
สถานท่ีสอบ  
ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 จ านวนผู้สมัคร : 80  คน
วันท่ีสอบ เวลา : 9.00 น.
เลขท่ีน่ังสอบ
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นางสาว จิรนันท์  วงศ์อินตา
นาง จิราพร  ยืนยงกุล
นาย จีราพัชร์  แสงดี
นางสาว ฉัตรลดา  นามนา
นางสาว ชนัดดา  แก้วกัณฑ์
นาย เชฏฐา  หาญศึกษา
นางสาว ฐตาธิชา  ถวิล
นางสาว ณัฐติกาญจน์  วิริยะไทย
นางสาว ณัฐธิดา  ศรีสุนนท์
นางสาว ณัทภร  ชรัลนนท์

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ - นายหน้าประกันชีวิต
: ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

: 17 กันยายน 2564

นางสาว กาญจนา  เรียงนาม
นางสาว กานต์นภัส  วรพัฒนเศรษฐี
นางสาว จันทร์ศิมา  รัตนศรี
นางสาว จินดาพร  สมใจ

ช่ือ - นามสกุล
นางสาว กรรณิการ์  สายศรี
นาย กฤตย์  สถาวรสมิต
นางสาว กัญจนสรณ์  แผงงาม
นางสาว กัญญ์ชลิดา  ก่ิงโคกกรวด
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นางสาว ธนัทพัชร์  สมบัติวงค์
นาย ธนากร  เจียกวัฒนา

นาย ทศพล  อนันต์พัฒนกุล
นางสาว ทอฝัน  วิจิเนตร
นางสาว ทิพทิวา  ภู่ผ่าน
นาย ธงชัย  เบิกบาน

นาย ไพฑูรย์  เอ่ียมวิจิตร
นางสาว ไพลิน  เรืองวสุ
นาย ภวรัชญ์  ทับจันทร์

นางสาว ธัญญารัตน์  ศรีลาศักด์ิ
นางสาว ธารารัตน์  ชาญสูงเนิน
นางสาว ธารินี  คงยืน

นาย พีรวัส  สีบู่

นาย ธีรชาติ  หอมภู่
นาย นภทองเจือ  ผาสุข
นางสาว นัทธ์วริน  ทับทิมนราเสฏฐ์
นางสาว นิจฉรา  สอนสุภาพ
นาย บงกช  บัวบานช่ืน
นางสาว บุษบง  โพธิสมภาร
นางสาว ปทิตตา  พยัคฆเดช
นางสาว พนิดา  สุภนาม
นาย พฤหัส  จาดบุญมา

นาย พุฒพงศ์  กรมรัตน์
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นาย วศิน  อินทร์ศิริ
นางสาว วิจิตรา  ส าราญสุข
นาย วิชพัทธ์  เทพวงษ์
นางสาว วิภาพร  หงษา

นาย ศุภฤกษ์  โรจน์วิศิษฐ์กุล
นาย ศุภศันส์  สะท้อนเกียรติงาม

นางสาว วีราภรณ์  วัยวัฒน์
นางสาว ศริญญา  ช่อมาลี
นางสาว ศิรินภา  อุ่นแก้ว
นาง ศิริพร  เก้ือสกุล

นาย ฤกษ์ชัย  ป่ินแดง
นางสาว วรกานต์  เข็มครุฑ
นางสาว วรรณนิภา  ภูศรี
นาย วรัญญู  เหหาสุข
นางสาว วรินยุพา  พิมพันธ์

นางสาว ศิริอักษร  ลุทโท

นางสาว ภัทรา  จิรเมธากุล

นาง รัฐพร  วิจิตทาดา
นาย รัฐพล  ต้ังมา
นางสาว รินทราย  ลามพัฒน์
นางสาว ร่ืนรมย์  บวรธีรกุล

นางสาว มานิกา  วรรณ์ทะวงษ์
นาย มารุด  นาทอง
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80 นางสาว อารีย์  ตามไวย

นางสาว สลินลา  สุวรรณเขต
นาย สินธนา  ทาทอง
นางสาว สุนิดา  กรรมสิทธ์ิ
นางสาว สุนิสา  มะม่วง

นางสาว เสาวรส  กวางแก้ว
นาย อนวัฒน์  ใจเอ้ือย
นางสาว อภิสรา  แสนกล้า
นางสาว อรอนงค์  จันทคุณ
นางสาว อัจฉราลักษณ์  ศรีหร่ิง

นางสาว สุพรรษา  คงเขียว
นางสาว สุริวิมล  คงธนะวานิช

นางสาว สรัลชนา  ประเสริฐสุด
นางสาว สโรชา  โสภา

นาย สนธยา  ม่ันหมาย
นางสาว สมพร  แสนศรี
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