
                               
 

ผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ 
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วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

หน้า 1 ของ 22 
 

เลขที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้านาม ชื่อ สกุล ผลการสอบ 

1 61001500001-0 นางสาว กมลลักษณ์ แหลมคม ไม่ผ่าน 

2 61001500002-0 นางสาว กรวสา แซ่เจีย ไม่ผ่าน 

3 61001500003-0 นาย กริชเพชร ค าสาย ไม่ผ่าน 

4 61001500004-0 นาย กฤษกร แพใหญ่ ไม่ผ่าน 

5 61001500005-0 นาย กฤษฎา นาคสุวรรณ์ ผ่าน 

6 61001500006-0 นาย กฤษฎา ติ่งดา ไม่ผ่าน 

7 61001500007-0 นาย กฤษฎา ธรรมศร ไม่ผ่าน 

8 61001500008-0 นาย กฤษณะ นุ่มประเสริฐ ผ่าน 

9 61001500009-0 นาย กฤษดา สังขะปุญญา ไม่ผ่าน 

10 61001500010-0 นาย กฤษดา ลิ้มเลิศพาณิชย์ ผ่าน 

11 61001500011-0 นาย กฤษดากรณ์ หงษ์ธานี ไม่ผ่าน 

12 61001500012-0 นางสาว กัญญาภัทร สิทธิเชนทร์ ผ่าน 

13 61001500013-0 นาย กัณทัศน์ โลกะกะลิน ผ่าน 

14 61001500014-0 นาย กัมปนาท บัวจันทร์ ผ่าน 

15 61001500015-0 นาย กัมพล สุสมุทร ผ่าน 

16 61001500016-0 นางสาว กัลยาภัสร์ กัลยา ไม่ผ่าน 

17 61001500017-0 นางสาว กาญจนา งอสอน ไม่ผ่าน 

18 61001500018-0 นางสาว กาญจนา เสนเคน ไม่ผ่าน 

19 61001500019-0 นางสาว กาญจนา ผลขันธุ์ ไม่ผ่าน 

20 61001500020-0 นาย กานดา วงศ์สุวรรณ ไม่ผ่าน 

21 61001500021-0 นางสาว การะเกต จาดศรี ขาดสอบ 

22 61001500022-0 นาย กิตติ อุไรวงค์ ผ่าน 

23 61001500023-0 นาย กิตติชัย เสียงใส ผ่าน 

24 61001500024-0 นาย กิตติพล คงนุ่ม ไม่ผ่าน 
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25 61001500025-0 นาย กิตติภัค ศุภไอศวรรย์ ผ่าน 

26 61001500026-0 นาย กิตติภัณฑ์ มงคลบวร ผ่าน 

27 61001500027-0 นาย กิตติภัต ปริยวาท ี ผ่าน 

28 61001500028-0 นาย กิตติศักดิ์ สานุสิทธิ์ ผ่าน 

29 61001500029-0 นาย กิติพงษ์ หินกระจ่าง ไม่ผ่าน 

30 61001500030-0 นาย กิติพงษ์ อุประ ไม่ผ่าน 

31 61001500031-0 นาย กิติพล แทนบ ารุง ไม่ผ่าน 

32 61001500032-0 นาย กุลธวัช กอร่ม ผ่าน 

33 61001500033-0 นาย กุศล สุขสนิท ไม่ผ่าน 

34 61001500034-0 นางสาว เกตุษนีย์ ภักดีฐิติกุล ไม่ผ่าน 

35 61001500035-0 นาย เกริกเกียรติ ไกรแสวง ไม่ผ่าน 

36 61001500036-0 นาย เกรียงไกร สานคล่อง ไม่ผ่าน 

37 61001500037-0 นาย เกรียงไกร วงศ์สิงห์ ไม่ผ่าน 

38 61001500038-0 นางสาว เกวลิน สมภักด ี ผ่าน 

39 61001500039-0 นาย เกิดภูมิ อุทัยแสน ไม่ผ่าน 

40 61001500040-0 นาย เกียรติศักดิ์ จงยศยิ่ง ไม่ผ่าน 

41 61001500041-0 นาง ไก่แก้ว สินธุชัย ไม่ผ่าน 

42 61001500042-0 นาย ขจรยศ เวียงนาค ผ่าน 

43 61001500043-0 นาย คงฤทธิ์ ทะจันลา ไม่ผ่าน 

44 61001500044-0 นาย คชรักษ์ เข็มประดับ ไม่ผ่าน 

45 61001500045-0 นาย คณิน จิตต์มั่นการ ไม่ผ่าน 

46 61001500046-0 นาย คมกฤษณ์ แท่นประมูล ไม่ผ่าน 

47 61001500047-0 นาย คมพล พุทธศาสน์ ไม่ผ่าน 

48 61001500048-0 นาย คมศักดิ์ เชิงศักดิ์ศรี ผ่าน 
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49 61001500049-0 ส.อ. คมสันต์ ธริญาติ ไม่ผ่าน 

50 61001500050-0 นาย คมสันต์ คันทะมาต ไม่ผ่าน 

51 61001500051-0 นาย จตุรงค์ ภัคสิทธิโชค ผ่าน 

52 61001500052-0 นาย จตุรงค์ เจริญศรี ผ่าน 

53 61001500053-0 นางสาว จรรยาพร สุวรรณ์ ไม่ผ่าน 

54 61001500054-0 นาย จักรกฤษณ์ สิงหรัญ ไม่ผ่าน 

55 61001500055-0 นาย จักร์พงศ์ ธนโชติชวนันท์ ผ่าน 

56 61001500056-0 นาย จักรพันธ์ พลจังหรีด ไม่ผ่าน 

57 61001500057-0 นาย จาตุรงค์ ประสมทอง ไม่ผ่าน 

58 61001500058-0 นางสาว จิรพรรณ ศรีงาม ไม่ผ่าน 

59 61001500059-0 ว่าที่ ร.ต. จีรวัฒน ์ โคนาจารย์ ไม่ผ่าน 

60 61001500060-0 นาย จุมพฏ จันทร์ตรี ไม่ผ่าน 

61 61001500061-0 นาย จุมพล หลวงประทุม ไม่ผ่าน 

62 61001500062-0 นาย ฉัตรชัย ศรียางนอก ไม่ผ่าน 

63 61001500063-0 นาย เฉลิมชาติ วังค าฟู ขาดสอบ 

64 61001500064-0 นาย ชยายศ มุสิกวัตร ผ่าน 

65 61001500065-0 นาย ชยุต พงษ์ไทย ไม่ผ่าน 

66 61001500066-0 นาย ชรินทร์ พรมรักษา ผ่าน 

67 61001500067-0 นาย ชรินทรณ์ มะโนรัตน์ ไม่ผ่าน 

68 61001500068-0 นางสาว ชลนิชา ตันเอี่ยม ไม่ผ่าน 

69 61001500069-0 นาย ชลวิทย ์ แจ่มประเสริฐ ไม่ผ่าน 

70 61001500070-0 นาย ชวณัฎฐ ์ คะชะเสน ไม่ผ่าน 

71 61001500071-0 นาย ชัชวาลย ์ อาจวิชัย ไม่ผ่าน 

72 61001500072-0 นาย ชัยกร พัฒนก าพล ไม่ผ่าน 
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73 61001500073-0 นาย ชัยณรงค์ ดาวสุวรรณ ไม่ผ่าน 

74 61001500074-0 นาย ชัยพร เลิศลัคณาธร ไม่ผ่าน 

75 61001500075-0 นาย ชัยพัฒน์ พรหมดวงดี ผ่าน 

76 61001500076-0 นาย ชัยมงคล นิมศรีสุขกุล ผ่าน 

77 61001500077-0 นาย ชัยรัตน์ เจือบุญ ไม่ผ่าน 

78 61001500078-0 นาย ชัยรัตน์ อรุณรัตน์ ผ่าน 

79 61001500079-0 ว่าที่ ร.ต. ชัยโรจน ์ ทรอาษา ผ่าน 

80 61001500080-0 นาย ชัยสิทธิ ์ จันดี ไม่ผ่าน 

81 61001500081-0 นาย ชาคริต ชัยเนตร ผ่าน 

82 61001500082-0 นาย ชาญณรงค์ พลวัชรินทร์ ผ่าน 

83 61001500083-0 นาย ชาติ ช้างนิ่ม ไม่ผ่าน 

84 61001500084-0 นาย ชาลี โพธิ์แก้ว ไม่ผ่าน 

85 61001500085-0 นาย ช านาญ รอดจันทร์ ผ่าน 

86 61001500086-0 นาย ชีวิน เสธา ผ่าน 

87 61001500087-0 นาย ชุมพล หลักค า ไม่ผ่าน 

88 61001500088-0 นาย ชูเกียรติ จันทร์สนอง ไม่ผ่าน 

89 61001500089-0 นาย โชดก เจริญใจ ไม่ผ่าน 

90 61001500090-0 นาย โชตวิชช ์ สังข์กลม ไม่ผ่าน 

91 61001500091-0 นาย ไชยรัตน์ อนุตระกูลชัย ผ่าน 

92 61001500092-0 นางสาว ฐานิตา จีระวัฒนะ ไม่ผ่าน 

93 61001500093-0 นาย ฐานิศร รุจิราวินิจฉัย ผ่าน 

94 61001500094-0 นาย ณฐพล อนันตโสภณ ไม่ผ่าน 

95 61001500095-0 นาย ณฐภัค จิตรบรรเทา ผ่าน 

96 61001500096-0 นาย ณฐวร วีระจิตต์ ไม่ผ่าน 
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97 61001500097-0 นาย ณนวภูม ิ เกิดสุข ไม่ผ่าน 

98 61001500098-0 นาย ณรงค์ศักดิ์ ทิมหล า ไม่ผ่าน 

99 61001500099-0 นาย ณัชธนวินท์ เรืองหิรัญวนิช ไม่ผ่าน 

100 61001500100-0 นาย ณัฏฐวรรธน ์ มณีกัลย์ ขาดสอบ 

101 61001500101-0 นาย ณัฐกรณ์ กลิ่นเพชร ไม่ผ่าน 

102 61001500102-0 นาย ณัฐกิตติ์ มาลัยพงษ์ ผ่าน 

103 61001500103-0 นางสาว ณัฐชา นันทศักดิ์สุนทร ผ่าน 

104 61001500104-0 นาย ณัฐพล นันทรัตน์ ไม่ผ่าน 

105 61001500105-0 นาย ณัฐพล เต็มธนานุรักษ์ ผ่าน 

106 61001500106-0 นาย ณัฐภัทร สิงห์วงศ์วัฒนะ ผ่าน 

107 61001500107-0 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสกุล ผ่าน 

108 61001500108-0 นาย ณัฐศิริ เพ็ชรผ่อง ไม่ผ่าน 

109 61001500109-0 นาย ดนัย ตรีเมฆ ไม่ผ่าน 

110 61001500110-0 นาย ดลวัฒน์ อัคนิทัต ผ่าน 

111 61001500111-0 นางสาว ดารา รัตตศิริ ไม่ผ่าน 

112 61001500112-0 นาย ด ารงศักดิ์ รังคะกนก ไม่ผ่าน 

113 61001500113-0 นาย ดิษฎา นาราวัสส ์ ผ่าน 

114 61001500114-0 นาย เดชา พรพยนต์ ไม่ผ่าน 

115 61001500115-0 นาย เดชา มะหะหมัด ไม่ผ่าน 

116 61001500116-0 นาย เด่นศักดิ์ สิทธิสกุลชัย ผ่าน 

117 61001500117-0 นาย ติณณภพ จุลพันธ์ ไม่ผ่าน 

118 61001500118-0 นาย ไตรเทพ ตันติพลาผล ไม่ผ่าน 

119 61001500119-0 นาย ถาพร นุชดี ไม่ผ่าน 

120 61001500120-0 นาย ถาวร แก้วทองเกลอ ไม่ผ่าน 
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121 61001500121-0 นาย ทนง กาละลพ ไม่ผ่าน 

122 61001500122-0 นาย ทนงศักดิ์ ผุดผาด ไม่ผ่าน 

123 61001500123-0 นาย ทยาวีร์ ทองสิริสกุล ไม่ผ่าน 

124 61001500124-0 นาย ทรงภณ ทองพุ่ม ผ่าน 

125 61001500125-0 นาย ทรัพยากร สายบุตร ไม่ผ่าน 

126 61001500126-0 นางสาว ทฤษฎ์วรรณ ศรีรัตนอารี ผ่าน 

127 61001500127-0 นาย ทวิพล ชูนิตย์ ไม่ผ่าน 

128 61001500128-0 นาย ทวีชาญ นันทมานพ ผ่าน 

129 61001500129-0 นาย ทวีพร สดสุชาติ ผ่าน 

130 61001500130-0 นาย ทวีศักดิ์ โต๊ะอาด า ไม่ผ่าน 

131 61001500131-0 นาย ทศพล เจริญรัมย์ ไม่ผ่าน 

132 61001500132-0 นาย ทีปกร ฉิมเรศ ผ่าน 

133 61001500133-0 นาย เทวัญ พูนลาภพาณิชย์ ผ่าน 

134 61001500134-0 นาย ธชาพัฒน์ ศุภสินธุ์กิติกุล ผ่าน 

135 61001500135-0 นาย ธนกฤต รุณดิษฐ ไม่ผ่าน 

136 61001500136-0 นาย ธนกฤต วิศวะจตุไรสกุล ไม่ผ่าน 

137 61001500137-0 นาย ธนเทพ นันดี ผ่าน 

138 61001500138-0 นาย ธนพล วรเวชวิทยา ไม่ผ่าน 

139 61001500139-0 นาย ธนพล ประมวล ไม่ผ่าน 

140 61001500140-0 นาย ธนภณ เอมวรรธนะ ไม่ผ่าน 

141 61001500141-0 นาย ธนภัทร ศรีจอมบุญกุล ผ่าน 

142 61001500142-0 นางสาว ธนภัทร ด่านกระโทก ไม่ผ่าน 

143 61001500143-0 นาย ธนรัชต ์ อ่ินค า ไม่ผ่าน 

144 61001500144-0 นาย ธนวรรธน ์ มาตุอ าพันวงศ์ ผ่าน 
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145 61001500145-0 นาย ธนวัฒน ์ พฤกษชาติถาวร ผ่าน 

146 61001500146-0 นาย ธนวัฒน ์ บุญเกษม ไม่ผ่าน 

147 61001500147-0 นาย ธนะพล สายน้ า ไม่ผ่าน 

148 61001500148-0 นาย ธนัชพร สวัสดิ์แก้ว ไม่ผ่าน 

149 61001500149-0 นาย ธนากร อมรกิตติสาร ไม่ผ่าน 

150 61001500150-0 นาย ธนากร สมสีราช ไม่ผ่าน 

151 61001500151-0 นาย ธนาพล สีบ ารุงสาสน์ ไม่ผ่าน 

152 61001500152-0 นาย ธนายุทธ นาควิจิตร ไม่ผ่าน 

153 61001500153-0 นางสาว ธนุตรา ศรีกาญจนวิวัฒน์ ไม่ผ่าน 

154 61001500154-0 นาย ธเนศ ดวงประทีปเรือง ผ่าน 

155 61001500155-0 นาย ธเนศพล พรมฝั้น ไม่ผ่าน 

156 61001500156-0 นาย ธรรมรัตน์ เพ็งศรี ไม่ผ่าน 

157 61001500157-0 นาย ธวัชชัย ไชยหมาน ไม่ผ่าน 

158 61001500158-0 นาย ธวัชชัย แก้วอร่ามศรี ไม่ผ่าน 

159 61001500159-0 นาย ธวัชชัย แซ่โค้ว ไม่ผ่าน 

160 61001500160-0 นาย ธวัชชัย วรสถิตย์ ไม่ผ่าน 

161 61001500161-0 นาย ธวัชชัย ธิโกษี ไม่ผ่าน 

162 61001500162-0 นาย ธันวา ช านาญระเบียบกิจ ผ่าน 

163 61001500163-0 นาย ธันวา ก้อนคุ้ม ไม่ผ่าน 

164 61001500164-0 นางสาว ธารินี ค ามี ไม่ผ่าน 

165 61001500165-0 นางสาว ธิดา เอ่ียมสอาด ไม่ผ่าน 

166 61001500166-0 นางสาว ธิดากานต์ สุดประเสริฐ ไม่ผ่าน 

167 61001500167-0 นางสาว ธิดาพร เพ็งอารีย์ ขาดสอบ 

168 61001500168-0 นาย ธีรพงศ์ จิตรผดุงวณิชย์ ผ่าน 
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169 61001500169-0 นาย ธีรพัฒน์ ตั้งเตรียมใจ ไม่ผ่าน 

170 61001500170-0 นาย ธีรวัฒน ์ ธีระรางกูล ผ่าน 

171 61001500171-0 นาย ธีรวัฒน ์ ค าฉอ้อน ผ่าน 

172 61001500172-0 นาย ธีระชัย ด าโพธิ์ ผ่าน 

173 61001500173-0 นาย ธีระพล แถมศิริ ไม่ผ่าน 

174 61001500174-0 นาย ธีระภัทร กัณหกุล ไม่ผ่าน 

175 61001500175-0 ว่าที่ ร.ท. ธีระวุฒิ ชนะพจน์ ไม่ผ่าน 

176 61001500176-0 นาย นพดล บุญเนตร ไม่ผ่าน 

177 61001500177-0 นาย นพพร วีรชีวิน ไม่ผ่าน 

178 61001500178-0 นาย นพพล จันทร์กระจ่าง ไม่ผ่าน 

179 61001500179-0 นาย นพรัตน์ เทียนโฉม ไม่ผ่าน 

180 61001500180-0 นาย นราวุฒิ จงดี ผ่าน 

181 61001500181-0 นาย นรินทร์ บุญคง ผ่าน 

182 61001500182-0 นาย นรินทร์ศักดิ์ วิธีจงเจริญ ไม่ผ่าน 

183 61001500183-0 นาย สิทธิพล คงวิจิตร ไม่ผ่าน 

184 61001500184-0 นางสาว นาวิกา ฉิมไพโรจน์ ไม่ผ่าน 

185 61001500185-0 นางสาว น้ าทิพย์ พรโชคชัย ผ่าน 

186 61001500186-0 นาย นิธิ เกียรตินาถ ผ่าน 

187 61001500187-0 นาย นิพนธ์ ถวิลสุข ไม่ผ่าน 

188 61001500188-0 นาย นิพนธ์ เลือดนักรบ ไม่ผ่าน 

189 61001500189-0 นาย นิวัฒน์ อุสาพรหม ผ่าน 

190 61001500190-0 นาย นิสิต นิตยนันทเวช ผ่าน 

191 61001500191-0 นาย นุกูล ทองค า ไม่ผ่าน 

192 61001500192-0 นางสาว นุจรีย์ ปิ่นทอง ขาดสอบ 
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193 61001500193-0 นางสาว นุชาวดี เพ็ชรรัตน์ ไม่ผ่าน 

194 61001500194-0 นาย เนตรรัตน์ เรืองเนตร ไม่ผ่าน 

195 61001500195-0 นาย บดินทร์ ตรีรัตน์ทวีชัย ไม่ผ่าน 

196 61001500196-0 นาย บรรชา ประภาสังข์ ไม่ผ่าน 

197 61001500197-0 นาย บรรพต แดงดี ไม่ผ่าน 

198 61001500198-0 นาย บรรพต ดีบ้านโสก ไม่ผ่าน 

199 61001500199-0 นาย บอม อินทนิล ไม่ผ่าน 

200 61001500200-0 นาย บัญชา พิลาทอง ไม่ผ่าน 

201 61001500201-0 นาย บุญช่วย วรรณทอง ไม่ผ่าน 

202 61001500202-0 นาย บุญชัย อัศวพิเชษฐ ผ่าน 

203 61001500203-0 นาย บุญเลิศ พุทธวารีกานต์ ผ่าน 

204 61001500204-0 นาย บุญส่ง หรรษกุล ผ่าน 

205 61001500205-0 นาย บุรพล อภิภูพล ไม่ผ่าน 

206 61001500206-0 นาย ปกรณ์ บุญพรประเสริฐ ไม่ผ่าน 

207 61001500207-0 นาย ปณพล สพันธุวงศ์ ไม่ผ่าน 

208 61001500208-0 นาย ปณวัศ โทสุวรรณ ไม่ผ่าน 

209 61001500209-0 นางสาว ปภัทร์กรกัลย์ รัชนิพนธ์ ไม่ผ่าน 

210 61001500210-0 นาย ปรมัตถ์ หอมกลิ่น ผ่าน 

211 61001500211-0 นาย ประพุทธ์ วรพัฒนาพันธุ์ ไม่ผ่าน 

212 61001500212-0 นาย ประไพรัตน์ ชัยเทวะกุล ผ่าน 

213 61001500213-0 นาย ประมาชัย สิงห์คอนทา ไม่ผ่าน 

214 61001500214-0 นาย ประวิทย์ คุณทาการ ผ่าน 

215 61001500215-0 นาย ประสิทธิ์ ฝูงใหญ่ ไม่ผ่าน 

216 61001500216-0 นาย ประสิทธิ์ วิทรง ผ่าน 
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217 61001500217-0 นาย ประสิทธิ์ ติถิน ไม่ผ่าน 

218 61001500218-0 นาย ประสิทธิ์ สุขเกษม ไม่ผ่าน 

219 61001500219-0 นาย ปราชญา ไกรโชติชัย ผ่าน 

220 61001500220-0 นาย ปราโมทย ์ จันทร์นาค ไม่ผ่าน 

221 61001500221-0 นาย ปริญญา กอสุระ ไม่ผ่าน 

222 61001500222-0 นาย ปริญญา ทัศนภักดี ไม่ผ่าน 

223 61001500223-0 นาย ปริญญา ค าวิเศษ ไม่ผ่าน 

224 61001500224-0 นาย ปริญญา อาจชัยภูมิ ไม่ผ่าน 

225 61001500225-0 นาย ปัญจวัฒน์ รัสม ี ผ่าน 

226 61001500226-0 นาย ปิยวรา ชาญเชี่ยว ผ่าน 

227 61001500227-0 นาย ปิยะณัฐ จันทเดช ไม่ผ่าน 

228 61001500228-0 นาย ปิยะศักดิ์ ยวงทอง ผ่าน 

229 61001500229-0 นาย ปุริวัชร เพ็ญสวัสดิ์ ไม่ผ่าน 

230 61001500230-0 นาย พงค์ศิริ แดงเกิด ผ่าน 

231 61001500231-0 นาย พงศกร โชคดี ไม่ผ่าน 

232 61001500232-0 นาย พงศกร สังคหะพงศ์ ไม่ผ่าน 

233 61001500233-0 นาย พงศ์ธนัช วรพินิจศักดิ์ ไม่ผ่าน 

234 61001500234-0 นาย พงศ์ศักดิ์ จ าปาทอง ไม่ผ่าน 

235 61001500235-0 นาย พงษ์เทพ วิจิตรภาพ ไม่ผ่าน 

236 61001500236-0 นาย พงษ์พินิจ วาศพงศ์ภรณ์ ผ่าน 

237 61001500237-0 นาย พงษ์ศักดิ์ จันกิติ ไม่ผ่าน 

238 61001500238-0 นาย พงษ์สันต์ แพงลม ขาดสอบ 

239 61001500239-0 นาย พชร เกิดทรัพย์ ไม่ผ่าน 

240 61001500240-0 นาย พนา ศรีหะรัญ ไม่ผ่าน 
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241 61001500241-0 นาย พนา เมืองนิล ไม่ผ่าน 

242 61001500242-0 นาย พนาดร เทพสุริยา ไม่ผ่าน 

243 61001500243-0 นาย พรชัย สีโร ไม่ผ่าน 

244 61001500244-0 นาย พรเทพ อินทร์ขาว ไม่ผ่าน 

245 61001500245-0 นางสาว พรรณภา เปี่ยมศิริ ไม่ผ่าน 

246 61001500246-0 นาย พรศักดิ์ สระแพ ไม่ผ่าน 

247 61001500247-0 นาย พัฒนา สิงห์ขันธ์ ไม่ผ่าน 

248 61001500248-0 นางสาว พัสตราภรณ์ พรจะโป๊ะ ไม่ผ่าน 

249 61001500249-0 นางสาว พิชชาพร สีคง ไม่ผ่าน 

250 61001500250-0 นาย พิชัยยุทธ แสงดี ไม่ผ่าน 

251 61001500251-0 นาย พิชิตชัย พลรักษา ไม่ผ่าน 

252 61001500252-0 นาย พิทักษ์ อุดมค ามี ไม่ผ่าน 

253 61001500253-0 นาย พิทักษ์ชน ขาวหนู ขาดสอบ 

254 61001500254-0 นาย พิพัฒน์ พิมลเกตุ ไม่ผ่าน 

255 61001500255-0 นางสาว พิมพ์วิภา ด ารงรัตน์นุวงศ์ ไม่ผ่าน 

256 61001500256-0 นาย พิศณุ ทองดีนอก ไม่ผ่าน 

257 61001500257-0 นาย พีรพงศ์ ค าฉอ้อน ผ่าน 

258 61001500258-0 นาย พีรพงษ์ บุญคงทอง ไม่ผ่าน 

259 61001500259-0 นาย พีรวิชญ์ บุญประสิทธิ์ ผ่าน 

260 61001500260-0 นาย พีระพงษ์ สังเมฆ ผ่าน 

261 61001500261-0 นาย พีระยุทธ พละพงษ์ ไม่ผ่าน 

262 61001500262-0 นาย พุทธา นิพากรเมธ ผ่าน 

263 61001500263-0 นาย พูลสิน ศรีรัตนอารี ไม่ผ่าน 

264 61001500264-0 นาย ไพรัตน์ ทองมี ผ่าน 
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265 61001500265-0 นาย ไพศาล ศักดิ์ศรี ไม่ผ่าน 

266 61001500266-0 นาย ไพศาล สังข์เกตุ ผ่าน 

267 61001500267-0 นาย ไพศาล จันแดง ไม่ผ่าน 

268 61001500268-0 นาย ไพศาล มะยะเฉียว ไม่ผ่าน 

269 61001500269-0 นาย ภควัต ม้าชัย ผ่าน 

270 61001500270-0 นาย ภนชัช เอ่ียมไธสง ผ่าน 

271 61001500271-0 นาย ภักดิ ์ จันทร์เหมือนเผือก ผ่าน 

272 61001500272-0 นาย ภักด ี เทพมณี ไม่ผ่าน 

273 61001500273-0 นาย ภาคภูมิ สอนแตง ผ่าน 

274 61001500274-0 นาย ภานุพงษ์ ปะตังทะสา ไม่ผ่าน 

275 61001500275-0 นาย ภูดิท สุนทรวิภาต ขาดสอบ 

276 61001500276-0 นาย มงคล อารีรักษ์ ผ่าน 

277 61001500277-0 นาย มนต์ชัย แก้วแสน ไม่ผ่าน 

278 61001500278-0 นาย มนต์รักษ์ อิสระนิติธรรม ไม่ผ่าน 

279 61001500279-0 นาย มนตรี โล้วโสภณกุล ไม่ผ่าน 

280 61001500280-0 นาย มนธิชัย นนท์ค าวงค์ ไม่ผ่าน 

281 61001500281-0 นาย มาดี บรรพวาณิชย์ ไม่ผ่าน 

282 61001500282-0 นาย มีนา นาบุญมี ไม่ผ่าน 

283 61001500283-0 นาย มีพรรณ ดงอุทิศ ขาดสอบ 

284 61001500284-0 นาย มูฮ าหมัดซีฮาบุดดิน ยูนุ ไม่ผ่าน 

285 61001500285-0 นาย เมฆินทร์ บรรบุบผา ผ่าน 

286 61001500286-0 นาย แมนปิติ พูลสวัสดิ์ ผ่าน 

287 61001500287-0 นาย ยงยุทธ ชัยพรพิศุทธิ์ ไม่ผ่าน 

288 61001500288-0 นาย ยศธร นิลพัฒน์ ไม่ผ่าน 
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289 61001500289-0 นาย ยุทธภูม ิ กาศสกูล ไม่ผ่าน 

290 61001500290-0 นาย ยุทธศักดิ์ รัตนปราณัตชัย ไม่ผ่าน 

291 61001500291-0 นาย ยุทธศักดิ์ คงวิโรจน์ ไม่ผ่าน 

292 61001500292-0 นางสาว เยาวลักษณ์ ภักดีสังข์ ไม่ผ่าน 

293 61001500293-0 นาย รชตะ กระจ่างฉาย ผ่าน 

294 61001500294-0 นาย รณรงค์ ทรายแก้ว ไม่ผ่าน 

295 61001500295-0 นาย รักษพล ปั้งวณิช ไม่ผ่าน 

296 61001500296-0 นาย รัชฎา จิตรกูลสัมพันธ์ ไม่ผ่าน 

297 61001500297-0 นาย รัชดา ทองใบ ผ่าน 

298 61001500298-0 นาย รัชต รัตนถาวร ผ่าน 

299 61001500299-0 นาย รัฐศักดิ์ สามัญตระกูล ไม่ผ่าน 

300 61001500300-0 นาย ราชทรง รุหานนท์ ผ่าน 

301 61001500301-0 นาย เรืองศักดิ์ พุทธสาร ไม่ผ่าน 

302 61001500302-0 นาย โรจน ์ หมู่พยัคฆ์ ผ่าน 

303 61001500303-0 นางสาว ละไม หล่าหนูเหม่า ผ่าน 

304 61001500304-0 นาย ลักขณา มาโยธา ไม่ผ่าน 

305 61001500305-0 นาย เลิศวุฒิ ฐานพงษ์ ไม่ผ่าน 

306 61001500306-0 นาย วงศ์วุฒิ ก าจรกิตติคุณ ผ่าน 

307 61001500307-0 นาง วงศ์สิริ รังคสิริ ไม่ผ่าน 

308 61001500308-0 นาย วรพจน์ พิมเสน ผ่าน 

309 61001500309-0 นาย วรพล พันธรักษ์ ผ่าน 

310 61001500310-0 นาย วรพล ลิ้มรัก ไม่ผ่าน 

311 61001500311-0 นาย วรพล อาจวิชัย ไม่ผ่าน 

312 61001500312-0 นาย วรรณเจต โกศล ไม่ผ่าน 
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313 61001500313-0 นางสาว วราพร จอมทอง ไม่ผ่าน 

314 61001500314-0 นางสาว วราภรณ์ บุญศิริ ผ่าน 

315 61001500315-0 นาย วริษฐ์ โคโตสี ไม่ผ่าน 

316 61001500316-0 นาย วัชรเดช บุญบรรลุ ไม่ผ่าน 

317 61001500317-0 นาง วัชริญา เพ่งพินิจ ผ่าน 

318 61001500318-0 นาย วัฒนพงศ์ ตุพิมาย ไม่ผ่าน 

319 61001500319-0 นาย วันชนะ เจริญสุข ไม่ผ่าน 

320 61001500320-0 นาง วันทิตา คงสอาด ไม่ผ่าน 

321 61001500321-0 นาย วิเชาว ์ เยาว์ใจ ผ่าน 

322 61001500322-0 นาย วิทยา จุ้ยเลี่ยน ไม่ผ่าน 

323 61001500323-0 นาย วิทยา เพียะผาบ ผ่าน 

324 61001500324-0 นาย วิทยา พันธ์จรุง ไม่ผ่าน 

325 61001500325-0 นาย วิทยา จารณะ ไม่ผ่าน 

326 61001500326-0 นาย วิทวัส ผลพุฒ ไม่ผ่าน 

327 61001500327-0 นาย วิทวัส ชัยบุตร ไม่ผ่าน 

328 61001500328-0 นาย วิธวินท ์ ศรีสมวงษ์ ไม่ผ่าน 

329 61001500329-0 นาย วินัย พิทยวราภรณ์ ผ่าน 

330 61001500330-0 นาย วินัย เหมศิริ ผ่าน 

331 61001500331-0 นาย วินัย แซ่เฮง ไม่ผ่าน 

332 61001500332-0 นาย วินิจฉัย อักษรก้านตง ไม่ผ่าน 

333 61001500333-0 นาย วิรัตน์ ค าทอก ไม่ผ่าน 

334 61001500334-0 นาย วิโรจน ์ โชติแฉล้มสกุลชัย ไม่ผ่าน 

335 61001500335-0 นาย วิศรุต วิวัฒน์วงตระกูล ไม่ผ่าน 

336 61001500336-0 นาย วิษณุ จารณะ ไม่ผ่าน 
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337 61001500337-0 นางสาว วิสา อ่วมชม ไม่ผ่าน 

338 61001500338-0 นาย วีรเดช จารุภุมมิก ไม่ผ่าน 

339 61001500339-0 นาย วีรภัทร ทองแก้ว ไม่ผ่าน 

340 61001500340-0 นาย วีรยุ ค าวัง ไม่ผ่าน 

341 61001500341-0 นาย วีรศักดิ์ สุวิชยายนต ์ ไม่ผ่าน 

342 61001500342-0 นาย วีระพัฒน์ ชาลประเสริฐ ขาดสอบ 

343 61001500343-0 นาย วีระยุทธ บัวสูง ผ่าน 

344 61001500344-0 นาย วีระศักดิ์ จอมขวัญ ไม่ผ่าน 

345 61001500345-0 นาย วีระศักษ์ สีสุกเพชร ไม่ผ่าน 

346 61001500346-0 นาย วีรากร ก าลังว่อง ไม่ผ่าน 

347 61001500347-0 นาย วุฒิชัย บัวประทุม ไม่ผ่าน 

348 61001500348-0 นาย วุฒิชัย กลิ่นปลาด ไม่ผ่าน 

349 61001500349-0 นาย วุฒิพงศ์ มหาสินธุ์ ไม่ผ่าน 

350 61001500350-0 ว่าที่ ร.ต. วุฒิพงษ์ ถานา ไม่ผ่าน 

351 61001500351-0 นาย วุฒิภัทร กันธะมูล ผ่าน 

352 61001500352-0 นาย วุธิชัย ไล้ฉิม ไม่ผ่าน 

353 61001500353-0 นางสาว ศรัญญา อรรถจิตร ไม่ผ่าน 

354 61001500354-0 นาย ศรัณย์ ภูมิกระโทก ผ่าน 

355 61001500355-0 นาย ศรัณย์พงศ์ วะเท ไม่ผ่าน 

356 61001500356-0 นาย ศราวุธ สัจจารักษ์ ผ่าน 

357 61001500357-0 นาย ศราวุธ รุญรุจิ ไม่ผ่าน 

358 61001500358-0 ว่าที่ ร.ต. ศศิวงศ์ สวัสดีผล ไม่ผ่าน 

359 61001500359-0 นาย ศักดิ์ชาย บุญมี ไม่ผ่าน 

360 61001500360-0 นาย ศักดิ์ไชย โยธาเทคนิค ผ่าน 
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361 61001500361-0 นาย ศักดิ์สยาม สุดจันทร์ ไม่ผ่าน 

362 61001500362-0 นาย ศักย์ศรณ์ ถิ่นแก้ว ไม่ผ่าน 

363 61001500363-0 นาย ศักรินทร์ ธาตุศรี ไม่ผ่าน 

364 61001500364-0 นาย ศิรเศรษฐ์ อภิชัจหรรษกร ไม่ผ่าน 

365 61001500365-0 นาย ศิวดล พลศรี ไม่ผ่าน 

366 61001500366-0 นาย ศิวพร หรรษคุณาฒัย ผ่าน 

367 61001500367-0 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุทธนุช ธรรมวาโร ไม่ผ่าน 

368 61001500368-0 นาย ศุภกิจ อรวัฒนะกุล ไม่ผ่าน 

369 61001500369-0 นาย ศุภจิตร์ ไชยศิลป์ ไม่ผ่าน 

370 61001500370-0 นาย ศุภชัย ภู่พงศ์พันธ์กุล ผ่าน 

371 61001500371-0 นาย ศุภฤกษ์ พูลประพันธ์ ผ่าน 

372 61001500372-0 นาย ศุภวุฒิ จอมศรีกระยอม ไม่ผ่าน 

373 61001500373-0 นาย ศุลีพหล ประชาหาญ ผ่าน 

374 61001500374-0 นาย สถาพร เจียรนัย ไม่ผ่าน 

375 61001500375-0 นาย สถาพร ค าเฉลิม ไม่ผ่าน 

376 61001500376-0 นาย สถิตย์ อภิรมยานนท์ ไม่ผ่าน 

377 61001500377-0 นาย สนิท หนูจีน ไม่ผ่าน 

378 61001500378-0 นาย สมควร จันทรเนตร ไม่ผ่าน 

379 61001500379-0 นาย สมจิตร บุญดี ไม่ผ่าน 

380 61001500380-0 นาย สมชาติ มาทฤทธิ์ ไม่ผ่าน 

381 61001500381-0 นาย สมชาย สงจันทร์ ไม่ผ่าน 

382 61001500382-0 นาย สมชาย เดชบุรัมย์ ไม่ผ่าน 

383 61001500383-0 นาย สมชาย ฤกษ์วิเชียร ผ่าน 

384 61001500384-0 นาย สมบัติ มณีจันทร์ ไม่ผ่าน 
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385 61001500385-0 นาย สมบัติ ดอกไม้ ไม่ผ่าน 

386 61001500386-0 นาย สมบัติ เมฆไพฑูรย์ ไม่ผ่าน 

387 61001500387-0 นาย สมพร วงศ์ษา ไม่ผ่าน 

388 61001500388-0 นาย สมพล ถัดกระโทก ไม่ผ่าน 

389 61001500389-0 นาย สมภพ วรรณการ ไม่ผ่าน 

390 61001500390-0 นาย สมโภช บรรทัดเที่ยง ไม่ผ่าน 

391 61001500391-0 นาย สมมติ จันทรสาขา ขาดสอบ 

392 61001500392-0 นาย สมยศ เข้มแข็ง ไม่ผ่าน 

393 61001500393-0 นาย สมรักษ์ พรหมชัยศรี ไม่ผ่าน 

394 61001500394-0 นาย สมศักดิ์ หิรัญลิขิต ผ่าน 

395 61001500395-0 นาย สยามรัฐ เฉลิมช่วง ผ่าน 

396 61001500396-0 นาย สรไกร พลหงสา ไม่ผ่าน 

397 61001500397-0 นางสาว สรัญรักษ์ แก้วมูล ผ่าน 

398 61001500398-0 นางสาว สรารัตน์ เดชะดี ไม่ผ่าน 

399 61001500399-0 นาย สราวุฒ ิ สังข์ทอง ไม่ผ่าน 

400 61001500400-0 นาย สราวุธ สุขค า ไม่ผ่าน 

401 61001500401-0 นาย สวัสดิ์วิทย ์ ท าเลดี ผ่าน 

402 61001500402-0 นาย สัญญา หลายรุ่งเรือง ไม่ผ่าน 

403 61001500403-0 นาย สัณห์ อ่วมเรืองศรี ผ่าน 

404 61001500404-0 นาย สัมพันธ์ เหมือนใจ ไม่ผ่าน 

405 61001500405-0 นาย สาครินทร์ สังขะบุญญา ผ่าน 

406 61001500406-0 นาย สาธิต ฤาชัย ไม่ผ่าน 

407 61001500407-0 นาย สานิตย์ มะลิ ผ่าน 

408 61001500408-0 นาย สามารถ ช านองวุฒิ ไม่ผ่าน 
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409 61001500409-0 นาย สายชล วาดด้วงมา ผ่าน 

410 61001500410-0 นาย สาโรจน ์ ประสิทธิ์ ไม่ผ่าน 

411 61001500411-0 นาย สิทธิชัย พระภายไชย ไม่ผ่าน 

412 61001500412-0 นาย สิทธิชัย มีมูซอ ไม่ผ่าน 

412 61001500413-0 นาย สิทธิโชค ชุมภูศรี ไม่ผ่าน 

414 61001500414-0 นาย สิทธิเดช ตุ้ยปะระ ไม่ผ่าน 

415 61001500415-0 นาย สิทธิพร สังข์โพธิ์ ไม่ผ่าน 

416 61001500416-0 นาย สิทธิศักดิ์ โสมปาน ไม่ผ่าน 

417 61001500417-0 นางสาว สินีนาถ พาหาสิงห์ ไม่ผ่าน 

418 61001500418-0 นาย สิริชัย ชื่นสวัสดิ ์ ไม่ผ่าน 

419 61001500419-0 นางสาว สิรินญา ทรัพย์พานิช ไม่ผ่าน 

420 61001500420-0 นางสาว สิริยากร ไชยบุตรดี ไม่ผ่าน 

421 61001500421-0 นาย สิริวุฒ พนพิเชษฐกุล ผ่าน 

422 61001500422-0 นางสาว สุกัญญา ลายงาม ไม่ผ่าน 

423 61001500423-0 นาย สุขสันต์ บุญญะวัตจนิจ ผ่าน 

424 61001500424-0 นาย สุชาติ นวลมุสิก ไม่ผ่าน 

425 61001500425-0 นางสาว สุดารัตน์ ชูลาน ไม่ผ่าน 

426 61001500426-0 นางสาว สุดารัตน์ รอดแสงสินธุ์ ไม่ผ่าน 

427 61001500427-0 นาย สุทธิกร สมรัตน์ธนัญชัย ไม่ผ่าน 

428 61001500428-0 นาย สุทธิศักดิ์ ข าสา ไม่ผ่าน 

429 61001500429-0 นาย สุทธี ทองหมื่นศรี ไม่ผ่าน 

430 61001500430-0 นาย สุธน พุ่มพวง ไม่ผ่าน 

431 61001500431-0 นาย สุธ ี ศรีสุข ไม่ผ่าน 

432 61001500432-0 นาย สุพจน์ ภัทรกิตติพรชัย ไม่ผ่าน 
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433 61001500433-0 นาย สุพล ธรรมโชต ิ ไม่ผ่าน 

434 61001500434-0 นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์แสง ไม่ผ่าน 

435 61001500435-0 นาย สุรชัย ใจป้อ ไม่ผ่าน 

436 61001500436-0 นาย สุรพงษ์ เสวะกะ ไม่ผ่าน 

437 61001500437-0 นาย สุรลักษณ์ สมศรี ผ่าน 

438 61001500438-0 นาย สุรศักดิ์ เนตร์ข า ไม่ผ่าน 

439 61001500439-0 นาย สุรศักดิ์ เอ้ียงกูล ผ่าน 

440 61001500440-0 นาย สุรศักดิ์ เลิศนิธิธรรมกุล ผ่าน 

441 61001500441-0 นาย สุรศักดิ์ อวยพร ไม่ผ่าน 

442 61001500442-0 นาย สุรศักดิ์ จันทสุวรรณ ไม่ผ่าน 

443 61001500443-0 นาย สุรศักดิ์ พรมศร ไม่ผ่าน 

444 61001500444-0 นาย สุรศักดิ์ ตรีศักดิ์ศรี ผ่าน 

445 61001500445-0 นาย สุรศักดิ์ กอบหิรัญกุล ไม่ผ่าน 

446 61001500446-0 นาย สุรศักดิ์ ช านะหาญ ไม่ผ่าน 

447 61001500447-0 นาย สุรเสกข ์ ค าจริง ไม่ผ่าน 

448 61001500448-0 นาย สุระวี สีมาค า ไม่ผ่าน 

449 61001500449-0 นาย สุรินทร์ รอดสัมฤทธิ์ ไม่ผ่าน 

450 61001500450-0 นาย สุริยนต์ แก้วค าแก้ว ไม่ผ่าน 

451 61001500451-0 นาย สุริยัน วิทยาทโรดม ไม่ผ่าน 

452 61001500452-0 นาย สุริยันต์ แก้วค าแก้ว ไม่ผ่าน 

453 61001500453-0 นาย สุริยา นันทอินทร์ ไม่ผ่าน 

454 61001500454-0 นาย สุวิทย์ บุญพินิจ ไม่ผ่าน 

455 61001500455-0 นาย สุวิทย์ ตั้งแต่ง ไม่ผ่าน 

456 61001500456-0 นาย เสน่ห์ มโนงาม ผ่าน 
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457 61001500457-0 นาย แสงชัย แซ่โค้ว ผ่าน 

458 61001500458-0 นาย โสภณ ทิพย์พิมล ไม่ผ่าน 

459 61001500459-0 ว่าที่ ร.ต. องอาจ นาเวศน์ ไม่ผ่าน 

460 61001500460-0 นาย อดิเทพ มีเพียร ไม่ผ่าน 

461 61001500461-0 นาย อดิพงศ์ ปัญญาศรี ไม่ผ่าน 

462 61001500462-0 นาย อดิศร ดาราสุริยงค์ ไม่ผ่าน 

463 61001500463-0 นาย อนันต์ กาไชย ไม่ผ่าน 

464 61001500464-0 นาย อนันต์ ชาซิโย ขาดสอบ 

465 61001500465-0 นาย อนันต์ ภูเต้านิล ไม่ผ่าน 

466 61001500466-0 นาย อนุเทพ แก้วมา ไม่ผ่าน 

467 61001500467-0 นาย อนุพงษ์ คุ้มจันอัด ไม่ผ่าน 

468 61001500468-0 นาย อโนชา ติดรัก ไม่ผ่าน 

469 61001500469-0 พ.จ.ท. อภิชาติ น้อยพิทักษ์ ไม่ผ่าน 

470 61001500470-0 นาย อภิชาติ ชื่นมนัส ไม่ผ่าน 

471 61001500471-0 นาย อภิชาติ บุญประคอง ไม่ผ่าน 

472 61001500472-0 นาย อภิเชษฐ เจริญผล ไม่ผ่าน 

473 61001500473-0 นาย อภินันท์ ปัญญาศรี ไม่ผ่าน 

474 61001500474-0 นาย อภิรักษ์ ศรีสกุล ไม่ผ่าน 

475 61001500475-0 นาย อภิรัตน์ พินิจพรม ไม่ผ่าน 

476 61001500476-0 นาย อภิวัฒน์ สุพรรณ ไม่ผ่าน 

477 61001500477-0 นาย อภิสิทธิ์ ปัญโญสา ผ่าน 

478 61001500478-0 นาย อมตะ ยอดมงคล ไม่ผ่าน 

479 61001500479-0 นาย อรรถพล ทิพยวัฒน์ ไม่ผ่าน 

480 61001500480-0 นาย อรรถพล มีคุณสุต ไม่ผ่าน 



                               
 

ผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

หน้า 21 ของ 22 
 

เลขที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้านาม ชื่อ สกุล ผลการสอบ 

481 61001500481-0 นาย อรรถสิทธิ์ แสนอุดม ไม่ผ่าน 

482 61001500482-0 นาย อัครชัย บุญกิจ ไม่ผ่าน 

483 61001500483-0 นาย อัครพล แจ้งสุบิน ผ่าน 

484 61001500484-0 นาย อัครพัชร์ ภัทรวุฒิพิชัย ผ่าน 

485 61001500485-0 นาย อัครวัฒน์ สว่างโรจน ์ ผ่าน 

486 61001500486-0 นาย อัครวินท์ ถาวรโชติ ไม่ผ่าน 

487 61001500487-0 นาย อับดุลฮาดี อีสามะ ผ่าน 

488 61001500488-0 นาย อัศวิน ทีปวัฒน์ ผ่าน 

489 61001500489-0 นาย อาชวินทร์ ทองฉัตร ไม่ผ่าน 

490 61001500490-0 นาย อาณัฐชัย บรรจงช่วย ไม่ผ่าน 

491 61001500491-0 นาย อาทิตย์ แพ่งศรีสาร ไม่ผ่าน 

492 61001500492-0 นาย อานุกรณ์ ค าเลี่ยว ไม่ผ่าน 

493 61001500493-0 นางสาว อารีญา คงถาวร ผ่าน 

494 61001500494-0 นาย อ านาจ ทราบรัมย์ ไม่ผ่าน 

495 61001500495-0 นาย อ าพล ชูแก้ว ไม่ผ่าน 

496 61001500496-0 นาย อิช้า อาจผล ไม่ผ่าน 

497 61001500497-0 นาย อิศรา พลอยม่วง ไม่ผ่าน 

498 61001500498-0 นาย อิสรา เชื้อพราหมณ์ ไม่ผ่าน 

499 61001500499-0 นาย อุกฤษณ์ รุณวาทย์ ไม่ผ่าน 

500 61001500500-0 นาย อุดร อุประ ผ่าน 

501 61001500501-0 นาย อุทัย สังข์แก้ว ผ่าน 

502 61001500502-0 นาง อุไรวรรณ โชติกก าธร ไม่ผ่าน 

503 61001500503-0 นาย เอกชัย ใจทัน ผ่าน 

504 61001500504-0 นาย เอกรัฐ โพธิ์สว่าง ไม่ผ่าน 



                               
 

ผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ 
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หน้า 22 ของ 22 
 

เลขที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้านาม ชื่อ สกุล ผลการสอบ 

505 61001500505-0 นาย เอกรัตน์ เพียรสว่าง ผ่าน 

506 61001500506-0 นาย เอกลักษณ์ สราวุเดชา ผ่าน 

507 61001500507-0 นาย เอกสิทธิ์ พนมพริ้ง ไม่ผ่าน 

508 61001500508-0 นาย เอกอนันต์ ต้องทรัพย์อนันต์ ไม่ผ่าน 

 
สรุปผลการสอบ 
- จ านวนผู้สอบผ่าน 143 คน 
- จ านวนผู้สอบไม่ผ่าน 353 คน 
- จ านวนผู้ขาดสอบ 12 คน 

รวม 508 คน 
 

 
 

                                                                                    (นายสุกิจ  นิตินัย) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 


