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หน้า 1 จาก 12 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

1 นาย กร  กิตติกุลสุธา 
2 นาย กริชเพชร  ค าสาย 
3 นาย กฤติเดช  หนูจีน 
4 นาย กฤษฎา  ต่ิงดา 
5 นาย กฤษณชัย  โพธิ์ทอง 
6 นาย กวินภพ  ทรงชน 
7 นางสาว กัญญารัตน์  ศรีจันทนากุล 
8 นางสาว กัลยาภัสร์  กัลยา 
9 นางสาว กาญจนา  ยารังษี 
10 นาย กิตติ  โชคเจริญวงศ์ 
11 นาย กิตติ  ไพโรจน์ภูษณะ 
12 นาย กิตติคุณ  ไผ่เจริญ 
13 นาย กิตติศักด์ิ  พรมจันทร์ 
14 นาย กุลพล  เจริญกลุ 
15 นางสาว เกศรินทร ์ พูลทรัพย์ 
16 นาย คฑาวุฒิ  พรมอารักษ ์
17 ว่าที่ร้อยตรี คมสัน  คีรีขันธ์ 
18 ส.อ คมสันต์  ธรญิาติ 
19 นาย คมสันต์  เรืองธุวกุล 
20 นางสาว ค านวน  วงษ์ตา 
21 นาย จักรชัย  เอ้ือจิรกาล 
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หน้า 2 จาก 12 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

22 นาย จักรพงษ์  สิกขะเจริญ 
23 นาย จันทร์เพ็ญ  อุสาพรม 
24 นางสาว จันทิมา  ก าลังศิลป์ 
25 นาย จิติเดชน์  โพยพา 
26 นาย จิรพัฒน์  อุดมศิริรัตน์ 
27 นางสาว จุฑามาศ  ปิ่นประเสริฐ 
28 ว่าท่ีร้อยตรี เจติพันธ์  จ้อยชู 
29 นางสาว เจนจิรา  บุญยะมา 
30 นาย เจษฎา  บิลมาศ 
31 นาย เจษฎา  บุญเพ็ง 
32 นางสาว ชนากานต์  เรืองจันทร์ 
33 นาง ชมพูนุช  ฉัตรมหากุลชัย 
34 นาย ชัยกร  พัฒนก าพล 
35 นาย ชัยพิภพ  โคตรศรีวงษ์ 
36 นาย ชัยสิทธิ์  จันดี 
37 นาย ชาญธาดา  เวชสุภากุล 
38 นาย ชาญวิตร  หนุมาร 
39 นาย ชาญวิทย์  วรรณทอง 
40 นาย ชานุวิทย ์ ชัยจันทร์ 
41 นาย ชาลี  พิพัฒนสัตยาวงศ์ 
42 นาย ชุมพล  แหวนทองค า 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

43 นาย ชุมพล  อ้นมณี 
44 นางสาว ชุมา  วงค์ษายะ 
45 นาย ชูศักด์ิ  กังแฮ 
46 นาย ญาณวุฒิ  ช่ืนมาลัย 
47 นาย ฐิตินันท์  จามร 
48 นางสาว ณปภัช  อุ่นอ่อน 
49 นาย ณพนพัชร์  เอกเผ่าพันธ์ 
50 นาย ณพล  ลาภพรศิริกุล 
51 นางสาว ณพัชชนันท์  จิรนันท์กวิน 
52 นาย ณัชธนวินท์  เรืองหิรัญวนิช 
53 นาย ณัฎฐวรรธน์  มณีกัลย ์
54 นางสาว ณัฐฏพิม  มีศร ี
55 นาย ณัฐพล  ทักษณิวรรตกุล 
56 นาย เดชา  พรพยนต์ 
57 นาย ติณณ์  จงเจริญในธรรม 
58 นาย ทรงพล  อารามรักษ ์
59 นาย ทรงวัฒน์  เฉลิมวณิชย์กุล 
60 นาย ทรงวุฒิ  สกุลเทอดเกียรติ 
61 นาย ทว ี เกียรติขจรบวร 
62 นาย ทวีป  ศรีสายะ 
63 นาย ทวีพัฒน์  อภิบุญสุวรรณ์ 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

64 นาย ธนกร  โพธิ์ชัย 
65 นาย ธนกฤต  ชัยชาญสิทธิ์ 
66 นาย ธนกฤต  รุณดิษฐ 
67 นาย ธนดล  รัตนกุลชัยนันท์ 
68 นางสาว ธนภัทร  ด่านกระโทก 
69 นาย ธนัชชา  เลื่อยสาด 
70 นาย ธนาณัติ  เมืองจันทร์ 
71 นาย ธเนศ  พรมมา 
72 นางสาว ธิดา  ทองศิริ 
73 นางสาว ธิดากานต์  สุดประเสริฐ 
74 นาย ธีรทัศน์  อัศวปานทิพย์ 
75 นาย ธีรพัฒน์  ต้ังเตรียมใจ 
76 นาย ธีรยุทธ  แสงพิทักษ์ 
77 นาง นงลักษณ์  ลักษณะโภคิน 
78 นาย นพพร  วีรชีวิน 
79 นาย นพพร  ศรีก าปัง 
80 นาย นพพล  จันทร์กระจ่าง 
81 นาย นพรัตน์  ทาจี 
82 นาย นพรัตน์  อรรคฮาต 
83 นาย นภดล  จันทร์อ ารุง 
84 นาย นภัทร  คงวารินทร์ 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

85 นาย นเรศ จันทนะภาพ 
86 นาย นฤดล  ฐานทิตย์ 
87 นาย นฤเบศ  ใจรักษ์ 
88 นางสาว นฤมล  รัตนะพรม 
89 นางสาว นาวิกา  ฉิมไพโรจน์ 
90 นาย นิติ  สุภาโรจน์ 
91 นาย นิธิโชติ  ด่านสิริสันติ 
92 นาย นิพล  สมบูรณ์อ านาจเสร ี
93 นางสาว นิรมล  สิงห์ธรรม 
94 นางสาว เนาวรัตน์  ชาวหน้าไม้ 
95 นาย บรรชา  ประภาสังข์ 
96 นาย บรรหาร  ทองสม 
97 นาย บวรศักด์ิ  หรูจินดา 
98 นาย บุรพล  อภิภูพล 
99 นาย ปกรณ์  บุญพรประเสริฐ 
100 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปณัฐชญา  ไวยสุนีย์ 
101 นางสาว ปภัสสร  ทัพแสง 
102 นาย ปองพล  พูลตาล 
103 นาย ปัฐน์กร  สีหบัณฑ์ 
104 นางสาว ปาจรีย์  ศิริพาณิชย์ 
105 นาย พนา  เมืองนิล 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

106 นาย พรชัย  สีโร 
107 นาย พรพจน์  บ ารุงจิต 
108 นาย พรพล  ชวนชม 
109 นางสาว พรรณิพา  พบครุฑ 
110 นาย พรศักด์ิ  เอ่ียมละออ 
111 นาย พัธราวุธ  สังข์ทอง 
112 นางสาว พิชญาภา  พิพัฒน์ศิถี 
113 นาย พิชิตชัย  พลรักษา 
114 นาย พิเชษฐ์  ชูวิเศษ 
115 นาย พิเชษฐ์  โท้ทอง 
116 นางสาว พินท์สุดา  เส้นทอง 
117 นาย พิพัฒน์  เปรมปรุงวิทย์ 
118 นาย พิพัฒน์  พิมลเกตุ 
119 นางสาว พิมพ์จิต  จิตมโนวรรณ 
120 นาง พิรพร  อุปมาสินธุ 
121 นาย พิรุฬ  จิระธนะพรพงศ์ 
122 นาย พิสิฐ  ไชยยศนาม 
123 นาย พีรยุทธ  สมจิตต์ 
124 นางสาว ภัณฑิลา  อุนานนท์ 
125 นาย ภาณุวัฒน์  อาจปักษา 
126 นาย ภานุพงษ์  จันจ่อ 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

127 นาย ภูมิเมศก์  อินทรัตน์ 
128 นาย ภูมิสิทธิ์  ไชยวัฒนาวัชร์ 
129 นาย ภูษิต  ทรัพย์สอาด 
130 นาย มฆวัต  อุไรรักษ์ 
131 นาย มนชิต  อัศวนิกขจร 
132 นางสาว มนันยา  ทรัพย์ทวีมาศ 
133 นาย มนัษย์ศักด์ิ  สุขแก้ว 
134 นาย มาดี  บรรพวาณิชย์ 
135 นาย มาวิน  เหล่าชินชาติ 
136 นาย มีนวัฒน์  นะโรภาส 
137 นาย ยศ  กังวานเกียรติชัย 
138 นาย ยุทธนา  นิรมล 
139 นาย ยุทธศักด์ิ  คงวิโรจน์ 
140 นางสาว ยุวเรศ  โอบอ้อม 
141 นาย รัตน์พันธ์  สาทรานนท์ 
142 นาย ลิขิต  พรมมา 
143 าท่ีร้อยตรี ลิขิต  วัณณะภูมิ 
144 นาย ลิขิต  อันเทพ 
145 นาย เลิศศักด์ิ  สุนธนนท์ 
146 นาย วงศ์ตะวัน  เวียงซุ้ย 
147 นาย วธัญญู  สุดารัตน์ 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

148 นาย วรพล  พิณอุดม 
149 นางสาว วรรณอาภา  รัตนารมย์ 
150 นาย วรัชภณ  ชัยมงคล 
151 นางสาว วรางคณา  เรือนทิพย์ 
152 ว่าท่ีรอ้ยตรี วริษฐ์  เกษรบัว 
153 นางสาว วสมน  สันติกาญจน์ 
154 นาย วัชรพล  งาหอม 
155 นาย วัฒนา  ปัญญาฟู 
156 นาย วันชัย  รื่นรมย์ 
157 นาง วันเพ็ญ  ต้องวัฒนา 
158 นาย วิชัย  คุณสวัสด์ิ 
159 นาย วิชัย  ปักษา 
160 นาย วิชัย  พรหมมา 
161 นาย วิชาญ  โพธิ์ศรี 
162 นาย วิทยา  ติตะ 
163 นางสาว วิมลมาศ  โอสถเสน 
164 นางสาว วิมลลักษณ์  พวงลัดดางามดี 
165 นางสาว วิรงรอง  กานต์วิศิษฎ์ 
166 นางสาว วิสา  อ่วมชม 
167 นาย วีรพงษ์  ไกรเพ็ชร 
168 นาย วีรพงษ์  สุธรรม 
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169 นาย วีระศักด์ิ  เกื้อสุข 
170 นาย วีระศักษ์  สีสุกเพชร 
171 นาย วุฒิพงษ์  สบาย 
172 นาย ศราวุฒิ  สงขวัญ 
173 นางสาว ศรินทร์ลักษณ์  เวชสุกรรม 
174 นางสาว ศศิธร  จันโทรัตน์ 
175 นาย ศาสตราวุธ  ธนแกน 
176 นาย ศิภัฏ  โสภณ 
177 นางสาว ศิริพร  ตรีธาร 
178 นางสาว ศิริลักษณ์  เพชรไทย 
179 นาย ศุภชัย  ปัญญากอง 
180 นาย ศุภวิชญ์  ปรีชาภักดี 
181 นางสาว ศุภศิร ิ ทองเช้ือ 
182 นางสาว ษมาพร  บุตตะโยธี 
183 นาย สถาพร  แสนสมฤทธิ ์
184 นาย สมบัติ  มณีจันทร์ 
185 นาย สรณะ  เชียงทอง 
186 นางสาว สรัชชา  สารแสน 
187 นาย สัญญา  หลายรุ่งเรือง 
188 นาย สาธิต  สาเขตการณ์ 
189 นาย สาธิต  แหลมทองสวัสด์ิ 
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190 นาย สายัณห์  วีระสุข 
191 นาย สาโรจน์  สายกาลย์ 
192 นาย สิทธิกร  สังขมี 
193 นาย สิทธิณัฐ  วัธนา 
194 นาย สิทธิพล  คงวิจิตร 
195 นาย สิทธิศักด์ิ  อัจจิมากุล 
196 นางสาว สิริพร  สระฉิม 
197 นาย สุชาติ  สนธิสุทธิ์ 
198 นาย สุทัน  ภัทรรัมภา 
199 นาย สุทิวัส  ดิษฐเอม 
200 นาย สุเทพ  ใจทัน 
201 นางสาว สุธาพร  ทิอ่อน 
202 นาย สุพัฒน์  เชยย้ิม 
203 นางสาว สุภัค  โพธิ์กุล 
204 นางสาว สุภาพร  สมบูรณ ์
205 นาย สุรเดช  โพธิ์นฤมิต 
206 นาย สุริยัณห์  หมื่นยศ 
207 นาย สุริยัน  สงสุรินทร์ 
208 นาย สุริยา  ปาล ี
209 นางสาว สุวรรณี  ไชยอินทร์ 
210 นาย สุวัฒน์  ฉิมไทย 



                               
 

รายช่ือผูส้อบผ่านการวัดความรู้เพือ่จัดระดับผูป้ระเมินค่าทรพัย์สนิระดบัชั้นวิสามัญ  
ครั้งที่ 1/2563 

เม่ือวันอาทติย์ที่ 12 กนัยายน 2563 
 

หน้า 11 จาก 12 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้านาม ชื่อ-นามสกุล 

211 นาย เสก  สังข์ทอง 
212 นาย อนุชิต  สถิตย์กุล 
213 นาย อนุพงษ์  เร่งเร็ว 
214 นาย อนุรักษ์  ช้างด้วง 
215 นาย อนุสรณ์  ช้างด้วง 
216 นาย อนุสรณ์  ผ่องประเสริฐ 
217 นาย อภิเชษฐ  เจริญผล 
218 นาย อมร  วัยอัศว 
219 นางสาว อรอนงค์  ปันสา 
220 นาย อวิรุทธิ ์ อิ่มอ้วน 
221 นาย อาหลี  มัจฉาเวช 
222 นาย อินทรายุทธ  จันทร์เมือง 
223 นาย อุดร  อรทัย 
224 นางสาว อุไรวรรณ  เชียงทอง 
225 นาย เอก  ชมช่ืน 
226 นาย เอกชัย  กว๊านศิริ 
227 นาย เอกรัตน์  ทองเนียม 
228 นาย เอกรินทร ์ รอดจากภัย 
229 นาย โอภาส  ณ บางช้าง 

 

 

 



                               
 

รายช่ือผูส้อบผ่านการวัดความรู้เพือ่จัดระดับผูป้ระเมินค่าทรพัย์สนิระดบัชั้นวิสามัญ  
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เม่ือวันอาทติย์ที่ 12 กนัยายน 2563 
 

หน้า 12 จาก 12 

 

สรุปผลการทดสอบวัดความรู้ส าหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจ าปี 2563 

 

   
1. จ านวนผู้ผ่านการทดสอบ 229 คน 
2. จ านวนผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 297 คน 
3. จ านวนผู้ขาดการทดสอบ 14   คน 

                         รวม 540 คน 


