
   ่ ้ ่ื ั ี ั ั ้ ั ั ่ ีรายชอนายทหารนกเรยน หลกสตรนายทหารชนผบงคบหมวด รนท ๘๙ู ู ุ  

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0101 พ.อ.อ. ศิวกร  เกษรจันทร์ อย.
0102 ร.ท. นวิน  งามมงคลรัตน์ บน.1
0103 พ.อ.อ.หญิง สุอาภา  ผลพิบูลย์ สบ.ทอ.
0104 กห.ส.(ญ) ธนัญชนก  สุภาพ สอ.ทอ.
0105 พ.อ.อ.หญิง ชญาณิศา  แก้วบุตร ทสส.ทอ.
0106 กห.ส.(ญ) กาญจนา  สุวรรณโณ บน.41
0107 พ.อ.อ.หญิง กรรณิกา  หลิมวานิช บน.46
0108 พ.อ.อ. อณัฐชา  นาคสุก สอ.ทอ.
0109 พ.อ.อ. วรัญญู  สิงห์ทอง ชย.ทอ.
0110 พ.อ.อ. สาธิต  ว่องพานิช รร.นนก.
0111 ร.ต. ธีรทัช  หอมทอง บก.ทอ.
0112 พ.อ.อ. พนาสันต์  เมืองมูล บน.41
0113 พ.อ.อ. อุกฤษฎ์  พุ่มสุข อย.
0114 พ.อ.อ. ก้องฟ้า  มงคลเสถียร สบน.ทอ.
0115 พ.อ.อ. อานนท์  พวงล าเจียก สพ.ทอ.
0116 ว่าท่ี ร.ต. ธนภูมิ  หงไธสงค์ ศปอว.ทอ.
0117 พ.อ.อ. ภัทรชนน  กล่ินสุคนธ์ ชอ.
0118 พ.อ.อ. ประวิท  รุ่งเรือง คปอ.
0119 พ.อ.อ. กฤตภัค  โพธ์ิดี บน.3
0120 พ.อ.อ. สรายุทธ์  แก้วผุดผ่อง บน.7

สัมมนาที่ ๑   อาจารย์   น.ท.บุญเสริม  สุวรรณงาม



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0201 พ.อ.อ. อนุพงศ์  ปานอ าไพ อย.
0202 พ.อ.อ. จิรวัฒน์  โบสิทธิพิเชฎฐ์ พอ.
0203 พ.อ.อ.(พ) หญิง อมรรัตน์  อรปัญญา ยก.ทอ.
0204 กห.ส.(ญ) นพวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ ชย.ทอ.
0205 พ.อ.อ.หญิง นวพร  นาคะโร ยก.ทอ.
0206 พ.อ.อ.หญิง ประทุมพร  เพชรดาวัชรมัย บน.3
0207 ว่าท่ี ร.ต. เกรียงไกร  ม่านแก้ว ทสส.ทอ.
0208 พ.อ.อ. สิทธิศักด์ิ  มะเด่ือชุมพร ชย.ทอ.
0209 พ.อ.อ. วิทูรย์  หอมดี บน.3
0210 พ.อ.อ. สุขุม  วิทยานันตนารมย์ สบน.ทอ.
0211 พ.อ.อ. รัตนพล  วงษ์น้อย ชอ.
0212 พ.อ.อ. กฤษดา  สุทธิบุตร รร.นนก.
0213 พ.อ.อ. จักรพล  แยบภายค า บน.21
0214 พ.อ.อ.(พ) ทรงธรรม  บุญธรรมพิทักษ์ ชอ.
0215 พ.อ.อ. นิติกรณ์  พลเย่ียม บน.46
0216 พ.อ.อ. ยุทธศักด์ิ  เช้ือสีนนตรี บน.3
0217 พ.อ.อ. พ.อ.อ.อุดมศักด์ิ   จ๋ิวบาง สอ.ทอ.
0218 ว่าท่ี ร.ต. อดุลย์  บัวศรี ทสส.ทอ.
0219 พ.อ.อ. พลากร  แก้วกนก คปอ.
0220 พ.อ.อ. ก้องนรินทร์  สินทร บน.3

สัมมนาที่ ๒   อาจารย์  น.ต.หญิง ภัทร  ฉัตรวัฒนาน ันท์



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0301 พ.อ.อ. สุรพงษ์  สงจันทร์ อย.
0302 กห.ส.(ญ) ณัฐณิชา  พิทักษ์ศิลป์ พอ.
0303 พ.อ.อ.หญิง อรณิชชา  ทวีรัตน์ บน.56
0304 พ.อ.อ.หญิง ทวินันท์  นาคแก้ว รร.นนก.
0305 พ.อ.อ.หญิง วิราวรรณ์  จอมคีรี สบน.ทอ.
0306 กห.ส.(ญ) กรสุดา  ตะวันแจ้ง ขว.ทอ.
0307 พ.อ.อ. ปรเมศวร์  รัตนปราณี บน.41
0308 พ.อ.อ. วณัฐพงศ์  ดวงมะโน ขส.ทอ.
0309 พ.อ.อ. อนุรักษ์  อนุสิ บน.6
0310 พ.อ.อ. คธาวุธ  ทับภักดี สน.ผบ.ดม.
0311 ร.ต. ปิยกุล  ศุโภทยาน จร.ทอ.
0312 พ.อ.อ. นรินทร์  ชัยอาษา บน.21
0313 พ.อ.อ. ณัฐวัตร  ช่างไชย สพ.ทอ.
0314 พ.อ.อ. ชัยวัฒน์    ทวดห้อย ชย.ทอ.
0315 พ.อ.อ. ไกรวรรณ  พ่ึงลาภ บน.4
0316 พ.อ.อ. จักรกฤษณ์ ภาพน้ า บน.3
0317 พ.อ.อ.(พ) วิษณุ  วรรณทวี คปอ.
0318 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐดนัย  อัศวรักษ์ ศซบ.ทอ.
0319 พ.อ.อ. วีระ  สายตา บน.3
0320 พ.อ.อ. กิตติศักด์ิ  แก้วภักดี สพ.ทอ.

สัมมนาที่ ๓   อาจารย์   ร.อ.หญิง ฐาปนี ปะจันระ



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0401 พ.อ.อ. เอกรัตน์  โพธ์ิศิลา บน.41
0402 ร.ท. ณพวรรษ  พลัดภัยพาล บน.2
0403 พ.อ.อ.หญิง วิสาขา  ค าวันสา ชอ.
0404 พ.อ.อ.หญิง สุภัณนิกา  สายรัมย์ ชย.ทอ.
0405 ร.ต.หญิง ภิษญา  ฉัตรสุระชัย สปช.ทอ.
0406 กห.ส.(ญ) สิริพร  เทียนค าศรี พธ.ทอ.
0407 พ.อ.อ.หญิง พัชรา  ปูหิน สพ.ทอ.
0408 พ.อ.อ. นวภัทร  เพชรสูงเนิน บน.1
0409 พ.อ.อ. ณัฐพัชร์  พลาศรี บน.3
0410 พ.อ.อ. วุฒิชัย  นาคพุฒ ขส.ทอ.
0411 พ.อ.อ.(พ) นลิตร  บุญศิริ บน.21
0412 พ.อ.อ. สุรศิษฏ์  สีโท บน.6
0413 พ.อ.อ. ฐณวัฒน์  รองวัง รร.นนก.
0414 พ.อ.อ. ณรงค์ฤทธ์ฺ  สงกา สพ.ทอ.
0415 พ.อ.อ. ธนะกูล  วงษ์ท ามา คปอ.
0416 พ.อ.อ. วัชรพงษ์  จันทร์งาม ชอ.
0417 พ.อ.อ. ศุภชัย  พันธ์ุสุข คปอ.
0418 พ.อ.อ. สุทธิพงษ์  ไชยเฮือง บน.3
0419 ว่าท่ี ร.ต. มาดหมาย  ไฉนศิริยุทธ์ิ สนภ.ทอ.
0420 พ.อ.อ. สมหมาย  ผาลา รร.นนก.



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0501 พ.อ.อ. สมภาร  จ าปานาค บน.4
0502 พ.อ.อ. กิตติชัย  ภูมิพันธ์ุ พอ.
0503 กห.ส.(ญ) ชุติกาญจน์  ดิษฐสันเทียะ สปช.ทอ.
0504 พ.อ.อ.หญิง นฤมล  บุญเพ็ง ขว.ทอ.
0505 พ.อ.อ.หญิง นฤมล วงษ์ศรีชา กบ.ทอ.
0506 พ.อ.อ.หญิง ประภาพร  นพรัตน์ บน.3
0507 ร.ต. สมศักด์ิ  ปวงฟู บน.46
0508 พ.อ.อ. เสริมศักด์ิ  เกตุบาง ชอ.
0509 พ.อ.อ. อภิเชษฐ์  กาแก้ว บน.1
0510 พ.อ.อ. แดนไพร  บุญยานาม บน.23
0511 พ.อ.อ. สิริวัฒน์  จันทร์แดง คปอ.
0512 พ.อ.อ. ประจักษ์ศิลป์  ลีคะ รร.นนก.
0513 พ.อ.อ. อรรณพ  วีระวงศ์ บน.2
0514 พ.อ.อ. สันติ. เติมคุนานนท์ ชอ.
0515 พ.อ.อ. ณัฐพล  สุขสว่าง สพ.ทอ.
0516 พ.อ.อ. ชัยวัฒน์    อ่อนบุญมา พธ.ทอ.
0517 พ.อ.อ. นภัทร  สุวรรณาภา ชอ.
0518 ว่าท่ี ร.ต. อรรถพล  ทองปาน สอ.ทอ.
0519 พ.อ.อ. สมชาย  ด้วงเพ็งรักษ์ ขส.ทอ.
0520 ว่าท่ี ร.ต. บุญโชติ  วาระสิทธ์ิ พอ.

สัมมนาที่ ๕  อาจารย์  น.ต.จิรพงศ์  นามเกียรติ



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0601 พ.อ.อ. อนุรักษ์  เพชรพิรุณ อย.
0602 พ.อ.อ. ธีรเดช  สอนดิษฐ ยศ.ทอ.
0603 ร.ต.หญิง สาวิตรี  โสดาวิชิต กบ.ทอ.
0604 พ.อ.อ.หญิง สโรชา  อ่ิมใจ สบน.ทอ.
0605 กห.ส.(ญ) ชุติธิดา  พุทธมนต์ สธน.ทอ.
0606 พ.อ.อ.หญิง เพชรรัตน์  สุดา รร.นนก.
0607 พ.อ.อ.(พ) หญิง สรารมย์  ณรงค์ราช บน.56
0608 พ.อ.อ. อ านวย  บ้ังค า บน.2
0609 พ.อ.อ. นิมิต  อินเอ่ียม บน.3
0610 พ.อ.อ. มรกต  แวดไธสง รร.นนก.
0611 พ.อ.อ. สมพร  นาราภัทรนันท์ ขส.ทอ.
0612 ร.ต. บัญชา  ศาลางาม ชอ.
0613 พ.อ.อ. สุรศาสตร์  วิเศษลา คปอ.
0614 พ.อ.อ.(พ) สาธร  กล่ินอ่อน บน.5
0615 พ.อ.อ.(พ) ชูศักด์ิ  บาลี บน.2
0616 พ.อ.อ. ชวน  ซุยโล้น รร.นนก.
0617 พ.อ.อ. วัชรพล  มบขุนทด บน.23
0618 พ.อ.อ. ชินกร  ทิวาพัฒน์ พธ.ทอ.
0619 พ.อ.อ. สุรชาติ  เครือนาค ชอ.
0620 พ.อ.อ. โกวิทย์  นึกม่ัน ชอ.

สัมมนาที่ ๖  อาจารย์  ร.อ.ชัยยุทธ  พรหมวิจิตร



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0701 พ.อ.อ. สุรสิทธ์ิ  สุโพธ์ิ อย.
0702 ร.ต. คีรี  คมวุฒิการ พอ.
0703 กห.ส.(ญ) สรชา  ค าจันทร์ พอ.
0704 กห.ส.(ญ) ณภัทร  มัจฉากล่ า บน.6
0705 พ.อ.อ.หญิง ปทุมวดี  พูลสวัสด์ิ สบน.ทอ.
0706 พ.อ.อ.หญิง สุกัญญา  เกิดกันการ ชอ.
0707 พ.อ.อ.หญิง ขวัญจิต  สมอเมตร คปอ.
0708 พ.อ.อ. ธวัชชัย  พูล แก้วคำ  บน.5
0709 พ.อ.อ. นราธิป  บรรดิษฐ์ บน.2
0710 พ.อ.อ. เชวงศักด์ิ  ค าจันดี บน.21
0711 พ.อ.อ. ปฏิภาณ  อิสริยะโสภณ บน.3
0712 พ.อ.อ. นาวา  ชารี บน.3
0713 พ.อ.อ. ธีรพล  มูลมอญ พธ.ทอ.
0714 พ.อ.อ. อิสระ. แก้วทอง บน.6
0715 พ.อ.อ. โชคชัย  ครองตน ชอ.
0716 ร.ต. วิทพล  บุญเพ็ง สอ.ทอ.
0717 พ.อ.อ. ธาตรี  เผือกฟัก บน.56
0718 พ.อ.อ.(พ) กฤษณะ  กาญจนพิบูลย์ อย.
0719 พ.อ.อ. อลงกรณ์  คล้ายสมจิตร์ ขส.ทอ.
0720 พ.อ.อ. วรเดช  มีศรี รร.นนก.

สัมมนาที่ ๗  อาจารย์  น.อ.หญิง  มนธิรา  แป้นพันธุ์



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0801 พ.อ.อ. ยศวีร์  สุขบุญญา อย.
0802 ร.ต. จิรายุ  บุญเย็น พอ.
0803 พ.อ.อ.(พ) หญิง กรกัลยารัตน์  เซ่ียงหว็อง ศซว.ทอ.
0804 กห.ส.(ญ) รุจิกร  ดีแท้ บน.46
0805 พ.อ.อ.หญิง ศิรินทร์ญา  โคตรบรรเทา บน.3
0806 พ.อ.อ.หญิง อุบลรัตน์   ชาติไทย สปช.ทอ.
0807 พ.อ.อ. เอกชัย  จันทร์ทรา บน.6
0808 พ.อ.อ. ปิยะณัฐ  อานอาชา บน.2
0809 พ.อ.อ. ภาณุวัฒน  แม้นเสถียร รร.การบิน
0810 ว่าท่ี ร.ต. ชูศักด์ิ  ปรีชานุกูล ขส.ทอ.
0811 พ.อ.อ. รัฐภูมิ  เทียนสว่าง ศซว.ทอ.
0812 พ.อ.อ. สุรกิจ  สุขสวย สอ.ทอ.
0813 พ.อ.อ. วีระพงษ์  ขันทะแพทย์ บน.23
0814 พ.อ.อ. พงษ์พันธ์ุ พงษ์นัยรัตน์ บน.3
0815 พ.อ.อ. เทวินทร์  แย้มนิยม ชอ.
0816 พ.อ.อ. อัครเดช. พันธ์ุเทศ ชอ.
0817 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัต  วีระนนท์ ศซบ.ทอ.
0818 พ.อ.อ. พันธิน  สนธิวัฒน์ สพ.ทอ.
0819 พ.อ.อ. จักรพงศ์  ค้ามีผล ศปอว.ทอ.
0820 พ.อ.อ. จิตติพงษ์  ตรงค านึง ชย.ทอ.

สัมมนาที่ ๘  อาจารย์  น.อ.พันธกานต์  โสภา



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
0901 พ.อ.อ. จุมพล  เดชอุดมวัฒนา บน.7
0902 กห.ส.(ญ) พิชามญช์ุ  สุขเกษม พอ.
0903 พ.อ.อ.หญิง รัตนาภรณ์  สุจริตพงษ์ ขว.ทอ.
0904 พ.อ.อ.หญิง อภิญญา รินสาร ขส.ทอ.
0905 ร.ต.หญิง เบญจมาศ  สมกานดา สตน.ทอ.
0906 พ.อ.อ.หญิง จิดาภา  เจรจา สก.ทอ.
0907 ร.ต. ปิยเดช  ไชยสมบัติ บน.4
0908 พ.อ.อ. เอกพรรณ์  หัวนา รร.นนก.
0909 พ.อ.อ. ธนพล  ไทยศิลป์ สพ.ทอ.
0910 พ.อ.อ.(พ) ลิขิต  ศรีวันพิมพ์ บน.2
0911 พ.อ.อ. ธาดา  เมทเมรุรัตน์ สน.ผบ.ดม.
0912 พ.อ.อ. สมรักษ์  ชนะสงคราม รร.การบิน
0913 พ.อ.อ. พีระวุฒิ  บุญค ามูล บน.3
0914 พ.อ.อ. สมปอง  ศรีพนม ศซว.ทอ.
0915 พ.อ.อ. เฉลิม  ซ้อนศรี ศปอว.ทอ.
0916 ว่าท่ี ร.ต. ฐิติวัฒน์  สิงห์ศรีกาญจน์ รร.การบิน
0917 พ.อ.อ. อภิชาติ  โฉมงาม บน.3
0918 พ.อ.อ. สุวพงษ์  เขมะสิงคิ บน.23
0919 พ.อ.อ. ชโนทัย  ยุวยรรยง สอ.ทอ.
0920 พ.อ.อ. วิชวิทย์  นาควัน รร.นนก.

สัมมนาที่ ๙  อาจารย์  ร.ท.บุญธรรม ตันทา



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
1001 พ.อ.อ.(พ) ประยูร  คงสุข อย.
1002 กห.ส.(ญ) รติพร  ฉัตรไชยาฤกษ์ พอ.
1003 พ.อ.อ.หญิง ไพจิตร  สุยังกุล บน.1
1004 ร.ต.หญิง ทัสมา  งามข า ชอ.
1005 พ.อ.อ.หญิง พรนภา  กองวารี สบน.ทอ.
1006 พ.อ.อ.หญิง วาสนา  รับสมบัติ กร.ทอ.
1007 พ.อ.อ. เดชา  แสงปาก ชย.ทอ.
1008 พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ  เอมทอง ยศ.ทอ.
1009 พ.อ.อ. อลงกต  นรารักษ์ บน.23
1010 พ.อ.อ. นิรุตต์ิ  ถอนโคกสูง ชอ.
1011 ร.ต. นพพล  จันทนาคม พธ.ทอ.
1012 พ.อ.อ. ยศพล. โพธ์ิประดิษฐ์ สอ.ทอ.
1013 พ.อ.อ. จักรกฤษณ์  ปราบภัย บน.7
1014 พ.อ.อ. ภาคภูมิ  ไม้สน บน.3
1015 พ.อ.อ. ภูวดล  สุขสว่าง ศปอว.ทอ.
1016 พ.อ.อ. รนกฤต  มะโนนัย สพ.ทอ.
1017 พ.อ.อ.(พ) นัฐวุฒิ  ผันผล บน.7
1018 พ.อ.อ. ชัยสิทธ์ิ  สว่างกมล คปอ.
1019 พ.อ.อ. วีระพงษ์  ใจอารีย์ บน.2
1020 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐดนัย  สิทธิโชค สอ.ทอ.

สัมมนาที่ ๑๐  อาจารย์  น.ท.อาทิตย์  มณีศิลป์



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
1101 พ.อ.อ. รัตนภูมิ  บุญพืช ชอ.
1102 กห.ส.(ญ) ชัญญานุช  ปรีดาวุฒิ บน.56
1103 พ.อ.อ.หญิง กัญญารัตน์  สุวรรณาภา ชอ.
1104 พ.อ.อ.หญิง ภวยา  ธรรมสุรีย์ สอ.ทอ.
1105 พ.อ.อ.หญิง บังอร  เกตุเวชสุริยา บน.3
1106 พ.อ.อ. วาทิน  พินเดช รร.นนก.
1107 พ.อ.อ. วีระศักด์ิ  ทิพยะ บน.2
1108 พ.อ.อ.(พ) เกียรติศักด์ิ  พรหมพา พธ.ทอ.
1109 พ.อ.อ. ณรงค์  โชติศรี คปอ.
1110 พ.อ.อ. ธนานันต์. ด ารงสกุล ชย.ทอ.
1111 พ.อ.อ. ภาสกร  จันทรชิต บน.3
1112 พ.อ.อ. วิทธวัฒน์  แก้วสุพรรณ สพ.ทอ.
1113 ร.ต. เกรียงกมล  ภูมิลุน ยศ.ทอ.
1114 พ.อ.อ. พีรพงค์  ปมิตต์ธศิล ชอ.
1115 พ.อ.อ. ประภาส  ดิษฐ์กระจัน ชอ.
1116 พ.อ.อ. สมเจตน์  แสงสุบิน สอ.ทอ.
111๗ ว่าท่ี ร.ต. เมธาโรจน์  คณิตสุทธ์ิ ขส.ทอ.
1118 พ.อ.อ. อนุรักษ์  จากมา บน.46
1119 พ.อ.อ. วัฒนา  ไชยณรงค์ ศปอว.ทอ.
1120 ร.ต. พงศ์กรณ์  ตะวันเย็น สลก.ทอ.

สัมมนาที่ ๑๑  อาจารย์  ร.อ.ภาณุภูวัชร์  พรธรรมสิรีกุล



รายช่ือนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รุ่นท่ี ๘๙ 

หมายเลขประจ าตัว ยศ ช่ือ - สกุล สังกัด
1201 พ.อ.อ. วีระ  รัตนธิวัติ รร.นนก.
1202 พ.อ.อ. ศักด์ิสกล  ศรีวะโสภา พอ.
1203 พ.อ.อ.หญิง วรรศิกา  พระยาลอ สบน.ทอ.
1204 พ.อ.อ.หญิง สิริรัตน์  ขันคลาย บน.41
1205 ว่าท่ี ร.ต.หญิง  ก  ัญญ์ณพัชญ์   มีทรัพย์  รร.การบิน
1206 กห.ส.(ญ) ภัทริมณ  เฟ่ืองทอง ยศ.ทอ.
1207 พ.อ.อ.หญิง นันชิดา  ศรีแก้ว ยศ.ทอ.
1208 พ.อ.อ. สันทัด  สีนวลอิน รร.นนก.
1209 พ.อ.อ. สรพงษ์  โฉมงาม ยศ.ทอ.
1210 พ.อ.อ. รัฐพงศ์  ค ามี ยศ.ทอ.
1211 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐพงศ์  ยามเท่ียง กบ.ทอ.
1212 พ.อ.อ. กรวิชญ์  เรืองริวงศ์ บน.3
1213 ว่าท่ี ร.ต. วัชรินทร์  จ ารัมย์ สตน.ทอ.
1214 พ.อ.อ.(พ) สุริยา  มูลธรรม ศซว.ทอ.
1215 พ.อ.อ. สุรพงษ์  ชุ่มสายันต์ สพ.ทอ.
1216 พ.อ.อ. ภูมิพิรุฬห์  ชุบขุนทด บน.3
1217 พ.อ.อ. มงคล  บัวพันกลีบ ชย.ทอ.
1218 พ.อ.อ. ชวนากร  ถาวรนันท์ บน.5
1219 พ.อ.อ. สิทธิโชค  เสมาทอง บน.2
1220 พ.อ.อ. สน่ัน  รู้แผน บน.7

สัมมนาที่ ๑๒  อาจารย์   ร.ท.สนิท  หลงคำรัตน์




