
ล ำดบั

1 คุณกฤตภัฏ ปล่องกระโทก

2 คุณกลัย์ โลหเจริญวนิช

3 คุณกติติพงศ์ เจริญทินพฤษธ์ิ

4 คุณเกรียงกมล เชวงวงศ์สิน

5 คุณคณำพงศ์ อุปรี

6 คุณคณุตม์ บุญเรืองขำว

7 คุณเคยีงเกยีรติ ช่ืนธีระวงศ์

8 คุณจริยำภรณ์ มำกทรัพย์

9 คุณจวงฤทธ์ิ มงคลศิลป์

10 คุณจำรุภำ วฒันะโชติ

11 คุณจิรวดี พิพัฒนติกำนันท์

12 คุณชลธิชำ ปรำงค์ประทำนพร

13 คุณชัชวำลย์ ชูช่วย

14 คุณชำนนท์ ดำตำ

ช่ือ-สกลุ

ประกำศผลสอบประมวลควำมรู้ 

ประกำศนยีบัตรผู้ประกอบธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR รุ่นที ่43 (กรุงเทพ)

สอบประมวลควำมรู้ : วนัที ่14 ตุลำคม 2560

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนประมวลควำมรู้ จ ำนวน 78 ท่ำน 



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ

15 คุณชำลสิำ จะเรียมพันธ์

16 คุณโชติกำ โชติดลิก

17 คุณโชติรส เทียนถำวร

18 คุณณปภัช ธัญญำบุญญำพร

19 คุณณชัชำ หอมเสียง

20 คุณณฐัวฒัน์ สองนำคเจริญ

21 คุณดำรำ บุญญะภควตั

22 คุณเดชำ ไกรถำวร

23 คุณตวงพล เตชะปฏิมำนนท์

24 คุณติ๊ก มเหศักดิ์

25 คุณทนงศักดิ์ บุบผำถำ

26 คุณธำดำ นิติมงคลวำร

27 คุณธิติ มหบุญพำชัย

28 คุณนพพล ปัฐพำณชิย์โชติ

29 คุณนฤปิติ ธีรำนุวรรตน์

30 คุณนัทธ์สิชำกำรย์ สองนำคเจริญ

31 คุณบงกชมำศ ชะระไสย์

32 คุณบังอร พุทธเจริญ

33 คุณบุญชู อสัวฤทธิพรหม์



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ

34 คุณปณติำ สงวนทรัพย์

35 คุณปนัดดำ ชัยชโลธร

36 คุณปวณีำ จิตรชัยวรพันธ์

37 คุณพรศิริ พูลภัทรชีวนิ

38 คุณพลกฤต มำนะสมจิตร์

39 คุณพลพัต ถำวรวงศ์

40 คุณพลอยนภัส พรเลศิพชร

41 คุณพัชร์สิริ ลำภำธิกำร

42 คุณพัชรำ ภู่พำนิช

43 คุณพัชรินทร์ สุดยำใจ

44 คุณพัชรีพร จุ้ยชุม

45 คุณพิเชฐ ตันติศรีเจริญกลุ

46 คุณพิธิวตั พึง่วงศ์ญำติ

47 คุณพิษณุ ครองสัตย์

48 คุณไพศำล ศรีอทิยำจิต

49 คุณภำคภูมิ นพินกลุ

50 คุณภำรดี กรีติหัตถยำกร

51 คุณภำสุรัฏฐ์ แย้มกลิ่น

52 คุณมณเฑยีร ยิ่งด ำนุ่น



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ

53 คุณมธุกร แก้วสำมสี

54 คุณมะลวิลัย์ สำยทอง

55 คุณยุทธพงษ์ วุฒิกำรโกศล

56 คุณรังสิชัย ลำยชีว

57 คุณรัศมิ์วตั ห้องทองแดง

58 คุณเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี

59 คุณเลศิ รักสันติชำติ

60 คุณวนัส วงษ์มำส

61 คุณวศกร มำนิตย์

62 คุณวไิล เฮงววิฒันชัย

63 คุณศศิธร ศิริผล

64 คุณศิริศักดิ์ บรรลือศักดิ์

65 คุณศุภณฐั มหำเหมรัตน์

66 คุณศุภวดี วชัรสินธ์ุ

67 คุณสกลุ ณปุณยฤกษ์

68 คุณสำยชล พันสว่ำง

69 คุณศิริกญัญำ ทรำฤทธ์ิ

70 คุณสุธี พิศำลคุณำกจิ

71 คุณสุนีย์ปัทมำ ป้อมเผดจ็



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ

72 คุณอรณี เฉลมิชัยชำญ

73 คุณอรรถกร แจ้งกระจ่ำง

74 คุณอรอนงค์ เอธัสถำวรีย์

75 คุณอคัรสุดำ ชินพำณชิย์สกลุ

76 คุณอนิทิรำ รุ่งเสรีชัย

77 คุณอุดม สิริโชติอุดม

78 คุณเอกสิทธ์ิ ปุณวฒันำ

1) กำรจัดส่งใบประกำศนียบัตร ผู้ที่มีรำยช่ือสอบผ่ำนประมวลควำมรู้ทั้งหมด 

ทำงโครงกำรจะจัดส่งใบประกำศนียบัตร ให้ทำงไปรษณย์ีลงทะเบียน ภำยใน

วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในท ำเนียบรุ่น ขอให้ท่ำนตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของช่ือและที่อยู่ หำกมีควำมประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ในกำร

รับเอกสำร ขอให้ส่งรำยละเอยีดมำที่ E-mail : sumrej2011@gmail.com 

2) กำรลงทะเบียนสอบซ่อมพร้อมโครงกำร CRE ในรุ่นถัดไป ทำงโครงกำรให้สิทธ์ิ

กบัผู้ที่มำสอบประมวลควำมรู้ วนัที่ 14 ตุลำคม 2560 และไม่ผ่ำนกำรสอบ 

ดงันั้น ท่ำนใดประสงค์จะลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธ์ิสอบซ่อม ขอให้แจ้งควำม

ประสงค์มำยงัโครงกำรทำง E-mail : sumrej2011@gmail.com 

ประกำศ 


