
สถานท่ีสอบ  
ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 จ านวนผู้สมัคร : 80  คน
วันท่ีสอบ เวลา : 13.00 น.
เลขท่ีน่ังสอบ
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นาย จักรพันธ์  เครือซุง

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ - นายหน้าประกันชีวิต
: ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

: 17 กันยายน 2564
ช่ือ - นามสกุล

นางสาว กนกพร  ธรรมศิริ
นาย กฤตย์  สถาวรสมิต
นางสาว กัญจนากร  เย่ียมสาร
นางสาว กัญญ์ชลิดา  ก่ิงโคกกรวด
นางสาว กาญจนา  ธนนชัย
นางสาว คณัสนันท์  เกศสงคราม
นางสาว จริยา  วารี

นางสาว จิรนันท์  วงศ์อินตา
นางสาว จิรัชญาดา  แก้ววงษา
นางสาว เจนติการ  ร่ืนรวย
นาง เจิดนภา  เชาว์เพชรน้อย
นางสาว ชมนภัส  สมบูรณ์ทรัพย์
นาย ชัชพิสิฐ  จุลโลบล
นางสาว ญาณิศา  สัพพะเลข
นางสาว ฑิฆัมพร  ธรรมชีวัน
นาย ณชย  ห้าวหาญ
นาย ณรัฐชัย  เทศเรียน
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นาย ณัฐพงษ์  ไชโย
นางสาว ณัฐญา  อดุลยราษฎร์

นาย บวรวิชย์  พบธรรมจิรโชติ

นาย ทศพล  อนันต์พัฒนกุล
นางสาว ทิพทิวา  ภู่ผ่าน
นางสาว ธนัทพัชร์  สมบัติวงค์
นางสาว ธารารัตน์  สมุทรจักร
นางสาว ธารินี  คงยืน
นาย นวพล  เอ่ียมดี
นางสาว นันท์สินี  กล่ินนาค
นางสาว นิจฉรา  สอนสุภาพ
นางสาว นิตยา  จิตนันท์
นางสาว นิรภรณ์  หมู่ศิริ
นางสาว นุษรา  สีลา

นางสาว ปนาลี  ประมวล
นางสาว ปภัสศร  วงสุรินทร์
นางสาว ปภาพร  ช่ืนรส
นางสาว ปราณี  บัวสาย
นางสาว ป่ินเพชร  เวียงนนท์
นางสาว เปรมยุดา  พรมโคตร
นาง ผกามาศ  พ่ึงสมบัติ
นาย พาสกร  แสงวิโรจน์พัฒน์
นางสาว พิกุลแก้ว  แสนใจ
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นางสาว พิมใจ  เข็มแก้ว

นาย พิทักษ์  แสนบุตร
นางสาว พิภัสสร  สุธานุวัฒนานนท์

นาย ศรัณย์  มะนะราด

นาย พีรวัส  สีบู่
นาย พุฒพงศ์  กรมรัตน์
นาย ไพฑูรย์  เอ่ียมวิจิตร
นางสาว ไพลิน  เรืองวสุ
นาย ภาสรินทร์  โสภจารีย์
นาง รัฐพร  วิจิตทาดา
นางสาว รินทราย  ลามพัฒน์
นางสาว วทันยา  ทะนินรัมย์
นางสาว วรกานต์  เข็มครุฑ
นาย วรวุฒิ  แซ่เอ้ีย
นาย วศิน  อินทร์ศิริ

นางสาว ศิรภัสสร  พูลประเสริฐ
นางสาว ศิริขวัญ  หาบุตตะ
นางสาว ศิรินทิพย์  สามารถ
นางสาว ศิวรัตน์  พยัฆเกรง
นาย ศุภรักษ์  เขียวบัว
นาย ศุภศักด์ิ  ม่ันคงดี
นาย สนธยา  ม่ันหมาย
นาย สมปอง  มณีรัตน์
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นางสาว สลินลา  สุวรรณเขต

นางสาว สมพร  แสนศรี
นางสาว สรัลชนา  ประเสริฐสุด
นาย สราวุธ  วงศ์สมนึก

นางสาว ไอรดา  สัตตบุตร

นาง สุกัญญา  พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาว สุนิดา  กรรมสิทธ์ิ
นางสาว สุนิสา  จิระไพทูรย์
นาย สุเมธา  ผดาวัลย์
นาย อนวัฒน์  ใจเอ้ือย
นางสาว อนันตญา  อ่วมสุข
นางสาว อภิสรา  แสนกล้า
นางสาว อลิษา  จะแรมรัมย์
นางสาว อัจฉราลักษณ์  ศรีหร่ิง
นางสาว อารีรัตน์  สังข์แก้ว
นาย อิงค์กฤษณ์  อนุวงศ์ภักดีชาติ
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