่ สานั กงานตัวแทนประกันชีวต
รายชือ
ิ
ที่

รห ัส
AO

่ AO
ชือ

(ข ้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
จ ังหว ัด

่ เจ้าของ AO
ชือ

ทีอ
่ ยู่

โทรศ ัพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

แฟกซ์

อีเมล์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1

340

ราษฎร์บรู ณะ

กรุงเทพมหานคร

กฤณชัช เขียนโกลา

129 ถ.ราษฎร์บรู ณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

083-566-6664

02-428-5555

02-428-5556

221200615.ssli@gmail.com

2

371

พระราม 2

กรุงเทพมหานคร

มนัสนันท์ หิรัญวรวิทย์

98/314 หมูท
่ ี่ 6 ซ. พระราม 2 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

081-813-7008

02-416-0963

02-416-0963

221102614.ssli@gmail.com

3

462

พระราม 2 (2)

กรุงเทพมหานคร

กัญญณั ช อิทธิธันยา

84/13 ซอยพระราม 2 (69) แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

081-351-8314

02-416-0963

02-892-1699

221203436.tsli@gmail.com

4

471

เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่

กรุงเทพมหานคร

แพรสิร ี เตชาชาญ

้ 2 ถนนเพชรบุรต
2922/83(216) อาคารชาญอิสสระ 2 ชัน
ี ด
ั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

089-771-5916

-

-

221503294.tsli@gmail.com

5

484

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

อภิรดี พัดภู่

84/17 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

084-900-9045

-

-

221300481.tsli@gmail.com

6

523

ลาดพร ้าว 122

กรุงเทพมหานคร

ถนอม สุกรีภริ มย์

207 ถนนลาดพร ้าว 122 แขวงคลองเจ ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

089-895-2246

-

-

221102050.ssli@gmail.com

7

525

มีนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

เนาวรัตน์ ตีระอรรถกร

91/231 ถนนสุวน
ิ ทวงศ์ แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพฯ 10510

081-424-3268

-

-

221602659.tsli@gmail.com

8

536

พระราม 2 (3)

กรุงเทพมหานคร

นาราดา คณาทวีทรัพย์

84/12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

081-978-5037

-

-

221401637.tsli@gmail.com

9

557

ท่าข ้าม 24

กรุงเทพมหานคร

อัจฉรา ยาโทน

194/60 ซอยท่าข ้าม 24 ถนนท่าข ้าม แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150

062-426-2635

-

-

221300632.tsli@gmail.com

10

558

อ่อนนุช 39

กรุงเทพมหานคร

พิมพ์ภัชชดา เสถียรอังกูรวรา

5/297 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

080-946-1999

02-102-6336

02-102-6336

221800111.tsli@gmail.com

11

563

นัมเบอร์วัน ราม 2

กรุงเทพมหานคร

สรวีฐ ์ มงคล

424/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

062-656-5226

-

-

221202742.tsli@gmail.com

12

565

เทียนทะเล ซอย 7

กรุงเทพมหานคร

จิตติมาภรณ์ สิทธิพันธ์

33/3 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

083-271-9399

13

582

รามอินทรา ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

ชินาภา รัชต์ธม
ิ า

โครงการ เนโกะปาร์ค เลขที่ 1105/2 ห ้อง E 01 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

093-807-4888

-

-

Ple.ratthima@gmail.com

14

587

ลาดพร ้าว 101

กรุงเทพมหานคร

สิปปภาส พฤทธิพงษ์

2/3 ซอยลาดพร ้าว 101 ซอย 46 (กิตติจต
ิ ต์) ถนนลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

094-156-1635

-

-

221503739.tsli@gmail.com

15

588

ถนนพระยาสุเรนทร์

กรุงเทพมหานคร

ลัดดา พุทธวารีกานต์

1263/12 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

083-096-1646

-

-

221503744.tsli@gmail.com

16

591

เทียนทะเล

กรุงเทพมหานคร

เพ็ญนิภา เคารพ

16/43 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

082-719-2803

-

-

221501017.tsli@gmail.com

17

592

วิภาวดี

กรุงเทพมหานคร

ภัทร์ศศิรย
์ า ชนินทยุทธวงศ์

24/59 หมูบ
่ ้านอยูเ่ จริญ ซอยวิภาวดีรังสิต 37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

065-535-3569

-

-

221604940.tsli@gmail.com

18

594

บางขุนนนท์

กรุงเทพมหานคร

พรสัญญ์ พรหมวิหารแก ้ว

418/10-11 ซอย 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน ้อย กรุงเทพฯ 10700

094-505-4544

19

595

เพชรเกษม สาย 2

กรุงเทพมหานคร

สิรก
ิ ร อินกะทอน

632 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

083-066-6457

-

-

Khaohom23@gmail.com

20

597

สะแกงาม

กรุงเทพมหานคร

โยทะกา สว่างประจิม

84/15 ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

095-193-5961

-

-

221400355.tsli@gmail.com

21

605

สายไหม

กรุงเทพมหานคร

ญนันทิญา จะโรจน์รัมย์

1027/4 หมูท
่ ี่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

098-996-0521

-

221502529.tsli@gmail.com

22

616

จอมทอง

กรุงเทพมหานคร

สุทธสินี เจริญวงศ์พานิช

84/14 ซอยพระราม 2 ซอย 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

063-653-9442

-

-

221502461.tsli@gmail.com

23

617

สุทธิสาร

กรุงเทพมหานคร

จุมพลภัทร์ ลิมปะจิโรจน์

177/2 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

061-624-9442

-

-

jumponpat.lim@gmail.com

24

500

ชัยพฤกษ์

นนทบุร ี

สุมาลี บวรศิขริน

135/131 หมูท
่ ี่ 2 ถนนชัยพฤกษ์ ตด
ั ใหม่ (ปากเกร็ด – บางบัวทอง) ตาบลพิมลราช อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 11110

087-999-2788

02-047-5056

02-047-5056

221300724.tsli@gmail.com

25

514

บางใหญ่

นนทบุร ี

สุดาภรณ์ สวัสดินาค

ิ โี้ ครงการ 2 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี 11140
80/68-69 หมูท
่ ี่ 6 บางใหญ่ซต

086-367-5455

02-595-0796

02-595-0796

221200835.ssli@gmail.com

26

543

ราชพฤกษ์

นนทบุร ี

สุรภา พรหมสิทธิ์

92/184 หมูท
่ ี่ 6 ตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 11110

061-782-5782

-

-

221702839.tsli@gmail.com

27

561

นครปากเกร็ด

นนทบุร ี

ปั ณณวัชญ์ อินจงกลรัศม์

2/299 หมูท
่ ี่ 7 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120

061-964-9595

02-041-4290

-

221203156.ssli@gmail.com

28

583

นครอินทร์

นนทบุร ี

อภิชา นิยมไทย

189/5 หมูท
่ ี่ 5 ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 11130

063-192-5454

-

-

jeabyaiyai@gmail.com

29

600

รัตนธิเบศร์

นนทบุร ี

ชลรพีพัฒน์ ชีวรัตนพร

85/175 หมูท
่ ี่ 3 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 11110

063-449-2556

-

-

Ch168chee@gmail.com

30

610

ถนน 345 นนทบุร ี

นนทบุร ี

วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์

1/23 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120

080-553-5151

31

613

สมาร์ท บางบัวทอง

นนทบุร ี

วรรลบ โพธิด
์ ้วง

85/175 หมูท
่ ี่ 3 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 11110

090-445-6245

-

-

221802893.tsli@gmail.com

32

402

ลาลูกกา

ปทุมธานี

โสภณ กิมเชียง

33/75 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

086-975-0117

-

02-987-3426

221200365.ssli@gmail.com

33

441

รังสิต-ปทุมธานี

ปทุมธานี

นิตญา ชิตอรุณ

215 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี 12130

099-001-3822

02-958-1199

02-958-1199

221401796.tsli@gmail.com

34

483

พหลโยธิน 74

ปทุมธานี

ศิรก
ิ าญจน์ ชัยบารุง

731 หมูท
่ ี่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

081-923-3992

-

-

221300182.tsli@gmail.com

35

559

คลองหลวง

ปทุมธานี

นภัทร์ชญา ทรัพย์มาก

56/110 หมูท
่ ี่ 7 ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

099-356-3546

-

-

221600256.tsli@gmail.com

36

574

ไอลีฟ ปทุม

ปทุมธานี

ศรัณยา หมอกอง

56/43 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

064-946-4198

-

-

221802378.tsli@gmail.com

37

576

เดอะโพบิต ี้ ลาลูกกา คลอง 4

ปทุมธานี

ธนัศร์ชนม์ สิทธิพรมมา

87/11 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

02-150-1490

-

yuttapong27022527@gmail.com

38

593

หทัยราษฎร์ (มารวย)

ปทุมธานี

อครพฤฒิ์ วิวัฒน์เมธารมย์

50/2 หมูท
่ ี่ 18 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบลบึงคาพร ้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

096-959-9778

-

-

39

604

ตลาดไท(มั่งมีนคร)

ปทุมธานี

เจนจิรา รัตน์ภัทรโชติ

86/23 หมูท
่ ี่ 10 อาคารมั่งมีนคร ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

089-487-8921

-

-

221502832.tsli@gmail.com

40

606

ลาลูกกา คลอง 4

ปทุมธานี

ณั ฐพัชร์ เจริญศุภรมย์

79/14 หมู่ 4 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

091-445-2241

02-1650792

-

natthaphat.boy88@gmail.com

41

537

เทพารักษ์

สมุทรปราการ

กมลศิลป์ เดชะศาศวัต

899/45 หมูท
่ ี่ 2 ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

096-453-6599

02-385-2191

-

1/3

221504725.tsli@gmail.com

02-433-5252

-

-

02-433-5252

-

02-754-7846

221300863.tsli@gmail.com

221604398.tsli@gmail.com

221402146.tsli@gmail.com

221200057.ssli@gmail.com

่ สานั กงานตัวแทนประกันชีวต
รายชือ
ิ
ที่

รห ัส
AO

(ข ้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

่ AO
ชือ

จ ังหว ัด

่ เจ้าของ AO
ชือ

ทีอ
่ ยู่

โทรศ ัพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

แฟกซ์

อีเมล์

ภาคเหนือ
42

505

เชียงราย

เชียงราย

พชรพล เปรมสุข

111/35 หมูท
่ ี่ 13 ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

084-885-9123

-

-

221601043.tsli@gmail.com

43

526

ศรีบญ
ุ เรือง

เชียงราย

จารัส ศิรบ
ิ ต
ุ ร

636/5 ถนนสิงหไคล ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

081-883-2382

091-852-1520

-

221603858.tsli@gmail.com

44

546

เวียงบูรพา เชียงราย

เชียงราย

ปวีณสมร แก ้วแสนเมืองเพชร

53/66 หมูท
่ ี่ 22 ถนนเวียงบูรพา ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

081-882-3455

-

-

221601888.tsli@gmail.com

45

474

ฝาง

เชียงใหม่

ศานิกณ
ุ อินจา

9/4 หมูท
่ ี่ 4 ตาบลแม่ขา่ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320

093-172-8608

053-884-093

-

221503953.tsli@gmail.com

46

544

เชียงใหม่

เชียงใหม่

ฐิตริ ัตน์ ศรีรัตนะ

555/6 หมูท
่ ี่ 11 ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

062-451-4560

-

-

221500979.tsli@gmail.com

47

590

มหานคร แม่สอด

ตาก

พนารัตน์ หนูวัฒนา

99/104 ถนนสายเอเซีย ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

093-169-4916

-

-

221402319.tsli@gmail.com

48

580

พิจต
ิ ร

พิจต
ิ ร

กชพร เจริญธัญรัชธร

333/4 หมูท
่ ี่ 3 ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจต
ิ ร จังหวัดพิจต
ิ ร 66000

081-700-1137

-

-

221803171.tsli@gmail.com

49

601

พิษณุ โลก

พิษณุโลก

เรวดี สิงหา

68/46 หมูท
่ ี่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

099-293-0606

-

-

221401866.tsli@gmail.com

50

495

แพร่

แพร่

ศศิธร ยอดเมือง

477 หมูท
่ ี่ 9 ถนนกาดน้ าทอง ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

092-631-9811

-

-

tsli.221203192@gmail.com

ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
51

393

ขอนแก่น

ขอนแก่น

ธนาณณท์ เวียงวงษ์

319/4 หมูท
่ ี่ 11 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

084-165-9301

-

-

221202063.ssli@gmail.com

52

456

ชุมแพ

ขอนแก่น

ธณกร เหล่าประเสริฐ

55/14 หมูท
่ ี่ 4 ถนนชุมแพภูเขียว ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

085-008-7946

043-386-496

043-386-496

221502066.tsli@gmail.com

53

518

ประเสริฐโทรทัศน์ ชุมแพ

ขอนแก่น

จิดาภา ศิรน
ิ ทิพย์

2229 หมูท
่ ี่ 1 ถนนราษฎร์บารุง ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

085-661-4256

043-312-548

043-312-549

221602911.tsli@gmail.com

54

577

กระนวน

ขอนแก่น

บุญธนชัย เสวะกะ

534 หมูท
่ ี่ 7 ตาบลหนองโก อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

083-258-8583

-

-

221802859.tsli@gmail.com

55

602

บายพาสขอนแก่น

ขอนแก่น

จักรกฤษณ์ เทียมรินทร์

311/13 หมูท
่ ี่ 1 ถนนเลีย
่ งเมือง-วงแหวนรอบนอก ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

083-666-2422

56

615

ศรีจันทร์ 1

ขอนแก่น

วิทยา เพชรเยีย
่ ม

3/2 หมู่ 14 ถนนศรีจันทร์-บ ้านเป็ ด ตาบลบ ้านเป็ ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

095-612-4024

57

586

ภูเขียว

ชัยภูม ิ

นิธโิ รจน์ ณรงค์จรูญชัย

162 หมูท
่ ี่ 10 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตาบลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ 36110

080-009-5711

-

-

58

598

นครพนม

นครพนม

ชัยวัฒน์ รัตนภักดี

17/3 ซอยราชกิจภักดี ถนนพินจ
ิ รังสรรค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

064-280-7484

-

-

59

359

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นันทจิต ฟูเกียรติพงษ์

969/6 หมูท
่ ี่ 3 ตาบลจอหอ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

089-968-7456

044-242-188

044-242-188

221202058.ssli@gmail.com

60

531

ศิรน
ิ คร

นครราชสีมา

ภัทรภร ธรรมะสกุล

3077/4 ถนนสืบศิร ิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

098-396-1926

-

-

221400020.tsli@gmail.com

61

539

ราชสีมา

นครราชสีมา

ฤทธิกร กะการดี

42/9 หมูท
่ ี่ 6 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

089-776-3141

044-291-700-2

044-291-700

221604442.tsli@gmail.com

62

578

ในเมือง นครราชสีมา

นครราชสีมา

วาสุ จารุธนาวสุ

2966/104 ถนนเดชอุดม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

044-080-143

-

vasu.jar@gmail.com

63

512

บุรรี ัมย์

บุรรี ัมย์

221602351

999/16 หมูท
่ 1
ี่ ตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์ 31000

088-490-2515

-

-

221602351.tsli@gmail.com

64

438

ั
พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย

มหาสารคาม

เฉลิมพล ไชยธานี

ั จังหวัดมหาสารคาม 44110
286 หมูท
่ ี่ 14 ตาบลปะหลาน อาเภอพยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย

089-722-8047

043-790-556

043-791-161

221401476.tsli@gmail.com

65

447

มหาสารคาม

มหาสารคาม

นภวัลย์ ลีม
้ หามงคลกุล

106/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตาบลตลาด อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

081-964-3992

-

-

221302332.tsli@gmail.com

66

599

มุกดาหาร

มุกดาหาร

มงคล เพ็งสว่าง

93/1 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตาบลศรีบญ
ุ เรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

093-156-5492

67

607

ยโสธร

ยโสธร

มงคล เขียวทองคูณ

373 หมูท
่ ี่ 2 ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

68

575

ชัยมงคล

ร ้อยเอ็ด

สุรย
ิ า ศรีทอง

247/7 หมูท
่ ี่ 2 ตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร ้อยเอ็ด 45210

69

475

สุรน
ิ ทร์ 2

สุรน
ิ ทร์

ภานรินทร์ พรประสิทธิส
์ กุล

201/16 ถนนจิตรบารุง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรน
ิ ทร์ จังหวัดสุรน
ิ ทร์ 32000

081-470-2811

70

337

นครอุดรธานี

อุดรธานี

ปรียาวรรณ จารุพรสมบัต ิ

419/13 หมูท
่ ี่ 7 มบ.บ ้านเก่าน ้อย ซอยบ ้านเก่าน ้อย ตาบลหมากแข ้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

71

406

อุดรธานี 4

อุดรธานี

ธนกร ประจันตะเสน

72

490

หนองประจักษ์

อุดรธานี

ณั ฏฐธิดา กุลสัมพันธ์ทพ
ิ ย์

73

519

อุดรธานี 7

อุดรธานี

74

527

น้ าโสม

75

549

76

560

-

-

-

-

-

jakkrit.theking@gmail.com
221703819.tsli@gmail.com
aonithiror@gmail.com
tanasub8@gmail.com

mongaia11@gmail.com

-

045-711-289

-

221703282.tsli@gmail.com

-

043-037-886

-

221802979.tsli@gmail.com

044-530-797

-

086-475-2717

042-242-779

042-242-779

221102040.ssli@gmail.com

411/37 ถนนธรรมเจดีย ์ ตาบลหมากแข ้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

091-054-0418

042-118-119

042-118-119

221300143.tsli@gmail.com

499/109 (ตู ้ ปณ 273) ถนนพิบล
ู ย์ (ตะวันออก) ตาบลหมากแข ้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

089-275-3791

-

-

221600464.tsli@gmail.com

วรพงศ์ เลิศเฮงวาณิชย์

558/40 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลบ ้านเลือ
่ ม อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

095-661-9994

-

-

221502902.tsli@gmail.com

อุดรธานี

อุบลรัตน์ ยอดใหญ่

279 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

098-754-7973

-

-

221502886.tsli@gmail.com

สามพร ้าว

อุดรธานี

อรพรรณ วณิชวรนันท์

88/8 หมูท
่ ี่ 6 ถนนบ ้านเหล่า สามพร ้าว ตาบลหมากแข ้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

081-872-4445

-

-

221702726.tsli@gmail.com

Leader Group อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

ทรงพล พรหมอุตม์

109/2-3 หมูท
่ ี่ 11 ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

061-353-9455

-

-

221800075.tsli@gmail.com

preepeng@gmail.com

ภาคกลาง
77

603

นครปฐม

นครปฐม

สุรเดช ปิ่ นทองดี

23/21 ถนนทางรถไฟตะวันตก ตาบลพระปฐมเจดีย ์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

098-361-6536

78

389

นครสวรรค์

นครสวรรค์

กฤชณั ท ใจประสพ

ช.55-29 ถนนสวรรค์วถ
ิ ี ตาบลปากน้ าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

086-446-9962

79

609

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

221901548

8/8 หมูท
่ ี่ 7 ตาบลอุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

081-852-1178

80

572

นครละโว ้

ลพบุร ี

ประณต ดารงกิจชัยกุล

128/2 หมูท
่ ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ตาบลถนนใหญ่ อาเภอเมืองลพบุร ี จังหวัดลพบุร ี 15000

081-991-8205

2/3

-

-

suradet.p2522@gmail.com

-

221203191.ssli@gmail.com

-

221901548.tsli@gmail.com

-

221400473.tsli@gmail.com

่ สานั กงานตัวแทนประกันชีวต
รายชือ
ิ
ที่

รห ัส
AO

81

367

สิงห์บรุ ี

82

524

สุพรรณบุร ี

(ข ้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

่ AO
ชือ

จ ังหว ัด

่ เจ้าของ AO
ชือ

ทีอ
่ ยู่

โทรศ ัพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

แฟกซ์

อีเมล์

สิงห์บรุ ี

ชุตก
ิ าญจน์ วะราโภ

86/21 หมูท
่ ี่ 2 ตาบลสิงห์ อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี 16130

098-465-3614

036-591-125

036-591-125

221202057.ssli@gmail.com

สุพรรณบุร ี

กิตติกานต์ ไชยสุต

284/3 หมูท
่ ี่ 4 ถนนประชาธิปไตย ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี 72000

091-864-5597

-

-

221402627.tsli@gmail.com

221601344.tsli@gmail.com

ภาคตะว ันออก
83

499

ท่าใหม่ จันทบุร ี

จันทบุร ี

ปุญญาพร แพทย์ประทุม

9/5 ถนนเทศบาลสาย 9 ตาบลท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี 22120

089-939-9400

039-431-493

039-431-493

84

535

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

สุเชน ทั่วทิพย์

26/11 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตาบลหน ้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

062-492-5644

-

-

221604689.tsli@gmail.com

85

303

ศรีราชา

ชลบุร ี

ชัชวรรณ เข็มกลัด

74/53 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20110

094-596-6553

038-310-136

038-310-136

221000003.ssli@gmail.com

86

376

สุขม
ุ วิท แหลมฉบัง

ชลบุร ี

ิ า ตันติกล
ดุสต
ุ

52/28 หมูท
่ ี่ 9 ถนนสุขม
ุ วิท กม.127 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20230

081-824-3532

038-492-883

038-492-884

221202766.ssli@gmail.com

87

400

บางละมุง

ชลบุร ี

รักษ์ ชนก ทิพย์สวุ รรณ

85/8 หมูท
่ ี่ 3 ตาบลตะเคียนเตีย
้ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 20150

086-155-4257

-

-

221203157.ssli@gmail.com

88

415

ชลบุร ี

ชลบุร ี

กิตติฐ์ ภัส สกนธ์รวีนาท

74/33 หมูท
่ ี่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตาบลบ ้านสวน อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000

082-255-0554

038-284-280

038-284-280

221204109.ssli@gmail.com

89

556

ถนนข ้าวหลาม บางแสน

ชลบุร ี

อารีวรรณ กมลกิตติกล
ุ

1 ซอย 2(ถนนบางแสนสาย 2) ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20130

092-665-6356

033-096-146

033-640-531

221704873.tsli@gmail.com

90

568

อ่างศิลา

ชลบุร ี

ณั ฐชานันท์ เดชะเสถียรวงษ์

61/11 หมูท
่ ี่ 5 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000

033-091-717

-

221801611.tsli@gmail.com

91

396

ปราจีนบุร ี

ปราจีนบุร ี

กฤรรัท ตรีสวุ คนธ์

32/2 ถนนเทศบาลดาริ ตาบลหน ้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี 25000

081-354-6068

037-213-466

037-213-466

221204040.ssli@gmail.com

92

427

บ ้านโคกอุดม

ปราจีนบุร ี

มิตรชัย คงจักร์

255/87 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุร ี 25110

081-864-2313

037-204-379

93

417

ระยอง 2

ระยอง

ั ดิ์
เมทิภา ดารงค์ศก

89/4 หมูท
่ ี่ 4 ถนนสายกลางทุง่ ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

081-949-5716

038-023-812

-

221300926.tsli@gmail.com

94

452

บ ้านฉาง

ระยอง

ไพศิษฐ์ เจียมอนุกล
ู กิจ

90/133 หมูท
่ ี่ 1 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลพลา อาเภอบ ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

080-456-7766

-

-

221202995.ssli@gmail.com

95

457

ระยอง

ระยอง

คองศิลป์ ส่งศรี

55/1 หมูท
่ ี่ 6 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

086-367-2317

038-623-551

038-623-551

221201435.ssli@gmail.com

96

477

ทับมา

ระยอง

ปทิตตา ธนนพิชาชาญ

109/17 หมูท
่ ี่ 4 ถนนบายพาส 36 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

086-319-8018

038-018-018

038-018-017

221504540.tsli@gmail.com

97

494

ระยอง วนาคาซ่า

ระยอง

ธนภณ รุง่ เดชาธราโชติ

111/217 หมูท
่ ี่ 7 ถนนกลางทุง่ ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

096-197-0068

-

-

221600434.tsli@gmail.com

98

589

บ ้านฉาง-พลา

ระยอง

นันทนี ศรีธาราม

99/63 หมู่ 6 ตาบลพลา อาเภอบ ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

093-782-9232

กาญจนบุร ี

ขวัญฤทัย กลีบเมฆ

42/28 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลท่าล ้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี 71000

098-792-2629

-

-

-

-

037-204-379

-

221300127.tsli@gmail.com

221301812.tsli@gmail.com

ภาคตะว ันตก
99

479

กาญจนบุร ี

221504196.tsli@gmail.com

ภาคใต้
100

614

เมืองชุมพร

ชุมพร

221102164

96/7 หมู่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

065-789-5415

-

-

jirat.tsli@gmail.com

101

516

ห ้วยยอด

ตรัง

กนกวรรณ์ เดชาพร

193 หมูท
่ ี่ 3 ตาบลเขากอบ อาเภอห ้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

088-752-2069

-

-

221500475.tsli@gmail.com

102

611

เมืองตรัง

ตรัง

เศวต นราสวัสดิ์

350 ถนนห ้วยยอด ตาบลทับเทีย
่ ง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

099-259-7454

103

324

นครศรีฯ 1

นครศรีธรรมราช

เดชาชัย อินสมภักษร

576/9-10 หมูท
่ ี่ 5 ถนนพัฒนาคูขวาง-อ ้อมค่ายวชิราวุธ ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

099-302-9229

075-451-833

075-451-833

221000220.ssli@gmail.com

104

482

พระพรหม

นครศรีธรรมราช

มาเรียม สัจโภชน์

118/37 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลช ้างซ ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

093-945-1424

-

-

221502059.tsli@gmail.com

105

501

เมืองทองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นัฐลินทร สุทธิการ

131 ถนนวันดีโฆษิต ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

097-127-2564

075-355-387

075-355-387

221601182.tsli@gmail.com

106

566

ทุง่ สง

นครศรีธรรมราช

กิตติมา ระวังวงศ์

56/7 ถนนพัฒนาการ ตาบลปากแพรก อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

075-355-045

-

wilawan98600@gmail.com

107

390

พัทลุง

พัทลุง

นัฏยา ทับสระ

627 หมู่ 6 ถนนแม่ขรี-โล๊ะจังกระ ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

098-015-5856

074-601-905

074-601-905

221202052.ssli@gmail.com

108

551

มโนราห์

พัทลุง

ศรินยา คงรืน
่

373/6 หมูท
่ ี่ 11 ถนนมโนราห์ ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

083-645-5454

-

-

221302464.tsli@gmail.com

109

348

วานิชพลาซ่า ภูเก็ต

ภูเก็ต

ธนวัฒน์ ยิง่ ภักดี

22/45 (โครงการวานิชพลาซ่า) ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

081-597-4798

076-219-027

076-219-008

221200762.ssli@gmail.com

110

480

รัษฎานุสรณ์

ภูเก็ต

อัฏฐพร หนุ่ยศรี

21/4 หมูท
่ ี่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

095-428-7037

076-602-107

-

221504976.tsli@gmail.com

111

534

เทคโน ภูเก็ต

ภูเก็ต

วิญญู จองกิจธนา

218/28 ถนนเทพกษั ตรี ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

080-519-9677

-

-

112

608

่ ภูเก็ต
อินโนเวชัน

ภูเก็ต

ธีระชัย ศรีสข
ุ ใส

ิ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
64/23 หมูท
่ ี่ 6 หมูบ
่ ้านคฤหาสน์ธานี ถนนศักดิเ์ ดช ตาบลวิชต

094-596-2919

113

541

ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ หาดใหญ่

สงขลา

เฉลิมชัย สันติภราภพ

304, 306, 308 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

093-651-3300

-

-

221701404.tsli@gmail.com

114

451

เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

ยศพล จิตมุง่

12/44 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลแม่น้ า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

085-275-7522

-

-

221501407.tsli@gmail.com

3/3

-

-

-

-

-

Sawet.nar@gmail.com

221602760.tsli@gmail.com
Teerachaisrisuksai@gmail.com

