
ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร

๑
๒ นดย. จิตรกร  พัฒนาพารา
๓
๔
๕
๖
๗
๘ นดย.หญิง นิลาวัลย์  บุตตะ
๙

๑๐ นดย.หญิง กมลวรรณ  สุโข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕ นดย. ณัฐวุฒิ  ตางาม
๑๖
๑๗ นดย.หญิง นภัสกร  นุ่มประสิทธ์
๑๘
๑๙ นดย. ชนาธิป  สมิเปรม

นดย. ตรัณกฤตภาส  ทวีวงศ์

นดย. พิรพัฒน์  ภูไ่พบูลย์

นดย. ปฏิวัติ  กล ่ากลาง

นดย. รัชกฤษณ์  ดุรงค์รัตน์
นดย. ภัสดา  ตะโกพ่วง

นดย.หญิง ณัฐสรณ์ งามจริยาพันธ์

นดย. อัครวณิชชาญ  สร้อยเงิน

นดย. จอมพล  ใจดี

นดย. กฤตธี  ชัยนนท์

ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย. ปัจเจก  หงษ์สวัสด์ิ                                        

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓

นดย.หญิง ชมพูนุส ชมสมบูรณ์

นดย. กิตติกร  เตจาค่า
นดย. เจตนิพัทธิ ์ สัสดีอ่าไพ



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.หญิง.ดลพร   บุญแต่ง

นดย. เกรียงศักด์ิ   เพ็ชรผ้ึง
นดย. ปรัษฐพงษ์    เพชรเล็ก

นดย.หญิง.พรรษสร   ทองส้ม
นดย. สุทักษ์   เทียนเทศ
นดย. ภูริ   บุญพรัด
นดย. ก่าธร   ไกรจันทร์
นดย. ชยุต   อ่อนระฮุ่ง

นดย. สุทธิชัย   พันธ์พุทธ
นดย. ศุภวิทย์   จิตร์ผดุง
นดย. ธีระภพ   ชิตรัตฐา
นดย. หิรัณย์   บงกชมาศ
นดย. ปัญญา   ภารส่าราญ

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.หญิง.นฤมล   คลังสิน
นดย. นิธิพงษ์   สิรสุนทร
นดย. ไพสิฐ   ภูป่ระไพ



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑ นดย. หัสชัย  รุ่งสุวรรณรัชต์
๑๒ นดย.หญิง. มินตรา  ภูเ่จริญ
๑๓
๑๔ นดย. ญาณวรุตม์  ประภาตระนันท์
๑๕ นดย. พุทธินาท  แดงสุวรรณ์
๑๖ นดย. ชนะพล  ส่าเภาประเสริฐ
๑๗ นดย. ธีรวิทย์  มีเดช

นดย. นันทสิทธิ ์ สินธุสนธิชาติ

นดย.หญิง. นงนภัส  แตงผลดก
นดย.หญิง. ชนนิกานต์  มุกดาแสงสว่าง
นดย. จารุเดช  ทวีวงศ์
นดย. ณรงค์ศักด์ิ  จิตรอาสา
นดย. กิตตินันท์  บุยไทย

นดย.หญิง. นิรัฐศา  อยู่สมบูรณ์
นดย.หญิง. สร้อยทอง  คงนุ้ย
นดย. ณัฐวุฒิ  อยู่แท้กูล
นดย. ภาณุพงศ์  เสริมพงศ์ไพศาล
นดย. นัทพงศ์  ยาสมุด

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ยศ - ชื่อ - สกุล



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นดย.ปราชญ์   ปาสาจะ
นดย.กฤษฎา   วรสาร
นดย.อดิศร    ทองทั ว
นดย.อดิกานต์    ยางธิสาร
นดย.คณพศ   เมฆกระบัว

นดย.เอกนรินทร์   กิจถาวร
นดย.สายชล   ตรีผล
นดย.หญิง วันวิสาข์   ค่าสุขดี
นดย. ธนภัทร   สุขสัมผัส
นดย.หญิง สุพรรณวดี  กลัดทิม

นดย.หญิงศุภากร   สกุลพิทักษ์
นดย.ยงยศ   ล้วนโต
นดย.วรพล  สินทรัพย์มี
นดย.วสุ   วรังษี
นดย.สิริวัฒน์   ลีลาวัฒนพานิชย์

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.หญิง เมธาวี   ฉันส่าราญ
นดย.หญิง ดาราวลี  กรุงศรีเมือง



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

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

นดย.อนุรักษ์  จันทร์คง
นดย.ชยานันท์  บันเทิงกุล
นดย.วีระชัย  ชะเอมไทย

 นดย.หญิง พรนัชชา  นาคล่าภา
นดย.ปริญญา  จันทร์ยอด
นดย.หญิง สุธาทิพย์  ค่าแสน
นดย.ธสิ   ลาภเจริญ
นดย.ปิยะราช  รัศมีวงศ์

นดย.ชานนท์   อมรศิริรัตนกุล
นดย.กิตติพล    สารบุญเรือง
นดย.หญิง ศุทธินี  ฐิติประวัติ
นดย.ปรัชญา  ธรรมโชติ
นดย.รัตนโชติ   กันปล้อง

นดย.เผ่าเพชร   บุญยัง
นดย.หญิงวิภาวดี ต้ังตระการพงษ์
นดย.ยุทธนา   สาธร
นดย.ประวีร์   ปฏิญญาเลิศ
นดย.หญิง กรองกาญจน์  สมศรี

นดย.หญิง พุทธรักษา โรคารักษ์
นดย.หญิง แสงเดือน  บัวหาร
นดย.หญิง สุภาวรรณ ธรรมมา
นดย.หญิง เพชรฐนิภัทร ส้มเพ็ชร์
นดย.หญิงนวรัตน์ ลิมนภาพวัลย์

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ยศ - ชื่อ - สกุล

นดย.อินทัช   ฤกษ์เย็น
นดย.พรชัย   สมานญา
นดย.หญิงมัทธมน ประคุณหังสิต



ล ำดบัที่ บันทึกรำยกำร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

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

นดย.หญิง นิลวรรณ  ทองวิจิตร
นดย.สิทธิกร  หนูรอด
นดย.รณรงค์  โดดเจ็ดร้ิว
นดย.เทิดศักด์ิ  จัดเครือ
 นดย.อาคม  คงคุ้ม

นดย.เถลิงรัฐ  โสวัญณะ
นดยหญิง กัญทิมา  อุ่นเรือน
นดย.พงศภัค  สนองอุทัย
นดย.หญิงไอรดา  โพธิเ์งิน
นดย.ศักด์ิชัย  สนองอุทัย

นดย.รังสิมันต์  วนิชโรจนาการ
นดย.ธนเดช  สนธิเกษตริน
นดย.หญิง สุทธิรัตน์  พูลสุภาพ
นดย.ชาติสยาม  คีรีพัฒน์
นดย.ธีรวุฒิ ชื นสมบัติ

นดย.วัชระ  พลับสุข
นดย.หญิง ชลิตา  พลับดี
นดย.หญิง มา  คัมภีร์
นดย.สุกาญจน์  นาคทอง
นดย.หญิง เบ็ญจพร เติมประโคน

นดย.หญิง ผกามาศ  มังกโรทัย
นดย.หญิง สิริเรียม  สุขอิ ม
นดย.หญิงไอลดา  เล้าสกุล
นดย. นภพลพงษ์  สุขพูล
นดย.หญิงโสธิดา  ชัยฤทธิไชย

รำยชือ่ นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ ชัน้ปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ยศ - ชื่อ - สกุล




