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รายชื่อผูผานเขารวมกิจกรรม ACE Youth Camp 2022

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-สกุล ชื่อเลน

1 นาย เกงกาจ วนรัตน ฟอรด

2 นางสาว กมลชนก ทรัพยสุนทร นับพลอย

3 นาย กรภพ ทองปรางคนอก ไวน

4 นางสาว กรรณิการ คํามี มายด

5 นางสาว กัญญา แยมเดช บิว

6 นางสาว กันติชา ชัยโกศล ปอป

7 นาย คมนชนสรณ ภควัตสุขชัยกุล คม

8 นางสาว จรัญดา ลัคนเลิศประเสริฐ มินนี่

9 นางสาว จันทรศรี ดาวเรืองจรูญ นิมา

10 นาย จิรเดช นิยมไทย ซัน

11 นางสาว จิรัชยา มิ่งแกว บัว

12 นางสาว จีราภา วงพรมษา มายด

13 นางสาว จุฬารัตน สูตรชัย ไกนา

14 นางสาว ฉัตรประภา แวววงศ การตูน

15 นางสาว ชนากานต เอกจันทร เชียร

16 นาย ชูตะ เคียวตานิ ชูตะ

17 นางสาว ญพิมพกิติ์ สิงหคะสะ ดรีม

18 นางสาว ฐิติมา สุนันท มด

19 นางสาว ฐิติรัตน วงคจันทร มายด

20 นางสาว ณภัทร จิตตวิสุทธิกุล พิม

21 นาย ณัฐชนน ไตรธรรม นาโน

22 นางสาว ณิชชารีย เปนเอกชนะศักด ธันย

23 นางสาว ณิชารีย นิติการ เชอรรี่

24 นาย ดํารงค ทองเจาะ ดํา

25 นาย ตรีวิทย สวัสดี แบงค

26 นางสาว ทัศนารีย วิเศษรจนา เกล

27 นางสาว ทิวาพร ธานี จอย

28 นาย ธเนศวร ศิลจักร เวฟ

29 นาย ธนรัฐ สมนอย โอม

30 นาย ธนวัฒน ตาลสุข ดิว

31 นาย ธนสิน ยวงลําใย สิน

32 นาย ธนิตสวัสดิ์ ศิริรัตน เพชร
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33 นาย ธรรมวุฒิ ดีเจริญวิรุฬ ฟอรด

34 นางสาว ธศินี ธนวุฒิคติวรกุล เจล

35 นาย ธีรภัทร แดงสะอาด ตุย

36 นางสาว จริญดา ลัคนเลิศประเสริฐ มิกกี้

37 นางสาว นภัส ดิษยบุตร ปน

38 นางสาว นภัสสร คงพลปาน นิ้ง

39 นางสาว นริสา จักรภีรศิริสุข อลิส

40 นางสาว นลัท ดิษยบุตร ปุน

41 นางสาว นวพรรษ ยอดดี พลอย

42 นางสาว นวินดา อัศวไชยชาญ นํ้าฝน

43 นางสาว นันทนภัส พงศวิฑูรย แนน

44 นาย นายประหยัด เสือชูชีพ พะหละเออ

45 นางสาว นินูรีฮัน ปาแตปูเตะ นิอัง

46 นาย ปฏิมากร ดวงเกษมสุข Hill

47 นางสาว ปนัดดา วิริยะสกุลสุข แพร

48 นางสาว ปภาวรินทร สุดแดนไพร เบ

49 นางสาว ปรียาพร ชัยนาม เปย

50 นางสาว ปวิตรา ศรีวนิชย ตาว

51 นาย ปาณสิน เหมือนแสง นิว

52 นางสาว ปาณิสรา ชาวไทย ตังหวาย

53 นาย ปารมี ปฐมชัยวัฒน ตัง

54 นางสาว ปาริฉัตร จันบํารุง กิ่งหลิว

55 นาย ปย ภักดีจิตต ปเตอร

56 นาย ปุรชัย สุขัคคานนท เน็ก

57 นางสาว พลอยไพลิน ขันแกว มานา

58 นางสาว พลอยชมภู วิชัย พลอย

59 นางสาว พลอยธัญญา ยินดีรัก พานิชภักดิ์ พลอย

60 นาย พสิษฐ ชูฤทธิ์ Pound

61 นางสาว พัชชานาถ กฤตานันทน ออกัส

62 นาย พัทธพล ชูสี เกม

63 นาย พิเชฐ สังขทอง เบนท

64 นางสาว พิชญา จันทรเขียว อวน

65 นาย พิสิษฐ ภักดีวิวัฒนกุล บอส

66 นางสาว ฟาติน ยูโซะ ฟาติน
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67 นาย ฟรฎอน อาแวเตะ ดอน

68 นางสาว ภัชชา มาสกุลรัตน แซน

69 นางสาว ภารวี กองทองนอก วิว

70 นางสาว ภิรมยพร วิระศักดิ์ เปย

71 นางสาว เมลิสสา โลเรนเกล ลิสสา

72 นางสาว มาลิตา ไทยประดิษฐ ไข

73 นางสาว มุทิตา ครุธเครือ บีม

74 นางสาว ยัสมี ฮะซา มิ้น

75 นางสาว รุงไพลิน แซโซง ฮันนาห

76 นางสาว วนัสวรรณ จันทรสูตร อิง

77 นาย วรกานต กันธะพรม นน

78 นางสาว วศิณี เรืองขาว โบว

79 นางสาว วาสนา อังเปรม วาส

80 นางสาว วาสินี บุญนวล พลอยวา

81 นางสาว วิวรรธณี รอดพวง อั้ม

82 นาย วิศรุต มณีนาค ไตเติ้ล

83 นาย วีรชัย จันทรเมืองไทย ที

84 นางสาว โศรดา แกลวนอย โม

85 นาย ศราวุฒิ พฤกษา สอง

86 นาย ศักดิพัฒน สามสุวรรณ ปราชญ

87 นาย ศุภกร ผาสุข Mart

88 นาย สิปโปทัย เกตุจินดา สิปโป

89 นางสาว สิริกร ปานเผือก บิว

90 นางสาว สุกฤตา สงรุงโรจน ฟา

91 นางสาว สุธัญญา ถิ่นนาเมือง เกไก

92 นางสาว สุลัดดา สมานบุตร ไอซ

93 นางสาว ไอริณ มีจันทร มายด

94 นาย อนุชา แกวศรี อนุ

95 นางสาว อมาวสุ สินธุชัง อุม

96 นาย อัครพันธ ทวีศักดิ์ ไอซ

97 นางสาว อานีซ โตะพง อนิส

98 นางสาว อาริษา แกวเขียว เจี๊ยบ

99 นาย อินทัช เกียรติซิมกุล โอม

100 นางสาว อิสริยาพร วรทิศ อองฟองต


