
หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0101 พ.อ.อ. เพ็ชรชรงค์  ธรรมวงษ์ บน.2

0102 ร.ต. วชิรวิทย์  หวังจิตรารักษ์ บน.1

0103 พ.อ.อ.หญิง ลักขณา  แก้วพะโอะ อย.

0104 พ.อ.อ.หญิง พรรณพร  หฤทัยพันธ์ ยศ.ทอ.

0105 พ.อ.อ.หญิง พรกมล  ใจศักด์ิ พอ.

0106 พ.อ.อ.หญิง สุวิมล  จรุงจิตต์ คปอ.

0107 พ.อ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ  เมืองแก้ว บน.3

0108 พ.อ.อ.(พ) ศิวาพร. ไขว้พันธ์ุ พธ.ทอ.

0109 พ.อ.อ. สุรชัย  พ่ึงโภคา ขส.ทอ.

0110 พ.อ.อ.(พ) วรากร  วันไธสงค์ ชอ.

0111 ร.ต. ชัยพร  ขวัญใจ พอ.

0112 พ.อ.อ. อรุณ  ชาวชายโขง รร.การบิน

0113 ร.ต. ดนุชิต  หาญสุข บน.41

0114 พ.อ.อ. ภาณุพงศ์  นัยพร ศปอว.ทอ.

0115 พ.อ.อ. มัฆวาน  แม้นจันทร์ บน.4

0116 พ.อ.อ. เศวต  มาซา ชย.ทอ.

0117 พ.อ.อ. กัมปนาท  ตะวันแจ้ง บน.6

0118 พ.อ.อ. ประพันธ์ศักด์ิ  หามาลี รร.นนก.

0119 พ.อ.อ. ประพันธ์  สิทธิจ ารูญ รร.นนก.

0120 พ.อ.อ. อธิพัฒน์  ภูคาจารย์ สพ.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา น.ท.บุญเสริม สุวรรณงาม

สัมมนาท่ี 1
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0201 พ.อ.อ. ณัฐดนัย  บุญจูง อย.

0202 ร.ต.หญิง กัญทิมา  เชียรชัย พอ.

0203 พ.อ.อ.หญิง วงเดือน  วางขุนทด บน.3

0204 พ.อ.อ.หญิง วาณิรักษ์  มีมาสุข ยศ.ทอ.

0205 พ.อ.อ.หญิง อรวรรณ  จันทร์ชมภู สบ.ทอ.

0206 พ.อ.อ.หญิง สดศรี  โทบุตร ขส.ทอ.

0207 ร.ต. ณัฐวุฒิ  อุดมศิลป์ พอ.

0208 พ.อ.อ. ธนาวุฒิ  ซอยรัมย์ ขว.ทอ.

0209 พ.อ.อ. ประมวล  วงษ์ศรีชา ชอ.

0210 พ.อ.อ. ปฏิยุทธ  แสนนรินทร์ บน.4

0211 พ.อ.อ. อภิวัฒน์  สุขพันธ์ ชย.ทอ.

0212 พ.อ.อ.(พ) อนิรุทธ์  พ่วงลาภ บน.5

0213 พ.อ.อ.(พ) สมชาย  สินอนันต์ บน.2

0214 พ.อ.อ. เดโช  อาชวาคม สอ.ทอ.

0215 พ.อ.อ. เอกลักษณ์  เหล่าภักดี บน.1

0216 ว่าท่ี ร.ต. อัคพงษ์  สิทธิวงศ์ รร.นนก.

0217 พ.อ.อ. โกวิทย์  ทองขาว สพ.ทอ.

0218 พ.อ.อ. พงษ์ดนัย  พุ่มสว่าง บน.7

0219 พ.อ.อ.(พ) พฤธา  เอ้ือกลาง คปอ.

0220 พ.อ.อ. ณัฐพงศ์  วิโรจน์กิจ บน.41

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา น.ต.หญิง ภัทร  ฉัตรวัฒนานันท์

สัมมนาท่ี 2
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0301 พ.อ.อ. มงคล  พันธ์ทา ขว.ทอ.

0302 กห.ส.(ญ) ณัฐธยาน์  เป้าบ้านเซ่า พอ.

0303 พ.อ.อ.หญิง จิราวรรณ. ธรรมเนียมดี รร.การบิน

0304 พ.อ.อ.หญิง รัสรินทร์  ปรัชญภากร คปอ.

0305 พ.อ.อ.หญิง ดลนภัส  เปรมปล้อง พธ.ทอ.

0306 พ.อ.อ.(พ) หญิง พรสวรรค์   โพธ์ิทอง พอ.

0307 พ.อ.อ. อ านาจ  เมืองวงษ์ บน.1

0308 พ.อ.อ.(พ) ปรีดา  สมบูรณ์ ชอ.

0309 ร.ต. กิติพงศ์  เพียรท า ชย.ทอ.

0310 พ.อ.อ. เกียรติชัย  อินทร์เถ่ือน บน.4

0311 พ.อ.อ. กิตติศักด์ิ  กิตต์ิปัญญาชาญ ชอ.

0312 ว่าท่ี ร.ต. วีรพงศ์  ค้าขาย ขส.ทอ.

0313 พ.อ.อ. ปัญญา  นิลศรี รร.นนก.

0314 พ.อ.อ. กิตติพัฒน์  ฉันท์แต่ง ยศ.ทอ.

0315 พ.อ.อ. รักชาติ  โพธิเทนชัย บน.23

0316 พ.อ.อ. อนิรุทธ์  หลวงไกร อย.

0317 พ.อ.อ. จ านงค์  แก้วจันทา บน.7

0318 พ.อ.อ. อัจฉริยะ  วงษ์ดีย่ิง สพ.ทอ.

0319 พ.อ.อ. บุญรัตน์  ตินตะโมระ บน.46

0320 พ.อ.อ. ณัฏฐพัฒน์  นัตถิวัน บน.21

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.หญิง ฐาปนี  ปะจันระ

สัมมนาท่ี 3
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0401 พ.อ.อ. ภุชงค์  สุจริตรัฐ สพ.ทอ.

0402 ร.อ. อนันต์  ลาภพิกุลทอง พอ.

0403 พ.อ.อ.(พ) นรินทร์พร  ศรีโสภา บน.46

0404 พ.อ.อ.หญิง ขวัญตา  สีโพรี กง.ทอ.

0405 กห.ส.(ญ) สิรินาถ  ลับสูงเนิน พอ.

0406 พ.อ.อ.หญิง สุภาณี  โกมัย กบ.ทอ.

0407 พ.อ.อ. เก่งกล้า  สิงห์นรา บน.1

0408 พ.อ.อ. สิทธิศักด์ิ  ชูลาภ ขว.ทอ.

0409 ร.ต. ณัฐนนท์  รัตนจ านงค์ ยก.ทอ.

0410 พ.อ.อ. พูนทรัตน์  ค้ าชู ชย.ทอ.

0411 พ.อ.อ. รัฐนันท์  บุญชายสินธ์ุ บน.41

0412 พ.อ.อ. นพดล  เมฆสัยโย คปอ.

0413 ร.ต. ชัยณรงค์  บัวหอม ทสส.ทอ.

0414 พ.อ.อ.(พ) วรรณกร  พันธ์ุไพโรจน์ ชอ.

0415 พ.อ.อ.(พ) สุทธิเจตน์  เล้ียงวงศ์ถาวร ยศ.ทอ.

0416 พ.อ.อ. กิตติชัย  กันติชล บน.7

0417 พ.อ.อ. ประวิทย์  สง่าเนตร บน.23

0418 พ.อ.อ. กัมปนาท  ดวงดาว รร.นนก.

0419 พ.อ.อ. วีระวัฒน์  ช่ืนนางชี อย.

0420 พ.อ.อ. ธนิศร  อุทยานกร บน.21

สัมมนาท่ี 4

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา น.อ.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด

4/12



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0501 พ.อ.อ. พูนเกียรติ  โสมทอง รร.นนก.

0502 กห.ส.(ญ) มณีรัตน์  ยะฝ้ัน พอ.

0503 พ.อ.อ.หญิง อาทิตยา  ศรีอุทธวงศ์ อย.

0504 กห.ส.(ญ) อาทิมา  ครุสันธ์ิ พอ.

0505 พ.อ.อ.หญิง อรณิชชา  ไชยกุหลาบ พธ.ทอ.

0506 พ.อ.อ.หญิง นฤมล  ใบกว้าง สก.ทอ.

0507 พ.อ.อ. ปรเมษฐ์  สมตน บน.56

0508 พ.อ.อ.(พ) กิตติพันธ์ู  ประสิทธ์ิวิเศษ บน.46

0509 พ.อ.อ. เถลิงศักด์ิ  รุ่งแจ้ง ชอ.

0510 พ.อ.อ. อนุพนธ์  บัณฑิตย์ บน.7

0511 พ.อ.อ. วิศิษฏ์  อ้นไชยะ บน.2

0512 พ.อ.อ. บุญน า  หงษ์กระโทก บน.3

0513 พ.อ.อ. สมรรถชัย  นาราศรี สพ.ทอ.

0514 ร.ต. วรวุฒิ  เฟ่ืองค า ศปอว.ทอ.

0515 พ.อ.อ. สุรพล  พลเสนา บน.1

0516 พ.อ.อ. ธงชัย  เหลืองงาม บน.23

0517 ร.ต. ปิยะ  เทียนค าศรี กพ.ทอ.

0518 พ.อ.อ. เฉลิมชัย  คงแสงพันธ์ ชย.ทอ.

0519 พ.อ.อ. ชาญณรงค์  เทียนทอง ขส.ทอ.

0520 พ.อ.อ. ด ารงค์  หนูวงศา คปอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.จิรพงศ์  นามเกียรติ

สัมมนาท่ี 5

5/12



หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0601 พ.อ.อ. พิรุณ  ชัยยางบาล บน.41

0602 ร.ต. ปรมัตถ์  กัลยาวุฒิพงศ์ บน.23

0603 พ.อ.อ.หญิง ฐนมณฑ์  จุฬานนท์ภิภัคสิน บน.4

0604 ร.ต.หญิง ภัทรฑิกา วุฒิวิมล พอ.

0605 กห.ส.(ญ) บัณฑิตา  ศรีนวลนัด ยก.ทอ.

0606 พ.อ.อ.หญิง วราภรณ์  สุวรรณรัญ สปช.ทอ.

0607 พ.อ.อ. ประเสริฐ  แก้วเกษา ชย.ทอ.

0608 พ.อ.อ. ภาณุพันธ์  สว่างจันทร์ ชอ.

0609 พ.อ.อ. วิริยะ  วรช่ืน ชอ.

0610 พ.อ.อ.(พ) ธานินทร์  ศรีวัฒนา คปอ.

0611 ว่าท่ี ร.ต. สุรวุฒิ  บัวพรม พอ.

0612 พ.อ.อ. ทรงกลด  ชมมี บน.46

0613 พ.อ.อ. ภูวนาท  เกษมสวัสด์ิ สอ.ทอ.

0614 พ.อ.อ. คทา  แสงศาสตร์ บน.21

0615 พ.อ.อ. เดชส์นรินทร์  วรรณเพ็ชร ทสส.ทอ.

0616 พ.อ.อ. ไพชยนต์  กาญจนา สพ.ทอ.

0617 พ.อ.อ. นันทพัทธ์  สง่าแสง ขส.ทอ.

0618 พ.อ.อ. นันทวิทย์  เทพรักษ์ บน.7

0619 พ.อ.อ. พลากร  หวันประวัติ รร.นนก.

0620 พ.อ.อ. วรชาติ  รีวงษ์ บน.2

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.ชัยยุทธ  พรหมวิจิตร

สัมมนาท่ี 6
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0701 พ.อ.อ. ฉัตรชัย  เท่ียงสูงเนิน อย.

0702 กห.ส.(ญ) อลิศา  โทณะวณิก บน.5

0703 พ.อ.อ.หญิง สร้อยเพชร  ด้วงวิเศษ บน.56

0704 พ.อ.อ.หญิง วารุณี  จิตตะโคตร์ ยศ.ทอ.

0705 พ.อ.อ.หญิง พิไลพร  รุ่งโรจน์ พอ.

0706 พ.อ.อ. กิตติศักด์ิ  กสิกิจกรรม คปอ.

0707 ร.ต. รักพงศ์  วงศ์ปัญญาดี ศซบ.ทอ.

0708 ร.ต. วรวิทย์  ยศอินทร์ พอ.

0709 พ.อ.อ. ยศพงษ์  ฟักโต สอ.ทอ.

0710 พ.อ.อ. ประพันธ์  ค ามูล บน.3

0711 ร.ต. ประวิทย์  เหลาผา ขส.ทอ.

0712 พ.อ.อ. ประสาร  ถีประถัมภ์ ชย.ทอ.

0713 พ.อ.อ. อรรคสิฏฐ์  ภู่ประเสริฐ สพ.ทอ.

0714 พ.อ.อ. ชูลิต  สังข์รอด บน.23

0715 พ.อ.อ. ภณชนะ  พัตรานนท์ รร.นนก.

0716 พ.อ.อ. เกริกเกียรติ  ตะวันแจ้ง บน.4

0717 พ.อ.อ. ณัฐรัชต์  อินชู บน.7

0718 พ.อ.อ. เกียรติเทพ  สะเดา ชอ.

0719 พ.อ.อ. อนุพงษ์  แสงกระจ่าง บน.46

0720 พ.อ.อ. ณัฐดนัย  ศรีสถาน ศวอ.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา น.อ.หญิง มนธิรา  แป้นพันธ์ุ

สัมมนาท่ี 7
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0801 พ.อ.อ.(พ) อุทัย  บุญตา สน.ผบ.ดม.

0802 กห.ส.(ญ) เณศรา  สุขสุวานนท์ พอ.

0803 พ.อ.อ.หญิง อรษา  พระกรัยญะ รร.นนก.

0804 พ.อ.อ.หญิง ศลินดา  ปัญญาเทพ บน.6

0805 พ.อ.อ.หญิง พัลลภา  หุตะนาวิน สอ.ทอ.

0806 ร.ต.หญิง ชุติมา  เชิดฉันท์ พอ.

0807 พ.อ.อ. กลชัย  ต้ังตระกูล บน.4

0808 พ.อ.อ. ณวพล  โต๊ะม๊ะ ชอ.

0809 พ.อ.อ. จักรพันธ์  พุ่มพฤกษ์ ขส.ทอ.

0810 ร.ต. วิรัตน์  บุญราก พอ.

0811 พ.อ.อ.(พ) บุรินทร์  กาหลง สพ.ทอ.

0812 พ.อ.อ. นิวัฒน์  ปานเพชร คปอ.

0813 พ.อ.อ.(พ) วิชัย  หอมนาน บน.23

0814 พ.อ.อ. ปฐมพงษ์  นรสิทธ์ิ บน.7

0815 พ.อ.อ. ธีรภัทร  จันอิฐ บน.2

0816 พ.อ.อ. ภาณุพงศ์  วงษ์เลิศ บก.ทอ.

0817 พ.อ.อ. ปริญญา  จันทะโคตร บน.41

0818 ว่าท่ี ร.ต. ภาณุพงศ์  จันฟอง ชย.ทอ.

0819 พ.อ.อ. ประยูรศักด์ิ  อ่ิมใจ บน.21

0820 พ.อ.อ. ชัยพร  คงเมือง อย.

สัมมนาท่ี 8

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.กฤษณะ  ช่างประเสริฐ
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
0901 พ.อ.อ. นิกร  พุกยอด บน.46

0902 ร.ต. ศุขธัช  สุขะพิริยะ บน.7

0903 กห.ส.(ญ) กรกนก  พลีใหญ่ พอ.

0904 พ.อ.อ.หญิง ปทิดา  โพธ์ิเชียงราก บน.21

0905 ร.ต.หญิง กาญจนา  สกุลณีย์ บก.ทอ.

0906 พ.อ.อ.หญิง ทิพย์วรรณ  อรัญญิก คปอ.

0907 พ.อ.อ. ปรเมษฐ์  แสนวงษ์ บน.23

0908 พ.อ.อ. ศราวุธ  มงคล บน.4

0909 พ.อ.อ. อุดร  ช่ืนบาน สตน.ทอ.

0910 พ.อ.อ. ประทีป  ช้างเย็นฉ่ า ขส.ทอ.

0911 พ.อ.อ. จตุพร  ถึงนาค พอ.

0912 พ.อ.อ. นวพล  รักษาพงษ์ สอ.ทอ.

0913 พ.อ.อ.(พ) กิตติศักด์ิ  จ าปามูล บน.2

0914 พ.อ.อ. อุทัย  แง็ดสันเทียะ รร.นนก.

0915 พ.อ.อ. ขวัญชัย  เพ็งละมูล อย.

0916 พ.อ.อ. จิรภาส  สงวนดี ชอ.

0917 พ.อ.อ. จิรพล  วินารักษ์วงศ์ สพ.ทอ.

0918 ร.ต. นที  กล้าแข็ง ชอ.

0919 พ.อ.อ. ฐิรัติพัน  ธ ารงธันยธรณ์ บน.56

0920 พ.อ.อ. ประเสริฐ  บุญเก่า สพ.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ท.บุญธรรม  ตันทา

สัมมนาท่ี 9
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1001 พ.อ.อ. สุรสิทธ์ิ  ศรีโพธ์ิกลาง บน.23

1002 ร.ต.หญิง สุภาพร  พรชัยกสิกร พอ.

1003 พ.อ.อ.หญิง วิลาสินี  ด้วงมาก บน.1

1004 กห.ส.(ญ) มนชนก  กฤษณีไพบูลย์ บน.46

1005 พ.อ.อ.(พ) หญิง ศรัญย์รักษ์  สมวงศ์ กร.ทอ.

1006 พ.อ.อ. ญาณวุฒิ  โยธา อย.

1007 พ.อ.อ.(พ) รัฐพล  พ้นภัย ขส.ทอ.

1008 พ.อ.อ. พิชิตพล  เจริญใจ สพ.ทอ.

1009 พ.อ.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ  พูนสูงเนิน รร.นนก.

1010 ร.ต. วัชรกรณ์  ส าอางค์ศรี พอ.

1011 พ.อ.อ. ภาณุวัฒน์  สุขขี บน.2

1012 พ.อ.อ.(พ) เชิดพงค์  พันธ์ุศรี บน.21

1013 พ.อ.อ. กรกช  กล่ินกุหลาบ ชย.ทอ.

1014 ร.ต. สพโชค  สรรพสุข ทสส.ทอ.

1015 พ.อ.อ. ธีรพงศ์  แฉล้มนงนุช สอ.ทอ.

1016 พ.อ.อ. ชุมพล  ชัยสงคราม ชอ.

1017 พ.อ.อ. อธิป  หลักโคตร คปอ.

1018 พ.อ.อ. คมสัน  หม่ันเรียน บน.4

1019 พ.อ.อ. สลักพงศ์  แสงอรุณ สปช.ทอ.

1020 พ.อ.อ. โชคดี  ใจช่ืน บน.7

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา น.ท.อาทิตย์  มณีศิลป์

สัมมนาท่ี 10
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1101 พ.อ.อ.  บุญยง  เขตจัตุรัส บน.4

1102 ร.ต.หญิง จิรัฐิติกาล  แถวโสภา พอ.

1103 พ.อ.อ.หญิง ธิดารัตน์  จันทรมนตรี คปอ.

1104 พ.อ.อ.หญิง ภาวิณี  ชะนะวัฒน์ บน.1

1105 พ.อ.อ.หญิง สรญา  ทองล่ิม ยศ.ทอ.

1106 พ.อ.อ.หญิง มณฑิชา  อันลือไชย บน.7

1107 พ.อ.อ. วัชระพันธ์  เหล่าเก้ือ รร.นนก.

1108 พ.อ.อ.(พ) สุเทพ  ม่วงทอง บน.5

1109 พ.อ.อ. ยุทธชัย  งามข า สบ.ทอ.

1110 พ.อ.อ. ล้อมพงศ์  ห่วงทอง สพ.ทอ.

1111 พ.อ.อ. วันชนะ  สมัครเกษตรการ บน.3

1112 พ.อ.อ. ธนา  เกิดอยู่ พอ.

1113 ร.ต. ดุษฎี  เอ้ียวรักษา อย.

1114 พ.อ.อ. ศรชัย สวัสดิชัย บน.6

1115 พ.อ.อ. มาโนชย์  อ่ิมสิน ชย.ทอ.

1116 ร.ต. วุฒิภัทร  นัทธี ศซบ.ทอ.

1117 พ.อ.อ. บุญญฤทธ์ิ  คุ้มสกุล ชอ.

1118 พ.อ.อ. กิตติพันธ์  รักกิจ บน.56

1119 พ.อ.อ. กิตติพงษ์  อยู่ภักดี สอ.ทอ.

1120 พ.อ.อ. วิวัฒน์  บุญโกย ศปอว.ทอ.

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.ภาณุภูวัชร์  พรธรรมสิรีกุล

สัมมนาท่ี 11
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หมายเลข ค าน าหน้านาม ช่ือ - สกุล สังกัด
1201 พ.อ.อ. จรินทร์  ทองแสน บน.21

1202 ร.อ. ธีรายุ  ชัชกุล บน.46

1203 พ.อ.อ.หญิง จินตนา  จ าเนียรสาร บน.2

1204 ร.ต.หญิง ปภัทสรัณย์  ภูริปัญญานันท์ พธ.ทอ.

1205 พ.อ.อ.หญิง รัตติกาล  นันทประไพ บน.7

1206 พ.อ.อ.หญิง บุบผาชาติ  ไตรอุดม บน.56

1207 พ.อ.อ. สดับ  ถึงค าภู อย.

1208 พ.อ.อ. ณฐพล  สุพรรณชาติ สอ.ทอ.

1209 พ.อ.อ. สกรรณ์  งามชาลี รร.นนก.

1210 พ.อ.อ. ชัยวัฒน์  กล่ินช้ัน ชอ.

1211 พ.อ.อ.(พ) สิทธิศักด์ิ  หงส์ทอง ยศ.ทอ.

1212 พ.อ.อ. จักรกฤษ  จินดานิล คปอ.

1213 พ.อ.อ. วุฒิ ไกร   จันนวน ชย.ทอ.

1214 พ.อ.อ.(พ) นที  เพ็งทอง บน.41

1215 ร.ต. สถาพร. แจ้งสว่าง พอ.

1216 พ.อ.อ. ปิติพงษ์  หวังสุข สน.ผบ.ดม.

1217 พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ  มีชัย ขส.ทอ.

1218 พ.อ.อ. ภัทรพฤฒ  เสือน้อย บน.6

1219 พ.อ.อ. อาณัติ  หล่ันจันทึก กพ.ทอ.

1220 พ.อ.อ. อิทธิศักด์ิ  สีทอง สพ.ทอ.

สัมมนาท่ี 12

รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี 88
อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ท.สนิท หลงค ารัตน์
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