
รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมโครงการเซนลุกซ์จีเนียส วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558

Sex Name - Surname Nickname

ด.ช. กรณ์ณรัฐ คงเจริญศรีศริิ มารค
ด.ช. ชนาวฒิุ วฑุฒินนัท์ อู่อู๋
ด.ช. ชยพฒัน์ โอสนานนท์ ณฐั
ด.ช. ชวกร รัตนวราห น า้มนต์
ด.ช. ชิษณพงศ์ ทวนหอม น้องตงัค์ตงัค์
ด.ช. ฐิตพฒัน์ รุ่งสวุรรณสกลุ ต้นข้าว
ด.ช. ณฐัณพิชญ์ สวุรรณหลอ่
ด.ช. ณฐัภทัร ลชีลวฒัน์ เอิร์ธ
ด.ช. ณฐัวงศ์ พึ่งวงศ์ส าราญ ตี ้ๆ
ด.ช. เณจิฎ พนัธ์เลศิ โอมเพีย้ง
ด.ช. ตรีภพ หย ่าวลิยั โอม
ด.ช. ธนโชต ิภธูนกิจ
ด.ช. ธนวฒัน์ แสนทวี บีม
ด.ช. ธิต ิองัวฒันพานิช แจ๊ค
ด.ช. ธีรภทัร อินดี พีท
ด.ช. นรุธ ศภุปีตพิร รุธ
ด.ช. น่านฟ้า จนัทร์เชือ้ น่านฟ้า
ด.ช. น า้เช่ียว บวัเลยีง น า้เช่ียว
ด.ช. บญุเลศิ ลมิวรนสุรณ์ เฮง
ด.ช. ปณธรรม ศวิไิลกลุ พร้อม
ด.ช. ปัณณวชิญ์ อินชู เปตอง
ด.ช. ปญุญพฒัน์ วงศ์สรีุย์ ก้อง
ด.ช. พงศ์พิสทุธ์ิ ส าเนาพนัธ์ น้องพอเพียง
ด.ช. พทัธดนย์ ชนุนะวรรณ เซ้นต์
ด.ช. พิรวชิญ์ นิรันพรพทุธา เอชิ
ด.ช. พีรกานต์ เจริญวงศ์ แตงโม
ด.ช. พีรพล อินดี พี
ด.ช. ภทัรพล เกิดผล เบสบอล
ด.ช. ภคัพล เกิดผล ใบบญุ
ด.ช. ยทุธา แสงสาคร บอส

ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ



ด.ช. รุจ รินทร์โชคชยั รุจ
ด.ช. วงศพทัธ์ คงเจริญศรีศริิ นโม
ด.ช. วชิรวชิญ์ สง่ทานินทร์ ทอมม่ี
ด.ช. วรวฒิุ สขุอนนัต์ หมีพห์ู
ด.ช. ศลี. บญุสงู ศลี
ด.ช. อนวชั มงัดนิด า เต้
ด.ช. อภิภ ูศภุปีตพิร ภู
ด.ช. อภิวชิญ์ วบิลูย์วฒัน์ ตนุ
ด.ช. อิงควชัร์ โอสนานนท์ นิก
ด.ช. อชุตุา ศรีบศุราคมั น้องไข่มกุ
ด.ญ. กรณ์ภสัสร งามสวุฒัน์ แอนลนี
ด.ญ. ครองขวญั บษุปะเวศ หมหูวาน
ด.ญ. จิรัชญา ทองแทง่
ด.ญ. ชลดิา ร่ืนณรงค์ น้องปัน ปัน
ด.ญ. ญาสมิุนทร์ เทพสงิห์ มุ้ย
ด.ญ. ฐิตพิร ทองย้อย ปาล์ม
ด.ญ. ณฐัชนา รักสตัย์ พาย
ด.ญ. ณฐัณิชา ยนัต์พิเศษ ปริม
ด.ญ. ณฐัธิดา ดาราสรูย์ น้องณฐั
ด.ญ. ณฐัริกานต์ จ าเรียงสขุวฒันา บริง้ค์
ด.ญ. ณฐัวรรณ ธนกิจเดชา ผกับุ้ง
ด.ญ. ณิชนนัทน์ สดเสมอ ครีม
ด.ญ. ณิชา ธีระชาติ ข้าวปุ้ น
ด.ญ. สริิรัศม์ิ งามสวุฒัน์ โอปอล
ด.ญ. ธนญักนัณ์ คงเจริญศรีศริิ โมนา
ด.ญ. ธิดารัตน์ ทองแทง่
ด.ญ. นนัท์นภสั ไม้ดดั วุ้น
ด.ญ. นนัทพชัร์ เธียรสวุรรณแสง แบม๋
ด.ญ. นิชาภา เอ่ียมเจริญ จีนน่ี
ด.ญ. นีนนารา ผาทอง น า้หนึง่
ด.ญ. ปทิตตา ส าเนาพนัธ์ น้องแพรวา
ด.ญ. ปราลดา วาสนสมสทิธ์ิ พิพพา
ด.ญ. พรรณรัตน์ ผลผะกา การ์ตนู



ด.ญ. พชัร์สติา ภวูเลศิวรวชิญ์ แพนเค้ก
ด.ญ. พชัรา ล าใยหวาน เจน
ด.ญ. พาขวญั องัวฒันพานิช จินน่ี
ด.ญ. พิชญ์ญาดา พาลกึ จินน่ี
ด.ญ. พิชญาภา บญุรักษ์ เฟรช
ด.ญ. พิมพ์มาดา รัตนเวคนิรักษ์ แอล
ด.ญ. พิมพรรษา แพงมา ตลุย์ตลุย์
ด.ญ. ภทัริกา แจ่มศรี ปลืม้
ด.ญ. ภาว ีศรีนพรัตน์วฒัน นโม
ด.ญ. ภิญญดา ไชยสขุทกัษิณ ปาล์มม่ี
ด.ญ. ภิญโญ ลมิวรนสุรณ์ โญ
ด.ญ. วนัศกุร์ บษุปะเวศ น า้ขิง
ด.ญ. วรัิลพชัร วงษ์นครินทร์ น้องแบม
ด.ญ. วริยา  ศรีสทิธิพนัธกลุ น้องเกียร์  
ด.ญ. ศศชิา ธรรมาโสภณกลุ หมวย
ด.ญ. สาริศา เยี่ยมยงชยั จีจี ้
ด.ญ. สริภทัร แซ่อึง้ มาย
ด.ญ. สริิกลุ ศรัทธาบญุ เอิน-เอิน
ด.ญ. สริินชุ  ศรัทธาบญุ
ด.ญ. อรนนัทร์ ลอมไธสง เอินทร์
ด.ญ. อสมา กมลรัตนา น้องพราว
ด.ญ. อกัษรา กมลรัตนา น้องแพรว
ด.ญ. อญัชนาภาสุ์ อศัวฤทธิกลุ น้องเนย
ด.ญ. เอวติรา บญุจนัทร์ เอม่ี

พี่เลีย้ง 3 คน
ด.ญ ธัญชนก กโุรรัตน์  อาย ุ13 ปี  ( ออม )
ด.ญ  ทอกนก  รัตน์สมบตั ิ อาย ุ13  ปี ( จิงเจอร์ )
ด.ญ  ทกัษพร  จตูระกลู  อาย ุ13 ปี  (  เพียว )


