
ล ำดับ

1 นาย กฤติน ปานเเจ่ม

2 นาย กฤติน อัตถากร

3 นาย กัณฐเศรษฐ สุนนท์ราษฎร์

4 นาง กิติยา นพรัตน์

5 นาย กู้เกียรติ มรรคนุภาพ

6 นางสาว เกศรา นิมิบุตร

7 นาย เกษมพันธ์ สิงห์สิรวงษ์

8 นาย ไกรพันธ์  ผาสุก

9 นาย ขจร นาคสวัสด์ิ

10 นางสาว เคญา ยืนยง

11 นาย จตุพล วัตสุนทร

12 นาย จักร์กฤษณ์ ขาวสะอาด

13 นาย จักรพงษ์  อนันต์เรือง

14 นาย จักรพงษ์ แก้วก่า

15 นางสาว จันทรา โลหะญาณจารี

16 นางสาว จ ารัก จันจินดา

17 นางสาว จิตติมา พิสณฑ์ยุทธการ

18 นาย จิราพรรด์ิ ธนศรีสุวรรณ

19 นางสาว จุไรรัตน์ พลราชม

20 นางสาว จุฬาลักษณ์ พิริยฉัตรไชย

21 นาย ชนโชติ จุนนคร

22 นางสาว ชนนิกานต์ ชูศิลป์

23 นาย ชนะชัย เติมพรภักดีกุล

24 นาย ชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ

25 นางสาว ชนาทิพย์ ไชสอน

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำออกค ำส่ังทำงปกครองกรณีพัก

ใช้ เพิกถอน ใบอนุญำตบุคลำกรประกันภัย 

วันท่ี ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓



26 นาย ชยะสิทธ์ิ งามวงษ์

27 นาย ชัยกฤต ชินวรารักษ์

28 นาย ชัยวัฒน์ ศรัทธาวาณิชย์

29 นาย ชาตรี อัครทองสกุล

30 นางสาว ชีวภาส ทองปาน

31 นาย เชิดชัย ทองกุนา

32 นาง ณฐวรรณ มรรคไชยสถาพร

33 นาย ณพล เต้ียมฉายพันธ์

34 นางสาว ณหทัยษ์ ยศภัค

35 นางสาว ณัฎฐนันท์ สารทนงค์

36 นางสาว ณัฐธินีย์  ชัยลาภานนท์

37 นางสาว ณัฐนันท์ ดวงมณฑา

38 นาย ณัฐนันท์ สิงหพันธ์

39 นางสาว ณิชุบล พวงยาว

40 นาย ดนัย จีระรัตนวิไล

41 นางสาว ดวงฤทัย ไชยพงศ์ภักดี

42 นางสาว ดวงสมร อรุณสวัสดี

43 นาย โดม ตรีโชติ

44 นางสาว ทสมา ห่อทองค า

45 นาง ทัชชญา  ภานุรุจพงศ์

46 นางสาว ทัศนี ดวงรัตน์

47 นางสาว เทวิการ์ ออมปริศ

48 นาย ธนาวุฒิ บุญพุฒ

49 นาง ธนิดา คงธนก าจร

50 นาย ธราวุธ นิติอมรรัตน์

51 นางสาว ธริยา เอมะนาวิน

52 นาย ธวัช ทบวอ

53 นาย ธีรพงศ์ ชินวรารักษ์

54 นาย ธีรพงษ์ อิศรภักดี



55 นาย นครินทร์ พ่ึงหรรษพร

56 นางสาว นฎา สินอนันต์วณิช

57 นาง นนทิฌา  แก้วพงษ์ษา

58 นางสาว นฤมล ฉัตรเศรษฐกานต์

59 นาย นัฐพงษ์ พลขาน

60 นาย นายวศพันธ์ุ น่ิงน้อย

61 นาย นาวิน หลงประดิษฐ์

62 นาย นิคม จันคง

63 นางสาว นิศาชล มโนพญา

64 นางสาว นิศาชล สดไธสง

65 นางสาว นุศรา ยศบุญ

66 นาง บงกช  บวรฤกษ์

67 นาย บรรเจิด เหลือจาด

68 นาง เบญจมาศ ธ ารงค์สกุลศิริ

69 นาย ปฏิภาณ สุดอาราม

70 นาง ปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์

71 นาง ประภาพร จาตุรทิศ

72 นาย ประยุทธ ดรุณประสิทธ์ิ

73 นาย ประสิทธ์ิ ศักด์ิสองเมือง

74 นาย ปราโมทย์ สว่างแจ้ง

75 นางสาว ปวีณ์ริศา หอมประเสริฐ

76 นาย ปัณณทัต ถวิลวรรณะ

77 นางสาว ปัทมา กนกด ารง

78 นางสาว ผการัตน์ ม่วงยืนนาน

79 นาย ผัสดี สินบ ารุง

80 นาย พงษ์พิพัฒน์ พงษ์สระพัง

81 นางสาว พรทิพย์ กล่ินทิพย์

82 นางสาว พรยุภา  จอมค าสิงห์

83 นางสาว พรศิรีย์ พิริยกรณ์กูร



84 นางสาว พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์

85 นาง พิสมัย ศุภปัญญา

86 นาย พูลศักด์ิ ชัยพิภพ

87 นางสาว เพ็ญพิชชา เลาห์ทวีรุ่งเรือง

88 นางสาว เพราพรรณ  ทองธิว

89 นางสาว เพียงใจ แซ่ล้อ

90 นาย ไพบูลย์ ศรีอร่าม

91 นาย ภาคภูมิ หมายม่ัน

92 นาง ภิญทอง สรรพศรี

93 นาย ภูมิภัทร จันทจิต์

94 นางสาว มธุรดา มากสมบูรณ์

95 นาย มนู พรมจีน

96 นางสาว มัลลิกา ตติยสถาพร

97 นาย มีชัย วรวัตร์

98 นางสาว มุกขรินทร์ ลาวัณลักขณา

99 นาย โยธิน แตงระย้า

100 นาย รัชกฤซ เบญจพิชัยเดช

101 นางสาว รัชนี เสถียรไพศาล

102 นาย ราชัญ สงวนศักด์ิสันติ

103 นาย ราเชนทร์ ดาวเรือง

104 นางสาว รุ่งอรุณ จันทร์พูล

105 นาย วรพจน์ ปานวิเชียร

106 นาย วรพัฒน์ โอภาสเจริญกิจ

107 นาง วรรณา  อุทิศานนท์

108 นาย วรัตม์ ธนศานติ

109 นางสาว วรางคณา งามจันทร์ผลิ

110 นางสาว วรีวรรณ พลอยจิระชัย

111 นาย วิธี เธียรวงศ์เสถียร

112 นาย วินัย จีรวงศ์สุนทร



113 นางสาว วิภา ฤกษ์เย็น

114 นางสาว วิภาดา พุ่งไพบูลย์

115 นางสาว วิยะดา ค าภาษี

116 นาง วิไล ปรีชาภรณ์

117 นาย วุฒิชัย  วรพจน์

118 นาง ศกุนา ซอสุวรรณมาศ

119 นาย ศราวุฒิ คล้ายไม่

120 นาง ศรีไพร จันทร์บุญ

121 นาย ศาศวัต ชมช่ืนจิตร์

122 นางสาว ศิริพร วันดี

123 นางสาว ศิริพร รุ่งเฉลิมลาภ

124 นาย ศุภชัย ประทุมทอง

125 นางสาว ศุภราพร สมใจ

126 นาย ส่งเสริม สุทธิปัญญา

127 นางสาว สมคิด ช่ืนชม

128 นาย สมชัย เขียวดี

129 นาย สมชัย สุวรรณนิพนธ์

130 นาย สมบัติ ไชยศร

131 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ

132 นาย สรนัฐ สุนทรหงษ์

133 นาย สัมพันธ์ หนูเกล้ียง

134 นาย สามารถ เอ้ือกุลกาญจน์

135 นาย สารัช  รักษาพงศ์

136 นางสาว สาวินี ไชยเชษฐ์พิพัฒกุล

137 นาย สุธี เต็มบุญประเสริฐสุข

138 นาย สุนทร ซิริมหัทธโน

139 นาย สุพจน์  สุดเสนาะ

140 นางสาว สุภัทรา ทาศิลป์

141 นางสาว สุภาพร  สิงห์ชัย



142 นาย สุเมธ ม่วงพันธ์ุ

143 นางสาว สุลักษณา กรมสิงห์

144 นาย ฬียฤทธ์ิ ศิริม่วง

145 นาย องอาจ สมุทรพงษ์

146 นาย อภิชัย พละศักด์ิ

147 นางสาว อมรรัตน์  ศรีกัลยาณบุตร

148 นางสาว อรัญญา โรยนอก

149 นาย อรุณฤทธ์ิ มงคลธรรมกุล

150 นางสาว อ้อ ธรรมแสง

151 นางสาว อารยา เตมีย์ธนะ

152 นาย อ านาจ สุยะนาง

153 นางสาว อิงอร เจียรนัยศิลป์

154 นาย เอกชัย  เกิดทิพย์

155 นาย อเนก  	คีรีเสถียร

156 นาย เอนกพงศ์ เนาวนัด


