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ล ำดับ จังหวัด

1 นาง ฐิตานันท์ วุฒิณรงค์รัตน์ ชลบุรี

2 นาง อุบล มณีเย็น ปทุมธานี

3 นางสาว ปราณีต บัวกล่ิน กาญจนบุรี

4 นางสาว สุภาวดี ปรามมะเริง ปทุมธานี

5 นางสาว วันดี ธิราถ้อย สมุทรสาคร

6 นาย กิตติทัต เตจ๊ะมงคล  เชียงราย

7 นาง ฐิติรัตน์ วงค์ไฝ เชียงราย

8 นางสาว ยุวรี วงษ์ค าอุด เชียงราย

9 นาง ณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ ล าปาง

10 นางสาว เพ็ญพักตร์ วิเศษคุณ เชียงราย

11 นางสาว ผมหอม โสนาง ศรีสะเกษ

12 นางสาว กุศลิน เจริญชูชัย นครราชสีมา

13 นาย อภิวัฒน์ โนนกลาง ศรีสะเกษ

14 นางสาว บัวค า ใจหาญ เชียงราย

15 นางสาว จิตสุภา ศิริจันโท ร้อยเอ็ด

16 นางสาว จันทร์จิรา อินต๊ะวิชัย พะเยา

17 นาย ชยพล แต่งศรี เชียงราย

18 นาง พเยาว์ ศิริสุวรรณ ปทุมธานี

19 นางสาว นุจรี ทัพธานี ขอนแก่น

20 นาง กรนภัส  เฉลิมชัยวาณิช ลพบุรี

21 นางสาว ชลธิชา บุญมาก ศรีสะเกษ

22 นาง กนกวรรณ โฉ่พลกรัง เพชรบุรี

23 นาง สมใจ พิมพ์หนองเรือ ขอนแก่น

24 นางสาว ฐิติมา กองบุญ เชียงราย

25 นางสาว ฝากฝัน คุ้มข า พิษณุโลก
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26 นางสาว จันทร์ฉาย แซ่ฟุ้ง เชียงราย

27 นาง ดอกอ้อ ศรีสุข ชลบุรี

28 นาย สุรชัย โฆษิตวุทธ์ิ นครราชสีมา

29 นางสาว กัณชริษา เฉลิมศักด์ิ ชลบุรี

30 นาย ฉัตรชัย ลุนหอม ชลบุรี

31 นางสาว ศิริพร เสนถี ชลบุรี

32 นาย ไมตรี จิตรโสภา นครศรีธรรมราช

33 นางสาว สุทิศา ศักดา สุราษฎร์ธานี

34 นางสาว กัญญาณัฐ แนนสินธ์ุ ปทุมธานี

35 นาย นนทชา นิภาพรปิติ พิจิตร

36 นาง สรวิวรรณ์ จงรักษ์ กระบ่ี

37 นาย ศุพิรัตน์ ประชาฉาย สมุทรสาคร

38 นางสาว อัจฉรา สุพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา

39 นาง ภาวดี เจียห์สกุล ประจวบคีรีขันธ์

40 นางสาว เบญจวรรณ ภูศักด์ิรังสฤษฎ์ สงขลา

41 นาง พรรษกร แก้วแก่นเพชร ปัตตานี

42 นางสาว กรรณณิกา ทองเพชร พิษณุโลก

43 นางสาว เณศรา สงนอก ขอนแก่น

44 นางสาว พิมพ์พิดา สุวรรณรัตน์ พัทลุง

45 นางสาว พัชญ์ชิสา ใบไม้ นครปฐม

46 นางสาว เกตุวดี รัตนพงค์ ล าพูน

47 นาง ภาราดา ลาพิงค์ ล าพูน

48 นาย ทรงวุฒิ กันทะปวน ล าพูน

49 นาง อรณพัฐ ธณภณ สงขลา

50 นาง เจนชิญา ทาจิตราวัชร ล าพูน

51 นางสาว กาญจนา แสนหลวง ล าปาง

52 นางสาว ขวัญใจ บุญสิงห์ พัทลุง
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53 นาง เยาวลักษณ์ มูลเมือง ล าพูน

54 นาง ดารา พรมปัญญา ล าพูน

55 นาย กัญญ์วรา กัณหา ฉะเชิงเทรา

56 นางสาว ญาดา นาคสังข์ ล าพูน

57 นางสาว นิภารัตน์ จาลา ขอนแก่น

58 นางสาว เกษริน ไข่ภา เชียงราย

59 นาง กัญณณัฏฐ์  ภักดีกสิณสันต์ กาญจนบุรี

60 นางสาว บุษรินทร์ จันทร์ประเสริฐ ปราจีนบุรี

61 นาง สรีรินทร์ น่ิมตระกูล สงขลา

62 นางสาว ณัฐธยาน์ งามศักด์ิ ล าพูน

63 นางสาว จารุวรรณ ขุนแสง สตูล

64 นาง อรษา กล่ ารักษา แพร่

65 นาย ทรงธรรม หอมกล่ิน สมุทรสาคร

66 นาง วิชชุตา สุธาพจน์ สุราษฎร์ธานี

67 นางสาว โสภาวรรณ ใจประสิทธ์ิ ล าพูน

68 นาง ธนัญธร หงษ์สุวรรณ ล าพูน

69 นางสาว ยุวดี นิกา ฉะเชิงเทรา

70 นางสาว วริศรา ปราบพาล พิษณุโลก

71 นางสาว ป่ินมณี เสือทิม พิษณุโลก

72 นาง นิศา ศรีบุญจันท์ พิษณุโลก

73 นางสาว สุภาพร ทะระเกิด สงขลา

74 นางสาว จิดาภา อ่อนสี ล าปาง

75 นาง สุนิสา การเพ็ชร ล าปาง

76 นาย อลงกต พงษ์นุรักษ์ สงขลา

77 นางสาว ศิรส คงสง นครราชสีมา

78 นางสาว พฤทธิสินี แสงสิทธ์ิโยธิน สงขลา

79 นาง จันจิรา สินนุกูล สงขลา
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80 นาง วรกานต์ บวบทอง นครสวรรค์

81 นางสาว ณัชชารีย์ วรรณทิพภากรณ์ นครสวรรค์

82 นางสาว อนุดา จันทร์สังข์ สงขลา

83 นาย วรโชติ บุญเพชร สงขลา

84 นาย เศวต ล้ิมสมบัติเจริญ อุดรธานี

85 นางสาว ณัฏฐิฏา ค าลือ พะเยา

86 นางสาว ณกานดา ธนินธรธีรดากุล ระยอง

87 นาง สุภัทรธินี เหลืองค าหล้า ปัตตานี

88 นาย สมบัติ สุขเกษม ล าปาง

89 นางสาว บังอร มากมี บุรีรัมย์

90 นาง บุษบา วีระรัตนกุล สระบุรี

91 นางสาว ปรียา นาคค าแหง นครพนม

92 นาง ปราณี สุขน้อย สระบุรี

93 นางสาว พัชรี ม้าเทศ นครสวรรค์

94 นางสาว ชญาดา โพธ์ิบุรี สุราษฎร์ธานี

95 นาย โอฬาร สุดสาคร สมุทรสาคร

96 นางสาว วาสนา ยาวิใจ อุตรดิตถ์

97 นาง พรประภัสสร์  ครบกลาง สมุทรสาคร

98 นางสาว อนงลักษณ์ โพธิชัย ฉะเชิงเทรา

99 นางสาว ชนิดาภา ปัญญา ปทุมธานี

100 นางสาว ธันยธร สุขจิตร์ อุตรดิตถ์

101 นางสาว สุพัฒตรา ดาษด่ืน สมุทรสาคร

102 นางสาว ณัชชา พิมพ์อักษร อุบลราชธานี

103 นางสาว วลักษณา ฮาริสัน เชียงราย

104 นางสาว จารุภา ครองเคหา ชลบุรี

105 นาย จิรวัฒน์ กุลวิริยวัฒน์ ตาก

106 นาง อุไรวรรณ ศรีโคตร สมุทรสาคร
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107 นาย สมยศ ปาสา เชียงใหม่

108 นาง อาภาภรณ์ เนตรวิจิตร ระยอง

109 นาย ศรัณย์ภัทร บุญเรือง เชียงราย

110 นางสาว วรรณภา อินทรักษา ระยอง

111 นาง ศรัณย์ฐชล เพ็ชรศรี ชัยภูมิ

112 นาง วิภาวดี นาม่ันคง สุราษฎร์ธานี

113 นางสาว กมลลักษณ์ สมวัง เชียงราย

114 นางสาว ปาณิสรา ปันโย เชียงใหม่

115 นางสาว ทัศนีย์ แซ่คู ชลบุรี

116 นางสาว สุชานันท์ นายแปง เชียงใหม่

117 นาง กัลยกร หมูแปง เชียงใหม่

118 นาง ชลันดา ผารินทร์ เชียงใหม่

119 นางสาว กนกพร แก้วปล่ัง สุรินทร์

120 นางสาว กรกฏ  อุตตะพัง เชียงใหม่

121 นางสาว สุธิสา ปานศรี เชียงใหม่

122 นาง ขัตติยาธนกาญจน์ จันเทวี อุตรดิตถ์

123 นาย ไมตรี ม่วงทอง เชียงใหม่

124 นางสาว อรพินท์ สายค าวงศ์ เชียงใหม่

125 นาย ศุภเชษฐ แย้มไสว เชียงใหม่

126 นาย ผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์ นครราชสีมา

127 นาย วีระ ฉัตรมณีชัย แม่ฮ่องสอน

128 นางสาว นิตยา สุจริต เชียงใหม่

129 นาง รัชนีวรรณ ทูลรัตนไชย เชียงใหม่

130 นาย พรสุวรรณ์ กาวิละ เชียงใหม่

131 นาง ศศิกาญจน์ นามเทพ เชียงใหม่

132 นาย ปวเรศ เปียงใจ ล าปาง

133 นางสาว เบญจวรรณ ชมช่ืน เชียงใหม่
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134 นาง ปัทมา ไทยอนันต์สมบัติ เชียงใหม่

135 นาย เอกรินทร์ ชัยค าวัง เชียงใหม่

136 นาง อ านวย อยู่เอม เชียงใหม่

137 นาง ภาวินี ชมช่ืน เชียงใหม่

138 นาง สพร คงศิริ เชียงใหม่

139 นางสาว โฉมลักษณ์  อินทรจ าปา อุบลราชธานี

140 นางสาว รดา ศรีราเพ็ญ เชียงใหม่

141 นางสาว ธัญรดา  ศรีวิไชย เชียงใหม่

142 นางสาว รุ่งทิพย์ ไพเราะ เชียงใหม่

143 นางสาว อักษร รักเรียน เชียงใหม่

144 นางสาว สุภาพ พวงมาลีรัตน์ เชียงใหม่

145 นาย รังสรรค๋ บริสุทธ์ิ เชียงใหม่

146 นาง จรรยา มณีวงษ์ เชียงใหม่

147 นาง ดวงเดือน เมืองมูล เชียงใหม่

148 นาย ณัฐวุฒิ คชสาร เชียงใหม่

149 นาย ทศพล  ภูมิประภา พงศ์  เชียงใหม่

150 นางสาว ปวีณา กตะศิลา ศรีสะเกษ

151 นาง มนต์ภัสสร ทาทอง ชลบุรี

152 นางสาว ภรภัสสรณ์ ศิริธัญญวัฒน์ อุทัยธานี

153 นาง วิภาวดี เรืองเพชร สงขลา

154 นาย จิรวัฒน์ วรสิงห์ สมุทรสาคร

155 นางสาว จิตติมา สาระทรัพย์ สมุทรสาคร

156 นาง วาสนา หอมมณี ชลบุรี

157 นางสาว สมพร บุญครัน ชลบุรี

158 นางสาว หทัยชนก พลโคตร ระยอง

159 นางสาว จิรัชญา ประสงค์ทรัพย์ บุรีรัมย์

160 นางสาว อทิตยา คงมีศรี ชุมพร
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161 นางสาว ภคมน ทุ่มนวล นครศรีธรรมราช

162 นาย ธนาวุฒิ ค าผง ศรีสะเกษ

163 นาง สังวาลย์ หอมสนิท นครราชสีมา

164 นางสาว ศรันย์รัสย์ ใจเท่ียงแท้ สมุทรสาคร

165 นาง ณัฐพร แซ่ฮ้อ เชียงใหม่

166 นาย อมรพันธ์ โสภา เชียงใหม่

167 นาง อุไรวรรณ กานติศาวิวัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์

168 นางสาว ภิญญาพัชญ์ อัมพไพศาล  เพชรบุรี

169 นาย ธนกฤต จินดาศิลป์ ชลบุรี

170 นาย ชนันต์ มุกดาลอย ชลบุรี

171 นางสาว รชยา จันทร์เดช สิงห์บุรี

172 นาง สุกัญญา เพชรสน สุพรรณบุรี

173 นาง จิตติมา ก าเนิด ศรีสะเกษ

174 นาง นันทิชา เช้ือราช เชียงใหม่

175 นางสาว ม่ิงขวัญ ต้ังสิทธิศิลป์ สระบุรี

176 นาย สมชาย ถาดอก เชียงใหม่

177 นาย ขวัญจิรา จันทร์อานุภาพ ปัตตานี

178 นาง วนิดา เข็มบุปผา บุรีรัมย์

179 นางสาว ฐานิดา ปิยะแสน สมุทรสาคร

180 นาง พรกมล อังกิตานนท์ สมุทรสาคร

181 นางสาว พนิดา สาโรจน์ สมุทรสาคร

182 นางสาว อิฐพรรณ  ครุธแก้ว สมุทรสาคร

183 นางสาว ชนม์ขนิษฐ์ มณีธนานิธิศ เพชรบุรี

184 นางสาว ภัทริยา ค าแหงพล ชลบุรี

185 นาง พวน เสง่ียมโคกกรวด ปทุมธานี

186 นาง พิมพ์ศิริ ขุมทอง สุพรรณบุรี

187 นางสาว นรี ศุภมิตรธัญญากร ประจวบคีรีขันธ์
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188 นาย สาโรจน์ จุทิพย์ ราชบุรี

189 นาง วิภาวนี สุพงษ์พันธ์ อุดรธานี

190 นาย ตรีภัทร สุตะค ามี ปทุมธานี

191 นาง ศิริรัตน์ ธนกิจโกศล ปทุมธานี

192 นางสาว มะลิ สุวรรณมงคล หนองบัวล าภู

193 นาง รจนา ศรีคล้อย สระแก้ว

194 นาง จุรีพร เอ่ียมโอด สมุทรปราการ

195 นาย คิฌฏะภล สมบูรณ์ ล าพูน

196 นาย สันติ มานะบัง ปราจีนบุรี

197 นาง เทียนทอง นิยมวัน สุรินทร์

198 นาย ญารัตน์ภรสิน ลิขิตอักษร กระบ่ี

199 นาย ปุณยรุจน์ สิทธิชัยภูวนนท์ ตรัง

200 นาง จิราพร แสงงาม ระยอง

201 นางสาว พิมพ์ณิศา คีรีบัณฑิตย์ สงขลา

202 นางสาว ชญาภา อมรวุฒิธรรม สุโขทัย

203 นางสาว พัณณ์ชิตา พีระสิทธ์ิธ ารง เชียงราย

204 นาย พิสิษฐ์ ธนโภควันต์ ชลบุรี

205 นาย ธนาวุฒิ กันณิกา เชียงใหม่

206 นาง พิรฤดี โพธารากุล กาญจนบุรี

207 นาย รณกร อ่อนสาร อุบลราชธานี

208 นาย พงษ์ศิริ เสระสาตร์ เชียงราย

209 นาย เสนาะ ขัดอุย อุตรดิตถ์

210 นางสาว ล าภู เมากระมล เชียงราย

211 นาง ธัญญลักษณ์ สีสนอง นครราชสีมา

212 นาง สมบุญ แสงตุ้ย เชียงใหม่

213 นางสาว  วิภาพร นันอินทร์ นครราชสีมา

214 นางสาว อังคณา ต้ังชัยไพบูลย์ ปทุมธานี

ช่ือสกุล
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ล ำดับ จังหวัด

215 นาง พิชชานันท์ ขันแก้ว เชียงใหม่

216 นาง ศิริพร เน้ือนวน กระบ่ี

217 นางสาว รัตนา วงศ์มะเริง ขอนแก่น

218 นาย วีระชัย วีระชัยศรีประไหม เชียงใหม่

219 นาง แสงเทียน บุญชูศิลป์ เชียงใหม่

220 นางสาว อุวรา บุญมาละ อุตรดิตถ์

หมายเหตุ :  ล าดับท่ี 1 - 5 เข้าอบรมร่วมกับรุ่นท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ล าดับท่ี 6 - 220 ศึกษาและทดสอบหลักสูตรออนไลน์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด าเนินโครงการช่างผมอุ่นใจ

ช่ือสกุล


