รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ (COVID-19) (กองอำคำรสถำนที่)
หน่วยงำน กองอำคำรสถำนที่
ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

1 MissTheara

Yann

19/2 มหาวิทยาลัยพะเยา หอเขียว มพ7 ต.เมกา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

2 น.ส.สกุลรัตน์

เรือนมูล

28/1 ม.8 ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใค้ จ.พะเยา 56120

3 นายศุภกิตติ์

สาจักร์

113/1 ม.6 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000

4 MissBunnareth

Ny

มหาวิทยาลัยพะเยา มพ.7, 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา, 56000

5 น.ส.วรัญญา

ทองอินทร์

บ้านพักจิตติภรณ์ บ้านหลังที่4 เลขที่ 591 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

6 น.ส.กันตนา

จันต๊ะปัญญา

103 หมู่ที่ 11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

7 นายยศพล

อินทะนิล

214หมู่3ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

8 น.ส.ทิฆัมพร

บัวจีน

102 หมู่6 บ้านหมุ้น ตาบลวังใต้ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง 52140

9 น.ส.นภัสรพี

คาภีระ

Kชาย. Apartชายent2 498 หมู่ 16 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ห้อง326

10 นายนวนนท์

ทับทิมไทย

73/6 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150

11 นายสกรรจ์

รวมสุข

90/10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

12 นายเมธิชัย

ใจเย็น

117หมู่6ต.บ้านสางอ.เมืองจ.พะเยา56000

13 น.ส.ปรียากมล

ประวะเสนัง

91 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

14 น.ส.รัฐนันท์

ฝ่ายสูนย์

103/9 ม.12 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

15 น.ส.โสรยา

สุ่มแสนหาญ

37 หมู่ที่ 3 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

16 น.ส.สุนิษา

พงษ์ทิม

72/2 หมู่ที่ 9 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

17 น.ส.ชุติมา

พรมครอบ

198 หมู่ที่ 9 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

18 นายสฤษดิ์

สามารถ

15หมู่ 11 บ้านดอนหาด ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

19 น.ส.จาลอง

นามจันทร์

4 หมู่ 1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45150

20 นายศุภเกียรติ

สามารถ

15หมู่ 11 บ้านราษฎร์นิยมใหม่ ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

21 น.ส.มนัสนันท์

ธุวะคา

161 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย57100

22 นายสฤษดิ์

สามารถ

15 หมู่ 11 บ้านราษร์ นิยมใหม่ ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45145

23 นายนรวิชญ์

เขื่อนแก้ว

147หมู่7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

24 นายนิรุต

เขื่อนแก้ว

147หมู่7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

25 น.ส.ณชลธิชา

จันทร์เทาว์

บ้านพักจิตติภรณ์ บ้านหลังที่4 สีเขียว 591 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

26 นายพงศธร

มารวิชัย

678 หอพักอิงดอย หมู่ 16 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

27 นายปัณณวัฒน์

เพียรวิทูร

40/2 ถ.อริยะวงค์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

28 นายเอกรินทร์

ธินันท์

หอโชคภักดี ห้อง5 312 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

29 น.ส.นันทนา

บุญกระสอน

125/2 หมู่ที่8 ต.ห้วยทราย อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130

30 นายปยุต

โพธิรังษีเทพ

222 หอพักคาปินไชย หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

31 น.ส.อรทัย

ศิริใจ

หอพักศรีสุภการณ์ เลขที่599 หมู่2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

32 น.ส.สุภธิดี

ธิพึง

หอsj เรสซิเด้นซ์ เลขที่63 หมู่ที่16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

33 น.ส.สุธินี

รักอยู่

หอโชคภักดี ห้อง4 เลขที่312 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

34 นายนฤเบศ

บุญยก

ห้อง 802 498 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

35 น.ส.ปัณณพันธ์

พลเศษย์

1 หมู่ 15 ตาบล แม่กา อาเภอ เมือง จังหวัดพะเยา 56000

36 นายมานัส

เมืองเปียง

45 ม.5 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

37 น.ส.นิโลบล

ต๊ะดี

108/1 ม.4 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่50230

38 นายสรวิชญ์

โลมากุล

หอพักนิปุณ 446 หมู่ 16 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

39 น.ส.พงศ์ประภา

พุทธจันทร์

20หมู่1 ตาบล ผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

40 น.ส.รจนา

อินต๊ะ

333/57-3 หมู่ 2 หมู่บ้านธนาวัลย์ ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่(50210)

41 น.ส.ณัฐทยาวดี

พระวิสัตย์

106/1 ม.16 ต.จุน อ.จุน จพะเยา

42 นายภานุพันธ์

จันทนะ

140 หมู่ที่ 1 ตาบลปง อาเภอปง จังหวัด พะเยารหัสไปรษณีย์ 56140

43 ศุภชัย

เชื้อบุญมา

51หมู่2 ต.ป่าซาง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา

44 ลัดดาวัลย์

หายโศก

199 ม.6 ต.แม่ลาว อ.เชียงคา จ.พะเยา

45 น.ส.พรสุดา

มณีอ้าย

17 หมู่1 หอพัก ไฮเวย์ เฮ้าส์ ห้องที่ 4 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

46 นายนันท์นภัส

อิทธิภาพ

หอพักเจเอส2 เลขที่ 60 หมู่ 16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

47 นายภาคภูมิ

ศิริกันชัย

559 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

48 นายธนวัฒน์

แซ่หว่อง

8หมู่18ต.บ้านต๋อมอ.เมืองจ.พะเยา

49 น.ส.จิรัชญา

คาสา

499/1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

50 น.ส.สุพัฒตรา

เมืองเปรม

194 หมู่ 12 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000

51 น.ส.ดวงสมร

บุญวัน

507/9 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

52 น.ส.สโรชา

ใจวรณ์

89/1 หมู่ที่1 ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

53 น.ส.พิชชาภรณ์

ถูกนึก

176/2 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

54 น.ส.จิราภรณ์

หาญอุดมลาภ

95/2 หมู่ 2 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา

55 น.ส.สุพรรษา

กฤษดี

95หมู่12ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

56 น.ส.ญานิศา

วงศ์สม

125ม.2ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.พะเยา 56000

57 น.ส.รัตติภรณ์

ลาพูน

106 หมู่9 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000

58 นายธนกฤต

รัตนะ

399 หมู่ 16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

59 น.ส.นริศรา

จูมกระโทก

1/2 หมู่1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

60 นายธารินทร์

ศรีวิโรจน์

449/59 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก

61 นายตรีพิมาย

สิงหสุข

2 หมู่ 6 ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

62 น.ส.จุฑามาศ

สวัสดิ์นที

261 ม.16 บ้านอิทธิพัทธ์ ห้อง 21 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

63 นายนวชาติ

วาลี

559 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

64 น.ส ปราณิสา

ชุมคาลือ

460 หมู่ 17 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

65 นายคุณากร

ปะทิ

559/2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

66 น.ส.ธัญสิริ

ปะทะนมปี

หอพักหญิงลดาวัลย์ เลขที่ 202 หมู่16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

67 น.ส.กรกนก

พาชื่นใจ

798 หมู่ 16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

68 น.ส.กนกพร

ปิ่นทอง

11 ม.11 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลาพูน 51150

69 น.ส.พรพรรณ

ฟูบุตร

79 หมู่4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลาปาง 52110

5/4 หมู่10 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
70 น.ส.ศิริสรรณ

รื่นนย์

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

น.ส.กรรณิการ์

เม้ามูล

213/2 หมู่7 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.เเพร่ 54130

น.ส.กนกพร

ไชยลังกา

5 ม.11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000

น.ส.ณัฏฐธิดา

ดีสะตา

175 ม.5 ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

นายกฤตติกวินณ์

พลูคา

237 ม.9 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000

น.ส.ชัชชฎาวัลล์

ชิลคีรี

139 หมู่4 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120

นายสหัสวรรษ

งามทรง

110/3 ม.10 ต.น้าชา อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

71

72

73

74

75

76

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

นายไกรวุฒิ

สองใจ

60 หมู่ที่ 11 ตาบลหัวเมือง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

น.ส.ณิชารีย์

สุระจิต

4/1 หมู่ที่ 11 ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

นายภูวเนตร

พลูคา

71 หมูที่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

น.ส.นารากร

มุ่งจูงกลาง

21 หมู่ที่ 10 ตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

77

78

79

80

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

นายภาคภูมิ

ล้าเลิศ

111 หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยราชา อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

นายชินวัตร

สุยะ

22 หมู่ที่ 4 ตาบลลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

นายพุฒิพงศ์

ธนะวงศ์

157 หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

84 น.ส.ศิริลักษณ์

อุดตึง

เลขที่ 48 ม.18 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

85 น.ส.กมลพร

ธิปัญโญ

เลขที่ 268 ม. 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

86 น.ส.ธัญสิริ

ปะทะนมปี

เลขที่ 3/6 ม. 5 ต. เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

87 น.ส.อังคณา

รื่นรส

เลขที่ 78/1 ม. 7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย

88 น.ส.ทัชชา

ขุนพิฤกษ์

เลขที่ 27/28 ซ.17 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

89 น.ส.นันทวัน

คามัน

4/76 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง จ.เมือง จ.พิจิตร

90 น.ส.ศิริพร

กล่าวแล้ว

62 ม. 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

91 น.ส.สิริลักษณ์

พิมพ์พวง

92/2 ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก

92 นายอดิราภ์

แสงตะคล้อ

16 ม. 6 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

93 น.ส.ธัญวรรณ

กาซาว

58 ม. 1 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

94 น.ส.จุฬาลักษณ์

พรมเมตตา

365/84 ม. 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

95 น.ส.ภาวนา

ราชโทสี

189/2 ม. 8 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก

96 นายอริญชัย

สัพทะเสวี

เลขที่ 91/2 ม.3 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

97 น.ส.สุธินี

รักอยู่

เลขที่ 88 ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

81

82

83

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

นายวัชรินทร์

จินดา

188/3 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

นายปิยะเนตร

ยุติศรี

190/13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

นายชินรวัช

ลือโขง

81 หมู่ 2 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

นายนวัตกรณ์

คาแปง

129 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

ธินันท์
สืบศักดิ์วงศ์

เลขที่ 28 ม.7 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน
17/88 ม. 7 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

น.ส.กมลชนก

บางยิ้ม

459/1240 ม. 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

น.ส.ชญานี

เต้นรัมย์

53/1 ม. 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

98

99

100

101
102 นายเอกรินทร์
นายไชยวัฒน์
103

104

105

ลำดับ ชื่อ
นายอภิสิทธิ์

นำมสกุล
โลกคาลือ

ที่อยู่
270/16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

นายสิทธิพร

พรพ่วง

20/73 ถ.นอกทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

นายกิตติธัช

บุญมาเลิศ

286หมู่2 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หอพักชายปินใจ

น.ส.สุชาวลี

ชัยธิ

บ้านเลขที่675 หมู่1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

น.ส.วิภาดา

รอดประเสริฐ

93หมู่1 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

น.ส.เบญจมาศ

ชัยโคตร

195หอพักเพชร หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

นายภานุมาศ

ขาวจันทร์

447 หมู่.16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

นายสิขรินทร์

วงค์มูล

514 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง พะเยา 56000

ณัฐธิกา

ขาภักดี

เดอะการ์เด้นท์รีสอร์ท (บ้าน13) 347 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

น.ส.พรรณราย

พรรณผิว

UP Dorm อาคาร1 เลขห้อง1108 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

น้าผึ้ง

ลาภวัตรุ่งเรือง

หอนอก เจษนัย 199 ม.6 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

นายแวอิบรอเฮ็ม

แวสือแม

69/2 ม.3 ต.ลาภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

106

107
108

109

110
111

112

113

114

115

116

117
118 น.ส.คชาภรณ์

ทองดอนยอด

6 ม. 8 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ลำดับ ชื่อ
นายภาณุวัฒน์

นำมสกุล
กลิ่นหอม

ที่อยู่
243 ม. 5 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

120 น.ส.พรปวีณ์

วงค์สุวรรณ

127 ม.7 บ้านถ้า อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา

121 นายพิชัยยุทธ

สิทธิขันแก้ว

102 ม. 12 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

122 นายยุทธนา

ศรีบุญชู

198 ม.2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

123 นางหน่อแก้ว

ไชยยศ

87 ม. 6 บ้านแม่กาไร่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

124 นางดาเรศ

จิตตนันท์

120 ม. 6 บ้านแม่กาไร่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

125 นายอาผ่า

เมอแล

34 ม.15 ต.ท่ากัว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

126 น.ส.ชมพูนุช

บุญวงค์

126 ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

127 นายมานพ

ชุ่มมงคล

28/1 ม.2 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

128 นายปิยะพงษ์

ขาวแสง

102 ม.9 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

129 นางแก้วผัด

ค้าสม

68/2 ม.12 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

130 นายหวล

หัตถัง

351 ม.12 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

131 นายเอกภพ

ก๋าสุข

74/1 ต. แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา

132 นายธเนศพล

ศักดิ์ทอง

55 ม.5 ต.บ้านถ้า อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา

133 นายอลงกต

ภู่จีนาพันธุ์

123/2 ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

134 นางนิวร

ยามี

212 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

135 น.ส.ชุติมา

มากเขียนไป

102/6 ต.แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา

136 นายสว่าง

จุมปูเครือ

23 ม.8 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

137 นายศรายุทธ

เงินเย็น

27 ม.1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

138 นายภคิน

สุวรรณ

137 ม.10 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

139 นายวิสิษฐ

ธรรมสิทธิ์

90 ต.แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา

140 น.ส.กฤษณา

จอมภา

37 ม.4 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

141 นายวีระพล

บุญเรือง

50 ม.2 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

142 นายปฐมพร

โพธิทาสี

21 ม. 10 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

143 น.ส.รมณ

ปลัดพรหม

110 ม.5 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

144 นายณัฐพงษ์

เพ็งชาวนา

101 ม.3 ต.แม่ลง อ.เดิน จ.ลาปาง

145 น.ส.กรรณิการ์

แก้วพิลา

25 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

146 น.ส.จิระประพร

นุเทพสุ

2 ม.4 ต.ท่าน้าว อ. เมือง จ.พะเยา

147 นายก้องภพ

ลีราช

838 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

148 นาย นัฐพล

ใฝ่ใจ

8 ม.1 ต.จาป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

149 น.ส.กัณฐมณี

บุญวัฒน์

84 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา

150 นายนัทธพงศ์

สุภากร

98/9 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

151 นายสงกรานต์

พรหมนิ่ม

61/2 ม.3 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

152 น.ส.ฉันท์ทิศา

กลั่นทอง

19/28 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

153 น.ส.จิรพร

ละม้าย

456 ม.14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

154 น.ส.สุทธิดา

กล้าหาญ

19/2 ม.2 ต. ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

155 น.ส.กัลยา

การภักดี

19 ม.1 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

156 นายไตรทศ

เลียงหิรัญถาวร

63/25 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

157 นายธนกร

ไชยชนะ

23/32 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

119

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

158 น.ส. ภัทราพรรณ

รอดขา

599 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

159 สิบเอกหญิงพิมผกา

ใจน้อย

166 ม.1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

160 นายณัฐกมล

มโนกุล

193 ม.9 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลาปาง

161 นายธีรภัทร์

วาใจทอง

28/1 ม.8 ต.จริม อ.ทาปลา จ.อุดรดิตถ์

162 น.ส.พรนัชชา

ไชยเพชร

186 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

163 น.ส.ณัฐริกา
164 นายสราวุธ

คาหุม
ปาลวัฒน์

352/2 ม.2 ต. ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
93/1 ม.2 ต.ช่างแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

165 น.ส.สุพรรษา

บุญหล้า

145 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

166 น.ส.นันทวัน

คามัน

744 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

167 นายอภิสิทธิ์

สวนหนองแวง

199 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

168 นายปณัยกร

ธีรธรรมปัญญา 333 ม. 10 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

169 น.ส.สุรีย์รัตน์

ทาทาน

1/2 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

170 นายธีราพัฒน์

อินพัน

145 ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.เมือง จ.พะเยา

171 นายพัชรพิเชษฐ์

แก้วสมนึก

123 ม.8 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

172 นายทัตพงษ์

ใจกว้าง

140 ม.6 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

173 น.ส.ธนัชพร

วงศ์พุฒิ

158 ม.2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

174 น.ส.ธีรานันท์

จันธิมา

199 ม.3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

175 น.ส.ชุติเบญญา

ปาโต

112 ม.11 ต.อ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา

176 น.ส.บุณยานุช

ประฐม

649 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

177 น.ส.สิริกร

สีเงิน

31/12 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

178 นายภคนันท์

จันอักษร

39/3 ม.2 ต. บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

179 นายศุภกฤต

สารมะโน

11 ม.7 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

180 น.ส.พลอยชนก

กีตา

304/11 ม.4 ต.ล้อมแรด อ.เดิน จ.ลาปาง

181 น.ส.อรสา

ใจมา

145/2 ม.10 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

182 นางพิมลพรรณ

โนพะเส้า

243 ม.18 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ. พะเยา

183 นายอุทัย

สืบอิ่ม

75 ม.15 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ. พะเยา

184 น.ส.รุจนา

งานดี

51 ม.4 ต. วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง

นายกัมปนาท

พันโยศรี

315 ม. 1 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

นายตถาตา

ล้วนจิรพันธ์

2/27 ซ.ทวีชัย 7 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

185

186

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

น.ส.จิราภา

คงสิบ

94 ม.4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

น.ส.อังศุมาลี

ใจดี

14 ม. 10 ต.เวียง อ.เชียงคา จ.พะเยา

189 น.ส.หทัยรัตน์

เจริญกุล

4/3 ม. 10 ต.ศรีคา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

190 นายกิตติพิชญ์

มาดูเหมา

179 ม. 18 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

191 น.ส.อมรรัตน์

ปันละลา

95 ม. 15 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

192 นายชญานนท์

คมขา

320/3 ม. 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

193 นายกิตตินันท์

ก๋องโน

269 มง 2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

194 น.ส.สุชาวดี

ยอดใจ

240 ม. 10 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

195 น.ส.ธนพร

สุทธิรักษา

275/3 ม. 4 ต.หย่วน อ.เชียงคา จ.พะเยา

196 นายอนุชา

อิ่นแก้ว

277/23 ม. 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

197 นายบัญชาราช

ไม้ฉาฉา

18 ม. 8 ต.หงาว อ.เทิง เชียงราย

198 น.ส.ปัชญา

คามี

6 ม. 10 ต.ระบา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

199 นายจิรันธนิน

เชื้อเมืองพาน

74 ม. 3 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน เชียงราย

200 นายบัณฑิต

การเร็ว

131/3 ม. 5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ละมาด ต.ตาก

201 นายมนตรี

ปันทะลา

95 ม. 15 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

202 น.ส.พีรดา

เครือจักร

44 ม. 3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

203 นายกรวิชญ์

ทิศลังกา

18 ม. 5 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

204 นายวัฒนา

สุขหงษ์

117 ม. 11 ด.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

205 นายยศณัฏฐ์

มาระสาร

147 ม. 2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

206 น.ส.สโรชา

ดวงวิเชียร

3/59 ม.18 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

207 น.ส.ณันณุกา

รอดทุ่ง

25 ม. 9 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย

208 น.ส.อมรรัตน์

ปันทะลา

95 ม. 15 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

209 กัญญารัตน์

รู้สมัย

678 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

210 น.ส.ชลธิชา

สุริยะ

185/21 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

211 น.ส.ฐิติพร

อาไพจรัสกุล

98 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา56000

212 ณัฐพัฒน์

วรจักร

197 หมู่ 1 ต.จอทสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 (ตอนนี้พักอยู่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา)

213 ศศิประภา

ใจบุญมา

45 ม.4 อ.จุน จ.พะเยา ต.ห้วยข้าวก่า 56150

214 น.ส.สกุลรัตน์

เรือนมูล

28/1 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านสันป่าหนาด ถนน- ตาบลดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา 56120

215 น.ส.ศิริประภา

ไชยา

83 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านแม่สาวเมืองหนอง ถนนฝาง-ท่าตอน ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

216 นายนวพล

ศรีทา

85 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ้านห้วยน้าเย็น ตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 51110

187

188

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

217 น.ส.ธนพร

สุขถาวร

122 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านบ้านวังโปร่ง ตาบลโนนสะอาด อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู 39180

218 นายวรัตน์ภูมิ

บุญตันทา

138 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านป่าเปา ตาบลแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

219 นายศุภกิตติ์

สาจักร์

113/1 หมู่ที่ 6 ซอย 4 หมู่บ้านนาจักร ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

220 น.ส.รวิสรา

ถาวร

153/2 หมู่ที่ 10 ซอย 7 หมู่บ้านสักทอง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

221 น.ส.จิรัฐติกาล

กันทา

227 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านป่าสักใต้ ตาบลทานตะวัน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280

222 น.ส.ณัฎฐริณีย์

ข้าวสามรวง

915 หมู่ที่ 17 หมู่บ้านป่าก๋วาวใต้ ถนนพหลโยธิน ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

223 น.ส.สุภาภรณ์

ชื้ออินทร์

189/2 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหูกวาง ถนน- ตาบลหูกวาง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180

224 น.ส.อทิตญา

แก้วเอ้ย

344 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ้านไร่ ถนน- ตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

225 น.ส.จารุวรรณ

กันทะวงค์

27 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านงุ้น ถนน- ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

226 น.ส.เพ็ญประภา

ทาติ๊บ

77 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านแม่โป่ง ตาบลวังใต้ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง 52140

227 น.ส.ศิธร

สุริน

149 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านแม่เงิน ตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

228 น.ส.ศุภรัตน์

เหิมสารจอด

131 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านร่องหวาย ตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210

229 น.ส.อภิชญา

ไชยขันธ์

42 หมู่ที่ 10 ซอย 4 หมู่บ้านปางลาว ถนนท่าข้าวเปลือก ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

230 นายเกียรติศักดิ์

อังกูรขจร

151/36 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านปิยรมณ์ 2 ตาบลกกโก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

231 น.ส.จิราวรรณ

พ่วงอินทร์

40/3 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบึงยาว ตาบลท่าไม้ อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

232 น.ส.พรทิพย์

กลิ่นศร

154 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านหนองตายาย ตาบลบางประมุง อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

233 น.ส.ชลันธร

กาฬจันโท

38 หมู่ที่ 3 ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

234 นายปิยพงษ์

มูลปุก

103 หมู่ที่ 10หมู่บ้านไร่อ้อย ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

235 นายปิยะพงษ์

ปะนาตัง

70 หมู่ที่ 11หมู่บ้านป่าแฝกสามัคคี ตาบลป่าแฝก อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

236 น.ส.ปวิตรา

มานารัตน์

543/840 ซอย20 ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

237 นายสิทธิพงษ์

เดชนที

99 หมู่ที่ 2หมู่บ้านบ้านโป่งเทวี ตาบลบ้านโป่ง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

238 น.ส.พรทิพา

จันเพ็ง

109 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านบ้านบึง ตาบลฝายนาแซง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

239 นายธนาเศรษฐ์

ฆ้องเล็ก

140/3 หมู่ที่ 6 ซอย 13ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

240 น.ส.นิชดา

กระจ่างพิศ

13 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสันป่าพาด ถนน- ตาบลแม่อิง อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000

241 น.ส.ปัทมา

สืบสุยะ

99/1 ม.5 ตาบลทุ่งเสลี่ยม อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150

242 นายอานนท์

แก้วยศ

9 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านนาบอน ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง 52210

243 นายรังสิมันต์

แก้วเสือ

3/1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสงกระสา ตาบลทุ่งยางเมือง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

244 นายธนิน

บุญทอง

99 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านแช่พลาง ตาบลท่าน้าว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

245 น.ส.ภัทรสุดา

ธนาไสย์

32 หมู่ที่ 12 ซอยซอยตลาดบ้าธาตุ หมู่บ้านโนนสมควร ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนค

246 น.ส.ศศิมาพร

กันกลางดอน

4/1 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านบ้านตอน ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

247 น.ส.พิมพ์พิไล

แกลา

1/12 หมู่ที่ 3 ซอยประคอง ตาบลหนามแดง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

248 นายตะวัน

สองเมือง

28/2 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านกิ่วพร้าว ตาบลบ้านด้าย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220

249 นายนิธิกร

เจริญสุข

476 ม.12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

250 น.ส.ศิริวรรณ

รื่นรมย์

38/2 ม. 10 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี

251 น.ส.ประกายพลอย

สร้อยเปี้ย

59 ม. 7 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลาปาง

252 นายวิชญ์พล

ปัญญายม

25/9 ม. 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

253 นายภานุมาศ

ขันหลวง

72 ม. 7 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

254 นายณัฐชนน

สมณะ

122 ม. 1ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลาพูน

255 นายสามารถ

ชมภูวิเศษ

80/1 ม. 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

256 น.ส.ธัญพิชชา

สุนทร

860/1 ม.7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

257 นายเชาวนัส

จันทร์เสาร์

114 ม.13 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

258 นายชัชชัย

จันทร์เสาร์

114 ม.13 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

259 นายธนนิตย์

ศศิฉาย

99/1 ม.7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (พักหอพักห้นาม.พะเยา)

260 นายอุกกฤษฏ์

ยศปัญญา

14/1 ม. 5 ต.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

261 นายกิตติศักดิ์
น.ส.เภาวดี

ตะมาเเก้ว
ศรีสอาด

92 มง 7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

หอพักหน้ามอ 738/4 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 (หอป้าไพ)

262
263 ศราวดี
ชลันธร

หรั่งเพชร
ช่างเงิน

หอพักอุ้มบุญ

264
น้าทิพย์

สุยะ
หอพักปินใจ

265
น.ส.ภัทรมล

พละพันธ์
หอพักหญิงทานตะวัน

266
นลินี

ลีเกษร
หอพักมาลีเฮาส์

267
น.ส.สุนันทา

สมจุ้ย

หอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

268
น.ส.สุพรรณวดี
269

หอพัก

จีนขวั้น
หอพักจารุนันท์เรซิเดนท์

ลำดับ ชื่อ
นาย ณัฐดนัย

นำมสกุล
สุธรรม

หอพักกู๊ดวิวเฮาส์ 128 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 56000

270
น.ส.อรจิรา

แก้วมณี

43หมู่4ต.วังแดงอ.ท่าเรือจ.พระนครศรีอยุธยา

271
นางสาสจิราภรณ์

พรมแพร

หอพักหญิงปัญญาวงค์

272
ภูวิศ

273

ที่อยู่

วิถียุทธ์

นาย ภูวิศ วิถียุทธ์ หอพักบ้านคุณน้าผึ้ง(สวนลาไย)หลังสีเหลือง 394/1 ซอย1 แม่กาห้วยเคียน หมู่16
ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร0940916142/0839564612

ลำดับ ชื่อ
น.ส.เกวลิน

นำมสกุล
ฤาชัยนาม

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่หอเขียว มพ. 0511 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอ เมือง จังหวัดพะเยา
56000.

274
น.ส.กัลยารัตน์

ต้อนรับ

up dorm หอ9 ห้อง409 มหาวิทยาลัยพะเยา

275
นายเกียรติศักดิ์

ใจชุ่ม

บ้านพักพีพลอย 36 หมู่16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

276
น.ส.ธัญญมาศ

กระต่ายน้อย

หอนิวฮอลแลนด์ หน้าม.พะเยา

277
น.ส.ธัญญาพร
278

ที่อยู่

ศรีรัมย์
หอพักหญิงทานตะวัน

ลำดับ ชื่อ
น.ส.จันทิมา

นำมสกุล
ชาวดร

ที่อยู่

น.ส.จันทิมา ชาวดร มหาวิทยาลัยพะเยา หอพักนิสิตหอเขียว มพ4 19ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
56000

279
นายชลธี

บับภาบุญ

หอพักกุลณิชา 428 หมู่ 16 ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

280
กิตติชัย

จิระ

Km.Apartment2 498หมู่ที่16 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

281
282 นายจิราวุฒิ

เพิ่มลาภ

7 ม. 3 ต.ท้ายน้า อ.โพทะเล จ.พิจิตร

283 นายพงศธร

อินทสิทธิ์

99 ม.1 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลาภู

284 นายกฤตยชญ์

สินเปียง

148 ม. 1 ต.พรหมราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

285 น.ส.นันทิชา

ทารินทร

35 ม.10 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

286 น.ส.กัลยาวดี

ทองเนียม

23/7 ม.4 ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

287 น.ส.เมธินี

มิกทา

367 ม.12 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

288 น.ส.สุทธิรัตน์

แป้นแก้ว

121 ม. 6 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

289 นายวรวัฒน์

ขันตี

61 ม.21 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

290 นายธีรเทพ

วงศ์วัง

117/1 ม.7 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลาปาง

ลำดับ ชื่อ

นำมสกุล

ที่อยู่

291 นายกัมปนาท

ไทยบรรหาญ

20/1 ม.8 ค.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลาปาง

292 น.ส.ธนัชพร

พรมมี

244 ม. 2ต.ป่าคา อ.วังผา จ.น่าน

293 น.ส.พรรณทิรา

ติ๊บปลูก

30 ม. 9 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาปาง

294 น.ส.ศุภาพิชญ์

สุธรรมา

16/3 ม.3 ต.ซรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

295 น.ส.ศิริลักษณ์

สุยะราช

17 ม. 8 ต.ดอนลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

296 นายบุรินทร์

ณ ลาปาง

1060 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

297 น.ส.ฐิตาพร

พาอินทร์

43/1 ม.9 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

298 นายณัฐพล

กุณโน

93 ม. 2 ต.บ้านโย่ง อ.บ้านโฮ้ง จ.ลาพูน

299 นายวรุตม์

ใหลเจริญ

95/1 ม. 5 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

300 นายเอกชัย

อินทมูล

54/3 มง7 ต.น้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

