริญ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
197 นายเฉลิม ลัคนากาล Specialist 
198 นายเทวินทร์ เป็นพนัสสัก ผู้จัดการ 
199 นายเรวัติ แซ่กอ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
200 นายเริงชัย ชาญณรงค์ ผู้จัดการ 
201 นายเสนีย์ ทองสลับ Specialist 
202 นายเสรี ลิมป์กิตติกุล ผู้จัดการทีมประเมินราคา 
203 นายเสาวลักษณ์ ศรีพรม ผู้จัดการ 
204 นายเอกราช อรามรุณ ผู้จัดการ 
205 นายโชคชัย จัตุกุล ผู้จัดการสาขา 
206 นายโอภาส ตนไพศาล ผู้จัดการ 
207 นายไชยเชษฐ นิลดวงกลยุทธ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
208 นายไชยวัตร เปศรี เจ้าหน้าที่สำรวจเหตุ 
209 นายไชยวัศ พุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
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210 นายไตรวัฒน์ ไตรสาคร เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

211 นายไพฑูรย์ จุลรัตน์ ผู้จัดการ 
212 นายไพฑูรย์ ปรางศร เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
213 นายไพบูลย์ รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
214 นายไพศาล เส็งเล็ก เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
215 นายไพศาล โวหเกียรติ รองผู้อำนวยการ 
216 นายไพศาล ขุนอินทร์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
217 นายกนก สุขเรือง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
218 นายกรรณสูตร หอมจันทร์ ผู้จัดการภาค 
219 นายกรวิทย์ ระดิ่งหิน เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
220 นายกฤษฎา กาญจนเพิ่มพูน เจ้าหน้าประเมินราคา 
221 นายกฤษฎา สมิต ผู้จัดการ 
222 นายกฤษฎิ์ สุขเรือง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
223 นายกฤษณ์ วงศ์วิสิฐตระกูล ผู้จัดการ 
224 นายกิตติธัช จิตประสงค์ Specialist 
225 นายกิตตินันท์ กิตติเสรีกุล เจ้าหน้าสำรวจอุบัติเหตุ 
226 นายกิตติพงษ์ อัศวินพร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
227 นายกิตติศักดิ ์มูลตระกูล เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
228 นายขจรศักดิ์ เจกวงษ์ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 
229 นายขจรศักดิ ์พยัคฆวงศ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
230 นายคณิศร์ ชุ่มจิตร เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
231 นายคณิศร ลายนวล เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
232 นายคมเดช เตรียมชัยพิศุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
233 นายครรชิต นนทสิทธิ์ เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
234 นายคุณากร บุญเพ็ง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
235 นายจตุภูมิ คำดำ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
236 นายจรัญ ลักษณะประดิษฐ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
237 นายจริญญา ปั้นงา เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
238 นายจักรตุรงค ์รัตนไชยศรี เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
239 นายจักรภพ แต่งดี เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
240 นายจักรวัฒน์ จั่นจุ้ย เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
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241 นายจักษวัชร์ แย้มบุญชุม เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

242 นายจามิกร บุญวานิช เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
243 นายจารุชัย เยื้องสวัสดิกุล Specialist 
244 นายจิรวัฑฒน์ ศักดิ์ผดุงกมล พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

245 นายจีรวัฒน์ ชมสมใจ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
246 นายฉัตรชัย ทองเฟ่ือง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
247 นายชยน พรมทอง เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
248 นายชัยพร จันทร์นภาลัย เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 
249 นายชัยมงคล บุญปัญญา ผู้จัดการ 
250 นายชัยยศ ขาวพราย Specialist 
251 นายชัยรัตน์ เตชะสิทธิ์อภิชิต ผู้จัดการ 
252 นายชัยวัฒน์ พิบูลธนวัฒน ์ ผู้จัดการสาขา 
253 นายชัยศักดิ์ ไพบูลย์วณิชกุล Specialist 
254 นายชาญณรงค์ ไชยแพทย์ Specialist 
255 นายชานนท์ กลิ่นแพทย์กิจ Specialist 
256 นายชิดชัย เชื่อมชิต ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
257 นายชินพงษ์ ใจเพียร เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
258 นายชิษณุพงศ์ เนตรนิยม เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
259 นายชุมพล ตั้งทีฆกูล เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
260 นายชุษณะ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
261 นายชูศักดิ์ ใจช่วย Specialist 
262 นายฐกรณ์ธรรม เมืองแวงสุนทร เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
263 นายฐานวัฒน์ จันทร์สุวรรณ ผู้จัดการ 
264 นายฐิติวัฒน์ แสงสว่าง Specialist 
265 นายฐิรวัฒน์ ศรีเมืองกาญจนา Specialist 
266 นายณรงค์ธร ฮามปกรณ์ ผู้จัดการ 
267 นายณัฐพงษ์ พรมภิระ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
268 นายณัฐพล อรุณรัตน์ Specialist 
269 นายณัฐภัทร อุไรฤกษ์กุล พนักงานฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

270 นายณัฐวุฒิ แย้มยงวรยุทธ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
271 นายณัฐศักดิ์ ตระกูลศรี เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
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272 นายดาวิทย์ ทิพจันทร์ Specialist 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

273 นายดิษพงษ์ สังคต Specialist 
274 นายตั๊ก เจริญพันธ์ ผู้จัดการ 
275 นายตันติกร ตันบุญเจริญ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
276 นายทรงพล มงคลธง เจ้าหน้าที่สำรวจเหตุ 
277 นายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาค 
278 นายทวีศักดิ์ เปรมกมล ผู้ช่วยผู้จัดการ 
279 นายทศพร อมรรัตนดิลก เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
280 นายทิวา ประจุดทะเน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
281 นายธเนส ทยานุกูลวัฒน์ Specialist 
282 นายธไนศวรรย์ โยธาจันทร์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
283 นายธนกฤต ไชยริปู Specialist 
284 นายธนกฤต วันพิรัตน์ Specialist 
285 นายธนธรณ์ หรุ่มวิสัย Specialist 
286 นายธนากร จ้อยมีผล เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
287 นายธนิตย์ ชุ่มชื่น Specialist 
288 นายธรรณพ สุจิรัตน์ Specialist 
289 นายธรรมศักดิ์ วิสัยจร ผู้จัดการ 
290 นายธวัชชัย โพชะเรือง ผู้จัดการ 
291 นายธวัชชัย ศุภพิชพงษ์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
292 นายธวัชชัย อุ่นจันที เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
293 นายธัญญา เลาวิลาศ ผู้จัดการ 
294 นายธานินทร์ หงส์นฤชัย เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
295 นายธีทัต มากผล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
296 นายธีรชัย รุ่งเรือง ผู้จัดการ 
297 นายธีรพงษ์ เซียงโส เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
298 นายธีรยุทธ แก้วรักษา Specialist 
299 นายธีรยุทธ งามยิ่งสุรัติ เจ้าหน้าที่รับประกัน 
300 นายธีระพงศ์ คงเมือง Specialist 
301 นายธีระพงศ์ ศรแจ่ม Specialist 
302 นายธีระพงษ์ รักกุศล ผู้จัดการ 
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303 นายธีรัช ปราการชัยสกุล Specialist 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

304 นายธีรัตม์ เกิดคุ้ม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
305 นายนเรศ สุขีวัฒน์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
306 นายนที สังกระจาย เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
307 นายนนทนันท์ ธนรัช เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
308 นายนพดล มั่งเจริญ Specialist 
309 นายนพพร ราษฎร์อาศัย ผู้จัดการ 
310 นายนพพร วงษ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
311 นายนพวรรธน์ ภิรมย์รัตน์ เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
312 นายนภดล แก้วบัว เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
313 นายนภดล จักรบุตร เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
314 นายนริศร์ กัลยาณสันต์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
315 นายนฤพนธ์ สมดี ผู้จัดการ 
316 นายนวพงษ์ อินทรวิชา เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
317 นายนัทธพงศ์ นิลอุบล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
318 นายนันทวดี ชมภูนุช เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
319 นายนิติพันธุ์ รภาจิตติกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
320 นายนิติรัฐ สืบมา เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 8 
321 นายนิยม มูลศรี ผู้จัดการสาขา 
322 นายนิษฐเนตร์ ใจดี เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทีม 1 
323 นายนูร์ดิน กามาอุเซ็ง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
324 นายบรรจบ สุขมาก Specialist 
325 นายบุญธรรม ประยืนยง ผู้จัดการสาขา 
326 นายปฐม เริงหิรัญ Specialist 
327 นายปพนพัชร์ วาศวิเศษพงศ์ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
328 นายประเสริฐ เจริญพร ผู้จัดการ 
329 นายประเสริฐ ธรณีพิศาล ผู้ช่วยผู้บริหารทีม 
330 นายประกาศิต ประดับศรี ผู้ช่วยผู้บริหารทีม 
331 นายประจักษ์ พิษณุทะนงศักดิ์ ผู้จัดการ 
332 นายประดับ สุนทรธนวัจน์ ผู้จัดการ 
333 นายประพันธ์ จันทรจีน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
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334 นายประพันธ์ ศรีนวล เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยานยนต์ 8 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

335 นายประยูร แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
336 นายประวิทย์ อินทิรานนท์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
337 นายประหยัด เทพวรชัย Specialist 
338 นายปริพัตร รักษาพรต เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
339 นายปริวรรต วิจิตรพันธุ์ เจ้าหน้าที่สินไหนทดแทนยานยนต์ 
340 นายปิยบุตร ทวีพูล เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
341 นายปิยะ ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
342 นายปิยะพงษ์ หว่านพืช Specialist 
343 นายพงศกร กิจศิริ Specialist 
344 นายพงษ์เทพ อ่วงอารีย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น 
345 นายพรเทพ เกตุสำโรง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
346 นายพลชัย สุวรรณโชต ิ ผู้จัดการ 
347 นายพลศักดิ์ บุญรอด เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
348 นายพัชระ คำภา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
349 นายพัฒนศักดิ์ บุตรแสน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
350 นายพันธ์ศักดิ ์รักษาวงศ์ เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาสินไหมทดแทนยานยนต์ 

351 นายพิชิต ไชยแพทย์ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
352 นายพิษณุวัตน์ เพียรทำ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
353 นายพิสิษฐ์ กาญจนโชตินนท์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
354 นายภชร จิตต์ประกอบกุล เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
355 นายภัทรพล ศุภกิจบุญชู Specialist 
356 นายภัทรวัฒน์ รุ่งแสง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
357 นายภาณุมาศ สังฆกิจ Specialist 
358 นายภานุพงศ์ รองยาง เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
359 นายภูเบต แสงสุรีย์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
360 นายภูริภัทร ภัทราพรนันท์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
361 นายภูวนาถ เม้ยมิ่ง Specialist 
362 นายมงคล ขุนสะอาด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุยานยนต์ 
363 นายมนตรี ณรงค์สันติ ผู้จัดการ 
364 นายมนัส ทรงเล็กสิงห์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
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365 นายมานพ อินทร์พระยา เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

366 นายมานะ บุญมาก ผู้จัดการ 
367 นายมานะชัย อังคณาวรานนท์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
368 นายมีน มาลี เจ้าหน้าที่สำรวจภัยยานยนต์ 
369 นายยงยุทธ นิสุทธิวรรณ ผู้จัดการ 
370 นายยศธน คหบ์วงค์ ผู้จัดการ 
371 นายยศวร กองแก้ว ผู้จัดการ 
372 นายรฐนนท์ ศรีราณีย์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
373 นายรวิวรรณ เทพบรรหาร เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
374 นายรังสรรค์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
375 นายราเชนทร์ สมัคร์ราช Specialist 
376 นายลัทธพล ถิ่นมาบแค เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
377 นายวรพงษ์ เพชรคุ้ม ผู้จัดการ 
378 นายวรภาคย์ พิพัฒวงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
379 นายวรวิทย์ วาณิชภัทรกุล Specialist 
380 นายวรวุฒิ เพ็ชสีงาม เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
381 นายวรวุฒิ ลาธุล ี เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
382 นายวสันต์ ไวท์ยางกูร ผู้จัดการสาขาระยอง 
383 นายวสันต์ บุญเลิศ Specialist 
384 นายวสุธร วินประเวศ ผู้จัดการ 
385 นายวัฒนชัย บูรณุเมธาพงศ์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
386 นายวันชัย สวมกำปัง Specialist 
387 นายวันนา หวาสุข เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
388 นายวัลลภ อำไพกุลวัฒนา Specialist 
389 นายวายุ กุลอ่อน ผู้จัดการ 
390 นายวิทยา แรงอยู่ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
391 นายวิทูร อปายทัศน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
392 นายวินัย พิมพ์พันธ์ Specialist 
393 นายวินัศ สกุลพลไพศาล ผู้ช่วยผู้บริหารทีม 
394 นายวิรัตน์ สันตานนท์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
395 นายวิริยาภรณ์ บัญญัติเลิศถาวร Specialist 



หน้า 14 จาก 31 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
396 นายวิวัฒน์ กาญจนวิจิตร ผู้จัดการสาขา 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

397 นายวิษณุ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าทีป่ระเมินราคา 
398 นายวิษณุ รัตนประสบ ผู้จัดการ 
399 นายวิสาขะ สวนนุ่ม ผู้จัดการทีมวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
400 นายวีรยุทธ บัวนาค เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
401 นายวีระ พนาสน ผู้จัดการ 
402 นายวุฒิชัย พงษ์เอก เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
403 นายวุฒิวัย มนทิม Specialist 
404 นายศตพร มาลารัตน์ ผู้จัดการ 
405 นายศรัณยพัทธ์ แสงแพร ผู้จัดการ 
406 นายศรายุทธ อภัยพิมพ์ ผู้จัดการภาค 
407 นายศราวุฒิ สุขประชัย เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
408 นายศราวุธ ดอนดง Specialist 
409 นายศราวุธ วะณานิชย์ ผู้จัดการ 
410 นายศิรวัฒน์ อภิรัฐนันทาสิริ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
411 นายศิริเพชร บุตรเทพ ผู้จัดการ 
412 นายศิริชัย เจริญพุฒ ผู้จัดการ 
413 นายศิริชัย คุ้มถิ่นแก้ว เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
414 นายศุภกร สะราคำ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
415 นายศุภกฤต ศักดิภัทรสุนทร Specialist 
416 นายศุภชัย แสนยะมูล Specialist 
417 นายศุภศักดิ์ เบญจวุฒินันท์ ผู้จัดการ 
418 นายสถิตย์ จันทร์วิเศษ เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 
419 นายสถิตย์ สามงามยา เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
420 นายสมเจษฎ์ ประศรีทอง Specialist 
421 นายสมโชค ถนอมกิิตติ Specialist 
422 นายสมโภชน์ ปรัชญาทิต Specialist 
423 นายสมควร จอมพงษ์ ผู้จัดการ 
424 นายสมชาย เพ่ิมพูน Specialist 
425 นายสมบูรณ์ การีกลิ่น ผู้จัดการสาขา 
426 นายสมยศ จงสัจจานุรักษ์ Specialist 
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427 นายสมศักดิ์ กาญจนกิจวณิช Specialist 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

428 นายสมัย สารีบุตร เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยานยนต์ 
429 นายสยาม ตามปัญญา ผู้จัดการสาขา 
430 นายสรวิชญ์ พานเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
431 นายสรวุธ ขอทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยานยนต์ 
432 นายสรัล แก้วชำนาญ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยานยนต์ 8 
433 นายสราวุธ ทรงทองคำ ผู้จัดการ 
434 นายสวัสดิ์ รุ่งเรืองธนพัฒน์ ผู้จัดการ 
435 นายสว่างค์ รัตนสัมฤทธิ์ Specialist 
436 นายสัจจา แข็งขัน เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ 
437 นายสันติ ลาภธนานุกูล เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
438 นายสันติศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการ 
439 นายสาธิต แซ่กอ Specialist 
440 นายสิทธิกร เจียรเจริญ เจ้าหน้าท่ีประเมินราคาสินไหมทดแทนยานยนต์ 

441 นายสิรภพ ปทุมวราภรณ์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
442 นายสิริศิลป์ ถนอมศิลป์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
443 นายสุขสันต์ ยุระตา เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
444 นายสุทธินันท์ ภูลายยาว เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
445 นายสุนทร ช่างสลัก เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
446 นายสุรเชษฐ์ ทองล้น ผู้จัดการสินไหมทดแทนยานยนต์ 
447 นายสุรเดช คล้ายทอง เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
448 นายสุรชัย สระคำ Specialist 
449 นายสุรสิทธิ์ ปาละวัธนะกุล เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
450 นายสุรัตน์ วัฒนาวรรณะ Specialist 
451 นายสุวิจักร์ ศรีวงค์ไชย ผู้จัดการ 
452 นายสุวุฑฒ์ ไพรสิงห์ Specialist 
453 นายสุศงส์ สินสุวรรณ เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
454 นายอดิศร สีแนน ผู้จัดการ 
455 นายอดุลย์รัตน์ ตระการจันทร์ Specialist 
456 นายอธิวัฒน์ สุขโข เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
457 นายอนุชิต โชคทรัพย์สมบัติ Specialist 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
458 นายอนุรักษ ์กิจไพบูลย์เกษม Specialist 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

459 นายอภิชา ปาละสิงห์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
460 นายอภิชาติ แหลมงาม เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุยานยนต์ 
461 นายอภิชาติ โนนสืบเผ่า เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
462 นายอภิชาติ อาทรสิริวัฒน์ Specialist 
463 นายอภิลักษณ์ จันทร์วิภาสวงศ์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
464 นายอภิสัณห์ สิติสีโร Specialist 
465 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สมศรี Specialist 
466 นายอลงกรณ์ กาศทิพย์ ผู้จัดการ 
467 นายอัศวิน ฉายสกุล Specialist 
468 นายอาณัติ ครุธสินธุ์ Specialist 
469 นายอาทิตย์ คงราษี เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
470 นายอานนท์ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
471 นายอานนท์ เพ็งแจ่ม Specialist 
472 นายอานนท์ กิจเมฆ เจ้าหน้าทีส่ำรวจอุบัติเหตุ 
473 นายอานนท์ จงสกุล ผู้จัดการสาขาอยุธยา 
474 นายอานนท์ จวงเจริญ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
475 นายอำนาจ นิยมรัตน์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
476 นายอิทธิพล โสธนะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
477 นายอิทธิพัทธ์ ทองปาน เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
478 นายอิศรา มาลี เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
479 นายอุดม กิตติวรรธโนทัย Specialist 
480 นางสาวนฤมล หมวดเฝือ เจ้าหน้าที่การตลาดธนาคาร 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
481 นางสาววรวลัญช์ ปัญญาภาส เจ้าหน้าที่การตลาด 
482 นายเดชา บุญรักษ์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
483 นายพรรณนวรัตน์ แก้วคำแจ้ง เจ้าหน้าที่การตลาด 
484 นายรุ่งกาญจน์ ทรดี Policy Assessor บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
485 นางสาวชฎาพร ภัทรวิศิษฏ์สัณธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย 

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

486 นางสาวณัฏฐนิช สุนทรนันท Senior Compliance Officer 
487 นางสาวธัญวดี อมรศุภศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล 
488 นางสาวกวินลักษณ์ ทับทิม รองผู้อำนวยการ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
489 นางสาวกัญญานุช พลจันทร์ ผู้จัดการสาขา 

บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

490 นางสาวกัญญาวีร์ สำราญเย็น หัวหน้าส่วนงาน 
491 นางสาวกันหา กุลวงศ์ รองผู้อำนวยการ 
492 นางสาวจารุพัฒน์ สิริภาสคงพัฒน์ รองผู้อำนวยการ 
493 นางสาวชนัญญา บุรารักษ์ หัวหน้าส่วนงาน 
494 นางสาวญาณิศา กฤชเวชมนตรี รองผู้อำนวยการ 
495 นางสาวณัฐธยาน์ ทิมเมฆ รองผู้จัดการสาขา 
496 นางสาวณัฐพร พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ หัวหน้าส่วนงาน 
497 นางสาวธัญญาเรศ ปิ่นกระจาย ผู้จัดการสาขา 
498 นางสาวบุตรีกาญจน์ ศรีดา เจ้าหน้าที่สนับสนุน (การตลาด) 
499 นางสาวพัชรีรัตน์ อินต๊ะแก้ว ผู้จัดการสาขา 
500 นางสาวพิชญาภา เพชรสิทธิ์ ผู้จัดการสาขา 
501 นางสาวพิมลภัทร์ ศิริอนันต์ถาวร เจ้าหน้าที่เลขานุการ 
502 นางสาวมณีรัตน์ คำอ้ายล้าน หัวหน้าส่วนงาน 
503 นางสาวมยุรี ณรงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 
504 นางสาวมัตติกา ภาดี ผู้จัดการสาขา 
505 นางสาววราภรณ์ นิลพุดซา หัวหน้าส่วนงาน 
506 นางสาวศิริวิภา บุญรอด หัวหน้าส่วนงาน 
507 นางสาวสุพัชชา นิรามัยธรรมกร หัวหน้าส่วนงาน 
508 นางสาวสุมณฑา ธนภูรินันท์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
509 นางสาวสุวรรณี สุภาวอ ผู้จัดการแผนก 
510 นางสาวอภิจารวี กงภูเวช รองผู้อำนวยการ 
511 นางสาวอัญชลี แซ่อ้ึง รองผู้อำนวยการ 
512 นายเกรียงศักดิ ์เกรียงศักดาสกุล ผู้อำนวยการ 
513 นายกิตติชัย วีระบริรักษ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 
514 นายคณัสนันท์ นันชัย รองประธานสายงานรับประกันภัย 
515 นายคมกริช วรรณสุข ผู้จัดการสาขา 
516 นายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ 
517 นายทศพร แสนทวีสุข ผู้จัดการสาขา 
518 นายนพรัตน์ งามแป้น ผู้จัดการสาขา 
519 นายพิเชษฐ ปิงเมือง รองผู้อำนวยการ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
520 นายวศิน วงษ์ดี ผู้อำนวยการ 

บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

521 นายวินัย หอสกุลชัย ผู้จัดการสาขา 
522 นายวิรัช พันธ์ทวีวรากร หัวหน้าส่วนงาน 
523 นายสมยศ ไชยชนะ ผู้จัดการสาขา 
524 นายสรวุฒิ สุวรรณ ผู้จัดการสาขา 
525 นายสาธิต พร่างแสงทอง ผู้จัดการสาขา 
526 นางจิรัญญา ชินฉัตริน ผู้จัดการสาขา 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

527 นางฉันท์สุดา ชิตท้วม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
528 นางชลธาร ญาณารณพ รองผู้อำนวยการ 
529 นางชุติภา ทิมเจริญ ผู้จัดการส่วนการตลาด 
530 นางณัฏฐิรา สมรรคะบุตร เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชลบุรี 
531 นางพิชญ์ธาภัค รัตนศิริเมธกุล ผู้จัดการส่วน 
532 นางภัทรกร พิทักษ์วงษ์โยธิน เจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตกรมธรรม์ 
533 นางมนัสนันท์ นึกชอบ เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาชลบุรี 
534 นางรัตนา เพียงดวงใจ เจ้าหน้าที่การตลาด 
535 นางลินดา พานอนันต์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
536 นางวรรณนภา ตั้งสกุล เจ้าหน้าที่การตลาด 
537 นางวิธีรา ยงฤทธิกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมการจ่าย 
538 นางศศิชา อาจหาญ เจ้าหน้าที่การตลาด 
539 นางศิริพร อาภรณ์ธนกุล เจ้าหน้าที่การตลาด 
540 นางสมรัก จงสกุล ผู้จัดการส่วนรับประกันภัย 
541 นางสรวีย์ ทองสุข รองผู้อำนวยการ 
542 นางสาวเกษรา แตงไทย เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม 
543 นางสาวเกษศิรินทร์ ชุมสมุย เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
544 นางสาวเครือวัล ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
545 นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 
546 นางสาวเทพนาฏ ใจปราณี เจ้าหน้าที่การตลาด 
547 นางสาวเมธาวี เสียงเย็น เจ้าหน้าที่การเงิน 
548 นางสาวเรณุภา แก้วศรีนวล เจ้าหน้าที่การตลาด 
549 นางสาวโชติกา อ่อนอุ่นจิตร ผู้จัดการส่วนการตลาด 
550 นางสาวกนกชญา พุกสอน เจ้าหน้าที่การตลาด 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
551 นางสาวกนกวรรณ อำมฤคโชค เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

552 นางสาวกรกนก บุญภา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
553 นางสาวกรรณกร นุ้ยสุข ผู้จัดการสาขา 
554 นางสาวกัญญาภัค วุฒิกุลมาศศิริ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
555 นางสาวกัญญารัตน์ ฉายอรุณ เจ้าหน้าที่การตลาด 
556 นางสาวกันตา ใจคำ เจ้าหน้าที่การตลาด 
557 นางสาวกัลนรัตน์ วิชาทวีภารตัน์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 
558 นางสาวกาญจนา มั่นยืน หัวหน้าทีมรับประกันภัย 
559 นางสาวกุลิสรา น้อยเมฆ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 
560 นางสาวขนิษฐา ทองเจิม เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสารสนเทศอาวุโส 
561 นางสาวขวัญใจ พรหมราชยศ หัวหน้าทีมนิติกรรม 
562 นางสาวคนึงนิตย์ ล่องทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 
563 นางสาวจรัญญา ประภากาศ รองผู้อำนวยการ 
564 นางสาวจันทร์สุดา สมรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
565 นางสาวจารุวรรณ นวลศิริ เจ้าหน้าที่การเงิน 
566 นางสาวจารุวรรณ ภักดีบุญ เจ้าหน้าที่การเงิน 
567 นางสาวจิราภา คำอุบล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
568 นางสาวจุฑามาศ แย้มภิรมย์ศรี เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลสินไหม 
569 นางสาวจุฬารัตน์ เฉลิมศักดิ์ ผู้จัดการสาขา 
570 นางสาวจุฬาวรรณ กัญชนะกาญจน์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 
571 นางสาวฉัตรพรรณ เลิศวศินกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
572 นางสาวฉัตรวดี ศรีกระจ่าง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
573 นางสาวฉัตรวีรยา โชตสิริฉัตรธนา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
574 นางสาวฉัตรอลีนา ทองศิริรุจจิรา เจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตกรมธรรม์ 
575 นางสาวชนกนาต สุขประยูร เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
576 นางสาวชนิดา ยอดภิรมย์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
577 นางสาวชัญญรัชต์ โชติบุญสุพันธุ์ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ 
578 นางสาวฐานมาศ ชูสุข เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
579 นางสาวฐิณัฐตา พิสิทธ์จารุภัทร์ ผู้จัดการ สาขามาบตาพุด 
580 นางสาวฐิติพร พงษ์ศิริ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอุบัติเหตุ 
581 นางสาวฐิติรัตน์ พุทธจันทร์ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
582 นางสาวณชวรรณ อร่ามดี รองผู้อำนวยการ 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

583 นางสาวณัฐกมล เสาวคนธ์ หัวหน้าทีมรับประกันภัย 
584 นางสาวณัฐรดา บุญเรียง ผู้จัดการบริหารทีมสาขาย่อย 
585 นางสาวณิชาภัทร กลั่นเรืองแสง หัวหน้าทีมเรียกร้อง 
586 นางสาวดนิตา บุญพามา เจ้าหน้าที่การตลาด 
587 นางสาวดรุณรัตน์ ทิพยวิชิน IT Manager 
588 นางสาวดลนภา นิลทสุข เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
589 นางสาวดารณีย์ ลิ่วสุวรรณธาดา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
590 นางสาวทรรศนนัทฌ์ กฤษฎิ์เตชคุปต์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
591 นางสาวทรรศนีย์ เสลากลาง เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 
592 นางสาวธัญชนก หาญเชิงชัย เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 
593 นางสาวธัญรดา โชติภาภรณ ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
594 นางสาวธีราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้จัดการส่วน 
595 นางสาวนงนารถ สุวรรณวงศ ์ หัวหน้าทีมธุรการสินไหม 
596 นางสาวนริศรา บุญหนัก เจ้าหน้าที่บัญชี 
597 นางสาวนวพร เสถียรธรรมวิทย์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
598 นางสาวนันทภรณ์ รักมิตร เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
599 นางสาวนาฏยา แสนรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า 
600 นางสาวนิชาภัทร ทองย้อย เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนรับประกันภัย 
601 นางสาวนุชนารถ พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าทีเ่รียกร้อง 
602 นางสาวบุญธิดา หันพะเนิน ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจตัวแทน 
603 นางสาวปฏิญญา นุตโร ผู้จัดการสาขา 
604 นางสาวปฐมา ปริญญาโชติกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
605 นางสาวปณิดา ชัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 
606 นางสาวปราณิศา แช่มช้อย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 
607 นางสาวปรียมาต โสภา เจ้าหน้าที่การเงิน 
608 นางสาวปาริฉัตร ศรีชู เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
609 นางสาวปาริชาติ วรวัฑฒกี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
610 นางสาวปุณิกา โภคทรัพย์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
611 นางสาวพรชนก เทียมปัญญา เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
612 นางสาวพรนภา ปัญญาวณิชบวร ผู้จัดการส่วน 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
613 นางสาวพรรณปพร เดชมา เจ้าหน้าที่การตลาด 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

614 นางสาวพัชรกัญณ์ บำรุง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
615 นางสาวพัชรพรรณ์ หงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 
616 นางสาวพินุชนารถ กายาชัย เจ้าหน้าที่เรียกร้อง 
617 นางสาวพีรญา ศิลปสิริ เจ้าหน้าที่ผลิตกรมธรรม์ประกันภัย 
618 นางสาวภัคภร ป่องเป็น เจ้าหน้าที่การเงิน 
619 นางสาวภัณฑิลา รัชชหะกุล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
620 นางสาวภัสร์สรณ์ ฐิรภัทร์ฐากลุ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
621 นางสาวภัสศศิกาญจน์ เมืองวงษ์ หัวหน้าทีมเรียกร้อง 
622 นางสาวภานิศรา ติปะยานนท์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
623 นางสาวภิรดี สิทธิบรรเจิด เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
624 นางสาวมัลลิกา สิงหเสนีย์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
625 นางสาวยุพยงค์ ดำเวียงคำ ผู้จัดการสาขา 
626 นางสาวยุวนันท์ เล็กสมทิศ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยทรัพย์สิน 
627 นางสาวรตวรรณ ยุติธรรม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
628 นางสาวรัชฎาฑร หมอนทอง เจ้าหน้าที่การตลาด 
629 นางสาวรัตนา ดวงรัตน์มณีโชติ เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายธุรกิจนายหน้า 
630 นางสาวรุจิกาญจน์ จันทรโรจน์ ผู้จัดการกำกับดูแลและบริหารระบบงานคุณภาพ 

631 นางสาววรพิชชา หนูวงศ์ หัวหน้าทีมรับประกันรถยนต์ 
632 นางสาววรรัตน์ คงบุญโสด ผู้จัดการส่วนการตลาด 
633 นางสาววรัญญา วทัญญุตากวิน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
634 นางสาววราภรณ์ บัวยัง เจ้าหน้าการตลาด 
635 นางสาววริศรา แสงนิล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
636 นางสาววริศรา ว่องไว เจ้าหน้าที่ติดตามการจัดซ่อม 
637 นางสาววลัยภรณ์ บริรักวิสิฐศกัดิ์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
638 นางสาววศินี บำรุงราษฎร์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
639 นางสาววัชราภรณ์ ศักดาวัชรานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตกรมธรรม์ 
640 นางสาววัชรี ถิระรักษ์ เจ้าหน้าที่บริการสินไหมอาวุโส 
641 นางสาววารินธรณ์ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่บัญชี 
642 นางสาววิไล นพคุณ เจ้าหน้าที่การตลาด/รับประกันภัย 
643 นางสาววิไลรัตน์ ติวะวงศ์ ผู้จัดการส่วนการตลาด 
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644 นางสาววิภาภรณ์ ไสเสริม เจ้าหน้าที่บัญชี 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

645 นางสาววิภารัตน์ เกิดสุข เจ้าหน้าที่การตลาด/รับประกันภัย 
646 นางสาววิมลรัตน์ แย้มรัตน์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
647 นางสาววิศัลย์ศยา ตั้งสกุลเกียรติ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
648 นางสาววีณา กาดีโรจน์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
649 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ คล้ายทอง เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพ่ือสังคม 
650 นางสาวศิริรัตน์ ตาสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
651 นางสาวศุภชาฎา ทุเครือ หัวหน้าทีมรับประกันภัยรถยนต์ 
652 นางสาวสวัสติญา สอนขวัญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานผลิตกรมธรรม์อาวุโส 

653 นางสาวสัญชลิตา พ่วงพันธ์งาม ผู้จัดการส่วนบัญชี 
654 นางสาวสายฝน ตันกู้เกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสายงาน 
655 นางสาวสาริศา วราศิลป์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
656 นางสาวสิตาภรณ์ สองเมือง เจ้าหน้าที่การเงิน 
657 นางสาวสุธาทินี คำสิงห์ เจ้าหน้าที่งานจ่ายสินไหม 
658 นางสาวสุธาพร กินรี เจ้าหน้าที่การตลาด 
659 นางสาวสุนิษา กาดีโรจน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 
660 นางสาวสุนิษา ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
661 นางสาวสุพรรณรินทร์ จันทราภา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
662 นางสาวสุพรรณี พรมรี เจ้าหน้าที่การเงิน 
663 นางสาวสุพิชชา ใจครุฑ เจ้าหน้าที่การตลาด 
664 นางสาวสุภาพร เตียงงา ผู้จัดการ สาขาร้อยเอ็ด 
665 นางสาวสุรภา ไกยะฝ่าย เจ้าหน้าที่การตลาด 
666 นางสาวหทัยรัตน์ ลิ้มกุล เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพ่ือสังคม 
667 นางสาวหัทยา จริตกูล พิจารณารับประกันภัย 
668 นางสาวหัทยา นครชุม เจ้าหน้าที่ควบคุมการจ่าย 
669 นางสาวอโณทัย มุขโต หัวหน้าทีมระบบข้อมูลสินไหม 
670 นางสาวอภิญญา จันทร์เพชร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเกาะสมุย 
671 นางสาวอมรรัตน์ ภุชงค์อนันต์ เจ้าหน้าทีค่วบคุมการจ่าย 
672 นางสาวอรวรรณ ยุสเปรมานนท์ รองผู้อำนวยการ 
673 นางสาวอรอุษา ดาวล้อม หัวหน้าทีมเรียกร้องสินไหม 
674 นางสาวอัญชนา เหมือนเต็ม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
675 นางสิริพร จันทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักนิติกรรมประกันภัย 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

676 นางสุภาพร เลิศล้ำ เจ้าหน้าที่การเงิน 
677 นางสุมาลี รุจิกุลสิริ ผู้จัดการส่วน 
678 นางสุรินทร์ธร กุลชนะนิมิต ผู้จัดการบริหารผลิตกรมธรรม์ 
679 นางอภิชญา สร้อยเพชร หัวหน้าทีมรับประกันภัย 
680 นางอุบลรัตน์ พูลศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
681 นายเดชา เพ็ชอินทร เจ้าหน้าที่รับเเจ้งอุบัติเหตุ 
682 นายเพียร โตสารเดช ผู้จัดการส่วน 
683 นายเสกสรรค์ เจียมสง่า ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
684 นายเสฐียรพงษ์ ทองเสฐียร เจ้าหน้าที่การตลาด 
685 นายเอกพจน์ แสดงมณี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
686 นายเอกลักษณ ์จันทรัตน์ เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์สาขา 
687 นายแสนศักดิ์ มีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สินไหม 
688 นายโกวิท ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชุมพร 
689 นายโชคชัย อยู่นวล เจ้าหน้าที่การตลาด 
690 นายโสภณัฐ งามขำ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
691 นายไพฑูรย์ ไตรสถิตวร ผู้อำนวยการ 
692 นายไพศาล สุขสงวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
693 นายกฤตภาส วงศ์ตาหล้า เจ้าหน้าที่การตลาด 
694 นายกฤษณ์ วรกิติคุณวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
695 นายกฤษณ์จักรภัทร เวโรจน์ธีรกุล เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอุบัติเหตุ 
696 นายการุณ ชำนาญกุล เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพ่ือสังคม 
697 นายกิตติภพ เกิดบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
698 นายขจรศักดิ์ นครกัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
699 นายคมกฤช นันทิวัฒน์สกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
700 นายชโยดม หอมหวล System Analyst 
701 นายชัชเวชช์ เจษฎาอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 
702 นายชัชชลิต บุญลือ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
703 นายชัยธวัช ธนกรกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
704 นายชัยนันท์ ยังอุ่น ผู้จัดการสาขา 
705 นายชัยยุทธ พรหมเพชร ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี 



หน้า 24 จาก 31 
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706 นายชานนท์ เทพไทย รองผู้อำนวยการ 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

707 นายชุติวัฒน์ เกตุลักษณ์ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
708 นายณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
709 นายณัฐพงศ ์จันทร์นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ติดตามคดี 
710 นายณัฐพงษ์ สิงห์ละคร เจ้าหน้าที่การตลาด 
711 นายณัฐพร ป๊อกเทิง เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
712 นายณัฐพล นะวะทิตย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
713 นายณัฐวัตร นพนนท์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
714 นายณัฐวุฒิ เจริญสุวรรณ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอุบัติเหตุ 
715 นายดนุพล เดชรักษา เจ้าหน้าที่สินไหม สาขากระบี่ 
716 นายดนุพัฒน์ พิมพ์ศรวศ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
717 นายดานียาน มินยุนุ้ย เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ 
718 นายดุจดาว อักษร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
719 นายดุลยวัต กล่ำภากรณ์ เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี 
720 นายทศพล พันธ์มูล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม 
721 นายธนกร ตระกูลมัยผล เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
722 นายธนิตศักดิ์ ภูวเสถียรนิธิกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
723 นายธีระวุฒิ สุขกลับ เจ้าหน้าที่สินไหม 
724 นายนรรัฐ จินนิกร ผู้จัดการส่วนสถิติประกันภัย 
725 นายนรุตม์ ดิษยบุตร เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
726 นายนัฐพงษ์ ศรีสังวร เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคา 
727 นายนิคม โคตุทา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ 
728 นายนิคม รุ่งแท้ทรัพย์ เจ้าหน้าที่การตลาด 
729 นายนิธิ รอดอยู่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
730 นายบวรศักดิ์ ธรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
731 นายบัณฑิต พันธ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
732 นายปฎิภาณ สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
733 นายปรัชญา ยศดำรงโรจน์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
734 นายปรัตถกร เกษรชื่น เจ้าหน้าที่การตลาด 
735 นายปรัธนา คุ้มภัย เจ้าหน้าทีค่วบคุมการจ่าย 
736 นายปัณณทัต ชนะภูมิวานิช เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
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737 นายปิยะพัฒน์ สดีวงศ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

738 นายพงศกร ทวีปะ เจ้าหน้าที่สินไหม 
739 นายพชรพล สุดโต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสาขา 
740 นายพัชรกิจ เสือทอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
741 นายพัฒนพงษ์ เอช.เอ. รองผู้อำนวยการฝ่าย 
742 นายพิชัย บริบูรณ์ หัวหน้าทีมต่ออายุ 
743 นายพิมลสิทธิ์ พรหมผลิน ผู้จัดการบริการสารสนเทศ 
744 นายพิสิษฐ์ ศิริชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ 
745 นายภมร จันทร์พุ่ม หัวหน้าทีมข้อมูลระบบสินไหม 
746 นายภูวนาท ด้วงเสน เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ 
747 นายยศกร ตระการวัฒนกุล ผู้จัดการส่วน 
748 นายรัตนชัย ภิญโญ เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาภูเก็ต 
749 นายราชศักดิ์ เตชวงศ์วิกัย เจ้าหน้าที่การตลาด 
750 นายรุ่งโรจน์ ภวนาคโสภณ เจ้าหน้าที่ตรวจอุบัติเหตุ 
751 นายรุ่งอรุณ มิ่งโพธิ์เตี้ย เจ้าหน้าการตลาด 
752 นายวรวิทย์ วุ้นวงษ์ ผู้จัดการสาขา 
753 นายวสันต์ ศุภจริยวิชัย ผู้จัดการส่วนศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 
754 นายวิเชษฐ์ เจริญยิ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
755 นายวิเชษฐ์ ปานโต๊ะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
756 นายวิไลวรรณ อ่อนฤาชา เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
757 นายวิทยา วงค์ษารัตน์ เจ้าหน้าที่สินไหม อุบลราชธานี 
758 นายวิทยา สัญญารักษ์ ผู้จัดการส่วนเรียกร้องสินไหม 
759 นายวิสา สร้อยยังสุข เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา 
760 นายวิสูตร พรชัยสกุลดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
761 นายวีรชัย ทองเหลือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
762 นายศรัทธาวุฒิ กุหลาบ หัวหน้าสายงาน 
763 นายศราวุธ แก้วเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
764 นายศุภกิตติ ์มะโนพงศ์พันธ์ ผู้จัดการสาขา 
765 นายสมเดช ชูเมือง เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชุมพร 
766 นายสมชาย เพชรรัตน์ หัวหน้าสินไหมรถยนต์ภาคใต้ 
767 นายสมชาย เสือนาค ผู้อำนวยกาารฝ่าย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
768 นายสรายุทธ สมัยสุข หัวหน้าทีมตรวจสอบอุบัติเหตุ 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

769 นายสิริวัฒน์ ศรีสิร ิ เจ้าหน้าที่การตลาด 
770 นายสุทธิโชค ทองเกลี้ยง ผู้จัดการวิเคราะห์ระบบอาวุโส 
771 นายสุทิน ทิมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่าย 
772 นายสุรเชษฐ์ วังคะฮาต เจ้าหน้าที่สินไหม 
773 นายสุรชัย ขำแป้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ 
774 นายสุรวัช ตั๊นเจริญ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอุบัติเหตุ 
775 นายสุรศักดิ์ นาคประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ 
776 นายอนันต์ ชำนิบรรณการ เจ้าหน้าทีร่ับแจ้งอุบัติเหตุ 
777 นายอนิรุจน์ วรรณสุทธิ์ ผู้จัดการสาขา 
778 นายอนุวัตร สิงแก่น เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
779 นายอนุสรณ์ สังขทัต เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 
780 นายอรรถพล มหาพล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
781 นายอลงกต กำลังผล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
782 นายอลงกรณ์ นันทพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สาขาหาดใหญ่ 
783 นายอารีย์ แจ้งเกษตร หัวหน้าทีมตรวจสภาพรถ 
784 นายอำนาจ ประชา ผู้จัดการ สาขากระบี่ 
785 นายอิสรานุวัฒน์ วัฒนสุวรรณ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
786 นายอุเทน ศรีใส รองผู้อำนวยการ 
787 นางศิรประภา เย็นภิญโญ ผู้ช่วยผู้จัดการ 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

788 นางสาวเดือนเต็ม ต่วนเครือ เจ้าหน้าที่ส่วนงานรับประกันภัยทั่วไป 
789 นางสาวกนกวรรณ สถาพร เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส 
790 นางสาวกันตพัฒน์ สุวรรณสิงห์ เจ้าหน้าที่ส่วนงานรับประกันภัยทั่วไป 
791 นางสาวณัฐฐมนต์ วรรณโชต ิ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยทั่วไป 
792 นางสาวดาวใจ พระภูจำนงค์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
793 นางสาวมยุรา แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ส่วนงานรับประกันภัยทั่วไป 
794 นางสาวรุจิรา ตระกรุดแก้ว เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
795 นางสาววริษา ดาทอง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
796 นางสาววิสารัตน์ โชติมโนธรรม เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
797 นายวัชรพงษ์ สวัสดี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
798 นางสาวนิชาภา วงศ์สมิง เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
799 นางสาววรรณนิตรา บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 800 นายธานี บุญวัฒนศิริ ผู้จัดการ 
801 นายอนุชา จิตต์ชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
802 นางสาวธิดารัตน์ ศักดิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าทีลู่กค้าสัมพันธ์ 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

803 นางสาวสโรชา คุ้มจันทึก เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส 
804 นางสาวสรัญญา วิจิตรคุณวัฒน์ Head of Budgeting 
805 นายเจตน์สฤษฎิ์ วุทธานนท์ Bancassurance 
806 นายชยพงศ์ สาตพร ผู้จัดการ 
807 นายณัฐพล โพธิ์ทองนาค Relationship Management 
808 นายระวิ วรรณโณ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
809 นางสาวชวลี เหมาะมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการ 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
810 นางสาวนภาพร ไชยหงษ์ หัวหน้าหน่วยอำนวยการตัวแทน 
811 นายภูวเดช บุญโพธิ ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 
812 นายวิโรจน์ แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน 
813 นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่าย 
814 นางจันทิมา แซ่หลิม เจ้าหน้าที่สินไหม 

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

815 นางนภาพร ลัดดากลม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม 
816 นางนันทรัตน์ เหลืองอร่าม Credit Control Manager 
817 นางสาวกฤติยา ประแดงปุย เจ้าหน้าทีส่ินไหมสาขา 
818 นางสาวณภัทร ไชยบัง Senior Medical Consultant 
819 นางสาวณัฐกมล หอสกุล P&C Recovery & Litigation Specialist 

820 นางสาวณัฐกานต์ ปิยชาตินนท์ Motor Claims Solutions Executive 

821 นางสาวณิฐิวราพรรณ มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
822 นางสาวดรุณี จันทร์พิทักษ์ Claims Solutions Executive 
823 นางสาวดารัตน์ สวนหนองกุง Motor Claims Solutions Executive 

824 นางสาวธนิดา ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่สินไหม 
825 นางสาวธัญญา นีสเนอร์ Medical Consultant 
826 นางสาวผ่องพรรณ เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
827 นางสาวภัทรจรี แย้มสุข เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
828 นางสาวสุพรรษา แก้วสระแสน ผู้จัดการ 
829 นางสาวอัญชลี ยศสมบัติ เจ้าหน้าทีส่ินไหม 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
830 นายเอกชัย ธัญญพืช Supervisor 

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

831 นายกาจนสิทธิ์ เพียรเป็นนิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์ 
832 นายชลภัทร ศักดาเดชเรืองศรี เจ้าหน้าที่บริหารสินไหมสาขา 
833 นายณัฐพล สมบูรณ์กิตติกร เจ้าหน้าที่สินไหม 
834 นายดุสิทธิ์ เสาเวียง เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
835 นายทวีศักดิ์ นาคท้วม ผู้จัดการส่วนสินไหมทดแทนรถยนต์ 
836 นายทศพล จักรสี Motor Claims Solutions Executive 

837 นายประเสริฐ วิวรรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 
838 นายพรสวัสดิ์ ปกใจ้ เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา 
839 นายพิชาภพ ภัทราพุฒิชัย เจ้าหน้าที่สินไหม 
840 นายวรรณา แท่งทอง Senior Learning Operation Officer 
841 นายวสันต์ มีสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ 
842 นายวาฤทธิ์ ชุนส่งศรี Assistant TPA Manager 
843 นายสรภัทร์ พันธุ์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 
844 นายอริยพล อัคเนตร เจ้าหน้าที่แผนกสินไหม P&C 
845 นางแสงเดือน อยู่สุข ผู้จัดการสาขาอาวุโส 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 

846 นางสาวจรัญญา ดอนสนวน Web Designer 
847 นางสาวจินตพร นัยรัตนารักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 1 
848 นางสาวจุไรวรรณ แจ่มจันทร์ System Analyst 
849 นางสาวฉัฐดาว ศรีศุภภัค เจ้าหน้าที่อาวุโส 
850 นางสาวฉัตรปวีน์ งามวงษ์ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน 
851 นางสาวชฎาภรณ์ ชมพัฒน์ เจ้าหน้าทีป่ระสานงานการตลาด 
852 นางสาวชัชชมนต์ ปิยะตานนท ์ ผู้ชำนาญการ 7 กลยุทธ์ธุรกิจรถยนต์ 
853 นางสาวณัฐชยา ฟูตระกูล เลขานุการ 
854 นางสาวณัทนิษฐ์ งามแสง Senior System Analyst 
855 นางสาวนนทิญา ประมงกิจ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
856 นางสาวนันทวัน ทองโกมล ผู้จัดการสาขา 
857 นางสาวบุษยา วงษ์จ้อย เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส 4 
858 นางสาวปัทมา แช่มชูกุล เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส 4 
859 นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทร์ศิริเกียรติ เจ้าหน้าที่อาวุโส 5 
860 นางสาวปิยะนุช ดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท 
861 นางสาวปิยะนุช สุทธิพงศ์เกียรติ์ เลขานุการ 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 

862 นางสาวพัศชานนท์ ศรีเที่ยงตรง ผู้จัดการส่วนงานการตลาด 
863 นางสาวพิชญธิดา นามมูลน้อย เจ้าหน้าที่การตลาด 
864 นางสาวพิมพ์วลัญช์ อ่อนพูล Sr. Project Coordinator 
865 นางสาวพิยดา อักษร เจ้าหน้าที่พับจัดส่งกรมธรรม์ 
866 นางสาวมยุรฉัตร พันไพศาล ผู้จัดการ 
867 นางสาวมาริสา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 
868 นางสาวยุพิน เลี่ยมปรีชา ผู้จัดการส่วนธุรการสินไหม 
869 นางสาวรวิกันต์ ธนดร ผู้อำนวยการอาวุโส 
870 นางสาวรัฐภรณ์ อ่ิมแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 
871 นางสาวรุ่งฤทัย ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 2 
872 นางสาววรนุช แสงอุทัยวรรณ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 
873 นางสาววลัยพรรณ คูวัฒนานุกูล เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2 
874 นางสาววัชราภรณ์ บุญรักษา เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด 5 
875 นางสาววารุณี โยธ ี เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
876 นางสาววิลัยพร ชูพักตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 
877 นางสาววีรยา สุวรรณโสภ ี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานธุรกจิอาวุโส 4 

878 นางสาวศุภัชชา ไมตรีโสภณ เลขานุการ 
879 นางสาวสวิตตา ด้วงหร่าย เจ้าหน้าที่กฎหมาย 
880 นางสาวสิริพร ฤทธิ์บัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
881 นางสาวสุชาดา ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ 
882 นางสาวอภิวรรณ หวังเจริญไพศาล เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 
883 นางสาวอรนุช พิณพรหม เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์อาวุโส 
884 นางสาวอรอุมา สอนลา เจ้าหน้าที่การเงิน 
885 นางสุวภัทร ปานขาว เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส 
886 นายเฉลิมเกียรติ ฐิติพิศุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส 
887 นายเทอดศักดิ์ ชนะภัย เจ้าหน้าที่กฎหมาย 
888 นายเรวัฒน์ จุลกะรัตน์ เจ้าหน้าที่สินไหมอาวุโส 3 
889 นายเวชยันต์ หูสันเทียะ System Analyst 
890 นายไพรัช ฉลวย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุอาวุโส 4 
891 นายกตบดี ปะติเก เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนอาวุโส 4 
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892 นายกนกพนธ์ ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ ผู้จัดการสาขา 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 

893 นายกรวีร์ จิตรภาวนา เจ้าหน้าที่อาวุโส 5 
894 นายกิตติ กรองมะเริง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน 
895 นายจิรัชย์ ดวงจำปา Web Developer 
896 นายชัยรัตน์ มุงคุณ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 
897 นายชินพัฒน์ เจียมอยู่ เจ้าหน้าที่อาวุโส 4 
898 นายฐิติรัฐ คงพ่ึง ผู้จัดการสาขา 
899 นายณรงค์ ทองย่อย เจ้าหน้าที่บริการสินไหมอาวโุส 4 (ร้อยเอ็ด) 

900 นายตติยะ อภิบาลสมุทร Senior System Administrator 
901 นายทรรณรต แก่นมั่น เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 
902 นายธนาวุฒิ พิลาศรี เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 
903 นายธวัชชัย อ่ำห่วง เจ้าหน้าที่ติดตามผลคดีอาวุโส 3 
904 นายธีรยุทธ ภิญโญภูม ิ ผู้จัดการส่วนอาวุโส 
905 นายธีระพงศ์ ถวิลวงษ์ System Analyst 
906 นายนิกร มานะ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนอาวุโส 
907 นายนิธิโชติ พัฒนเสว ี เจ้าหน้าที่สินไหมอาวุโส 
908 นายบวรพัฒน์ นามแก้ว เจ้าหน้าที่การตลาด F&I 2 
909 นายปริยวิศว์ สวัสดิวงค ์ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 
910 นายปัญจพล ทองอำไพ เจ้าหน้าที่เทคนิค และวิศวกรรมระบบ 
911 นายปิติ รัตนสุนทร ผู้จัดการ สาขาหาดใหญ่ 
912 นายปิยพงษ์ วรรณพงษ์ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส 3 
913 นายพงศ์สวัสดิ์ ศรีวัลลภ เจ้าหน้าที่สินไหมอาวุโส 
914 นายพสิษฐ์ รอดศิริวัฒนกุล เจ้าหน้าที่สินไหม 
915 นายพัลลภ สายจารุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 3 
916 นายพีรพงศ์ จตุระบุล เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 2 
917 นายภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์ ผู้จัดการส่วน 
918 นายมณฑล ประจุลฬา เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป 
919 นายมากดี จงสุขสังวร เจ้าหน้าที่บริการสินไหม 2 จังหวัดตาก 
920 นายมานพ กูลแล เจ้าหน้าทีบ่ริการสินไหม 2 จังหวัดพะเยา 

921 นายรัตน์ชัย เหล่าเมลี เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2 
922 นายวรเดช แช่มศักดิ์สิทธิ์ Business Analyst 
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923 นายวรรณศักดิ์ สุขจิตร เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 

924 นายวัชชระ สานนท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
925 นายวิชัย ธรรมากรกุล ผู้เชี่ยวชาญ 8 
926 นายวิทยา มัณฑนาศิลป์ Senior Section Manager 
927 นายวิรัทธิ์พล น้อยอามาตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
928 นายวีรศักดิ์ ลักษณะพาหุ เจ้าหน้าที่สินไหมอาวุโส 
929 นายวุฒิกร ชัยชนะธรรม เจ้าหน้าที่บัญชี 
930 นายศรัณย์ หาญณรงค์พาณิชย์ เจ้าหน้าที่สินไหมอาวุโส สาขาหาดใหญ่ 
931 นายศัลยวิชญ์ ปานรินทร์ เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาภูเก็ต 
932 นายสมเกียรติ คล้ายเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 
933 นายสรวิชญ์ อภิวัฒน์กิจธนา เจ้าหน้าที่สินไหมอาวุโส 
934 นายสันติ พรหมวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสสินไหม 3 
935 นายสุเทพ ขันธโสภา ผู้อำนวยการอาวุโส 
936 นายสุเทพ ชูเช่น ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน 
937 นายสุขเชษฐ์ เมฆพิทักษ์กุล เจ้าหน้าทีต่รวจสอบอุบัติเหตุ 
938 นายสุขสันต์ ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่สินไหม 
939 นายสุชาครีย์ ลดาวรรษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน 
940 นายสุชาติ สิงคะเนติโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย 
941 นายสุดสมุทร แซ่ลู เจ้าหน้าที่บัญชี 2 
942 นายสุรศักดิ์ มูลแมง ผู้จัดการ 
943 นายสุรีรัตน์ ปิ่นประดับ ผู้จัดการสาขา 
944 นายอรรถพร บุญนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน 
945 นายอรรถพล สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ประเมินราคาอาวุโส 4 
946 นายอารีย์ วันแอเลาะ Senior Executive Vice President 

947 นางสาวปาณิศา สิทธิตถะวงศ์ เจ้าหน้าที่สินไหม 
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

 

ลงช่ือ                     ผู้รายงาน 

นางสาวกัลยา จุกหอม 
ผู้จัดการฝึกอบรม 

30 พฤศจิกายน 2564 


