
รายชือ่ส านกังานตวัแทนประกนัชวีติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564)

ที่
รหสั

AO
ชือ่ AO จงัหวดั ชือ่เจา้ของ AO ทีอ่ยู่ เบอรม์อืถอื โทรศพัท์ แฟกซ์ อเีมล ์

1 340 ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร กฤณชชั เขยีนโกลา 129 ถ.ราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 083-566-6664 02-428-5555 02-428-5556 221200615.ssli@gmail.com

2 371 พระราม 2 กรงุเทพมหานคร มนัสนันท ์หรัิญวรวทิย์ 98/314 หมูท่ี ่6 ซ. พระราม 2 69  ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 081-813-7008 02-416-0963 02-416-0963 221102614.ssli@gmail.com

3 462 พระราม 2 (2) กรงุเทพมหานคร กัญญณัช อทิธธิันยา 84/13 ซอยพระราม 2 (69) แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 081-351-8314 02-416-0963 02-892-1699 221203436.tsli@gmail.com

4 471 เพชรบรุตีดัใหม่ กรงุเทพมหานคร แพรสริ ีเตชาชาญ 2922/83(216)  อาคารชาญอสิสระ 2 ชัน้ 2 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 089-771-5916 - - 221503294.tsli@gmail.com

5 484 บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร อภริด ีพัดภู่ 84/17 ถนนพระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 084-900-9045 - - 221300481.tsli@gmail.com

6 523 ลาดพรา้ว 122 กรงุเทพมหานคร ถนอม สกุรภีริมย์ 207 ถนนลาดพรา้ว 122 แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 089-895-2246 - - 221102050.ssli@gmail.com

7 525 มนีบรุี กรงุเทพมหานคร เนาวรัตน ์ตรีะอรรถกร 91/231 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 081-424-3268 - - 221602659.tsli@gmail.com

8 536 พระราม 2 (3) กรงุเทพมหานคร นาราดา คณาทวทีรัพย์ 16/131  ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 081-978-5037 - - 221401637.tsli@gmail.com

9 557 ทา่ขา้ม 24 กรงุเทพมหานคร อัจฉรา ยาโทน 194/60 ซอยทา่ขา้ม 24 ถนนทา่ขา้ม แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จังหวัดกรงุเทพฯ 10150 062-426-2635 - - 221300632.tsli@gmail.com

10 558 ออ่นนุช 39 กรงุเทพมหานคร พมิพภั์ชชดา เสถยีรอังกรูวรา 5/297 ซอยอนามัย ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 080-946-1999 02-102-6336 02-102-6336 221800111.tsli@gmail.com

11 563 นัมเบอรว์ัน ราม 2 กรงุเทพมหานคร สรวฐี ์มงคล 424/5 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 062-656-5226 - - 221202742.tsli@gmail.com

12 565 เทยีนทะเล ซอย 7 กรงุเทพมหานคร จติตมิาภรณ์ สทิธพัินธ์ 33/3 ซ.เทยีนทะเล 7 ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 083-271-9399 - - 221504725.tsli@gmail.com

13 587 ลาดพรา้ว 101 กรงุเทพมหานคร สปิปภาส พฤทธพิงษ์ 2/3 ซอยลาดพรา้ว 101 ซอย 46 (กติตจิติต)์ ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 094-156-1635  -  - 221503739.tsli@gmail.com

14 591 เทยีนทะเล กรงุเทพมหานคร เพ็ญนภิา เคารพ 16/43 ซอยเทยีนทะเล 20 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จังหวัดกรงุเทพมหานคร 10150 082-719-2803  -  - 221501017.tsli@gmail.com

15 592 วภิาวดี กรงุเทพมหานคร ภัทรศ์ศริย์า ชนนิทยทุธวงศ์ 88/66 หมูท่ี ่10  หมูบ่า้นธนาคลัสเตอรส์ถานเีซ็นทรัล-บางใหญ ่ต าบลบางแมน่าง อ าเภอใหญ ่จังหวัดนนทบรุ ี11140 099-196-9635  -  - 221604940.tsli@gmail.com

16 595 เพชรเกษม สาย 2 กรงุเทพมหานคร สริกิร อนิกะทอน 632 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 083-066-6457  -  - Khaohom23@gmail.com

17 597 สะแกงาม กรงุเทพมหานคร โยทะกา สวา่งประจมิ 84/15 ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 095-193-5961  -  - 221400355.tsli@gmail.com

18 605 สายไหม กรงุเทพมหานคร ญนันทญิา จะโรจนรั์มย์ 1027/4 หมูท่ี ่6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 098-996-0521  -  - 221502529.tsli@gmail.com

19 616 จอมทอง กรงุเทพมหานคร สทุธสนิ ีเจรญิวงศพ์านชิ 84/14 ซอยพระราม 2 ซอย 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 063-653-9442 - - 221502461.tsli@gmail.com

20 617 สทุธสิาร กรงุเทพมหานคร จมุพลภัทร ์ลมิปะจโิรจน์ 177/2 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 061-624-9442 - - jumponpat.lim@gmail.com

21 625 งามเจรญิ กรงุเทพมหานคร ธันยาวณ์ี โชคสอ่งแสง 145/18-19 อาคารหงษ์แฟคตอรี ่ชัน้ 8 หอ้ง A810 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 092-475-9144 - - 221501935.tsli@gmail.com

22 500 ชยัพฤกษ์ นนทบรุี สมุาล ีบวรศขิรนิ 135/131 หมูท่ี ่2 ถนนชยัพฤกษ์ตดัใหม ่(ปากเกร็ด – บางบัวทอง) ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี11110 087-999-2788 02-047-5056 02-047-5056 221300724.tsli@gmail.com

23 514 บางใหญ่ นนทบรุี สดุาภรณ์ สวัสดนิาค 80/68-69 หมูท่ี ่6 บางใหญซ่ติีโ้ครงการ 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุ ี11140 086-367-5455 02-595-0796 02-595-0796 221200835.ssli@gmail.com

24 583 นครอนิทร์ นนทบรุี อภชิา นยิมไทย 189/5 หมูท่ี ่5 ต าบลมหาสวัสดิ ์อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี11130 063-192-5454  -  - jeabyaiyai@gmail.com

25 610 ถนน 345 นนทบรุี นนทบรุี วัชรพัฒน ์เรอืงอัครนนท์ 1/23 หมูท่ี ่1 ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 080-553-5151  - - 221604398.tsli@gmail.com

26 613 สมารท์ บางบัวทอง นนทบรุี วรรลบ โพธิด์ว้ง 85/175 หมูท่ี ่3 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี11110 090-445-6245 - - 221802893.tsli@gmail.com

27 619 พระป่ิน 3 นนทบรุี ทศพร ภูทั่บทมิ 65/58 หมูท่ี ่17 ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุ ี11140 093-526-9154 - - 222000633.tsli@gmail.com

28 402 ล าลกูกา ปทมุธานี โสภณ กมิเชยีง 33/75 หมูท่ี ่10 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี12150 086-975-0117 - 02-987-3426 221200365.ssli@gmail.com

29 441 รังสติ-ปทมุธานี ปทมุธานี ฌนันญา ฐริญาภัทร ์ 112/27 หมูท่ี ่1 โครงการซ-ีสเปซ สามโคก ถนนสามโคก-ปทมุธาน ีต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จังหวัดปทมุธาน ี12160 063-985-7888 02-085-0788 221401796.tsli@gmail.com

30 483 พหลโยธนิ 74 ปทมุธานี ศริกิาญจน ์ชยับ ารงุ 731 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี12130 081-923-3992 - - 221300182.tsli@gmail.com

31 559 คลองหลวง ปทมุธานี ณฐมน ไตรอโุภค 56/110 หมูท่ี ่7 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี12120 099-356-3546 - - fnarisa@gmail.com

32 574 ไอลฟี ปทมุ ปทมุธานี ศรัณยา หมอกอง 56/43 หมูท่ี ่9  ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี 12150 064-946-4198 - - 221802378.tsli@gmail.com

33 576 เดอะโพบติี ้ล าลกูกา คลอง 4 ปทมุธานี ธนัศรช์นม ์สทิธพิรมมา 87/11 หมูท่ี ่9 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี12150 - 02-150-1490 - yuttapong27022527@gmail.com

34 593 หทัยราษฎร ์(มารวย) ปทมุธานี อครพฤฒิ ์ววิัฒนเ์มธารมย์ 50/2 หมูท่ี ่18 ถนนหทัยราษฎร ์ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี12150 096-959-9778  -  - 221402146.tsli@gmail.com

35 604 ตลาดไท(มั่งมนีคร) ปทมุธานี เจนจริา รัตนภั์ทรโชติ 86/23 หมูท่ี ่10 อาคารมั่งมนีคร ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี12120 089-487-8921  -  - 221502832.tsli@gmail.com

36 620 ฟ้าคราม ปทมุธานี ปทมุธานี มัณฑนา ศรสีมทรง 40/7 หมูท่ ี5 หมูบ่า้นเสนาวลิลา่ ถนนเสมา-ฟ้าคราม แขวงคคูต อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี12130 065-828-7955 - - avp.mantana@gmail.com

37 537 เทพารักษ์ สมทุรปราการ กมลศลิป์ เดชะศาศวัต 899/45 หมูท่ี ่2 ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ 10270 096-453-6599 02-385-2191 02-754-7846 221200057.ssli@gmail.com

38 626 สมทุรปราการ สมทุรปราการ ประสทิธิ ์อนุเคราะห์ 88/135 หมูท่ี ่1 หมูบ่า้นโกลเดน้วลิเลจ ถนนกิง่แกว้ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมทุรปราการ 10540 097-049-7133 02-7518463 - prasit06012517@gmail.com

39 474 ฝาง เชยีงใหม่ ศานกิณุ อนิจา 9/4 หมูท่ี ่4 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่50320 093-172-8608 053-884-093 - 221503953.tsli@gmail.com

40 544 เชยีงใหม่ เชยีงใหม่ ฐติรัิตน ์ศรรัีตนะ 555/6 หมูท่ี ่11 ต าบลสนันาเม็ง อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม ่50210 062-451-4560 - - 221500979.tsli@gmail.com

41 505 เชยีงราย เชยีงราย พชรพล เปรมสขุ 111/35 หมูท่ี ่13 ต าบลสนัทราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 57000 084-885-9123 - - 221601043.tsli@gmail.com

42 526 ศรบีญุเรอืง เชยีงราย จ ารัส ศริบิตุร 636/5 ถนนสงิหไคล ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 57000 081-883-2382 091-852-1520 - 221603858.tsli@gmail.com
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43 546 เวยีงบรูพา เชยีงราย เชยีงราย ปวณีสมร แกว้แสนเมอืงเพชร 53/66 หมูท่ี ่22 ถนนเวยีงบรูพา ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 57000 081-882-3455 - - 221601888.tsli@gmail.com

44 495 แพร่ แพร่ ศศธิร ยอดเมอืง 272/24 ถนนเจรญิเมอืง ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร ่54000 088-585-5755 - - tsli.221203192@gmail.com

45 590 มหานคร แมส่อด ตาก พนารัตน ์หนูวัฒนา 99/104 ถนนสายเอเซยี ต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 63110 093-169-4916  -  - 221402319.tsli@gmail.com

46 580 พจิติร พจิติร กชพร เจรญิธัญรัชธร 333/4 หมูท่ี ่3 ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร 66000 081-700-1137  -  - 221803171.tsli@gmail.com

47 601 พษิณุโลก พษิณุโลก เรวด ีสงิหา 68/46 หมูท่ี ่5 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 099-293-0606  -  - 221401866.tsli@gmail.com

48 456 ชมุแพ ขอนแกน่ ธณกร เหลา่ประเสรฐิ 55/14 หมูท่ี ่4 ถนนชมุแพภเูขยีว ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ 40130 085-008-7946 043-386-496 043-386-496 221502066.tsli@gmail.com

49 518 ประเสรฐิโทรทัศน ์ชมุแพ ขอนแกน่ จดิาภา ศรินิทพิย์ 2229 หมูท่ี ่1 ถนนราษฎรบ์ ารงุ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ 40130 085-661-4256 043-312-548 043-312-549 221602911.tsli@gmail.com

50 577 กระนวน ขอนแกน่ บญุธนชยั เสวะกะ 534 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน่  40170 083-258-8583 - - 221802859.tsli@gmail.com

51 615 ศรจัีนทร ์1 ขอนแกน่ วทิยา เพชรเยีย่ม 3/2 หมู ่14 ถนนศรจัีนทร-์บา้นเป็ด ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ 40000 095-612-4024 - - 221703819.tsli@gmail.com

52 586 ภเูขยีว ชยัภมูิ นธิโิรจน ์ณรงคจ์รญูชยั 162 หมูท่ี ่10 ถนนภเูขยีว-ชมุแพ ต าบลผักปัง อ าเภอภเูขยีว จังหวัดชยัภมู ิ36110 080-009-5711  -  - aonithiror@gmail.com

53 598 นครพนม นครพนม ชยัวัฒน ์รัตนภักดี 17/3 ซอยราชกจิภักด ีถนนพนิจิรังสรรค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 064-280-7484  -  - tanasub8@gmail.com

54 359 นครราชสมีา นครราชสมีา นันทจติ ฟเูกยีรตพิงษ์ 969/6 หมูท่ี ่3 ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 30310 089-968-7456 044-242-188 044-242-188 221202058.ssli@gmail.com

55 531 ศรินิคร นครราชสมีา ภัทรภร ธรรมะสกลุ 444/5 หมูท่ี ่8 หมูบ่า้นศรสีมบรูณ์ ต าบลโพธิก์ลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 30000 098-396-1926 - - 221400020.tsli@gmail.com

56 539 ราชสมีา นครราชสมีา ฤทธกิร กะการดี 42/9 หมูท่ี ่6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 30280 089-776-3141 044-291-700-2 044-291-700 221604442.tsli@gmail.com

57 438 พยัคฆภมูพิสิยั มหาสารคาม เฉลมิพล ไชยธานี 286 หมูท่ี ่14 ต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภมูพิสิยั จังหวัดมหาสารคาม 44110 089-722-8047 043-790-556 043-791-161 221401476.tsli@gmail.com

58 447 มหาสารคาม มหาสารคาม นภวัลย ์ลีม้หามงคลกลุ 106/1 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 081-964-3992 - - 221302332.tsli@gmail.com

59 599 มกุดาหาร มกุดาหาร มงคล เพ็งสวา่ง 93/1 ถนนมกุดาหาร-ดอนตาล ต าบลศรบีญุเรอืง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร 49000 093-156-5492  -  - mongaia11@gmail.com

60 607 ยโสธร ยโสธร มงคล เขยีวทองคณู 373 หมูท่ี ่2 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 - 045-711-289 - 221703282.tsli@gmail.com

61 575 ชยัมงคล รอ้ยเอ็ด สรุยิา ศรทีอง 247/7 หมูท่ี ่2 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45210 - 043-037-886 - 221802979.tsli@gmail.com

62 475 สรุนิทร ์2 สรุนิทร์ ภานรนิทร ์พรประสทิธิส์กลุ 201/16 ถนนจติรบ ารงุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร ์32000 081-470-2811 044-530-797 - preepeng@gmail.com

63 337 นครอดุรธานี อดุรธานี ปรยีาวรรณ จารพุรสมบัติ 419/13 หมูท่ี ่7 มบ.บา้นเกา่นอ้ย ซอยบา้นเกา่นอ้ย ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ี41000 086-475-2717 042-242-779 042-242-779 221102040.ssli@gmail.com

64 406 อดุรธาน ี4 อดุรธานี ธนกร ประจันตะเสน 411/37 ถนนธรรมเจดยี ์ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ี41000 091-054-0418 042-118-119 042-118-119 221300143.tsli@gmail.com

65 519 อดุรธาน ี7 อดุรธานี วรพงศ ์เลศิเฮงวาณชิย์ 558/40 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ี41000 097-318-1888 - - 221502902.tsli@gmail.com

66 549 สามพรา้ว อดุรธานี อรพรรณ วณชิวรนันท์ 88/8 หมูท่ี ่6 ถนนบา้นเหลา่ สามพรา้ว ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ี41000 081-872-4445 - - 221702726.tsli@gmail.com

67 560 Leader Group อบุลราชธานี อบุลราชธานี ทรงพล พรหมอตุม์ 109/2-3 หมูท่ี ่11 ต าบลขามใหญ ่อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัดอบุลราชธาน ี34000 061-353-9455 - - 221800075.tsli@gmail.com

68 578 อบุลราชธานี อบุลราชธานี วาส ุจารธุนาวสุ 55/15 หมูบ่า้นสารนิโนวา่ ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลไรน่อ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัดอบุลราชธาน ี34000 081-595-5147  - - vasu.jar@gmail.com

69 389 นครสวรรค์ นครสวรรค์ กฤชณัท ใจประสพ ช.55-29 ถนนสวรรคว์ถิ ีต าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัดนครสวรรค ์60000 086-446-9962 - - 221203191.ssli@gmail.com

70 609 พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา อ านาจ ชุม่พดุซา 8/8 หมูท่ี ่7 ต าบลอทัุย อ าเภออทัุย จังหวัดพระนครศรอียธุยา 13210 081-852-1178  - - 221901548.tsli@gmail.com

71 572 นครละโว ้ ลพบรุี ประณต ด ารงกจิชยักลุ 128/2 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธนิ ต าบลถนนใหญ ่อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ี15000 081-991-8205 - - 221400473.tsli@gmail.com

72 367 สงิหบ์รุี สงิหบ์รุี ชตุกิาญจน ์วะราโภ 86/21 หมูท่ี ่2 ต าบลสงิห ์อ าเภอบางระจัน จังหวัดสงิหบ์รุ ี16130 098-465-3614 036-591-125 036-591-125 221202057.ssli@gmail.com

73 524 สพุรรณบรุี สพุรรณบรุี กติตกิานต ์ไชยสตุ 284/3 หมูท่ี ่4  ถนนประชาธปิไตย ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุ ี72000 091-864-5597 - - 221402627.tsli@gmail.com

74 499 ทา่ใหม ่จันทบรุี จันทบรุี ปญุญาพร แพทยป์ระทมุ 9/5 ถนนเทศบาลสาย 9 ต าบลทา่ใหม ่อ าเภอทา่ใหม ่จังหวัดจันทบรุ ี22120 089-939-9400 039-431-493 039-431-493 221601344.tsli@gmail.com

75 303 ศรรีาชา ชลบรุี ชชัวรรณ เข็มกลัด 74/53 หมูท่ี ่1 ต าบลสรุศกัดิ ์อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี20110 094-596-6553 038-310-136 038-310-136 221000003.ssli@gmail.com

76 376 สขุมุวทิ แหลมฉบัง ชลบรุี ดสุติา ตนัตกิลุ 52/28 หมูท่ี ่9 ถนนสขุมุวทิ กม.127 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี20230 081-824-3532 038-492-883 038-492-884 221202766.ssli@gmail.com

77 400 บางละมงุ ชลบรุี รักษ์ชนก ทพิยส์วุรรณ 85/8 หมูท่ี ่3 ต าบลตะเคยีนเตีย้ อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรุ ี20150 086-155-4257 - - 221203157.ssli@gmail.com

78 415 ชลบรุี ชลบรุี กติติฐ์ภัส สกนธร์วนีาท 74/33 หมูท่ี ่3 ถนนพระยาสจัจา ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000 082-255-0554 038-284-280 038-284-280 221204109.ssli@gmail.com

79 556 ถนนขา้วหลาม บางแสน ชลบรุี อารวีรรณ กมลกติตกิลุ 1 ซอย 2(ถนนบางแสนสาย 2) ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20130 092-665-6356 033-096-146 033-640-531 221704873.tsli@gmail.com

80 568 อา่งศลิา ชลบรุี ณัฐชานันท ์เดชะเสถยีรวงษ์ 61/11 หมูท่ี ่5 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000 - 033-091-717 - 221801611.tsli@gmail.com

81 624 บา้นสวน 11 ชลบรุี กติติช์ญาณ์ ค าคง 11/8 หมูท่ี ่1 ถนนบา้นสวน-หนองขา้งคอก ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000 065-359-4697 - - manatsanankhankhong2523@gmail.com

82 396 ปราจนีบรุ ี ปราจนีบรุี กฤรรัท ตรสีวุคนธ์ 32/2 ถนนเทศบาลด าร ิต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุ ี25000 081-354-6068 037-213-466 037-213-466 221204040.ssli@gmail.com

83 427 บา้นโคกอดุม ปราจนีบรุี มติรชยั คงจักร์ 255/87 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองกี ่อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุ ี25110 081-864-2313 037-204379  037-204379 221300127.tsli@gmail.com
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รายชือ่ส านกังานตวัแทนประกนัชวีติ (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564)

ที่
รหสั

AO
ชือ่ AO จงัหวดั ชือ่เจา้ของ AO ทีอ่ยู่ เบอรม์อืถอื โทรศพัท์ แฟกซ์ อเีมล ์

84 417 ระยอง 2 ระยอง เมทภิา ด ารงคศ์กัดิ์ 89/4 หมูท่ี ่4 ถนนสายกลางทุง่ ต าบลเนนิพระ อ าเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง 21150 081-949-5716 038-023-812 - 221300926.tsli@gmail.com

85 452 บา้นฉาง ระยอง ไพศษิฐ ์เจยีมอนุกลูกจิ 90/133 หมูท่ี ่1  ถนนสขุมุวทิ ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 21130 080-456-7766 - - 221202995.ssli@gmail.com

86 457 ระยอง ระยอง คองศลิป์ สง่ศรี 55/1 หมูท่ี ่6 ถนนสขุมุวทิ ต าบลเนนิพระ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 21150 086-367-2317 038-623-551 038-623-551 221201435.ssli@gmail.com

87 494 ระยอง วนาคาซา่ ระยอง ธนภณ รุง่เดชาธราโชติ 111/217 หมูท่ี ่7 ถนนกลางทุง่ ต าบลเนนิพระ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 21150 096-197-0068 - - 221600434.tsli@gmail.com

88 589 บา้นฉาง-พลา ระยอง นันทน ีศรธีาราม 99/63 หมู ่6 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 21130 093-782-9232  -  - 221301812.tsli@gmail.com

89 479 กาญจนบรุี กาญจนบรุี ขวัญฤทัย กลบีเมฆ 42/28 หมูท่ี ่1  ต าบลทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุ ี71000 098-792-2629 - - 221504196.tsli@gmail.com

90 621 เพชรบรุี เพชรบรุี สกุัญญา ภญิญธนาบัตร 6/3 หมูท่ี ่3 ถนนเพชรเกษม ต าบลทา่ยาง อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรุ ี76130 065-646-3399 - - mama.sugunya1969@gmail.com

91 623 อนิโนเวชัน่ กระบี่ กระบี่ อนิทัช จลุแกว้ 436/9 ถนนอตุรกจิ ต าบลกระบีใ่หญ ่อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี ่81000 081-083-8266 - - 'nanyanattt.8878@gmail.com'

92 614 เมอืงชมุพร ชมุพร จรัิฎฐ ์ชาญวริะเมธาธรณ์ 96/7 หมู ่1 ถนนไตรรัตน ์ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร 86000 065-789-5415 - - jirat.tsli@gmail.com

93 324 นครศรฯี 1 นครศรธีรรมราช เดชาชยั อนิสมภักษร 576/9-10 หมูท่ี ่5  ถนนพัฒนาคขูวาง-ออ้มคา่ยวชริาวธุ ต าบลปากพนู  อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 099-302-9229 075-451-833 075-451-833 221000220.ssli@gmail.com

94 482 พระพรหม นครศรธีรรมราช มาเรยีม สจัโภชน์ 118/37 หมูท่ี ่1 ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 093-945-1424 - - 221502059.tsli@gmail.com

95 501 เมอืงทองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช นัฐลนิทร สทุธกิาร 131 ถนนวันดโีฆษิต ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 097-127-2564 075-355-387 075-355-387 221601182.tsli@gmail.com

96 566 ทุง่สง นครศรธีรรมราช กติตมิา ระวังวงศ์ 56/7 ถนนพัฒนาการ ต าบลปากแพรก อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80110 - 075-355-045 - wilawan98600@gmail.com

97 618 ปัตตานี ปัตตานี รพญีา รมยิากรณ์ 112/66 หมูท่ี ่5 ถนนหนองจกิ ต าบลรสูะมแิล อ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวัดปัตตาน ี94000 080-453-5429 - - mr.0935865924@gmail.com

98 390 พัทลงุ พัทลงุ นัฏยา ทับสระ 627 หมู ่6  ถนนแมข่ร-ีโล๊ะจังกระ ต าบลแมข่ร ีอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลงุ 93160 098-015-5856 074-601-905 074-601-905 221202052.ssli@gmail.com

99 551 มโนราห์ พัทลงุ ศรนิยา คงรืน่ 373/6 หมูท่ี ่11 ถนนมโนราห ์ต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ 93000 083-645-5454 - - 221302464.tsli@gmail.com

100 622 เมอืงลงุ พัทลงุ สรุนิทร ์มาชู 1/85 ถนนไชยบรุ ีต าบลคหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ 93000 095-430-9339 - - pornsurin.ma@gmail.com

101 348 วานชิพลาซา่ ภเูก็ต ภเูก็ต ธนวัฒน ์ยิง่ภักดี 22/45 (โครงการวานชิพลาซา่) ถนนหลวงพอ่วัดฉลอง ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 83000 081-597-4798 076-219-027 076-219-008 221200762.ssli@gmail.com

102 534 เทคโน ภเูก็ต ภเูก็ต วญิญ ูจองกจิธนา 218/28 ถนนเทพกษัตร ีต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 83000 080-519-9677 - - 221602760.tsli@gmail.com

103 608 อนิโนเวชัน่ ภเูก็ต ภเูก็ต ธรีะชยั ศรสีขุใส 64/23 หมูท่ี ่6 หมูบ่า้นคฤหาสนธ์าน ีถนนศกัดิเ์ดช ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 83000 094-596-2919  -  - Teerachaisrisuksai@gmail.com

104 541 ถนนนพัิทธส์งเคราะห ์หาดใหญ่ สงขลา เฉลมิชยั สนัตภิราภพ 304, 306, 308 ถนนนพัิทธส์งเคราะห ์1 ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 093-651-3300 - - 221701404.tsli@gmail.com

105 627 สงิหนคร สงขลา ธรรมรัตน ์แซช่ัง่ 65/5 หมูท่ี ่8 ถนนสงขลา-ระโนด ต าบลมว่งงาม อ าเภอสงิหนคร จังหวัดสงขลา 90330 093-9364451 sarudaaa1850@gmail.com

106 611 พรมีา่ สรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี เศวต นราสวัสดิ์ 226/12 ถนนศรเีกษม ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฏรธ์าน ีจังหวัดสรุาษฏรธ์าน ี84000 099-259-7454  - - Sawet.nar@gmail.com
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