
สถานท่ีสอบ  
ห้องสอบ : ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 จ านวนผู้สมัคร : 80  คน
วันท่ีสอบ เวลา : 13.00 น.
เลขท่ีน่ังสอบ
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นางสาว จิตราพรรณ  โกศลจิตร

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ - นายหน้าประกันชีวิต
: ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

: 18 กันยายน 2564
ช่ือ - นามสกุล

นางสาว กนกพร  ธรรมศิริ
นาย กร  แจงสุธีระพงษ์
นาย กษิดิศ  สถิตธรรมปรีชา
นางสาว กัญจนากร  เย่ียมสาร
นางสาว กันยารัตน์  พุ่มล าเจียก
นางสาว กาญจนา  ทองขาว
นาย จักรพงษ์  เทียมวัน

นางสาว จิรนันท์  วงศ์อินตา
นางสาว จุฑารัตน์  ทองจันทร์
นางสาว จุฑารัตน์  เศษวงค์
นางสาว เจนติการ  ร่ืนรวย
นางสาว ชนัทพร  เจ้ียมภูเขียว
นางสาว ญาณิศา  สัพพะเลข
นางสาว ฑิฆัมพร  ธรรมชีวัน
นางสาว ณัฐธิดา  มีศิริ
นางสาว ณัฐพร  จินดาวงศ์
นาย ณัฐพล  อังชุน
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นาง ดุจเดือน  วรหวัง
นาย ณัฐวุฒิ  ชมชายผล

นางสาว ปารมี  สวาสโพธ์ิกลา

นาย ทชณัท  อุส่าห์ดี
นางสาว ธนพร  ไชยยศ
นาย ธนพล  สุขประเสริฐ
นาย ธัชวิธ  อัชชารกูร
นาย ธันธวัช  วรหวัง
นางสาว ธิดารัตน์  เมธาสิงห์
นาย นพคุณ  ไพรบึง
นางสาว นิศานาถ  แสงฤดู
นางสาว ปภัสส์  สินอาภา
นาย ปวริศ  ถนอมสุข
นางสาว ปวีณา  หอมทอง

นาย ปิยะณัฐ  โชคประสพรวย
นางสาว ปุญญิศา  จุลภักด์ิ
นาย พงศกร  โอฬาริกสกุล
นางสาว พรชลิตา  ราวิชัย
นางสาว พรทิพย์  ชัยวิจิตร
นางสาว พรสุภา  นามดวง
นาย พรหมชาติ  คุณวุฒิบรรเจิด
นาย พิชัย  ส าราญ
นาย พีรวัส  สีบู่
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นางสาว รติยา  อินทร์นาม

นางสาว ภัทรวดี  สีม่วง
นางสาว ภัทรานิษฐ์  ชัยพิสิทธ์พัฒนา

นางสาว วิราวรรณ  บัวบาน

นาย รสสุคนธ์  วิศิษฏ์เกียรติชัย
นางสาว รัชณีกร  ไชยสิทธ์ิ
นางสาว รัชนีกร  อ่ิมเจริญ
นาง รัฐพร  วิจิตทาดา
นาง รุ่งรัตนาวดี  วรรณศรี
นางสาว วรญา  วรวัฒน์
นางสาว วรินดา  โอสถสถาพร
นางสาว วรุณพร  พูลอ่อน
นาย วัชรพงษ์  ประเสริฐ
นางสาว วิภานันท์  ไทยน้อย
นางสาว วิภาพร  ฉุนกระโทก

นาย วิโรจน์  ใจเอ้ือ
นางสาว ศวรรยา  นิรันต์เรือง
นางสาว ศศิธร  ศิริสกุลงาม
นางสาว ศิรภัสสร  พูลประเสริฐ
นางสาว ศุภลักษณ์  ธนูศิลป์
นาย สถาพร  เสง่ียมจิต
นางสาว สลินลา  สุวรรณเขต
นางสาว สาวิตรี  โป๊บุญมา
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นางสาว สุนิดา  กรรมสิทธ์ิ

นางสาว สิริกร  แถมศิริ
นางสาว สุชาดา  มังกรวงษ์
นางสาว สุธีรา  วาสนกมล

นางสาว อัยยาณัฏฐ์  ขันทัพไทย

นางสาว สุภาภรณ์  ศรีเหง่าข า
นาย สุรพัศ  เอ้ือเสถียรพงศ์
นางสาว สุรวดี  ศรีสุขสวัสด์ิ
นางสาว สุวิภา  ก าแก้ว
นาย โสภณ  แจสมุทร
นางสาว อชิรญาณ์  วะโรรส
นางสาว อณุภา  โรจนสุนทรา
นางสาว อภิรดี  รัตนวิสุทธ์ิ
นางสาว อมรรัตน์  ลามอ้น
นางสาว อรอนงค์  จันทคุณ
นางสาว อัจจิมา  เทระสะ
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