รายชื่อผู้เสนอขายที่ได้ รับอนุญาตจาก บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ให้ เสนอขาย
กรมธรรม์ ประกันภัยของบริษัทฯ
1. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นิพสั วี ณัชธรณ์ธนั ย์

เลขที่ใบอนุญาต
6001061978

2

นุชจริ นทร์ กุลทะนา

6001050496

3

ณรงค์ฤทธิ์ เหมรา

6001088942

4

คีตภัทร สุขเปี่ ยม

6001068717

5

กฤษณะ ภูริเภรี ฤกษ์

6201055960

6

ศุภวรรณ ดอกกุหลาบ

6001088160

7

ชลสิทธิ์ ตรี วรรณวงศ์

6001088163

8

ฐิ ดายุ บุพศิริ

6001084144

9

ประทุม จันทะนะ

6001094761

10

พิมพา คูณกลาง

6001084149

11

พัทธ์ธีรา สุรศร

6001087014

12

นภา แก้ วพิลา

6001086986

13

ธนันท์รัชต์ คงเพียรภาค

6001087017

14

กวิน สมานแก้ ว

6001100854

15

อัฉราพรรณ อินตะโล

6001101673

16

วันวิสา พันธุ์ปลาโด

6001103614

17

อาพล จีนสืบสุข

6001103567

18

สันติ ภูมิเจริ ญ

6001101663

19

ศิริรัตน์ ศรสุวรรณ

6001101672

20

ไพรวัลย์ เพ็ชรพวง

6001110484

21

สมนึก ลิมะวัชราวงศ์

6101006501

22

พิมพ์ใจ พาชื่น

6001079415

23

ณัฐพัชร์ วุฒิไพศาล

6001079416

24

ศิริรุ่ง ทิศดี

6001062065
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25

วิทยา โสภาฉัตร์

6001062063

26

รุจี อับดุลลา

6101036219

27

โอภาส ช่วยบารุง

6101036218

28

ปภาวริ นทร์ แสงวิมาน

6101073369

29

ธนพล นนทการ

6101073372

30

กาญจนรัชต์ เหล่าบุญสิน

6101073379

31

วิภาวี ทับดิษฐ

6101073376

32

พงษ์ เทพ เอี ้ยมปรีชา

6101075438

33

อัศวิน เจริ ญยิ่ง

6101084793

34

สุนิสา จินดาอินทร์

6101083733

35

ธนชิต แพนนท์

6101083692

36

ชินกร ตะวงษา

6101089138

37

ภคพร วิจิตร

6101089137

38

วรารักษ์ มารัตน์

6101098887

39

จรรญวัฒน์ เจริ ญพิพฒ
ั ธาดา

6101090256

40

วีรวรรณ ชายไพฑูรย์

6101039985

41

มนัสจันทร์ โสธรวัตร์

6101097152

42

ณัฐธนา หลีวิเศษ

6201014728

43

สุรสิทธ สุขแสง

6201022582

44

รัตนธร เจียมวัฒนาเลิศ

6201022583

45

ศุภชัย วงละคร

6201022577

46

วีรยุทธ อาจหาญ

6201030098

47

พรพัสนันท์ สมบูรณ์

6201029569

48

ชลธิชา ศรี สารากร

6201030722

49

ประกาษิต สัจจาวิรุฬห์กิจ

6201030721

50

วรกร สียอด

6201030719

51

ภูษณิศา ศรี ชยั

6201031524

52

เรื องวุฒิ ยิ่งไตรรัตน์

6201036628

53

ภิญญาพัชญ์ นิติกรไตรรัตน์

6201030720

54

ธัญธร ห้ วงสมุทร

6201036629
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55

กาญจนา ปุริมาส

6201036625

56

กันยารัตน์ ทิพย์ชยั มงคล

6201037843

57

อุทมุ พร บุญเรื อง

6201039665

58

พีรพล บุญฺธิไพบูลย์

6201036620

59

อัฉราภรณ์ สีเนินสวัสดิ์

6201036630

60

อรพรรณ สุขเกษม

6201038491

61

จิรภัทร โกศลสิทธิ์

6201038492

62

สุภาวดี ศิริพฒ
ั น์

6201037846

63

มณีรัตน์ โพธิษา

6201036634

64

วีรพงษ์ ชัชวาลย์ปรี ดา

6201038456

65

สิทธิชยั สัจจาวิรุฬห์กิจ

6201038489

66

กรรณิการ์ ชาวงษ์

6201055016

67

พรทิตา ปราบพล

6201055921

68

ศิวาภรณ์ เวสุวรรณ์

6201055012

69

อารี ย์ญา ทองทิพย์

6201055010

70

ศราวุธ ใสแจ่ม

6201055014

2. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคาร
ลาดับ
1
2

ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

เลขที่ใบอนุญาต
ช00013/2546
ช00018/2548

3. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ
1

ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

เลขที่ใบอนุญาต
ช00013/2546

หมายเหตุ
- ข้ อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
- ข้ อมูลนี ้เป็ นเพียงข้ อมูลทัว่ ไปที่เปิ ดเผยเท่านัน้ เพื่อประโยชน์ในการให้ บริ การประชาชน ไม่สามารถนาไปใช้ อ้างอิง
ได้ ตามกฎหมาย
3

