
หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0101 พ.อ.อ. บ ำรุง  แจ่มจ ำรัส

0102 น.ส. ศิริมำศ  เง่ือนพิมำย

0103 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง บุญรักษำ  สิงหพันธ์

0104 น.ส. ชนำนันท์  สุวรรณกูฏ

0105 ร.ต.หญิง วิไลพร  เตียตรีศักด์ิ

0106 พ.อ.อ. นฤทธ์ิ  วิเชียรวรรณ

0107 ร.ต. สุรภัศ  ละอองมณี

0108 พ.อ.อ. ธีระยุทธ  บำงท่ำไม้

0109 พ.อ.อ. พลยุติ  แจ้งอรุณ

0110 พ.อ.อ. ภูริทัศน์  แจ้งประยูร

0111 พ.อ.อ. วัชรพงษ์  วิมลใย

0112 ร.ต. เกียรติศักด์ิ  บัวแก้ว

0113 ว่ำท่ี ร.ต. ณัฐดนัย โชคธนหิรัณย์

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
ร.ท.สนิท  หลงค ารัตน์

สัมมนาท่ี 1



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0201 พ.อ.อ. วีระยุทธ  วงค์จ ำปำ

0202 น.ส. ชุติภำ  ฉันทลำโภ

0203 พ.อ.อ.หญิง เสำวลักษณ์  ทับทิมแดง

0204 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง อิงวดี  แสงมณี

0205 น.ส. ศศิกำนต์  ศิริสัมพันธ์

0206 น.ส. วำสิตำ  วิไลลักษณ์

0207 พ.อ.อ. อธิป  ประทุมรัตน์

0208 พ.อ.อ.(พ.) สงบ  เวียงค ำ

0209 ว่ำท่ี ร.ต. ปวเรศ  ศรีบุตร

0210 พ.อ.อ. วิธำน  พำนชมภู

0211 พ.อ.อ. อำทิตย์  พร้ิงเพรำะ

0212 ว่ำท่ี ร.ต. ภควินทร์  มำพลำย

0213 ร.ต. ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยำ

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
ร.อ.ภาณุภูวัชร์  พรธรรมสิรีกุล

สัมมนาท่ี 2



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0301 พ.อ.อ. อนุวัฒน์  ทับเงิน

0302 น.ส. ธัญชนก  ภู่ทอง

0303 พ.อ.อ.หญิง ชลิตำ  ข ำเพชร

0304 น.ส. พิมพ์ชนก  พำวงศ์

0305 ร.ต.หญิง จุฑำมำศ  บุญมำก

0306 ร.ต. รุ่งโรจน์  ก้องกีรติกุล

0307 ร.ต. สิทธิกุน  สมหวัง

0308 ว่ำท่ี ร.ต. สุภวัฒน์  วันที

0309 พ.อ.อ. ทัชรัญ  แสงหิรัญ

0310 พ.อ.อ. ธิติพงษ์  ยอดอุบล

0311 พ.อ.อ. มำนพ  คล้ำยแก้ว

0312 พ.อ.อ.  วีระชัย  วรรณภพ

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
น.อ.หญิง มนธิรา  แป้นพันธ์ุ

สัมมนาท่ี 3



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0401 พ.อ.อ. ณัฐวัฒน์  จุลวัจนะ

0402 ร.ต. ธฤต  หำญด ำรงค์

0403 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ศศิวิมล  สุขอยู่

0404 ร.ต.หญิง นงนภัส  พุ่มพวง

0405 พ.อ.อ.หญิง ปิยะรัตน์  เผยกลำง

0406 น.ส. กันต์พิชญำ  พัฒรำช

0407 ร.ต. สรวิชญ์  ทองอุดม

0408 ร.ต. กิตติพงศ์  ผำจันทร์

0409 พ.อ.อ. กิตติวัฒน์  สุนประชำ

0410 ว่ำท่ี ร.ต. ภูเบศ  ด้วงประเสริฐ

0411 พ.อ.อ. กิติศักด์ิ  บุญเสริม

0412 พ.อ.อ. ธีระยุทธ  ศรีวิสุทโธ

0413 พ.อ.อ. ศักรินทร์  ทิพย์สุมำนันท์

สัมมนาท่ี 4

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
น.ต.จิรพงศ์  นามเกียรติ



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0501 พ.อ.อ. ภูวดล  วงศ์สะอำด

0502 น.ส. ฟองฟ้ำ  เจนกำร

0503 ร.ต.หญิง รุ่งนภำ  บุญสิทธ์ิ

0504 ร.ต.หญิง กำญจนำ  น่วมทอง

0505 ร.ต.หญิง สุทิศำ  เผ่ำมงคล

0506 พ.อ.อ. ศรัณญู  กวำงษี

0507 ว่ำท่ี ร.ต. ทัศนพล  โปร่งจิต

0508 พ.อ.อ. พรชัย  ผุยหัวโทน

0509 ร.ต. สำธิต  ทับรอด

0510 พ.อ.อ. วัชรินทร์ แก้วประดับ

0511 ว่ำท่ี ร.ต. วชิรำวุฒิ  แก้วจันทร์

0512 พ.อ.อ.(พ.) วีระพันธ์  เตโพธ์ิ

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
น.อ.พิภพ  ตะเภาพงษ์

สัมมนาท่ี 5



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0601 พ.อ.อ. สุรวัตร  บุญพิทักษ์

0602 ร.ต.หญิง ชลธิชำ  ทรัพย์ประเสริฐ

0603 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง สุรัจนำ  สุวรรณ

0604 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง พิมพกำนต์  เฉวียงวำศ

0605 น.ส. อติกำนต์  เจียมทรัพย์

0606 พ.อ.อ. มนตรี  ด้วงอ่ ำ

0607 ว่ำท่ี ร.ต. มนัสนันท์  มำดีประเสริฐ

0608 ว่ำท่ี ร.ต. มงคล  บริบูรณ์

0609 พ.อ.อ. อกนิษฐ์  ทรัพย์สกุล

0610 พ.อ.อ. อภิรำม  ล ำพูลน้อย

0611 พ.อ.อ. วสันต์  สินปรำณี

0612 ร.ต. ภำภูมิ   ไวว่อง

    
   

 

    
  

 

รายช่ือนายทหารนักเรียน  หลักสูตร  นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  รุ่นท่ี  9๔
  ร.อ.หญิง  ฐาปนี  ปะจันระ

สัมมนาท่ี  6



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0701 พ.อ.อ. พิษณุ  หำรค ำตัน

0702 น.ส. ศิริรัตน์  พิเครำะห์แน่

0703 ร.ต.หญิง วิภำภรณ์  พนัสเพ็ญเจริญ

0704 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง เบญจวรรณ  ทองค ำ

0705 น.ส. ยศวดี  สมศรี

0706 ร.ต. เรวัตร  บุญหนู

0707 พ.อ.อ. เพชรำวุธ  เพชรโยธำ

0708 พ.อ.อ. นวพงษ์  สำไร

0709 พ.อ.อ. ภำนุกร  โสมณวัฒน์

0710 พ.อ.อ. อำนนท์  ค ำฝ้ัน

0711 ร.ต. ธนำธิปกรณ์  เพียรทอง

0712 พ.อ.อ. พงษกรณ์  ใจใหญ่

0713 ร.ต. ธนวัฒน์  เนตรหำญ

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
ร.ต.หญิง พิชญานี  ทรัพย์อุปถัมภ์

สัมมนาท่ี 7



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0801 พ.อ.อ. นำท  วรดินำ

0802 น.ส. นันท์นภัส  ตรัยรัตนยนต์

0803 ร.ต.หญิง วรำภรณ์  โพธ์ิค ำ

0804 น.ส. ศิริกัญญำรัตน์  สวนสีดำ

0805 พ.อ.อ.หญิง พิชำภัค  คงสกุล

0806 น.ส. ประกำยดำว  จันทุรศ

0807 พ.อ.อ. ปิยะณัฐ  สุนทรพฤกษ์

0808 พ.อ.อ. รัฐชัย  ปำลโมกข์

0809 ร.ต. วรภพ  เทพบุตร

0810 ว่ำท่ี ร.ต. อรรถพล  มะสันเทียะ

0811 พ.อ.อ. ศิรวิษฐ์  ประสำทโพธ์ิ

0812 ร.ต. สิทธิชัย  เพ็ชรสว่ำง

0813 พ.อ.อ. ศรำวุฒิ  รุ้งทอง

    
  

 

    
 

 

รายช่ือนายทหารนักเรียน  หลักสูตร  นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  รุ่นท่ี  ๙๔
น.ท.พัลลภ  ชมชีพ

สัมมนาท่ี  8



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
0901 พ.อ.อ. วันเฉลิม  เริงทรัพย์

0902 น.ส. กรรณิกำร์  ภักดี

0903 พ.อ.อ.หญิง เบ็ญญำภำ  พุฒธรรม

0904 ร.ต.หญิง พรชิตำ  เช้ือมงคล

0905 ร.ต.หญิง กรวรรณ  จันทน์ครำญ

0906 ว่ำท่ี ร.ต. ชิติพัทธ์  เรืองวิทย์

0907 ร.ต. ปริวรรต  ปำลพันธ์ุ

0908 พ.อ.อ. ธีรชัย  เจียมพุก

0909 ว่ำท่ี ร.ต. ศุภกร  เลิศอุทัย

0910 พ.อ.อ. ศวรรษ  จันทวรรณ

0911 พ.อ.อ. วิรุฬห์  บุญนำค

0912 พ.อ.อ. สุรำรักษ์  ศำลำแดง

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
น.อ.บุญเสริม  สุวรรณงาม

สัมมนาท่ี 9



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
1001 ว่ำท่ี ร.ท. ชัยรัตน์  น่ิมนวล

1002 ว่ำท่ี ร.ต. ภัทรพล  พันธ์จ ำนงค์

1003 ร.ต.หญิง เมนิสำ  มโนษร

1004 น.ส. ธัญนันท์  ธีรพุทธิพันธ์

1005 น.ส. ฟ้ำรุ่ง  ไชยครุฑ

1006 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ธิตำพร  ชัยทองศรี

1007 พ.อ.อ. สืบศักด์ิ  คหินทพงษ์

1008 พ.อ.อ. ศรัณย์  ลัดดำพวง

1009 พ.อ.อ. ชลธี  บุญรำศรี

1010 พ.อ.อ. ศรัณย์  พันกล่ัน

1011 พ.อ.อ. วรุตม์  เกิดเรณู

1012 ร.ต. ธนภัทร  อนันตวิรุฬห์

1013 ร.ต. ณฐภพ  ณ นครพนม

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
ร.ท.บุญธรรม  ตันทา

สัมมนาท่ี 10



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
1101 พ.อ.อ. อำคำเนย์  ธนโชคพงษ์ธนัช

1102 ว่ำท่ี ร.ต. ปำณัสม์  ชูชีพวัฒนำ

1103 น.ส. ภมรนฤมล  ภู่ไพจิตร

1104 น.ส. นุชจรัส  คงช่ืนชอบ

1105 ร.ต.หญิง สุภัชชำ  สวัสดิรำช

1106 ร.ต.หญิง ฎำณิพัฐ  ภัณร์รพีย์

1107 พ.อ.อ. สอนสิทธ์ิ  โชติ

1108 พ.อ.อ. ศรัณย์  ส ำแดง

1109 พ.อ.อ. อัธยำศัย สุธรรมทำน

1110 พ.อ.อ. วิริยะ  สิทธิรุ่งโรจน์

1111 ร.ต. เอกนิษฐ์  มีกุล

1112 ร.ต. นิลวัฒน์  ไทรจ ำปำ

    
  

 

    
 

 

รายช่ือนายทหารนักเรียน  หลักสูตร  นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  รุ่นท่ี  ๙๔
  น.ต.กฤษณะ  ช่างประเสริฐ

สัมมนาท่ี  11



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล
1201 พ.อ.อ. ภัทรพล  สุภำเฮือง

1202 ร.ต. ณัฐภัทร  ระลึกฤำเดช

1203 น.ส. อรสินี  เกิดเจริญ

1204 ร.ต.หญิง อิสรยำ  แสนเหวิม

1205 ร.ต.หญิง กฤษกมล  พรหมคล้ำย

1206 พ.อ.อ.(พ.)หญิง อมรำวดี  สุวรรณจันทร์

1207 พ.อ.อ. วิษณุ  แพงวิเศษ

1208 พ.อ.อ. ประวิทย์  มะลิวัลย์

1209 ว่ำท่ี ร.ต. ชธภพ  แก้วใจ

1210 ร.ต. คณิน  สุขโรจน์

1211 พ.อ.อ.(พ.) พงศภัค  ผกำมำศ

1212 พ.อ.อ. จำตุรงค์  กวำงษี

สัมมนาท่ี 12

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 94
ร.อ.ชัยยุทธ  พรหมวิจิตร




