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ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่  1 
คณะกรรมการดำเนิน “โครงการช่างผมอุ่นใจ” ได้พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

อบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 91 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล จังหวัดที่ตั้งร้าน 

1 นางสาว เฉลิมพร ปิ่นเกษร นนทบุรี 
2 นาย พงษ์เทพ บุญไทยชุบ ชลบุร ี
3 นาย ชอบ อมรพรรุ่งโรจน์ ชลบุร ี
4 นาย บุศกร ชาลาจารวัตร ชลบุร ี
5 นาย ศุภโชค ทองอุ่น ปทุมธานี 
6 นางสาว ธนัฐดา เสนะ กรุงเทพมหานคร 
7 นาย วีระชัย สัตย์ธรรม ชลบุร ี
8 นางสาว สุพัตรา อาสนโกมล ระยอง 
9 นาย ธัชนนท์ อัมระปาล กรุงเทพมหานคร 
10 นางสาว อารียา มาสดัม ชลบุร ี
11 นางสาว อรกัลยา เอ่ียมอำไพ กรุงเทพมหานคร 
12 นาย คำนาย สำราญรมย์ ปทุมธานี 
13 นางสาว นุชนารถ  ยงยืน สมุทรปราการ 
14 นาง นภัสสร พรมวัตร กรุงเทพมหานคร 
15 นางสาว สิร์ดาภัทร์ เพชรพงษว์ัน ระยอง 
16 นางสาว มีนา แพร่แสงเอ่ียม กรุงเทพมหานคร 
17 นางสาว สมใจรัก  อินทร์ศิริ กรุงเทพมหานคร 
18 นาง ปภัสรา มีนาค ปทุมธานี 
19 นาย สมชาย  โพธิ์ศรี นครราชสีมา 
20 นาง พิมลวรรณ โพธิ์พันธ์ทูล ชัยภูมิ 
21 นางสาว ทัธนา กรณ์กนกนาค กรุงเทพมหานคร 
22 นาย ศรัณย์ มีศรี ชลบุร ี
23 นางสาว วรรณพร วิระพันธ์ สมุทรปราการ 
24 นางสาว วันดี แซ่ลี้ กรุงเทพมหานคร 
25 นางสาว กัญจน์รัตน์ สุวรรณาชัยกุล กรุงเทพมหานคร 
26 นางสาว เพชรัตน์ เพชรศิริ กรุงเทพมหานคร 
27 นาย อำพร ภารการ ปทุมธานี 
28 นาย อนุศิษฎ์ พันธ์ทิพย์ ภูเก็ต 
29 นาย ชนกฉัตร เข็มปัญญา กรุงเทพมหานคร 
30 นางสาว ทิวาพร ไกรชีพ นครปฐม 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล จังหวัดที่ตั้งร้าน 
31 นางสาว ยุพา เกษมจิตร กรุงเทพมหานคร 
32 นาง ศิรดา โอภาโส กรุงเทพมหานคร 
33 นาง สงกรานต์ สุวรรณเทศ กรุงเทพมหานคร 
34 นาย ไกรสีห์ ชูช่วย พัทลุง 
35 นาง ธนวรรณ บุญรักษา ปทุมธานี 
36 นาย ธนากรณ์ นายนนท์ กรุงเทพมหานคร 
37 นาย ศิวกร กันทะลอง กรุงเทพมหานคร 
38 นาย ชินภัทร จันทรานุกูล กรุงเทพมหานคร 
39 นางสาว กุลธนันท์ กุลสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 
40 นางสาว อริญญา บุญมาเลิศ กรุงเทพมหานคร 
41 นาย ประวิทย์ อนุโยธา นครราชสีมา 
42 นาย วิรัตน์ ใหมคง พัทลุง 
43 นางสาว นันทนา ศิริยานต์ กรุงเทพมหานคร 
44 นางสาว พัทธนันท์ อ่วมด้วง กรุงเทพมหานคร 
45 นาง นิตยา เบิกบาน กรุงเทพมหานคร 
46 นางสาว ลภัสรดา ครรธสอน นนทบุรี 
47 นาง พัชรินทร์ บุญมาเลิศ กรุงเทพมหานคร 
48 นางสาว ณัฎฐ์พิมุกต์ วงศ์ทองใบ กรุงเทพมหานคร 
49 นาย ภวัต ตันเจริญ ขอนแก่น 
50 นางสาว จำปี กฤษณา สุพรรณบุรี 
51 นาย นิรุตน์ ไชยโยลา นนทบุรี 
52 นางสาว วิลาวัลย ์ จันทราฤทธิ์ จันทบุรี 
53 นาง วีรพร แก้วอาทะ กรุงเทพมหานคร 
54 นางสาว นารดา  เต็มพรบริบูรณ์ สมุทรปราการ 
55 นาย เมธัส เจดีย์ สมุทรปราการ 
56 นาย สมเกียรติ ตั้งเอ็งธาราเจริญ กรุงเทพมหานคร 
57 นางสาว กริชสุดา จิตต์รุ่งเรืองสุข กรุงเทพมหานคร 
58 นางสาว กมลภัคร์ บุณยินทุ นนทบุรี 
59 นางสาว ชญานี แก้วเอียด ปัตตานี 
60 นางสาว อาริยาภรณ์ ศรีโคว์ สมุทรปราการ 
61 นาง ปัทมพร หอมหวล กรุงเทพมหานคร 
62 นางสาว อภิญญา บุราณวัตร กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล จังหวัดที่ตั้งร้าน 
63 นาย ลภัส ทองแดง สมุทรปราการ 
64 นางสาว สมบูรณ์ รักยิ้ม นนทบุรี 
65 นางสาว ลักษณ์ณุฉัตร์ เขตวิทย์ สมุทรปราการ 
66 นาง ปิยะนุช ละครเขต ศรีสะเกษ 
67 นางสาว อรปรียา ทองสุข พระนครศรีอยุธยา 
68 นาย ชาญชัย อินทนาม นนทบุรี 
69 นาย เสฏฐวุฒ ิ ใจกุม กรุงเทพมหานคร 
70 นางสาว ดาวใจ  ศรีดงยาง สมุทรปราการ 
71 นาย ราชันย์ ปัทมะ สระแก้ว 
72 นาง พัชณี ตั้งอิทธิพลากร สมุทรปราการ 
73 นางสาว พัชราภรณ์ ริมใหม่ ศรีสะเกษ 
74 นางสาว วรกัญญาพร ปรางศร ปทุมธานี 
75 นางสาว วิรวรรณ สกทาคามี สมุทรปราการ 
76 นางสาว ณรัญรัตน์ โรจน์เพชรฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร 
77 นาย เรืองฤทธิ์ พันปี นนทบุรี 
78 นางสาว ยุภาภรณ์ สีวงเเก้ว สมุทรปราการ 
79 นางสาว อรุณรัตน์ พรมศร พระนครศรีอยุธยา 
80 นางสาว อัญชิสา ศรีสำราญ สมุทรปราการ 
81 นางสาว อรุณรัตน์ โพธิ์พุฒ สมุทรปราการ 
82 นาย วิเชียร อิสระธานันท์ สมุทรปราการ 
83 นาง พิรฤดี โพธารากุล กาญจนบุรี 
84 นางสาว กาญจนา เรียบไธสง กรุงเทพมหานคร 
85 นาย แสงอดุลย์ บัญญัติสกุลวงศ์ สมุทรปราการ 
86 นาย เชษฐา สังสัญชาติ สมุทรปราการ 
87 นาย กิตติศักดิ์ สงสังข ์ กรุงเทพมหานคร 
88 นางสาว กุลวลี โอนิกะ ชลบุร ี
89 นาย จักรภัทร สุขเกษม สมุทรปราการ 
90 นาง รัตนา ศรีษะโม นนทบุรี 
91 นางสาว ลภัสรดา บุญแสง กรุงเทพมหานคร 

ข้อกำหนด  
1. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในรุ่นที่ 1 เตรียมบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันข้อมูลหลักฐานการสมัคร  
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับด้วยตนเอง 
3. ผู้จัดงานบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
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กำหนดการ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างผมอุ่นใจในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563     
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารกระจกสูง 9 ชั้น ด้านหน้า) 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน  
08.40 – 09.00 น. - กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 1    

  โดย นางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
09.00 – 09.25 น. รับชมคลิปวีดีโอกล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้เข้าอบรม ภายหลังมาตรการผ่อนคลายโควิด 19 

โดย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล  นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย 
09.25 – 09.55 น. - บรรยายเรื่อง  การตัดผมสไตล์โมเดิร์น วินเทจ  

โดย อาจารย์มงคล ณ ลำพูน  สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 
09.45 – 10.25 น. - บรรยายเรื่อง  การเกล้าผมทรงแฟชั่น 

โดย อาจารย์ธงชัย ม่วงบำรุง  วิทยากรจากสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย 
10.25 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.15 น. - บรรยายเรื่อง  การตัดรองทรงสูงฟรีสไตล์ 

โดย อาจารย์สมบัติ ไตรยสุทธิ์  อุปนายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 
11.15 – 11.45 น. - บรรยายเรื่อง การสอนไดร์ฟาร่าห์วิทสไตล์ 

โดย อาจารย์ญาณพล เกตุบุญลือ ที่ปรึกษาสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย 
11.45 – 12.15 น. - บรรยายเรื่อง การตัดผมบ็อบหญิงสไตล์ง่ายๆ 

โดย อาจารย์ณรงค์ โพธิ์เงิน ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย 
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.40 น. - บรรยายเรื่อง มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 และการปรับทัศนคติ 

โดย ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมและเสริมสวยนานาชาติ 
13.40 – 14.00 น. ทดสอบและประเมินผล 
14.00 – 14.30 น. ซักซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตร 
14.30 – 15.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบชุดอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจ  

-กล่าวรายงาน โดย นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
-มอบเกียรติบัตรและมอบชุดอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจ  
โดย นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
      Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย 
      ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
      นายกสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย นายกสมาคมวชิาชีพชา่งทำผมไทย 
นายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงาม
นานาชาติ       

15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.20 – 16.00 น. สรุปการอบรมหลักสูตร ช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 1  

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนิน “โครงการช่างผมอุ่นใจ” รุ่นที่ 1 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

 

 

 


