
รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย 

 

บริษัทประกันวินาศภัย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อบริษัท ผู้ประสานงาน ข้อมูลติดต่อ  

1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

Call Center 0 2285 8888 
https://bangkokinsurance.com/conta 
ct/branch 
Facebook: กรุงเทพประกันภัย – Bangkok 
Insurance 

2 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) 

คุณสกุณา เลี้ยงชูวงษ์ 092 492 9538 
sakuna.l@kpi.co.th 

คุณชนาธิป ขันทนันต์ 089 146 4000 
chanatib.k@kpi.co.th 

3 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน
ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

เจ้าหน้าที่การตลาด 02-257-8000 ต่อ 1204, 1252, 1259 
direct@tokiomarinesafety.co.th 

4 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกันภัยรถยนต์ 
คุณปราณี มณีสว่างวงศ์ 

02 239 2200 ต่อ 2133 
praneem@dhipaya.co.th 

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
คุณศิริกาญจน์ สุวรรณฉิม 

02 239 2200 ต่อ 2183 
sirikans@dhipaya.co.th 

คุณฉัตรเพชร์ ชัยชนะสมบูรณ์ 02 239 2200 ต่อ 2182 
chatpetchc@dhipaya.co.th 

ประกันภัยโควิด 19 
คุณอิษฎา บูรณะอมร 

02 239 2200 ต่อ 2078 
itsadab@dhipaya.co.th 

คุณรัตติยา เหล่าตระกูล 02 239 2000 ต่อ 1118 
ruttiyal@dhipaya.co.th 

5 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1291 กด 3 
dvsins@deves.co.th 

6 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย
ออนไลน์ 

02 308 9308 



ที ่ ชื่อบริษัท ผู้ประสานงาน ข้อมูลติดต่อ  

คุณตรีรัตน์ ยศวัฒนะกุล 081 455 4315 
02 308 9265 
Threerat.yos@thanachart.co.th 

7 บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

คุณอัญชลี ชัยวงค์ขจร 02 664 7777 
Anchalee_c@navakij.co.th 

8 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

คุณปรารถนา สาตร์นอก 1231 ต่อ 2957 
prardtana_sat@thaivivat.co.th 

คุณวิชชุกร สายยศ 1231 ต่อ 2984 
wichugon_sai@thaivivat.co.th 

9 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกันภัยรถยนต์ 
คุณขจรเดช น้อยเจริญ 

094 493 4943 
096 643 4288 
KajohndechN@falconinsurance.co.th 

คุณอัครวัฒน์ นนทีพิพัฒน์ 094 493 4943 
096 643 4288 
AkarawatN@falconinsurance.co.th 

ประกันภัยทรัพย์สิน 
คุณรจนา สันติภิญโญเลิศ 

094 480 5765 
RojanaS@falconinsurance.co.th 

คุณบุษกร ทองรอบ 092 562 2067 
ButsakornT@falconinsurance.co.th 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
และสุขภาพ 
คุณกมลธรรม ลิ้มไพศาลวรกุล 

02 037 9888 ต่อ 142 
094 556 1653 
KamonthumL@falconinsurance.co.th 

คุณกรองกาญจน์ สุดตาเส็ง 062 515 9245 ต่อ 5227 
084 360 6332 
KrongkarnS@falconinsurance.co.th 

10 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 
สาขาประเทศไทย 

คุณกัญพัชร์ พีรภิวัฒน์กุล 02 679 6165 ต่อ 3108 
081 631 8643 
kanyapat@ms-ins.co.th 

 คุณณัฏฐ์ณัชชา นวกสถิตวงศ์ 02 679 6165 ต่อ 3103 



ที ่ ชื่อบริษัท ผู้ประสานงาน ข้อมูลติดต่อ  

081 631 8420 
nutnutchar@ms-ins.co.th 

11 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 
 

 
 

คุณวิภารัตน์ ตันติธนากรกุล 
  

02-640-7777 ต่อ 6607, 
097-975-1149 
viparatt@mittare.com  

คุณวุฒิ วุฒิวัฒนากุล 02-640-7777 ต่อ 6803 
wutw@mittare.com 

12 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

Call Center 1484 
02 290 3399 

13 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

คุณอดิศร อนุจันทร์ 0 2118 8111 
adisorn.an@axa.co.th 

คุณนิชิมา ยอดพิจิตร 0 2118 8111 
nitchima.yo@axa.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทประกันชีวิต มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อบริษัท ผู้ประสานงาน ข้อมูลติดต่อ 

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จ ำกัด (มหำชน) 

คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี 02-777-8346 

NAPHON@BANGKOKLIFE.COM 

2 บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันชีวิต 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 

ณัฐวดี อมรชัยมงคล 

ฑำฑิมำ หวังสงวนกิจ 

02-685-3828 

NATTAWADEEA@GENERALI.CO.TH, 

TATIMAH@GENERALI.CO.TH 

3 บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
คุณศิริชัย แก้วนิยมชัยศรี 02-615-6830, 

02-651-4950 

SIRICHAI.KAEWNIYOMCHAISRI@CHUBB.COM 

4 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

(มหำชน) 

คุณเอษณะ ช ำนำญผล 089-161-3737 

ASANA@THAILIFE.COM 

5 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกัน ชีวิต จ ำกัด 

(มหำชน) 
คุณศิริกร โรจน์วิบูลย์ชัย 02-305-7582 

SIRIKORN.R@AZAY.CO.TH 

6 บริษัท เอไอเอ จ ำกัด คุณสุวิรัช พงศ์เสำวภำคย์ 063-974-1454 

SUWIRAT.PHONGSAOWAPARK@AIA.COM 

7 บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต 

จ ำกัด (มหำชน) 

คุณกมลวัลย์ รัตนธีรโรจน ์ 099-256-4655 

KAMOLWAN.R@TGH.CO.TH 

8 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จ ำกัด (มหำชน) 

คุณปำณัท สุทธินนท์ 02-290-7361 

PANUT_S@MUANGTHAI.CO.TH 
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