
รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบ้านสวนพีระมิด วันที่ 25-26 มิถุนายน 2553
ปรังปรุงล่าสุดวันที ่20 มิถุนายน 2553
อนัดับ ชือ่ นามสกลุ ชือ่เลน่ เพศ อายุ

1 อสิรยี์ ภักดอีมรพันธ์ หนูแดง หญงิ 59

2 ธนา อรณุภญิโญพล ธนา ชาย 36

3 ญาณศิา ธนารัชตกลุ เณ หญงิ 45

4 ธนวรรณ ธนารัชตกลุ วรรณ หญงิ 16

5 สมยศ สมถธัญการ ชาย 47

6 ชนารัตน์ สงิหไ์พลาศ น ้า หญงิ 43

7 นันทน์ภัส เตชติรดาทรัพย์ อมั หญงิ 35

9 พรรณพร หลงสมบรูณ์ สม้ หญงิ 33

10 พมิพ์ หลงสมบรูณ์ พมิพ์ หญงิ 59

11 ศรนัีนทนา จติทวโีรจน์ อา๋ หญงิ 40

12 ค าพล หนองยาง ออ้น ชาย 34

15 สชุาติ ปกเขยีว ตอ่ ชาย 34

16 บณุยปวณ์ี วงษ์ธนาวทิย์ เป๊ียก ชาย 38

17 พศิมยั เพ็งเภา แอ็ด หญงิ 37

18 ภาณุเมศวร์ วงษ์ธนาวทิย์ สงิโต ชาย 6

19 นุษรา โกจนิอก นุษ หญงิ 34

20 อรนุช คณหาร นก หญงิ 42

21 ธรีเมศร์ สวัสดิปั์ญญาคณุ อว้น ชาย 41

22 จรญู โกจนิอก รญู ชาย 33

23 ทพิยป์ระภา สวัสดิปั์ญญาคณุ หนึง่ หญงิ 41

24 ชตุกิาญจน์ คณหาร พลอย หญงิ

25 บษุบง บญุใส เกง่ หญงิ 54

26 ประวณีา แคม้ป์ (สกลุเดมิ-วรอไุร) แมว หญงิ 43

27 ยวุรัตน์ พันธวุงษ์ นอ้ย หญงิ 33

28 อรณุวรรณ สมถะธัญการ คดิ หญงิ 45

29 ณัฐฐภัทร์ จงอาสาชาติ หลผีงิ ชาย 11

30 รชฏ พันธวุงษ์ นูน ชาย 39

31 สรัุตน์ วงษ์บตุรดี รัตน์ หญงิ 39

32 สภุาวดี วัดพว่ง (นามสกลุเดมิ-สนีวล) หญงิ หญงิ 33

33 สเุมธ วัดพว่ง จะเด็ด ชาย 34

34 ลัดดา แกว้ลาย หญงิ 55

35 ฉลอง จันทรท์อง ชาย 51

36 แคทลยีา นัยนานนท์ ออ้ หญงิ 33

37 เศรษฐชัย พันธวุงษ์ โปรแกรม ชาย 6

38 สวุคนธ์ นเรกลุ แหวว หญงิ 52

39 สนิธุเ์พชร ทรัพยนุ์ย้ ชาย 22

40 จณุกติติ์ ประพัฒนเ์จรญิ ณุ ชาย 42

41 ธยิารัตน์ สวัสดิส์วัสดิปั์ญญาคณุ นอ้งจจีี้ หญงิ 11

42 อมร ศรริมาศกลู อะมอญ ชาย 47

43 พรทพิย์ พลยางนอก กวาง หญงิ 31

44 ปัทมา สทิธสิงัข ์ (นามสกลุเดมิ กลา้

หาญ)

ปุ่ ม หญงิ 33

45 มนชสิา ประสานไทย แน็ต หญงิ 34



46 สริพิร ศศธิรเวชกลุ พร หญงิ 45

47 พมิพพ์ศิา ศศธิรเวชกลุ หญงิ 16

48 กติกิอ้ง คณหาร กอ้ง ชาย 18

49 ศริพิร โฉมจันทร์ ตุย้ หญงิ 32

50 ศรนีวล เยาวว์รรณศริิ เกง่ หญงิ 34

51 สมศักดิ์ พันดี ชาย 62

52 ชมุสนิต์ ท าสวน ด า ชาย 39

53 ธัญญลักษณ์ หาญอดุมศักดิ์ ภา หญงิ 42

54 เตรยีมใจ กาค าผยุ (สกลุเดมิ ชรัูตน)์ ตอ่น หญงิ 49

55 ณรงคว์ทิย์ โชตนิอก ลอ๊บบี้ ชาย

56 ศลุพีร ชา่งเกวยีน มอ้ย หญงิ 48

57 วรษิฐา คา้สวุรรณ์ ปุ้ ย หญงิ 50

58 วไิลพร ทับทมิเพชร์ ออ้ หญงิ 31




