
หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0101 พ.อ.อ. ภัทร์ณรักษ์  อู่ค ำ อย.

0102 น.ส. แพรพลอย  เล่ือมประภัศร์ บน.1

0103 น.ส. รัชนก  สรรพวัฒน์ พอ.

0104 ร.ต.หญิง มัลลิกำ  พรมแจ่ม พอ.

0105 พ.อ.อ.หญิง ญำดำวรรณ  หลีกพำล พอ.

0106 น.ส. ภุมรัตน์  รัตนไพฑูรย์ พอ.

0107 พ.อ.อ. ทศพล  ฐิติภำเมธำกุล บน.7

0108 พ.อ.อ. วัชรพงษ์  ประดิษฐ์ กบ.ทอ.

0109 พ.อ.อ. ชนำธิป  หนูซ่ือตรง คปอ.

0110 พ.อ.อ. สรำวุฒิ  รุ่งทัพพ่วง สอ.ทอ.

0111 พ.อ.อ. กิตติพงษ์  ชัยวงศ์ บน.4

0112 พ.อ.อ. ศุภกร  บัวผัน ยศ.ทอ.

0113 พ.อ.อ. สิทธิชัย  ประสงค์ทรัพย์ บน.1

0114 ร.ต. พันธวัฒน์  จินตสุวรรณ ยก.ทอ.

0115 พ.อ.อ. ฐำปนิก  ต่ำยวัลย์ อย.

0116 ร.ต. สิทธิพร  ล้ิมอ่ิม สน.ผบ.ดม.

0117 พ.อ.อ. กิรติ  รัตนะ บน.3

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
น.อ.บุญเสริม  สุวรรณงาม
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0201 พ.อ.อ. ธีรพงศ์  จอมแก้ว ยศ.ทอ.

0202 น.ส. ณัฎฐริญำ  วรวรรณปรีชำ บน.4

0203 น.ส. อนัญญำ  เชำวน์สุขุม พอ.

0204 นำง วำสนำ  วงค์สถำน พอ.

0205 พ.อ.อ.หญิง ชนิตำ  ยำศรี ขส.ทอ.

0206 พ.อ.อ.หญิง นันทำ  รังวัสสำ บน.2

0207 พ.อ.อ. นวินวัชรินทร์  ขันติพงษ์ บน.1

0208 พ.อ.อ.(พ.) ชัยยล  บุญมะโน สพ.ทอ.

0209 พ.อ.อ.(พ.) ธรรมนูญ  สุขจิตต์ อย.

0210 พ.อ.อ. วศพล  จันทร์ศรีทอง คปอ.

0211 ร.ต. ธนธร  ช่ืนยินดี รร.นนก.

0212 ว่ำท่ี ร.ต. เกรียงไกร  กล่ินทอง กง.ทอ.

0213 ร.ต. ชัยวัฒน์  หุ่นงำม ศซบ.ทอ.

0214 พ.อ.อ. สิทธิชัย  ศิริกำญจน์ ชอ.

0215 พ.อ.อ. สันติ  ศรีแก้ว บน.7

0216 พ.อ.อ.(พ.) มำโนน  สิงห์เล็ก รร.กำรบิน

0217 พ.อ.อ. คุณธรรม  โพธ์ิคำนิช บน.3

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
น.ต.หญิง ภัทร  ฉัตรวัฒนานันท์
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0301 พ.อ.อ. สมโภช  พรหมอักษร อย.

0302 น.ส. ธัญวรัตน์  เกษตรสุวรรณ บน.2

0303 น.ส. กัญญรัตน์  อินสว่ำง พอ.

0304 ร.ต.หญิง ธัฏภรณ์ ก้ำนจันทร์ สบ.ทอ.

0305 น.ส. สุทธิกำ  อินทสะอำด บน.7

0306 พ.อ.อ. ภรำกร  ทองโกย บน.23

0307 พ.อ.อ. ฉัตรชัย  เตโพธ์ิ บน.4

0308 ร.ต. ผดุงศักด์ิ  ศรีปำนเงิน พอ.

0309 พ.อ.อ. เฉลิมพล  จันทร์ชูช่ืน กพ.ทอ.

0310 พ.อ.อ. สุรศักด์ิ  ทับทิมทอง บน.3

0311 พ.อ.อ. ทะนงศักด์ิ  กะตรุดเงิน สปช.ทอ.

0312 นำย ปรำรถนำ  ใจสะอำด สวบ.ทอ.

0313 พ.อ.อ.(พ.) พรรัตน์  ปำนห้อย คปอ.

0314 ร.ต. ภคพล  ทัศนำกร ยศ.ทอ.

0315 พ.อ.อ. นธกฤต  เสำวจันทร์ สอ.ทอ.

0316 พ.อ.อ. พินิจ  ภู่ทอง รร.กำรบิน

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
ร.ต.หญิง พิชญานี  ทรัพย์อุปถัมภ์
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0401 พ.อ.อ. สุรศักด์ิ  คิดกำร บน.1

0402 ว่ำท่ี ร.ท. กำนต์  กันเดช พอ.

0403 ร.ท.หญิง กิริตำ  ต่อดอก สตน.ทอ.

0404 น.ส. วัลลภำ  จันทสังข์ พอ.

0405 พ.อ.อ.หญิง มีนรดำ  สุขเหม บน.3

0406 น.ส. มนัสชนก  พ่ึงญำติ พอ.

0407 พ.อ.อ.หญิง กันทิมำ  ศรชัย สน.ผบ.ดม.

0408 พ.อ.อ. มนตรี  จันทร์แพง ยศ.ทอ.

0409 พ.อ.อ.(พ.) วิชิต  จันทร บน.2

0410 พ.อ.อ. โชคชัย  อ่ิมสะอำด สพ.ทอ.

0411 พ.อ.อ. พงศ์พิศุทธ์ิ  ล ำพุทธำ บน.21

0412 พ.อ.อ. ตณัฐพล  ช้ ำเกตุ คปอ.

0413 ร.ต. กัณกวี  สิงหบูลย์ ชย.ทอ.

0414 พ.อ.อ. ธีรพล  สุจริต บน.7

0415 พ.อ.อ. ณัฐพล  ถนอมวงษ์ อย.

0416 พ.อ.อ. ทศพร  อุดมภ์ ชอ.

0417 พ.อ.อ. บุลำกร  นันท์พัฒนโยธิน บน.46

สัมมนาท่ี 4

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
ร.อ.ภาณุภูวัชร์  พรธรรมสิรีกุล
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0501 พ.อ.อ. ศรัญญู  คงด้วง บน.56

0502 ว่ำท่ี ร.ท. เติมพงศ์  ด ำริห์ศิลป์ พอ.

0503 พ.อ.อ.หญิง นฤมล  เชิดช่ือ บน.4

0504 น.ส. กำญจนำ  เกิดโภคำ พอ.

0505 พ.อ.อ.หญิง ณัตธิตำ  ไกรวิลำส สก.ทอ.

0506 น.ส. จันทร์ภัสสร  แก้วประเสริฐ พอ.

0507 พ.อ.อ.หญิง สุนันทนี  ผลกมล พธ.ทอ.

0508 พ.อ.อ. เอกบุรุษ  สักออน บน.3

0509 ร.ต. วชิรวิทย์  เรณู ณ อยุธยำ รร.นนก.

0510 พ.อ.อ. พรชัย  ใจต้ัง บน.41

0511 พ.อ.อ. วรจักร์  ภูบุญเติม ยศ.ทอ.

0512 พ.อ.อ.(พ.) ปรมินทร์  รัตนปรำณี อย.

0513 พ.อ.อ. วัฒนชัย แก้วขำว สอ.ทอ.

0514 พ.อ.อ. พลยุทธ  จันทร์แพง สพ.ทอ.

0515 พ.อ.อ. กสิวัฒน์  ซีกพุดซำ บน.2

0516 พ.อ.อ. บุญเจริญ  บัวบุตร บน.6

0517 ร.ต. ชนสรณ์พงษ์  เลิศกิตติกุลโยธิน กพ.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
น.อ.พันธกานต์  โสภา

สัมมนาท่ี 5

Offic
er

 T
ra

inn
ig 

Sch
oo

l



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0601 พ.อ.อ. วินัย  กอบธัญกิจ บน.2

0602 ร.ต. วชิรภัทร์  สุภำนันท์ พอ.

0603 น.ส. โสภิดำ พิทักษ์พล พอ.

0604 ร.ต.หญิง คนิลย์ทิพย์  อินทรวิเศษ ยศ.ทอ.

0605 ร.ต.หญิง นุสรำ  จรโคกกรวด สพ.ทอ.

0606 น.ส. กนกวรรณ  กำรจนำ พอ.

0607 พ.อ.อ. ขจรพงศ์  ศิริสุวรรณ รร.นนก.

0608 พ.อ.อ. ดิเรกฤทธ์ิ  ลิยิเก คปอ.

0609 พ.อ.อ. สุริโย  โพธ์ิทรง บน.4

0610 พ.อ.อ. ธันย์ธนัช  ดีนำค อย.

0611 พ.อ.อ. สุระชัย  โนงูเหลือม บน.3

0612 พ.อ.อ. สันต์  ศรีไกรสิทธ์ิ สอ.ทอ.

0613 พ.อ.อ. ชำญณรงค์  แก้วประพำฬ บน.7

0614 พ.อ.อ. พนัสชัย  วงศ์ล่ำม บน.21

0615 พ.อ.อ. อำนุภำพ  น้อยส ำรำญ บน.46

0616 พ.อ.อ. สหชน  ปรีบุญพูล ศวอ.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
ร.ท.สนิท  หลงค ารัตน์
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0701 พ.อ.อ. ฉัตรชัย  ค ำบัว บน.4

0702 น.ส. เพ็ญพิชชำ  ล้ิมประเสริฐ รร.นนก.

0703 พ.อ.อ.หญิง ขวัญชนก  คงกัลป์ บน.41

0704 พ.อ.อ.หญิง ศรำรัตน์  คงสมบูรณ์ ขว.ทอ.

0705 น.ส. เจนจิรำ  ชูวงษ์ พอ.

0706 พ.อ.อ.หญิง รัตติพร  มะเด็น บน.5

0707 ร.ต. จักรวำล  เน่ืองสุข พอ.

0708 ร.ต. อรรคพล  จันทร์ผ่อง ขส.ทอ.

0709 พ.อ.อ. วิทยำ  พลแก้ว บน.21

0710 พ.อ.อ. จิรวัฒน์  พันธ์วิลัย บน.23

0711 พ.อ.อ. พีระณัฐ  บุญน่วม บน.3

0712 พ.อ.อ. เย่ียมตะวัน  งำมย่ิงมำก ชอ.

0713 พ.อ.อ. สมชำติ  น้อยแรม อย.

0714 พ.อ.อ. เอกพงษ์  เทพชู ชย.ทอ.

0715 พ.อ.อ. พิษณุ  ค ำนึง ศปอว.ทอ.

0716 พ.อ.อ. อำนุ  บุญมี สอ.ทอ.

0717 ร.ท. อิทธิพล  เขียวสะอำด บก.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
น.ต.จิรพงศ์  นามเกียรติ
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0801 พ.อ.อ. สุรเชษฐ์  บุตต๊ะ บน.41

0802 น.ส. สุธำสินี  เมทนีดล พอ.

0803 พ.อ.อ.หญิง สุกัญญำ  ก่ิงบัวแก้ว กง.ทอ.

0804 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง สมฤทัย  ไพรี ยศ.ทอ.

0805 น.ส. จำมจุรี  วันดี พอ.

0806 น.ส. กวิสรำ  รัตนกันยำกร พอ.

0807 พ.อ.อ. พ.อ.อ.อำนนท์  นนท์ภักดี บน.3

0808 พ.อ.อ. ทนงศักด์ิ  มีรัตน์ กร.ทอ.

0809 พ.อ.อ. พีระพันธ์  ค ำพูล ชอ.

0810 ร.ต. ธวัชชัย  มำลัยศรี รร.นนก.

0811 พ.อ.อ. ธีรพงษ์  ตรีเมฆ บน.4

0812 พ.อ.อ. ยศพร  คงรอด สอ.ทอ.

0813 พ.อ.อ. พรรษำ  สุนทรรัตนำรักษ์ อย.

0814 พ.อ.อ. สำมภพ  กุลวิวัฒน์ ชย.ทอ.

0815 พ.อ.อ. ภำณิศ  ศรีวัฒนำภำ บน.56

0816 พ.อ.อ. อิสระ  ชำลีวร ชอ.

0817 ร.ต. กิตติธัช  วุฒิสมบูรณ์ บน.21

สัมมนาท่ี 8

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
น.อ.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0901 พ.อ.อ. ธนพัฒน์  คันธจรรย์ อย.

0902 น.ส. ณัฐวดี  มุ่งกำรดี บน.7

0903 น.ส. พรรณรำย  กงแก้ว พอ.

0904 น.ส. รัชฎำพร  ค ำกลำง พอ.

0905 พ.อ.อ.หญิง อำรีรัตน์  ม่ันจิตร กง.ทอ.

0906 พ.อ.อ. คุณำกร  หมวกขุนทด บน.6

0907 ร.ต. กิตติศักด์ิ  เล็กกลำง ยศ.ทอ.

0908 พ.อ.อ. ธนกร  พวนศิริ บน.4

0909 พ.อ.อ. โชติวุฒิ  ศรีแดน สน.ผบ.ดม.

0910 พ.อ.อ. สำธิต  ถนอมวงษ์ รร.กำรบิน

0911 ร.ต. เจษฎำกร  เลิศศรีสัมพันธ์ ชย.ทอ.

0912 พ.อ.อ. นันทกิจ  เจนวิกย์กิจ ชอ.

0913 พ.อ.อ. รักษิต  ทองแย้ม บน.46

0914 พ.อ.อ.(พ.) ธรรมรัตน์  ปุณโณทก สอ.ทอ.

0915 ร.ต. วรณัฐ  ประคองค ำ ขว.ทอ.

0916 พ.อ.อ. ฉัตรติกรณ์  กระโจมทอง บน.3

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
น.อ.หญิง มนธิรา  แป้นพันธ์ุ

สัมมนาท่ี 9

Offic
er

 T
ra

inn
ig 

Sch
oo

l



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1001 พ.อ.อ. ศิริวัฒน์  ไชยวงษำ อย.
1002 น.ส. อำรีรัตน์  เทพวงศ์ษำ พอ.
1003 พ.อ.อ.หญิง สิทธิมำ  นิลนันท์ รร.นนก.
1004 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง กมลภัทร  ศักด์ิแก้ว ทสส.ทอ.
1005 น.ส. วิชญำดำ  จันทจร พอ.
1006 น.ส. สุภำรัตน์  อ่ิมเพ็ง พอ.
1007 พ.อ.อ. ชินพัฒน์  เพียกขุนทด ชย.ทอ.
1008 พ.อ.อ. เจษฎำกร  นำค ำมูล สบน.ทอ.
1009 พ.อ.อ.(พ.) สมพร  สุครีพ ชอ.
1010 พ.อ.อ. เสกสรรค์  ฤกษ์ดี บน.7
1011 ว่ำท่ี ร.ต. ภำนุพันธ์  จันทร์กล่ัน ขส.ทอ.
1012 พ.อ.อ.(พ.) ฐปเจตน์  อวดครอง บน.41
1013 พ.อ.อ. ภัทรพล  แย้มสวัสด์ิ สอ.ทอ.
1014 พ.อ.อ.(พ.) ศิรพัชร์  นิธินันท์ธนิกกุล สง.ปรมน.ทอ.
1015 ร.ต. ปุณณวิช  กิจสำลี บน.4
1016 พ.อ.อ. นัฐวุฒิ  ผลพันธิน บน.3
1017 พ.อ.อ. เอกรัตน์  สุขสมบูรณ์ บน.6

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
ร.อ.ชัยยุทธ  พรหมวิจิตร
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1101 พ.อ.อ. อำทิตย์  วุฒิกำญจน์ บน.23

1102 น.ส. มำริสำ  เหมำนนท์ บน.56

1103 ร.ต.หญิง พิรำวรรณ  เฮงเส็ง ทสส.ทอ.

1104 น.ส. กุลสตรี  เพชรศรี พอ.

1105 พ.อ.อ.หญิง ณัฐชำ  แดงสูงเนิน ยศ.ทอ.

1106 พ.อ.อ.หญิง ณัฐฎำ  คล้ำยเป่ียม คปอ.

1107 พ.อ.อ. อัมพร  พุกน้อย สอ.ทอ.

1108 ร.ท. ยุกต์  ย่ีสุ่นเทศ กบ.ทอ.

1109 พ.อ.อ. จอมดิลก  กระต่ำยจันทร์ ชอ.

1110 พ.อ.อ. ดวงอำทิตย์  พะนัดรัมย์ กร.ทอ.

1111 ร.ต. นนธวัฒน์  จิระประภำ ขส.ทอ.

1112 พ.อ.อ. ธนำกรณ์  ศรีฤกษ์ บน.4

1113 พ.อ.อ. ณัฐพล  รำชภูเขียว พอ.

1114 พ.อ.อ. สมเกียรติ  แก่นสุวรรณ บน.6

1115 พ.อ.อ. มำโนช  อินภิบำล สน.ผบ.ดม.

1116 พ.อ.อ. กิตติพงษ์  ภมรพล รร.กำรบิน

1117 พ.อ.อ. จักริช  วังวงศ์ บน.3

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
ร.อ.กฤษณะ  ช่างประเสริฐ
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1201 พ.อ.อ. คณิสรณ์  สิงหวรลักษณ์ อย.

1202 น.ส. วัชโรบล  ด่ำนจิตร์ตรง พอ.

1203 น.ส. ปัทมพร  กิตติบัญชำกุล บน.23

1204 ร.ต.หญิง จินตนำ  สุ่มพ่วง รร.นนก.

1205 ร.ต.หญิง ขวัญตำ  พรมน่ิม คปอ.

1206 พ.อ.อ. ศักรินทร์ ศรีหำชัย บน.23

1207 พ.อ.อ. ภูมินทร์  ค ำบุญ บน.3

1208 พ.อ.อ. รำเชนทร์  ทองหล่อ ชอ.

1209 พ.อ.อ. ชูชัย  ชำญณรงค์ ยศ.ทอ.

1210 พ.อ.อ. ยงยุทธ  ยรรยงค์ บน.46

1211 พ.อ.อ. อนุรักษ์  มณีวงษ์ บน.4

1212 พ.อ.อ. ทนงศักด์ิ  ประกอบกัน ทสส.ทอ.

1213 พ.อ.อ. วรพงษ์  พรมอ่อน ขส.ทอ.

1214 พ.อ.อ. พชร  บ ำรุงรำษฎร์ สวบ.ทอ.

1215 พ.อ.อ. ณัฐพงษ์  รูปสวย สอ.ทอ.

1216 พ.อ.อ. กฤษ  บุญเย็น บน.21

สัมมนาท่ี 12

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 93
ร.ท.บุญธรรม  ตันทา
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