
ล ำดับ จังหวัด

1 นำย กิตติทัต เตจ๊ะมงคล  เชียงรำย

2 นำง ฐิติรัตน์ วงค์ไฝ เชียงรำย

3 นำงสำว ยุวรี วงษ์ค ำอุด เชียงรำย

4 นำง ณัฏฐ์ทิตำ วงศ์ประเสริฐ ล ำปำง

5 นำงสำว เพ็ญพักตร์ วิเศษคุณ เชียงรำย

6 นำงสำว ผมหอม โสนำง ศรีสะเกษ

7 นำงสำว กุศลิน เจริญชูชัย นครรำชสีมำ

8 นำย อภิวัฒน์ โนนกลำง ศรีสะเกษ

9 นำงสำว บัวค ำ ใจหำญ เชียงรำย

10 นำงสำว จิตสุภำ ศิริจันโท ร้อยเอ็ด

11 นำงสำว จันทร์จิรำ อินต๊ะวิชัย พะเยำ

12 นำย ชยพล แต่งศรี เชียงรำย

13 นำง พเยำว์ ศิริสุวรรณ ปทุมธำนี

14 นำงสำว นุจรี ทัพธำนี ขอนแก่น

15 นำง กรนภัส  เฉลิมชัยวำณิช ลพบุรี

16 นำงสำว ชลธิชำ บุญมำก ศรีสะเกษ

17 นำง กนกวรรณ โฉ่พลกรัง เพชรบุรี

18 นำง สมใจ พิมพ์หนองเรือ ขอนแก่น

19 นำงสำว ฐิติมำ กองบุญ เชียงรำย

20 นำงสำว ฝำกฝัน คุ้มข ำ พิษณุโลก

21 นำงสำว จันทร์ฉำย แซ่ฟุ้ง เชียงรำย

22 นำง ดอกอ้อ ศรีสุข ชลบุรี

23 นำย สุรชัย โฆษิตวุทธ์ิ นครรำชสีมำ

24 นำงสำว กัณชริษำ เฉลิมศักด์ิ ชลบุรี

25 นำย ฉัตรชัย ลุนหอม ชลบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมอบรมโครงกำรช่ำงผมอุ่นใจ รุ่นท่ี 3

คณะกรรมกำรด ำเนิน “โครงกำรช่ำงผมอุ่นใจ” ได้พิจำรณำรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วม

อบรมในรุ่นท่ี 3 จ ำนวน 197 รำย (เรียนและทดสอบผ่ำนบทเรียนออนไลน์) ดังมีรำยช่ือต่อไปน้ี

ช่ือสกุล



ล ำดับ จังหวัด

26 นำงสำว ศิริพร เสนถี ชลบุรี

27 นำย ไมตรี จิตรโสภำ นครศรีธรรมรำช

28 นำงสำว สุทิศำ ศักดำ สุรำษฎร์ธำนี

29 นำงสำว กัญญำณัฐ แนนสินธ์ุ ปทุมธำนี

30 นำย นนทชำ นิภำพรปิติ พิจิตร

31 นำง สรวิวรรณ์ จงรักษ์ กระบ่ี

32 นำย ศุพิรัตน์ ประชำฉำย สมุทรสำคร

33 นำงสำว อัจฉรำ สุพัฒน์ พระนครศรีอยุธยำ

34 นำง ภำวดี เจียห์สกุล ประจวบคีรีขันธ์

35 นำงสำว เบญจวรรณ ภูศักด์ิรังสฤษฎ์ สงขลำ

36 นำง พรรษกร แก้วแก่นเพชร ปัตตำนี

37 นำงสำว กรรณณิกำ ทองเพชร พิษณุโลก

38 นำงสำว เณศรำ สงนอก ขอนแก่น

39 นำงสำว พิมพ์พิดำ สุวรรณรัตน์ พัทลุง

40 นำงสำว พัชญ์ชิสำ ใบไม้ นครปฐม

41 นำงสำว เกตุวดี รัตนพงค์ ล ำพูน

42 นำง ภำรำดำ ลำพิงค์ ล ำพูน

43 นำย ทรงวุฒิ กันทะปวน ล ำพูน

44 นำง อรณพัฐ ธณภณ สงขลำ

45 นำง เจนชิญำ ทำจิตรำวัชร ล ำพูน

46 นำงสำว กำญจนำ แสนหลวง ล ำปำง

47 นำงสำว ขวัญใจ บุญสิงห์ พัทลุง

48 นำง เยำวลักษณ์ มูลเมือง ล ำพูน

49 นำง ดำรำ พรมปัญญำ ล ำพูน

50 นำย กัญญ์วรำ กัณหำ ฉะเชิงเทรำ

51 นำงสำว ญำดำ นำคสังข์ ล ำพูน

52 นำงสำว นิภำรัตน์ จำลำ ขอนแก่น

53 นำงสำว เกษริน ไข่ภำ เชียงรำย

ช่ือสกุล



ล ำดับ จังหวัด

54 นำง กัญณณัฏฐ์  ภักดีกสิณสันต์ กำญจนบุรี

55 นำงสำว บุษรินทร์ จันทร์ประเสริฐ ปรำจีนบุรี

56 นำง สรีรินทร์ น่ิมตระกูล สงขลำ

57 นำงสำว ณัฐธยำน์ งำมศักด์ิ ล ำพูน

58 นำงสำว จำรุวรรณ ขุนแสง สตูล

59 นำง อรษำ กล่ ำรักษำ แพร่

60 นำย ทรงธรรม หอมกล่ิน สมุทรสำคร

61 นำง วิชชุตำ สุธำพจน์ สุรำษฎร์ธำนี

62 นำงสำว โสภำวรรณ ใจประสิทธ์ิ ล ำพูน

63 นำง ธนัญธร หงษ์สุวรรณ ล ำพูน

64 นำงสำว ยุวดี นิกำ ฉะเชิงเทรำ

65 นำงสำว วริศรำ ปรำบพำล พิษณุโลก

66 นำงสำว ป่ินมณี เสือทิม พิษณุโลก

67 นำง นิศำ ศรีบุญจันท์ พิษณุโลก

68 นำงสำว สุภำพร ทะระเกิด สงขลำ

69 นำงสำว จิดำภำ อ่อนสี ล ำปำง

70 นำง สุนิสำ กำรเพ็ชร ล ำปำง

71 นำย อลงกต พงษ์นุรักษ์ สงขลำ

72 นำงสำว ศิรส คงสง นครรำชสีมำ

73 นำงสำว พฤทธิสินี แสงสิทธ์ิโยธิน สงขลำ

74 นำง จันจิรำ สินนุกูล สงขลำ

75 นำง วรกำนต์ บวบทอง นครสวรรค์

76 นำงสำว ณัชชำรีย์ วรรณทิพภำกรณ์ นครสวรรค์

77 นำงสำว อนุดำ จันทร์สังข์ สงขลำ

78 นำย วรโชติ บุญเพชร สงขลำ

79 นำย เศวต ล้ิมสมบัติเจริญ อุดรธำนี

80 นำงสำว ณัฏฐิฏำ ค ำลือ พะเยำ

81 นำงสำว ณกำนดำ ธนินธรธีรดำกุล ระยอง

ช่ือสกุล



ล ำดับ จังหวัด

82 นำง สุภัทรธินี เหลืองค ำหล้ำ ปัตตำนี

83 นำย สมบัติ สุขเกษม ล ำปำง

84 นำงสำว บังอร มำกมี บุรีรัมย์

85 นำง บุษบำ วีระรัตนกุล สระบุรี

86 นำงสำว ปรียำ นำคค ำแหง นครพนม

87 นำง ปรำณี สุขน้อย สระบุรี

88 นำงสำว พัชรี ม้ำเทศ นครสวรรค์

89 นำงสำว ชญำดำ โพธ์ิบุรี สุรำษฎร์ธำนี

90 นำย โอฬำร สุดสำคร สมุทรสำคร

91 นำงสำว วำสนำ ยำวิใจ อุตรดิตถ์

92 นำง พรประภัสสร์  ครบกลำง สมุทรสำคร

93 นำงสำว อนงลักษณ์ โพธิชัย ฉะเชิงเทรำ

94 นำงสำว ชนิดำภำ ปัญญำ ปทุมธำนี

95 นำงสำว ธันยธร สุขจิตร์ อุตรดิตถ์

96 นำงสำว สุพัฒตรำ ดำษด่ืน สมุทรสำคร

97 นำงสำว ณัชชำ พิมพ์อักษร อุบลรำชธำนี

98 นำงสำว วลักษณำ ฮำริสัน เชียงรำย

99 นำงสำว จำรุภำ ครองเคหำ ชลบุรี

100 นำย จิรวัฒน์ กุลวิริยวัฒน์ ตำก

101 นำง อุไรวรรณ ศรีโคตร สมุทรสำคร

102 นำย สมยศ ปำสำ เชียงใหม่

103 นำง อำภำภรณ์ เนตรวิจิตร ระยอง

104 นำย ศรัณย์ภัทร บุญเรือง เชียงรำย

105 นำงสำว วรรณภำ อินทรักษำ ระยอง

106 นำง ศรัณย์ฐชล เพ็ชรศรี ชัยภูมิ

107 นำง วิภำวดี นำม่ันคง สุรำษฎร์ธำนี

108 นำงสำว กมลลักษณ์ สมวัง เชียงรำย

109 นำงสำว ปำณิสรำ ปันโย เชียงใหม่

ช่ือสกุล



ล ำดับ จังหวัด

110 นำงสำว ทัศนีย์ แซ่คู ชลบุรี

111 นำงสำว สุชำนันท์ นำยแปง เชียงใหม่

112 นำง กัลยกร หมูแปง เชียงใหม่

113 นำง ชลันดำ ผำรินทร์ เชียงใหม่

114 นำงสำว กนกพร แก้วปล่ัง สุรินทร์

115 นำงสำว กรกฏ  อุตตะพัง เชียงใหม่

116 นำงสำว สุธิสำ ปำนศรี เชียงใหม่

117 นำง ขัตติยำธนกำญจน์ จันเทวี อุตรดิตถ์

118 นำย ไมตรี ม่วงทอง เชียงใหม่

119 นำงสำว อรพินท์ สำยค ำวงศ์ เชียงใหม่

120 นำย ศุภเชษฐ แย้มไสว เชียงใหม่

121 นำย ผ่ำนภพ สุวรรณวิโรจน์ นครรำชสีมำ

122 นำย วีระ ฉัตรมณีชัย แม่ฮ่องสอน

123 นำงสำว นิตยำ สุจริต เชียงใหม่

124 นำง รัชนีวรรณ ทูลรัตนไชย เชียงใหม่

125 นำย พรสุวรรณ์ กำวิละ เชียงใหม่

126 นำง ศศิกำญจน์ นำมเทพ เชียงใหม่

127 นำย ปวเรศ เปียงใจ ล ำปำง

128 นำงสำว เบญจวรรณ ชมช่ืน เชียงใหม่

129 นำง ปัทมำ ไทยอนันต์สมบัติ เชียงใหม่

130 นำย เอกรินทร์ ชัยค ำวัง เชียงใหม่

131 นำง อ ำนวย อยู่เอม เชียงใหม่

132 นำง ภำวินี ชมช่ืน เชียงใหม่

133 นำง สพร คงศิริ เชียงใหม่

134 นำงสำว โฉมลักษณ์  อินทรจ ำปำ อุบลรำชธำนี

135 นำงสำว รดำ ศรีรำเพ็ญ เชียงใหม่

136 นำงสำว ธัญรดำ  ศรีวิไชย เชียงใหม่

137 นำงสำว รุ่งทิพย์ ไพเรำะ เชียงใหม่

ช่ือสกุล



ล ำดับ จังหวัด

138 นำง อักษร รักเรียน เชียงใหม่

139 นำงสำว สุภำพ พวงมำลีรัตน์ เชียงใหม่

140 นำย รังสรรค๋ บริสุทธ์ิ เชียงใหม่

141 นำง จรรยำ มณีวงษ์ เชียงใหม่

142 นำง ดวงเดือน เมืองมูล เชียงใหม่

143 นำย ณัฐวุฒิ คชสำร เชียงใหม่

144 นำย ทศพล  ภูมิประภำ พงศ์  เชียงใหม่

145 นำงสำว ปวีณำ กตะศิลำ ศรีสะเกษ

146 นำง มนต์ภัสสร ทำทอง ชลบุรี

147 นำงสำว ภรภัสสรณ์ ศิริธัญญวัฒน์ อุทัยธำนี

148 นำง วิภำวดี เรืองเพชร สงขลำ

149 นำย จิรวัฒน์ วรสิงห์ สมุทรสำคร

150 นำงสำว จิตติมำ สำระทรัพย์ สมุทรสำคร

151 นำง วำสนำ หอมมณี ชลบุรี

152 นำงสำว สมพร บุญครัน ชลบุรี

153 นำงสำว หทัยชนก พลโคตร ระยอง

154 นำงสำว จิรัชญำ ประสงค์ทรัพย์ บุรีรัมย์

155 นำงสำว อทิตยำ คงมีศรี ชุมพร

156 นำงสำว ภคมน ทุ่มนวล นครศรีธรรมรำช

157 นำย ธนำวุฒิ ค ำผง ศรีสะเกษ

158 นำง สังวำลย์ หอมสนิท นครรำชสีมำ

159 นำงสำว ศรันย์รัสย์ ใจเท่ียงแท้ สมุทรสำคร

160 นำง ณัฐพร แซ่ฮ้อ เชียงใหม่

161 นำย อมรพันธ์ โสภำ เชียงใหม่

162 นำง อุไรวรรณ กำนติศำวิวัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์

163 นำงสำว ภิญญำพัชญ์ อัมพไพศำล  เพชรบุรี

164 นำย ธนกฤต จินดำศิลป์ ชลบุรี

165 นำย ชนันต์ มุกดำลอย ชลบุรี

ช่ือสกุล
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166 นำงสำว รชยำ จันทร์เดช สิงห์บุรี

167 นำง สุกัญญำ เพชรสน สุพรรณบุรี

168 นำง จิตติมำ ก ำเนิด ศรีสะเกษ

169 นำง นันทิชำ เช้ือรำช เชียงใหม่

170 นำงสำว ม่ิงขวัญ ต้ังสิทธิศิลป์ สระบุรี

171 นำย สมชำย ถำดอก เชียงใหม่

172 นำย ขวัญจิรำ จันทร์อำนุภำพ ปัตตำนี

173 นำง วนิดำ เข็มบุปผำ บุรีรัมย์

174 นำงสำว ฐำนิดำ ปิยะแสน สมุทรสำคร

175 นำง พรกมล อังกิตำนนท์ สมุทรสำคร

176 นำงสำว พนิดำ สำโรจน์ สมุทรสำคร

177 นำงสำว อิฐพรรณ  ครุธแก้ว สมุทรสำคร

178 นำงสำว ชนม์ขนิษฐ์ มณีธนำนิธิศ เพชรบุรี

179 นำงสำว ภัทริยำ ค ำแหงพล ชลบุรี

180 นำง พวน เสง่ียมโคกกรวด ปทุมธำนี

181 นำง พิมพ์ศิริ ขุมทอง สุพรรณบุรี

182 นำงสำว นรี ศุภมิตรธัญญำกร  ประจวบคีรีขันธ์

183 นำย สำโรจน์ จุทิพย์ รำชบุรี

184 นำง วิภำวนี สุพงษ์พันธ์ อุดรธำนี

185 นำย ตรีภัทร สุตะค ำมี ปทุมธำนี

186 นำง อรัญญำ ขุนจิตใจ ภูเก็ต

187 นำง ศิริรัตน์ ธนกิจโกศล ปทุมธำนี

188 นำงสำว มะลิ สุวรรณมงคล หนองบัวล ำภู

189 นำง รจนำ ศรีคล้อย สระแก้ว

190 นำง จุรีพร เอ่ียมโอด สมุทรปรำกำร

191 นำย คิฌฏะภล สมบูรณ์ ล ำพูน

192 นำย สันติ มำนะบัง ปรำจีนบุรี

193 นำง เทียนทอง นิยมวัน สุรินทร์

ช่ือสกุล



ล ำดับ จังหวัด

194 นำย ญำรัตน์ภรสิน ลิขิตอักษร กระบ่ี

195 นำย ปุณยรุจน์ สิทธิชัยภูวนนท์ ตรัง

196 นำง จิรำพร แสงงำม ระยอง

197 นำงสำว พิมพ์ณิศำ คีรีบัณฑิตย์ สงขลำ

ข้อก ำหนด :  เรียนและทดสอบบทเรียนออนไลน์ ผ่ำนทำงกรุ๊ปไลน์ช่ือ "โครงกำรช่ำงผมอุ่นใจ รุ่นท่ี 3"

ช่ือสกุล


