
 

กลุม่บรษิทัองักฤษตราง ู

ประกาศรายชือ่ผูเ้ขา้รับการอบรมสมาธโิครงการเซนลกุซจ์เีนยีส  

หลกัสตูร “วัยใส-วัยธรรม” ส าหรับผูเ้ขา้อบรม 13 – 15 ปี 

วันที ่10 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ ธรรมสถานวอ่งวานชิ จ.สมทุรปราการ 

 

เพศ ชือ่-นามสกลุ ชือ่เลน่ 

ด.ช. กฤษฎา ตันชณุห ์ โอต๊ 

ด.ช. กอ้งภพ พลายเพลดิ ออ๋ง 

ด.ช. กนัตพัฒน ์แป้นพันธ ์ บอส 

ด.ช. กติตคิม นาคเอีย่ม ซ ี

ด.ช. กติตธิชั   ศวิพรพทิกัษ์ นอ้งบมู 

ด.ช. กริตณิห ์ วสวุราภรณ์ พง้ 

ด.ช. คณบด ีเกษล า คมิ 

ด.ช. จริภทัร  แลนแคสเตอร ์ เฟิรม์ 

ด.ช. ชคทัพล พรหมณี เฟิรส์ 

ด.ช. ชนกนัต ์ วริยิสถาพรพงศ ์ กนัต ์

ด.ช. ชนภมู ิ  วริยิสถาพรพงศ ์
 

ด.ช. ชนะพงศ ์ฌอน  พนิจิคา้ ฌอน 

ด.ช. เชษฐภากร จ ารัสนโรดม กร 

ด.ช. ไชยาธร   โชตอิรณุรุง่โรจน์ อารม์มี ่

ด.ช. ณชนก   โพธวิัตถธุรรม ซนั ซนั 

ด.ช. ณัฐธัญ  พจนะลาวัณย ์ กอลฟ์ 

ด.ช. ณัฐวนิท ์จงเลศิจรรยา อารท์ 

ด.ช. ณัฐวฒุ ิภธูนกจิ นอ้งตัง 

ด.ช. ณัทณพงศ ์ จรัิฏวรกาญจน ์ นาย 

ด.ช. ณุภคั  ชยักรณ์กจิ คมิ 



เพศ ชือ่-นามสกลุ ชือ่เลน่ 

ด.ช. ตรองคณุ ทองธวชั ตรอง 

ด.ช. ธนคมน ์พรสทุธชิยัพงค ์ โก ้

ด.ช. ธนดล  ปรยิกลุ วอม 

ด.ช. ธนเดช  ค าภาวงค ์ ปัน้ 

ด.ช. ธนพัฒน ์ฉายมณี เฟริส์ 

ด.ช. ธนวัฒน ์เตวัฒตานนท ์ ฟรัง 

ด.ช. ธษิณ์ศรตุ สนุทรเีกษม พมี 

ด.ช. นรภทัร บพุโพดม นวิ 

ด.ช. ปภงักร  ศรบีศุราคัม หยก 

ด.ช. ปองณัฐ จนิดากจิประเสรฐิ ทอมมี ่

ด.ช. พงศธร เชาวกจิเจรญิ เอ็กมี ่

ด.ช. พงษ์พรีะ  พงษ์ส าราญ ปลั๊ก 

ด.ช. พทิัศน ์ โตพบิลู บั๊ก 

ด.ช. พศิษิฐ ์ชมเชย โตโต ้

ด.ช. พรีณัฐ จนิดากจิประเสรฐิ ไทม ์

ด.ช. ภรภทัร  ดา่นถาวรสรุยิะ เจีย่เจีย้ 

ด.ช. ภทัรวรี ์บญุเพ็ง นคิ 

ด.ช. ภาสวชิญ ์ชจูริวงศ ์ ปาลม์ 

ด.ช. ภรูณิฐิ ปฐมมาณศิ นอ้งณัฐ 

ด.ช. รวพิล    วอ่งวันด ี เพลง 

ด.ช. รัชพล ผึง้ส ี บอล 

ด.ช. วรนิทร  อาชาทรง ปันน ์

ด.ช. สวุจิักขณ์  พรหมณี โฟรว์วิ 

ด.ช. อชติพล  ถนอมแหยม แชป 

ด.ช. อาชา  วศิวลขิติศลิป์ แชป๊ 

นาย ธนารัตน ์ ทันธเ์นตร 
 

นาย เพชร ลักขณะวสิฏิฐ ์ เพชร 

นาย ภาคนิ บญุรอดรักษ์ จเูนยีร ์

ด.ญ. กมลวรรณ จงอานนท ์ ชาเเนล 

ด.ญ. กรณัฐ  วสวุราภรณ์ ควนี 

ด.ญ. กรวรรณ วอ่งวันด ี มกิซ ์



เพศ ชือ่-นามสกลุ ชือ่เลน่ 

ด.ญ. กลัยส์ดุา  เจรยีงโรจน์ เบส 

ด.ญ. กานตส์นิ ีกติตโิชควัฒนา เมจ ิ

ด.ญ. คณัุญญา วฒุเิลศิเดชา เมย ์

ด.ญ. จรัิญญา  โตพบิลู อุง่อุง๊ 

ด.ญ. ชาลสิา แสงจันทร ์ ออม 

ด.ญ. ฐติรัิตน ์เชวงลกัขณา มมีี ่

ด.ญ. ฑติยา  ออ้มแกว้ เฟริน์ 

ด.ญ. ณัฏฐธ์มน จันทรจ์ริดา เองิ 

ด.ญ. ณัฐวาร ี กาญจนประกาศติ ตน้ขา้ว 

ด.ญ. ณัฐสมน สลับ กะท ิ

ด.ญ. ณัฐสนิ ีสภุทัรากลุ ลกูพลับ 

ด.ญ. ทฆิมัพร ตันชณุห ์ โอ ๋

ด.ญ. ธมลพรรณ ภรูเิทเวศร ์ นอ้งกัง้ 

ด.ญ. เบญญาภา  ศวิพรพทิักษ์ นอ้งแบม 

ด.ญ. ปรยีาอร  โชตอิรณุรุง่โรจน์ ออนแอร ์

ด.ญ. ปิณฑริา พานชิเจรญิด ี เมล 

ด.ญ. เปมกิา  เลศิเธยีรด ารง เปมี ่

ด.ญ. พรพชิชา เชวงลักขณา จจีี ้

ด.ญ. พลอยนศิา  สบายสวุรรณ สตาร ์

ด.ญ. พันธน์ลนิ  โภคนิธรณ์ เมจ ิ

ด.ญ. พชิชาพร เนตรกระจา่งกลุ มกุ 

ด.ญ. พชิามญชุ ์เนตรกระจา่งกลุ มายด ์

ด.ญ. แพร ลักขณะวสิฏิฐ ์ แพร 

ด.ญ. รตกิร  พจนะลาวัณย ์ กฟิท ์

ด.ญ. รักษิณา  อชุคุตานนท ์ พลัม 

ด.ญ. รัญชนา พานชิเจรญิด ี มายด ์

ด.ญ. ลักษิกา ไพรพฤกษ์ 
 

ด.ญ. วา ลักขณะวสิฏิฐ ์ หวา่วี ้

ด.ญ. ศริประภา  แลนแคสเตอร ์ ฟ้า 

ด.ญ. สชุานันท ์ มุย้จนี มมีี ่

ด.ญ. อรชภุา   มเีอนก พัน้ซ ์



 

 

www.britishdispensary.com 

 

เพศ ชือ่-นามสกลุ ชือ่เลน่ 

ด.ญ. อสมาภรณ์  ทโูคกกรวด แยม 

ด.ญ. อกัษราภคั กติตโิชควัฒนา แกม้แกว้ 

ด.ญ. อาภามน เสอือิม่ เอนิเอนิ 

ด.ญ. อนิทริา จันทรเ์ลศิ ววิ 

ด.ญ. อไุรวรรณ เจรญิศริ ิ นดิ 

http://www.britishdispensary.com/

