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A

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

1 A650001 นาย กนกศักดิ์  ธราวรรณ

2 A650002 นาย กมล จันทร#ชนะ

3 A650003 นาย กมลนัทธ# ปาพิวงค#

4 A650004 นาย กรกฤษณ# ฤทธิชัย

5 A650005 นางสาว กรรณิกา สงวนทรัพยากร

6 A650006 นาง กรรณิกา ศิริวงศ#

7 A650007 นางสาว กรวีย# คงเขียว

8 A650008 นาย กริชชนะ มหาเสนา

9 A650009 นาย กฤตณัฐ ป2ยะรุจิรา

10 A650010 นาย กฤติเดช วิทย#จิตร#แก	ว

11 A650011 นาย กฤติพงศ# ขําหรุ6น

12 A650012 นาย กฤษฎา ก6าแก	ว

13 A650013 นาย กฤษฎา ตรีศร

14 A650014 นาย กฤษฎา พงษ#ประพนธ#

15 A650015 นาย กฤษณะ กันประเวท

16 A650016 นาย กฤษณะ สมจิตร

17 A650017 นาง กฤษณา วงษ#มิตรแท	

18 A650018 นาย กฤษดา วรเดช

19 A650019 นาย กฤษดา คาน

20 A650020 นาย กฤษดากรณ# หงษ#ธานี
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26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

21 B650021 นาย ก	องเกียรติ ผางจันดา

22 B650022 นาง กัลยาณี ผลประสาร

23 B650023 นางสาว กัลยาศรี ทับพรหม

24 B650024 นางสาว กาญจนา เสนเคน

25 B650025 นางสาว กาญจนา งอสอน

26 B650026 นางสาว กาญจนา ผลขันธุ#

27 B650027 นาง กาญจนา งามคุณ

28 B650028 นาย กิจเกษม  คําเงิน

29 B650029 นาย กิตติกร เตียวนะ

30 B650030 นาย กิตติชัย บุตร#ดา

31 B650031 นาย กิตติธรา ล้ิมเลิศพาณิชย#กิจ

32 B650032 นาย กิตติศักดิ์ เกล้ียงเกลา

33 B650033 นาย กิตติศักดิ์ พลศักดิ์

34 B650034 นาย กิตติศักดิ์ ชาติบัวหลวง

35 B650035 นางสาว กิรชาพร มณีเจริญ

36 B650036 นางสาว กุณฑีรา เกิดป=>น

37 B650037 นาย กุลโรจน# สุพรรณ

38 B650038 นางสาว กุลิสรา ธรรมรักษ#

39 B650039 นางสาว เก็จชญา ป=นดา

40 B650040 นาย เกริกเกียรติ ใจกันทะ
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 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

41 C650041 นาย เกรียงไกร พันอ	น

42 C650042 นาย เกรียงศักดิ์ พรหมพันธุ#

43 C650043 นาง เกศินี ปรากฎมาก

44 C650044 นาย เกษตร# ปาลี

45 C650045 นาย เกียรติศักดิ์ จงยศยิ่ง

46 C650046 นาย โกศล อวนศรี

47 C650047 นาง ไก6แก	ว สินธุชัย

48 C650048 นาย ไกรสร ผุยรอด

49 C650049 นางสาว ขิมฑิดา ชํานิศาสตร#

50 C650050 นางสาว เขมฐิตางค# สิริวลีสมบัติ

51 C650051 นาง แขลดา เกลียวกลม

52 C650052 นาย คฑาวุธ ร6มรุกข#

53 C650053 นาย คณิต สว6างทอง

54 C650054 นาย คมกฤช บุญเลิศรพ

55 C650055 นาย คมพล พุทธศาสน#

56 C650056 นาย คมสัน สน่ันศรีสาคร

57 C650057 นาย คมสันต# เทียมเมฆศิวะกร

58 C650058 นาย คําจันทร# บัวกลาง

59 C650059 นาย คึกฤทธ์ิ พรหมสิทธ์ิ

60 C650060 นาย จตุชัย แดงสิงห#
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61 D650061 นาง จตุพร สงวนศักดิ์

62 D650062 นางสาว จรรยาพร สุวรรณ#

63 D650063 นางสาว จรรยารักษ# สระบัว

64 D650064 นางสาว จรวยพร อุเหล6า

65 D650065 นาย จรัส รัตนพร

66 D650066 นางสาว จรัสพร รุมชเนาว#

67 D650067 นาย จักรพล คงรักษาคุณ

68 D650068 นาย จักรพันธ# ขันต6อ

69 D650069 นาย จักรพันธ# เอกภูมิ

70 D650070 นาย จักริน กระจ6างโพธ์ิ

71 D650071 นาย จักริน บุญรอด

72 D650072 นางสาว จันทร#เพ็ญ พรมมา

73 D650073 นางสาว จันทวรรณ ปกปIอง

74 D650074 นาง จามิกร บุตรทะลี

75 D650075 นาย จิณณพัทธ# เสกข#พิสิฐ

76 D650076 นางสาว จิณณ#ภาสุข เนาว#รุ6งโรจน#

77 D650077 นาง จิดาภา เชียรจรัสวงศ#

78 D650078 นางสาว จิดาภา พระโคตร

79 D650079 นาย จิรเดช สุภามูล

80 D650080 นางสาว จิรธิดา พรหมศิริ
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81 E650081 นาย จิรบูรณ# สัญศิริวรภัทร

82 E650082 นาย จิรยุทธ ดอนดินไทย

83 E650083 นาย จิรวัฒน# จันทร#ไกรทอง

84 E650084 นางสาว จิราพร รัตนเพชร

85 E650085 นางสาว จิราภา สุ6มสาย

86 E650086 ว6าท่ี ร.ต. จีรวฒน# โคนาจารย#

87 E650087 นางสาว จุฑามาศ สิงห#คราช

88 E650088 นาง จุฑารัตน# อัชฌานภาลัย

89 E650089 นางสาว จุติมา วารนิช

90 E650090 นาย จุมพฏ จันทร#ตรี

91 E650091 นาย เจริญ โกษา

92 E650092 นาย เจษรินทร# หวังสะมะแอล

93 E650093 นาย ฉัตรชัย เทพไชย

94 E650094 นาย ฉัตรชัย ศรียางนอก

95 E650095 นาย ฉัตรชัย ทองขาว 

96 E650096 นาย ฉัตร#ทพร สงพูล

97 E650097 นาย เฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ#

98 E650098 นาย เฉลียว มาณะแก	ว

99 E650099 นาย ชนเทพ ศรีสวัสดิ์

100 E650100 นางสาว ชนยา แสงสินศร
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101 F650101 นาย ชนเศรษฐ# ม6วงบางนา

102 F650102 นางสาว ชนัญชิดา วงสุเพ็ง

103 F650103 นางสาว ชนากานต# สุกใส

104 F650104 นางสาว ชนิดา วสันต#

105 F650105 นาย ชราวุฒิ อ6อนศรี

106 F650106 นาย ชรินทรณ# มะโนรัตน#

107 F650107 นางสาว ชลธิชา เย็นฉํ่า

108 F650108 นาง ชลลดา อุทโท

109 F650109 นาย ชลวิทย# แจ6มประเสริฐ

110 F650110 นาง ชลีกร ไชยเชษฐ

111 F650111 นางสาว ชวิศา สีภูเงิน

112 F650112 นาย ชัฏชนะ บางเชย

113 F650113 นาย ชัยพร เลิศลัคณาธร

114 F650114 นาย ชัยยศ คงชูญาติ

115 F650115 นาย ชัยรัตน# ทองเสง่ียม

116 F650116 นาย ชัยรัตน# ปรคนธรรพ#

117 F650117 นาย ชัยลาภ เขียวศรี

118 F650118 นาย ชัยวร แก	วนํ้า

119 F650119 นาย ชัยวัฒน# ลีละวุฒิ

120 F650120 นาย ชัยศรี เวียงชัย
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121 G650121 นาย ชาญพิศุทธ# มีชูศักดิ์

122 G650122 นาย ชาญยุทธ ศรีผ6องงาม

123 G650123 นาย ชาญวิทย# จันปุSม

124 G650124 นาย ชาตรี ท	าวศรีชัย

125 G650125 นาย ชานน โพธิศรี

126 G650126 นาย ชาลี โพธ์ิแก	ว

127 G650127 นาย โชคชัย ศรีแสง

128 G650128 นางสาว ฌริตา รินนายรักษ#

129 G650129 นาย ญาณนรากร กุลศุภมงคล

130 G650130 นาง ญาณี บ6อสู

131 G650131 นาย ฐปนนท# มาสําราญ

132 G650132 นาย ฐาปกรณ# ศรีเมือง

133 G650133 นาง ฐิตารีย# พงษ#พิชิต

134 G650134 นาง ฐิตินันท# มีมาก

135 G650135 นาย ฐิติพงส# หม่ืนเดช

136 G650136 นางสาว ฐิติภัค สายคีรินท#

137 G650137 ว6าท่ี ร.ต. ฑามรวุฒิ สมบัติศรี

138 G650138 นาย ณฐกร นันทินวคุณ

139 G650139 นาย ณฐพล อนันตโสภณ

140 G650140 นาย ณรงค# ใจดี
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141 H650141 นาย ณรงค#ชัย วัฒนวงศ#เดโช

142 H650142 นาย ณรงค#เดช พิทักษ#

143 H650143 นาย ณรงค#พร ศรประชุม

144 H650144 นาย ณรงค#ฤทธ์ิ พิทักษ#

145 H650145 นางสาว ณัชชา ติณรัตน#

146 H650146 นางสาว ณัชชา ตั้งเวทย#ถาวร

147 H650147 นาย ณัฎฐพล สาแหรกทอง

148 H650148 นางสาว ณัฎฐา ตั้งวงศ#หัตถกิจ

149 H650149 นางสาว ณัฏฐนันท# วรรณรัตน#

150 H650150 นาง ณัฏฐินี อุประดิษฐ#

151 H650151 นาย ณัฐกรณ# กล่ินเพชร

152 H650152 นางสาว ณัฐกานต# โคกเกษม

153 H650153 นางสาว ณัฐชานันท# วิบูลย#โชติกร

154 H650154 นางสาว ณัฐฏณิชา ศรีตะเขตต#

155 H650155 นาย ณัฐฐ# สมนึก

156 H650156 นาย ณัฐณิชา กาสุยะ

157 H650157 นาย ณัฐพงศ# ศรีนุกุลชัย

158 H650158 นาย ณัฐพนธ# หอมอารมณ#

159 H650159 นาย ณัฐพล ประการ

160 H650160 นาย ณัฐพล ศิริวงศ#พานิชย#
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161 I650161 นาย ณัฐพล แสงสุวรรณโต

162 I650162 นางสาว ณัฐมา ศรีทอง

163 I650163 นาย ณัฐรักษ# นาคอุบล

164 I650164 นางสาว ณัฐรินทร# เพ็งไพรัชต#

165 I650165 นาย ณัฐวัฒน# จันทร#เทียน

166 I650166 นาย ณัฐวุฒิ วัฒนชัยผดุงชีพ

167 I650167 นางสาว ณิชารัศม# ผลพิสิทธ์ิกุล

168 I650168 นางสาว ณิศานาถ แซ6ล่ิม

169 I650169 นาย ดนัย ธนาศุภกรกุล

170 I650170 นาย ดนุวศิน เข็มทอง

171 I650171 นางสาว ดวงพร สกุลเดช

172 I650172 นางสาว ดารา รัตตศิริ

173 I650173 นาง ดารารัตน# เท่ียงตรง

174 I650174 นาย เดชาธร พรวาปX

175 I650175 นาย ตรีบูรณ# ศรีแก6นจันทร#

176 I650176 นาย ตฤณ มิทิน

177 I650177 นาย เตชัส ชาตะรัตน#

178 I650178 นาย ไตรเทพ ตันติพลาผล

179 I650179 นาย ถกนธ์ิ ธรรมวุฒิกร

180 I650180 นาย ถาวร แก	วทองเกลอ



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

J

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

181 J650181 นาง ถิรตา ล้ิมเลิศพาณิชย#

182 J650182 นาย ทนง กาละลพ

183 J650183 พ.จ.อ. ทนงค# จันดี

184 J650184 นาย ทวีวัฒน# สารนพคุณ

185 J650185 นาย ทวีศักดิ์ โตZะอาดํา

186 J650186 นาย ทศพล น่ิมนนท#

187 J650187 นาย ทศพล สวัสดี

188 J650188 นาย ทักษิณ แซ6ต้ัง

189 J650189 นาย ทินกร ภุ6มรินทร#

190 J650190 นางสาว ทิวาพร ทินกร

191 J650191 นาย เทิดภากร ฟIาคล้ึง

192 J650192 นาย ธนกานต# สุวรรณกุล

193 J650193 นาย ธนจักร จันทะคุณ

194 J650194 นาย ธนเดช ชัยรักษา

195 J650195 นาย ธนนท# ปาลกะวงศ# ณ อยุธยา

196 J650196 นาย ธนพงษ# ศรีแสง

197 J650197 นาย ธนพงษ# บุญมา

198 J650198 นาย ธนพล วรเวชวิทยา

199 J650199 นาย ธนวัฒน# ขิยะพัฒน#

200 J650200 นาย ธนสิทธ์ิ ดําเกิงขจรวงศ#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

K

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

201 K650201 นางสาว ธนัชชา โตสารเดช

202 K650202 นาย ธนันชัย โชติแก	ว

203 K650203 นาย ธนา กําแพงงาม

204 K650204 นาย ธนากร แกล	วทนงค#

205 K650205 นาย ธนากร พุ6มจันทร#

206 K650206 นาย ธนาดล ปราณสุข

207 K650207 นาย ธนาธิษณ# ภักดี

208 K650208 นาย ธนานันต# แก	วมงคล

209 K650209 นาย ธนาพล สีบํารุงสาสน#

210 K650210 นาย ธนายุทธ นาควิจิตร

211 K650211 ว6าท่ี ร.ต. ธนาวัฒน# จอมสวรรค#

212 K650212 นาย ธเนศ พร	อมใจ

213 K650213 นาย ธเนศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

214 K650214 นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณาจารย#

215 K650215 นาย ธรากร ภูมิธัญสิน

216 K650216 นาย ธวัชชัย แซ6โค	ว

217 K650217 นาย ธวัฒชัย พลกาย

218 K650218 นาย ธัชชัย สุขขัง

219 K650219 นางสาว ธัญญ#พัทธ# ผลประยูร

220 K650220 นางสาว ธัญนุช ทองอร6าม



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

L

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

221 L650221 นาย ธัญวิช ตาแว6น

222 L650222 นางสาว ธันยนันท# ยะไวทย#

223 L650223 นางสาว ธันยพัต ชยุตม#พงษ#ลดา

224 L650224 นาย ธันวา ก	อนคุ	ม

225 L650225 นาย ธานี แก6นแดง

226 L650226 นางสาว ธารินี คํามี

227 L650227 นาย ธิติ จันทรมินทร#

228 L650228 นาย ธิติพันธุ# จิตรผดุงวณิชย#

229 L650229 นาย ธิติสรณ# เหล็กเอ้ียง

230 L650230 ว6าท่ี ร.ต. ธีร# สิงห#คราม

231 L650231 นาย ธีรดนย# เฉียงอุทิศ

232 L650232 นาย ธีรพล แข็งกล	า

233 L650233 นาย ธีรภัทร# แสงอรุณ

234 L650234 นาย ธีรยุทธ์ิ พูนสวัสดิ์

235 L650235 นาย ธีรวัฒน# พุทธาวัง

236 L650236 สิบเอก ธีรวัฒน# ภาคบัว

237 L650237 นาย ธีรวินท# ฉิมมา

238 L650238 นาย ธีรศักดิ์ วานิชกร

239 L650239 นาย ธีรศักดิ์ ศิริมาลา

240 L650240 นาย ธีระภัทร กัณหกุล



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

M

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

241 M650241 นาย ธีระวัฒ พินโย

242 M650242 นาย ธีระศักดิ์ คหะวงษ#

243 M650243 นาย ธีรัตว# พิทักษ#

244 M650244 นางสาว นขลิขิต ไกรแก	ว

245 M650245 นาย นคร ผาแสง

246 M650246 นาย นนทเดช กิตติสุขเจริญ

247 M650247 นาย นพพล จุลละพราหมณ#

248 M650248 นาย นพอนันต# เสรีรัตน#

249 M650249 นางสาว นภัสสร#ภร พัชรสิริกาญจน#

250 M650250 นาย นภาพล สังข#ทอง

251 M650251 นาย นรยุทธ สุโพธ์ิ

252 M650252 นาย นราวุฒิ โปธา

253 M650253 นาย นรินทร# อรรคฮาต

254 M650254 นาย นเรศ สร	อยสุวรรณ

255 M650255 นาย นเรศ สุทธาหล	า

256 M650256 นาย นฤชิต ล้ิมปารมี

257 M650257 นางสาว นฤมล หน6อแก	ว

258 M650258 นาย นวนาท จิระเลิศพงศ#ชัย

259 M650259 นางสาว นวรัตน#  เอียดคง

260 M650260 นางสาว นวลจันทร# สายคําวงษฺ#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

N

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

261 N650261 นาง นวลทิพย# สมรรคนัฎ

262 N650262 นาง นวิยาพร เชาวลิต

263 N650263 นาย นัฐศาสตร# ฤกษ#วรรณ

264 N650264 นาย นัทฐ กาญจนสุขเมฆิน

265 N650265 นางสาว นาตยา ถานะพงษ#

266 N650266 นาย นําลาภ เอ่ียมสอางค#

267 N650267 นาย นิกร แก	วประจํา

268 N650268 นาย นิติชัย วังเวียงทอง

269 N650269 นาย นิติพัฒน# รอดขันเมือง

270 N650270 นาย นิธิ ซังขาว

271 N650271 นาย นิธิวิทย# บุญโชติ

272 N650272 นาย นิธิศพล เพ็ญพิชาโรจน#

273 N650273 นางสาว นินชญา วรป=ญญาสถิต

274 N650274 นาย นิพนธ# ถวิลสุข

275 N650275 นาย นิพนธ# เลือดนักรบ

276 N650276 นางสาว นิภาภรณ# สงวนสุข

277 N650277 นาย นิมิตชัย ประกอบสุข

278 N650278 นาง นิรมล พิงศ#หาญ

279 N650279 นางสาว นิรมล พิชัยรัตน#

280 N650280 นาย นิรัตน# สุวรรณวงค#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

O

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

281 O650281 นาย นิรุตน# เช้ืออัคคพงศ#

282 O650282 นาย นิรุทธ# ตั้นพันธ#

283 O650283 นาย นิวัต ชาญเลิศ

284 O650284 นางสาว นิศาชล โสสุวรรณ

285 O650285 นาง นิศารัตน# บัวเผียน

286 O650286 นาย นิสิทธ์ิ จันทะสาร

287 O650287 นาย นุกุล ย	ายตั้ง

288 O650288 นางสาว นุชจรี เรืองสุข

289 O650289 นางสาว นุชนาฎ อินทพันธ#

290 O650290 นาย เนตร# จันลุทิน

291 O650291 นางสาว เนาวรัตน# ถมยา

292 O650292 นางสาว บงกช บูชา

293 O650293 นาย บพิตร ชัยเพชระกุล

294 O650294 นาย บรรจง คงสมของ

295 O650295 นาย บริรักษ# นามปวน

296 O650296 นาย บอม อินทนิล

297 O650297 นาย บัญชา กัจฉมาภรณ#

298 O650298 นาย บุญช6วย วรรณทอง

299 O650299 นาง บุญชิด เกษร

300 O650300 นาย บุญธรรม นุ6นนะ



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

P

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

301 P650301 นาย บุญยงค# สีสะไหล

302 P650302 นาย บุญลือ พวงงาม

303 P650303 นางสาว เบญจมาศ จุลเจือญาติ

304 P650304 นางสาว เบญจวรรณ เช้ือหยก

305 P650305 นาย ปกครอง  มือสันทัด

306 P650306 นางสาว ปฐมารัตน#  มาลาศรี

307 P650307 นางสาว ปฐมาวดี ทิพย#อาสน#

308 P650308 นางสาว ปณิตา อธิป=ตยกุล

309 P650309 นางสาว ปณิตา เอกพันธ#

310 P650310 นางสาว ปนัดดา สิริอรรถพลกุล

311 P650311 นางสาว ปนิดา วรวาท

312 P650312 นางสาว ปพิชญา วงศ#ทอง

313 P650313 นาง ปภัชญา เฟรซเซอร#

314 P650314 นาย ปยุฒ พิทยาวัฒน#

315 P650315 นาย ประกิต  ทิพย#มณี

316 P650316 นาย ประคอง เกิดจ่ัน

317 P650317 นาย ประทีป ศรีแก	ว

318 P650318 นาย ประมาชัย สิงห#คอนทา

319 P650319 นาย ประวิทย# บรรเทิงจิตร

320 P650320 นาย ประสาน  ชูพิพัฒน#กุล



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Q

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

321 Q650321 นาย ประสิทธ์ิ ติถิน

322 Q650322 นาย ประสิทธ์ิ มาเห็ม

323 Q650323 นาย ประสิทธ์ิ ฝูงใหญ6

324 Q650324 นาย ประเสริฐศักดิ์ พิลา

325 Q650325 นางสาว ปรางค#เทพวรรณ ห6อนบุญเหิม

326 Q650326 นางสาว ปรางชดา สุคนธ#พานิช

327 Q650327 นาง ปราธีดา สาระฆัง

328 Q650328 นาย ปริญญา ทัศนภักดี

329 Q650329 นาย ปริวรรต จิตบุญ

330 Q650330 นาย ปริสุทธ์ิ รอดจากภัย

331 Q650331 นางสาว ปรีญาพัชญ# ประเสริฐสังข#

332 Q650332 นางสาว ปรียานุช ป=ตภี

333 Q650333 นางสาว ปรียาภรณ# ล้ิมจิตสมบูรณ#

334 Q650334 นาย ปฤษฎางค# สุวรรณเพชร

335 Q650335 นางสาว ปวริศา สีมะณี

336 Q650336 นาย ปวีณ#รดิศ เพ็งเท่ียง

337 Q650337 นางสาว ปวีณ#ริศา ฉํ่าสูงเนิน

338 Q650338 นางสาว ปองทิพย# เยาว#มณีรัตน#

339 Q650339 นาย ป=ญญา เวียงนนท#

340 Q650340 นาย ป2ติพงษ# รัตนมูลป=ญญา



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

R

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

341 R650341 นาย ป2ติพัฒน# รัตนโชติกรพัฒน#

342 R650342 นาย ป2ติพัฒน# แสงงาม

343 R650343 นาง ป2ยนาถ แสนพินิจ

344 R650344 นาง ป2ยพร พานทอง

345 R650345 นาย ป2ยะชาติ นะไชย

346 R650346 นาง ป2ยะธิดา เกตุแก	ว

347 R650347 นาย ป2ยะนัส สีดาสน#

348 R650348 นาย ป2โย ประสม

349 R650349 นาย ปุณยชิต นิลอุบล

350 R650350 นาย ผดุงเกียรติ สิทธิเรืองฤทธ์ิ

351 R650351 ว6าท่ี ร.ต.หญิง ผ6องพงษ# สร	อยคําเฮือง

352 R650352 นาย พงศกร นมนาน

353 R650353 นาย พงศกร กองปSา

354 R650354 นาย พงศกร เกZอะเจริญ

355 R650355 นาย พงศธร วิเชียรรัตน#

356 R650356 นาย พงศธร ศิริเกษ

357 R650357 นาย พงศ#ศักดิ์ จําปาทอง

358 R650358 นาย พงษ#เทพ อรินตZะ

359 R650359 นาย พชร เขมาวุฒานนท#

360 R650360 นางสาว พชรวดี ชมศิริ



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

S

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

361 S650361 นาย พนา ศรีหะรัญ

362 S650362 นาย พยุงศักดิ์ นิลมงคล

363 S650363 นาง พรทิพย# รชตะเกษม

364 S650364 นางสาว พรรัตน# ท้ังรักษ#

365 S650365 นางสาว พรรัตน# ตาววัฒนา

366 S650366 นาย พรสวัสดิ์ ส6องศรี

367 S650367 นาย พร	อมพงศ# ศรีภิรมย#

368 S650368 นาย พลกฤษณ# ขนาน

369 S650369 นางสาว พวงผกา อ6อนพูล

370 S650370 นางสาว พัชรพร สวัสดี

371 S650371 นางสาว พัชราวดี ชมภูวิเศษ

372 S650372 นางสาว พัชรินทร# มนตรีสา

373 S650373 นางสาว พัชรี แฝงกลาง

374 S650374 นางสาว พัทนรินทร# นวลศรี

375 S650375 นาย พันธุ#เลิศ เตชปุญยง

376 S650376 นางสาว พาณิตาว์ิ ด	วงเกต

377 S650377 นางสาว พิชชาพร สีคง

378 S650378 นาย พิชัย ป=>นป=ญญา

379 S650379 นาย พิชิต อุตกันทา

380 S650380 นางสาว พิรุนณี ศรีหาพันธ#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

T

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

381 T650381 นางสาว พิไลพร อรินเปiง

382 T650382 นางสาว พิศมัย พลธรรม

383 T650383 นาย พิสิษฐ# สุนทรกมลพัฒน#

384 T650384 นาย พีรพงษ# บุญคงทอง

385 T650385 นาย พีรพล พลพิภพ

386 T650386 นาย พีระกานต# วสุธรพิพัฒน#

387 T650387 นาย พีระฉัตร วันสาสืบ

388 T650388 นาย พูลศักดิ์ สีหะพรม

389 T650389 นางสาว เพชรรัตน# อินทริยะวงศ#

390 T650390 นางสาว เพชรลดา รัตนวิจิตร

391 T650391 นาย ไพฑูรย# พรมสิทธ์ิ

392 T650392 นาย ไพบูลย# เช่ือมพิบูลย#

393 T650393 นางสาว ฟารีดา ป=ญญสมบูรณ#

394 T650394 นาย ภคนันท# ไชยเสนา

395 T650395 นางสาว ภษิฎา ผสารพจน#

396 T650396 นาย ภักดี เทพมณี

397 T650397 นาง ภัคคนันทน# มณีพันธ#

398 T650398 นาย ภัครินทร# พลมาก

399 T650399 นางสาว ภัณพัชรา เจริญสุข

400 T650400 นางสาว ภัทนิภา มงคลบุตร



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

U

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

401 U650401 นาย ภัทรกร แวงชัยภูมิ

402 U650402 นาย ภัทรบดี หม่ืนไธสง

403 U650403 นางสาว ภัทรพร ตันติวุฒิพงศ#

404 U650404 นางสาว ภัทรวรรณ สําอางค#ทรง

405 U650405 นาง ภัทราภรณ# สอนเต็ม

406 U650406 นาย ภาณุกร ภูมี

407 U650407 นาย ภาณุเดช สายทอง

408 U650408 นาย ภาณุวิชญ# บุญมาศ

409 U650409 นาย ภานุพงษ# ปะตังทะสา

410 U650410 นางสาว ภาวิณี ชัยชนะ

411 U650411 นาย ภาสกร จ่ันวงษ#

412 U650412 นาย ภาสกร เจียรกิตติวงศ#

413 U650413 นางสาว ภิญญาพัชญ# กาญจนภูรี

414 U650414 นาย ภิญโญ แสงช6วง

415 U650415 นาย ภูณัฏฐ#ชา อาริยะวรพงศ#

416 U650416 นาย ภูนภ มัฆวิมาลย#

417 U650417 ว6าท่ี ร.ต. ภูภัทร เทศสมบูรณ#

418 U650418 นาย ภูมิภัทร พันจ่ัน

419 U650419 นาย ภูวกฤต คมพงษ#ปภา

420 U650420 นางสาว มณีกมล นาคทิม



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

V

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

421 V650421 นาย มธุพจน# อินทวิเศษ

422 V650422 นาย มนตรี บรรดาศักดิ์

423 V650423 นาย มนตรี แก	วหัวไทร

424 V650424 นาง มยุรี  แต	มคู

425 V650425 นาย มานพ ประสงค#

426 V650426 นาย มานิต ป2ยมาตย#

427 V650427 นางสาว มารียา มะเระ

428 V650428 นาย มารุต จันทร#สว6าง

429 V650429 นาย มารุต วงศ#พานิช

430 V650430 นาย มีนา นาบุญมี

431 V650431 นาย เมธาพัฒน# วิรัตน#ศุภเลิศ

432 V650432 นาย แมนรัตน# ทองกลาง

433 V650433 นาย ยงยุทธ แสงสิรคุปต#

434 V650434 นาย ยศธนา เจริญวัฒนา

435 V650435 นาย ยศธร นิลพัฒน#

436 V650436 นาย ยุทธนา จันทร#ภักดี

437 V650437 นาง เยาวรัตน# เหมือนใจ

438 V650438 นางสาว เยาวลักษณ# ภักดีสังข#

439 V650439 นาย รณฤทธ์ิ แย	มเมือง

440 V650440 นาย รณวัชร ป=ญญากาบ



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

W

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

441 W650441 นางสาว รวิวรรณ พุทธฤทธ์ิ

442 W650442 นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒโณ

443 W650443 นางสาว รัญชน#ทิชา แก	วโขง

444 W650444 นาย รัฐภูมิ แก	วแกมเสือ

445 W650445 นาย รัฐวิชญ# วงศ#นิมิตรชัย

446 W650446 นาย รัฐศักดิ์ ทัดศรี

447 W650447 นางสาว ราณี ชุดาวนวิทย#

448 W650448 นาย ราวี สุวรรณรงค#

449 W650449 นาย รุ6งโรจน# ศรีรักษ#

450 W650450 นางสาว ฤทัยรัตน# ฤทธ์ิธาอภินันท#

451 W650451 นางสาว ฤทัยรัตน# ไพศาลกิตติคุณ

452 W650452 นาย เลอพงษ# สุคนธรัตน#

453 W650453 นาย วงศกร เอ่ียมโอภาส

454 W650454 นาย วนัส โพธ์ิเขียว

455 W650455 นางสาว วนิดา สุขจันทร#

456 W650456 นางสาว วนิดา สวัสดี

457 W650457 นาง วนิดา สิงหพันธุ#

458 W650458 นาย วรงค# คันธรักษ#

459 W650459 นาย วรนนท# พิเชฐสุนทร

460 W650460 นาย วรพล โกษารักษ#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

X

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

461 X650461 นางสาว วรรณทัช เทศวัฒน#

462 X650462 นาง วรรณา พุ6มพร

463 X650463 นางสาว วรรณา เรืองสุรี

464 X650464 นาย วรรธนา นิทรัพย#

465 X650465 นาย วรวัฒน# รัตนา

466 X650466 นาย วรวุฒิ  แซ6ล่ิม

467 X650467 นางสาว วรัชยา แสนขัติ

468 X650468 นาย วรัญทกร จิตใหญ6

469 X650469 นางสาว วรารัตน# เมฆี

470 X650470 นาย วสพล เกษียรสินธุ#

471 X650471 นาย วัชรพงศ# กะการดี

472 X650472 นาย วัชระ ใสผ6อง

473 X650473 นางสาว วัชรีวรรณ ฤกษ#ตระกูล

474 X650474 นาย วัฒน ไพโรจน#พาณิชย#

475 X650475 นาย วัฒนพงศ# ตุพิมาย

476 X650476 นาย วัทธิกร เทียนทอง

477 X650477 นาย วันเฉลิม อยู6บํารุง

478 X650478 นาย วันทวี ศรีสวัสดิ์

479 X650479 นางสาว วัลลภา อินทร#สุข

480 X650480 นาย วาทิตย# ตรีป=ญญา



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Y

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

481 Y650481 นาง วารินทร# ใชยพรม

482 Y650482 นาย วิชชุกร นามมาวงษ#

483 Y650483 นางสาว วิชฎา นันทวรรณ

484 Y650484 นาง วิชุตา ภักดี

485 Y650485 นาย วิทยา จุ	ยเล่ียน

486 Y650486 นาย วิทยา แสนพยุหะ

487 Y650487 นาย วิทวัส ผลพุฒ

488 Y650488 นาย วิทวัส มณีกร

489 Y650489 นางสาว วิทิตา เพชรบํารุง

490 Y650490 นางสาว วิภา นิจภิรมย#

491 Y650491 นางสาว วิรวรรณ แสงแดง

492 Y650492 นาย วิรัช พ่ึงภาษี

493 Y650493 นาย วิรัตน# คําทอก

494 Y650494 นาย วิโรจน# สร	อยแสง

495 Y650495 นาย วิศรุต จันทบัติ

496 Y650496 นาย วิศรุต วิวัฒน#วงตระกูล

497 Y650497 นาย วิษณุ ศรีพ6วงเล็ก

498 Y650498 นาย วิษณุ มณีวรรณ

499 Y650499 นาย วีรศักดิ์ สุวิชยายนต#

500 Y650500 นาย วีระชาติ จันเพ็ญ



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Z

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

501 Z650501 นาย วุฒิชัย กล่ินปลาด

502 Z650502 นาย วุฒิชัย คงคํา

503 Z650503 นาย วุฒิพงศ# มหาสินธุ#

504 Z650504 นาย วุฒิศักดิ์ จันอิน

505 Z650505 นาย วุฒิศักดิ์ ทับยัง

506 Z650506 นาย วุฒิศักดิ์ สอดศรี

507 Z650507 นางสาว ศรัณย#รัตน# จักร#เพ็ชร#

508 Z650508 นาย ศรายุทธ ลุนละราช

509 Z650509 นางสาว ศราวดี น	อยปุก

510 Z650510 นาย ศราวุฒิ โคตรชา

511 Z650511 นาย ศราวุธ รุญรุจิ

512 Z650512 นาย ศราวุธ ผูกดวง

513 Z650513 นางสาว ศรีภัทรา สมบูรณ#ชัย

514 Z650514 นางสาว ศรีอรุณ หนองม6วง

515 Z650515 นางสาว ศศิวิมล รุ6งเรือง

516 Z650516 นาย ศักดิ์ดินันท# ฉิมอินทร#

517 Z650517 นาย ศักรินทร# นาคพล้ัง

518 Z650518 นางสาว ศิรินาท พรหมณะ

519 Z650519 นาย ศิลปpชัย พรหมวา

520 Z650520 นางสาว ศิวพร รสพี



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AA

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

521 AA650521 นาย ศิวภัณฑ# น	อยปุก

522 AA650522 นาย ศิวะโอม พ่ึงสาย

523 AA650523 นาง ศิวัชยา ก่ิงแก	ว

524 AA650524 นางสาว ศุทธนุช ธรรมวาโร

525 AA650525 นาย ศุภชัย ธรรมวาโร

526 AA650526 นาย ศุภชัย ศรวัฒนา

527 AA650527 นาย ศุภนัย พุกพูน

528 AA650528 นาย ศุภฤกษ# พ	นภัย

529 AA650529 นาย ศุภวัฒน# กลับกระโทก

530 AA650530 นางสาว ศุภิสรา พินโย

531 AA650531 นางสาว ศุรวีร# รัชทูล

532 AA650532 นางสาว ศุลีพร เลิศไกร

533 AA650533 นาย เศรษฐกรณ# รังษีสว6าง

534 AA650534 นาย สงกรานต# แก	ววิชิต

535 AA650535 นาย สงกรานต# สุริยะ

536 AA650536 นาย สถาพร คําเฉลิม

537 AA650537 นาย สถาพร กqาใจ

538 AA650538 นาย สถาพร เจียรนัย

539 AA650539 นางสาว สนธยา ดําริห#

540 AA650540 นาย สน่ัน เอ่ียมแตง



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AB

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

541 AB650541 นางสาว สมใจ กู	สกิจ

542 AB650542 นาย สมชาย เดชบุรัมย#

543 AB650543 นาย สมบัติ วุฒิสมบูรณ#

544 AB650544 นาย สมบูรณ#ทรัพย# เพ่ิมการเจริญ

545 AB650545 นาย สมพร สุภาพันธ#

546 AB650546 นาย สมพร  บวรประภาพงศ#

547 AB650547 นาย สมภพ วรรณการ

548 AB650548 นาย สมโภช อัตถกิจวิริยะ

549 AB650549 นาย สมมติ จันทรสาขา

550 AB650550 นาย สมรรถชัย ชินโน

551 AB650551 นาย สมาร#ท จันทรสาขา

552 AB650552 นาย สยมภู สุวรรณวัฒน#

553 AB650553 นางสาว สรชา ลาภนิกรชัย

554 AB650554 นางสาว สร	อยสุดา รักบํารุง

555 AB650555 นางสาว สรารัตน# เดชะดี

556 AB650556 นาย สราวุฒิ สังข#ทอง

557 AB650557 นาย สราวุฒิ มหัทธนชัย

558 AB650558 นาย สราวุธ มนต#วิเศษ

559 AB650559 นาย สราวุธ ชุ6มปราณี

560 AB650560 นาย สหัสดนย# ยศบรรดาศักดิ์



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AC

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

561 AC650561 นาย สัญชัย พลไชยะ

562 AC650562 นาย สันต#ชัย เลิศพัชรานนท#

563 AC650563 นาย สาธิต ฤาชัย

564 AC650564 นาย สาธิต เสาวโมกข#

565 AC650565 นาย สาธิต เน้ือไม	

566 AC650566 นาย สามารถ บุญห6อ

567 AC650567 นาง สายชล วีรชีวิน

568 AC650568 นางสาว สาริณีย# แก6นแก	ว

569 AC650569 นางสาว สาวิตรี ขวัญทองห	าว

570 AC650570 นาย สิทธิชัย พระภายไชย

571 AC650571 นาย สิทธิชัย ฉิมใหม6

572 AC650572 นาย สิทธิเดช ตุ	ยปะระ

573 AC650573 นาย สิทธิศักดิ์  มายิ

574 AC650574 นาย สิรภพ ศิริมาตยนันท#

575 AC650575 ว6าท่ี ร.ต. สิรภพ สมานคติ

576 AC650576 นาย สิรวิชญ# เกตุสุวรรณ

577 AC650577 นาย สุขวิช ม่ันยืน

578 AC650578 นางสาว สุขุมา ม่ังค่ัง

579 AC650579 นางสาว สุคนธ#ทา ขุนไกร

580 AC650580 นางสาว สุชาดา ศิริวงศ#พานิชย#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AD

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

581 AD650581 นางสาว สุชาดา ศรีต6างวงศ#

582 AD650582 นาย สุชาติ นวลมุสิก

583 AD650583 นางสาว สุดารัตน# ชูลาน

584 AD650584 นาย สุทัศน# พงษ#บริบูรณ#

585 AD650585 นางสาว สุธาทิพย# เพ่ิมทรัพย#

586 AD650586 นาย สุธี ศรีสุข

587 AD650587 นาย สุธีระวัฒน# ทองมหา

588 AD650588 นางสาว สุนันทา เจริญธรรม

589 AD650589 นางสาว สุพรรษา ธงษาราษฎร#

590 AD650590 นางสาว สุพัตรา นนทะชัย

591 AD650591 นางสาว สุพัตรา ทองปIอง

592 AD650592 นาง สุพิชฌาย# เพียรสุภาพ

593 AD650593 นาย สุภสิน พงษ#เพียรไพโรจน#

594 AD650594 นาย สุเมธ เม6นลาภเหมาะ

595 AD650595 นาย สุเมธ ผ6อนผัน

596 AD650596 นาย สุเมธี ศรีบุญ

597 AD650597 นาย สุรชัย ตันติวราชัย

598 AD650598 นาย สุรชัย ใจปIอ

599 AD650599 นาย สุรเชษฐ# สกุลานนท#

600 AD650600 นาย สุรพงศ# แก6นแก	ว



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AE

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

601 AE650601 นาย สุรพงษ# สิทธาจารย#

602 AE650602 นาง สุรภา ช6วยรอด

603 AE650603 นาย สุรลักษณ# นิลฉวี

604 AE650604 นาย สุรศักดิ์ จันทสุวรรณ

605 AE650605 นาย สุรศักดิ์ เนตร#ขํา

606 AE650606 นาย สุริญา ดิษโต

607 AE650607 นาย สุริยนต# แก	วคําแก	ว

608 AE650608 นาย สุริยัน วิทยาทโรดม

609 AE650609 นาย สุริยันต# แก	วคําแก	ว

610 AE650610 นาย สุริยันต# ก่ิงวงศา

611 AE650611 นาย สุริยา อุ6นละวรรณ

612 AE650612 นาย สุริยา ม6วงศรี

613 AE650613 นาย สุวัชชัย โนรี

614 AE650614 นาย สุวัฒน#ชัย กิจยโภค

615 AE650615 นาย สุวิชาน วารุกา

616 AE650616 นาย สุวิทย# พิทยจํารัส

617 AE650617 นาง สุวิมล แก	วลาย

618 AE650618 นาย เสน6ห# หลํ่าศรี

619 AE650619 นาง เสาวรส สุภาพันธ#

620 AE650620 นาย โสภณ ทิพย#พิมล



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AF

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

621 AF650621 นางสาว หทัยรัตน# ต	นสกุลประเสริฐ

622 AF650622 นาย หัสชัย ตูqปาน

623 AF650623 นาย องอาจ รัตนวัน

624 AF650624 นาย องอาจ เช้ือพลายเวช

625 AF650625 นาย อดิพงศ# ป=ญญาศรี

626 AF650626 นาย อดิเรก เจริญวงษ#

627 AF650627 นาย อดิศักดิ์ บุตรดา

628 AF650628 นาย อถิชาติ บุญประคอง

629 AF650629 นาย อธิพร คงรุ6งเรือง

630 AF650630 นาย อธิวัฒน# หนูทิม

631 AF650631 นางสาว อนงค#นารถ ศรีหรัญ

632 AF650632 นาย อนันต# กาไชย

633 AF650633 นาย อนุชิต บุญบรรจง

634 AF650634 นาย อนุวัฒน# กองภา

635 AF650635 นาย อภิชัย โกไพศาล

636 AF650636 นางสาว อภิญญา เงาทอง

637 AF650637 นางสาว อภิญญา เกตุแก	ว

638 AF650638 นางสาว อภิญญา อินทองรัตน#

639 AF650639 นาย อภิณัฐ อภินันทชาติ

640 AF650640 นาย อภิรักษ# ศรีประชาราษฎร#



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AG

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

641 AG650641 นาย อภิรักษ# บ	านสระ

642 AG650642 นาย อภิรักษ# เอกชัยอาภรณ#

643 AG650643 นาย อภิรัตน# พินิจพรม

644 AG650644 นาย อภิวัฒน# ชมช่ืน

645 AG650645 นางสาว อภิวัลย# มณีทร

646 AG650646 นาย อมร เกตุนุ	ย

647 AG650647 นางสาว อมรรัตน# อินชะนะ

648 AG650648 นาย อมรศักดิ์ บุญเรือง

649 AG650649 นางสาว อรจิรา ธาราวิวัฒน#

650 AG650650 นางสาว อรจิรา ตันชาลี

651 AG650651 นางสาว อรทัย อินป2rน

652 AG650652 นางสาว อรพรรณ สรงภู6

653 AG650653 นางสาว อรพินท# ตรงช่ืน

654 AG650654 นาย อรรณพ พบพาน

655 AG650655 นาย อรรถกรณ# หนูพิชัย

656 AG650656 นาย อรรถธิป วิบูลยเสข

657 AG650657 นาย อรรถวิทย# มีทองคํา

658 AG650658 นาย อริญชัย บุญลําพันธ#

659 AG650659 นางสาว อริษา สุวิสุทธ#

660 AG650660 นาย อรุชาธนันท# พัฒนจิรารัชกุล



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

AH

26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

661 AH650661 นาย อลงกรณ# เอโหย6

662 AH650662 นาย อวิรุทธ# ภู6หม่ืนไวย#

663 AH650663 นางสาว อ	อมใจ จิตบาล

664 AH650664 นางสาว อ	อมฤทัย ภูวงษ#

665 AH650665 นางสาว อักษราภัค อภิชัย

666 AH650666 นาย อัครวินท# ถาวรโชติ

667 AH650667 นางสาว อัจฉราภรณ# ไทยเจริญพร

668 AH650668 นาย อัจฉริณ ขจีจิต

669 AH650669 นาง อัชราภรณ# อุดมเมฆ

670 AH650670 นาย อัฏฐกร อุตสาหะ

671 AH650671 นาย อัฐ รักษาภักดี

672 AH650672 นาย อัศราวุธ แขนสันเทียะ

673 AH650673 นาย อัศวิน อัครมนตรี

674 AH650674 นางสาว อาณากร เพ็ชรประยูร

675 AH650675 นาย อาทิชิต ทองต้ือ

676 AH650676 นาย อาทิตย# ปานอ6อน

677 AH650677 นาย อาทิตย# ศรีคําพันธ#

678 AH650678 นางสาว อาทิตย#ติญา เจริญใจ

679 AH650679 นาย อานพ มหาประทุม

680 AH650680 นาย อานุกรณ# คําเล่ียว



 สนามสอบ

 ห	องสอบ

 วันท่ีสอบ  เวลาท่ีสอบ

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุเลขประจําตัวผู�เข�าสอบ

09.00 - 12.00 น.

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบวัดความรู�สําหรับผู�ประเมินมูลค*าทรัพย,สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําป0 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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26 มีนาคม 2565

 ระบบการสอบ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

681 AI650681 นาง อาภรณ# จามพัฒน#

682 AI650682 นาง อาภรณ# ประทุมชัย

683 AI650683 นางสาว อาภาศิริ ธราธรกุล

684 AI650684 นางสาว อารียา ประทีปทอง

685 AI650685 นาย อํานาจ ก	อนดี

686 AI650686 นาง อินทิรา โชติรัตน#

687 AI650687 นางสาว อินทุอร เนตรศิริสวรรค#

688 AI650688 นาย อิศวะ สน่ันเมือง

689 AI650689 นาย อิสรา เช้ือพราหมณ#

690 AI650690 นาย อุกฤ ฏ์ษ เลาหประสิทธ์ิ

691 AI650691 นาย อุทัย พัฒมี

692 AI650692 นาย เอกพนธ# ลิมปดาพันธ#

693 AI650693 นาย เอกภาพ พรโชคชัย

694 AI650694 นาย เอกรัฐ เต	าตะโร

695 AI650695 นาย เอกราช เสียงเลิศ

696 AI650696 นาย เอกลักษณ# สุวรรณวงศ#

697 AI650697 นาย เอกอนันต# ต	องทรัพ#อนันต#

698 AI650698 นาย เอกอมร  มะลิทิพย#

699 AI650699 นาย ป2ยะณัฐ จันทรเดช

700 AI650700 นาย พสิษฐ#คุณ ไพรอนันท#

701 AI650701 นาย เอกชัย แก	วทองคํา


