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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิงธนรัญ นิติกาญจนโกคิน กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิงมนัสนันท์ บัวคำปัน กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิงกลมชนก ตระการศิรินนท์ กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิงธัญพร ไชยวัฒน์ธำรง กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิงปภาวริญญ์ คำลือ กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิงฐานิศรา จันทร์แก้ว กรีฑาหญิงต้น         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง ปรียาวรรณ์ ธนรณวัฒน์ กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิง ภัทรมน โกวิทดำรง กรีฑาหญิงต้น         

เด็กหญิง สริตา วงศ์สถาน กรีฑาหญิงต้น         

นางสาว สุพิชชา บุณยสุรัตน์ กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว ตาวัน เฮงสุวรรณ กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว ปุญญิศา เช้ือสะอาด กรีฑาหญิงปลาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว สุริดา สุริยยศ กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว ธิฌาณัฐ แกล้วกล้า กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว ณัฐอิภา ศิริวิบูสรณ์ กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว ปกขวัญ เสาร์จร กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว พิมพ์ชนก พรมมินทร์ กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว พิมพ์นารา วังจิระพันธ์ กรีฑาหญิงปลาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว กัญญาวีร์ สามัคคี กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว จีราพัชรน์ นุ่นศร ี กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว วริศรา ทรงคำ กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว รมย์ชลีย์ สิงหเนตร กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว ธัญยธรณ์ สิงห์ทอง กรีฑาหญิงปลาย         

นางสาว คลื่นฟ้า อินทจักร กรีฑาหญิงปลาย         



อ.ทนงค์ อินตา ประธานฝ่ายที่พัก โทร. 085-8661316 อัพเดตเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 
 

อ.ทนงค์ อินตา ประธานฝ่ายที่พัก โทร. 085-8661316 อัพเดตเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 
 

หมายเลขห้องพัก 103 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว จินต์จุฑา พรมมาลา สวัสดิการ         

นางสาว นิรัชชาภรณ์ ภู่เจริญ สวัสดิการ         

นางสาว ธีชัญญา มาลัย สวัสดิการ         

นางสาว วรรณวัชกร ใจอ้าย สวัสดิการ         

นางสาว  ชื่นชีวา กวางต๊ะ สวัสดิการ         

นางสาว ปองภพ ดีลี สวัสดิการ         

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขห้องพัก 97 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว ณัฏฐ์นรี บุญมาก บาสฯหญิง         

นางสาว กิรณา สุโพธิณะ บาสฯหญิง         

นางสาว ชาลิสา มาระดา บาสฯหญิง         

นางสาว พามิลา นามวงศพรหม บาสฯหญิง         

นางสาว เตธินีกัญญา เสาร์คำ บาสฯหญิง         

นางสาว ชัญญภัทร มาร์ติน บาสฯหญิง         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว ภัทรภร พิบูลย์ บาสฯหญิง         

นางสาว นภัทรชล ท่วงท ี บาสฯหญิง         

นางสาว ณภัทชา แก้วคำปา บาสฯหญิง         

นางสาว ธนัชนันท์ นุ่มนวล บาสฯหญิง         

นางสาว ปพิชญา เพ้ียงจันทร์ บาสฯหญิง         

นางสาว ณัฐกฤตา อิ่มโดด สวัสดิการ         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง รมิดา เขื่อนวัง แบดมินตัน         

นางสาว ธารนที ยศรุ่งโรจน์ แบดมินตัน         

นางสาว รัฐธนันท์ ปันเทียร ปิงปอง         

นางสาว ภัทรศิริ อิ่มแสงจันทร์ ปิงปอง         

นางสาว ปาลิดา สร้อยสุวรรณ ปิงปอง         

นางสาว ปุณยาพร อินต๊ะพรม ปิงปอง         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว สุธิดา สุริยยศ นักกีฬาเปตอง         

นางสาว สุธาดา สุริยยศ นักกีฬาเปตอง         

นางสาว ศศิพร ขะขอม นักกีฬาเปตอง         

เด็กหญิง ธัญชนก ธีรมาลา นักกีฬาเปตอง         

เด็กหญิง เชียงใหม่ ยอดดี นักกีฬาเปตอง         

เด็กหญิง อรวราดา พรหมเสน นักกีฬาเปตอง         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว หญิงพิมพา รัตนหมอศาสตร์ นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว ศิขริน ศรีจา นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว ชรัณยภัทร์ หอมมาก นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว พิมพ์วิภา บัวแดง นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว ณัฐชนันท์ ธรรมขันแข็ง นักกีฬาฟุตซอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว ชนม์ณิศาญ์ โชติสาร นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว ปัณณรัตน์ วัฒนะไกรเมศร์ นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว ปราณปรียา ผมขาว นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว นภสร ใจคำ นักกีฬาฟุตซอล         

นางสาว กอบุญ ศรียาภัย สวัสดิการ         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง พิชญา กันทะพนม นักกีฬาลีลาศ         

เด็กหญิง นรีพัฒน ์ กันทะวงศ ์ นักกีฬาลีลาศ         

เด็กหญิง ณัฎฐา พิบูลย์ นักกีฬาลีลาศ         

เด็กหญิง อัญชัญ ชัยศร สวัสดิการ         

เด็กหญิง ทรรกษพร พุทธานุรักษ์ สวัสดิการ         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง นวินดา ขัตตะละ วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง นภานรรตร์ ปักษี วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง ดวงไพลิน อานนท์ วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง เอมปรีดิ์ บัวเล็ก วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง อิสรีย์ แอนเจลิส วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง รดาณัฐ มูตยะ วอลเล่ย์บอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง พลอยวิไลช์ สุวรรณศักดิ์ วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง ธนัญญา ไชยวงค์ วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง จิรภิญญา แสงจง วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง นิชาภา เจริญวงศ์ วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง กัญญภัค วุฒิตันติพงศ ์ วอลเล่ย์บอล         

เด็กหญิง กานต์พิชญา เกลอดู วอลเล่ย์บอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว ลลิตพรรณ ชัยปินชนะ วอลเล่ย์บอล         

นางสาว เจสิตา มณีจันทร์ วอลเล่ย์บอล         

นางสาว กมลพรรณ จันตานนท์ วอลเล่ย์บอล         

นางสาว ณัฐวรา เขื่อนแก้ว วอลเล่ย์บอล         

นางสาว นันทัชพร แก้วกาศ วอลเล่ย์บอล         

นางสาว ปิยะธิดา บุญมาถา วอลเล่ย์บอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว พลอยสวย ศิร ิ วอลเล่ย์บอล         

นางสาว นัชชา ธนะมาศสกุล วอลเล่ย์บอล         

นางสาว อริสรา บารมี วอลเล่ย์บอล         

นางสาว อุษณิษา มะโนปิน วอลเล่ย์บอล         

นางสาว ปัณณพร ไชยวงศ์ วอลเล่ย์บอล         

นางสาว ชนากานต์ กาญจนะ วอลเล่ย์บอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง สริษา วงค์สถาน ว่ายน้ำ         

เด็กหญิง ไออุ่น ขัตต ิ ว่ายน้ำ         

เด็กหญิง ธัญญรัตน์ คล้ายสุวรรณ ว่ายน้ำ         

เด็กหญิง สิริกาญจน์ นะพรานบุญ ว่ายน้ำ         

นางสาว ธนพร มีทรัพย์ ว่ายน้ำ         

นางสาว อรจิรา มีบุญ ว่ายน้ำ         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว ณัฐณิชา สุวรรณวงศ์ ว่ายน้ำ         

นางสาว ณัฐกฤตา แสงจันทร์ ว่ายน้ำ         

นางสาว ผาณิตา ฟูกุล สวัสดิการ         

นางสาว วงชนากานต์ ฟูกุล สวัสดิการ         

เด็กหญิง นฤชล พุทธปาจารย์ หมากกระดาน         

เด็กหญิง นีรินธนา ปินตาโมงค์ หมากกระดาน         
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หมายเลขห้องพัก 57 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง นันท์นภัส สุจา หมากกระดาน         

เด็กหญิง ณิชารีย์ เศรษฐวิวัฒน์ หมากกระดาน         

เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วกุลสี หมากกระดาน         

เด็กหญิง สิริน บุตรสำราญ หมากกระดาน         

เด็กหญิง ณฐอร ตินะขัตย ์ หมากกระดาน         

นางสาว พรรณภัทร พรมจันทร์ กรีฑาหญิงปลาย         

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขห้องพัก 58 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว สิรภัทร ฟองมูล หมากกระดาน         

นางสาว ภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล หมากกระดาน         

นางสาว พิมพ์มาดา เทียมตามณี หมากกระดาน         

นางสาว ชญานิศ มูตยะ หมากกระดาน         

นางสาว วรัญญา บริรักษ์พัฒนกุล หมากกระดาน         

นางสาว ศุภกานต์ ทานุโวหาร สวัสดิการ         

นางสาว ลานนา เช้ือเจ็ดตน สวัสดิการ         



อ.ทนงค์ อินตา ประธานฝ่ายที่พัก โทร. 085-8661316 อัพเดตเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 
 

อ.ทนงค์ อินตา ประธานฝ่ายที่พัก โทร. 085-8661316 อัพเดตเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 
 

หมายเลขห้องพัก 81 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นางสาว กานต์สิน ี กาใจ ฮอกกี้หญิง         

นางสาว สลิล จัตุรัตน์ ฮอกกี้หญิง         

นางสาว ลลิตนภัส ปะสะสุข ฮอกกี้หญิง         

นางสาว เวธกา เเย้มโพธิ์ใช้ ฮอกกี้หญิง         

นางสาว กัญญพัชร ตรีวิทยา ฮอกกี้หญิง         

นางสาว พิมพ์ญาดา ปิตอมรเศรษฐ์ ฮอกกี้หญิง         

นางสาว ปุญญ ไชยจารุวณิช ฮอกกี้หญิง         

 

 

 

 

 

 

หมายเลขห้องพัก 82 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง รดา จัตุรัตน์ ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง พิญ์สิน ี นุ่มโฉม ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง ปรรณสิ์ ไชยจารุวณิช ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง ธัญชนก สุริยะวงค์ ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง ธมนวรรณ รู้ทำนอง ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง เลอลักษณ์ จันธิมา ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง มนต์สิร ิ โมร์ ฮอกกี้หญิง         



อ.ทนงค์ อินตา ประธานฝ่ายที่พัก โทร. 085-8661316 อัพเดตเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 
 

อ.ทนงค์ อินตา ประธานฝ่ายที่พัก โทร. 085-8661316 อัพเดตเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 
 

หมายเลขห้องพัก 83 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กหญิง พัณณ์ชิตา พงษ์พิพัฒน์ ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง วิชญาณ์ ฟูศร ี ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง พัชรวรินทร์ โพนสูง ฮอกกี้หญิง         

เด็กหญิง พุทธินันท ์ กันทรโชติพงศ ์ ฮอกกี้หญิง         

นางสาว ศุภิสรา วีระ ฮอกกี้หญิง         

นางสาว มาลินี วังขนาย สวัสดิการ         

นางสาว ภรณภัทร ธนะ สวัสดิการ         

 

 

 

 

 

 

 


