
รายชื่อเด็กและเยาวชน เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าค่าย Cyber Avenger Camp (อายุ 12-14 ปี) 

วันที่ 20 มีนาคม 2564 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 2562 0951 ถึง 6 ตอ่ 622597 

** ปิดรับการยืนยันเข้า Audition ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. ** ** 
 

ส าหรับเยาวชนอายุ 9-11 ปี จะเข้าค่ายช่วงเดือน ตลุาคม 2564 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

1 ด.ญ. Ae Trai 

2 ด.ช. Chayapon Jiangjenjad 
3 ด.ญ. Kannapat Sukhumalaphan 

4 ด.ช. KORN KANWERAYOTIN 
5 ด.ญ. Natthikan Boonruang 

6 ด.ช. Nutthapat Sumanont 

7 ด.ช. Seksit Amnuaychai 
8 ด.ช. Thanawan Kitvisa 

9 ด.ช. กนกพล ชาริโท 

10 ด.ช. กมลภพ ยอดล ้า 
11 ด.ช. กฤตพรพรหม  ระวีพรพิศาล 

12 ด.ช. กฤตภาส วิชัยดิษฐ 

13 ด.ช. กฤตภาส กิตติพิทยากุล 
14 ด.ช. กฤตภาส ธนาผลไพบูลย์ 

15 ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส 
16 ด.ช. กฤตยชญ์ เล็กเครือสุวรรณ 

17 ด.ช. กฤติเดช วงษ์ศรีแก้ว 

18 ด.ช. กฤติธี ฉายแสง 
19 ด.ช. กฤติธี  สุขะวัธนกุล 

20 ด.ช. กฤติน  สาธิตคณิตกุล 

21 ด.ช. กวี มัธยันต์ 
22 ด.ญ. กัณณภัทร สุขุมาลพันธ์ 

23 ด.ช. กันณพงศ์ มณีเนตรกุลนันท์ 

24 ด.ช. กันต์ณัท  บาสเนท 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

25 ด.ช. กันตพัฒน์ ชมชื่น 

26 ด.ช. กันตภณ ณ สงขลา 
27 ด.ช. กันต์ศมป์ รัชตะทรัพย์ 

28 ด.ช. กันติทัต  ชะนะหาญ 

29 ด.ช. กิตติกวิน สุทธิพันธุ์ 
30 ด.ญ. กิตติญา บุอ่อน 

31 ด.ช. กิตติ์นภัส เฮงสกุลวัฒน์ 
32 ด.ช. กิรกร พันธุ์ชัย 

33 ด.ช. กุลนันทน์ ทิมินกุล 

34 ด.ช. กุลโรจน์ ก้าจรจรุงวิทย์ 
35 ด.ช. เกล้า ทนะขว้าง 

36 ด.ญ. แก้มใส ร่างเล็ก 

37 ด.ช. ไกรวิชญ์  สุขมะณี 
38 ด.ญ. เขมจิรา  ใสสด 

39 ด.ช. คณพศ เอกตระกูลเกษม 

40 ด.ช. คมน์อิทธิ์ สุภาพจริตกุล 
41 ด.ช. ครองธรรม ศรมณี 

42 ด.ช. จตุพร จอมแสง 
43 ด.ช. จารุกิตต์ อาจค้า 

44 ด.ช. จารุเดช ศรีกลัด 

45 ด.ญ. จารุมน สันติสิริสมบูรณ์ 
46 ด.ช. จิตตพนธ์ อารีย์รักษ์ 

47 ด.ช. จิรพงษ์ ทัศนะชัยโรจน์ 

48 ด.ช. จิรพัฒน์ โพธิ์ชัย 
49 ด.ช. จิรภัทร์ ตั งจิตเจริญพงศ์ 

50 ด.ช. จิรัฏฐ ์ กิตติรัชพงษ์ 
51 ด.ช. จิรัฏฐ ์ ลิ มสมบุญชัย 

52 ด.ช. จิรายุ  พานเอกกุล 

53 ด.ช. จิรายุ   สิทธิพร 
54 ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์ 

55 ด.ญ. จุรีรัตน์ ทิพย์ฝั้น 

56 ด.ช. เจษฎากร  เบญจวิกรัย 
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57 ด.ช. ฉัตรชนก ดีชู 

58 ด.ญ. ชญาภา จายนียโยธิน 
59 ด.ช. ชนนพัฒน์  ยิ่งผลพิบูลพร 

60 ด.ญ. ชนากานต์ อังวราวงศ์ 

61 ด.ช. ชนินธร  พันธุศาสตร์ 
62 ด.ช. ชยพล แซ่จึง 

63 ด.ช. ชยพล อึ งพานิช 
64 ด.ช. ชยพล ชัยณรงค์ 

65 ด.ช. ชณพล พงศ์ไทย 

66 ด.ญ. ชัญญา รัชตะทรัพย์ 
67 ด.ช. ชัยชวินทร ์ จลจบ 

68 ด.ช. ชัยภัทร เพ็ญศรี 

69 ด.ช. ชัยยานุภาพ ทองทิพย์ 
70 ด.ช. ชินดนัย สุดประเสริฐ 

71 ด.ช. โชคทวี แสงสว่าง 

72 ด.ช. แซมยูเอล พาร์คินสัน 
73 ด.ช. ฌิเฎฬา  วองวู 

74 ด.ช. ฌิเฎฬา นาธัน วองวู 
75 ด.ช. ญาณวัฒน์ ทรัพย์เฉลิม 

76 ด.ช. ญาณวิชญ์ สิริปัญญาวิทย์ 

77 ด.ช. ฐปนกร จิตต์วิบูลย์โสภณ 
78 ด.ญ. ฐิติมา พรมมาตร 

79 ด.ช. ณฐกร ลี รัตนพานิชย์ 

80 ด.ช. ณตะวัน เทียมสมชาติ 
81 ด.ช. ณปณต  เตชะเสน 

82 ด.ญ. ณปภัช ศริพันธุ์ 
83 ด.ช. ณพวุฒิ ปานเจริญ 

84 ด.ช. ณภัทร ดุษฎี 

85 ด.ญ. ณภัทรชญา ฤทธิเดชด้ารงกุล 
86 ด.ช. ณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล 

87 ด.ช. ณัฎฐปพน พรรณพงาพันธุ์ 

88 ด.ช. ณัฏฐ์  ธ้ารงสิทธิสีห ์
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89 ด.ช. ณัฏฐกิตต์  เทียนประนมกร 

90 ด.ช. ณัฏฐชัย  เกียรติวัชรชัย 
91 ด.ช. ณัฏฐ์ธนัน จารุศุภเสถียร 

92 ด.ช. ณัฏฐ์ภูร ี สงวนพานิช 

93 ด.ช. ณัฐนันท์ ธีรวรวิทย ์
94 ด.ช. ณัฐพศุตม์ ปาแดง 

95 ด.ช. ณัฐพัชร์ รัตนไพบูลย์ 
96 ด.ช. ณัฐพัชร์ คงวงศ์สุภัค 

97 ด.ช. ณัฐพัทธ์ ถมยา 

98 ด.ช. ณัฐวรรธน์  เจริญศรี 
99 ด.ญ. ณัฐวศา พ่วงพี 

100 ด.ช. ณัฐวัตร แก้วเอ่ียม 

101 ด.ช. ณัฐวิชช ์ เมืองสถิตย์ 
102 ด.ญ. ณิศา สมบูรณ์ 

103 ด.ช. ณัฐพล ศรีจรรยา 

104 ด.ช. ดนุพัฒน์ ศรีธรรมสิทธิ์ 
105 ด.ช. ตรัยรัตน์ เปี่ยมมณี 

106 ด.ช. ตรีภพ หย่้าวิลัย 
107 ด.ญ. ตะวันวาสน์ คูสิทธิผล 

108 ด.ช. ตุณานนต์ รังสีมงคล 

109 ด.ช. ตุลยวัตน์ผม   สร้อยพา 
110 ด.ช. เตชิต สิทธิถาวร 

111 ด.ญ. ทอฝัน วรบรรพต 

112 ด.ช. ทักษ์ดนัย บุญสุวรรณ 
113 ด.ช. ทัศน์พล ขยันกิจ 

114 ด.ช. ทัศนะ  มีแก้วกุญชร 
115 ด.ช. ทานุทัต อัจฉริยะประดิษฐ์ 

116 ด.ช. เทียนพรรษา ใจปัญญา 

117 ด.ช. ไทธัญญ์ ถึงสุข 
118 ด.ช. ธงชัย นากดี 

119 ด.ช. ธนกร โรจน์วีะร 

120 ด.ช. ธนกร ป่าไม้ 
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121 ด.ช. ธนกร กิตติรัชพงษ์ 

122 ด.ช. ธนกร พรธนาชัย 
123 ด.ช. ธนกร สุขรัตน์ 

124 ด.ช. ธนกร  จ้าปา 

125 ด.ช. ธนกร   โอภาสเดชากิจ 
126 ด.ช. ธนณัฏฐ ์ อัครอธิวัฒน์ 

127 ด.ช. ธนดล อ่อนจันทร์ 
128 ด.ช. ธนนท์ เรืองสวัสดิ์ 

129 ด.ช. ธนบดี  บุญทะนันท์ 

130 ด.ช. ธนพัฒน์ แดงประเสริฐ 
131 ด.ช. ธนภัทร สุธรรมภาวด ี

132 ด.ช. ธนภัทร บุญฤทธิ์ 

133 ด.ญ. ธนมน ธนวัฒน์วรากร 
134 ด.ช. ธนวัฒน ์ เฝ้าทรัพย์ 

135 ด.ช. ธนวิชญ ์ รักษาสุทธิพันธ์ 

136 ด.ญ. ธนัญชภร ผุดผ่อง 
137 ด.ช. ธนิก  ธนาธรรมนันท์ 

138 ด.ญ. ธนิศา ลิ มวิศิษฏ์สกุล 
139 ด.ช. ธภัทร  ตรังตรีชาติ 

140 ด.ช. ธรรมพร  สุมล 

141 ด.ช. ธรรมภณ ชูบรรจง 
142 ด.ช. ธรรมาวุธ สุวรรณพงค์ 

143 ด.ช. ธรรศณัจฐ์ ทัศนะชัยโรจน์ 

144 ด.ช. ธราธิป  หนูแก้ว 
145 ด.ช. ธฤต  อันทับ 

146 ด.ญ. ธัญญพัทธิ์  ทัศกุล 
147 ด.ญ. ธันชณก ชูสวัสดิ ์

148 ด.ช. ธาดา มานะรวยสมบัติ 

149 ด.ญ. ธารธีปภา มูลลือ 
150 ด.ช. ธาวัน อรุณอุดมชัย 

151 ด.ช. ธิติพัทธ์ ชินพานิชย์ 

152 ด.ช. ธิปเดช ศีลบุตร 
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153 ด.ช. ธีรนันทร์ ไกรเพชร 

154 ด.ช. ธีรศักดิ์  ธิติอัครศักดิ์ 
155 ด.ช. ธีรเศรษฐ ลิ มปิสุรีย์ 

156 ด.ญ. ธีรารัตน์ ธีราพิริยกรณ์ 

157 ด.ช. ธีรุต เกียรติภิญโญพร 
158 ด.ช. แธนพ์คุณณ์ ตั งเสริมวงศ์ 

159 ด.ช. นพรุจ  ชีวาสุขถาวร 
160 ด.ช. นรภัทร ด้ารงกิจพัฒนากร 

161 ด.ช. นราวิชญ์ สระสรม 

162 ด.ช. นราวิชญ์ สนิทนอก 
163 ด.ช. นวีย์ธรรศ ทรัพย์แสง 

164 ด.ช. นันทกร วิชากรกุล 

165 ด.ญ. นันท์นภัส บุญจริง 
166 ด.ญ. นันท์นภัส ชุมพล 

167 ด.ญ. นันทน์ภัสร์ กีรติพิชญ์ 

168 ด.ช. นันทพัฒน์ สุกแก้วณรงค์ 
169 ด.ช. นันท์มนัส ฮดค้า 

170 ด.ช. นิโคลาส ดอนซิค 
171 ด.ช. นิติสิทธิ์ เปรมสัตยเทวา 

172 ด.ช. นิปุณ  กลับรอด 

173 ด.ช. นิพพิชฌน์ มณีนันท์ 
174 ด.ช. แน่จริง พิรุณพันธ์ 

175 ด.ช. บรรณวิชญ์ อ่ิมขาว 

176 ด.ช. บวรพจน์ เคนค้า 
177 ด.ช. บุญวัฒน์ พันธุ 

178 ด.ญ. บุษราภรณ์  ปริสุทธิ์สุนทร 
179 ด.ญ. เบญจพร  ประดิษฐ์วีรวงษ์ 

180 ด.ญ. เบญญาภา ชัชวาลวิจิตร 

181 ด.ช. ปฐมพงษ์ ชื่นเกษร 
182 ด.ญ. ปณาลี จันทร์เพ็ญ 

183 ด.ช. ปพน  วาวงศ์มูล 

184 ด.ช. ปภังกร ศรีบุญจิตร 
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185 ด.ช. ปรมัตถ์ ไกรตระกูล 

186 ด.ช. ปรมัตถ์ รอดบุญ 
187 ด.ช. ปรเมธ กิ่งวิสิทธ์ 

188 ด.ช. ประชาภิวัฒน์ สุวรรณประเวก 

189 ด.ช. ปรัตถกร จันทร์หอม 
190 ด.ช. ปราชญ์ อ้าพนธ์ 

191 ด.ญ. ปราญชลี ศีลศรัทธา 
192 ด.ช. ปริญ มิตรารัตน์ 

193 ด.ช. ปวเรศ  ศิลาบุตร 

194 ด.ช. ปัณณ์ ดิสนีเวทย์ 
195 ด.ญ. ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล 

196 ด.ช. ปิติพัฒน์ เรืองหิรัญโภคัย 

197 ด.ช. ปิติภูมิ  ศริพันธุ์ 
198 ด.ช. ปิยภัทร ขันธุลา 

199 ด.ช. ปุณย ์ อัศวนพเกียรติ 

200 ด.ช. ปุณยธิษณ์  ศรีสลวยกุล 
201 ด.ช. พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ 

202 ด.ช. พชร ทรัพย์สถาพร 
203 ด.ช. พชร เปรมมานนท์ 

204 ด.ช. พณวรรธน์ จิรเลิศปฏิภาณ 

205 ด.ช. พนธกร สิงห์สถิตย์ 
206 ด.ญ. พนิตพิชา ชนาน้า 

207 ด.ญ. พรชนิต  ชัยธรรมโชค 

208 ด.ช. พรประสิทธิ์ พราหมณ์โต 
209 ด.ช. พรรษธร  วิงวอน 

210 ด.ช. พลวัฒน์  พาทัน 
211 ด.ช. พศวัต จุลทรัพย์โภคา 

212 ด.ช. พสิษฐ์ สวัสดิ์พงษ์ 

213 ด.ญ. พัชราภรณ์ เวลุตัง 
214 ด.ญ. พัณณ์ชิตา ลิมิตเลาหพันธุ์ 

215 ด.ช. พันธุ์สุธีร์ วายุเหือด 

216 ด.ช. พัสพนธ์ ณัฐนันท์ธร 
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217 ด.ญ. พิชชานันท์ ฐิติจรัสอัญกุล 

218 ด.ช. พิภู ภาครัศมี 
219 ด.ญ. พิมพ์ชณิกานต์ ชาติกานนท์ 

220 ด.ญ. พิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักดี 

221 ด.ช. พิรวิชญ์ นิรันพรพุทธา 
222 ด.ช. พีรเดช ตันติถาวร 

223 ด.ช. พีรพงศ์ เงาจีนานันต์ 
224 ด.ช. พีรพาส วงษ์หอม 

225 ด.ช. พีระพงศ์  จันทร์หอม 

226 ด.ช. พีรัชชัย ถังทอง 
227 ด.ช. พีรันธร จันทวี 

228 ด.ช. พุฒิพงศ์ จันทร์หอม 

229 ด.ช. เพชร  พัฒนาสุทธินนท์ 
230 ด.ญ. เพ็ญพิชญา วรภูมิพิสิทธิ์ 

231 ด.ญ. แพรวนารา แสงส้าราญ 

232 ด.ญ. ภคมน โฆษิตปาลิน 
233 ด.ช. ภควัตน์ บรรจงแต้ม 

234 ด.ช. ภวิชช ์ อินพานิช 
235 ด.ช. ภัตรวัตร ์ สุวรรณะบุณย์ 

236 ด.ช. ภัทรดนัย  อัมพร 

237 ด.ช. ภาณุพงค์ ศิริภาพ 
238 ด.ช. ภาณุวิชญ์  มีนวล 

239 ด.ช. ภาณุวิชญ์  ทั่วดาว 

240 ด.ช. ภาสวิชญ์  วิจิตรศรีไพบูลย์ 
241 ด.ช. ภูดิศ ฉ่อกระโทก 

242 ด.ช. ภูบดินทร์ แก้วเนตร 
243 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง 

244 ด.ช. ภูริช พ่ึงแผ่นดิน 

245 ด.ช. ภูรินทร์  พรหมวอน 
246 ด.ช. ภูวณัฎฐ ์ จีรวัฒนานนท์ 

247 ด.ญ. ภูษณิศา เจริญรวยวัฒนา 

248 ด.ญ. ภูษณิศา กิจวัฒนา 
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249 ด.ญ. มนัสนันท์ นาคฤทธิ์ 

250 ด.ช. มานะ  เลิศนิพันธุ์ 
251 ด.ญ. มิลินท ์ ปรีชา 

252 ด.ช. มีคุณ ใจปัญญา 

253 ด.ช. เมธาสิทธิ์ เติมศักดิ์สิริ 
254 ด.ช. แมค วงพัชรศักย์ 

255 ด.ช. เย็นศิระ คชวงษ ์
256 ด.ช. รพีพงศ์ ธีรอัครวิภาส 

257 ด.ญ. รวิภัสสร ์ อินทราชิติ์ 

258 ด.ช. รวีวิชญ ์ สุรกุลวงศ์เลิศ 
259 ด.ญ. รักษภรณ์  รุ่งเรือง 

260 ด.ช. รัชวลัญช ์ เรืองข้า 

261 ด.ญ. รัตญาคร หาญชิงชัย 
262 ด.ช. ราชพฤกษ์ สลีอ่อน 

263 ด.ช. รุ่งธรรม ทิมประทาน 

264 ด.ช. รุ่งโรจน์ โชคศิริเจริญ 
265 ด.ช. ลภน  หมั นทรัพย์ 

266 ด.ช. ลมหนาว ปัญญา 
267 ด.ญ. ลักษิกา การุณย์ 

268 ด.ช. ลิปปกร บัตรเจริญ 

269 ด.ญ. ลิลลี ่ ธนศุภบริบูรณ์ 
270 ด.ช. วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล 

271 ด.ช. วรชิต ผ่องจิตร์ 

272 ด.ช. วรธน วิวัฒน์วรพันธ ์
273 ด.ญ. วรรณิต แก่นสุข 

274 ด.ญ. วรันธรณ์ เทียนธนานุรักษ์ 
275 ด.ช. วรินทร เจริญวงค ์

276 ด.ญ. วรินธร ์ อาศิรพงศ์พิศิษฐ์ 

277 ด.ญ. วรินร้าไพ เกตุเลขา 
278 ด.ช. วริศชัย อินทร์กรุงเก่า 

279 ด.ช. วศ ิ ธิติวศิยางกูร 

280 ด.ช. วัชรากร เตชรังสรรค์ 
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281 ด.ช. วัชรากร สะอาดนัก 

282 ด.ญ. วาสินี  นิธิกุล 
283 ด.ช. วิคณินท์ วงษ์แตง 

284 ด.ช. วิชญพล แก้วขาว 

285 ด.ช. วีรภัทร์ ลิขิตธนเศรษฐ์ 
286 ด.ช. วีรวิชญ ์ พักตร์ธนาปกรณ์ 

287 ด.ช. วีรวิชญ ์ ศึกษ์สมรรถ 
288 ด.ญ. ศตมน วีระสุโข 

289 ด.ช. ศรัณยพงศ์ แก้วเรือน 

290 ด.ช. ศราวินทร์ เดชจินดา 
291 ด.ช. ศรีวิศาล บุญมณี 

292 ด.ญ. ศรุดา จารุสุวรรณภูมิ 

293 ด.ญ. ศศพินท์ งามสกุลรุ่งโรจน์ 
294 ด.ญ. ศศิยาภัค จุฑามณี 

295 ด.ช. ศิรเชษฐ์ จารุวัฒน์วิชัย 

296 ด.ช. ศิริศักดิ์ ค้ามุงคุณ 
297 ด.ช. ศุภกร ย้อยสร้อยสุด 

298 ด.ช. ศุภณัฐ สายทอง 
299 ด.ช. ศุภณัฐ  แก้วดวงแข 

300 ด.ช. ศุภรากร ชนะคช 

301 ด.ช. ศุภฤทธิ์ พันธ์ประชา 
302 ด.ช. ศุภวิชญ์ จางบัว 

303 ด.ช. เศรษฐภัทร์ ศรีวิทยารักษ์ 

304 ด.ช. สกลวรรธน ์ พร้อมวงค์ 
305 ด.ช. สรวิศ พงษ์ไพบูลย์ 

306 ด.ช. สรวิศ รอดชมภู 
307 ด.ช. สาริทธิ์ อมตานนท์ 

308 ด.ญ. สาริศา รักแม่ 

309 ด.ช. สิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ 
310 ด.ช. สิรชัย ส่งประเสริฐ 

311 ด.ช. สิรภพ  สมใจ 

312 ด.ช. สิรวิชญ ์ เดชเมฆ 
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313 ด.ญ. สิริธารณ์ ภิวัฒน์ธนรักษ์ 

314 ด.ช. สุปัญญา มีบุญเกิด 
315 ด.ช. สุรดิษ สุวรรณประเวก 

316 ด.ช. สุรนาท เจริญพร 

317 ด.ญ. สุรภิณญา ไกรลพ 
318 ด.ช. สุวพัชร นวลแก้ว 

319 ด.ช. โสภณวิชญ ์ เอ่ียมพรสิน 
320 ด.ช. เหนือ ฉัตรพัฒนากูล 

321 ด.ญ. อรกฤตยา ปูรณานุนาค 

322 ด.ช. อชิ ธนเจริญพัทธ์ 
323 ด.ช. อธิชาติ  ประไพ 

324 ด.ญ. อนัญญา สงเคราะห์ 

325 ด.ญ. อนัญลักษณ์ โพธิ์เกตุ 
326 ด.ช. อรรคนิติ ยงพาณิชย์ 

327 ด.ช. อรรจกร หวลเจริญทนต์ 

328 ด.ญ. อรศศิวรรณ์ อรรถสถาวร 
329 ด.ช. อัคม์เดช  สะใบบาง 

330 ด.ญ. อัญชิสา ทองน้อย 
331 ด.ช. อาจองอาจ  บัวชุม 

332 ด.ช. อานิก ศุขรัตน์ 

333 ด.ช. อ้านาจ  ประเสริฐพรม 
334 ด.ช. อินทัช  ชื่นจิต 

335 ด.ช. เอธัน เดอ ฟงโดมิแยร์ 

336 ด.ช. โอลิเวอร์ บูธแมน 
337 ด.ญ. ไออุ่น ปัญญา 
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