
หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0101 พ.อ.อ. ยทุธนา  เลิศอนันต์ อย. อย.

0102 น.ส. ดลนภา  สุวรรณรังษี พ. พอ.

0103 น.ส. วรุณยพุา  บุญสงค์ พ. พอ.

0104 ว่าที่ ร.ต.หญิง พรียา  บุญอิ่ม พด. กบ.ทอ.

0105 น.ส. รุจสิรี  จนัทร์จรุงภกัด์ิ สบ. ขว.ทอ.

0106 พ.อ.อ. เชาวลิต  นามเชื้อ สบ. ชอ.

0107 พ.อ.อ. วรวิทย ์ บุญแจง้ สพ. สพ.ทอ.

0108 ว่าที่ ร.ต. ปกรณ์  จอกลอย สบ. กพ.ทอ.

0109 พ.อ.อ. ชายแดน  เกียรติชัชวาล สห. สน.ผบ.ดม.

0110 ว่าที่ ร.ต. สุรชัยวิทย ์ ธรรมลักขณา กง. สตน.ทอ.

0111 พ.อ.อ. วิเชียร  แก้วสุข อย. บน.๔

0112 พ.อ.อ. ดรงค์ศักด์ิ  วงษ์เดิม ชอ. บน.๑

0113 พ.อ.อ. ยทุธศิลป์  ช่วยชาติ พ. พอ.

0114 ร.ต. กฤษฎา  พยมหล สบ. ยศ.ทอ.

0115 พ.อ.อ. กิตติ  แสงตาล พด. บน.๒

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 1 อาจารย์ประจ าสัมมนา น.ท.หญงิ โสภาจิตต ์ จันทกลัด



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0201 พ.อ.อ. ประพดัสรณ์  ทุมลา อย. อย.

0202 ว่าที่ ร.ต. นิติ  รุ่งฟา้แสงอรุณ พ. บน.๔๑

0203 น.ส. สิริญญา  บุญเชิด พ. พอ.

0204 น.ส. พชัรี พลดงนอก กง. กง.ทอ.

0205 ว่าที่ ร.ต.หญิง พชัราภา  บุนนาค สบ. กบ.ทอ.

0206 ร.ต.หญิง ประภสัสร  แก้วเกตุ ส. ทสส.ทอ.

0207 พ.อ.อ. นเรศ  นกแก้ว สบ. คปอ.

0208 ว่าที่ ร.ต. ส าลี  ยญัญะจนัทร์ ส. สอ.ทอ.

0209 ร.ต. รชฏ  จนัทร์ขาว สบ. ขว.ทอ.

0210 พ.อ.อ. ศิริโชค  สวัสดิรักษ์ พธ. สน.ผบ.ดม.

0211 พ.อ.อ. สมมาตร์  บานแยม้ อย. ยศ.ทอ.

0212 ว่าที่ ร.ต. ประทีป  นพกิจ ดย. อย.

0213 พ.อ.อ. สุดท้าย  แสงศิริ ถร. คปอ.

0214 ว่าที่ ร.ต. อังกูร  จริอังกูรสกุล สบ. สก.ทอ.

0215 พ.อ.อ. กิตติวุฒิ  ถ้ าพทุรา สบ. ศวอ.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 2 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ท.หญงิ ฐาปนี  ปะจันระ



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0301 พ.อ.อ. นนทวัฒน์  จั่นทอง อย. อย.

0302 น.ส. แพรพลอย  วิไลลักษณ์ - กพ.ทอ.

0303 น.ส. อมรรัตน์  สังขวรรณ พ. พอ.

0304 น.ส. พฒัชฎา  เสนประดิษฐ์ ส. พอ.

0305 น.ส. ชนิกา  ว่องวาจานนท์ พธ. พธ.ทอ.

0306 ร.ต.หญิง นพรัตน์  นุ่มศิริ สบ. กบ.ทอ.

0307 พ.อ.อ. สมเกียรติ  บัวแก้ว กง. บน.๒๑

0308 พ.อ.อ. บูรณ์ชัย  ศิริจร ตห. คปอ.

0309 พ.อ.อ. มานะ  พรหมชะอ้อน ชอ. บน.๒๓

0310 พ.อ.อ. สุทธิพงศ์  อารีย์ ชอ. ชอ.

0311 พ.อ.อ. อธิสาร  แก้วศรีพลัน ส. ทสส.ทอ.

0312 ว่าที่ ร.ต. เอกพงษ์  อาจทอง ส. ยศ.ทอ.

0313 พ.อ.อ. สิงหา  พวงจ าปา พด. บน.๔

0314 นาย			 ศิวานนท์  จนัทรประวัติ สบ. ยก.ทอ.

0315 ว่าที่ ร.ต. ทิฆัมพร  ก าไลทอง สบ. สลก.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 3 อาจารย์ประจ าสัมมนา น.อ.สว่าง  บญุญาวัฒน์ และ ร.ต.สนิท  หลงค ารัตน์



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0401 พ.อ.อ. วัชรกานต์  ลมงาม อย. อย.

0402 น.ส. วัลยา  อรวัฒนศรีกุล พ. พอ.

0403 นาง พรธีรา  สิทธิรุ่งเรือง พ. พอ.

0404 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธีรวรรณ  แตงอ่อน สบ. กบ.ทอ.

0405 น.ส. นิชนิตา  ใจค า สบ. ยศ.ทอ.

0406 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐวดี  ชาตะวนิช ส. กบ.ทอ.

0407 พ.อ.อ. ชูชัย  อุ่นที ชอ. ชอ.

0408 นาย			 ธีระศักด์ิ  บุญสอาด - ขว.ทอ.

0409 พ.อ.อ. วรศิลป์  วรพนัธุ์ ส. บน.๔๑

0410 ว่าที่ ร.ต. ธนา  มุ่งเครือกลาง สบ. สบ.ทอ.

0411 พ.อ.อ. สุชาติ  อิ่นค า พ. สวบ.ทอ.

0412 พ.อ.อ. วรพงษ์  เพช็รวิเศษ พด. บน.๕

0413 ว่าที่ ร.ต. ณัฐณิช  สุริยะฉาย สบ. กพ.ทอ.

0414 ว่าที่ ร.ต. อภสิิทธิ ์ กิจโชค ตห. คปอ.

0415 พ.อ.อ. สุรเดช  ค าวัง สห. สน.ผบ.ดม.

0416 พ.อ.อ. ครรชิต  มีแก้ว ขส. ขส.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 4 อาจารย์ประจ าสัมมนา น.ท.บญุเสริม  สุวรรณงาม



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0501 พ.อ.อ. สุธี  เมฆหมอก อย. อย.

0502 น.ส. หนึ่งกานต์  ทองสิน พ. พอ.

0503 พ.อ.อ.หญิง สยมุพร  มิรัตนไพร สบ. อย.

0504 ว่าที่ ร.ต.หญิง พรรณธรา  สุทธิสารากร ส. สน.ผบ.ดม.

0505 พ.อ.อ.หญิง อะฐิตา  ส่ังศรี สบ. บน.๒๑

0506 พ.อ.อ. มานิตย ์ จนัทร์เติบ พ. พอ.

0507 พ.อ.อ. พศิิษฐ์  มั่งมี ถร. ขว.ทอ.

0508 พ.อ.อ. นพรัตน์  บัวละออ อต. บน.๔

0509 ว่าที่ ร.ต. ชาคริต  อนันทสุข ส. บน.๔๖

0510 พ.อ.อ. บุญรวม  แววดี อย. บน.๕๖

0511 พ.อ.อ. ชัยวัฒน์  วชิระพทิักษ์ ขส. พอ.

0512 พ.อ.อ. ธวัชชัย  แอด า สบ. กบ.ทอ.

0513 ว่าที่ ร.ต. ณัฐธนิชร์  สุวรรณรังค์ สบ. ยศ.ทอ.

0514 พ.อ.อ. สุวิช  จนัทะคาม ชอ. ชอ.

0515 พ.อ.อ. อนุรักษ์  ศรีทอง ตห. บน.๕

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 5 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ท.กฤษณะ  ช่างประเสริฐ



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0601 พ.อ.อ. พรนรินทร์  เครือแตง อย. อย.

0602 น.ส. อรุณี  ใหมอ่อน พ. พอ.

0603 น.ส. จฑุาทิพย ์ ทางกลาง พ. พอ.

0604 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริวรรณ  จลุวานิช สบ. กพ.ทอ.

0605 น.ส. กุลทรัพย ์ นิลรักษา กง. สปช.ทอ.

0606 น.ส. ธีรพมิพ ์ สามวัง สบ. กบ.ทอ.

0607 ร.ต. โฆษิต  อารมณ์สวะ ส. ทสส.ทอ.

0608 ร.ต. เอกราช  จนัทาค า ส. บน.๕

0609 พ.อ.อ. วิฑูรย ์ นะรมรัมย์ สบ. ขว.ทอ.

0610 นาย			 อานุภาพ  นันติ สบ. กร.ทอ.

0611 ว่าที่ ร.ต. อาร์ตีส  ยศอมรสุนทร ชย. กบ.ทอ.

0612 พ.อ.อ. ไพฑูรย ์ มะณีเรือง พด. พอ.

0613 ว่าที่ ร.ต. ภาณุภาค  คุณนิธิโภคิน ธน. จร.ทอ.

0614 ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์  อยู่ดี ขส. ขส.ทอ.

0615 พ.อ.อ. ศตนันพ ์ นันนัทธวัฒฐ์ สบ. สพร.ทอ.

0616 พ.อ.อ. กรันย ์ แผงด่านกลาง ชอ. ชอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 6 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.หญงิ ภทัร  ฉัตรวัฒนานันท์



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0701 พ.อ.อ. พเิชษฐ์  สามเรืองศรี อย. บน.๔

0702 ร.ต. ธนกรณ์  บุญส่ง พ. พอ.

0703 น.ส. สุพตัรา  มะลิวัลย์ พ. พอ.

0704 น.ส. ศิริอรุณ  มัจฉาสกุล ชย. ชย.ทอ.

0705 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภารัตน์  เขพนัดุง กง. กพ.ทอ.

0706 น.ส. สุธาวัลลภ ์ เศรษฐอภธิาน สบ. ขว.ทอ.

0707 นาย			 วันปิยะ  พลนรา - กบ.ทอ.

0708 ร.ต. สมบูรณ์  อุดนัน ส. ทสส.ทอ.

0709 พ.อ.อ. ประโยชน์  แจม่ใส อย. สพ.ทอ.

0710 ว่าที่ ร.ต. กิตติกร  โคตรบุญมี ธน. สธน.ทอ.

0711 พ.อ.อ. อนุกูล  กระถิน ขส. ขส.ทอ.

0712 พ.อ.อ. นฤนาท  ชิณรักษ์ สบ. คปอ.

0713 พ.อ.อ. จริะศักด์ิ  จนัทร์ประเสริฐ ขส. ขส.ทอ.

0714 ว่าที่ ร.ต. วิทยา  ทวีปเรืองอุดม สบ. พอ.

0715 ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์  พงษ์พานิช ส. ยศ.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 7 อาจารย์ประจ าสัมมนา น.อ.นิวัฒน์  ปอ้งกันทรัพย์



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0801 พ.อ.อ. วีรชัย  เสาร์สุด อย. อย.

0802 น.ส. ปดารัตน์  พทิาค า พ. พอ.

0803 พ.อ.อ.หญิง ราตรี  หงษ์เผือก - กบ.ทอ.

0804 น.ส. ลีลาวัชร  วงศ์รพวีัชร สบ. กพ.ทอ.

0805 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิรงรอง  อินทรีย์ กง. กพ.ทอ.

0806 พ.อ.อ. ยอดชาย  ตรีธัญญา ส. บน.๖

0807 พ.อ.อ. สุเมธ  นิวงษา สห. ยศ.ทอ.

0808 พ.อ.อ. พงศพศั  วงศ์สุวัฒน์ ตห. คปอ.

0809 พ.อ.อ. ประมุข  ทองนาค พด. บน.๒๑

0810 พ.อ.อ. เชาวฤทธิ ์ คะเลรัมย์ ส. บน.๗

0811 พ.อ.อ. เอกชัย  คัมภรีะ สบ. ยก.ทอ.

0812 ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ  ชายชุม พ. สวบ.ทอ.

0813 พ.อ.อ. ธีระ  คงชาติ สบ. ศวอ.ทอ.

0814 พ.อ.อ. สมนึก  รัตนะ สบ. บก.ทอ.

0815 ว่าที่ ร.ต. จามร  รักประเสริฐสุข กง. สตน.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 8 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ต.บญุธรรม  ตนัทา



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

0901 พ.อ.อ. จริายทุธ  เยน็ศิริกุล อย. อย.

0902 ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรินทร์  อรัญญกานนท์ พ. พอ.

0903 น.ส. นุจรี  หุ่นประเสริฐ พ. พอ.

0904 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรทัย  ปานจนัทร์ กง. กง.ทอ.

0905 น.ส. สุขุมาภรณ์  ผ่องขจวีรรณ ส. กบ.ทอ.

0906 ว่าที่ ร.ต. อานนท์  บางเสน ตห. คปอ.

0907 นาย			 ศักด์ิดา  จนัทร์หา สบ. ขว.ทอ.

0908 พ.อ.อ. อภวิุฒิ  วงศ์กระจา่ง ชย. ชย.ทอ.

0909 ว่าที่ ร.ต. ธนิต  เผือกม่วงศรี พ. พอ.

0910 ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล  เบ้าสุข พด. ชอ.

0911 พ.อ.อ. มณฑล  สุริยาบุตร ส. บน.๑

0912 ร.ต. หาญ  หงษ์เวียงจนัทร์ สบ. ยศ.ทอ.

0913 พ.อ.อ. ไพรัตน์  เหล็กกล้า สห. บน.๕๖

0914 พ.อ.อ. จริวัฒน์  ด ารงพานิชชัย ชอ. บน.๒

0915 ว่าที่ ร.ต. กัมปนาท  ไม้สนธิ์ สบ. อย.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 9 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ท.ชัยยุทธ  พรหมวิจิตร



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

1001 พ.อ.อ. อดิศักด์ิ  ศรีทองเทศ อย. อย.

1002 น.ส. ธนัญญา  เรืองอุไรฤกษ์ พ. พอ.

1003 น.ส. เจนจริา  โชตะศรี พ. พอ.

1004 น.ส. ศศิณัฐ  สัญญะวิรี - กบ.ทอ.

1005 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนิสา  แก้วสว่าง กง. กง.ทอ.

1006 พ.อ.อ. กมลเทพ  ศุภรานันท์ สพ. บน.๑

1007 ว่าที่ ร.ต. น าลาภ  พพิฒัน์กุลชัย สบ. ขว.ทอ.

1008 ว่าที่ ร.ต. จามร  วรรณ์คงดี สบ. ยศ.ทอ.

1009 ว่าที่ ร.ต. เจษฎา  เอี้ยวรักษา ถร. คปอ.

1010 พ.อ.อ. นันทนาถ  กองตาพนัธุ์ พธ. บน.๒

1011 พ.อ.อ. สันติ  สุภาพเพชร อย. อย.

1012 พ.อ.อ. วันเฉลิม  ทองแท้ สบ. บน.๒๓

1013 ร.ต. จริาพชัร  สัตยาประเสริฐ สบ. รร.นนก.

1014 พ.อ.อ. ณรงค์ฤทธิ ์ มารุพงษ์ ชอ. บน.๖

1015 ว่าที่ ร.ต. กิตติพงศ์  ชัยกิตติภรณ์ สบ. กพ.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 10 อาจารย์ประจ าสัมมนา น.ท.บญุเหลือ  โพธิเพ็ชรเล็บ



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

1101 พ.อ.อ. ธานิน  งามข า อย. อย.

1102 น.ส. รุ่งทิวา  รัตน์อ่อน พ. พอ.

1103 ว่าที่ ร.ต.หญิง อิสรียา  สระประจง สบ. กบ.ทอ.

1104 น.ส. ชลธิชา  ชาญชล กง. กง.ทอ.

1105 น.ส. รชดาวรรษ์  พทิักษ์ธานิน - สปช.ทอ.

1106 น.ส. วรรณรดา  อิทธิไชโย ชย. ชย.ทอ.

1107 ว่าที่ ร.ต. จกัรพนัธ์  อยู่ดี สบ. กพ.ทอ.

1108 พ.อ.อ. อุณรุท  แสงจนัทร์ ถร. คปอ.

1109 ว่าที่ ร.ต. นิธิพงศ์  วรรณประเวศ พธ. พธ.ทอ.

1110 ว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ  เฟื่องบางหลวง พ. พอ.

1111 ว่าที่ ร.ต. พชร  ช านาญไพร กง. สตน.ทอ.

1112 พ.อ.อ. อภชิาติ  ชื่นบาน ตห. คปอ.

1113 ร.ต. อนุพงษ์  ธนาพงศ์พพิฒัน์ ส. คปอ.

1114 ร.ต. สหัสพล  กุลชาติ สบ. ยศ.ทอ.

1115 ร.ต. พรีพฒัน์  เพช็รวิเศษ ชอ. ยศ.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 11 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.อ.จิรพงศ์  นามเกียรติ



หมายเลข ยศ ชื่อ สกุล เหล่า สังกัด

1201 พ.อ.อ. วินัย  ศักด์ิศรี อย. อย.

1202 น.ส. ณัฐณิชา  เพณี พ. พอ.

1203 น.ส. สมฤดี  ข าประไพ พ. พอ.

1204 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศศิชา  จนัทร์โฉม สบ. บก.ทอ.

1205 น.ส. ชนิษฐา  ปุณณวัฒน์ สบ. ยศ.ทอ.

1206 ว่าที่ ร.ต.หญิง พชัรี  สร้อยสน สบ. ขว.ทอ.

1207 พ.อ.อ. มงคล  ผ่ึงสวัสด์ิ ส. สอ.ทอ.

1208 พ.อ.อ. เรืองศิลป์  ปะทิ อต. คปอ.

1209 พ.อ.อ. กิติพร  วงศ์กาดทอง พด. รร.นนก.

1210 พ.อ.อ. สุเมธ  ร้อยแก้ว ถร. บน.๗

1211 พ.อ.อ. จกัรพงษ์  ตรีชัยพนัธุ์ ตห. บน.๒๓

1212 ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์  สุขสวัสด์ิ สบ. ขว.ทอ.

1213 ร.ต. คมศร  ธีวราชัย ส. คปอ.

1214 พ.อ.อ. ธวัชชัย  พวงภู่ ขส. ชอ.

1215 ร.ต. ชยากร  โพธิสุ์วรรณ สบ. กร.ทอ.

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บงัคับหมวด รุ่นที่ 81

สัมมนาที่ 12 อาจารย์ประจ าสัมมนา ร.ท.ภาณภุวูัชร์  พรธรรมสิรีกุล




