
ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร

๑
๒
๓
๔ นดย.หญิง.นารีนารถ   ปะกิระนา
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖ นดย.อครวัฒน์   กาญจนอรุโณทัย
๑๗ นดย. ปวรปรัชญ์   ทวีกาญจน์
๑๘
๑๙ นดย. ปรัษฐพงษ์    เพชรเล็ก

นดย. เกรียงศักด์ิ   เพ็ชรผ้ึง

นดย.หญิง.พรรษสร   ทองส้ม

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒

นดย. ชยุต   อ่อนระฮุ่ง

นดย. ไพสิฐ   ภูป่ระไพ

นดย. ธีระภพ   ชิตรัตฐา

นดย.หญิง.ดลพร   บุญแต่ง

ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.หญิง.นฤมล   คลังสิน
นดย. นิธิพงษ์   สิรสุนทร

นดย. ภูริ   บุญพรัด
นดย. ก าธร   ไกรจันทร์

นดย. ปัญญา   ภารส าราญ
นดย. หิรัณย์   บงกชมาศ

นดย. สุทักษ์   เทียนเทศ

นดย. ศุภวิทย์   จิตร์ผดุง
นดย. สุทธิชัย   พันธ์พุทธ



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓ นดย.หญิง. นงนภัส  แตงผลดก
๔
๕
๖
๗ นดย. ภาณุพงศ์  เสริมพงศ์ไพศาล
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕ นดย. หัสชัย  รุ่งสุวรรณรัชต์
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙ นดย. วรพล  บุญสุข 

นดย. ขวัญชัย  เจริญสุข
นดย. ญาณวรุตม์  ประภาตระนันท์

นดย.หญิง. มินตรา  ภูเ่จริญ
นดย. ชนะพล  ส าเภาประเสริฐ
นดย. ธีรวิทย์  มีเดช

นดย. ณรงค์ศักด์ิ  จิตรอาสา
นดย. จารุเดช  ทวีวงศ์
นดย. กิตตินันท์  บุยไทย
นดย. นันทสิทธิ ์ สินธุสนธิชาติ
นดย. พุทธินาท  แดงสุวรรณ์

นดย. ณัฐวุฒิ  อยู่แท้กูล
นดย.หญิง. นิรัฐศา  อยู่สมบูรณ์

นดย. นันทพงศ์  ยาสมุด
นดย.หญิง. สร้องทอง  คงนุ้ย
นดย.หญิง. ชนนิกานต์  มุกดาแสงสว่าง

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
ยศ - ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓
๔ นดย.หญิง ศุภากร สกุลพิทักษ์
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นดย.มาโนชญ์ เมฆกระบัว
นดย.ปราชญ์ ปาสาจะ
นดย.กฤษฎา วรสาร
นดย.ธนภัทร สุขสัมผัส
นดย.คชากานต์ พ่วงเพชร

นดย.สิริวัฒน์ ลีลาวัฒนพานิชย์
นดย.สายชล ตรีผล
นดย.อดิกานต์ ยางธิสาร
นดย.อดิศร ทองทัว่
นดย.หญิง วันวิสาข์ ค าสุขดี

นดย.วรพล สินทรัพย์มี

นดย.ยงยศ ล้วนโต
นดย.หญิง สุพรรณวดี กลัดทิม
นดย.วสุ วรังษี
นดย.เอกนรินทร์ กิจถาวร

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.หญิง เมธาวี ฉันส าราญ
นดย.หญิง ดาราวลี กรุงศรีเมือง



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓ นดย.หญิง มัทธมน ประคุณหังสิต
๔ นดย.หญิง พุทธรักษา โรคารักษ์
๕
๖ นดย.หญิง นวรัตน์ ลิมนภาพวัลย์
๗ นดย.หญิง สุภาวรรณ ธรรมมา
๘
๙ นดย.หญิง เพชรฐนิภัทร ส้มเพ็ชร์

๑๐ นดย.หญิง วิภาวดี ต้ังตระการพงษ์
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นดย.ประวีร์ ปฏิญญาเลิศ
นดย.ธีรศักด์ิ ไกรประเสริฐ
นดย.หญิง สุธาทิพย์ ค าแสน

นดย.กิตติพล สารบุญเรือง
นดย.ปรัชญา ธรรมโชติ
นดย.รัตนโชติ กันปล้อง
นดย.หญิง พรนัชชา นาคล าภา
นดย.ธสิ ลาภเจริญ

นดย.เผ่าเพชร บุญยัง

นดย.ยุทธนา สาธร
นดย.หญิง ศุทธินี ฐิติประวัติ
นดย.ชานนท์ อมรศิริรัตนกุล
นดย.หญิง กรองกาญจน์ สมศรี

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.อินทัช ฤกษ์เย็น
นดย.พรชัย สมานญา

นดย.หญิง แสงเดือน บัวหาร



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑ นดย.หญิง ผกามาศ  มังกโรทัย
๒ นดย.หญิง สิริเรียม  สุขอิ่ม
๓ นดย.หญิงไอลดา  เล้าสกุล
๔ นดย.หญิงโสธิดา  ชัยฤทธิไชย
๕ นดย.หญิง ชลิตา  พลับดี
๖ นดย.สุกาญจน์  นาคทอง
๗ นดย.หญิง มา  คัมภีร์
๘ นดย.หญิง เบ็ญจพร  เติมประโคน
๙ นดย.เทิดศักด์ิ  จัดเครือ

๑๐ นดยหญิง กัญทิมา  อุ่นเรือน
๑๑ นดย.วัชระ  พลับสุข
๑๒ นดย.รังสิมันต์  วนิชโรจนาการ
๑๓ นดย.ชาติสยาม  คีรีพัฒน์
๑๔ นดย.รณรงค์  โดดเจ็ดร้ิว
๑๕ นดย.หญิง สุทธิรัตน์  พูลสุภาพ
๑๖ นดย.เถลิงรัฐ  โสวัญณะ
๑๗ นดย. นภพลพงษ์  สุขพูล
๑๘ นดย.หญิงไอรดา  โพธิเ์งิน
๑๙  นดย.อาคม  คงคุ้ม
๒๐ นดย.หญิง นิลวรรณ  ทองวิจิตร
๒๑ นดย.ธนเดช  สนธิเกษตริน
๒๒ นดย.พงศภัค  สนองอุทัย
๒๓ นดย.ธีรวุฒิ  ชื่นสมบัติ
๒๔ นดย.สิทธิกร  หนูรอด
๒๕ นดย.ศักด์ิชัย  สนองอุทัย
๒๖ นดย.ปริญญา  จันทร์ยอด
๒๗ นดย.ปิยะราช  รัศมีวงศ์
๒๘ นดย.อนุรักษ์  จันทร์คง
๒๙ นดย.วีระชัย  ชะเอมไทย
๓๐ นดย.ชยานันท์  บันเทิงกุล

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
ยศ - ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑ นดย.หญิง สราญรัตน์ ชูอ านาจ
๒
๓
๔
๕
๖
๗ นดย.หญิง กมลชนก เชื้องาม
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นดย.ศรัญย์ สุนทรสุข
นดย.ธีรศานต์ พันธุเ์พ็ง
นดย.พรเทพ วงศ์สวัสด์ิ

นดย.ธนชล ต้นหนองสรวง
นดย.ธรรมวัตร พรหมเดช
นดย.พงศ์กร สุทธิพรหมณ์
นดย.พัชร เกิดมณี
นดย.กัมปนาท ไชยฤกษ์

นดย.หญิง ฉัฐสุรีย์ รุ่งเจริญ
นดย.หญิง สุธินี แก้ววิเชียร
นดย.ทัตพงศ์ ชูขันทอง
นดย.ภควัท นิลฟัก
นดย.ณัฐดนัย รอดเพราะบุญ

นดย.หญิง กัณฑิตา เชียงแขก
นดย.หญิง อัจฉรา วงศ์ษา
นดย.ชลธิศ บุญมา
นดย.ภูริพงษ์ รอดพิลา
นดย.วันชนะ พันธุห์งษ์

นดย.นฤดล อ่ าประชา
นดย.หญิง พรนภัส ปิน่โฉมฉาย

นดย.หญิง เรืองรุ้ง ศิลาโภชน์
นดย.ประกิต เขตนิมิตร
นดย.ทศพล สมรูปดี

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.ชัยพร จัดเขตรกรรม
นดย.เมธา เป้าประกิจ
นดย.นครินทร์ ตะโกอินทร์




