
หน้าท ี1 / 9   

 

 

 

ประเภท : นิติบุคคล 
 

ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขทีใบอนุญาต 

1 บจก. 724 มารเ์กต็ ว00003/2549 

2 บจก. ๙ สงิหโ์บรกเกอร ์ ว00010/2561 

3 บจก. กรุงเทพลสิซงิ อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00028/2564 

4 บจก. เกท็สมารท์ อนิชวัรนัซ์ โบรคเกอร ์ ว00258/2531 

5 บจก. ควอลติ ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00026/2546 

6 บจก. ควกิ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00007/2558 

7 บจก. คอมแพร์เอก็ซ์เพรส นายหน้าประกนัภยั (ประเทศไทย) ว00016/2553 

8 บจก. ควิ โบรกเกอร ์ ว00031/2565 

9 บจก. เค อนิชวัรนัซ์ โบรคเกอร ์ ว00004/2558 

10 บจก. เคพเีอน็ อนิชวัร์รนัส ์โบรกเกอร ์ ว00030/2559 

11 บจก. เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ว00001/2556 

12 บจก. โคโรเนท โบรกเกอร ์ ว00166/2521 

13 บมจ. เงนิตดิลอ้ ว00015/2556 

14 บจก. จสัท ์โบรกเกอร ์ ว00001/2566 

15 บจก. จเีอสอ ี2010 อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00023/2553 

16 บจก. เจมาร์ท อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร ์ ว00013/2556 

17 บจก. โชคด ีโบรคเกอร ์ ว00007/2559 

18 บจก. โชตอินันต ์โบรกเกอร ์ ว00020/2545 

19 บจก. ซกิน่า โบรกเกอเรจ แอนด ์มาร์เกต็ตงิ (ประเทศไทย) ว00002/2550 

20 บจก. ซลิคส์แปน อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร์เรจ ว00005/2543 

21 บจก. เซน็ทรลั อนิชวัรนัส ์เซอรว์สิเซส ว00033/2547 

22 บจก. เซน็ทรลั อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00013/2553 

23 บจก. เซฟด ีโบรกเกอร ์ ว00029/2559 

24 บจก. ดวงเจรญิ อนิเตอร ์โบรกเกอร ์ ว00026/2556 

วิธีการค้นหา ชือนายหน้าทีต้องการ จากไฟล ์pdf   

 1)ใช้คาํสงัคน้หา  หรือ กดปุ่ ม ctrl+f พร้อมกนั 
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ข้อมูลนายหน้า บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูล ณ วนัที 16 พฤษภาคม 2566 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

25 บจก. ด๊อกเตอร ์มนันี ว00009/2565 

26 บจก. ดบัเบลิย ูไอ บ ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00020/2548 

27 บจก. เดอะ กู๊ด โบรคเกอร ์ ว00023/2560 

28 บจก. โตโตอ้นิชวัร์โบรคเกอร ์ ว00022/2549 

29 ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จาํกดั(มหาชน) ว00008/2546 

30 บจก. ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร ์ ว00020/2549 

31 บจก. ทกัษณิ คอนซลัแตนท ์แอนด ์โบรกเกอร ์ ว00262/2531 

32 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) ว00032/2548 

33 บรษิทั ทสิโก้ อนิชวัรนัส ์โซลูชนั จาํกดั ว00006/2556 

34 บจก. ท ีเจ เอน็ อนิชวัร์รนัสโ์บรกเกอร ์ ว00025/2559 

35 บจก. ท ีโบรคเกอร ์ ว00027/2559 

36 บจก. ท.ีพ.ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์(1992) ว00317/2535 

37 บจก. ทที ีอนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด)์ ว00074/2516 

38 บจก. ทปีรกึษาประกนัภยั ชาร์เตอรด์ ว00015/2544 

39 บจก. ทวีดี ีโบรกเกอร ์ ว00013/2558 

40 บจก. ทเีอสเอส อนิชวัร์โบรคเกอร ์ ว00005/2555 

41 บจก. ไทยพาณิชย ์โพรเทค ว00012/2560 

42 บจก. ธนทตั โบรกเกอร ์ ว00027/2562 

43 บจก. นกเงอืก อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00034/2564 

44 บจก. นารา อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00004/2560 

45 บจก. นําทรพัย ์อนิชวัรนั โบรกเกอร ์ ว00268/2533 

46 บจก. นุรกัษ์ อนิชวัร ์โฮลดงิ ว00010/2562 

47 บจก. บสัสแ์คร ์อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00022/2553 

48 บจก. บกิ อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร ์ ว00013/2545 

49 บจก. บเีอสพ ีอนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00012/2554 

50 บจก. บเีอสเอน็ โบรกเกอร์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์ ว00036/2551 

51 บจก. บแีอลเอ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00005/2556 

52 บจก. เบตตา้ อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00004/2557 

53 บจก. เบทเทอร์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์ ว00006/2557 

54 บจก. แบงคอ็ก อนิชวัรร์นัซ์ โบรคเกอร ์ ว00004/2551 

55 บจก. โบลทเ์ทค อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์(ประเทศไทย) ว00017/2559 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

56 บจก. โปร อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร ์ ว00037/2547 

57 บจก. โปรเฟสชนันัล อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00030/2512 

58 บจก. พระราม 3 กรุ๊ป อนิชวัร์รนั โบรคเกอร ์ ว00035/2551 

59 บจก. พ.ีเอม็.ว.ีโบรกเกอร ์ ว00005/2547 

60 บจก. เพอืนแทอ้นิชวัรนัซ์ ว00007/2565 

61 บจก. โพรเกส มลัต ิอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00016/2554 

62 บจก. โพรแอคอนิชวัรนัโบรคเกอร ์ ว00010/2554 

63 บจก. ฟาเฟม โบรคเกอร ์ ว00012/2552 

64 บจก. ฟิน อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00021/2562 

65 บจก. ฟิลลปิ อนิชวัรร์นัส ์โบรกเกอร ์ ว00018/2561 

66 บจก. ฟิวเจอรเ์รดด ีโบรคเกอร ์ ว00018/2553 

67 บจก. ฟูบอน นายหน้าประกนัภยั (ประเทศไทย) ว00005/2549 

68 บจก. แฟร์ด ีโบรกเกอร์ ประกนัภยั ว00012/2562 

69 บจก. โฟร ์อนิชวัร์รนัส ์โบรกเกอร ์ ว00018/2551 

70 บจก. ภูษติ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00012/2558 

71 บจก. มนัคง เอชเอน็อาร ์อนิชวัรนัซ์ โบรคเกอร ์ ว00241/2529 

72 บจก. มาส ิกรุ๊ป (ประเทศไทย) ว00010/2558 

73 บจก. มติรภาพ อนิชวัรนัซ์ โบรคเกอร ์ ว00002/2553 

74 บมจ. มติรสบิ ลสิซงิ ว00022/2561 

75 บจก. ม ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00031/2560 

76 บจก. เมเจอร ์อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00013/2559 

77 บจก. เมโทรอนิชวัรนัซ์โบรคเกอร ์ ว00028/2552 

78 บจก. เมอืงไทย โบรกเกอร ์ ว00018/2555 

79 บจก. แมกซ์ อนิชวัร์ โบรกเกอร ์ ว00020/2560 

80 บจก. ไมต ีโบรกเกอร ์ ว00016/2563 

81 บจก. ยพูดี ีโบรคเกอร ์ ว00025/2549 

82 บจก. ยพูเีอ โบรคเกอร ์ ว00029/2551 

83 บจก. ยโูร-ไทย อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00014/2543 

84 บจก. ยสูไมล์อนิชวัรนัสโ์บรคเกอร ์ ว00010/2563 

85 บจก. ยเูอน็ท ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00023/2564 

86 บจก. รตันกจิ โบรกเกอร ์แอนด ์เซอร์วสิ ว00033/2559 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

87 บจก. แรบบทิ แคร ์โบรคเกอร ์ ว00021/2557 

88 บมจ. ไรเดอร์ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00046/2548 

89 บจก. ลอ็คตนั วฒันา อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) ว00225/2527 

90 บจก. แลมเบริท์ บราเธอร ์อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) ว00010/2552 

91 บจก. ว่องไว โบรคเกอร ์ ว00004/2553 

92 บจก. วชินั โปรเฟสชนัแนล โบรคเกอร ์ ว00009/2551 

93 บจก. วนินิง อนิชวัร ์โบรคเกอร ์ ว00044/2549 

94 บจก. วเีอน็ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00027/2565 

95 บจก. ศรกีรุงโบรคเกอร ์ ว00287/2534 

96 บจก. ศรสีวสัด ิพาวเวอร์ 2014 ว00011/2561 

97 บมจ. สตาร์ มนันี ว00011/2562 

98 บจก. สบาย แมกซ ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00026/2564 

99 บจก. สมายล ์อนิชวัร ์โบรกเกอร ์ ว00016/2561 

100 บจก. สยามสไมล ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) ว00017/2553 

101 บจก. สาทรโบรคเกอร ์ ว00003/2557 

102 บจก. สายฝน อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00018/2557 

103 บจก. สุรกาญจน์โบรกเกอรป์ระกนัวนิาศภยั ว00012/2553 

104 บจก. โสภณสริโิบรกเกอร ์ ว00031/2550 

105 บมจ. หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) ว00006/2559 

106 บจก. อมรนิทร์โบรคเกอร ์ ว00008/2540 

107 บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี ว00027/2558 

108 บจก. ออโต ้สมาร์ท โบรกเกอร ์ ว00004/2548 

109 บจก. ออนไลน์โบรคเกอรป์ระกนัภยั ว00009/2562 

110 บจก. อะมติ ีอนิชวัรร์นัซ์ โบรคเกอร ์ ว00014/2557 

111 บจก. อคัรโบรกเกอร ์ ว00012/2544 

112 บจก. อลัฟ่า แคปปิตอล ว00017/2560 

113 บจก. อาร์เค โบรกเกอร ์ ว00040/2551 

114 บจก. อาร์ท ีโทเทลิ เซอร์วสิ ว00019/2554 

115 บจก. อาร์ทเีอน็ อนิชวัรร์นัส ์โบรกเกอร ์ ว00002/2562 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

116 บจก. อนิชวัร ์เฟรนด ์โบรกเกอร ์ ว00011/2563 

117 บจก. อนิชวัร-์เมท โบรกเกอร ์ ว00035/2547 

118 บจก. อนิชวัรไ์ลน์ โบรกเกอร ์ ว00020/2559 

119 บจก. อนิชวัรไ์วส ์โบรกเกอร ์ ว00022/2560 

120 บจก. อนิชวัรโ์อเค โบรกเกอร ์ ว00014/2553 

121 บจก. อสิระ อนิเตอร ์โบรกเกอร ์ ว00005/2551 

122 บจก. อซี ีอนิชวัร ์โบรกเกอร ์ ว00006/2548 

123 บจก. อุ่นใจ โบรกเกอร์ อนิชวัรนัส ์ ว00006/2547 

124 บจก. เอ พ ีอนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00004/2555 

125 บจก. เอ เอน็ ซ ีโบรกเกอรเ์รจ ว00039/2551 

126 บจก. เอ เอส โบรกเกอร ์ ว00039/2548 

127 บจก. เอ แอล แอล อนิชวัร ์โบรคเกอร ์ ว00016/2556 

128 บจก. เอ.อาร.์ท ีอนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00024/2559 

129 บจก. เอเชยีไดเรค็ อนิชวัรนัส ์โบรคเกอร ์ ว00012/2546 

130 บจก. เอซเีอม็โบรกเกอร ์ ว00017/2558 

131 บจก. เอแซป็ โปรเทคท ์ ว00003/2560 

132 บจก. เอน็.ท.ีอาร์ โบรคเกอร ์ ว00020/2561 

133 บจก. เอน็บเีอน็ โบรคเกอร ์ ว00004/2566 

134 บจก. เอม็ บ ีเค โบรกเกอร ์ ว00006/2564 

135 บจก. เอม็ด ีอนิชวัร ์โบรคเกอร ์(วนิาศภยั) ว00011/2553 

136 บจก. เอม็บทีเีอส โบรกกงิ เซอร์วสิ ว00290/2534 

137 บมจ. เอม็พ ีอนิชวัร์รนัส ์โบรคเกอร ์ ว00002/2557 

138 บจก. เอม็เอน็อาร ์อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00020/2555 

139 บจก. เอส เค เจ โบรกเกอร ์ ว00005/2564 

140 บจก. เอส.เอส.สแตนดารด์ โบรคเกอร ์ ว00019/2547 

141 บจก. เอสจ ีโบรคเกอร ์ ว00014/2559 

142 บจก. เอสพ ีโบรกเกอร ์แอนด ์เซอร์วสิ ว00029/2562 

143 บจก. เอเอ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00023/2550 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

144 บจก. เอเอม็จ ีอนิชวัร ์โบรคเกอร ์ ว00019/2559 

145 บมจ. เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ ว00027/2548 

146 บจก. แอ๊ฟฟินีต ีโซลูชนั ว00017/2556 

147 บจก. ไอ-ไดเรค็ท์ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00008/2551 

148 บจก. ไอบเีอสซ ีโบรคเกอร ์ ว00037/2551 

149 บจก. ไอเอสบ ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00016/2543 

150 บจก. ไอเอสเอ โบรคเกอร ์ ว00022/2552 

151 บจก. ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) ว00012/2563 

152 บจก. ฮกัส ์อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร ์ ว00024/2563 

153 บจก. ฮาวเดน้ แมกซ ีอนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์ ว00021/2552 

154 บจก. แฮนด์ทแูฮนดโ์บรกเกอร ์ ว00014/2560 

155 บจก. ไฮเวย ์ ว00003/2562 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

1 นางสาว เกษสุดา ปิตเิจรญิกจิ 6204010993 

2 นางสาว จรยิา ย่องซ ี 6104001889 

3 นางสาว จณัิฐตา โรจน์ไพศาลนนท ์ 5104005347 

4 นางสาว จติรา หลา้กนัหา 5304010369 

5 นาย เชาว์ รตันอําพล 5204001783 

6 นาง ณฐัรดา มะโน 6204044875 

7 นาย ณฐัวุฒ ิชคทศิ 5304005184 

8 นาง ตรชีฎา รฐัแฉลม้ 6304001655 

9 นาย ตรเีมต พละบญุ 6204013017 

10 นางสาว ตารเกศ เกษมสนัตธิรรม 5404009406 

11 นาย ทวิากร คาํนวนจติร 6404006205 

12 นางสาว ธนิดา กลนิศรสุีข 5204010258 

13 นาง ธมลวรรณ แซห่ลมิ 5904035403 

14 นาย ธวชัชยั ตรสุีขเกษม 6204026430 

15 นางสาว นนภร บรสุิทธญิาณ ี 5704018619 

16 นางสาว นัยนา ตุ่นทา 6304011360 

17 นางสาว บุญตา แซ่เกา้ 5604010721 

18 นางสาว ปนิดา หมุกรอด 5204014475 

19 นาย ประกอบ สุวรรณนึก 5104000730 

20 นาย พงษ์นรนิทร ์ศรสีมบตั ิ 5704010772 

21 นาย พรทว ีศรจีนัทร์แกว้ 6304014855 

22 นางสาว พชัรดิา แซ่หลมิ 6304008798 

23 นาง พชัร ีกติไิพจติร 6204035878 

24 นาย มารุต มะหมนี 4004000396 

25 นางสาว ยุพาภรณ์ ชะตารตัน์ 6204011007 

26 นาย ฤทธริงค์ ขาวดว้ง 5304009144 

27 นาย วศนิ คุณวาส ี 6204054682 

28 นาย วฒันพงษ์ วาทเีสง้ 6204036600 

29 นางสาว วนัวสิาห ์ศรสุีวรรณ 6204031526 

30 นาย วเิชยีร ทองฤทธ ิ 5704007046 

 

ประเภท: บุคคลธรรมดา 
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ลาํดบัที คาํนําหน้า ชือนายหน้า เลขที 

ใบอนุญาต 

31 นาย วษิณุทตั เลยีวสกุล 5304004228 

32 นาย สมศกัด ิสทิธกิาร 6304014842 

33 นาย สนัต ิสุดสาย 6304002303 

34 นาย สามารถ ทองฤทธ ิ 6004020514 

35 นางสาว สุทธาธณีิ สุทธภิ ู 5304011458 

36 นางสาว สุนทร ีมนัม ี 4804002706 

37 นาง สุภาภรณ์ แกว้โศภษิฐ ์ 6304000920 

38 นางสาว สุมาล ีชวีชชัวาล 5304007885 

39 นางสาว สุวรรณพร เกษพะเนิน 6204028424 

40 นาย อนุพงษ์ เกรยีงไกรลปิิกร 5804030767 

41 นางสาว อมรวด ีชคทศิ 6204039149 

42 นางสาว อรพนิ กระสนิธุ ์ 5804019235 

43 นาย อาณตั ิเพช็รเพง็ 6304000110 

44 นางสาว อาทติยา ศรรีกัษา 6104044978 
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ประเภท: Direct Marketing 

ลาํดบัที คาํนําหน้า รายชอืพนักงาน รหสัพนักงาน 

1 นางสาว กชณา คลงัมณ ี 10025260 

2 นาย กฤษดา ภูผา 10031361 

3 นางสาว กุลธดิา  สายโท 10040386 

4 นางสาว จริฐัตกิาล วงศง์าม 10040453 

5 นางสาว จุฑาทพิย ์องึน้อย 10038616 

6 นางสาว ชมยัพร หนัจางสทิธ ิ 10040228 

7 นางสาว ชลทชิา หนูพรหม 10036648 

8 นางสาว ชลธชิา ประยรูยวง 10040234 

9 นางสาว ฐตินัินท ์ คาํรนิทร ์ 10040390 

10 นาย ณฐักานต์ ทพิยศ์ริ ิ 10040447 

11 นาย ตรรีตัน์ ยศวฒันะกุล 10001912 

12 นางสาว ธนันตธ์รญ์  นพพรสนัต ิ 10040387 

13 นางสาว นฤมล ราชสง 10035435 

14 นางสาว นันทนิ ี แสงดา 10040388 

15 นางสาว นุษรา ศรสีอาด  10040459 

16 นางสาว บุญฑรกิา เสตา 10024955 

17 นางสาว พรวไิล พงษ์พยคัฆ ์ 10024954 

18 นางสาว พชิชามณฐ ์บุณยเลศิกติต ิ 10040446 

19 นางสาว เพญ็พชิชา อุทศิ 10036511 

20 นางสาว วาร ีแซ่ยาง 10038502 

21 นางสาว ศศวิรรณ ทองหอม 10030786 

22 นางสาว ศริมิา พยอมหอม 10040229 

23 นางสาว ศุภลกัษณ์ รตันพนัธุ ์ 10028845 

24 นางสาว สตีคีอรเียาะ เจ๊ะเดง็ 10030335 

25 นางสาว สุปราณ ีประธาน 10037779 

26 นางสาว สุภชิญา ฤทธจินัด ี 10040202 

27 นางสาว สุรนิทร แกว้สหีมอก 10009332 

28 นางสาว อาซซีะห ์ดอเลาะ 10030422 

29 นางสาว อาทวิรรณ อนิแพง 10034087 

 


