
สถานท่ีสอบ  
ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 จ านวนผู้สมัคร : 80  คน
วันท่ีสอบ เวลา : 9.00 น.
เลขท่ีน่ังสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นางสาว จิตราพรรณ  โกศลจิตร

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ - นายหน้าประกันชีวิต
: ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

: 18 กันยายน 2564
ช่ือ - นามสกุล

นางสาว กนกกาญจน์  ธูปทอง
นาง กนกวรรณ  ภูมิวิเศษ
นาย กร  แจงสุธีระพงษ์
นาย กษิดิศ  สถิตธรรมปรีชา
นางสาว กันยารัตน์  พุ่มล าเจียก
นางสาว กาญจนา  ทองขาว
นางสาว จิณัฐตา  ทองลี

นาง จิราพร  ยืนยงกุล
นางสาว จิราวรรณ  โสทชิน
นางสาว จุฑารัตน์  ทองจันทร์
นางสาว ชนม์นิภา  เชิดฉ่ิง
นาย ชลกร  จันทร์สม
นางสาว ณัฐกมล  ช านาญกิจ
นางสาว ณัฐชา  ทรงศิล
นางสาว ณัฐติยากร  ผโลประการ
นางสาว ณัฐธิดา  มีศิริ
นาย ณัฐพงษ์  ยุทธวิธี
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นาย ณัฐพล  อังชุน
นางสาว ณัฐพร  จินดาวงศ์

นาย บุญฤทธ์ิ  พุ่มพร

นาย ณัฐวุฒิ  ชมชายผล
นางสาว ณิชาภัทร  ถนอมพงศ์
นาย ทชณัท  อุส่าห์ดี
นาย ธนกฤต  วงศ์สิงห์
นางสาว ธนพร  ไชยยศ
นางสาว ธนัญญา  โกยกิจเจริญ
นาย ธีรเดช  ใจสอาด
นาย นพคุณ  ไพรบึง
นาย นภทองเจือ  ผาสุข
นาย นวพล  เอ่ียมดี
นาย นัธทวัฒน์  อินทร์เอ่ียม

นางสาว ประกายรัตน์  ปรังเขียว
นาย ปริญญา  นิยมไทย
นางสาว พรสุภา  นามดวง
นาย พรหมชาติ  คุณวุฒิบรรเจิด
นาย พิชัย  ส าราญ
นางสาว มัทวัน  นิดอน
นางสาว ม่ิงขวัญ  ช านาญหล่อ
นาย เมวิกา  เต็งเท่ียง
นางสาว ยุวดี  สุดจ่าชารี
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นาง รุ่งรัตนาวดี  วรรณศรี

นางสาว เยาวเรศ  เจริญค้า
นาย รัฐพงศ์  ชุนแจ่ม

นางสาว ศศิชา  เมธาวี

นาย วยากร  นฤมิตประเสริฐ
นาย วรายุทธ  ฟักฟูม
นางสาว วรินดา  โอสถสถาพร
นางสาว วิภานันท์  ไทยน้อย
นางสาว วิรดา  พรพงศ์พันธ์ุ
นางสาว วิราวรรณ  บัวบาน
นาย วิโรจน์  ใจเอ้ือ
นางสาว วีรยา  สุดดี
นางสาว วีราภรณ์  วัยวัฒน์
นางสาว ศรศิลป์  มณีวรรณ์
นางสาว ศวรรยา  นิรันต์เรือง

นางสาว ศศิธร  ศิริสกุลงาม
นาย สถาพร  หนูทิพย์
นาย สถาพร  เสง่ียมจิต
นางสาว สลินลา  สุวรรณเขต
นางสาว สสิธร  ใช้เจริญ
นาย สัมฤทธ์ิ  บุญโชติอนันต์
นางสาว สาวิตรี  โป๊บุญมา
นาง สิริพร  นาคคล้าย
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นางสาว สุพรรณี  วงค์ทอง

นางสาว สิรีธร  หงษ์ค า
นางสาว สุชานาถ  ค้าขาย
นางสาว สุนิตรา  ศรีสลับ

นางสาว อุนนดา  ภูมิภักด์ิ

นางสาว สุภาภรณ์  ศรีเหง่าข า
นางสาว สุภาภรณ์  สุทธิสุทธ์ิ
นางสาว สุรวดี  ศรีสุขสวัสด์ิ
นาย เสริมพล  เพชรศิริ
นางสาว อณุภา  โรจนสุนทรา
นางสาว อธิษมา  วงษ์อัยรา
นาง อรพิน  แก้วดวงดี
นางสาว อริสรา  เทพปล้ืม
นางสาว อัยยาณัฏฐ์  ขันทัพไทย
นางสาว อัยยาวริญ  จรีวรรณเพชร
นางสาว อารีรัตน์  สังข์แก้ว
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