รำยชื่อลูกจ้ำงโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ( Covid - 19 ) ระยะที่ 2
หน่วยงำน คณะวิศวกรรมศำสตร์
ลำดับที่
1

กนกอร แก้วงาม

ที่อยู่
233 ม.8 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

2

กมลชนก มณีอินทร์

333/1 ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

3

กฤษณา พิชัยช่วง

187 ม.1 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000

4

กัญญ์วรา มงคลดี

154 ม.8 ซ.2 บ้านศาลา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

5
6

กันตินันท์ คาชัย
กาญจนา ใจบุญ

59 ม.1 ต.พยุหะ อ.พยุหะ จ.นครสวรรค์
215 ม.4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 56120

7

กิตติพศ คารัตน์

26 ม. 6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

8

ก้องกฤษดากร จาปานคร

90 ม.1 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

9
10

จตุรภัค ผ้าจริญ
จรรยาภรณ์ บัวละวงค์

316 ม. 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140
61 ม.1 ต.โรงช้าง อ.ป่าเเดด จ.เชียงราย 57190

11

จิตรทิวัส กองทา

219/2 ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150

12

จิรเดช เตียนต๊ะนันท์

10 ม. 11 ต.แม่ตา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

13

จุฑาทิพย์ ก๋องหล้า

87 ม.15 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ. เชียงราย 57210

14
15

จุฑาธิป อินทร์มั่น
ชญาณี หาญใจ

132/1 ม.5 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
65 ม.23 ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย

16

ชญานิน ภิรมย์ชม

หอพักกัน 564 ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

17
18

ชนาธิป ธิจันทร์
ชัชพงศ์ ยะแก้ว

166 ม.2 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.เเพร่
90 ม.1 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

19

ชัยบุญ แซ่ท้าว

109/1 ม.9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

20
21

ชัยวัฒน์ อินต๊ะวงค์
ญาณิศา วิระศิลป์

205 ม.13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
217 ม.2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

22

ณัชพล สังข์นุช

146/7 ห้อง 2 NK Home ม. 1 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

23

ณัฎฏกรณ์ นิปัจการนันท์
ณัฏฐา พงษ์แขก

224/129 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
29/3 ม.3 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

26

ณัฐพงษ์ ทองไพรวัลย์
ณัฐมล วิมล

29/4 ม.4 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
KM2 498 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

27

ตฤณวัฒน์ ธรรมลังกา

372 ม.4 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง 52100

28

ทศพล ทุ่งฝนภูมิ

300 ม.1 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310

24
25

ชื่อ - สกุล

ลำดับที่
29

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

30

ทิตยวัน ทั่งทอง
ทิวัตถ์ วงศ์เนตร

หอพักจริยวรรณ 69 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
116 ม.14 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

31

ธนกฤต รัตนะ

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

32

ธรากร ฐานะกอง
ธรานนท์ สีสละ

42 ม.5 ซ.4 บ้านม่อนป่ายาง ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
252 ม.2 ต.พระธาตุผาเเดง อ.แม่สอด จ.ตาก

35

ธามรงค์ ศรีคาภา
ธิดารัตน์ นาเมืองรักษ์

89 ม.3 บ้านฟ้า ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
90 ม.2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

36

ธิติพงษ์ ขันทะ

14 ม.5 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

37

น.ส.กนกกร โสภณ

2 ม.3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

38

น.ส.กนกพร ตันใจ

221 ม.12 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

39

น.ส.กัญญาภัค กาศเกษม
น.ส.กุสุมา จันหา

10/4 ม.7 ต.น้าชา อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
4 ม.4 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลาปาง 52110

42

นางสาวนนทิชา ศรีโปฎก
น.ส.จุไรรัตน์ สุฤทธิ์

99/35 ม.1 ต.เขาทราย อ. ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
106 ม.3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

43

น.ส.ชฎาภรณ์ จอมเที่ยง

15 ม.11 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

44

น.ส.นฤมล วงค์ขัดแก้ว

233 ม.9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140

45

น.ส.นาถตยา ทองคา
น.ส.นิติกาญจน์ วีระธนันท์ชัย

126 ม.2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
129 ม.5 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

น.ส.มานิตา แสงวงค์
น.ส.รจนา แก้วเขียว

184 ม.7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
15 ม.3 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

50

น.ส.วิสสุตา เจ้าเล่ห์ดี
น.ส.ศุภิชดา พุทธวงค์

12 ม.5 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140
83 ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

51

น.ส.สิริยากร จินดาหลวง

279 ม.3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน

52

น.ส.อภิญญา แผนสมบูรณ์

22 ม.6 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

53
54

น.ส.อุบลวรรณ กาลังว่อง
น.ส.เพ็ญนภา ไชยสถาน

12 ม.4 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140
5/1 ม.1 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

55

นงนุช พรประกายแสง

6 ม.3 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

56

นภาพร เดชะบุญ

136 ม.2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

57

นันทพล มหาวัน
นางดุจดาว ไชยเพียร

94 ม.11 ต.บวกค้าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
23 ม.2 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลาปาง 52110

60

นางบัวยอม เยาวนา
นางปัทมา ปั้นท่าหลวง

196 หมู่ 3 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
71 ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

61

นางพิทยา เข็มปัญญา

259 ม.14 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

33
34

40
41

46
47
48
49

58
59

ลำดับที่
62

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

นางศิริวรรณ ทะกัน
นางสาวกฤติกา สมปาน

171/1 ม.3 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
93 ม.7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

65

นางสาวกานต์ทิวา มะโน
นางสาวกุสุมา เลิสพันธ์

225 ม.9 บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
254 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

66

นางสาวขวัญชนก คาทอง

75 ม.1 ต.ยั่งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

67

นางสาวจิราภา กิจวัชวงค์

231 ม.1 ต.หมอกจาแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

68
69

นางสาวชโลธร เครื่องคา
นางสาวณัฎฐ์พิมล สุยะเรือง

35 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง 52130
258 ม.5 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลาพูน

70

นางสาวณัฐริกา นาคะไพฑูรย์

11/1 ม.4 ไผ่ขอน้า ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

71

นางสาวณัฐวดี อุปันโน

73 ม.7 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

72
73

นายธีรพล ภิญโญยิ่ง
นางสาวทิพารมย์ เวียงลอ

75/2 ม.3 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
37 ม.10 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

74

นางสาวธัญชนก หมั่นผดุง

36 ม.19 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

75

นางสาวนิตยา สายแปง

41 ม.2 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง 52120

76

นางสาวปุญญิสา นามราชา

110 ม.5 ต.น้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

77

นางสาวพชรพรรณ นามผ่าย

116 ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

78

นางสาวพัทชญาภรณ์ วังพฤกษ์

39 ม.5 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน

79
80

นางสาวรสรินทร์ ปัญญารัตน์
นางสาวระย้า คงแสง

44 ม.11 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
KM2 498 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

81

นางสาวรัตติกาล เหรียญทอง

14 ม.1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52120

82

นางสาววิลาสินี ดูว่อง

113 ม.1 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

83

นางสาวศิริพร วิชัย

191 ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

84

นางสาวศิริวรรณ สายสืบ

192 ม.2 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลาปาง

85

นางสาวสาวิตรี คาพฤกษ์

25 ม.19 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

86
87

นางสาวสุทธิดา ทาดวงตา
นางสาวสุทัตตา รัตนเลิศ

749 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
37/1 ม.3 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

88

นางสาวสุธิดา ทะริยะ

62/1 ม.8 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

89

นางสาวสุธิดา พรมตัน

146/1 ม.14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

90

นางสาวสุธีมนต์ แก้วประเสริฐ

100 ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130

91

นางสาวสุพรรษา อ่อนโพธา

107 ม.2 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร

92
93

นางสาวสุภัสสรา ขัดผาบ
นางสาวอวิกา ศิริแสน

899 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
83/1 ม.3 ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

94

นางสาวอัจฉราวรรณ กาติ๊บ

149 ม.12 ต.อ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา

63
64

ลำดับที่
95

ชื่อ - สกุล
นางสาวอัฉราพรรณ ทาทาโทษ

ที่อยู่
55 ม.5 ต.น้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

96

นางสาวเกศชนก เวชทศักดิ์

106 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

97

นางสาวเกสร วงค์ษา

71/4 ม.8 ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230

98

นางสาวเทพศิริ สอนศรี

21 ม.9 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

99

นางสาวเบญญาภา จันตา

35 ม.6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

100 นางสาวเพ็ญนภา แก้วดวงติ๊บ
101 นางสาวเยาวลักษณ์ พุทธวงค์

11 ม.1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140

102 นางสาวโยษิตา มีมานะ
103 นางอุบล สวัสดิ์รักษา

บ้านพักสุขใจ (ห้อง1) 215 ม.1 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
81/1 ม.3 ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230

104 นาย กิตติพงษ์ กันยาประสิทธิ์
105 นายกฤษฎา อินต๊ะปัญโญ

125 ม.1 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
91 ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

106 นายกฤษดา สืบสิงห์

338 ม.1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา มูลนิธิลือชาพะเยา 56000

107 นายกิตติ อินคาปา

73 ม.11 บ้านเจดีย์ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

108 นายกิตติภพ ขวัญตน
109 นายกิติภัทร์ ไชยสลี

499 ต.แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
203 ม.3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

110 นายกีรติ มูลกาวิน
111 นายจักรกฤษณ์ ท้วมเพ็ง

92/1 ม.14 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลาพูน

112 นายจีราณุวัฒน์ ปั้นท่าหลวง
113 นายชวัลวัฒน์ มุทาทอน

73/1 ม.8 ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230

114 นายณัฐกิตติ์ ลาคา

233 ม.1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

115 นายณัฐนนท์ ทิศสุขใส

153/5 ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220

116 นายณัฐพงศ์ ศรีเรืองเพ็ญ
117 นายณัฐวัฒน์ กองไชย

4 ม.6 ต.แม่ปูคา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
38/2 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110

118 นายตันติกร บุญขาว

80 ม.6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

119 นายติณณภพ บุญทศ
120 น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ผลเล็ก

79/186 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
13/4 ม.10 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

121 นายทวีศักดิ์ ตนผ่อง
122 นายธงชัย ทองใบ

116 ม.4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
160 ม.4 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร

123 นายธัชพล กาศวิเศษ
124 นายธาราดล อรุณพันธุ์

104 ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่
99 ม.9 อ.วังชิ้น ต.วังชิ้น จ.แพร่

125 นายธีรพงษ์ สีหนูปุ้ย
126 นายนที อินจันทร์

67 ม.8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

127 นายบรรเจิด เรือนปานันท์

83 ม.2 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลาปาง

31 ม.2 บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลาปาง 52110

11 ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
69/512 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

25 ม.5 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
128 นายบวรทัตน์ สารวงศ์

ที่อยู่
264/1 ม.13 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

129 นายบัณฑิต อินปั๋น
130 นายปฏิภาณ วิปัดทุม

13 ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
87/2 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110

131 นายประทีป ท้วมเพ็ง
132 นายปริญญา มะโนใจ

11 ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

133 นายปรเมศร์ ตรงต่อกิจ
134 นายปรเมษฐ์ ขัติยะ

14/2 ม.1 ตาบลมะขามสูง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

135 นายปิยะพงค์ เทพวงค์

176 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

136 นายพนาสิทธิ์ กุสาวะดี

278 ม.9 ตาบลลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา

137 นายพิทยาพล ศูนย์กลางชัย

313 บ้านใหม่เหล่ายาว ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง

138 นายพิทักษ์พงษ์ มีบัณฑิต

199/7 ม.17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร

139 นายพีระเดช ทองศิริ

115 ม.3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160

140 นายภูภัทรพล ภูอริยชโนภาส
141 นายภูรินทร์ ถาน่าน

บ้าน 7 หอพักจิตติภรณ์ 591 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
36 ม.1 ต.ดงดา อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110

142 นายภูเบศวร์ กันแก้ว

297 ม.23 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

143 นายรุ่งรวิน หน่อตรง

บ้าน 7 หอพักจิตติภรณ์ 591 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

144 นายฤทธิพล พลฤทธิ์
145 นายวทัญญู คามี

111 ม.3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
90 ม.6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลาปาง

146 นายวรสิงห์ แซ่ลื่อ
147 นายวัชรพงษ์ ทิมจีน

9/2 ม.4 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลาพูน

148 นายวัฒนพงษ์ กูกขุนทด
149 นายวิทวัส คายอด

187 ม.21 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร

150 นายวิบูรณ์ ทะกัน
151 นายวีรพงศ์ กาพุฒ

409 ม.2 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

152 นายสกล อักษร

107 ม.2 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลาปาง 52110

153 นายสหรัฐ นุนารถ
154 นายสิทธิพงศ์ ใจยนต์

36/8 ม.4 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
77/1 ม.2 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลาปาง 52110

155 นายสิปปกร สุขโภชน์
156 นายสุตนันท์ ลาดับ

5 ม.15 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
69 ม.7 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

157 นายสุทธิศักดิ์ ปิดปก

178 ม.8 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

158 นายสุรวุธ อยู่แย้ม
159 นายหนัน สุนันต๊ะ

350 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
254 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

160 นายอนาวิล เทียรชัย

113 ถ.บ่อแขก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000

273 ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
217 ม.6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

308 the nice room ห้อง 2009 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
95/2 ม.13 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
297 ม.11 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

161 นายอนุพงศ์ คาปลอด
162 นายอนุรักษณ์ อักกะวะรัง

ห้อง 9 หอพักคุณราตรี 212 ม.1 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
53 ม.1 ตาบลมะขามสูง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

163 นายอนุวัฒน์ ชินหงษ์

93 ม.14 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

164 นายอาทิตย์ เรืองยศ
165 นายเบญจมินทร์ ประเสริฐ

66 ม.4 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
169 ม.1 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

166 นายเมืองคา วงค์พีระ
167 นายเอษรา ปันฟอง

101 ม.11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
ห้อง 1 บ้านพักสุขใจ 215 ม.1 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

168 นายโรจน์นรินทร์ บรรเทา

99 ม.3 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

169 นายวงศกร จิตสารวย

202/64 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

170 นิติศาสตร์ ตาตระกูล

24 ม.12 ต.แม่คามี อ.เมือง จ.แพร่

171 นิรัชพร หวันกิจ
172 บัณฑิต คนเที่ยง

144 ม.1 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
297/6 ต.แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา

173 บุญฑริกา วินันท
174 ประศักดิ์ คาเขียว

112 ม.6 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
37 ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

175 ปวรุตม์ นันตา
176 ปิยพงษ์ เสมอวงค์ทิพย์

108/4 ต.คือเวียง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 56120

177 ปิยะพงษ์ เทพนันท์

56 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

178 ปิยะพงษ์ จันทร์กาวี

96/2 ม.5 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

179 ผดุงพล สนิท
180 พชรดนัย สมยืน

11 ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
72 ม.11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

181 พรทิพย์ สุวรรณขอด

237 ม.1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน 51120

182 น.ส.มณีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
183 ภัทรพรรณ พิชิตชัยวรกุล

19/1 ม.5 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จังหวัดตาก

184 ภาวิณี ยิ้มมี
185 ภูธิป นามเข็ม

7 ม.4 ม.ผักขวง ม.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

186 ภูธเนศ ขาเจริญ
187 ภูมิพิพัฒน์ ไผ่ล้า

133/6 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
156 ม.9 ต.ห้วงแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

188 ภูวนาถ ตากูล
189 มะลิวัลย์ ยาวิราช

135 ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

190 มัลลิกา ดามัน
191 ระวิวรรณ ศรีอุดกัน

44 หมู่15 ต.เวียงชัย อ.เวียงชีย จ.เชียงราย 57210
299 ม.1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 56120

192 รัตติกาล ราญรอน
193 รัตนา หาญใจ

94 ม.10 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

201/128 ม.9 ซ.8 คัทลียา ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

63 ม.4 ต.เฃียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
ห้อง 217 SJ Residence 63 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

183 ม.2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

81 ม.7 ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

194 ราเมฆ แซ่ย้าง

ที่อยู่
4/1 ม.4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

195 ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง
196 ลักษณาลี สารศรี

169/26 ถ.ราชดาเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2 ม.2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

197 วนิดา หล้าทา

41 ม.24 ต.นาบ่อคา อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

198 วรรณิกา กุลมะโน
199 วรากร สุยะต๊ะ

ห้อง 2 บ้านพักสุขใจ 215 หมู่1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
84 ม.2 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

200 วราภรณ์ อินทร์ตุ้ม
201 วรารัตน์ วงค์สนันท์

102 ม.6 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

202 วีระศักดิ์ พรมรัตน์
203 ว่าที่ ร.ต. เอกชัย หมีนิ่ม

168 ม.1 ตาบล ประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000

204 ศรศักดิ์ สีสุวรรณ

88/1 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

205 ศราวุธ เวฬุวนารักษ์

ห้อง 334 km 2 498/16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

206 ศรุติ ดิษฐเจริญ
207 ศักรินทร์ ธรรมเสน

116/3 ม.9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
214 ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

208 ศักรินทร์ มังคละ

หอพักอยู่เย็น 280/1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

209 ศิริลักษณ์ ต๊ะแก้ว
210 ศิวกร อะโนละ

10 ม.11 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
139 ม.13 ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

211 ศิวพันธ์ อ่วมคุ้ม

44 ม.3 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

212 ศุภณัฐ กาศสนุก

36/2 ถ.ปางล้อนิคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคา 58000

213 สถาปนิก ยิ้มน้อย
214 สมชาย ทะนันชัย

222 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
3 ม.13 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

215 สมพิศ ก๋าใจ
216 ศราวุธ ทิพย์อินทร์

115 ม.11 ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

217 สิทธิชัย ผักผ่าย
218 สุดารัตน์ บุญยืน

14 ม.1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 56120

219 สุทธิพงศ์ เทพอุโมงค์

138 ม.6 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลาพูน 51150

220 สุภรัตน์ ทองดอนสา
221 สุภาภรณ์ ขุนเพิ่ม

ห้อง2 บ้านพักสุขใจ 215 ม.1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
75 ม.4 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์

222 สุรยุทธ จันคา
223 สุรไกร คาเขียว

80 ม.4 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

224 สุวิประภา ธนะสิทธ์

227/1 ม.3 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150

225 อนิรุทธ์ วงศ์จันดา

223 ม.7 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กาแพงเพชร

226 อนุตตรา แก้วนาติ๊บ

954/11 ซ.3 ถ.ร่วมจิตต์ถวาย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

23/1 ม.6 ต.งิว้ อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
113 ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

111 ม.21 ตาบลงิว้ อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
28 ม.1 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

36/27 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

227 อนุพงศ์ สักแก้ว
228 อภิชาติ ประสพพร

146 ม.7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา 56110
ห้อง 4 หอพักป้านันท์ 468/5 ม.16 ต.เเม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

229 อภิญญา เทพรังสาร
230 อรนุช ทิคม

373 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
61 ม.3 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง 52120

231 อัครชัย แซ่ซ้ง

91/1 ม.9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

232 อัศชัย ใจกันทา
233 เกศรินทร์ ศรีวิชัย

30 ม.5 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
111/1 ม.2 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150

234 เจนนุพงษ์ เผ่าแก้ว
235 เจษฎา สิทธิสงคราม

220/6 ต.ปิน อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 56120

236 เนตรชนก แก้วสืบ
237 เมธี โปต๊ะโส

95 ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

238 เอมิกา จอดนอก
239 แทน ไชยเนตร

บ้านพักสุขใจ 215 ม.1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
70 ม.17 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

240 ไชยวัฒน์ แจ่มเจริญลาภ
241 นางสาวสุมนตรา ยาใจ

ห้อง 6 หอพักทัตชมล 237 ม.1 แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
111 ม.7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

242 นายบุริณษข์ เงินแจ้ง
243 นายสิทธิชัย โพธิ์ทอน

22/1 ม.2 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

244 นายธีระพงษ์ บุญยิ้ม

14/54 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

245 นายสิทธิศักดิ์ กองแก้ว

105 ม.7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

246 นางสาวอภิศญา อินเทพ

19 ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

247 นางสาวสุภาภรณ์ มะลิวัลย์

5 หมู่8 ต.บ้านถ้า อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 56120

248 นายณัชพล ทานะ

302/8 ม.8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150

249 นายธนากร ธิลาใจ

22 ม.5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

250 นายชูพงศ์ อุ้นนันท์

186 ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

251 นางสาววณิชนันท์ เผือกวิสุทธิ์

108/1 ม.11 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

252 นางสาววรานนท์ โพธิวัง

30/ 7 บ.ฝายแก ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000

253 น.ส.กชพร จักรคา

152/4 ม.9 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

254 น.ส.ชุติมา พรมครอบ

198 ม.9 ต.แม้ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

255 น.ส.สุนิชา พงษ์ทิม

72/2 ม.9 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

256 น.ส.โสรยา สุ่มแสรหาญ

37 ม.3 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

257 นางสาวจรรยา สวัสดิ์รักษา

33 ม.3 ต.วังน้าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230

258 นางสาวชลลดา ขันทองดี

31 ม.1 ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

259 นางสาวนันทนา บุญกระสอน

125/2 ม.8 ต.ห้วยทราย อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130

41 ม.9 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลาปาง
126/3 ม.3 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลาปาง

90/2 ม.6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

260 นางสาวจุฑามาศ ปวงคา

61/1 ม. ต.ห้วยทราย อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130

261 นส.วิภาวี บัวแก้ว

45/8 ม.2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

262 น.ส.ณัฐธิดา สาอ่อน

222 ม.14 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

263 นางสาวอภิญญา ตราเงิน

47 ม.4 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

264 น.ส.บุษกร ศรีชัยวรรณ

9809 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

265 นายเจตนิพัทธ์ สอนไว

377/1 ถ.รามคาแหง ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก

266 นางสาวฐิติมา ทาระวา

209/1 ถ.รามคาแหง ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก

267 นายนิรุตต์ บุญทอ

61/4 ม.3 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

268 นายสุภพงศ์ สุวรรณประภา

32 ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

269 นายณัฐวุฒิ วงศ์น๊อต

226 ม.1 ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

270 น.ส.ศุภาพชญ์ ชุมมวล

405 ม. ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

271 น.ส.อัญชิฐา สมประสงค์

51 ม.8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

272 นายภานุวัตร สุทธิวงศ์

6 ม.3 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

273 นายภงส์ภิฉัตร สุเมธะ

180/1 ม.1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

274 นส.อังคณา ปัญญาละ
275 พัชรินทร์ จุมปา

44 ม.9 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
1/1 ม.11 ต.บวกค้าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

276 นายโชคชัย ทองสา

115 ม.6 ต.น้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

277 นายชัชวาลย์ ทองสา

15 ม.6 ต.น้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

278 นายประเสริฐศักดิ์ เดชศรีวิศัลย์

30/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

279 นายณรงค์ พริกบัว

20/1 ภ.ศิริสมารังค์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

280 นายอดิรุจ แสงชัย

69/1 ม.5 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย

281 นางโศรยา พุกประเสริฐ

11 ซ.6 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

282 นส.พิมพ์ธาดา เหลืองอ่อน

59 ม.9 ต.ปากน้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

283 นายภานพงศ์

16/1 ซ.3 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

284 นายจารุภัทร พุกประเสริฐ

999/165 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

285 นายจิรภัทร สุวรรณชัย

95/7 ซ.2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

286 กษิดิศ กุลพัฒน์เศรษฐ

662 ม.2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

287 น.ส.กันตนา จันต๊ะปัญญา

103 ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

288 นางสาวสุภาวรรณ หลาคา
289 นางสาวสุพาภรณ์ คนฟู

78/1 ม.2 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
163 ม.2 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง 52120

290 น.ส.พัชรินทร์ แต้มรู้
291 นางสาวจุฑามาศ สุนันตา

130 ม.3 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง 52140
104 ม.1 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลาพูน 51110

292 นายชาติกานต์ นวลแตง

59/1 ม.1 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

293 อนุพงศ์ ปัญโญ
294 กนต์ธีร์ ชัยวงศ์ศรีอรุณ

ที่อยู่
44 ม.6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
95 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

295 นางประโลม ท้วมเพ็ง
296 นาย ชนชนม์ เสือบึงพร้าว

1/1 ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

297 น.ส.อัจฉรา ต้องสู้คีรี

63 ม.9 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

298 นางสาวแสงดาว แซ่จ๋าว
299 นายอนุวัฒน์ สีเทียน

120 ม.16 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร
227 ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

300 นางสาวปิยะณัฐจิรานันทร์ อึ้งอารุณยะวี

200/2 ม.3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

307/123 ม.2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

