
Usher  Volunteers List

หวัหนา้กลุม่ นางธนติา สตุรธาดา

e-mail : tanitasut@yahoo.com โทร 087-706-7256

ลําดับ ชื	อ  นามสกลุ วันทํางาน
1 นางสาว ไพลนิ ปัญจศลิป 14-18

2 นางสาว ขนษิฐา พรหมสขุ 8-14,17,18

3 นาย ชยตว์ กริะนันทวัฒน์ 10,11,17,18

4 นางสาว ชลชนีิ ศริภิานุมาศ 8-11

5 นางสาว ดวงกมล คลังทอง 8,12,13

6 นางสาว ธนพร มองกะ 8-12

7 นางสาว ธัญรัศม์ รักษ์อรยิฤทธิ9
8 นางสาว นนทวรรณ เหลา่หะเกยีรติ 8-13

9 นางสาว นัชชา วจิติรโท 8-13

10 นางสาว นันทนา อัศวมานะกลุ 8-11

11 นางสาว ปัณฑติา ไชยลังการณ์ 10,11

12 นาง ภาพทพิย์ กริวทิย์ 14-18

13 นางสาว รตนิารถ ชื	นนรัินดร์ 12-16

14 นางสาว รัตนา บญุถนอมวงศ์ 17,18

15 นางสาว วศนีิ เหลา่รัตนเวช 17

16 นางสาว วันวสิาข์ เหรยีญรุง่เรอืง 12

17 นางสาว วัลณี โอฬารโชตสิถานนท์ 10,11,17,18

18 นางสาว วไิล แสงสง่าตระกลู 14-18

19 นาย วษิณุ ศรเีจรญิ 10

20 นางสาว ศทุธวดี อรรถววัิฒนก์ลุ 17,18

21 นางสาว ศภุพมิพ์ วัณโณภาศ 14-18

22 นางสาว สมฤทัย พพิัฒนศริกิลุ 7,8,14-16

23 นางสาว สริอิร โอสถสภา 17,18

24 นางสาว สภุาพร ทองคํา 14-18

25 นางสาว สภุาภัส ประดับกลู 9-11

26 นางสาว อรอนงค์ ศรสีวุทิธานนท์ 14-18

27 นางสาว อรสิรา พทิยายน 12-18

28 นางสาว อสิรยี์ เพิ	มทันจติต์ 12-16

29 นางสาว อษุา พทิยายน 14-18

คาบ A : 07.00 - 11.00 น.



Usher  Volunteers List

หวัหนา้กลุม่ นางธนติา สตุรธาดา

e-mail : tanitasut@yahoo.com โทร 087-706-7256

ลําดับ ชื	อ  นามสกลุ วันทํางาน
1 นางสาว กมลพรรณ โกษฐา 10,11,17,18

2 นางสาว กฤษณา ระพทิยพ์ันธ์ 8-13

3 นาย กานตก์นษิฐ์ แตผู่เ้จรญิ 10,11,17,18

4 นางสาว จารวุรรณ ลี 8-13

5 นางสาว จตินัินท์ ไพรสณฑ์ 8,9,12-16

6 นาย ชยตว์ กริะนันทวัฒน์ 10,11,17,18

7 นางสาว ชาํมะนาด นาวาสมทุร 10,11

8 นาย โชคชยั พงึออ่น 8-18

9 นางสาว ฐติมน อทิธพิงศพ์ันธ์ 8,9,12-16

10 นางสาว ดวงวมิล คําพทุ 10,11 

11 นาย ธรรญพรรษ ศรสีขุ 8,12,13,18

12 นางสาว นันทภรณ์ สทิธเิดชบรพิัฒน์ 10,11,17,18

13 นางสาว บรัุสกร กติพิจนน์พรัตน์ 8-13

14 นางสาว ปัทรมีา เตชะศกิานต์ 15,16

15 นางสาว ปาณัสม์ ดสีทิธเวช 8-13

16 นางสาว พันธุพ์ศิทุธ์ ธัมมวสิฐิกลุ 12,13,18

17 นางสาว พชิญส์ณีิ สวุรรณศลิป์ 13,15

18 นางสาว พชิญานนิ ถนมิกาญจน์ 8-18

19 นางสาว เพ็ญสริิ ไทยวัฒนานนท์ 10,11

20 นางสาว แพงสดุา ปัญญาธรรม 10,11,17,18

21 นาง ไพลนิ ฤกษ์จริสวัสดิ9 8,9,12-16

22 นางสาว ไพลนิ ปัญจศลิป 9-11

23 นางสาว ภริญา วรีะพันธ์ 14-18C

24 นางสาว รตนิารถ ชื	นนรัินดร์ 12-16

25 นางสาว รสิา ธนสหวรคณุ 10,11,17,18

26 นางสาว ฤชภุรณ์ วจัิกขณรั์ตนะ 10,17,18

27 นางสาว วรณา จริานพคณุ 10,11,17,18

28 นางสาว วราภรณ์ วรภาพ 14-18

29 นางสาว วศนีิ เหลา่รัตนเวช 17

30 นางสาว วันวสิาข์ เหรยีญรุง่เรอืง 12

31 นางสาว วัลณี โอฬารโชตสิถานนท์ 10,11,17,18

32 นาย วษิณุพงษ์ สขุสาคร 8-18

33 นางสาว วนี        ถวลิเวชกลุ 12-14

34 นางสาว ศทุธวดี อรรถววัิฒนก์ลุ 17,18

35 นางสาว สมฤทัย พพิัฒนศริกิลุ 9

36 นางสาว สริอิร โอสถสภา 14-16

37 นางสาว สปุรานี ตรเีภรนิ 14-18

38 นางสาว สภุาภัส ประดับกลู 9-11

39 นางสาว อรวรรณ ชลตระกลู 16-18

40 นางสาว อลนีา วฒุกิลุสนิ 14-18

41 นางสาว อังคณา วฑิรูยพ์ันธ์ 14-18

42 นางสาว อัญชลี สมุากลุ 14-18

43 นางสาว อาภารัตน์ หลนิ 14-18

คาบ B : 11.00 - 15.00 น.



Usher  Volunteers List

หวัหนา้กลุม่ นางธนติา สตุรธาดา

e-mail : tanitasut@yahoo.com โทร 087-706-7256

ลําดับ ชื	อ  นามสกลุ วันทํางาน
1 นางสาว กนกพร คงสขุ 10-18

2 นางสาว กลุวยา จารโุลจนางกรู 10-18

3 นางสาว เขมพร ประสงคท์รัพย์ 13,18

4 นาย โชคชยั พงึออ่น 17,18

5 นาย ณัฐพล โหตระกติย์ 9-12

6 นาย ทัศนาพร โตธนะเกษม 10,11,17,18

7 นาย ธนสิสร มณีรักษ์ 8-13

8 นางสาว ธัญรัศม์ รักษ์อรยิฤทธิ9 8-13

9 นางสาว ปรชิญา ถริะเลศิพานชิย์ 10-15

10 นางสาว ปวันรัตน์ ฉายประยรูโกศล 8-11,17,18

11 นางสาว ปัณฑติา ไชยลังการณ์ 9,13

12 นางสาว พรปวณี์ ผดงุสขุสริ 10-15

13 นางสาว พฤกษา พฤทธสิารกิร 8-11,13-18

14 นางสาว พัชรยี์ ชมุแสน 8-13

15 นางสาว พชิญส์ณีิ สวุรรณศลิป์ 13,15

16 นางสาว พธุติา นลิหยก 14,16-18

17 นางสาว ภัชชนก ชชูยัศรี 8-11,13-18

18 นาย มนตช์ยั ไพจติจันทร์ 14-16,18

19 นาง รัตตัญ>ู อภชินพงศกร 12-16

20 นางสาว รับพร ผดงุสขุสริ 10-15

21 นางสาว วรัญชลี ศารทลูธรรม 8-13

22 นางสาว วันวสิาข์ เหรยีญรุง่เรอืง 12

23 นางสาว วาสดิา สาวงศท์ะ 14-18

24 นางสาว สภุชิา ฤทธวิงศ์ 10-18

25 นางสาว สรัุสวดี กฤตธนชยั 14-18

26 นางสาว โสฬส อรรถจนิดา 10,11,17,18

27 นางสาว อภญิญา ยิ	งประภากร 14-18

28 นางสาว อัญชนา ทวทีรัพย์ 14-18

29 นาย อารยะ คโูบดา้ 14-18

คาบ C : 15.00 - 19.00 น.


