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ล ำดับ จังหวัด

1 นางสาว วริชาภรณ์ เอ่ียมใส กรุงเทพมหานคร

2 นาง ศิรินภา พ่ึงภพ สมุทรปราการ

3 นางสาว อารีรัตน์ ภักดี กรุงเทพมหานคร

4 นาย พิภพ สมเพียร ล าพูน

5 นาง สีมาพรณ์ สิงหะภูกาม ปทุมธานี

6 นาย ณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ กรุงเทพมหานคร

7 นาง ออนศรี ต้อนรับ ล าปาง

8 นางสาว ชุติมณฑน์ แม้นเนรมิตร ประจวบคีรีขันธ์

9 นาง เมทินี ไชยจิรากุล กรุงเทพมหานคร

10 นางสาว ธนารัตน์ เทพช่วยสุข สงขลา

11 นางสาว ณตา เช้ือพราหมณ์ สงขลา

12 นางสาว ศิริรัตน์ บรรณหาร สงขลา

13 นางสาว  อุษณีษ์ รุ่งชาติสถาพร สงขลา

14 นาง กฤษณา ปุณรังษี กรุงเทพมหานคร

15 นาง กรทอง ไชยสอน ปทุมธานี

16 นางสาว พิมพ์ลภัทร โพธ์ิเจริญ ฉะเชิงเทรา

17 นาง ปภาวรินทร์ นุ่นไขว สงขลา

18 นาย ฌอน บรรจง เชียงใหม่

19 นาง พัชราภรณ์ ร่มเพ็ชร ชุมพร

20 นางสาว ปัทมาพร แซ่หยาง ตรัง

ช่ือสกุล
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ล ำดับ จังหวัด

21 นาย ศุภชัย สิงห์แก้ว ล าพูน

22 นาย ริญภริดา ศิริศุภะธนา ภูเก็ต

23 นาย กฤษกร ธนนิมิตร สงขลา

24 นางสาว ศุภรัตน์ พรหมยานนท์ ภูเก็ต

25 นางสาว อริสา ศรีสุวงค์ นนทบุรี

26 นางสาว จิราวรรณ ส้ินโศรก ภูเก็ต

27 นางสาว อุษาวดีพร โปร่งจิตร์ ศรีสะเกษ

28 นางสาว อิสราภรณ์ โชติสรนาถอนันต์ สงขลา

29 นางสาว เกศริน จับใจนาย เชียงราย

30 นางสาว ปาณิศรา พิมพ์แก้ว ขอนแก่น

31 นางสาว สนธิยา แก้วพิลา ขอนแก่น

32 นาง นงคราญ ต๊ะวงศ์ ล าพูน

33 นางสาว อรพรรณ ค ามีจันทร์ ล าพูน

34 นาย โอฬาร โคมแขวง เชียงใหม่

35 นางสาว พิชญากร กงสถิตร์ ล าพูน

36 นางสาว อมรรัตน์ สมนาศักด์ิ ล าพูน

37 นางสาว มัทนา หมีแก้ว ล าพูน

38 นางสาว พนัชชา สุวรรณะ ล าพูน

39 นาย วีระศิลป์ สิทธิรักษ์ ล าพูน

40 นาย ภาณุวัฒน์ ศรีบุญเรือง ล าพูน

41 นาง สุวิมล ชัยสิทธ์ิ ล าพูน

42 นาย เสกสันต์ โปธาค า ล าพูน

ช่ือสกุล
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43 นาง คณิตนันท์ พรมสินชัย ล าพูน

44 นางสาว กรองกาญจน์ เกียรติอนันต์ เชียงใหม่

45 นาย  พิทยาธร ยาสมุทร ล าพูน

46 นาย จุฑาธร ท่ังโต สุโขทัย

47 นางสาว สุพิชญา สิงห์ค าป้อง กรุงเทพมหานคร

48 นาง อารีย์ คงจันทร์ พัทลุง

49 นางสาว จันทร์จิรา อินเรือง สงขลา

50 นาย ปัทมจิตร์ อิศรเสนา ณ อยุธยา นนทบุรี

51 นาย เทอดศักด์ิ ทองหน้าศาล สงขลา

52 นางสาว วันทนีย์ รักเกียรตินักรบ สมุทรปราการ

53 นางสาว วิจิตรา ค าจุมพล นครราชสีมา

54 นางสาว พรพรรณ วีระพันธ์ นนทบุรี

55 นางสาว น้ าทิพย์ อุปมัย ปทุมธานี

56 นางสาว สุภัสสรา วิเศษชาติ อุดรธานี

57 นางสาว กชกร จิตต์รักธรรม สมุทรปราการ

58 นาง สิริรัตน์ ชัยบัณฑิตย์  ก าแพงเพชร

59 นางสาว อุบลรัตน์ คุ้มย้ิม พิจิตร

60 นาง จาฏุพัจน์ ทะนะรังษี สมุทรปราการ

61 นาง รินทร์ลภัส จารุศรีกิตติวุฒิ สมุทรปราการ

62 นาง กมลชนก แดงโสภา กรุงเทพมหานคร

63 นางสาว โชติกา แซ่เต็ง กรุงเทพมหานคร

64 นางสาว ดวงเดือน พุ่มเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

ช่ือสกุล



4

ล ำดับ จังหวัด

65 นาย สหรัฐ ศุภวงศ์ศิริ เชียงใหม่

66 นางสาว ศิรินทิพย์ สีจันทร์ แพร่

หมายเหตุ : ศึกษาและท าข้อสอบผ่านบทเรียนออนไลน์ ผ่านไลน์กรุ๊ป "ช่างผมอุ่นใจ รุ่นออนไลน์

ฝ่ายเลขานุการด าเนินโครงการช่างผมอุ่นใจ

ช่ือสกุล


