
หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0101 พ.อ.อ. เฉลิมวุฒิ  จรรยาธรรม อย.

0102 ร.ท. ณัฐกิตต์ิ  ชวประดิษฐ์ พอ.

0103 ร.ต.หญิง กัณต์พิชชา ชัยเวทย์ ศปอว.ทอ.

0104 พ.อ.อ.หญิง ลาวัลย์  มีลาภกิจ กร.ทอ.

0105 พ.อ.อ.หญิง จารุวรรณ  พรเจริญ คปอ.

0106 พ.อ.อ. ชูชาติ  น้อยท่าช้าง สพ.ทอ.

0107 พ.อ.อ.(พ.) กมล  ธรรมราช ชอ.

0108 พ.อ.อ. ชวนากร  ณ ล าปาง อย.

0109 พ.อ.อ.(พ.) ณวัสพงศ์  นามเชียงใต้ สอ.ทอ.

0110 พ.อ.อ.(พ.) จักรพงษ์ บัวงาม บน.21

0111 พ.อ.อ. อานนท์  เล็กเจริญโชค บน.3

0112 พ.อ.อ. วรงกรณ์ ธรรมาเจริญราช บน.5

0113 พ.อ.อ. ศานต์  จันทร์ยอด บน.7

0114 พ.อ.อ. จรัณ  ศรีห้วยไพร บน.1

0115 พ.อ.อ. ธวัชชัย  ทัพพิจิตร์ ชย.ทอ.

0116 พ.อ.อ. ชัยรัตน์ ธัญญะเจริญ สน.ผบ.ดม.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  น.ท.บุญเสริม สุวรรณงาม

สัมมนาท่ี 1



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0201 พ.อ.อ. มนตรี  เป้ากลาง บน.1

0202 น.ส. จิตรลดา  พันธ์ุเจริญดี พอ.

0203 พ.อ.อ.หญิง ทัศณีญา  ลีคะ สบน.ทอ.

0204 พ.อ.อ.หญิง มาลาภรณ์  ไชยเดช ชย.ทอ.

0205 พ.อ.อ.หญิง รัตยา  บุญชะตา บน.7

0206 พ.อ.อ. วสันต์  แซงดานุช ทสส.ทอ.

0207 พ.อ.อ. ชาญณรงค์  สุขชมเชย อย.

0208 พ.อ.อ. นพดล  เชยจุ้ย พธ.ทอ.

0209 พ.อ.อ. ฉัตรพงษ์  คงกูล ชอ.

0210 พ.อ.อ. ทไวพล บัวกลีบ บน.3

0211 พ.อ.อ. มงคล สุธิราธิกุล สน.ผบ.ดม.

0212 พ.อ.อ. ชาตรี ชินสี คปอ.

0213 พ.อ.อ. พุฒิพงษ์ พะวงษ์ สอ.ทอ.

0214 ร.ต. สุธา  ทองบุตร รร.นนก.

0215 พ.อ.อ. คณวัฒน์  งอยจันทร์ศรี บน.56

0216 พ.อ.อ. ณัฐพงษ์  แก่วก าเหนิด รร.การบิน

0217 พ.อ.อ. พีระวัฒน์   ซินโซ บน.2

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  น.ต.หญิง ภัทร  ฉัตรวัฒนานันท์

สัมมนาท่ี 2



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0301 พ.อ.อ. กฤตวิทย์  เทียมบัว อย.

0302 น.ส. อมรรัตน์  บอขุนทด พอ.

0303 น.ส. พิชญานี ทรัพย์อุปถัมภ์ ยศ.ทอ.

0304 พ.อ.อ.หญิง ภาวิณี  นาคแก้ว คปอ.

0305 พ.อ.อ.หญิง กุสุมาลย์ ทองก้านเหลือง บน.41

0306 ร.ต. ยุทธการ แสงศรี สอ.ทอ.

0307 พ.อ.อ. โชคชัย เพ่ือนเกาะ บน.1

0308 พ.อ.อ. ชัยยารัตน์  ตรีเดชา ชอ.

0309 พ.อ.อ. ศุภชัย  สลับแก้ว บน.21

0310 พ.อ.อ. อภิรักษ์  พูลนิล ขส.ทอ.

0311 พ.อ.อ. ฐิติกร แสงกล้า อย.

0312 ร.ต. อภิชน ภิราญค า รร.นนก.

0313 พ.อ.อ. ไพศาล โพธ์ิสิงห์ ชอ.

0314 พ.อ.อ. กิตติธัช ศรีมณี บน.5

0315 พ.อ.อ. ฐาปนัฏณ์  หอมหวน บน.3

0316 พ.อ.อ. มงคลกรกฤษณ์  ทองปิว บน.6

0317 พ.อ.อ. วรวุฒิ ศรีส าราญ ชย.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  ร.ท.บุญธรรม  ตันทา

สัมมนาท่ี 3



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0401 พ.อ.อ. ราชันย์  ตอพล อย.

0402 น.ส. พรชนก อ านวยสิน บน.5

0403 พ.อ.อ.หญิง สรัลรัตน์  สว่างแจ้ง กร.ทอ.

0404 น.ส. ชิดชนก  อุดม บน.6

0405 พ.อ.อ. สุรชัย  กุลพันธ์ รร.นนก.

0406 พ.อ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ โนจักร ชอ.

0407 พ.อ.อ.(พ.) อนันท์ สอาดเอ่ียม พอ.

0408 พ.อ.อ. ประเสริฐชัย  อาจระออ ขส.ทอ.

0409 พ.อ.อ. วราวุฒิ ไพรี ชย.ทอ.

0410 พ.อ.อ. วัชระ ใบไม้ บน.1

0411 พ.อ.อ. ภาคภูมิ  แสงศาสตร์ บน.2

0412 ร.ต. ภาณุวัฒน์  ศุภกิจ กบ.ทอ.

0413 พ.อ.อ. ศิรวิทย์  แช่มจะโปะ สอ.ทอ.

0414 พ.อ.อ.(พ.) ราชวัตร ยศหนองทุ่ม บน.46

0415 พ.อ.อ. สุระชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ อย.

0416 พ.อ.อ. ดนัยวัชต์  แฉล้มในเมือง บน.3

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  น.อ.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด

สัมมนาท่ี 4



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0501 พ.อ.อ. พิพรพล  ธรรมรงค์รัตน์ บน.7

0502 น.ส. อภิชญา อนุกูล บน.2

0503 พ.อ.อ.หญิง จุฑาธร  คล้ายทอง พธ.ทอ.

0504 น.ส. พัชรภร  ภูมิศรีแก้ว พอ.

0505 พ.อ.อ.หญิง ญาณวดี  บูรณเสน บน.23

0506 ร.ต. เจษฎา เดชบุญ ยศ.ทอ.

0507 พ.อ.อ. ทิฆัมพร เน่ียงน้อย บน.3

0508 พ.อ.อ. วรินทร  อ่ิมเช้ืออยู่ บน.4

0509 พ.อ.อ. ชอบชนะ  เนตินิยม บน.5

0510 พ.อ.อ. จิราวัฒน์  ประสพหมู่ สอ.ทอ.

0511 พ.อ.อ. ชัยฤกษ์  ปานอ้น สนภ.ทอ.

0512 พ.อ.อ. ธีรพล ดอนไพรเมา ชอ.

0513 พ.อ.อ.(พ.) วิเชษฐ์  สุพรมภักตร์ ยก.ทอ.

0514 พ.อ.อ.(พ.) นพพร ชูวงศ์วุฒิ คปอ.

0515 พ.อ.อ. อธิวัฒน์ สุพิพัฒนโมลี อย.

0516 พ.อ.อ.(พ.) ชิณกร  วัฒนากลาง กบ.ทอ.

0517 ร.ต. นัฐวัตร  ถนอมชาติ รร.นนก.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  ร.อ.กฤษณะ  ช่างประเสริฐ

สัมมนาท่ี 5



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0601 พ.อ.อ. ดาวฤกษ์  ทองออน อย.

0602 ว่าท่ี ร.ต. เนติ  วรมุสิก บน.5

0603 พ.อ.อ.(พ.)หญิง กนกรัตน์  กุณาศล พอ.

0604 น.ส. นิศารัตน์  บุญคุ้ม ยศ.ทอ.

0605 พ.อ.อ.หญิง เบญจวรรณ   รักแจ่ม ยก.ทอ.

0606 พ.อ.อ.หญิง รุ่งนภา เรืองแจ่มจ ารัส รร.นนก.

0607 พ.อ.อ. อรรถพล  สีแก้ว ชย.ทอ.

0608 พ.อ.อ. อวยชัย สมมาตย์ บน.4

0609 พ.อ.อ. ปัญญา  ไชยสุวรรณ ชอ.

0610 พ.อ.อ.(พ.) ฐตพล อัปการัตน์ บน.3

0611 พ.อ.อ. สถิตย์ ตามพหัสด์ิ คปอ.

0612 พ.อ.อ. ทัศนัย ขาวโต ขส.ทอ.

0613 พ.อ.อ. กฤษฎา  ปานเต็ง รร.การบิน

0614 พ.อ.อ. จักรพงษ์  ปัญญา บน.41

0615 พ.อ.อ. สาธิรัตน์  พรหมพันธ์ บน.2

0616 พ.อ.อ. ณัฐพงษ์  เจ๊าล่ี บก.ทอ.

0617 พ.อ.อ. อนุวัต  บุญปลอด อย.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  น.อ.หญิง มนธิรา  แป้นพันธ์ุ

สัมมนาท่ี 6



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0701 พ.อ.อ. ยุทธภูมิ  ชัยวงค์ อย.

0702 น.ส. สวรินทร์  นาถนาคินทร์ บน.23

0703 น.ส. กาญจนิกา  วงศ์ชัย พอ.

0704 น.ส. น้ าทิพย์  มาสอน ยศ.ทอ.

0705 พ.อ.อ.(พ.) สมเกียรติ  ดลช่ืน พธ.ทอ.

0706 ร.ต. กันต์ฐรัตน์  บัวคล่ี ศซบ.ทอ.

0707 พ.อ.อ. บดีพล ศิริมงคล บน.46

0708 พ.อ.อ. เฉลิมเกียรติ  พุฒเทพ อย.

0709 พ.อ.อ. ชัยวุฒิ  อินต๊ะสาร บน.2

0710 ว่าท่ี ร.ต. ชโนวิทก์ สุขะ รร.นนก.

0711 พ.อ.อ. นนทวัฒน์  สร้อยฟ้า ศซว.ทอ.

0712 พ.อ.อ. วรุตม์  สุทธิพันธ์ุ ชอ.

0713 พ.อ.อ. ศรินชัย  ศิริสัมพันธ์ บน.3

0714 พ.อ.อ. สามารถ  ขานด า คปอ.

0715 พ.อ.อ. ชัชชัย  ศรีประเสริฐ รร.การบิน

0716 พ.อ.อ. นรายุทธ  น้อยพงษ์ บน.5

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  น.อ.อาทิตย์  มณีศิลป์

สัมมนาท่ี 7



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0801 พ.อ.อ. กฤษฎา  กลัดประเสริฐ อย.

0802 น.ส. ปัญญาพร  สุริยะ บน.23

0803 พ.อ.อ.หญิง ประสิวิตรา  แย้มกล่ิน กง.ทอ.

0804 น.ส. สิตา  ขันธบุตร พอ.

0805 ร.ต.หญิง พศวีร์  รอดปัญญา บก.ทอ.

0806 พ.อ.อ. ยุตพงศ์  แก้วก๋า บน.5

0807 ร.ต. สีหเดช  ศรีสุข คปอ.

0808 พ.อ.อ. อรรถวัฒน์  เมธาวงศ์พินิจ ศซว.ทอ.

0809 พ.อ.อ. ธีระพงษ์ ค าเปา อย.

0810 พ.อ.อ. ชัยณรงค์ สนธิโพธ์ิ ศวอ.ทอ.

0811 พ.อ.อ. พนมลัทธิกรณ์  จันทร์ศิริ ชอ.

0812 พ.อ.อ.(พ.) วีระ   สุวรรณกาโล บน.3

0813 พ.อ.อ. ธงชัย  ฉลาดธัญกรณ์ บน.41

0814 พ.อ.อ. รณกร สืบปรุ สน.ผบ.ดม.

0815 พ.อ.อ. สุรเชษฐ์  นามพลแสน รร.การบิน

0816 พ.อ.อ.(พ.) ชาติชาย  หลวงอุดม ขว.ทอ.

0817 พ.อ.อ. จิรวัฒน์ พานิชกุล สอ.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  ร.อ.ชัยยุทธ  พรหมวิจิตร

สัมมนาท่ี 8



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0901 พ.อ.อ. ณัฐวัฒน์ แก้วโยธา บน.3

0902 น.ส. ณัฐิดา  วิริยโชค บน.21

0903 พ.อ.อ.หญิง สิริพร  สมรวิบูลย์ จร.ทอ.

0904 พ.อ.อ.หญิง วีรญา  เพ็ชรเพ็ง สน.ผบ.ดม.

0905 พ.อ.อ.หญิง นริศรา  ทองพันช่ัง ศปอว.ทอ.

0906 พ.อ.อ. จิรภาส วงศ์จันทร์อินทร์ สอ.ทอ.

0907 ร.ต. ปรัชญ์  พุมมาจันทร์ พธ.ทอ.

0908 พ.อ.อ. วรณรงค์  มีปาน ชอ.

0909 พ.อ.อ. ณัฐกร  ฆ้องกระโทก บน.1

0910 พ.อ.อ. กิตติ  ยอนิมา อย.

0911 พ.อ.อ. นพพลธนกรณ์  จะเติบโตขจร อย.

0912 ร.ต. ภูริพรรธน์  สิริโชคเดชากิตต์ิ รร.นนก.

0913 พ.อ.อ.(พ.) สุธรรม  สุวรรณพิมพ์ คปอ.

0914 พ.อ.อ.(พ.) ปรีชา  เรืองกล้า สวบ.ทอ.

0915 พ.อ.อ. เปรมชัย  อาษาสร้อย บน.23

0916 พ.อ.อ. กฤติเดช  กล่ินหอมหวล บน.4

0917 พ.อ.อ. อนุสรณ์  โกศล ชย.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  ร.ท.สนิท หลงค ารัตน์

สัมมนาท่ี 9



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1001 พ.อ.อ. ประวิทย์  พ่ึงเก็บ อย.

1002 น.ส. จิณณ์วรา เลิศปัญญานภาพร บน.1

1003 พ.อ.อ.หญิง สุชาดา  สงเคราะห์ราษฎร์ สบน.ทอ.

1004 พ.อ.อ.(พ.)หญิง เบญญาภา พ่ึงเพ็ง สปช.ทอ.

1005 พ.อ.อ. สุทธิรักษ์  เขียวทอง ศปอว.ทอ.

1006 พ.อ.อ. วุฒิชัย  อุมะวรรณ สอ.ทอ.

1007 พ.อ.อ. ณัฏฐ์ฑอัฑฒ์  ขัติยะ บน.56

1008 พ.อ.อ. ธนัญกรณ์   ศรีเมฆ พอ.

1009 พ.อ.อ. ศราวิน  ธัญเขต บน.3

1010 พ.อ.อ. ธงชัย  พรมพิชัย สพ.ทอ.

1011 พ.อ.อ. อภิชา มหาวัฒนะ คปอ.

1012 พ.อ.อ. อนิวรรต แพ่งสุภา บน.46

1013 ร.ต. ก าพล  โหมดเอ่ียม ศซบ.ทอ.

1014 พ.อ.อ.(พ.) สานุพัฐ  อ่อนชุ่ม บน.5

1015 พ.อ.อ. ณภัทร  ทองยอดเกร่ือง รร.นนก.

1016 พ.อ.อ. ศิรสิช  ศรีกันหา ชอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  น.ต.จิรพงศ์  นามเกียรติ

สัมมนาท่ี 10



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1101 พ.อ.อ. อภิชาติ เถ่ือนขุนทอง อย.

1102 ร.ต. วรท  จูตะวิริยะ บน.56

1103 พ.อ.อ.หญิง วิสาร์กร  คุณนิธิวุฒิ สวบ.ทอ.

1104 น.ส. มุกดา  ทัฬหกิจ พอ.

1105 พ.อ.อ.(พ.)หญิง รุ่งนภา  ศรีค าอ่อน สน.ผบ.ดม.

1106 พ.อ.อ.หญิง สุปรียา  ส่งละออ ชอ.

1107 พ.อ.อ. กิตติศักด์ิ ทองเหลือง บน.4

1108 พ.อ.อ. ภิญโญ  อินใจกุล รร.นนก.

1109 พ.อ.อ. อดิศักด์ิ พรมพุ้ย ขส.ทอ.

1110 พ.อ.อ.(พ.) อมร พินอยู่วงษ์ คปอ.

1111 พ.อ.อ. เกษม  พรหมลิ บน.21

1112 พ.อ.อ. สุนทร  จ าปามูล บน.1

1113 พ.อ.อ. นิคม จ าปาทอง สพ.ทอ.

1114 ว่าท่ี ร.ต. พิษณุ  บุญแสง กพ.ทอ.

1115 พ.อ.อ. พงศ์ณไชย หอมคุณ บน.3

1116 พ.อ.อ. ยุคล สง่าแสง บน.2

1117 พ.อ.อ. เจตพัฒน์ เกืดนาค ชอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  ร.อ.ภาณุภูวัชร์  พรธรรมสิรีกุล

สัมมนาท่ี 11



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1201 พ.อ.อ. ประสิทธ์ิ  ค ามูล อย.

1202 น.ส. สิรดา  ผลวงศ์ บน.2

1203 ร.ต.หญิง เบญจวรรณ  แสงมา ยศ.ทอ.

1204 พ.อ.อ.หญิง กิรา  พาขุนทด อย.

1205 พ.อ.อ. วุฒิชัย  สุโรพันธ์ รร.นนก.

1206 พ.อ.อ. คุณากรณ์ หาญพุทธ บน.4

1207 พ.อ.อ. ชญาวัฒน์ กล้ ากระโทก สอ.ทอ.

1208 ว่าท่ี ร.ต. พีรพงศ์ ปัญญาสงค์ ขว.ทอ.

1209 พ.อ.อ. เฉลิมพล  สุดา บน.3

1210 พ.อ.อ. สุทธิสันต์  บุญชู บน.7

1211 พ.อ.อ. รัฐกาล  เนาวราช คปอ.

1212 พ.อ.อ. อติเทพ ศรีเมือง บน.1

1213 พ.อ.อ. เสกสรรค์  ค าหว่าง ชอ.

1214 พ.อ.อ. ปราโมทย์  ทิวาประโคน สพ.ทอ.

1215 พ.อ.อ. สุเมธ  ชังอิน ชอ.

1216 พ.อ.อ. บงกช แขวงเมืองณรงค์ บน.46

1217 พ.อ.อ.(พ.) รณชัย  ใหม่มาก พอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 91

อาจารย์ประจ าสัมมนา  ร.ท.หญิง ลฎาภา  สอนเฉลิม

สัมมนาท่ี 12




