
หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
1101 พ.อ.อ. นเรศ  ม่วงแคล้ว อย. อย.
1102 นาย.			 ธนภัทร  รอดเดช บน.๑ พ.
1103 น.ส. มโนชา  มงคลิก บน.๒ พ.
1104 น.ส. เพียงระวี  เงินเจริญ กบ.ทอ. -
1105 พ.อ.อ.หญิง อนงค์นุช  แย้มกลีบ บน.๔๖ กง.
1106 น.ส. นรภัทร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ยศ.ทอ. สบ.
1107 น.ส. ศศิธร  หนุนวงษ์ พอ. พ.
1108 น.ส. สิราภา  ไวยอนันต์ สตน.ทอ. กง.
1109 ร.ต.หญิง วจรัีตน์  เขยีวมณี กร.ทอ. สบ.
1110 น.ส. มาณีรัตน์  วงค์บุญเรือง พอ. พ.
1111 พ.อ.อ. พงษ์พิพัฒน์  ยังประดิษฐ์ ขส.ทอ. ขส.
1112 พ.อ.อ. พิเชษฐ์  เปล่ียนศรี คปอ. ส.
1113 พ.อ.อ. ชัยสิทธ์ิ  จารุวงศ์ บน.๒๑ ชอ.
1114 ว่าที่ ร.ต. อนุรักษ์  อปุถมัภ์ สอ.ทอ. ส.
1115 ร.ต. อภิวงค์  ทันบุตรค า บน.๔ สบ.
1116 พ.อ.อ. วุฒิพงษ์  เฉลยญาณ ยศ.ทอ. สบ.
1117 พ.อ.อ. สมคิด  เต่งสมุทร ชอ. พด.
1118 นาย.			 สหรัฐต์  หิรัญญ์ธนภูวดล สวบ.ทอ. -
1119 ร.ต. ปิยะพัฒน์  ตรีรัตนประยูร ชย.ทอ. ชย.
1120 พ.อ.อ. เอกศักด์ิ  สะอาดจติ สลก.ทอ. พด.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๑ หมูบิ่นที ่๑ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น น.ท.หญิง โสภาจิตต์  จันทกลัด



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
1201 พ.อ.อ. นภากาศ  แสงสง่าพงษ์ อย. อย.
1202 ร.ต. เสถยีร  ตรีทิพย์วาณิชย์ พอ. พ.
1203 น.ส. สุพิชฌาย์  มณีเขยีว บน.๔๖ พ.
1204 น.ส. กติติมา  อนิทกาญจน์ บน.๖ กง.
1205 พ.อ.อ.หญิง กญัญาภัค  พร้อมสุขสันต์ รร.การบิน พด.
1206 น.ส. ณัฐรดา  กฤษณคุปต์ กบ.ทอ. -
1207 นาง อภิราม  สธนกลุ พอ. พ.
1208 ร.ต.หญิง สุนทรี  ยศไกร สอ.ทอ. กง.
1209 น.ส. ตติยาภรณ์  ตัณฑิกลุ พอ. พ.
1210 พ.อ.อ.หญิง ศิริลักษณ์  สัพพวิญญู บน.๖ สบ.
1211 พ.อ.อ. ทัชชา  แตงเพ็งนที บน.๔ ชอ.
1212 ร.ต. ณธกร  ธนโชติธรานนท์ กพ.ทอ. สบ.
1213 นาย.			 บุญยัง  ชุ่มชื่น ยศ.ทอ. สบ.
1214 พ.อ.อ. วสันต์  คงทอง ขส.ทอ. ขส.
1215 พ.อ.อ. วัชระ  คชาวานิช สอ.ทอ. พด.
1216 ร.ต. อภิวัฒน์  จนัทะเขต ชย.ทอ. ชย.
1217 พ.อ.อ. รัชชานนท์  ดุงสูงเนิน บน.๑ -
1218 ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์  ฉมิสุข สอ.ทอ. ส.
1219 พ.อ.อ. มานพ  ใจมัน่ ทสส.ทอ. ส.
1220 ร.ต. ธีระพงษ์  พินธุรักษ์ สตน.ทอ. กง.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๑ หมูบิ่นที ่๒ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.อ.กฤษณะ  ช่างประเสริฐ



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
1301 พ.อ.อ. รณกร  ภิญโยดม อย. อย.
1302 ร.ท. จติรภาณุ  ญาณกติติพิพัฒน์ บน.๕ พ.
1303 น.ส. กชกร  รังสิมันต์ุตระกลู บน.๒๑ พ.
1304 พ.อ.อ.หญิง อรุณวรรณ  พลสุวรรณ บน.๖ สบ.
1305 น.ส. ญาณินี  โชคชินพัฒน์ กง.ทอ. กง.
1306 น.ส. ศิริพร  ไกรสมสาตร์ ยศ.ทอ. -
1307 น.ส. ปรางค์ทิพย์  อรุณวาว พอ. พ.
1308 ร.ต.หญิง กติติญารัตน์  วงษ์กติติชานนท์ กพ.ทอ. สบ.
1309 น.ส. อภิชญา  ภักดีเสนา กร.ทอ. สบ.
1310 ร.ต.หญิง กลัยกร  จติหาญ สตน.ทอ. กง.
1311 พ.อ.อ. สรรชัย  บริสุทธ์ิ บน.๔ ชอ.
1312 พ.อ.อ. พีระพร  พูลสวัสด์ิ สอ.ทอ. พด.
1313 พ.อ.อ. ภราดร  จากศรี บน.๒๓ ขส.
1314 ร.ต. วิษณุ  ฉนัใด ชย.ทอ. ชย.
1315 ร.ต. ขจรศักด์ิ  ต๊ะค า สตน.ทอ. กง.
1316 พ.อ.อ. ภาณุพงศ์  คุณโลก ชอ. พด.
1317 พ.อ.อ. พงศ์นิธิศ  หมอนไหม บน.๒ ส.
1318 พ.อ.อ. เฉลิมศักด์ิ  ดีรักษา ยศ.ทอ. สบ.
1319 ร.ต. ธีรพล  พรรณประทุม พอ. พ.
1320 พ.อ.อ. วินัย  สีนะ บน.๗ กง.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๑ หมูบิ่นที ่๓ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.ท.ชัยยทุธ  พรหมวจิิตร



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
2101 พ.อ.อ. ภาคิน  ประไพพงษ์ บน.๗ อย.
2102 น.ส. ธัชลดา  ธรรมกลุ พอ. พ.
2103 พ.อ.อ.หญิง เปรมญาภา  ฝาชัยภูมิ พอ. กง.
2104 ร.ต.หญิง พิมพ์ปวีณ์  ธารทิพย์ธาดา พอ. สบ.
2105 น.ส. อจัจารี  อทุัยวงศ์ สก.ทอ. สบ.
2106 น.ส. กนกนันท์  ธูปะเตมีย์ ยศ.ทอ. สบ.
2107 น.ส. สมัชญา  บุญมาก สวบ.ทอ. พ.
2108 พ.อ.อ.หญิง เพ็ญประภา  โงสันเทียะ กง.ทอ. กง.
2109 น.ส. วรวลัญช์  ภู่กนั พอ. พ.
2110 ร.ต. เทวินทร์  จารุจติ บน.๒๑ ส.
2111 พ.อ.อ. เรืองเดช  ศิลมี สนภ.ทอ. กง.
2112 พ.อ.อ. สัญชัย  จรัสสุขประเสริฐ พอ. พ.
2113 พ.อ.อ. เฉลิมพล  พาทา ชย.ทอ. ชย.
2114 ร.ต. ปิติ  แย้มพยัคฆ์ คปอ. ตห.
2115 พ.อ.อ. วัชรพงษ์  ปาณิกบุตร อย. พด.
2116 พ.อ.อ. ศักด์ินิพนธ์  มาลาอตุม พธ.ทอ. -
2117 ร.ต. วิชยุตม์  วิเชียรปัญญา กร.ทอ. -
2118 ร.ต. เกษมศักด์ิ  สิงห์ต๊ะแกว้ กบ.ทอ. สบ.
2119 พ.อ.อ. นฤพล  มาศิริ บก.ทอ. ขส.
2120 พ.อ.อ. นรเศรษฐ์  สุจริตจนัทร์ ชอ. พด.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๒ หมูบิ่นที ่๑ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น น.ท.บุญเสริม  สุวรรณงาม



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
2201 พ.อ.อ. ญาณพัฒน์  พิมค าภีรย์ บน.๒๑ อย.
2202 ร.ท. ชิติพัทธ์  พัวสวัสด์ิ บน.๕๖ พ.
2203 น.ส. กรมน  ภูวรักษ์ บน.๒๓ พ.
2204 น.ส. ประภัสสร  ฉนิสวัสด์ิพันธ์ุ ขส.ทอ. -
2205 ว่าที่ ร.ต.หญิง  ปัทมพร  ค าพิโล อย. กง.
2206 น.ส. ณพสรา  บุญเลิศ สลก.ทอ. สบ.
2207 ร.ต.หญิง มัสยา  หลงพิมาย ยก.ทอ. กง.
2208 น.ส. จนิตนา  สีทะเล พอ. พ.
2209 ว่าที่ ร.ต.หญิง  ณิชฑณินค์  เย็นพระพาย ยก.ทอ. สบ.
2210 พ.อ.อ.หญิง ฉตัรวิไล  ไทรย้อย สปช.ทอ. กง.
2211 พ.อ.อ. วิศิษฐ์  สีละพัฒน์ คปอ. ตห.
2212 พ.อ.อ. ภวัตร  แสงหยก รร.นนก. สบ.
2213 ร.ต. เกยีรติกมัปนาท  สาคเรศ ขว.ทอ. สบ.
2214 ร.ต. กฤตภาส  เกษมภาณุวัชร์ กง.ทอ. กง.
2215 พ.อ.อ. จรีวัฒน์  วารีหล่ัง บก.ทอ. ขส.
2216 นาย.			 เอนก  สืบเพ็ง พอ. พ.
2217 พ.อ.อ. สมนึก  จนัทร์แดง บน.๒๓ ส.
2218 ร.ต. อานนท์  กระออมแกว้ ชย.ทอ. ชย.
2219 พ.อ.อ. ธเนศ  สุขประดิษฐ์ บน.๒ พธ.
2220 พ.อ.อ. สุรศักด์ิ  แผลงศร บน.๔ พด.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๒ หมูบิ่นที ่๒
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.อ.จิรพงศ์  นามเกียรติ



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
2301 พ.อ.อ. นราศักด์ิ  มณีธรรม อย. อย.
2302 ร.อ. ธนากร  ย่ิงรักพันธ์ุ พอ. พ.
2303 พ.อ.อ.หญิง อจัฉรา  ปิน่ดี บน.๔๖ พธ.
2304 น.ส. วรรณพร  ประสพค า พอ. พ.
2305 น.ส. สุรัสวดี  นิลกรณ์ สนภ.ทอ. สบ.
2306 น.ส. ปฐมาภรณ์  กระจา่งโพธ์ิ พอ. พ.
2307 น.ส. นุตธีรา  ประสงค์แสนสุข พอ. พ.
2308 ว่าที่ ร.ต.หญิง  ชัญญาพัชญ์  นันทรัฐปิติโภคิน ยศ.ทอ. สบ.
2309 น.ส. รัสรินทร์  จารุวัฒนาชวกติต์ิ ขส.ทอ. ขส.
2310 พ.อ.อ.หญิง ฐปิตา  ศรีแกว้ สปช.ทอ. กง.
2311 พ.อ.อ. ชัชพงศ์  งามจติร บน.๔๑ พด.
2312 พ.อ.อ. ปรเมศ  มหาบารมีสกลุ สน.ผบ.ดม. พ.
2313 พ.อ.อ. จติรพี  แสงรัตน์ บน.๑ ชย.
2314 ว่าที่ ร.ต. เกษมวรรธน์  โสดร กพ.ทอ. สบ.
2315 พ.อ.อ. มนตรี  กนันิล ชอ. พด.
2316 ว่าที่ ร.ต. ไพฑูรย์  สุระเสียง สอ.ทอ. ส.
2317 พ.อ.อ. ธงชัย  พิศมัย คปอ. ขส.
2318 พ.อ.อ. นนทพร  มีมุย้ กง.ทอ. กง.
2319 ร.ต. สุขธัช  โชคคณาพิทักษ์ สปช.ทอ. สบ.
2320 พ.อ.อ. ด ารงค์  โชติชื่น บน.๒๓ ส.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๒ หมูบิ่นที ่๓ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.อ.หญิง ฐาปนี  ปะจันระ



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
3101 พ.อ.อ. นวพล  อิ่มศรี บน.๕ สห.
3102 ว่าที่ ร.อ. สิทธิชัย  ควชะกลุ พอ. พ.
3103 พ.อ.อ.หญิง สุนิสา  สมแสง กง.ทอ. กง.
3104 พ.อ.อ.หญิง สมใจ  สาแช กบ.ทอ. กง.
3105 น.ส. วรรณนิภา  พิจารณ์ พอ. พ.
3106 น.ส. กรุณาภา  แกว้มณี พอ. -
3107 ว่าที่ ร.ต.หญิง  ธิติยา  รวมประพันธ์ สตน.ทอ. กง.
3108 น.ส. อภิชาดา  ชเยมะ พอ. พ.
3109 น.ส. ธิดาพร  นวะมะวัฒน์ พธ.ทอ. พธ.
3110 น.ส. ปรียาภรณ์  บุญธรรม พอ. พ.
3111 น.ส. อญัชสา  อภิชัยเจริญ ยศ.ทอ. สบ.
3112 ร.ต. ถริวุฒิ  เทียนอิ่ม รร.การบิน ชย.
3113 พ.อ.อ. สมยศ  พิณราช บน.๗ พด.
3114 ร.ต. โสรัจ  สุขเจริญ คปอ. สบ.
3115 พ.อ.อ. กฤษฎี  หมืน่จนัทร์ทึก สวบ.ทอ. พ.
3116 พ.อ.อ. ปรีชา  บุญเทียน พธ.ทอ. พด.
3117 ว่าที่ ร.ต. ศตวรรษ  ปิน่แกว้ ชอ. สบ.
3118 พ.อ.อ. สุรพงษ์  ชอบบุญ ขส.ทอ. ขส.
3119 พ.อ.อ. อนุรัชฎ์  ศรีประเสริฐ บน.๔ ส.
3120 ร.ต. พัฒนชัย  เกดิเชื้อ อย. ส.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๓ หมูบิ่นที ่๑
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น น.ท.อาทิตย ์ มณศิีลป์



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
3201 พ.อ.อ. มณฑล  สระสม อย. อย.
3202 น.ส. ภัสสพร  จารุพัฒน์หิรัญ บน.๔๑ พ.
3203 น.ส. พิมพ์นารา  ขวัญเมือง พอ. พ.
3204 น.ส. ภัทรวรรณ  เย็นฤดี พอ. พ.
3205 น.ส. ดวงพร  โพธิสาขา ยศ.ทอ. สบ.
3206 ว่าที่ ร.ต.หญิง   สกาวรัตน์  สมศักด์ิ ขว.ทอ. -
3207 ว่าที่ ร.ต.หญิง  มธุริมา  อนิศวร อย. ส.
3208 ร.ต.หญิง รัตนาวดี  เกง่กลางดอน ชอ. กง.
3209 พ.อ.อ.หญิง เด่นนภา  หารวิชา พธ.ทอ. พธ.
3210 ร.ต.หญิง สุรารักษ์  ศักด์ิสูง พอ. พ.
3211 พ.อ.อ. ณราศักด์ิ  แย้มชู บน.๑ สห.
3212 พ.อ.อ. ณฐพันธ์  จนัทร์คีรี คปอ. สพ.
3213 พ.อ.อ. นพพล  อนิทร์ศิริ สน.ผบ.ดม. สบ.
3214 พ.อ.อ. ปิยราช  ทองศรี พธ.ทอ. พด.
3215 พ.อ.อ. เจษฎา  ชูเลิศ ชอ. ชอ.
3216 ร.ต. ภัทรพงศ์  อคัระมณีรัตน์ สอ.ทอ. ส.
3217 ร.ต. กลุวัสส์  ธนาวิสิฐผล ขว.ทอ. สบ.
3218 ร.ต. ลลิตพล  แสงเงิน กบ.ทอ. พด.
3219 พ.อ.อ. อทิธิภูมิ  มานพ บน.๕ ส.
3220 พ.อ.อ. ภาณุพันธ์  เรืองรักษ์ บน.๗ ขส.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๓ หมูบิ่นที ่๒
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.อ.หญิง ภัทร  ฉัตรวฒันานันท์



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
3301 พ.อ.อ. อภิชาติ  อรอนิทร์ อย. อย.
3302 ร.ต. สาร์รัฐ  สุทธิพงษ์ พอ. พ.
3303 พ.อ.อ.หญิง มรกต  กจิเจา สบ.ทอ. สบ.
3304 ว่าที่ ร.ต.หญิง  พรทิภา  จนัทสงค์ สตน.ทอ. กง.
3305 น.ส. วิรตี  วงษ์อนุสาสน์ รร.การบิน -
3306 พ.อ.อ.หญิง พนารัตน์  สว่างแจง้ ชอ. กง.
3307 น.ส. น้ าทิพย์  นาคมาโนช คปอ. สบ.
3308 น.ส. ชนิดา  บุญพิทักษ์ พอ. พ.
3309 น.ส. ณัฏฐณิชา  ไหวพริบ กพ.ทอ. สบ.
3310 น.ส. ณลภัทสกรญ์  กสิบุตร พอ. พ.
3311 ร.ต.หญิง กติติยา  พันธ์เพ็ง พอ. พ.
3312 พ.อ.อ. สมยศ  จลุประเสริฐ ชอ. ชอ.
3313 ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต  เพ็งเคียน บน.๗ ส.
3314 ร.ต. กฤษดา  กจิโสภี ศวอ.ทอ. วศ.
3315 พ.อ.อ. ธีรวัฒน์  กองน้อย บน.๑ สพ.
3316 พ.อ.อ. ประจกัษ์  พงษ์ผา บก.ทอ. สบ.
3317 พ.อ.อ. อ านวย  ขอดสันเทียะ พธ.ทอ. พด.
3318 พ.อ.อ. พงษ์ขวัญ  ศรีอทุธา ชย.ทอ. พด.
3319 พ.อ.อ. ฉตัรชัย  ฤกษ์เย็น อย. ขส.
3320 ร.ต. วรัท  มหาขนัธ์ กบ.ทอ. พด.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๓ หมูบิ่นที ่๓
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.ท.สนิท  หลงค ารัตน์



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
4101 พ.อ.อ. เอกนรินทร์  ทองกล่ิน อย. อย.
4102 น.ส. นัชชา  พิณธารทอง บน.๔ พ.
4103 พ.อ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์  พลเย่ียม สก.ทอ. -
4104 น.ส. จติรลดา  ทุ่มขนัธ์ พอ. พ.
4105 น.ส. ธดาภา  ราชคม ขส.ทอ. ขส.
4106 น.ส. จฑุารัตน์  องอาจ พอ. พ.
4107 ว่าที่ ร.ต.หญิง  ณิชนันทน์  เกยีรติภัทราภรณ์ สตน.ทอ. กง.
4108 น.ส. กญัญณัฐ  ปวนะฤทธ์ิ กพ.ทอ. -
4109 น.ส. วราภรณ์  ตันปา พอ. พ.
4110 พ.อ.อ. ปกรณ์  ยืนย่ิง บน.๒๓ สพ.
4111 พ.อ.อ. อรุณ  ชื่นเจริญ ชอ. ชอ.
4112 พ.อ.อ. ธงภพ  หวังชูชอบ ศวอ.ทอ. วศ.
4113 ว่าที่ ร.ต. ภัทร  ศริพันธ์ุ ยก.ทอ. ส.
4114 พ.อ.อ. เสรีภาพ  เกษมศรี บน.๑ สบ.
4115 พ.อ.อ. ศาตรา  ล่องลอยเลิศ กบ.ทอ. พด.
4116 พ.อ.อ. ชาตรี  จรัสไธสง พธ.ทอ. พด.
4117 พ.อ.อ. สุทธิรักษ์  ใจวงษ์ษา ยศ.ทอ. ขส.
4118 พ.อ.อ. ปัญญา  ปานปู ชย.ทอ. ชย.
4119 พ.อ.อ. ธเนศ  รักเรียน สอ.ทอ. สบ.
4120 นาย.			 วาริช  ชีรานนท์ สบ.ทอ. สบ.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๔ หมูบิ่นที ่๑ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น น.อ.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
4201 พ.อ.อ. จกัรินทร์  อนิทร์ประเสริฐ บน.๔๑ อย.
4202 ว่าที่ ร.ต. พล  อนันตวราศิลป์ พอ. พ.
4203 น.ส. กรวิกา  จงเจริญ พอ. พ.
4204 ว่าที่ ร.ต.หญิง  สุกญัญา  บับภาวัน สตน.ทอ. กง.
4205 น.ส. พรลดา  ปานเสน่ห์ สอ.ทอ. ส.
4206 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุจติรา  คงเมือง สลก.ทอ. พธ.
4207 น.ส. มามุก  ด้วงปรึกษา บก.ทอ. กง.
4208 น.ส. ธาริณี  สุรเนตร พอ. พ.
4209 น.ส. ญาณิศา  ไชยศิริวงศ์สุข ชย.ทอ. พด.
4210 น.ส. นันท์ณภัส  ภุชฌงค์ สก.ทอ. -
4211 น.ส. กรกนก  หาญวงษ์ ชย.ทอ. ชย.
4212 ร.ต. ณรงค์พล  อภัยสม บน.๒๑ สบ.
4213 พ.อ.อ. รังสิต  ถนอมสุข ขว.ทอ. ส.
4214 ว่าที่ ร.ต. อธิษฐ์  เหลืองรุ่งรัส กพ.ทอ. สบ.
4215 ร.ต. ฤทธิพล  อว้นสิงห์ พอ. พ.
4216 พ.อ.อ. ธีรวัช  ทุ่งเย็น ยศ.ทอ. สบ.
4217 พ.อ.อ. ธีระพงษ์  แสนทรัพย์ สน.ผบ.ดม. สห.
4218 ร.ต. อเุทน  ออมกิ่ม ขส.ทอ. ขส.
4219 ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ  พิลัย อย. สบ.
4220 พ.อ.อ. อรรถเดช  เกตุสุด บน.๒ ชอ.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๔ หมูบิ่นที ่๒ 
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.อ.ภาณภูุวชัร์ พรธรรมสิรีกุล



หมายเลข ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด เหล่า
4301 พ.อ.อ. มเหศวร  ซ่อนกล่ิน อย. อย.
4302 น.ส. วิวา  รัตนอบุล บน.๔ พ.
4303 น.ส. หทัยชนก  ออ่นฉาย สตน.ทอ. กง.
4304 พ.อ.อ.หญิง ศุภัชฌา  บริกลุ บน.๒๓ สบ.
4305 พ.อ.อ.หญิง รุ่งตวัน  จนัทรี ชอ. กง.
4306 น.ส. วิภาวี  ปวราจารย์ พอ. พ.
4307 น.ส. สุภาดา  กองค า พอ. พ.
4308 น.ส. ปิยวดี  ประดิษฐ์นวกลุ พอ. พ.
4309 น.ส. เมย์  สมานทรัพย์ สลก.ทอ. สบ.
4310 ร.ต. ธนพล  ศรีบุญเรือง ยศ.ทอ. สบ.
4311 พ.อ.อ. ส าราญ  เมฆชุ่ม บน.๒๑ กง.
4312 พ.อ.อ. เกยีรติชัย  แย้มยืนยง ชย.ทอ. พด.
4313 ร.ต. พงศ์พัฒน์  จา่พิชม คปอ. ส.
4314 ว่าที่ ร.ต. พีระพงษ์  โพธ์ิเจริญ สอ.ทอ. ส.
4315 ร.ต. พิสิฐชัย  ออเขาย้อย กบ.ทอ. ชย.
4316 นาย.			 กติติพงศ์  ช่วยกลุ สก.ทอ. -
4317 พ.อ.อ. ธีรศักด์ิ  เกษรวย บน.๒ ชอ.
4318 ว่าที่ ร.ต. สรวิศ  วงศ์ประสิทธ์ิ สอ.ทอ. ส.
4319 พ.อ.อ. วีรวัฒน์  เเตงชุมพล สพ.ทอ. พด.
4320 ร.ต. ชนมินทร์  จตุวรพัฒน์ ขส.ทอ. ขส.

หลักสูตรนาย.ทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นที ่84 หมวดบินที ่๔ หมูบิ่นที ่๓
อาจารยป์ระจ าหมูบิ่น ร.ท.บุญธรรม  ตันทา


