
รายชื่อ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ล าดับที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล เครื่องดนตรีประจ าตัว บันทึกรายการ 

๑ นดย.หญิง นฤมล  คลังสิน HARP   
๒ นดย. นิธิพงษ์  สิรสุนทร TENOR SAXOPHONE   
๓ นดย.หญิง นารีนารถ  ปะกิระนา ALTO SAXOPHONE   
๔ นดย. ไพสิฐ  ภู่ประไพ TRUMPET   
๕ นดย. หิรัณย์  บงกชมาศ VIOLIN   
๖ นดย. สุทักษ์ ตู้ทอง GUITAR   
๗ นดย.หญิง พรรษสร  ทองส้ม VIOLA   
๘ นดย. ศุภวิทย์ จิตร์ผดุง FRENCH HORN   
๙ นดย. สุทธิชัย  พันธ์พุทธ CLARINET   

๑๐ นดย. ปัญญา  ภารส าราญ PERCUSSION   
๑๑ นดย. ภูร ิ บุญพรัด VIOLIN   
๑๒ นดย. ธีระภพ ชิตรัตฐา CLARINET   
๑๓ นดย. ก าธร  ไกรจันทร์ CELLO   
๑๔ นดย. อัครวัฒน์  กาญจนอรุโณทัย EUPHONIUM   

๑๕ นดย. ชยุต  อ่อนระฮุ่ง TROMBONE   
๑๖ นดย.หญิง ดลพร  บุญแต่ง  VOICE   

๑๗ นดย. เกรียงศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง TRUMPET   
๑๘ นดย. ปรัษฐพงษ์  เพชรเล็ก FRENCH HORN   

๑๙ นดย. ปวรปรัชญ ์ ทวีกาญจน์ E.BASS   
๒๐ นดย. ธีรวิทย ์ มีเดช TUBA   

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ล าดับที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล เครื่องดนตรีประจ าตัว บันทึกรายการ 

๑ นดย. ปัจเจก  หงษ์สวัสดิ์                                         PIANO   
๒ นดย.หญิง ชมพูนุส ชมสมบูรณ์ VIOLA   
๓ นดย.หญิง ณัฐสรณ์ งามจริยาพันธ์ FLUTE   
๔ นดย. เจตนิพัทธิ์  สัสดีอ าไพ CLARINET   
๕ นดย.หญิง นิลาวัลย ์ บุตตะ VIOLIN   
๖ นดย. จอมพล  ใจดี PERCUSSION   
๗ นดย. จิตรกร  พัฒนาพารา TRUMPET   
๘ นดย. กฤตธี  ชัยนันท์ BASSOON   
๙ นดย. กิตติกร  เตจาค า CELLO   

๑๐ นดย. รัชกฤษณ์  ดุรงค์รัตน์ ALTO SAXOPHONE   
๑๑ นดย. อัครวณิชชาญ  สร้อยเงิน TRUMPET   
๑๒ นดย. ภัสดา  ตะโกพ่วง EUPHONIUM   
๑๓ นดย. ณัฐวุฒ ิ ตางาม TROMBONE   
๑๔ นดย. พิรพัฒน์  ภู่ไพบูลย์ OBOE   
๑๕ นดย.หญิง นภัสกร  นุ่มประสิทธ์ VIOCE   
๑๖ นดย. ตรัณกฤตภาส  ทวีวงศ์ DOUBLE BASS   
๑๗ นดย. ชนาธิป  สมิเปรม TENOR SAXOPHONE   
๑๘ นดย. ปฏิวัต ิ กล  ากลาง FLUTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ล าดับที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล เครื่องดนตรีประจ าตัว บันทกึรายการ 

๑ นดย.ภาสกร  พันธุ์เอี ยม TROMBONE   

๒ นดย.ศักดา  ประชุมชนะ EUPHONIUM   

๓ นดย.ธีรกานต์  ศรีรุ่งเรือง TRUMPET   

๔ นดย.บดินทร์  มัธยม TENOR SAXOPHONE   

๕ นดย.ชัยภัทร  วงศ์พราหมณ์ PERCUSSION   

๖ นดย.ภูริช  ประเสริฐสุข VIOLA   

๗ นดย.อธิติ  ทิมผลประเสริฐ TRUMPET   

๘ นดย.หญิง รุ่งฤดี  ตันโชติ PIANO   

๙ นดย.หญิง วสุนธรา  นันทพิศาล ALTO SAXOPHONE   

๑๐ นดย.ทวีรัตน์  นาคเรืองศรี TRUMPET   

๑๑ นดย.ศุภวิชญ ์ ค  าอ านวยสุข TUBA   

๑๒ นดย.วัชรพงษ์  อนันต์สวัสดิ์ TENOR SAXOPHONE   

๑๓ นดย.หญิง วิรัลนัฐ  พจน์คมพรชัย VIOLA   

๑๔ นดย.หญิง รชาดา  นิติศักดิ์ CLARINET   

๑๕ นดย.ชนาธิป  วงษ์จันทร์ GUITAR   

๑๖ นดย.วัลลภ  อิ มใจ E.BASS   
 


