ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการการจ้างงานประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
โดย ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
***********************************
1. นางสาวกนกพิชญ์
กาญจนวาส
2. นางสาวกมลวรรณ
ไชยวุฒิ
3. นางสาวกมลวรรณ
ภิรมย์วงศ์
4. นางสาวกรรณิการ์
นามวงศ์
5. นายก้องชัยยุทธ
เอกปฐพี
6. นางสาวกาญจนา
นามวงศ์
7. นายกิตติ
จันทราศรี
8. นายกิตติทัต
สารเร็ว
9. นายเกรียงศักดิ์
ฟูเฟือง
10. นางสาวขวัญไพร
รื่นเริง
11. นางสาวขวัญศิริ
โภชนา
12. นางสาวเขมิกา
กาญจนวาส
13. นางสาวจรัสรวี
สร้อยคา
14. นางสาวจริยวรรณ
ทะปัญญา
15. นางสาวจันทร์จิรา
ขัติถะ
16. นางสาว จิราภรณ์
คล้อยปาน
17. นายจิรายุส
ใจบุญมา
18. นายจีรพล
เงินเย็น
19. นางสาวเจนจิรา
แก้วสุวรรณ์
20. นายเจริญทรัพย์
ธิวรรณ์
21. นางสาวชนาพร
จันทาพูน
22. นางสาวชลธิชา
ทองทา
23. นางสาวชลธินี
สมป้อ
24. นางสาวชลลดา
ขันทองดี

25. นายชัชวาล
26. นางสาวชุติกาญจน์
27 นางสาวชุติกาญจน์
28. นางสาวโชติกา
29. นางสาวญาสุมินทร์
30. นางสาวฐิติพร
31. นายณฐภัส
32. นายณัฐนนท์
33. นายณัฐพล
34. นายณัฐวัตร
35. นายณัฐวิทย์
36. นายณัฐวุติ
37. นางสาวณิชกานต์
38. นางสาวดวงกมล
39. นางสาวดวงใจ
40. นายถาวร
41. นายถิรวุฒิ
42. นายทองทรัพย์
43. นางสาวทัศนีย์
44. นายธนกฤต
45. นายธนวันค์
46. นายธนุกฤษณ์
47. นางสาวธรรยมาศ
48. นางสาวธัญวรัตน์
49. นางสาวธิดาวัลย์
50. นายธิติวุฒิ
51. นายธีรยุทร
52. นายนครินทร์

จันทาพูน
ใจคา
ทวี
ยะมา
อนุรัตน์
มะโนทัย
ทวีเชื้อ
วงศ์ไชยา
คาผง
ใจสืบ
ทาวงค์
เครื่องสนุก
นามเขตต์
ไชริยา
มนิลทิพย์
กูนแสง
คนขยัน
สิทธิจันทร์
วิชัย
จันทร์หอม
ยะแสง
สายปิง
นันทะเสน
สมศักดิ์
เล็กตัว
ถาคาดี
พรสกุลชาติ
นันตาวัง

53. นางสาวนพมาศ
54. นางสาวนพาวรรณ
55. นายนฤดล
56. นางสาวนฤพร
57. นายนัฐพงษ์
58. นางสาวนิรชา
59. นางสาวนิรามัย
60. นางสาวนิศา
61. นางสานุชนาฏ
62. นายบัญญัติ
63. นางสาวปณิดา
65. นายปรเมศ
66. นายปริญญา
67. นายปริญญา
67.นางสาวปรียานุช
68. นางสาวปวีณา
69. นางสาวปาริชาติ
70. นางสาวปิ่นประกาย
71. นางสาวปิยธิดา
72. นางสาวปิยะธิดา
73. นางสาวปิยะธิดา
74. นายพงศธร
75. นางสาวพงศ์ประภา
76. นางสาวพจนา
77. นางสาวพนมวัลย์
78. นางสาวพรทิพย์
79. นางสาวพรธิชา
80. นายพรภวิษย์

อ่าทอง
ด้วงไชย
สายธาร
สมจิตร
วงศใหญ่
ศิริวัฒนโชติกุล
ธิศาเวช
นาถสิทธิ
วงค์ขัติย์
ยะหมื่น
ชาดีกรณ์
โลมะวิลัย
ภิรมย์
ทวีจันทร์
เพียรงาม
นาน้อย
ขาวแสง
วิรัตน์เกษม
ใจซื่อ
ทาดี
เครื่องสนุก
เบาะสาร
พุทจันทร์
ช่วยชู
ใจเย็น
โตบัว
คาพันธุ์
พรมดวง

81. นางสาวพรฤทัย
82. นางสาวพรีกานต์
83. นางสาวพลอยปภัส
84. นางสาวพลอยปภัสร์
85. นางสาวพัชรินทร์
86. นางสาวพัชรินทร์
87. นายพัฒนพันธุ์
88. นางสาวพิชาวีร์
89. นายพิทวัส
90. นายพิรุฬห์กร
91. นายพุฒิชัย
92. นางสาวแพวพรรณ
93. นายภคนันท์
94. นายภาณุเดช
95. นางสาวภาวิณี
96. นายภูเวียง
97. นายยุทรพร
98. นายรชานนท์
99. นายรัฐนันท์
100.นายรามิล
101.นางสาววชิรญาณ์
102. นางสาววรรณพร
103. นายวรวุฒิ
104. นางสาววรัญญา
105. นายวราพงศ์
106. นางสาววราภรณ์
107.นางสาววัฒนาพร
108. นายวิชา

แสวงงาม
หาญจริง
คานิล
ฐิติกิตวรธัญญ์
ขันธ์รัตน์
ผัดดี
อินชัย
โยวัง
พรมแปง
โยวัง
พันธ์พืช
แท่งเงิน
จันอักษร
แก้วก้อน
คาโล
วงค์เรือน
ปิงเมือง
กาแพงหล่อ
จันทร์ดี
ใจบาล
สิทธิ
ขายข้าวสาร
เบาะสาร
จินะ
วงศ์ไชยา
วงค์ราษฎร์
เดชรักษา
สายโงน

109. นายวิทวัส
110. นางสาววิไลวรรณ
111. นายวิษณุ
112. นายวุฒิกรณ์
113. นายวุฒิชัย
114. นายศราวุธ
115. นายศักดิ์ดา
116.นายศิริกรณ์
117.นางสาวศิริลกั ษณ์
118.นายศุภกฤต
119.นายศุภวัฒน์
120.นางสาวศุภาพิชญ์
121. นายสมนาย
122. นายสมบัติ
123. นางสาวสายฝน
124. นางสาวสาลิกา
125. นางสาวสิรบิ งกช
126. นางสาวสิริยา
127. นางสาวสุฑามาศ
128. นางสาวสุณิทรา
129. นายสุทธภัทร
130. นางสาวสุธามณี
131. นางสาวสุนีย์รัตน์
132. นางสาวสุพัตรา
133. นางสาวสู่ขวัญ
134. นางสาวแสงดาว
135. นางสาวหฤทัย
136. นายอนุสรณ์

บุญสิงมา
สุขสาราญ
ปีติ
นิยม
ไก่งาม
บรรจบ
อภิเดชกุล
เจียมวิจิตรกร
ใหม่คาแปง
ค้าข้าว
นันทาทอง
ชุมมวล
วุฒิยาสาร
วงศ์ประสิทธิ์
สมเครือ
เชื้อบุญยืน
บุญเรือง
สิงห์แก้ว
ยะมา
วงศ์เรือง
งามเมือง
สาคา
มนัสสา
เภตรา
ไทยกุล
แซ่จ๋าว
หอมหวาน
วุฒิยาสาร

137. นางสาวอริสา
138. นายอรุณชัย
139. นายอวยพร
140. นางสาวอัญชลี
141. นายอัษฏาวุฒิ
142. นางสาวอาคีรา
143. นางสาวอารียา
144.นายเอกภาพ
145.นางสาวไอลดา
146. นายกฤษดา

เทพวงค์
จิตต์ประเสริฐ
เก่งทอง
ไชยสาร
เทียมแก้ว
มูลมิง่
แก้วนึก
บัวประทุม
มาตย์คม
บุญชุม

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา

