
ล ำดบั สังกัด

1 คุณ กษมา น่วมอยู่

2 คุณ กอบกานต์ ตระหง่านศรี ส านักงานบัญชีและทนายความกอบกานต์การบัญชี ระยอง

3 คุณ กอบกุล เจริญธรรมวัฒน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนากิจ ระยอง

4 คุณ กัลยวรรธน์ อรรถนานนท์ BeautyOnlinePattaya

5 คุณ กาญจนา จงวิลัยวรรณ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จงวิ อินเตอร์เทรด

6 คุณ ขวัญใจ ดอนจันทร์เจริญ บจก. วิวัฒน์พานิช กรุ๊ป

7 คุณ งามนิจ เชาว์วิศิษฐ บริษัท เอ็มแอนด์เอ็น เทรดด้ิง (2001) จ ากัด

8 คุณ จเร สมุทรรัตน์ สวนผลไม้

9 คุณ จันทนา ด ารงค์เจริญ

10 คุณ จันทนา ทิมเทีย่ง

11 คุณ จ าเนียร ยินดี

12 คุณ จ าลอง จริยภูมิ ค้าขาย

13 คุณ จิตพร ศิริสมบูรณ์สิน All in one travel

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม
ส่งเสริมให้ควำมรู้ดำ้นกำรประกันภัยแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ในหัวขอ้"ประกันภัยถูกทำง สร้ำงเกรำะให้ SME"
วันศุกร์ที ่2 สิงหำคม 2562

ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด ์สปำ จังหวัดระยอง

รำยชื่อ



14 คุณ จุฑามาศ สุพร VSP CLINIC

15 คุณ ฉันท์ พรมทา ค าอ้ายค้าของเก่า

16 คุณ เฉลิง ออมศิริ สวนผลไม้

17 คุณ ชญามณี พิริยะวณิชย์ ทิวาโฟโต้แลป

18 คุณ ชัดชารี เชาว์วิศิษฐ บริษัท เอ็มแอนด์เอ็น เทรดด้ิง (2001) จ ากัด

19 คุณ ฐิตารีย์ เมฆไพศาลศิลป์ บจก. ดี.พ.ีท.ี แอดวานซ์ แอนด์ซัพพลาย

20 คุณ ณราวุฒิ ธนาธัญสิริ สถานตรวจสภาพรถ

21 คุณ ณัชชานันท์ หิรัญรักษ์ ฟ้า ซักอบรีด

22 คุณ ณัฐสินี ถิ่นธพธิว์งค์ บริษัท ออโตเมเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด

23 คุณ ทรงธรรม พัฒนพงษ์อนันต์ ร้านอาหาร

24 คุณ ทวีสิน ทัพพกุญชร บจก. ทรงสินอิเล็คทริค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 2019

25 คุณ ทัศนา  อ่อนอิ่มสิน YaYa เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพือ่สุขภาพ

26 คุณ ทัศนิด แสนลุ่ม ค าอ้ายค้าของเก่า

27 คุณ ท านุ จรรยารักษ์ ค้าขาย

28 คุณ ทินการ ลาวัณย์เสถียร บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ)

29 คุณ ทิพธัญญา นิ่มนุช  บจก. ไอย์ทิพ คอร์ปอเรชั่น

30 คุณ ธนภณ รุ่งเดชาธราโชติ กาแฟอร่อยดี

31 คุณ ธนะเมศฐ์ นพวัฒนโรจน์ บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (พนักงาน)



32 คุณ นันทิยา ธรรมสอน กาแฟอร่อยดี

33 คุณ นภัสสร พรมโสภา

34 คุณ นันท์ลักษณ์ คหัฐนเศรษฐ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดออโรร่า แมชชีนแอนด์ซัพพลาย

35 คุณ นันทิยา ธรรมสอน กาแฟอร่อยดี

36 คุณ นุ ทิมเทีย่ง ค้าขาย

37 คุณ บังอร ลุคามคูหา ค้าขาย

38 คุณ บุญธรรม ศุภาพ ค้าขาย

39 คุณ บุญเสริม ตระหง่านศรี ส านักงานบัญชีและทนายความกอบกานต์การบัญชี ระยอง

40 คุณ เบญญาพร แสงวิลัย บริษัท น้ าด่ืมเมืองแกลง จ ากัด

41 คุณ ปกป้อง ชุ่มจิตต์ ค้าขาย

42 คุณ ประไพ รัตน์เพชร ค้าขาย

43 คุณ ประภาพร ปัน้โต โรงเรียนอุดมวิทยา

44 คุณ ประสิทธิ ์ปัน้โต โรงเรียนอุดมวิทยา

45 คุณ ปริษา กนกวัชรโชติ เคเอสเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

46 คุณ ปาริชาติ ร่ืนรมย์ น้ าด่ืมวังศิลา

47 คุณ พจมาณ พุม่ขจร บริษัท ออโตเมเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด

48 คุณ พนิดา สุดตะชา สถานพยาบาลเวชสุพร

49 คุณ พรหมมินทร์ ชากะลัท ธุรกิจท่าทราย



50 คุณ พาขวัญ ประกอบการ บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (พนักงาน)

51 คุณ พิบูลย์ สุปัญญา หจก. ไมโคร บิสซิเนส

52 คุณ พีรดา ตระกูลบุญไพศาล ร้านอมรพรรณการเกษตร

53 คุณ เพ็ญศรี สุขสวัสด์ิ ค้าขาย

54 คุณ ไพโรจน์ กิติลันทร์

55 คุณ ภักดี อุตสาหะ

56 คุณ มณฑา สุวรรณพิทักษ์

57 คุณ มณเฑียร ยมหา ค้าขาย

58 คุณ มาลี สุวรรณพิทักษ์ ค้าขาย

59 คุณ แมน เชาว์วิศิษฐ
บริษัท เอ็มแอนด์เอ็น เทรดด้ิง (2001) จ ากัด

60 คุณ ยรรยง รินทรานุรักษ์ บจก. วิวัฒน์พานิช กรุ๊ป

61 คุณ ยงยุทธ ปิยะบรรหาร ร้านอาหาร

62 คุณ ราตรี ไทยเพช์รกุล บริษัท ไวร์โปรดักส์ จ ากัด (สีทาบ้านและอุปกรณ์อื่นๆ)

63 คุณ ล าพูล พันธัง

64 คุณ วรรณพร พิมพ์พล Maithai Property

65 คุณ วาสนา จันประเทือง ค้าขาย

66 คุณ วารุณี บุญนะ ข้าวหมากแม่มนัส

67 คุณ วาสนา ระยอง ค้าขาย



68 คุณ วิศิษฐ์ ตระหง่านศรี ธุรกิจโรงแรม

69 คุณ วิรัตน์ รุทธวารี ค้าขาย

70 คุณ ศศิวิมล สังข์สุวรรณ บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (พนักงาน)

71 คุณ ศศิวิรยา พิเชฐจ ารัสชีพ บริษัท แอสซิสต์ มี จ ากัด

72 คุณ ศรีนวล ชื่นชม ค้าขาย

73 คุณ ศุภานัน ชาลี สถานตรวจสภาพรถ

74 คุณ สมชาย แม่นปืน รับเหมาไฟฟ้า

75 คุณ สมพร ปัน้โต โรงเรียนอุดมวิทยา

76 คุณ สรวิศ พรรษา บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (พนักงาน)

77 คุณ สามารถ  ดวงวิจิตรกุล Crenovative Craft Co.,Ltd

78 คุณ สุกัญญา รัตนเพ็ชร

79 คุณ สุชาดา เสาร์ผา

80 คุณ สุดาวดี โนนทนวงศ์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ระยอง

81 คุณ สุทธิ ศรีธาราม รีสอร์ทเกาะเสม็ด

82 คุณ สุจินต์ ต้ังไพบูลย์วนิช สวนสนรีสอร์ท

83 คุณ สุชิน วิริยะพงษ์ ค้าขาย

84 คุณ สุพรรษา พิลาค า บริษัท แอสซิสต์ มี จ ากัด

85 คุณ สุรศักด์ิ ดอกไม้เทียน ศรีสมพร ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง



86 คุณ สุวรรณ พันธัง ค าอ้ายค้าของเก่า

87 คุณ สุวรรณา วิเศษศรี ค้าขาย

88 คุณ เสาวลักษณ์ พรหมประเสริฐ Kpi

89 คุณ เสียน วิริยะพงษ์

90 คุณ โสภา วิริยะพงษ์ ค้าขาย

91 คุณ โสภา สกลุกล้า

92 คุณ อักษร พรมเวช

93 คุณ อนุวัช ชาลี สถานตรวจสภาพรถ

94 คุณ อัญชลี ไทยเจริญ

95 คุณ อรุณี สุขาจิตต์

96 คุณ อรอนงค์ สวัสด์ิภูมิ บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (พนักงาน)

97 คุณ อิรวดี ศรีธาราม รีสอร์ทเกาะเสม็ด

98 คุณ อุดม อังควินิจวงศ์ ค้าขาย

99 คุณ เอกภพ ลาวัณย์เสถียร
บริษัท สตาร์มันนี่ จ ากัด (ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ)

100 คุณ เอนก พรมเนตร์ Vpไลท์ต้ิง

101 คุณ เอี่ยม พร้อมเพียง ค้าขาย

102 คุณ ไอยรีลดา จิรโชคชยานันทร์ บจก. จิตต์โกศล

103 คุณ สุรพล สุทธจินดา สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง



104 คุณ เฉิดฉวี ไกรเพ็ชร์ ส านักงานสรรพากรพืน้ทีร่ะยอง

105 คุณ ธีระยุทธ สุวรรณรงค์ ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดระยอง

106 คุณ นรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดระยอง

107 คุณ วนา อันชัน ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดระยอง

108 คุณ วิชัย แซ่หล่ิว ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดระยอง

109 คุณ จิวัฒน์ วารีรัตนโรจน์ นายกสมาคมประมง ระยอง

110 คุณ สุวรรณา โตต๋ี สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ว จังหวัดระยอง

111 คุณ ปรีดี วริลุน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง

112 คุณ ปรีดา ศรีโรจน์จริยา ธนาคารกสิกรไทย

113 คุณ วรลักษณ์ ทิพยกุล ธนาคารกสิกรไทย

114 คุณ โกมล นาคสิงห์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

115 คุณ จิรวัฒน์ ศรีตะวัน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

116 คุณ ชาลีนา อาดัม ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

117 คุณ เรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

118 คุณ ลอองดาว จันทร์หม่อน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

119 คุณ สบสันต์ จันทรถง ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

120 คุณ สุพรรณ วรรณโวหาร ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

121 คุณ กันทิมา ทางเรือ ธนาคารออมสิน



122 คุณ กาญจนา วิเชียรวรรณ์ ธนาคารออมสิน

123 คุณ เขมิกา ชนะสิทธิ์ ธนาคารออมสิน

124 คุณ ณัฐปภัสร์ ยิ้มแก้ว ธนาคารออมสิน

125 คุณ ธนัญชัย บุญอนันต์ ธนาคารออมสิน

126 คุณ บุญยรัตน์ เพชรสัมฤทธิ์ ธนาคารออมสิน

127 คุณ ประกายรุ้ง ไชยศิลป์ ธนาคารออมสิน

128 คุณ วรรณพร ยินดี ธนาคารออมสิน

129 คุณ วิทยา สดใส ธนาคารออมสิน

130 คุณ สุดาวดี โนนทนวงศ์ ธนาคารออมสิน

131 คุณ อัจนา ในสุวรรณ ธนาคารออมสิน

132 คุณ ประเดิมชัย คงสุวรรณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

133 คุณ วิสาข์ ผ่องแผ้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

134 คุณ สมมิต บูรพา ธนาคารกรุงเทพ

135 คุณ กัญรนัช บุญม่วง ส านักงานตัวแทนคุณกัญรนัช บุญม่วง

136 คุณ  ดลพร เผ่าภูรี บจก. พีดีเอ ประกันเพือ่นคุณ

137 คุณ กิตติ แซ่ต้ัง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ ากัด

138 คุณ จักรกฤษ ปานยิ้ม บมจ. ไทยประกันชีวิต

139 คุณ จิรฐา รัตนพงศ์ ประกันวินาศภัย



140 คุณ จุฑาพร ฉัตรบรณจรัส บมจ. ไทยประกันชีวิต

141 คุณ ชรินทร์ทิพย์ ถาวรวิริยะนันท์

142 คุณ ฌาวรถ บุษราตระกูลนาค Tmbroker

143 คุณ ฐิฒารีย์ อาตสามารถ ประกันวินาศภัย

144 คุณ ธัญภา แก้วเนตร Tmbroker

145 คุณ ธีรดา คงเพชรศักด์ิ ประกันไว้ก่อน

146 คุณ นฤภร ปานยิ้ม บมจ. ไทยประกันชีวิต

147 คุณ พรมงคล เจริญพรต บมจ. ไทยประกันชีวิต

148 คุณ พัชรี ไชยภูมิ AIG

149 คุณ พัทธ์พิชญ์ศุภา พลสวัสด์ิ บริษัท พีดีเอ ประกันภัย จ ากัด

150 คุณ พิศาล แซ่อึ้ง บมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย

151 คุณ พูลศักด์ิ ฟ้ากระจ่าง

152 คุณ วรนุช วรเวช ส านักงานตัวแทนคุณกัญรนัช บุญม่วง

153 คุณ วสวัตต์ิ รัตนากรพิพัฒน์ บริษัท ฟา เฟม โบรคเกอร์ จ ากัด

154 คุณ สินากร โววาด บมจ. ไทยประกันชีวิต

155 คุณ สุรพง จันทนี ประกันภัยระยอง

156 คุณ สุวดี แก้วหานาม นายหน้าประกันวินาศภัย

157 คุณ แสนสิริ เมืองโคตร ส านักงานตัวแทนคุณแสนสิริ เมืองโคตร



158 คุณ อานนท์ พนัสอนุสรณ์ ส านักงานตัวแทนคุณอานนท์ พนัสอนุสรณ์

159 คุณ อ าไพ ใจแก้ว บจก. พีดีเอ ประกันเพือ่นคุณ

160 คุณ อุริสา ศรีพยุงฉันท์ ตัวแทนประกันวินาศภัย

161 คุณ กชกร หล่ิมประเสริฐ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

162 คุณ ชิดชนก ธรรมกิตติคุณ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

163 คุณ ฐานิสร บุกบุญ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

164 คุณ ณัฐดนัย เซียวสธนกุล บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

165 คุณ ณัฐดนัย เซียวสธนกุล บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

166 คุณ เทพรินทร์ ทิพย์โอสถ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

167 คุณ ธนพร สุนทรชาติชัย บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

168 คุณ ธนวันต์ สุวรรณโพธิ์ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

169 คุณ ธฤตวรรณ สงวนรัตน์ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

170 คุณ ประพิมพ์พรรณ สดใส บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

171 คุณ เพ็ญภักด์ิ คงเปีย่ม บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

172 คุณ สุชานรี เซียวสธนกุล บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

173 คุณ กุลภาญา สกุลกล้า บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

174 คุณ สุมิตตา เขียวดี บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

175 คุณ วราภรณ์ ภูมิวราภรณ์ บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ



176 คุณ กนกวรรณ แซ่กัว บมจ. ไทยประกันชีวิต

177 คุณ จันจิรา ปรีชากรกลกิจ บมจ. ไทยประกันชีวิต

178 คุณ ณัชชานันท์ หิรัญรักษ์ บมจ. ไทยประกันชีวิต

179 คุณ ทิพวรรณ สันทนานุการ บมจ. ไทยประกันชีวิต

180 คุณ ธนวรรณ ศรีสุโข บมจ. ไทยประกันชีวิต

181 คุณ ปณัชชา สุนทรเวชพงษ์ บมจ. ไทยประกันชีวิต

182 คุณ ประจบ ตัมพานุวัตร บมจ. ไทยประกันชีวิต

183 คุณ ปรีดา ถนอมจิต บมจ. ไทยประกันชีวิต

184 คุณ พรสุนีย์ ปรุงแต่ง บมจ. ไทยประกันชีวิต

185 คุณ ยุพิน สนิทเหลือ บมจ. ไทยประกันชีวิต

186 คุณ รักชนก เจริญกิจ บมจ. ไทยประกันชีวิต

187 คุณ วณีย์ดา อาภาจันทร์ บมจ. ไทยประกันชีวิต

188 คุณ ศิริพักตร์ ซ่ือตรง บมจ. ไทยประกันชีวิต

189 คุณ หัสทณี งดงาม บมจ. ไทยประกันชีวิต

190 คุณ อธิคุณ สันทนานุการ บมจ. ไทยประกันชีวิต

191 คุณ อนัญญา กตัญญู บมจ. ไทยประกันชีวิต

192 คุณ ณฐา วุฒิกรธรากุล บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต

193 คุณ จิรานุวัฒน์ โภคทรัพย์ บมจ. น าสินประกันภัย



194 คุณ อนุชา  เผ่ือนผ้ึง บมจ. น าสินประกันภัย

195 คุณ ธวัชชัย  อาด า บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

196 คุณ มัณฑนา  พุกกะรัตน์ บมจ. เมืองไทยประกันภัย

197 คุณ อรวรรณ พฤกษ์พนารัตน์ บมจ. มิตรแท้ประกันภัย

198 คุณ บริภัค ดงภูยาว บมจ. เอไอจีประกันภัย(ประเทศไทย)

199 คุณ สิชา กีรติภัทรกุล บมจ. เอไอจีประกันภัย(ประเทศไทย)

200 คุณ แสงเดือน อยู่สุข บมจ. ไอโออิ กรุงเทพฯ ประกันภัย (ระยอง)


