
       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๑  น.ท.บุญเสริม สุวรรณงาม

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0101 ร.ต.ภานุพงษ์ มูลคร สน.ผบ.ดม.
0102 นางสาวนิชา รวมทรัพย์ สวบ.ทอ.
0103 นางสาวทิพนิภา ธาราวัชรสกุล สปช.ทอ.
0104 ร.ต.หญิงนิภา อุชุภาพ สก.ทอ.
0105 นางศนรรย์นรรษ ภูมิประเทศ สก.ทอ.
0106 นางสาวพรนิภา หาวิชา สบน.ทอ.
0107 นางสาวจิดาภา บุญฤทธิการ สพ.ทอ.
0108 ร.ต.หญิงอัมพารัตน์ สุขประยูร ทสส.ทอ.
0109 ร.ต.หญิงวาสนา พัดใหม่ บน.1
0110 ว่าท่ี ร.ต.ปิยะเกียรติ อินโสม ศปอว.ทอ.
0111 ว่าท่ี ร.ต.จตุวัฒน์ หาเรือนพืชน์ ขส.ทอ.
0112 ว่าท่ี ร.ต.กมลวิญญ์ู ประสมศรี ชย.ทอ.
0113 นายเกียรติศักด์ิ สถานป่า ยศ.ทอ.
0114 ว่าท่ี ร.ต.วรณัฐ  ประคองค า ขว.ทอ.
0115 ว่าท่ี ร.ท.อภิสิทธ์ิ ทองค า พอ.
0116 ร.ต.กฤติธี วงศ์ศรี สวบ.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๒ น.ต.หญิง ภัทร ฉัตรวัฒนานันท์

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0201 ว่าท่ี ร.ต.โชติพิสิฐ แสงมณี คปอ.
0202 ว่าท่ี ร.ต.ธีรวุฒิ  อังควรพานิช พอ.
0203 นางสาวนวลปรางค์  ประศาสน์ธรรม พอ.
0204 นางสาวชนิสรา นิยมเสน สวบ.ทอ.
0205 นางสาวศิริวงศ์ ศิริสัมพันธ์ พธ.ทอ.
0206 นางสาวจินต์จุฑา เพ็ชรพงศ์ สตน.ทอ.
0207 นางสาวจุติพร แสงสวัสด์ิ สพร.ทอ.
0208 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  ธนวันต์ พ่ึงเจียม กพ.ทอ.
0209 นางสาวศุภานันท์ พันธ์ุเทศ คปอ.
0210 นางสาวบุญยวีร์  สุดประเสริฐ ขว.ทอ.
0211 ว่าท่ี ร.ต.พัสกร ชุมภู รร.นนก.
0212 ว่าท่ี ร.ต.ปฏิภาณ ค าประดิษฐ์ สก.ทอ.
0213 ว่าท่ี ร.ต.ศรัณย์ จิตอารี คปอ.
0214 ร.ต.คมฤทธ์ิ เป่ียมศรี ชย.ทอ.
0215 นายณัชธนนกฤษณ์ จิราธิพัชร์ พอ.
0216 ร.ต.อานนท์ คล้ายจินดา บน.3



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๓  ร.ท.บุญธรรม ตันทา

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0301 ร.ต.วรยศ ช่ืนสกุล สธน.ทอ.
0302 ร.ต.ปทาธิป ธนาไพศาล บน.56
0303 นางสาววรรณิภา สีเมยดง กร.ทอ.
0304 นางสาวศิรดา  วัชรจินดา รร.การบิน
0305 นางสาวมณฑ์วสา ณ นคร พธ.ทอ.
0306 นางสาววรลักษณ์ พิทักษ์วงศ์วาน ยศ.ทอ.
0307 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนเดช พอ.
0308 นางสาวสุภรา สุดประเสริฐ ยศ.ทอ.
0309 นางสาวฉัตรีญา อุนพานิช พอ.
0310 ร.ต.หญิง พนัชกร อ้นย้ิม สตน.ทอ.
0311 ร.ต.หญิงจอมขวัญ ประสาร สตน.ทอ.
0312 ร.ต.สุวิชา สวัสดี กพ.ทอ.
0313 ร.ต.เอกพล ไพบูลย์นภาพงศ์ ศปอว.ทอ.
0314 ร.ต.สุวเชษฐ์ แผ่นภาษิต ชย.ทอ.
0315 นายนันทิพัฒน์ พิศุทธางกูร รร.นนก.
0316 ร.ต.ณัฐชานนท์ ทองแถว พธ.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๔ น.อ.สหรัฐ ศรีบุญเกิด

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0401 ว่าท่ี ร.ต.กิตติพงศ์ สรรพสุข อย.
0402 นายณพล ย้ิมเจริญ บน.4
0403 ร.ต.หญิงจารุวรรณ์ บางแก้ว กพ.ทอ.
0404 นางสาวลีดายาน  ประธาน ยก.ทอ.
0405 นางสาวศิริวรรณ สีมอ สพ.ทอ.
0406 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  กรรณิการ์ จอมแปง ขส.ทอ.
0407 นางสาวชนิกานต์ อณิประกอบกุล สตน.ทอ.
0408 นางสาวเกตุสุรางค์ วงศ์กระจ่าง พอ.
0409 นางสาวสุพิศชา ดิษโสภา พธ.ทอ.
0410 นางสาวจันทิกา ใจสนุก สอ.ทอ.
0411 ว่าท่ี ร.ต.ศรัณย์ภัทร กลับเจริญ สลก.ทอ.
0412 ว่าท่ี ร.ต.ธนวัตน์ เสมาชัย กพ.ทอ.
0413 ว่าท่ี ร.ต.ภูวนัย ทันเก้ือ รร.นนก.
0414 ว่าท่ี ร.ต.ทวีพร จิตรอักษร ศซบ.ทอ.
0415 ว่าท่ี ร.ต.ยศพล พงษ์แก้ว รร.นนก.
0416 ร.ต.จิรุจ บ ารุงลาภ สนภ.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๕ ร.อ.กฤษณะ ช่างประเสริฐ

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0501 ร.ต.ภูวกร พงษ์อนันต์ ชอ.
0502 นางสาวธีราภา รุ่งทนต์กิจ บน.46
0503 นางสาวสุชาวดี บุญหนุน สนภ.ทอ.
0504 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  ลัดดาวัลย์ ดวงใหญ่ สอ.ทอ.
0505 นางสาวณัฏฐณิชา ชวนประเสริฐ พอ.
0506 ร.ต.หญิงศิริรักษ์ จูมทอง บน.6
0507 นางสาวชนัญญา ไวยเนตตา สก.ทอ.
0508 นางสาวพชร รอดรุ่งเรือง สบน.ทอ.
0509 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  วีรนุช แพทย์ประสิทธ์ิ ยก.ทอ.
0510 ร.ต.ฐิติ แสนส่ิง บก.ทอ.
0511 ร.ต.ลักษมณ์ สวัสดิผล ศปอว.ทอ.
0512 นายปติพัส หิรัญโชคอนันต์ พธ.ทอ.
0513 ว่าท่ี ร.ต.วิริยะ  บริสุทธ์ิ รร.นนก.
0514 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐนนท์ ค าสุข ชย.ทอ.
0515 ว่าท่ี ร.ต.ชัยวัฒน์ ลือใจ บน.3
0516 ว่าท่ี ร.ต.จิรัจ  บ ารุงลาภ กบ.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๖  ร.อ.หญิง ฐาปนี ปะจันระ

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0601 ร.ต.วิษณุพงษ์ สุจริตจันทร์ สธน.ทอ.
0602 นางสาวนันท์นภัส วงศ์ธีรทรัพย์ บน.41
0603 นางสาวโฉมสุดา ทับทิมทอง บน.6
0604 นางสาวไอลดา สุจริตธรรม คปอ.
0605 นางสาวแก้วกัลยา แก้ววิชิต พอ.
0606 นางสาวฐิตารีย์ ผลเจริญพงศ์ อย.
0607 นางสาวผกากาญจน์ แก้วมุก พอ.
0608 ร.ต.หญิงนภัสสรณ์  โรจนวิภาต ยก.ทอ.
0609 นางสาวพรปวีณ์ อนันตศิริจินดา พอ.
0610 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  วรัญญา อู่ผลเจริญ ยศ.ทอ.
0611 นายธนภัทร มาวัน ศซบ.ทอ.
0612 ว่าท่ี ร.ต.ธีรภัทร เสาวดี พอ.
0613 ว่าท่ี ร.ต.นัฐวุธ เกิดวิเชียร ชย.ทอ.
0614 ร.ต.เอกพล ใบโพธ์ิ รร.นนก.
0615 ร.ต.อธิวัฒน์ คล้ายทรัพย์ บน.46
0616 ว่าท่ี ร.ต.มณีพงศ์ จงจิตร สก.ทอ.



     รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๗  น.อ.หญิง มนธิรา  แป้นพันธ์

หมายเลขประจ าตัว ยศ - ช่ือ สกุล สังกัด
๐๗๐๑ ว่าท่ี ร.ต.จิราพัชร เหรียญทอง สพ.ทอ.
๐๗๐๒ ร.ต.พันฤทธ์ิ พิชัยณรงค์ บน.5
๐๗๐๓ นางสาวพนิดา แก้วชนิด รร.นนก.
๐๗๐๔ นางสาวชัญญา มีสมเพ่ิม สบ.ทอ.
๐๗๐๕ นางสาวศรีไพร ศิริ พอ.
๐๗๐๖ ร.ต.หญิงวรัญญา ติวุตานนท์ บน.41
๐๗๐๗ นางสาวศิรดา มิตรเปรียญ สปช.ทอ.
๐๗๐๘ กุลจิรา เลิศรุจิวงศ์ ทสส.ทอ.
๐๗๐๙ ร.ต.หญิงประภัทร สินขุนทด พอ.
๐๗๑๐ ร.ต.หญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ สก.ทอ.
๐๗๑๑ ว่าท่ี ร.ต.ฑีฆายุ มหัตกีรติ พธ.ทอ.
๐๗๑๒ ร.ต.สิรภพ ตามธรรม ยศ.ทอ.
๐๗๑๓ ว่าท่ี ร.ต.อารี เจริญสุข พอ.
๐๗๑๔ ร.ต.ศรวิษฐ์ พิชัยณรงค์ ทสส.ทอ.
๐๗๑๕ ว่าท่ี ร.ต.ธนรัตน์ ไพจิตร กบ.ทอ.
๐๗๑๖ ว่าท่ี ร.ต.ปองพล ป้ันดี ชย.ทอ.



     รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๘  ร.อ.ชัยยุทธ พรหมวิจิตร

หมายเลขประจ าตัว ยศ - ช่ือ สกุล สังกัด
๐๘๐๑ ว่าท่ี ร.ต.ปรัญ์ชรินทร์ มีแก้ว สธน.ทอ.
๐๘๐๒ นางสาวทิภา หิรัญพฤกษ์ พอ.
๐๘๐๓ พ.อ.อ.หญิง ปรีณาภา ณัฎฐารังสิพล ชอ.
๐๘๐๔ นางศศิพัชญ์ ทรงกัลยาณวัตร รร.นนก.
๐๘๐๕ นางสาว กัญชรส วิเชยันต์ พอ.
๐๘๐๖ นางสาวพรปภัสสร์ เถาปฐม กร.ทอ.
๐๘๐๗ ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชราวรรณ อนุเคราะห์ กง.ทอ.
๐๘๐๘ นางสาวบุษยมาส บุญยฤทธ์ิ ยศ.ทอ.
๐๘๐๙ นางสาวนาตยา ชูวงษ์ ยศ.ทอ.
๐๘๑๐ นางสาวธัญชนก ทองดี สธน.ทอ.
๐๘๑๑ ร.ต.เธียร มีนสุข มีนสุข บน.2
๐๘๑๒ ร.ต.วรัชญ์ บัวสมบูรณ์ สก.ทอ.
๐๘๑๓ ว่าท่ีร.ต. พลพลช โตกลม กร.ทอ.
๐๘๑๔ ว่าท่ี ร.ต.เขมนันท์ บุญทรง คปอ.
๐๘๑๕ นายรชต พรมมาพงษ์ ชย.ทอ.
๐๘๑๖ ร.ต.ธนวัฒน์ เข็มเพ็ชร พอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๙ ร.ท.สนิท หลงค ารัตน์

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
0901 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพัทธ์ เนตรนัย กร.ทอ.
0902 นางสาวปพิชชา อินทร์สุข บน.4
0903 นางสาวพลอย พบสุวรรณ กบ.ทอ.
0904 ว่าท่ี ร.ท.หญิง ณัฐกานต์ อุไรรัตน์ บน.56
0905 นางสาวรภัทภร สลิดกุล กบ.ทอ.
0906 นางสาวองค์อร เจริญภัณฑูรณ์ บน.6
0907 นางสาววิชุตา ศักด์ิดา ยศ.ทอ.
0908 นางสาวสิริจิรา สินธุอารีย์ พอ.
0909 ร.ต.หญิงสุปราณี อุดม สลก.ทอ.
0910 ร.ต.รุ่งชัย ต๊ะสุ ยศ.ทอ.
0911 นายนภพร อรัญพูล สปช.ทอ.
0912 ว่าท่ี ร.ต.ธนวัตต์ ทองสกุล ขส.ทอ.
0913 ว่าท่ี ร.ต.เทพพิทักษ์ พัดทอง ทสส.ทอ.
0914 ร.ต.เชาว์วัฒน์ นิมมานนวกุล สก.ทอ.
0915 ว่าท่ี ร.ต.สิทธิพงษ์ ปสันตา ชย.ทอ.
0916 ว่าท่ี ร.ต.รติ เพชรเรืองสุด สตน.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๑๐ น.ต.จิรพงศ์ นามเกียรติ

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
1001 ว่าท่ี ร.ต.นราวิทย์ ผิวนวล สธน.ทอ.
1002 นางสาวปุญญิศา ผลพันธิน บน.23
1003 นางสาวเกศรา  ดอนทอง ยก.ทอ.
1004 นางสาวกรกนก สายหัศดี ยศ.ทอ.
1005 ร.ต.หญิงสุชาวดี ศรีสุขหวัง สอ.ทอ.
1006 นางสาวกานต์ชนก อินทรสาลี พอ.
1007 นางศิริสุข มังกรชัย พธ.ทอ.
1008 นางสาวกมลชนก ใจต้ัง พอ.
1009 ร.ต.หญิงเกศรา แจ่มศรี ยก.ทอ.
1010 ร.ต.ธนานพ ล่ิมสุวรรณโรจน์ รร.นนก.
1011 ว่าท่ี ร.ต.ศรัณย์ ตรีโอสถ กบ.ทอ.
1012 ว่าท่ี ร.ต.ชินกฤต ดวงเกตุ ชย.ทอ.
1013 ว่าท่ี ร.ต.กฤตนุ กาญจนะโภคิน ชย.ทอ.
1014 ร.ต.ภัทรพล หร่ิมฉ่ า คปอ.
1015 ว่าท่ี ร.ต.นพพล สมเศรษฐ์ รร.นนก.
1016 ร.ต.คณพนธ์ สารพัฒน์ สอ.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี ๑๑  ร.อ.ภาณุภูวัชร์ พรธรรมสิรีกุล

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
1101 นายวรัญฐ์ ชูพงศ์สุวรรณ สธน.ทอ.
1102 นางสาวปานฟ้า อินทรวิเศษ พอ.
1103 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ เกตุทัต สอ.ทอ.
1104 นางสาวอารีดา อินทะนพ บน.23
1105 นางสาววศินี ขาวจันทร์ พอ.
1106 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  ลัดดาวัลย์ ช่อล าใย กง.ทอ.
1107 ร.ต.หญิงณัฐนิชา สุวรรณประทีป ยก.ทอ.
1108 นางสาวอริสรา วาทะวัฒนะ ขส.ทอ.
1109 นางสาวปทุมภรณ์ กุลชู พอ.
1110 นางสาววรัญญดา อมาตยกุล สบน.ทอ.
1111 ร.ต.ธิติพงศ์ อุตสานอก รร.นนก.
1112 ว่าท่ี ร.ต.ปิยังกูร เนตรสุวรรณ บน.6
1113 ร.ต.ดลวิศัลย์ สิงห์ดานจาก บน.3
1114 ร.ต.ธิติวัฒน์ ด้วงทวี ขว.ทอ.
1115 ร.ต.ธวัชวงศ์ ดวงจ าปา สอ.ทอ.
1116 ว่าท่ี ร.ต.ณฤทธกร ชาตวัฒนานนท์ ชย.ทอ.



       รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี ๙๐
อาจารย์ประจ าสัมมนาท่ี 12 ร.ท.หญิง ลฎาภา สอนเฉลิม

หมายเลขประจ าตัว ยศ, ช่ือ - สกุล สังกัด
1201 ร.ต.ณัฏพงษ์ วงษ์โต สธน.ทอ.
1202 ว่าท่ี ร.ต.ชยุตม์  ไชยเพ่ิม พอ.
1203 นางสาวกัญชลา วิเชยันต์ พอ.
1204 นางสาวภาษิตา สรรสร้างเจริญ พอ.
1205 ร.ต.หญิงจีรวรรณ บุญครอง ขว.ทอ.
1206 นางสาวหทัยชนก  สอนใจดี ยก.ทอ.
1207 นางสาวชญาบุษ ไชยโอสถ พอ.
1208 นางสาวพิชย์ชาภา อารีประชาภิรมย์ กพ.ทอ.
1209 ร.ต.หญิงฐิติพร พรมวิเศษ กพ.ทอ.
1210 นางสาวปานวาด ทองเจริญ ยศ.ทอ.
1211 ว่าท่ี ร.ต.ดลฤทธ์ิ มูลพันธ์ ยก.ทอ.
1212 ว่าท่ี ร.ต.ยงยุธ ค าสวัสด์ิ บน.6
1213 ว่าท่ี ร.ต.ธนธรณ์ ปาทา ศซบ.ทอ.
1214 ว่าท่ี ร.ต.ธราธร แก้วประทุม ชย.ทอ.
1215 ร.ต.ศุภณัฐ อินอานา ขว.ทอ.
1216 ร.ต.ตุนท์ นามตาปี บ ารุงศักด์ิ ชอ.




