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

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

1

นายกมลภพ ซาวทองคา

237/16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

2

นายศักดิ์ดา ธรรมชาติ

237 หมู่ 16 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

3

นายจักรภัทร ปัญญาโส

หอพักสายรุ้ง 71 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

4

นายสุรศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล

410 ม2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

5

นายจตุพร โล่สุวรรณ์

187 ม.9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง 52220

6

นางสาวจรรยพร ขาขาว

65 ม.6 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

7

นายนพรัตน์ กาญจนเจริญชัย

96 ม.8 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

8

นายภาคภูมิ ฟั่นเพียร

297/2 ม.9 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

9

นายสหัสวรรษ บุตรศรีสวย

104 ม.9 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

10

นายพุฒิพฤนธ์ ดีเจริญ

182/8 ถนนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

11

นายธันย์ชนก แก้วนิสัย

255 ม.3 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

12

นายภูมิพิพัฒน์ อุ่นบ้าน

505/17 ม.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13

นางสาววันณัชชา เทพวงศ์

17 ม.17 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

14

นายชยกร พุ่มนวล

19/4 หมู่ 2 ต. แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

15

นางสาวจิดาภา จรรยา

144 หมู่ที่ 2 ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

16

นางสาวกัลยกร หัตถกอง

239 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

17

นายชาวัน แย้มมี

9 ม.12 ต.กาแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

18

นางสาวอริศรา ศรีเผือก

99/17 ม.1 ต.นารึม อ.เมือง จ.ตาก 63000

19

นายชนาธิป พุทธสอน

45 ม.3 ต.กาเเพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

20

นายปพนวิช มิ่งสมร

34 หมู่ 8 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก

21

นายพายุพัฒน์ สุตะสม

67 หมู่3 ซ.4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

22

นายนัทธพงศ์ สุริยะวงค์

115/1 ม.2 ต.หงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา 56150

23

นางสาวเสาวลักษณ์ เบืองบล

120 ม.5 บ้านหนองตะเคียน ตาบล วังพิกุล อาเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ 67230

24

นางสาวปวันรัตน์ ขจรเพชร

9 ม.5 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

25

นางสาวธัญวรัตม์ กันทะวันนา

105/1 ม.8 ต.สัมทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

26

นายชาติบดินทร์ พรหมธาดา

6 หมู่2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

27

นายคุณวุฒิ อาจวงษ์

บ้านกชวรรณ 530/2 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

28

นางสาวภางค์นภัส ใฝ่จิตตระการกุล

218 หมู่ 8 ตาบลจาป่าหวาย อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

29

นายณัฐพงษ์ แก้วใจ

93 หมู่ 7 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

30

นายรัชพงศ์ ใจใจ

84 หมู่ 7 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

31

นายบดินวิวัฒน์ พูนสิริถาวร

423 หมู่ 1 บ้านนาราบ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

32

นายณัฐพล วรรณาลัย

221 หมู่ที่ 15 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

33

นายณัฏฐภัทร สลีท้าว

หอทาเคดะ ห้อง 3/5 เลขที่ 744 หมู่ 16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

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

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

34

นางสาวสุภามาศ สุมีรัง

117 ม.3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

35

นางสมนพร ทิพย์แก้ว

84 หมู่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

36

นายสมาน ช้างกุล

86/3 หมู่ที่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

37

นางลาดวน สาปคา

85 หมู่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

38

นางสาวเขมิกา พยัคเลิศ

86/2 หมู่ที่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

39

นายพงศกร เครือวงค์

140 หมู่6 บ้านเหยี่ยน ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

40

นายวิโรจน์ สาปคา

85 หมู่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

41

นายเชิดชนินทร์ วจนะ

7/1 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าดี อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

42

นายมนตรี มีแสง

11 หมู่ที่ 1 ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

43

นางสาววรินทร มีแสง

11 หมู่ที่ 1 ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

44

นายสุรดิษ ปิสินย์

155 หมู่ที่ 2 ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จ.พะเยา

45

นางผัดดี ปันอ้าย

166 หมู่ 6 ตาบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน

46

นางแสงเอ้ย ปันอ้าย

113 หมู่ 6 ตาบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน

47

นางศรีนวล ยาวิละ

14/1 หมู่ 6 ตาบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน

