
 1 วนั  3 วนั

นางอมรศิา * ชือ่คณุยายยงัไมช่ัดเจน

นายประวติร *

นายส ารวย  *

ชือ่ไมช่ัด *

2 ด.ญ.ขวัญบดิา ว.ั ไขตุ่น๋ สาธติเกษตร นางอาภัสสร * 1 หอ้ง 2คนื

4 ด.ญ.สาธติา เอือ้. จนู สาธติจฬุาลงกรณ์ นางสธุรีา  *

5 ด.ช.ธัญวฒุ ิ เอือ้. บอย สาธติจฬุาลงกรณ์

6 ด.ญ.โดมฤทัย นัย. อยัแอม วัฒนาวทิยาลัย

8 ด.ช.ธัฐไท ศัก. ขา้วมอลต์ อมาตยกลุ

9 ด.ช.ไททัศน ์ศัก. ขา้วโมสต์ อมาตยกลุ

10 ด.ช.อรู ิเจ. อรูิ พระมารดานจิจานุเคราะห์ นายบรรณสทิธิ ์ *

11 ด.ญ.อมู ิเจ. อมูิ พระมารดานจิจานุเคราะห์ นางปิยะดา *

12 ด.ญ.ว.ี โมโม่ อมัพรไพศาล

13 ด.ช.กวนิ ธ.ี ตะวัน เซนตค์าเบรยีล

14 ด.ญ.ณกลุ ธ.ี กลุ ธรรมภรัิกษ์ นางฐติรัิตน์ * 1หอ้ง 2 คนื

15 ด.ญ.รดา ธ.ี แกว้ ธรรมภรัิกษ์

16 ด.ญ.ปัณฑารยี ์รัต. เอแคลร์ นานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพ นางสภัิทร *

17 ด.ช.ธรีสรรค ์รัต. เคนโด ้ นานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพ

ขาดแบบสอบถาม

นอ้งปู๊ นกบันอ้งอยัแอม ช าระคา่ยใชจ้า่ยใบเสร็จเดยีวกนั

1หอ้ง 1คนื

1หอ้ง 2 คนื

กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัยด.ช.สรนันท ์ อ. ออมสนิ

อมาตยกลุด.ช.รณพรี ์บญุ. ปู๊ น

หมายเหตุ

ข้อมูลสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 3 (ระหว่างวนัที่ 30 ม.ีค. - 1เม.ย. 2556 ) ข้อมูลสมาชิกค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 3 (ระหว่างวนัที่ 30 ม.ีค. - 1เม.ย. 2556 ) 

จองทีพ่ัก

1 ด.ญ.อณัตยิา จ.ิ ตน้วา่น

โรงเรียน

3

7

ช่ือ-สกุล การเข้าร่วมกิจกรรมNO. ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น
ข้อมูลผู้ปกครอง

เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์



นางพรรณราย * 

อทัุยวรรณ *

19 ด.ช.พศินิ ช. โอหม์ ธัญวทิย์ นางสาวศริพิร *

20 ด.ญ.บณุยวรี ์ด. หมอ่นไหม อมัพรไพศาล นางทศพร  * 1หอ้ง 2 คนื

21 ด.ช.ปณุยวรี ์ ด. ใยแกว้ อมัพรไพศาล นายบัญชา *

22 ด.ช.ภมูพัิฒน ์พง. ลัค โสมาภาพัฒนา

23 ด.ช.กอ้งภพ พง. มกิกี้ โสมาภาพัฒนา

24 ด.ช.วรกร บญุ. ตลุย์ คลองสวนพลู นายเกรยีงศักดิ ์ *

25 ด.ช.กฤตนิ สา. ภผูา เพลนิพัฒนา นางกฤตยา * 1หอ้ง 2 คนื

26 ด.ช.บรุษุพัฒน ์ว.ี เกา้เกา้ เอกอโยธยา นางพัชาวรี ์ *

27 ด.ช.รณกร กนั. การฟิ์วด์ พระดงุศษิยพ์ทิยา ขาดแบบสอบถาม 

28 ด.ช.ตะวันฉาย เจรญิ.ปลาวาฬ อนุบาลดารวี ขาดแบบสอบถาม

29 ด.ช.กรธวัช วัน. เปรม อมาตยกลุ นางยวุรนิธร *

30 ด.ช.ปรยีาภัสสร ์เจรญิ.ไอตมิ วัฒนาวทิยาลัย

นายเทวัญ * บา่ย

นางอญัชล ี *

เด็กชายสมภพ *

32 ด.ญ.ฐานติา ธ. นติา อมาตยกลุ

ด.ช.เขมทัช โชค. ปีเตอร์ สาธติมหาวทิยาลัยรังสติ

นางกาญจนา *

34 ด.ญ.จดิาภา กา. มนีา วัฒนาวทิยาลัย

35 ด.ญ.ชาณดิา กา. มวิ วัฒนาวทิยาลัย

36 ด.ช.วชิชกร องั. แม็กซ์ สาธติพัฒนา นางลักขณา *

37 ด.ญ.ศศนิธร องั. มกุ สาธติพัฒนา นายวฑิรูย ์ *

นางสาวกลุ *

38 ด.ญ.อชริญา ธัม. อชิ เพลนิพัฒนา นางปวณีา * พักกบัคณุกฤตยิา แมน่อ้งภผูา

39 ด.ญ.ภญิ โพ. ปัน ราชนิี นายภวูเดช * 1หอ้ง 1คนื

40 ด.ช.อดศิร กลม. แน็ค เจรญิผลวทิยา ขาดใบสมคัร ด.ช.ธติวิฒุ ิ

41 ด.ญ.นันทยิา กลม. แนน เจรญิผลวทิยา

42 ด.ช. ธติวิฒุ ิคณุ. ป๊อก ไผทอดุมศกึษา Fax ไมช่ัด

43 ด.ญ.พชิญส์นิ ีไตร. น ้า ฤทธยิะวรรณาลัย นายสนัต ิ *

นางสมศร ี *

44 ด.ญ.ชาลสิา พงศ.์ มกุ สองภาษาระยอง นายสชุาต ิ *

นางสาววรรณด ี *

31 ด.ช.ธทัีต ตร.ี ซกูสั

18 ด.ช.แพพรหม วง. แพ อมาตยกลุ
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45 ด.ญ.ปิญชาน ์ชืน่. ป่ิน สารสาสนว์เิทศบางบัวทอง นางนุจร ี *

46 ด.ช.ธนดล อนิ. เตเต ้ สารสาสนว์เิทศบางบัวทอง นายสมลักษณ์ *

นางกลุยา *

47 ด.ญ.เพ็ญพชิชา วัฒนทวกีลุชชิา สองภาษาระยอง นางปราณี *

48 ด.ช.เลศิพสิฐิ พยคั. จโีน่ เซนตค์าเบรยีล

49 ด.ญ.ภัทรานษิฐ ์ทพิ. ปีใหม่ ราชนิบีน นายอนุวัฒน ์ * 1หอ้ง 2 คนื

รัตนาวัล *

50 ด.ญ.พมิพพ์ชิชา ทพิ.น ้าทพิย์ ราชนิบีน นางอตภิา *

51 ด.ช.ชายแดน พนัส. เสอื มงฟอรต์วทิยาลัย นางสาวอษุณากร*

52 ด.ช.กฤตณัฐ ปญุ. นวิ เซนตฟ์รังซสิเซเวยีร์ นางภักตรพ์มิล * 1หอ้ง 2 คนื เอกสารครบแตไ่มช่ัด

51 ด.ช.สริะดนัย ทา. ตน้กลา้ เอกสารไมช่ัด นางรสรนิ *

ด.ญ.ญานกิา *

52 ด.ช.กานตพงศ ์ราช. กาย อมาตยกลุ

53 ขาดเอกสารผูป้กครอง

54 ด.ช.ณัฐปคัลภ ์ส.ุ พที อนุบาลสระบรุี นายสพุจน์ * 1หอ้ง 2คนื 

55 ด.ช.พชิญตุม ์ส.ุ แพทตัน้ เกตพุชิัยวทิยา สระบรุี นางจฑุามาศ *

นางราตร ี * 1 หอ้ง 2คนื ยอดช าระ 456 บาท

นางธนพร *

57 ด.ช.ภรูชิ เพ็ญ. ภู เซนตค์าเบรยีล นางศริวิรรณ *

58 ด.ญ. นภสร  จัง. * ไมเ่อกสารการสมคัร

59 ด.ญ. เบญญาภา  ถวัล.เบญ วัฒนาวทิยาลัย

60 ด.ช. วราภาส  ถวัล. ไบรท์ กรงุเทพครสิเตยีน

61 ด.ช. พสิษิฐ ์ ลาภ. กซั สาธติเกษตร น.ส. เพชรรัตน์ * 1หอ้ง 2คนื 

62 ด.ญ. เพ็ญพชิชา วัฒ. ชชิา สอนภาษาระยอง นาง ปราณี * ครบ

63 ด.ญ. พรมิานนท ์จัน. พรมีา อนุบาลวัดปรนิายก

64 ด.ช. ศริณั์ฐ จัน.

65 ด.ญ. อภริตา จัน. อนิเตอร์ วัฒนาวทิยาลัย นางถนัดพร *

66 ด.ญ. กานตร์ว ีกรีต.ิ จ๊ักจี่ วัฒนาวทิยาลัย  ขาดแบบสอบถาม

67 ด.ช. ปภาวนิ  กร. ไนซ์ อนุบาลสระบรุี

ด.ช.ณัฐวรรธน ์นัน.56 อะตอม สาธติประสานมติร

น.ส. มนชนก  *
ขาดใบสมคัร ด.ช. ศริณั์ฐ

นางรุง่ฤด ี 
*

นางสดุารัตน ์
*



68 ด.ญ. ทัดดาว  ม.ี ใบเตย เสาไหวมิล

69 ด.ช. ปัณณ์ ล.ี ปัน เซ็นตค์าเบรยีล นางพณิทพิย ์ *

70 ด.ช.เลศิพสิฐิ  พยคั. จโีน่ เซ็นตค์าเบรยีล

นางฉันทชิา *

นายคชา  *

นางชนติา *

นายณรงคศ์ักดิ ์ *

73 ด.ญ.ภคลนีา พง. ฌแตม เซนโยเซฟคอนเวนต์ นายพชิติ 

74 ด.ช. ภมีป์ พงษ์. อองเตอร์ กรงุเทพครสิเตยีน น.ส.พรพา 

75 ด.ญ.ตามตน น.ิ ตา่ง ราชวนิติประถม นางสภุาพร 

76 น.ส.ชญานศิ  รัก. เพือ่น สรุนารวีทิยา น.ส.อนัตยา * ขอยกเลกิคา่หอ้งพักวันที ่29 

นายวฒุศิักดิ ์ *

นางนชิาภา  *

ด.ช.ธชธร  *

78 ด.ญ.กญัญาพัชร นอ้ย.มะปราง อมัพรไพศาล

79 ด.ญ. จดิาภา นอ้ย. แตงกวา อมัพรไพศาล

80 ด.ญ.ศรธีรา   โน ฮนัน่าห์ ประภามนตรี

81 ด.ญ. กนกพร ค.ุ นุ่น มารดาวนารักษ์

82 ด.ช.วรากร ค.ุ เวยีร์ มารดาวนารักษ์

83 ด.ช.ธนัช บัว. ปลืม้ เซนตค์าเบรยีล นายสราวฒุ ิ * 1หอ้ง 2คนื ขาดแบบสอบถาม

101 ด.ช.พชร  สขุ. พัดโบก อนุบาลพระนครศรอียธุยา นางพรรษวรรณ  *

102 ด.ช.ภรูชิ  เน. ทองเกา้ อนุบาลพระนครศรอียธุยา

103 ด.ญ.วนิติา  ไพ. นอ้งไผ่  เซ็นฟรังซลิซาเวยี นางสนัุนทา  *

104 ด.ช.พริชัช  พ.ิ เก็ต พชิญศกึษา นางสจุจจิพร *

105 ด.ช.อรยิธ์ัช พ.ิ กว๊น พชิญศกึษา นางสจุจจิพร *

106 ด.ญ.พรียา  เลศิ. แซน ราชนิี นางศลุ ี *

107 ด.ช.กฤตภพ  รุง่. นอ้งวนิ อรรถมติร นางอนิทริา *

108 ด.ญ.ภัคจริา  หนู. มิน้ท์ อนุบาลระยอง ใบสลบิไมช่ัด

109 ด.ช.ธรี ์ มหา. นอ้งธรี์ สาธติปฐมวัย มรถ.อยธุยา

110 ด.ช.ศรจุน ์ ถา. ยจูนี อมาตยกลุ นางสติา *

111 ด.ญ.ชนาภา  ส.ี แตงโม ชนันธรวทิยา นายนเิวช  *

112 ด.ช.พนธกร  กอ้ง. การด์ เซ็นตค์ารเ์บยีล นายพงษ์ศักดิ ์ *

71 ด.ช. มฆวัน สนิ. โมเด็ม สาธติเกษตร

72 ด.ญ. ธัมมกิา  สงั. ววิ ราชวนิติประถม

นางรุง่ฤด ี 
*

ยกเลกิคา่หอ้งพัก คนื1,400 บาท)

77 ด.ช.ศภุกร ญา. เอก อมัพรไพศาล

ขาดใบสมคัรผูป้กครอง

นางนงเยาว ์ *

*
1หอ้ง 2คนื 

นางศรวีงศ ์ *



113 ด.ญ.อุน่ใจ  นา. เกา้ สตรวีทิยา นางนพรัตน ์ *

114 ด.ญ.ปิยาภา  บญุ. นอ้งภา อนุบาลพันธพ์ศิวัฒนา นายปิยะพงษ์ * *

115 ด.ช.ภรูวิัจน ์ องั. โบ๊ท เซ็นตด์อมนิคิ นางสาวปรยีนันท ์

116 ด.ช.ญาดา  อดุ. ยนีส์ สาธติเกษตรศาสตร์ นายกฤชชาต ิ * 1 หอ้ง 2 คนื

ญาดา *

117 ด.ช.สปิปภาส ลา. เจเจ อรรถมติร นางสาววรนิทรฐ์ติา  

118 ด.ช.สปิปกร ลา. เจแปน อรรถมติร นางสาววรนิทรฐ์ติา  

119 ด.ช.นธิาน  คดิ. อนุราชประสทิธิ์ นางอรอมุา  คดิการ สมคัรรุน่ 2 

120 เด็กชายธรีดนัย  ดวง. ธี วัดเขยีนเขต นางสาวประภาพร  *

121 เด็กชายกนัตพัฒน ์ ดวง.สอง วัดเขยีนเขต นางสาวประภาพร  *

122 ด.ช.ชวภณ  หัว. นน อรรถมติร นางศรัญญา * 1 หอ้ง 2 คนื 

123 ด.ช.พงศป์ณต พัว. ณต อรรถมติร

124 ด.ญ.ภัททยิา พัว. นารเ์นบี ราชนิี นายไกรสร  *

125 น.ส.ปณุญดา  อนิ. พลอย อสัสมัชัญ นางษิญาภา อนิทรสขุมุ*

126 ด.ช.บรนิทร ์ ตร.ี ไมส่ง่ใบสมคัร นางสาวสชุาดา * 1 หอ้ง 2 คนื

127 ด.ช.ณรงคช์ัย  ตร.ี ไมส่ง่ใบสมคัร นายบวรศักดิ ์ *

128 ด.ญ.ธัญลักษณ์  ตร.ี ไมส่ง่ใบสมคัร

129 ด.ช.ศภุกจิ ธรี. ไมส่ง่ใบสมคัร

130 ด.ญ.ธัญณัฐ  ทะ. อลัเตอร์ สวนกหุลาบวทิยาลัยรังสติ นางสเุพ็ญ  *

131 ด.ญ.ปัณพร  ชา่ง. จาวา่ อมัพรไพศาล

132 ด.ช.ศริพิงษ์  อมร. ไมส่ง่ใบสมคัร

133 ด.ช.พเิชษพงษ์  อมร. ไมส่ง่ใบสมคัร

134 ด.ช.อภสิทิธิ ์ อมร. ไมส่ง่ใบสมคัร

135 ด.ญ.ณัชชารยี ์ กลอ่ม.ยง้ยี้ อนุบาลปทมุานี

136 ด.ญ.ณัฎฐนันท ์ กลอ่ม.นอ้งลี่ อนุบาลปทมุานี

137 ด.ญ.ศศกิาล  โชต.ิ นอ้งไหม ศริวิัฒนว์ทิยา

138 ด.ญ.วรีณัฎฐา  กจิ. ออม อสัสมัชัญ นางธนาทพิย ์ *

139 ด.ช.วรทิธา  เทพ. แต็งค์ สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์ นางอรนุช *

140 ด.ญ.วรัสนันท ์ เทพ. ติ๊งค์ สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์

141 ด.ช.พลฐมิา  สวุ.ิ นอ้งเฟิรส์ ธัมมสริศิกึษา นางฐติมิา  *

142 ด.ญ.ชนัญญา  ค า. แพร เทวนิพัฒนา นางสาวเยาวลักษณ์ * 1 หอ้ง 2 คนื

143 น.ส.กรกนก  ค า. พลอย เทวนืวัฒนา นายศักดา  *

144 ด.ญ.จรัิญญา บญุ. เชยีร์ สารสาสน ์เอกตรา



145 ด.ช.ธรีเจต  บญุ. เชยีส สารสาสน ์เอกตรา

146 นายคมฑตั  บญุ. แชมป์ สารสาสน ์เอกตรา

147 ด.ช.ศริะ  บญุ. เบนซ์ สารสาสน ์เอกตรา

148 ด.ช.ดฐิธนวัฒนฺ  จติร.นอ้งนโม ยวุพัฒน์ วรศิธรี ์ * 1 หอ้ง 2 คนื

149 ด.ญ.อรทัย  วอ่ง. โฟร์ ฐานปัญญา

150 ด.ช.อรทัย วอ่ง. เษม ฐานปัญญา

151 ด.ช.กบัตัน  ไชย. ปัน ปัน โสมาภานุสรณ์ อชุา *

152 ด.ญ.เพยีงรัก ปัญ. ขา้วหอม อามาตยกลุ

153 ด.ช.ตะวันผล โต. ซนั Tawan Homschool *

154 ด.ญ.ณัฏฐนชิชา พัฒ. มนินี่ สองภาษาลาดพรา้ว นางชารยิา *

155 ด.ช.จริภัค บดุ. กปัตัน เซนตด์มินิคิ *

156 ด.ญ.ภัคจริา  หนู. มิน้ท์ อนุบาลระยอง นายโฆษิต *

157 ด.ช.จรัิฐโชต ิอยู.่ นน ชลประทานวทิยา

158 ด.ช.สริวิฒุ ลลติ. เตโต ้ อสัสมัชัญศรรีาชา 2 คน

159 ด.ญ. วรนษิฐา เอก. แบลล์ เซนตฟ์รังฯ 3 คน

160 ด.ญ.ปนชิญา เอก. บมี เซนตฟ์รังฯ

161 ด.ญ.ณัฐวรา เอก. บวิ เซนตฟ์รังฯ

162 ด.ญ.สริปิระภา ป. หมงิ เซนตฟ์รังฯ

167 ด.ญ. ศริภัิสสร เรอืง. มะพรา้ว พระต าหนักสวนกหุลาบ นรัินดร ์ *

168 ด.ช.ไกรวชิ เรอืง. มะเฟือง พระต าหนักสวนกหุลาบ เขมสิรา *

169 ด.ญ.ลามดิา ล.ิ เอม ราชนิบีน

170 ด.ญ. สริพัิกตรา โล. แพม มาแตเดอวีทิยาลัย

171 ด.ญ. กรชนก ดวง. เมย์ ผะดงุศษิย์

172 ด.ช. สรัณยภั์ทร ์จันทร.์โออชิ ิ สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์

173 ด.ญ.อรชพร พรอ้ม. นา้หวาน บา้นพลอย

174 ด.ช.พสิษิฐ ลาภ. กซั สาธติเกษตรศาสตร์ เพชรรัตน์ * 1 หอ้ง 2 คนื

175 ด.ช.กฤตภพ  รุง่. ดนิ อรรถมติร *

176 ด.ญ.ชมมน สม. วา่นน ้า สาธติเกษตรศาสตร์

178 ด.ช.ภวูดล ว.ิ ภมูิ อนุบาลนครปฐม พัชนี *

179 ด.ช.ภมูทัิศน ์ว.ิ ภมี อนุบาลนครปฐม






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































