
         

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรอืกรุงเทพ 

ขอเชิญชม 

การแสดงผลงานทางดนตรีและวิชาการ 
นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าเอก ประจําปีงบประมาณ 2566 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2566 
เวลา 13.00 น.  

ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 



:::::::::::::  PROGRAM   ::::::::::::: 
 

 
Part 1:        Producer 
 
Fanfare       CPO 1 Natapon Phetpradit 
Brass Ensemble 
 
 เริ่มการแสดงด้วย Fanfare ที่ได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่อนํามาเป็นโหมโรงของการแสดงครั้งนี้
โดยนําเสนอในรูปแบบของวง Brass Ensemble  
 
     …………………………… 
 
         
Thai Folk Song (NGAO MAI)     All Student project 
A cappella 
  

 เพลงเงาไม ้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง "ลูกทุ่ง" ของบริษัทไทยฟิล์ม ประพันธ์คําร้อง  
โดย พระยาโกมารกุลมนตรี  (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)   ทํานองโดย หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์     
เมื่อป ีพ.ศ.2483 ขับร้องโดย นภา หวังในธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่โดยนักเรียนหลักสูตรอาชีพฯ เพื่อให ้    
คณะนักร้อง A cappella ได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราว และความหมายของบทเพลง  

…………………………… 
 

     
"LA TRAVIATA” By Giuseppe Vardi  CPO 1 Natapon Phetpradit 
Chamber music & Ballet 
 

ลาทราวิอาทา (La Traviata) เป็นอุปรากรอิตาเลียนที่เขียนโดย จูเซปเป แวร์ด(ีGiuseppe Verdi) 
ผู้เป็นคีตกวีอุปรากรคนสําคัญของคริสต์ศตวรรษที่ 19 “ลาทราวิอาทา” เขียนขึ้นจากเนื้อร้องที่เขียน
โดยฟรานเชสโค มาเรีย พิอาเว ที่มีพื้นฐานมาจากบทละคร “La dame aux Camélias” แปลงมาจาก        
นวนิยายที่เขียนโดย อเล็กซองเดรอ ดูมาส์ ผู้เยาว์ ชื่ออุปรากร “La Traviata” แปลตรงตัวว่า “สตรีนอก
ลู่นอกทาง” ที่เดิมตั้งใจจะเป็นชื่อ “Violetta” ตามชื่อตัวละครเอก “ลาทราวิอาทา” เปิดแสดงเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.1853 ที่เวนิสในประเทศอิตาล ี
 

…………………………… 
 



 
    
“ASHES OF LOVE”      CPO 1 Yotsaphon Khumchan 
Chamber music & Dance 
 

  “Ashes of love” ได้นําการผสมผสานของเครื่องดนตรสีากล และลีลาของนาฏศิลป์ประยุกต ์ 
มาบูรณาการ นําเสนอการแสดงที่มีกลิ่นอายของศิลปะทั้งสองแขนง ถ่ายทอดความรู้สึกในท่วงทํานอง 
และเรื่องราว โดยการนําบทเพลง Ashes of love เรียบเรียงเป็นรูปแบบ Chamber Music บรรยายภาพ
สะท้อนมนตเ์สน่หแ์ห่งเสียงของเครื่องดนตรจีีน “Guzheng” มาบรรเลงเพื่อให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น  

 
…………………………… 

 
 
PART 2: 
 
Thai Popular songs By 90s Reunion Band  CPO 1 Perapon Songkadee 

: เพลง นํ้าใต้ศอก      CPO 1 Yodchai Choosuwan 
: เพลง ซมซาน       CPO 1 Anirut Yenpream 
: เพลง ยาม  

 อีกหนึ่งความทรงจําที่ดีของนักเรียนหลักสูตรอาชีพฯ ในปีนี้ คือการได้หวนกลับมาเล่นดนตรี
ด้วยกันอีกครั้ง ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นที่พวกเราได้เคยซ้อมวงดนตรีร่วมกัน  จึงเกิดการรวมตัวกัน  
ในคอนเสิร์ตครั้งนี ้ในบทเพลงที่พวกเราคุ้นเคย ภายใต้ชื่อวง “วันวานยังหนุ่มอยู่ จริงเหรอ?” 

…………………………… 
 
Popular songs By Guest Band   CPO 1 Charnchan  Rit-in 

: เพลง Valerie 

: เพลง Love on top  

: เพลง เปลวไฟที่ปลายเทียน  

: เพลง วาดไว ้(recall)      All Student  

  บทเพลงที่ได้คัดเลือกในการแสดงช่วงสุดท้ายนี้  ได้แรงบันดาลใจ และ ความคิดสร้างสรรค ์  
มาจากประสบการณ์ในอาชีพนักดนตรี นําเสนอบทเพลงที่เป็นที่นิยม และ รู้จักเป็นอย่างด ีในแนวทาง
การเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมาใหม่  

 
…………………………… 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร 

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ/ผู้อํานวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
 

 
 
 
 

    



 
 
OUR MENTOR  
นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ  
รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
ครูผู้สอนวิชาโครงงานปฏิบัติศิลป ์

 
 
 
 
         นาวาเอก อภิเชษฐ ์พยนต์เลิศ สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และ เข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักดนตรี ปฏิบัติเครื ่องมือดนตรี 
Clarinet ประจําวงดุริยางค์ราชนาวี ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๖  
ได้เข ้าศึกษาในภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทุนกองทัพเรือ นอกจากนี้
ยังได้ศึกษาการอํานวยเพลงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ชูชาติ  พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ และอบรมการอํานวยเพลงเพิ่มเติมจาก 
David Jackson ผู้อํานวยเพลงชาวอเมริกัน  

 ผลงานที่สําคัญ 
  - ปี พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๖๒ เป็นนักดนตร ีปฏิบัติเครื่องมือดนตร ีClarinet ประจําวง  
   Royal Bangkok Symphony Orchestra 
  - ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีเยาวชนอาเซียน ประเทศบรูไน 
  - ปี พ.ศ.๒๕๔๕ - ๔๗ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศฝรั่งเศส 
  - ปี พ.ศ.๒๕๔๙ - ๕๕ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี โครงการดนตรีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาติ                                       

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ในประเทศแถบเอเชีย
และยุโรป 

 ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งรองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ 
 
 

         

 



 

OUR MEMBER  
CPO 1  Anirut Yenpream 

พันจ่าเอก อนิรุจน์ เย็นเปี่ยม 
 
Position: Music Director 
 
 
 
Profile: ประวัติ  
พันจ่าเอก อนิรุจน์ เย็นเปี่ยม  หมายเลข 101 
เกิดเมื่อวันที่  11 เมษายน พ.ศ.2518 
เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อป ีพ.ศ.2531 
จบการศึกษา เมื่อป ีพ.ศ.2536 
ปฏิบัติเครื่องมือดนตร ี(เอก) Percussion  
 
 
Talent: ความสามารถพิเศษ 
ขับร้อง  
 
 
 
Motto: คติประจําใจ  
อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได ้
 

 
 
 



 
OUR MEMBER  
CPO 1 Yodchai Choosuwan 

พันจ่าเอก ยอดชาย ชูสุวรรณ ์
 
Position: Sound Engineer 
 
 
 

 
Profile: ประวัติ  
พันจ่าเอก ยอดชาย ชูสุวรรณ ์ หมายเลข 102 
เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2514 
เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อป ีพ.ศ.2530 
จบการศึกษา เมื่อป ีพ.ศ.2535 
ปฏิบัติเครื่องมือดนตร ี(เอก) Trombone  
 
 
Talent: ความสามารถพิเศษ 
Sound Engineer  
 
 
Motto: คติประจําใจ  
ทําวันนี้ให้ดีที่สุด 
 
 
 
 



 
OUR MEMBER  
CPO 1 Perapon Songkadee 

พันจ่าเอก พีรพล สงคดี 
 
Position: Band Director 1 
 
 
 

 
Profile: ประวัติ  
พันจ่าเอก พีรพล  สงคดี หมายเลข 103 
เกิดเมื่อวันที่  5  สิงหาคม พ.ศ.2521 
เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อป ีพ.ศ.2536  
จบการศึกษา เมื่อป ีพ.ศ.2543 
ปฏิบัติเครื่องมือดนตร ี(เอก) Percussion   
 
 
Talent: ความสามารถพิเศษ 
Drum Set, Electric Bass, Acoustic Guitar  
 
 
Motto: คติประจําใจ  
ใจเย็น และ รอบคอบ คือ สําเร็จอย่างมั่นคง 
 
 
 
 



 
OUR MEMBER  
CPO 1 Yotsaphon Khumchan 

พันจ่าเอก ยศพล คุ้มจั่น 
 
Position: Show Director  
 
 
 

 
Profile: ประวัติ  
พันจ่าเอก ยศพล คุ้มจั่น หมายเลข 104 
เกิดเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ ์พ.ศ.2522 
เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อป ีพ.ศ.2535 
จบการศึกษา เมื่อป ีพ.ศ.2541 
ปฏิบัติเครื่องมือดนตร ี(เอก) Flute   
 
 
Talent: ความสามารถพิเศษ 
Dance, Art Performer 
 
 
Motto: คติประจําใจ  
จงสุขุม ให้อภัย อดทนให้มากพอ ความสุข และ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นในงานที่ทํา 
 
 

 
 



 
OUR MEMBER  
CPO 1 Natapon Phetpradit  
พันจ่าเอก ณฐพล เพชรประดิษฐ ์
 
Position: Band Director 2 
 
 
 
 

 
Profile: ประวัติ  
พันจ่าเอก ณฐพล เพชรประดิษฐ ์ หมายเลข 105 
เกิดเมื่อวันที่  7  กันยายน พ.ศ.2524 
เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อป ีพ.ศ.2537 
จบการศึกษา เมื่อป ีพ.ศ.2544 
ปฏิบัติเครื่องมือดนตร ี(เอก) Bb Clarinet   
 
 
Talent: ความสามารถพิเศษ 
Drum Set, Saxophone 
 
 
Motto: คติประจําใจ  
เวลาไม่ได้ช่วยให้เราลืม แต่เวลาช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทรงจํานั้นอย่างไร 

 
 
 



 
OUR MEMBER  
CPO 1 Charnchan Rit-in 

พันจ่าเอก ชาญชัญญ ์ฤทธิ์อินทร ์
 
Position: Band Director 3 
 
 
 
 

 
Profile: ประวัติ  
พันจ่าเอก ชาญชัญญ ์ฤทธิ์อินทร ์หมายเลข 106 
เกิดเมื่อวันที่   22 กันยายน พ.ศ.2526 
เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อป ีพ.ศ.2539 
จบการศึกษา เมื่อป ีพ.ศ.2545 
ปฏิบัติเครื่องมือดนตร ี(เอก) Percussion   
 
 
Talent: ความสามารถพิเศษ 
ขับร้อง , เรียบเรียงเสียงประสาน 
 
 
 
Motto: คติประจําใจ  
สิ่งไหนไม่ใช่ของเรา พยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่ของเรา  

 
 



ขอขอบพระคุณ:  
 
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ   
หมวดหัสดนตร ีแผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หมวดดุริยางค์สากล แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หมวดโยธวาทิต แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หมวดเครื่องเสียง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
แผนกสนับสนุน กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 
 
คณะอาจารยผูสอน: 
  
พลเรือตรี ณรงค์ แสงบุศย ์
นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย  
นาวาเอก ชุมพล วาราชนนท์   
นาวาเอกหญิง รองศาสตราจารย ์ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ์  
ว่าที่นาวาตร ีสายันต์ จันทร์มุณ ี
เรือเอก ถาวร พึ่งสมวงศ์  
เรือโท เอกนรินทร์ มีอยู่  
เรือโท ภูวดล นุตตานนท์  
เรือโท กฤษฎา อยู่บรรยงค ์
พันจ่าเอก ศราวุธ ทองประสิทธิ์  
พันจ่าโท พงศภัค พันธ์พิศ 
ดร.ตน้เถา ช่วยประสิทธิ์  
อาจารย์ ดําริห์ บรรณวิทยกิจ  
อาจารย์ กิตติคุณ สดประเสริฐ  
อาจารย์ ดวงสมร เอี่ยมด ี
 

 
Emcee  
เรือตรี พงศกร วรรณกรรม 
จ่าเอกหญิง ธนัตชนก คลังสิน    



 
Organizer team  
ว่าที่เรือตรีหญิง นฤมล โพธิเวส 
พันจ่าเอกหญิง นิลวรรณ ทองวิจิตร  
จ่าโท ธรรมธรณิน ถิ่นโพธิ ์
จ่าตรีหญิง นวพร คุ้มชาต ิ
 
 

Media / Artwork / Design 
เรือโทหญิง นภาพร  พยนต์เลิศ 
พันจ่าเอก เตชทัต  ผลอาจ 
จ่าเอก มนตรี  สมงาม 
จ่าเอก ปรัษฐพงษ ์ เพชรเล็ก 
จ่าเอก ณัฐวุฒิ  สินปัญญาสิร ิ
นักเรียนดุริยางค์ สุทธิรักษ์ ไชยบญัดิษฐ ์
นักเรียนดุริยางคห์ญิง พิชชานันท์ ขันติยานันท ์
 
 
Fanfare Brass Ensemble 
เรือตรี อนุวฒัน์ รอดประเสริฐ     Arranger / Trumpet 
จ่าเอก อิทธิ ฆารสว่าง      Trombone 
จ่าเอก อรรถพล สมงาม     Trombone 
จ่าเอก ธีรภัทร์ นะมินิล      Trumpet 

 
 
Thai Folk Song (Ngao Mai) A cappella 
จ่าเอกหญิง โสธิดา ไชยฤทธิชัย     Vocal Teacher 
จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคํา     Piano 
คณะนักร้อง นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ    A cappella 
 
 
 
 



     
"La Traviata” By Giuseppe Vardi Chamber music & Ballet  
นาวาตรีหญิง อนพัทย์ ขจิตสุวรรณ     Choreographer 
เรือตรี อนุวฒัน์ รอดประเสริฐ     Conductor 
จ่าเอก ภูริ บุญพรัด      1st Violin 
จ่าเอก ณัฐกิตติ์ ส.สุวรรณ     2nd Violin 
จ่าตรหีญิง ศิริกัณยา เพิ่มทองมาก    2nd Violin 
จ่าตรหีญิง มานิตา สินธ ุ     Viola 
จ่าตรหีญิง ปุญญิศา ชิโนวรรณ     Cello 
จ่าโท นรภัทร ตีระแพทย ์     Double Bass   
จ่าเอก ชนัตถ ์โชควิสิทธิชัย     Horn 
จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคํา     Piano 
จ่าเอกหญิง สิริเรียม สุขอิ่ม     Dance 
จ่าเอกหญิง เบญจพร เติมประโคน    Dance 
จ่าเอกหญิง กัณฑิตา เชียงแขก     Dance 
จ่าเอกหญิง ชมพูเนกข์ ทองแท่ง    Dance 
จ่าเอก ณัฐวุฒิ อยู่แท้กูล     Dance 
 
 
 
 
“Ashes of love”  Chamber music & Dance 

จ่าเอก ณัฐกิตต์ กลํ่าแดง     Flute 
จ่าเอก วรพล สินทรัพย์ม ี     Flute 
จ่าเอกหญิง ณัฐสรณ์ งามจริยาพันธ ์    Flute 
จ่าเอกหญิง ธัญลักษณ์ ขลิบเงิน    Flute 
จ่าเอกหญิง นิรัฐศา อยู่สมบูรณ ์    Violin 
จ่าเอก รพีพัฒน์ มัญยานนท ์     Cello  
จ่าเอก ระพี เดือนฉาย      Guzheng 
จ่าเอก สุรศักดิ์ วัดโส      Co Arranger 
นักเรียนดุริยางค์ ฐปณวัชร ์รายศิร ิ    Drum 
นักเรียนดุริยางค์ พิสิษฐ์ ขันธเดช    Drum 
นายนฤนาท จันทร์เด่นแสง     Choreographer / Dance 
นางสาวพลอยชนก บุญม ี     Dance 



Thai Popular songs By Reunion 90s Band : 
พันจ่าเอก ดามร เสนาะวาท ี     Electric Piano 
พันจ่าเอก กฤษฎา วัฒนา     Electric Guitar 
 
 
Popular songs By Guest Band  
เรือตรี อนุวฒัน์ รอดประเสริฐ     Trumpet 
จ่าเอกหญิง พิชชากร เขียวอยู ่     Violin 
จ่าเอกหญิง นิลาวัลย์ บุตตะ     Violin 
จ่าเอกหญิง ณิชกมล อรุณศร ี     Violin 
จ่าโทหญิง ภคพร เพชรสุก     Violin 
จ่าโทหญิง ริลรพัชร เลาวกุล     Violin 
จ่าตรหีญิง ศิริกัณยา เพิ่มทองมาก    Violin 
จ่าเอกหญิง พรตวัล เพชรชัด     Cello 
จ่าตรหีญิง ปุญญิศา ชิโนวรรณ    Cello 
จ่าโท นรภัทร ตีระเเพทย ์     Double Bass  
จ่าเอก พงศกร สุทธิพราหมณ ์     Electric Guitar 
จา่เอก ทศพล สมรูปด ี      Electric Piano 
จา่เอก ปวรปรัชญ ์ทวีกาญจน ์     Electric Bass 
จา่เอก ชัยภัทร วงศ์พราหมณ ์     Drum Set 
จ่าเอก พรชัย สมานญา      Trombone 
จ่าเอกหญิง พรนัชชา นาคลําภา    Percussion 
จ่าเอก ธีรภัทร บุญจิตต ิ     Ranad 
จา่ตร ีทักษ์ดนัย ปวงละคร     Alto Saxophone 
นักเรียนดุริยางค์ชั้นปีที่ 1 – 3      Musicians  
     
 
Guest Vocalists 
พันจ่าโท ปรัชญา ธรรมโชต ิ
Miss Rachael Mcmillan 

 
 
 
 
 



 
Light / Sound system / LED  Team 
พนัจ่าเอก สังวร  เสือขํา  
จา่เอกหญิง ฐิติพรรณ  ไชยวิริยะวุฒ ิ
จ่าเอก ปิยะพงศ ์ คงมัน่ 
จ่าเอก ณัฐดนัย  ปฏิมาประกร   
นายชานนท ์ชูสุวรรณ ์
นายพงศกร ธารนาถ 
นายชวลิต  บุญเหมือน   
นายประดิษฐ โพธิ์มาตร 
นายธนกฤษฎ์วงศ์ ประไวย ์
 
 
Staff / Set Up Team  
นักเรียนดุริยางค์ ธนกฤต แก้วเพ็ชร 
นักเรียนดุริยางค์ สิริทัต แย้มกลิ่น 
นักเรียนดุริยางค ์กนกภัณฑ์ กนกเภตรา 
นักเรียนดุริยางค์ สุรพัศ เทศพุก 
นักเรียนดุริยางค ์พิติพัฒน ์อ้วนสอาด    
นักเรียนดุริยางค์ รัชชานนท์ ทรายคํา  
นักเรียนดุริยางค์ อชิระ ณ ลําพูน 
นักเรียนดุริยางค์ชั้นปีที่ 1 – 3  
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