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คำนำ
ท ำเนี ย บรุ่ น นั ก เรี ย นดุ ริ ย ำงค์ ท หำรเรื อ ฉบั บ นี้ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.
ได้ จั ด ท ำขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รวบรวมรำยชื่ อ บุ ค คลพลเรื อ นที่ ผ่ ำ น
กำรคั ด เลื อ กเข้ ำ ศึ ก ษำใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ อันจะเป็นประโยชน์ในกำร
ร่วมกันพัฒนำสถำบัน เสริมสร้ำง ควำมรักสำมัคคี
อนึ่ง ในกำรรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจำกยังมี ศิษย์เก่ำ
อี ก เป็ น จ ำนวนมำกที่ ไ ม่ ส ำมำรถ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดได้ จึ ง ใคร่
ขอควำมกรุณำ ข้ำรำชกำร ดย.ทร.ฐท.กท. ทุกท่ำนช่วยตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม
และส่ ง ข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ท ำเนี ย บรุ่ น นั ก เรี ย นดุ ริ ย ำงค์ ท หำรเรื อ ฉบั บ นี้
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
น.อ.
(ณรงค์ แสงบุศย์)
ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท.
ต.ค.๕๘
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ทำเนียบนักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ
นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๔๙๗
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่รับบุคคลพลเรือนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
(ป.๔) เข้ำรับกำรศึกษำใช้อักษรย่อนำหน้ำชื่อว่ำ “นรด.” เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว
ยังไม่มีกำรประดับยศ แต่ให้เรียก “พลทหำรประจำกำร”
๑.นรด. รังษี ทับทิมทอง
๓.นรด. ไพฑูรย์ คุ้มเจริญ
๕.นรด. สุนีติ ช่วงมณี
๗.นรด. สมพงษ์ จรสำย
๙.นรด. มำนิตย์ พ่วงเจริญ
๑๑.นรด. สุภำพ จิตรภักดี
๑๓.นรด. นิพนธ์ ธรรมลิขิต
๑๕.นรด. สุนันท์ เพ็งแป้น
๑๗.นรด. ออง มีทรัพย์
๑๙.นรด. สนิท โมละกุล
๒๑.นรด. บุญยัง จิตรหอม

๒.นรด. ชำญชัย แดงกูร
๔.นรด. สมบุญ คชำรัตน์
๖.นรด. พิเศษ ทรรทรำนนท์
๘.นรด. สีเทำ จันทร์เชิดผล
๑๐.นรด. สมำน ศิริเขตร
๑๒.นรด. มำนิต เนียมนำ
๑๔.นรด. บุญส่ง พรำหมสุทธิ์
๑๖.นรด. ประเสริฐ ผำแสง
๑๘.นรด. ปริญญำ เทียนสุวรรณ์
๒๐.นรด. ประสิทธ์ ผำแสง

(ปี ๒๔๙๘ งดรับสมัคร)

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๔๙๙
๑.นรด. ชำญณรงค์ แดงกูร

๒.นรด. เอกรัตน์ ศิริวิไลย
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๐
๑.นรด. วีระพันธ์ วอกลำง
๓.นรด. พนม ไวปัญญำ
๕.นรด. ณรงค์ จันทรง
๗.นรด. เฉียบ โสวัช
๙.นรด. ทวีป สุนทรศำรทูล
๑๑.นรด. สำคร เที่ยงบุญ
๑๓.นรด. ปรีชำ ปำนชูเชิด
๑๕.นรด. พยัพ แผนกำเนิด
๑๗.นรด. วิชัย น้อยฉำยำ
๑๙.นรด. ณรงค์ ชนประชำ
๒๑.นรด. วิชัย หริมพำนิช
๒๓.นรด. น้อย อัมพรทัศน์
๒๕.นรด. เปี่ยม ม่วงสีสัน
๒๗.นรด. ยรรยง แพรญำติ
๒๙.นรด. สุเทพ น้อมกรำนต์
๓๑.นรด. ผดุง นำคสง่ำ
๓๓.นรด. ชำนำญ ชุนบัณฑิต
๓๕.นรด. สมบัติ จันทรงำม
๓๗.นรด. ยงยุทธ กุศลวิถี
๓๙.นรด. ปรีชำ จินำกุล
๔๑.นรด. เต็ม สอนศรี
๔๓.นรด. เฉลิมรัตน์ เทศขำ
๔๕.นรด. ปัญญำ บุตรดี
๔๗.นรด. กวี เนื่องสุนันต์
๔๙.นรด. สมพร สำธรณ์
๕๑.นรด. มนัส เสมอตระกูล
๕๓.นรด. ทวิช ศำสตร์ปรีชำ

๒.นรด. พิบูลย์ พยัคฆะ
๔.นรด. ประสิทธิ์ ขำนฤทธี
๖.นรด. เวทย์ ตำตะวำทิต
๘.นรด. สมหมำย ยิ้มบุตร
๑๐.นรด. ยงยุทธ สัมภวคุปต์
๑๒.นรด. ถวิล ชะยำภิวัฒน์
๑๔.นรด. วิโรจน์ เย็นเปี่ยม
๑๖.นรด. เทพทัศน์ นำฏะคำยี
๑๘.นรด. โชคชัย ประเสริฐศิลป์
๒๐.นรด. เฉลิมชัย ดีวิมล
๒๒.นรด. บุญเชิด สุวรรณปิ่นแก้ว
๒๔.นรด. สมชำย ฉันทชำติ
๒๖.นรด. สีนวน ศรีทองอินทร์
๒๘.นรด. ฉลองชัย ป้อมไทย
๓๐.นรด. สมพร รัตนกุล
๓๒.นรด. สมชำย วิบูลย์ศริน
๓๔.นรด. วีระ ทองดี
๓๖.นรด. ชำญชัย นิยมแสง
๓๘.นรด. อำทร ขนิษฐสุนทร
๔๐.นรด. ถำวร ศรีสำรำญ
๔๒.นรด. สุกรี เทียนทรัพย์
๔๔.นรด. สิน อินทรำพงษ์
๔๖.นรด. ประสิทธิ์ เงินพจน์ด้วง
๔๘.นรด. สมนึก แสงนำทร
๕๐.นรด. กมล มุสิกชำติ
๕๒.นรด. สมแผ่น นกแสง
๕๔.นรด. เฉลียว ปทีปะปำนี
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(ปี ๒๕๐๑ และปี ๒๕๐๒ งดรับสมัคร)

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๓
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่รับบุคคลพลเรือนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๗
(ป.๗) เข้ำรับกำรศึกษำ เมื่อจบกำรศึกษำแล้วได้รับกำรแต่งตั้งยศ “จ่ำตรี”
๑.นรด. สุรินทร์ ศรอิสำน
๓.นรด. โยธิน ประจำกิจ
๕.นรด. มำโนช บุญภัทรำนนท์
๗.นรด. สิริ สุขำรมณ์
๙.นรด. จรินทร์ ภำคีวัตร์
๑๑.นรด. จิตร มีโต
๑๓.นรด. ณรงค์ศักดิ์ ศิริวัฒนะกุล
๑๕.นรด. แฉล้ม มั่งมี
๑๗.นรด. กมล เล็กเขียน
๑๙.นรด. เล็ก ทรัพย์มี
๒๑.นรด. ปรำโมทย์ บุญสมำน
๒๓.นรด. ประจบ ภู่เกิด
๒๕.นรด. วิรัช แผ้วสกุล
๒๗.นรด. บรรพต วีระรัฐ
๒๙.นรด. วิเชียร มั่งคล้ำย

๒.นรด. นิพนธ์ แปลงมำลย์
๔.นรด. วิชัย โรจนวิภำต
๖.นรด. สมบัติ กวยมี
๘.นรด. สมคิด บัวทอง
๑๐.นรด. สุทิน ศรีณรงค์
๑๒.นรด. ประสงค์ เหรียญทอง
๑๔.นรด. ไสว ทองถำวรวงษ์
๑๖.นรด. ณรงค์ จันทร์แจ่มใส
๑๘.นรด. ดิเรก พุกเจริญ
๒๐.นรด. อำนวย เรืองณรงค์
๒๒.นรด. มำนะ บุนนำค
๒๔.นรด. สุนทร ภู่ยอดยิ่ง
๒๖.นรด. สนัด ทองอำพันธ์
๒๘.นรด. ปรำโมทย์ ร่มโพธิ์
๓๐.นรด. ชูชีพ ปำนทอง

(ปี ๒๕๐๔ งดสมัคร)
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๕
๑.นรด. สินธุ์ แสงเนตร์
๓.นรด. ไพศำล แจ่มแจ้ง
๕.นรด. บุญน้อม เกตุแก้ว
๗.นรด. สมศักดิ์ จั่นเพ็ชร์
๙.นรด. วิภำษ รัตนภูมิ
๑๑.นรด. พีระ พยอมแย้ม
๑๓.นรด. จำเนียร ตุลำทอง
๑๕.นรด. วิกร มีมำก
๑๗.นรด. ชำญสมร วรชินำ
๑๙.นรด. ปรีชำ สำยสว่ำง
๒๑.นรด. ธงชัย โรหิตำจล
๒๓.นรด. สมใจ มหำลำภี
๒๕.นรด. พรชัย บุญศิริ

๒.นรด. ชัยโย ศรีสุดสุข
๔.นรด. ทองใบ สมพงษ์
๖.นรด. สุรพล มำลัยห้อย
๘.นรด. ภำระ บุญน้อม
๑๐.นรด. ชัยเดช แสงสุข
๑๒.นรด. ธวัช เปลี่ยนตำกล้อง
๑๔.นรด. วีระศักดิ์ บุญเกียรติบุตร
๑๖.นรด. ไพบูลย์ ระเวง
๑๘.นรด. ประกอบ ยิ้มประยงแย้ม
๒๐.นรด. วินัย หริมพำนิช
๒๒.นรด. ประคอง พงษ์ไชย
๒๔.นรด. นิวัฒน์ พิณสำเนียง

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๖
๑.นรด. ภักดี พลับศิริ
๓.นรด. ประธำน โคตะพันธ์
๕.นรด. ทองเจือ เผดิมรอด
๗.นรด. อวยชัย วิทิศลัดดำ
๙.นรด. ทองอินทร์ แสงเนตร
๑๑.นรด. บรรเทิง แจ่มแจ้ง
๑๓.นรด. อุดมศักดิ์ เนียรประดิษฐ์
๑๕.นรด. สมชำย เชื้อฉ่ำหลวง
๑๗.นรด. ศิริชัย สุกสว่ำง
๑๙.นรด. สนำน ญำติมิ
๒๑.นรด. ชัยวัฒน์ ศรำภัยวำนิช
๒๓.นรด. วรพจน์ หงษ์แก้วกนก
๒๕.นรด. พะเยำว์ เอี่ยมสะอำด

๒.นรด. วิโรจน์ เอี่ยมสุข
๔.นรด. วิโรจน์ วิทยำศำสตร์
๖.นรด. สมัย สำคร
๘.นรด. พนม ศุกรสุต
๑๐.นรด. สมคิด ยศสุวรรณ
๑๒.นรด. ปรีชำ วัฒนศิลป์
๑๔.นรด. ปรีชำ ฟักชื่น
๑๖.นรด. สนอง โสตถิลักษณ์
๑๘.นรด. นิพนธ์ คุ้มสมุทร
๒๐.นรด. สำรวย คุ้มรักษำ
๒๒.นรด. ไพโรจน์ ก้อนทอง
๒๔.นรด. ประเสริฐ อ่ำพันธุ์
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๗
๑.นรด. ประพันธ์ นิชโรจน์
๓.นรด. สำคริต ยุณยรัตพันธุ์
๕.นรด. ถำวร เหมจั่น
๗.นรด. สุเทพ โพธิ์สิน
๙.นรด. นิคม พงษ์ไชย
๑๑.นรด. จำรัส เปี่ยมพำน
๑๓.นรด. วิชำญ อรุณสุขรัตน์
๑๕.นรด. บุญส่ง วรวัฒน์
๑๗.นรด. สมเกียรติ อ่อนสุดใจ
๑๙.นรด. สุชิน รื่นพำกเพียร
๒๑.นรด. สุทัศน์ ศิริประทุม
๒๓.นรด. ไพศิลป์ ศรีใส
๒๕.นรด. วินัย ญำดี

๒.นรด. ชูศักดิ์ สินสวัสดิ์
๔.นรด. สุจินต์ เข็มตรง
๖.นรด. สุรัตน์ รอดขำว
๘.นรด. ละเอียด ศิลำน้อย
๑๐.นรด. ชัยยง ศรเดช
๑๒.นรด. พรเทพ ดิตตะบุตร
๑๔.นรด. โกศล ทัศนภักดิ์
๑๖.นรด. อำนำจ ลูกจันทร์
๑๘.นรด. ตรี ยิ้มประเสริฐ
๒๐.นรด. นรินทร์ ชลทำนนท์
๒๒.นรด. อมรพงศ์ อุมำลี
๒๔.นรด. บุญส่ง เนียมศิริ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๘
๑.นรด. คำเอก เกตุก่อผล
๓.นรด. ธงชัย ธำรำรมย์
๕.นรด. ดิเรก เอี่ยมเสริม
๗.นรด. เสน่ห์ ลูกจันทร์
๙.นรด. สำรวย ศรีสุวรรณ
๑๑.นรด. ยงยุทธ คงมั่น
๑๓.นรด. ธีระยุทธ อำรัมภีร์
๑๕.นรด. อภิสิทธิ์ แสงจันทร์
๑๗.นรด. ชวลิต พ่วงเดี๋ย
๑๙.นรด. ปฐม เปี่ยมงำม
๒๑.นรด. เสนีย์ วิชิตนันทน์
๒๓.นรด. ไพฑูรย์ เฟื่องอักษร
๒๕.นรด. ประสงค์ เงินทอง

๒.นรด. อำวุธ กรีกุล
๔.นรด. ดำรงค์ ดวงรัศมี
๖.นรด. สมจิตร ฐำนวโร
๘.นรด. ยุทธ กลิ่นประทุม
๑๐.นรด. สุนัย ไม้จันทร์
๑๒.นรด. สมคิด ประสบเนตร
๑๔.นรด. พิชัย สำยรัตนี
๑๖.นรด. วันชัย ชมภู่
๑๘.นรด. วิเชษฐ ห้อยระย้ำ
๒๐.นรด. กิตร ญำดี
๒๒.นรด. สุเทพ สินน้อย
๒๔.นรด. วันเริง ประภำสโนบล
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๐๙
๑.นรด. วัลลภ ถิ่นดวงจันทร์
๓.นรด. ทวี พงษ์สุข
๕.นรด. วัฒนะ พันธุ์เอี่ยม
๗.นรด. ศิริวัฒน์ แสงสนธิ
๙.นรด. ชุมพล พรหมโชติ
๑๑.นรด. ทรงพล ศรีณรงค์
๑๓.นรด. วิชัย พุ่มมะเดือ
๑๕.นรด. เสน่ห์ มณฑำสุวรรณ
๑๗.นรด. วุฒิชัย ฉิ่งจำลอง
๑๙.นรด. สุนิตย์ นิสำรักษ์
๒๑.นรด. พลำยพร กระจ่ำงเพ็ชร์
๒๓.นรด. ประสงค์ บำรุงสำลี
๒๕.นรด. ประจิน เพ็ญสว่ำง

๒.นรด. สุพจน์ เทศวัฒนำ
๔.นรด. ฉอ้อน สิทธิโชค
๖.นรด. วิรัตน์ ศรีทอง
๘.นรด. วันชัย ชื่นเจริญสุข
๑๐.นรด. บุญส่ง เหมือนแย้ม
๑๒.นรด. ปรีดำ วุฒิจันทร์
๑๔.นรด. วีระพันธ์ รุ่งโรจน์
๑๖.นรด. สุวิทย์ ภิรมยำภรณ์
๑๘.นรด. ชัยวัฒน์ ขำโขนงงำม
๒๐.นรด. บุญชู วิงวอน
๒๒.นรด. ปรีชำ แก่นจันทร์
๒๔.นรด. สุเทพ แหลมหลัก

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๐
(รับสมัครนักเรียนดุริยำงค์หญิงรุ่นแรก)
๑.นรด. ธงชัย งำมปลั่ง
๓.นรด. ยงยุทธ ผิวสุวรรณ
๕.นรด. พนม เล็งเนตร
๗.นรด. บรรหำร มีทิพย์
๙.นรด. โอภำส มำตรง
๑๑.นรด. ชรินทร์ รุจิมะโน
๑๓.นรด. เสวี ขำวฉลำด
๑๕.นรด. สุเทพ อุดมศรี
๑๗.นรด.หญิง พรพรรณ สุวรรณสุข
๑๙.นรด.หญิง สุมล ผลพำนิชย์
๒๑.นรด.หญิง พงษ์เพ็ญ ทองถม
๒๓.นรด.หญิง คะนึงนิตย์ บุญเกียรติบุตร
๒๕.นรด.หญิง เกษรี พิมอ่ำ

๒.นรด. ปรีชำ โรจนวิภำค
๔.นรด. ณัฐ รัชกุล
๖.นรด. สมศักดิ์ มหำสวัสดิ์
๘.นรด. ถำวร อยู่สมบูรณ์
๑๐.นรด. สวัสดิ์ บัวทอง
๑๒.นรด. สำอำงค์ ใยบัว
๑๔.นรด. ชูชำติ ศรีสมบัติ
๑๖.นรด.หญิง นพภำ ปัทมรัตน์
๑๘.นรด.หญิง กฤษณำ ทองถำวรวงษ์
๒๐.นรด.หญิง เยำวมำลย์ ทรงสกุล
๒๒.นรด.หญิง ผุสดี มณีอินทร์
๒๔.นรด.หญิง รำตรี สวนสำเนียง
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๑
๑.นรด. เดชำ สังข์ทอง
๓.นรด. อร่ำม เณรนุ่น
๕.นรด. ยุทธนำ อ่องเอี่ยม
๗.นรด. สุริวงษ์ เชยชมศรี
๙.นรด. ชัยพร จินดำสุข
๑๑.นรด. โชคชัย ดีวิจิตร
๑๓.นรด.หญิง ทัศนำ เสมอตระกูล
๑๕.นรด.หญิง กัญญำ ภู่เกษ
๑๗.นรด.หญิง อำรมณ์ สะสม
๑๙.นรด.หญิง อัญชัญ เมฆบริสุทธิ์

๒.นรด. วิษณุ พันธุ์เอี่ยม
๔.นรด. ปรีชำ ทองอร่ำม
๖.นรด. วิรัตน์ กุ้ยก้องศิลป์
๘.นรด. สิงห์ ศุขเนตร
๑๐.นรด. ชัชพงศ์ ศรีปัญญำ
๑๒.นรด. ไพโรจน์ ลับบัวงำม
๑๔.นรด.หญิง ผำสุข อิ่มประจง
๑๖.นรด.หญิง ฉันทนำ เจริญผล
๑๘.นรด.หญิง นภำพร ทัศนียพงศ์
๒๐.นรด.หญิง มำลี พินเผือก

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๒
๑.นรด. อำนำจ นิยมสินธุ์
๓.นรด. เอื้อน แก้วฉำย
๕.นรด. ไพโรจน์ มีโต
๗.นรด. สำโรจน์ จำละ
๙.นรด. พุทธทั้งเก้ำ อุตส่ำห์พำนิช
๑๑.นรด. วรวุฒิ เขียวสวัสดิ์
๑๓.นรด. กำพล ทองสีไพล
๑๕.นรด. สมภพ สุขมำก
๑๗.นรด. บัณฑิต นิมำรมย์
๑๙.นรด. สุวิทย์ ทองถำวรวงษ์
๒๑.นรด. มนตรี เชื้อหำญ
๒๓.นรด.หญิง วนิดำ เอี่ยมสะอำด
๒๕.นรด.หญิง อุรำ นำสำรี
๒๗.นรด.หญิง ธิดำ แย้มพรำยภิรมย์
๒๙.นรด.อุบล เศียรสมำน

๒.นรด. โกศล ขัดเกลำ
๔.นรด. ยอดยิ่ง ชุมสำย ณ อยุธยำ
๖.นรด. แสงเทียน ไกรสำรำญ
๘.นรด. นคร น้อยประเสริฐ
๑๐.นรด. สุเทพ มีป้อม
๑๒.นรด. ชำตรี ศิริเพ็ชร์
๑๔.นรด. ปัญญำ เป้ำแดง
๑๖.นรด. มำนูน น้อยคง
๑๘.นรด. วันชัย ฤทธิกรณ์
๒๐.นรด. ธนำ อนุกูล
๒๒.นรด. บุญโชติ ปำนแจ่ม
๒๔.นรด.หญิง วนิดำ บุญรำศรี
๒๖.นรด.หญิง ทองพูล พรหมโชติ
๒๘.นรด.หญิง วรรณี บัวงำม
๓๐.นรด.หญิง บุญเรือง แย้มเดช

ทำเนียบรุ่นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ

9

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๓
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว
ได้รับกำรประดับยศ “จ่ำโท”
๑.นรด. สุชำติ รื่นพำกเพียร
๓.นรด. พูลศักดิ์ ภำคสุข
๕.นรด. สุบดี สุพรรณนำรักษ์
๗.นรด. จรูญ จันทร์เฉลิม
๙.นรด. วิทยำ นักกีฬำ
๑๑.นรด. จรัญ สำตจีนพงษ์
๑๓.นรด. ธวัช สุขคง
๑๕.นรด. เชิดชัย ดวงสวัสดิ์
๑๗.นรด. พงษกร ศรสุวรรณ
๑๙.นรด. อำนวย กิ่งแก้ว
๒๑.นรด. เฉลิมศักดิ์ ศรีจำมร
๒๓.นรด.หญิง กัญญำ กระชุ่มวัน
๒๕.นรด.หญิง ศุลีพร ทิมกลิ่น
๒๗.นรด.หญิง สุมิตรำ ภู่ประเสริฐ
๒๙.นรด.หญิง พรอุมำ สุวรรณหงส์

๒.นรด. วิฑูรย์ มำรุ่งเรือง
๔.นรด. สินชัย ใยโพธิ์ทอง
๖.นรด. สมพร โพธิ์ทอง
๘.นรด. วงษ์สถิตย์ เปลี่ยนแสงสี
๑๐.นรด. ตระกูล บุญสร้ำง
๑๒.นรด. สมพงษ์ สังขภิญโญ
๑๔.นรด. บุญสม สุทธิพรำหมณ์
๑๖.นรด. ปรำโมทย์ พันธุ
๑๘.นรด. วัลลภ ฐิตะโภคำ
๒๐.นรด. เทเวศ มิ่งขวัญ
๒๒.นรด. สมหมำย สำยสุมำลย์
๒๔.นรด.หญิง เรณู แก่นทองเจริญ
๒๖.นรด.หญิง รัชนี ครองกิจกำร
๒๘.นรด.หญิง พัชรำ บุญเนือง
๓๐.นรด.หญิง สุมิตร แก้วกลม

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๔
๑.นรด. สมจิตร เลิศฤทธิ์วิมำนแมน
๓.นรด. วสันต์ เชื่อมทอง
๕.นรด. ธนู วนะสิทธิ์
๗.นรด. ณรงค์ แสงบุศย์
๙.นรด. มำโนช แจ่มมี
๑๑.นรด. ธงชัย คำมี
๑๓.นรด. ชัชชัย สุขขำว
๑๕.นรด. อัฑฒวรรษ วุฒิกูล
๑๗.นรด.หญิง จงลักษณ์ แก้วศรีเกษม
๑๙.นรด.หญิง มำลี เพชรประดับ

๒.นรด. วัลลภ จันทร์อยู่
๔.นรด. วัลลภ บุรำรักษ์
๖.นรด. ประเสริฐ อินทรเกษม
๘.นรด. สมเนตร ฟักทอง
๑๐.นรด. สำมิต สนธิสวน
๑๒.นรด. ประมำณ สุขโข
๑๔.นรด. สมบูรณ์ ออสุขศรี
๑๖.นรด.หญิง กำญจนำ ศรีอนันต์
๑๘. นรด.หญิง อชิรวดี ศิริรัตน์
๒๐.นรด.หญิง สุกัญญำ ผลผะกำ
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๕
๑.นรด. สำยัณห์ สุขดวง
๓.นรด. รัตนะ พุ่มชัย
๕.นรด. วีรชัย แก้วคง
๗.นรด. ชำย แสงศรี
๙.นรด. ฉัตรชัย วงษ์ภักดี
๑๑.นรด. สุวิท โสวรรณ
๑๓.นรด. สมเกียรติ โลจำยะ
๑๕.นรด. ผดุง ชั้นบุญ
๑๗.นรด. สนธยำ บุญเขียว

๒.นรด. วินัย ตรัสใจธรรม
๔.นรด. สมเกียรติ ชวนสมบูรณ์
๖.นรด. ชวลิต วำรีวณิช
๘.นรด. วงษ์ศักดิ์ จิตปรำณี
๑๐.นรด. อำนวย สนหลี
๑๒.นรด. เพทำย พิมพิกำนนท์
๑๔.นรด. สุธี ธรรมลักษมี
๑๖.นรด. อรรณพ สุวรรณกูล
๑๘.นรด. วิสิทธิ์ จันทร์ทิม

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๖
๑.นรด. พิมล วินิจนัยภำค
๓.นรด. สมเดช ถนอมวงศ์
๕.นรด. ทรงศักดิ์ นักร้อง
๗.นรด. นพพร อุปวัฒน์
๙.นรด. ภัชระ พุ่มชัย
๑๑.นรด. เฉลิม สมพิทักษ์
๑๓.นรด. นพดล ภูทะวัง
๑๕.นรด. วัยวุฒิ เปลี่ยนแม้น
๑๗.นรด. ประกอบ มกรพงษ์
๑๙.นรด. กนก นกขุนทอง
๒๑.นรด.หญิง วีนัส หล่อบรรจง
๒๓.นรด.หญิง วีระวรรณ เฮงสมบูรณ์
๒๕.นรด.หญิง อภัณชนิตย์ ศิริรัตน์

๒.นรด. สมภพ ศรีอำจ
๔.นรด. สิงห์ ผ่องจิตร์
๖.นรด. พิพัฒน์ จรรยำวัฒน์
๘.นรด. เผชิญ รอดพยันตร์
๑๐.นรด. ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ
๑๒.นรด. สำเริง แจ่มเที่ยงตรง
๑๔.นรด. ชัยวัฒน์ บูรณมำนัส
๑๖.นรด. นิวัฒน์ อยู่สมบูรณ์
๑๘.นรด. กัมปนำท สมประเสริฐ
๒๐.นรด. ทยำรัตน์ ขุนงำม
๒๒.นรด.หญิง ขนิษฐำ สุกัณหะเกตุ
๒๔.นรด.หญิง วลัยภรณ์ ชอุ่มงำม
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๗
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนอักษรย่อนำหน้ำชื่อ
จำกเดิม “นรด.” มำเป็น “นดย.”
๑.นดย. สนธยำ อยู่สถิต
๓.นดย. กฤษดำ ฉิมพัฒน์
๕.นดย. บรรญัติ นำคสุข
๗.นดย. ณรงค์ฤทธิ์ รุ่งโรจน์
๙.นดย. ประทีป พิกุลสำรทิศ
๑๑.นดย. รักษ์พล จันทร์สะอำด
๑๓.นดย. ประมำณ มั่งคั่ง
๑๕.นดย. สุวัฒน์ เทียมหงส์
๑๗.นดย.หญิง สีตัลลำ กลิ่นชั้น
๑๙.นดย.หญิง อชิตรำ ศิริรัตน์

๒.นดย. สุชำติ เจริญพำนิช
๔.นดย. นริศ บุญฉิม
๖.นดย. สิทธิชัย มิลินทำศัย
๘.นดย. ยงยุทธ คำท้วม
๑๐.นดย. ประเสริฐ ทวีวรรณ
๑๒.นดย. รณชัย เรืองเดช
๑๔.นดย. มำนิตย์ สืบประสิทธิ์
๑๖.นดย. สุรพล ประทุมเมือง
๑๘.นดย.หญิง สุดำ วรวัฒน์
๒๐.นดย.หญิง นฤมล แสงศรี

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๘
๑.นดย. สุชิน ประดิษฐงำม
๓.นดย. สำรำญ อยู่เมฆะ
๕.นดย. สุเทพ สร้อยสงิม
๗.นดย. บุญสร้ำง ช้ำงใหญ่
๙.นดย. พนม กล้ำหำญ
๑๑.นดย. ฉัตรชัย เทพเทียนชัย
๑๓.นดย. อิทธิพล วรรณรัตน์
๑๕.นดย. อรรถพล เกลื่อนจิตต์
๑๗.นดย.หญิง เนื้อทิพย์ สุวรรณภำณุ
๑๙.นดย.หญิง วนิชำ หล่อบรรจง

๒.นดย. วิชัย ทรงชุ่มสำย
๔.นดย. ภำสกร สุวรรณพันธ์
๖.นดย. โกวิทย์ แหยมทรัพย์
๘.นดย. วิชัย พันธุ์เดิมวงษ์
๑๐.นดย. โอภำส แสงชะอุ่ม
๑๒.นดย. สุมติ ธีรธร
๑๔.นดย. ศำโรจน์ เพ็ชร์น้อย
๑๖.นดย. มำโนช อยู่สงค์
๑๘.นดย.หญิง ยุพิน โหง้วหลี
๒๐.นดย.หญิง อำภำภรณ์ สุขขำว
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๑๙
๑.นดย. เจน ศรีพระรำม
๓.นดย. ประเสริฐ พันธุ์เพ็ง
๕.นดย. สุรศักดิ์ ดีเกษม
๗.นดย. สมโภชน์ บูรณะพิมพ์
๙.นดย. นิรันดร์ โชติช่วง
๑๑.นดย. มำนะ เหมวรรณ
๑๓.นดย. ฐำปนพงษ์ ศรีพึ่งทอง
๑๕.นดย. วันชัย เกิดลำภ
๑๗.นดย.หญิง วรนำรถ ไพโรจน์
๑๙.นดย.หญิง มณีรัตน์ กิจประเสริฐ

๒.นดย. จตุรงค์ ชัยศรีเวียง
๔.นดย. สัจจำ ถมังกิจ
๖.นดย. เฉลิมศักดิ์ ขันเจ็ดริ้ว
๘.นดย. สมยศ กรพิพัฒน์
๑๐.นดย. สมรัตน์ บุญส่งสิน
๑๒.นดย. เผด็จ แสงทองศรี
๑๔.นดย. วิเชษฐ ถิ่นวงษ์เย็น
๑๖.นดย. ปรำศัย คงชูชำติ
๑๘.นดย.หญิง ปัทมำวดี จีรังสวัสดิ์
๒๐.นดย.หญิง ลำเจียก วงษ์ไทย

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๐
๑.นดย. บุญสม ช้ำงใหญ่
๓.นดย. เลิศชัย สันตำนนท์
๕.นดย. วิเชษฐ พันธุ์ชงค์
๗.นดย. ไพฑูรย์ คงสัมฤทธิ์
๙.นดย. ศรำยุทธ ศำสตร์ประเสริฐ
๑๑.นดย. พิเชษฐ บำรุงพงษ์
๑๓.นดย. สมพล อ้นไชยะ
๑๕.นดย. สมศักดิ์ เพียมูล
๑๗.นดย. วิรัช วรรณพินธุ
๑๙.นดย. สมเกียรติ ศรีคำ

๒.นดย. ต่อศักดิ์ อุดมศีลคุณ
๔.นดย. สมนึก กล่อมเภรี
๖.นดย. ไพฑูลย์ เฉิดฉำย
๘.นดย. สุรัตน์ จงประเสริฐ
๑๐.นดย. พรรัตน์ นิจชิน
๑๒.นดย. ชำตรี ภู่เกิด
๑๔.นดย. นิรันดร์ เอี่ยมสะอำด
๑๖.นดย. เสนำะ คงเวทย์
๑๘.นดย. ทศพร กรำนแก้ว
๒๐.นดย. วิโรจน์ แววสวัสดิ์
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๑
๑.นดย. สุรินทร์ ดีสุวรรณ
๓.นดย. วิชำญ ชิณณะวิโรจน์ไพศำล
๕.นดย. วันชัย ขัดเกลำ
๗.นดย. อนันต์ วรรณพินธุ
๙.นดย. พงษ์พันธุ์ เจริญกันภัย
๑๑.นดย. มนตรี ภู่ประเสริฐ
๑๓.นดย. สำเริง ทำเวียง
๑๕.นดย. สมมำส เดชอภิชัยศรี
๑๗.นดย. สุขแสน ศรีตระกูล
๑๙.นดย. กฤษณะ จันทรำกูลพงษ์
๒๑.นดย.หญิง ปิยะดำ ผ่องจิตร์
๒๓.นดย.หญิง สุปรำณี คงพนำ
๒๕.นดย.หญิง สหัทยำ ประไพทรัพย์

๒.นดย. อำนวย พ่วงอินทร์
๔.นดย. บุญเกิด ทรงทอง
๖.นดย. ณัฎฐสักก์ อัครพัฒน์
๘.นดย. วสันต์ แหยมทรัพย์
๑๐.นดย. วินัย แจ่มกระจ่ำง
๑๒.นดย. มำโนช เหมวรรณ
๑๔.นดย. ณรงค์ แก้วฉำย
๑๖.นดย. พงษ์ศักดิ์ ศรีประยูร
๑๘.นดย. ธำนี นำประดิษฐ์
๒๐.นดย. ฉัตรชัย จันทร์เทศ
๒๒.นดย.หญิง วรรณดี แสงกล้ำ
๒๔.นดย.หญิง กุลธิดำ ขำโขนงงำม

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๒
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รับสมัครบุคคลพลเรือนที่จบชั้น ป.๖ เป็นรุ่นแรก
๑.นดย. วสุ นันทสุข
๓.นดย. มำโนช สำนุสันต์
๕.นดย. คนึง แตงน้อย
๗.นดย. ชำลี เพ็งจิ๋ว
๙.นดย. บรรจง หล่อบรรจง
๑๑.นดย. อภิชำติ แตงหอม
๑๓.นดย. สมำน รักจันทร์
๑๕.นดย. วิเชียร สุขำนนท์
๑๗.นดย. สหะชัย ลั่นนำวำ
๑๙.นดย. สวัสดิ์ ตะยุนรัมย์
๒๑.นดย.หญิง จริยำวรรณ ทับเนตร
๒๓.นดย.หญิง เจียมรัตน์ สังข์สุวรรณ
๒๕.นดย.หญิง สุวรรณำ เผ่ำผำง

๒.นดย. นิคม ดีแจ่ม
๔.นดย. ทำเนียบ เกตุแก้ว
๖.นดย. ชัยณรงค์ สหสมโชค
๘.นดย. สมบัติ ปัถวี
๑๐.นดย. เกรียงศักดิ์ มะเขือเทศ
๑๒.นดย. กฤษดำ ถนอมวงศ์
๑๔.นดย. เอนก วงษ์รุ่งเรือง
๑๖.นดย. เกรียงไกร มีสมจิตร
๑๘.นดย. ชัยรัตน์ มำลำ
๒๐.นดย. กวี โกบุตร
๒๒.นดย.หญิง สุณี เข็มตรง
๒๔.นดย.หญิง วำลินี บุญชื่น

ทำเนียบรุ่นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ

14

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๓
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่จบกำรศึกษำแล้ว
ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็น “จ่ำตรี” อีกครั้งหนึ่ง
๑.นดย. สมบัติ วิสูตรพันธ์
๓.นดย. ประจวบ จิตรประเวศน์
๕.นดย. นเรนทร์ รัตนสมบัติ
๗.นดย. ประทีป ทองมำก
๙.นดย. กิตติศักดิ์ ดีกล้ำ
๑๑.นดย. สมฤกษ์ กรพิพัฒน์
๑๓.นดย. พิเชษฐ มูลโค้ว
๑๕.นดย. กังวำล ศรีสุวรรณ
๑๗.นดย. พิทย์ วรรณสุทธิ์
๑๙.นดย. สำยันต์ ศิริพันธุ์

๒.นดย. ปิยะบัณฑิตย์ มูลบรรจง
๔.นดย. สันติ คงคำ
๖.นดย. วินัย ศิริเพ็ญ
๘.นดย. บรรเทิง หอมประเสริฐ
๑๐.นดย. ไพรวัลย์ พันชี
๑๒.นดย. เทวินทร์ ศรีสุข
๑๔.นดย. สุชำติ ธรรมมุนี
๑๖.นดย. อำพล เรืองเดช
๑๘.นดย. สนอง แก้วแสง
๒๐.นดย. ภูมิ โฉมศรี

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๔
๑.นดย. สมฤกษ์ อ้นไชยะ
๓.นดย. บุญส่ง แท้สูงเนิน
๕.นดย. ชุมพล วรำชนนท์
๗.นดย. ดำรงค์เกียรติ ชัยสิทธิ์
๙.นดย. รุ่ง ประสำนแสง
๑๑.นดย. ทวีศักดิ์ เปลื้องนำผล
๑๓.นดย. จำรึก ปฐมพงศ์
๑๕.นดย. นิมิตร เต็มรัศมี
๑๗.นดย.หญิง วันทนีย์ เพ่งพินิจ
๑๙.นดย.หญิง สุจันทร์เพ็ญ ละเหลำ

๒.นดย. วีรกิตติ รักนำย
๔.นดย. อุดร ศรีคำ
๖.นดย. ไพศำล สุวรรณธรรม
๘.นดย. สำมำรถ จันทร์รอด
๑๐.นดย. นพพร เจริญธรรม
๑๒.นดย. สุชำติ พันธุ์ชงค์
๑๔.นดย. ชำนิ ใจดี
๑๖.นดย.หญิง สมทรง พันธุ์เพ็ง
๑๘.นดย.หญิง จงกล แสงผล
๒๐.นดย.หญิง วำสนำ ทองมำก
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๕
๑.นดย. ณรงค์ รักท้วม
๓.นดย. ศรีนนท์ เรืองวัลย์
๕.นดย. สมชำย วงศ์ช่ำงปั้น
๗.นดย. สุขนิมิต สิงโตทอง
๙.นดย. สุนทร ทองประกอบ
๑๑.นดย. บงกช ทรงสุข
๑๓.นดย. นพพร พันธุ์เอี่ยม
๑๕.นดย. สมชำย ฐำนโพธิ์

๒.นดย. ชุมพล ปลื้มถนอม
๔.นดย. อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
๖.นดย. ธีระ ขำประเสริฐ
๘.นดย. ณรงค์ แท้สูงเนิน
๑๐.นดย. ศักดิ์กวี แสงสว่ำง
๑๒.นดย. อมร เกียรติวรำงกูร
๑๔.นดย. พิเชฐ ชีธรรมรัตน์

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๖
๑.นดย. พิทักษ์ สร้อยสูงเนิน
๓.นดย. พรพรหม คล้ำยสนิท
๕.นดย. เทอดศักดิ์ อำลัยนุช
๗.นดย. ธรรมรัตน์ ภู่ประสม
๙.นดย. นำวี ศรีเมือง
๑๑.นดย. สำรวย จันทวงศ์
๑๓.นดย. บูรพำ สุขสมเพียร
๑๕.นดย. สมพงษ์ แพรน้อย
๑๗.นดย.หญิง กิ่งกำญจน์ แสงผล
๑๙.นดย.หญิง กนกวรรณ จันทร์มัย

๒.นดย. นิมิตร สุขผล
๔.นดย. โอภำส ไกรศรรัตน์
๖.นดย. สุทธิศักดิ์ รุจิรกำโมทย์
๘.นดย. เทพพิทักษ์ ใจมูลมั่ง
๑๐.นดย. อดิศักดิ์ คร้ำมอ่ำ
๑๒.นดย. ประพรรณ ภู่แสง
๑๔.นดย. สุทัศน์ ปล้องมำก
๑๖.นดย.หญิง จุไรรัตน์ ชนะพำล
๑๘.นดย.หญิง สุพัตรำ ลือลำภ
๒๐.นดย.หญิง ศรำไพ ไวปัญญำ
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๗
๑.นดย. ปรีชำ สุวิเวก
๓.นดย. เอกรำช จันดำแสง
๕.นดย. ไพโรจน์ บุศรำคำ
๗.นดย. สุเมธ ไวปัญญำ
๙.นดย. ศรำวุธ สุขสวัสดิ์ชน
๑๑.นดย. ชวลิต มำกกลิ่น
๑๓.นดย. อภิรัติ สุขพอดี
๑๕.นดย. สุเมธ เทศขำ
๑๗.นดย. ต่อศักด์ เนตรประไพ
๑๙.นดย. ประเสริฐ ทองคำ
๒๑.นดย. สมควร ชำนำญเรียน
๒๓.นดย. พิชัย บำรุงพงษ์
๒๕.นดย. ทศพล นำมบุญเรือง

๒.นดย. วุฒิพงษ์ เกิดประถม
๔.นดย. วิรชัย สุขสวัสดิ์
๖.นดย. สมชำย เชื้อวงศ์
๘.นดย. ธำรงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๑๐.นดย. สุรสิทธิ์ สำรสิทธิ์
๑๒.นดย. ประสงค์ ศรีสำรคำม
๑๔.นดย. นัทที แก้วกนก
๑๖.นดย. เอกกมล คงสมุทร
๑๘.นดย. สุรศักดิ์ ฝำสันเทียะ
๒๐.นดย. ประจวบ เทียนธรรม
๒๒.นดย. สุริยำ ผำแสง
๒๔.นดย. เด่นชัย แสงจันทร์ทอง

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๘
๑.นดย. ภูวดล นุตตำนนท์
๓.นดย. ประยูร ลัยนันท์
๕.นดย. สุริยำ แสงแก้ว
๗.นดย. สมบูรณ์ มำตโห้
๙.นดย. พรเลิศ ชัยยะ
๑๑.นดย. พิเชษฐ ศรีบัวบำล
๑๓.นดย. อุษณำ เจริญรัมย์
๑๕.นดย. ชูศักดิ์ ทองสิมำ
๑๗.นดย. จำนงค์ ศรีสมบัติ
๑๙.นดย. อรุณ สืบเสนำะ
๒๑.นดย. ธวัชชัย หุณะปุณ
๒๓.นดย. สมปอง อุ่ยกสิวัฒนำ
๒๕.นดย. ก้ำน จูกูล

๒.นดย. วิญญู พรหมจิต
๔.นดย. สุนทร บุญเคลือบ
๖.นดย. เลิศ ตรีหยัน
๘.นดย. อำคม กิตินพคุณ
๑๐.นดย. สำโรจน์ นำคะมะนัง
๑๒.นดย. พิเชษฐ์ ธรรมโชติ
๑๔.นดย. นคร กิตติอุดม
๑๖.นดย. ฐำนิต สุขทับ
๑๘.นดย. เอกชัย พุ่มมณี
๒๐.นดย. นิกร พุ่มชัย
๒๒.นดย. วัชระ จงเห็นจิตต์
๒๔.นดย. สุนันท์ บุญกัน
๒๖.นดย.หญิง ศิริธร นุตไพโรจน์
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๒๗.นดย.หญิง วำสนำ วงศ์จิโน
๒๙.นดย.หญิง ศุวิตรี บุญญฤทธิวงษ์
๓๑.นดย.หญิง ดลนภำ สุขวัฒนะ
๓๓.นดย.หญิง ดุจเดือน กีสุริยำ
๓๕.นดย.หญิง วำรินทร์ ขวัญเมือง

๒๘.นดย.หญิง ฉวีวรรณ รำมณัฏ
๓๐.นดย.หญิง พัชรี จำรัสฉำย
๓๒.นดย.หญิง สุภำภรณ์ ช้ำงใหญ่
๓๔.นดย.หญิง วีรียำ สังข์นำค

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๒๙
๑.นดย. ฤติ รัตนวำร
๓.นดย. พรเทพ เนตรนงลักษณ์
๕.นดย. สุชำติ สิทธิพงศ์
๗.นดย. วรำวุธ ช่วยทอง
๙.นดย. วัชรวีร์ พันธุ์เอี่ยม
๑๑.นดย. สมชัย ปัญญำสำร
๑๓.นดย. อนุชำติ พันธุวงษ์
๑๕.นดย. ประสงค์ชัย เหมะมูล
๑๗.นดย. ปิติ ชุนบัณฑิต
๑๙.นดย. ธัญญำ อิ่มศรี
๒๑.นดย.หญิง มัลลิกำ เพชรปำนกัน
๒๓.นดย.หญิง ธิดำรัตน์ อนันตสุข
๒๕.นดย.หญิง กมลทิพย์ โตทรัพย์
๒๗.นดย.หญิง ปริญญำ ภู่ประเสริฐ
๒๙.นดย.หญิง วรำวรรณ ทรงเจริญสุข

๒.นดย. ก่อเกียรติ แก้วมูล
๔.นดย. ศิลปชัย สุขประเสริฐ
๖.นดย. ปิยะ จตุรภัทรอำภรณ์
๘.นดย. นักรบ วำทีปกรณ์
๑๐.นดย. วรำวุธ ช่วยทอง
๑๒.นดย. พิเชษฐ เสมอตระกูล
๑๔.นดย. นิคม ต่อประดิษฐ
๑๖.นดย. อรรถเดช ดอนไพร
๑๘.นดย. ภูวดล อินทเจียว
๒๐.นดย. เฉลิมพล ปำนหยวก
๒๒.นดย.หญิง ชุลีพร สังขวำรี
๒๔.นดย.หญิง พนำรัตน์ ครุฑธำ
๒๖.นดย.หญิง อุษณีย์ สมุทรซ้ำย
๒๘.นดย.หญิง ศศิธร เข็มตรง
๓๐.นดย.หญิง บุษณี แย้มศิริ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๐
๑.นดย. นพดล วังแก้วหิรัญ
๓.นดย. เชำวลิต วรรณกรรม
๕.นดย. ดำมร เสนำะวำที
๗.นดย. นำลำภ วิจำรณ์กูล

๒.นดย. สุรศักดิ์ พูลผล
๔.นดย. ยอดชำย ชูสุวรรณ์
๖.นดย. ฉัตรชัย เสมำ
๘.นดย. วรพจน์ สร้อยสะอำด
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๙.นดย. อิทธิพล กสิกรรม
๑๑.นดย. อำนำจ พูลคุณำกูล
๑๓.นดย. ประพนธ์ สมสุข
๑๕.นดย. กฤษณะ ทองอยู่
๑๗.นดย. นำคิน เผดิมรอด
๑๙.นดย. บุรินทร์ แสงอำวุธ
๒๑.นดย.หญิง เยำวเรศ กลัดทิม
๒๓.นดย.หญิง กิจมำลย์ จันทร์หอม
๒๕.นดย.หญิง รัชดำภรณ์ เบญจฆรณี
๒๗.นดย.หญิง เสำวลักษณ์ ทิพย์โรจน์

๑๐.นดย. สรพงษ์ ดนตรี
๑๒.นดย. สำมเดช นิยมเดช
๑๔.นดย. ธงชัย คำสงค์
๑๖.นดย. กำธร ธรรมสุทธิ
๑๘.นดย. ธนำวัติ เผดิมรอด
๒๐.นดย. นำวี พู่ระหงษ์
๒๒.นดย.หญิง ปรัชญำ สินส่องแสง
๒๔.นดย.หญิง นิธิตำ เรืองกฤษ
๒๖.นดย.หญิง ศิริพร งำมปลัง่
๒๘.นดย.หญิง นภำภร เนตรคงสิน

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๑
๑.นดย. วิษณุ ช่วยทอง
๓.นดย. เพลิน ทรัพย์กระจ่ำง
๕.นดย. พรเทพ นิลมณี
๗.นดย. มงคล โพธิ์อุบล
๙.นดย.จตุรงค์ สุขสวัสดิ์
๑๑.นดย. อุทัยวุธ วงศ์หงส์
๑๓.นดย. สำยชล จิตต์สำมำรถ
๑๕.นดย. พฤกษ์พงษ์ อินสวัสดิ์
๑๗.นดย. นิยม นิยมเดช
๑๙.นดย. นันทวัฒน์ แจ่มแจ้ง
๒๑.นดย. ทรงพล พุทธอินทร์
๒๓.นดย. สมพร วังสพรหม
๒๕.นดย. พรพิชิต พูลศิริ
๒๗.นดย.หญิง อัจฉรำ กรุณำนนท์
๒๙.นดย.หญิง ศศิประภำ บุญศิริ
๓๑.นดย.หญิง ปวีณำ โกไศยกำนนท์
๓๓.นดย.หญิง สุดคนึง ศำสตร์ปรีชำ
๓๕.นดย.หญิง สำยชล บุญประดิษฐ์

๒.นดย. ยุทธศิลป์ ชำญรัมย์
๔.นดย. นันทชัย จันทรำงกูร
๖.นดย. วิมนต์ โตมะนิตย์
๘.นดย.ชูศักดิ์ ประทุม
๑๐.นดย. พิภพ พัฒนปรำกรม
๑๒.นดย. จำรุวัฒ เกตุแก้ว
๑๔.นดย. สุรศักดิ์ ทองถม
๑๖.นดย. จักรินทร์ โพธิ์รัศมี
๑๘.นดย. ชุมพร ปลื้มถนอม
๒๐.นดย. อนิรุจน์ เย็นเปี่ยม
๒๒.นดย. พิพัฒน์ จิตรหอม
๒๔.นดย. วุฒิชัย มำบำงยำง
๒๖.นดย.หญิง ชมพู ตันเสียงสม
๒๘.นดย.หญิง อรวรรณ ผุลละสิริ
๓๐.นดย.หญิง ดวงกมล บัวผัน
๓๒.นดย.หญิง ศรินธร กองจินดำ
๓๔.นดย.หญิง รื่นรมย์ พยัคฆะ
๓๖.นดย.หญิง สุภำรัตน์ เจริญลำภ
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๓๗.นดย.หญิง พวงเพ็ชร์ อยู่เพชร์
๓๙.นดย.หญิง วิภำวรรณ ทรงเจริญสุข
๔๑.นดย.หญิง สครำญตำ อำชีวะ
๔๓.นดย.หญิง ทัศน์วรรณ ศรีสมุทร

๓๘.นดย.หญิง นัยณำ เสือโตงำม
๔๐.นดย.หญิง บุษกรณ์ เรืองกฤษ
๔๒.นดย.หญิง สุกิจ เรืองกฤษ
๔๔.นดย.หญิง อมรรัตน์ เมินชมภู

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๒
๑.นดย. ชิตชล สำมำรถ
๓.นดย. ภำณุวัฒน์ เล็กรังส์
๕.นดย. นพวงษ์ จันทร์ประวัติ
๗.นดย. เพียร ชูวำ
๙.นดย. ตะวัน ศรีมำยำ
๑๑.นดย. ชำตรี ศักดำนุกูลจิต
๑๓.นดย. นฤพนธ์ จันทร์ศรี
๑๕.นดย. เมธี พุ่มเพือย
๑๗.นดย. สุทัศน์ วุฒิชัย
๑๙.นดย. วรวุฒิ คงวัฒนำ
๒๑.นดย. พัลลภ มำกพงษ์
๒๓.นดย.หญิง พรวินัส มำนะจำริก
๒๕.นดย.หญิง นภำพร เอี่ยมละออ
๒๗.นดย.หญิง จิรำพร แก้วจินดำ
๒๙.นดย.หญิง อโนมำ สุวรรณภำนุ
๓๑.นดย.หญิง สุภำพร ศรีบัวจับ

๒.นดย. สันติภำพ ศิริมำตย์
๔.นดย. ธำนี ธรรมแก้ว
๖.นดย. ปริญญำ ดุริยะวิจิตร
๘.นดย. สิทธิชัย กลิ่น
๑๐.นดย. ธีรเศรษฐ เชียวอร่ำม
๑๒.นดย. สืบสกุล รัตนเลิศ
๑๔.นดย. วรฐ กำยูรวัฒน์
๑๖.นดย. วัฒนะ เอี่ยมสุวรรณ
๑๘.นดย. สมโพธิ์ ไวปัญญำ
๒๐.นดย. บวร กันหำ
๒๒.นดย. ยิ่งยศ ธัญญำหติ
๒๔.นดย.หญิง สุกิจ เรืองกิจ
๒๖.นดย.หญิง นฤมล โพธิ์เวส
๒๘.นดย.หญิง ภมรศรี งำมปลั่ง
๓๐.นดย.หญิง สุชำดำ จิ๋วนำงนอง

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๓
๑.นดย. ชัยวัฒน์ วงษ์แย้มพันธุ์
๒.นดย. ไพรัตน์ เปรมแสง
๓.นดย. สุชำติ งำมชุ่ม
๔.นดย. สรำยุทธ สุขเสน
๕.นดย. วุฒิชัย อยู่ยั่งยืน
๖.นดย. นิลพรรดิ์ บุตรเพ็ชร
๗.นดย. เอกชัย คำคะณำ
๘.นดย. นริศ อยู่โพธิ์ทอง
๙.นดย. นิวัตร มั่งคล้ำย
๑๐.นดย. โสฬส โผนสูศ้ ึก
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๑๑.นดย. สุรินทร์ จีนตุ้ม
๑๓.นดย. อภิเชษฐ์ มำตรง
๑๕.นดย. สุวัฒน์ รอบศรี
๑๗.นดย. ก่อเกียรติ ศรีสุวรรณ
๑๙.นดย. ภำรดร เสนำะวำที

๑๒.นดย. สุวัฒน์ วุฒิรัตน์
๑๔.นดย. วีระ แสงจันทร์
๑๖.นดย. สุทธิชัย ทองขำว
๑๘.นดย. จักรกฤษ ฐำนโพธิ์
๒๐.นดย. สุชำติ ศรีสุข

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๔
๑.นดย. สันติ ศรีประเสริฐ
๓.นดย. นันทศักดิ์ คำเป้ำเนื้อง
๕.นดย. มีชัย มีชัยภูมิ
๗.นดย. คุณำพันธ์ สุวรรณภูมำนนท์
๙.นดย. แสงเดือน คำผำย
๑๑.นดย. ชรินทร์ นพคุณรังสฤษฏ์
๑๓.นดย. คณิตพงษ์ ช่ำงเรือนกุล
๑๕.นดย. อรรณพ บุญภัทรำนนท์
๑๗.นดย. สถำพร บำรุง
๑๙.นดย. อนิรุตน์ พูลบำงยุง
๒๑.นดย. สุระ สุขสิงห์
๒๓.นดย. ศรำวุธ ทองประสิทธิ์
๒๕.นดย. มำนิตย์ ทองทิพย์
๒๗.นดย. ศิวดล พิลึกเรืองเดช
๒๙.นดย. นพทัศน์ คุณพิโน
๓๑.นดย. นพรัตน์ สมประวัติ
๓๓.นดย. เอกภพ ไชยบูล
๓๕.นดย. วิชิต วุฒิชัย
๓๗.นดย. สุรพงษ์ สนธิสวน
๓๙.นดย. เกรียงศักดิ์ บุญเทศ
๔๑.นดย. ศิวำวุธ ผิวอ่อน
๔๓.นดย.หญิง พรเพ็ญ คร้ำมอ่วม
๔๕.นดย.หญิง สอำงค์ศรี ประกอบกิจ

๒.นดย. ธรำวุธ ศรีสมุทร
๔.นดย. อำคำม เทวชู
๖.นดย. บันลือศักดิ์ เติมสมบูรณ์
๘.นดย. ชูเกียรติ พรมศิริกรรณ
๑๐.นดย. ณรงค์ชัย ยะมะคุปต์
๑๒.นดย. สิทธิชัย เมืองแวง
๑๔.นดย. สมชำย มะลิเถำว์
๑๖.นดย. รำชัณย์ นำคโคกสูง
๑๘.นดย. เทิดศักดิ์ ทองอยู่
๒๐.นดย. นพพร ท่ำพริก
๒๒.นดย. สมเกียรติ ไทยทำนัส
๒๔.นดย. ธนพล ยุทธพลสุนำวิน
๒๖.นดย. นรุตน์ ศรเดช
๒๘.นดย. ปรำกำร ฆโนทัย
๓๐.นดย. จรินทร์ บัวอ่อน
๓๒.นดย. ศักดิ์ชำย พวงผกำ
๓๔.นดย. สันติ เรืองศรี
๓๖.นดย. สุภัทรชัย บุตรเจริญ
๓๘.นดย. จักรภพ โพธิ์จักร
๔๐.นดย. ภำนุพันธ์ รักสิสัย
๔๒.นดย.หญิง ฤทัย ประทุมพิทักษ์
๔๔.นดย.หญิง นุสรำ สมุทรซ้ำย
๔๖.นดย.หญิง อรัญญำ น่วมศิริ
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๔๗.นดย.หญิง พรรณทิพย์ น้อยดัด
๔๙.นดย.หญิง พรรณศิริ ตุลำทอง
๕๑.นดย.หญิง กำญจนำ มำตรคำจันทร์

๔๘.นดย.หญิง สมทรง สำตจีนพงษ์
๕๐.นดย.หญิง สุมำลี เรณุมำร
๕๒.นดย.หญิง ฝนทิพย์ ศรีสุข

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๕
๑.นดย. ยศพล คุ้มจั่น
๓.นดย. จักรกฤษณ์ อ่องเอี่ยม
๕.นดย. เอก ทองจิ๋ว
๗.นดย. ชูชัย กำญจนประเวศ
๙.นดย. ธนูศักดิ์ แมนสถิตย์
๑๑.นดย. ภำนุพันธ์ เก็บเงิน
๑๓.นดย. ศรำวุธ วิณิชยกุล
๑๕.นดย. ชีพประพันธ์ เชื้อพิพัฒน์
๑๗.นดย. มนัสพล วัฒนะคันธำร์พันธ์
๑๙.นดย.เกรียงศักดิ์ มูลพันธ์
๒๑.นดย. ยุทธนำ ยำมผวำ
๒๓.นดย. เรวัตร นำคงำม
๒๕.นดย. กิตติคุณ อวยพร
๒๗.นดย. ศิริเกียรติ ทรัพย์พะวง
๒๙.นดย. ธนพงษ์ ด้วงสำรวย
๓๑.นดย. ชรินทร์ ศรีสุวรรณ
๓๓.นดย. พิมุก ศำสนนันทน์
๓๕.นดย. ธีรภัทร มำตรง
๓๗.นดย.หญิง วไลพร บุญลือไรกุล
๓๙.นดย.หญิง วิภำพรรณ ขำอรุณ
๔๑.นดย.หญิง รัชนีวรรณ ผินเจริญ
๔๓.นดย.หญิง วรำภรณ์ สุทธิสำนนท์
๔๕.นดย.หญิง สหรักษ์ สุวรรณเนตร
๔๗.นดย.หญิง รัตนสุดำ อภิรักษำวงศ์
๔๙.นดย.หญิง ศรัทธำ สำเภำทอง

๒.นดย. โสภณ กลิ่นบุญสด
๔.นดย. ชยำนนท์ กัศยปสุวรรณ
๖.นดย. ณัฏฐชัย ศรีสุวรรณ
๘.นดย. สมโภชน์ ขันธเดช
๑๐.นดย. นำวี ม่วงทอง
๑๒.นดย. ประทีป แสงเนตร
๑๔.นดย. นพดล หนุนภักดี
๑๖.นดย. สุภิชำติ ประทุมวงศ์
๑๘.นดย. ธวัช แก้วสมัคร
๒๐.นดย. นธี เมฆมำก
๒๒.นดย. สำมำรถ พิมลศิริ
๒๔.นดย. อภิชัย ชื่นทรวง
๒๖.นดย. วัฒนำ ธวัญมงคล
๒๘.นดย. ประเวตน์ เมืองมณี
๓๐.นดย. ชนินทร์ ตรีประดับ
๓๒.นดย. สุชำติ จึงสมำน
๓๔.นดย. ทฤษฎี สุนทรกำรันต์
๓๖.นดย.หญิง จุฑำทิพย์ ถ้ำแก้ว
๓๘.นดย.หญิง วัชรินทร์ กลัดงำมดี
๔๐.นดย.หญิง พรรณทิพำ บุญศิริ
๔๒.นดย.หญิง บุษกร คูหำ
๔๔.นดย.หญิง ชณิฐำ โภคำสมบัติ
๔๖.นดย.หญิง นัยนำ อุณำภำค
๔๘.นดย.หญิง ลดำวัลย์ สมบูรณ์
๕๐.นดย.หญิง เกียรตินำรี สุขโชค
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๖
๑.นดย. คุณำกร ประภำกำศ
๓.นดย. อนันต์ อนุชน
๕.นดย. โกษม ยมจินดำ
๗.นดย. กฤษฎำ วัฒนำ
๙.นดย. ฤทธิรงค์ เก็บเงิน
๑๑.นดย. พิชัย ศิลปะระเสริฐ
๑๓.นดย. ลิขิต คนคล่อง
๑๕.นดย. วันชัย สงคะกุล
๑๗.นดย. สุชำติ เจือจันทร์
๑๙.นดย. ชำนำญ แก้ววิมล
๒๑.นดย. วิระชัย ผิวพรรณ
๒๓.นดย. วสวัส สุขพึ่ง
๒๕.นดย. พลศักดิ์ เอกบุตร
๒๗.นดย. รัฐนันท์ อำมำตย์โยธิน
๒๙.นดย. รังสรรค์ ศรีพลอย
๓๑.นดย. ศักดิ์นำวิน วัชรพงศ์นำวิน
๓๓.นดย. ทัศนัย มณีสุข
๓๕.นดย. เสกสรร มะลิอ่อน
๓๗.นดย.หญิง วิจิตรำ ฉัตรมณีวัฒนำ
๓๙.นดย.หญิง บุปผำ สินธุเจริญ
๔๑.นดย.หญิง ยุวดี ภำคสุข
๔๓.นดย.หญิง อรพรรณ คันธนำลิต
๔๕.นดย.หญิง ศรัญญำ งำมปลั่ง
๔๗.นดย.หญิง รัชนีกร วิวัฒน์วำนิช
๔๙.นดย.หญิง นฤมล ทรัพย์อเนก

๒.นดย. ปิยะดนัย พันธ์แตงไทย
๔.นดย. จำนอง กำลังงำม
๖.นดย. บุญธรรม สำเภำ
๘.นดย. จักรชัย เสวกพันธ์
๑๐.นดย. สุรศักดิ์ นิ่มสนอง
๑๒.นดย. ดำรงศักดิ์ เบญจฆรณี
๑๔.นดย. รัฐศำสตร์ กลิ่นประทุม
๑๖.นดย. นพพร อสัมภินันพงษ์
๑๘.นดย. ชำนุ ณ สงขลำ
๒๐.นดย. วันชัย สงคดี
๒๒.นดย. ประพจน์ สนธิสถำพร
๒๔.นดย. สำรอง เสียงแจ่ม
๒๖.นดย. พิทยำ อำทิตย์
๒๘.นดย. เจษฎำ วัฒนประดิษฐ์
๓๐.นดย. อำทิตย์ สำรทไทย
๓๒.นดย. อนุรักษ์ จันทร์กล่ำ
๓๔.นดย. พรชลิต ขวัญทะเล
๓๖.นดย.หญิง สิทธิพร นิยมสินธุ์
๓๘.นดย.หญิง ชำตยำ กลั่นแกล้ว
๔๐.นดย.หญิง รุ่งนภำ จันทร์รัศมี
๔๒.นดย.หญิง อลิสรำ มำคะผล
๔๔.นดย.หญิง นพวรรณ พันทวี
๔๖.นดย.หญิง สมพร ทรัพย์อเนก
๔๘.นดย.หญิง ปิยนุช โชเจริญ
๕๐.นดย.หญิง ศิริฉัตร ชื่นทรวง
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๗
๑.นดย. วสันต์ ลำดวน
๓.นดย. ธำนินทร์ ธนำรัตนะสฤษดิ์
๕.นดย. กอสิน มณฑำทอง
๗.นดย. สกล พุ่มผล
๙.นดย. ประกำศิต พิประโคน
๑๑.นดย. เฉลิมเกียรติ อ้นเพียรเอก
๑๓.นดย. ชัยรัตน์ นกแก้ว
๑๕.นดย. บรรจงกิจ จันทน์คร
๑๗.นดย. พิมภำค เพชรประดิษฐ์
๑๙.นดย. ประดลเดช ปลื้มสระชัย
๒๑.นดย. ปองวุฒิ เศรษฐสิโรตม์
๒๓.นดย. เมธำ บุญมำ
๒๕.นดย. กฤษดำ สมศรี
๒๗.นดย. อดิศร บุญพำ
๒๙.นดย. บรรพต วีระวงศ์
๓๑.นดย. ธีรพัฒน์ พิศวำสดิ์
๓๓.นดย. ทศพล สมจิตร
๓๕.นดย. วัชรำ ประสมทรัพย์
๓๗.นดย. ชำนนท์ พุกกะรัตน์
๓๙.นดย. สรยุทธ์ ส่งศิริ
๔๑.นดย.หญิง กนกอร มีชัย
๔๓.นดย.หญิง ปัญจภัทร โดดสู้
๔๕.นดย.หญิง กัลป์ทิมำ กิจประสพโชค
๔๗.นดย.หญิง อริศำ หำญตะล่อม
๔๙.นดย.หญิง เนตรอนงค์ โพธิ์ทอง

๒.นดย. เทอดศักดิ์ แก้วฉำย
๔.นดย. ภำณุมำส มีคำ
๖.นดย. พิพัฒน์ นำคประยูร
๘.นดย. สนธิรัตน์ อยู่เพนียด
๑๐.นดย. ธำนินทร์ เยี่ยมยศ
๑๒.นดย. ฐิติพงค์ จี้เพชรงำม
๑๔.นดย. ประยุทธ คำดี
๑๖.นดย. จิรำยุ คูหำ
๑๘.นดย. ประนม เพ็ญสว่ำง
๒๐.นดย. สันติชัย สังข์เพ็ง
๒๒.นดย. สุวิทย์ ผลสมบัติ
๒๔.นดย. สรำวุธ ดนตรี
๒๖.นดย. สถำพร วีระวงศ์
๒๘.นดย. สิทธินันท์ คำสุนทร
๓๐.นดย. ธนสรณ์ ชำลีงำม
๓๒.นดย. วัฒนชัย โพธิ์ศรี
๓๔.นดย. ฉลอง ชุมเสนำ
๓๖.นดย. สุรศักดิ์ ภู่เกิด
๓๘.นดย. เอกลักษณ์ ชมปรำรถ
๔๐.นดย. พิชิต ภูดวงเดือน
๔๒.นดย.หญิง วลัยพร สว่ำงวงศ์
๔๔.นดย.หญิง ศิริพร เพ็งแก้ว
๔๖.นดย.หญิง วิลำวัลย์ คชกูล
๔๘.นดย.หญิง สุกัญญำ ตั๊นธง
๕๐.นดย.หญิง สุภำวดี เทียนแก้ว
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๘
๑.นดย. อนุสรณ์ มหำวรรณศรี
๓.นดย. มนตรี ช้ำงใหญ่
๕.นดย. นฤพล สังข์สำ
๗.นดย. พิจิตร รอดพยันตร์
๙.นดย. ชำนนท์ มณีแสง
๑๑.นดย. อดิศักดิ์ เสร็จกิจ
๑๓.นดย. ประพันธ์ วงศ์ขวัญ
๑๕.นดย. ณรงศักดิ์ สุขสงวน
๑๗.นดย. สัมฤทธิ์ หนูขำว
๑๙.นดย. สุรศักดิ์ เพ็ญสุข
๒๑.นดย. นริศ ร่วมญำติ
๒๓.นดย. เทวิน อุดมศรี
๒๕.นดย. สกล อุ่นจังหำร
๒๗.นดย. เอกพล มงคลโภชน์
๒๙.นดย. ประวิทย์ ไล่ตระกูล
๓๑.นดย.หญิง นิตยำ นักกีฬำ
๓๓.นดย.หญิง ศิริลักษณ์ โพธิ์แก่นแก้ว
๓๕.นดย.หญิง ศยำมล พิณประดิษฐ์

๒.นดย. มงคล ดำนิล
๔.นดย. ธวัชชัย คนชม
๖.นดย. ประดิษฐ์ บุญปลื้ม
๘.นดย. ศุภเดช ศรสวัสดิ์
๑๐.นดย. ดนุพล อุบลแย้ม
๑๒.นดย. ชัชวำลย์ ช่วยงำน
๑๔.นดย. พิเชษฐ์ มำลำ
๑๖.นดย. กฤษณ์ สมงำม
๑๘.นดย. ปรัญชำ จันทกิจ
๒๐.นดย. สุประวัติ์ คงคุณ
๒๒.นดย. ระดมชัย ผำระพงษ์
๒๔.นดย. เฉลิมพล ไพเรำะ
๒๖.นดย. วีระ ประสมทรัพย์
๒๘.นดย. วุฒิพงศ์ พิจำรณ์คุรุกจิ
๓๐.นดย. คงกฤช สุทธิศักดิ์
๓๒.นดย.หญิง เบญจวรรณ คงแก้ว
๓๔.นดย.หญิง นัยนำ จำรัญ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๓๙
๑.นดย. ศรัณย์ ฤทธิอินทร์
๓.นดย. ระพีพัฒน์ พงษ์ทรัพย์
๕.นดย. คงศักดิ์ จันมณี
๗.นดย. ไพโรจน์ พึ่งเทียน
๙.นดย. อำทิตย์ ห่วงศร
๑๑.นดย. ปิยะพงษ์ จริตกล้ำ
๑๓.นดย. ไชยพิพรรธน์ มีจันทร์
๑๕.นดย. ผจญศึก ปัญญำสิงห์
๑๗.นดย. สุชำติ ขันธะชะวะนะ

๒.นดย. มำโนชญ์ จงกิติวิโรจน์
๔.นดย. อำนนท์ มงคลภัตร์
๖.นดย. ไกรศร เนียมหอม
๘.นดย. อิทธิพงษ์ พุทธผึ่ง
๑๐.นดย. จตุพร ฉิมเฉลำ
๑๒.นดย. ผดุงศักดิ์ คุณพงษ์
๑๔.นดย. วุฒิชัย ไชยวงษ์
๑๖.นดย. อมร สุมนนอก
๑๘.นดย. สุรศักดิ์ เรืองศิลป์
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๑๙.นดย. จักรินทร์ ถ้ำเพชร
๒๑.นดย. วีระพันธ์ เอกพันธุ์
๒๓.นดย. ทวีวุฒิ พุทธำ
๒๕.นดย. ภัทรชัย ศรีสงั ข์
๒๗.นดย. สำมำรถ มัตติตำนัง
๒๙.นดย. เอกรำช บุรณะตระกูล
๓๑.นดย.หญิง รัชชำ โภคมณี
๓๓.นดย.หญิง ศรัญญำ ยศรุ่งเรือง
๓๕.นดย.หญิง วัลลภำ มณฑำสุวรรณ

๒๐.นดย. วรวุฒิ ธีรทัศนกุล
๒๒.นดย. ธำนินทร์ ชื่นสกุล
๒๔.นดย. อำนนท์ ถือเย็น
๒๖.นดย. อัศวิน กันกลิ่น
๒๘.นดย. อนุพล เสือศรี
๓๐.นดย. ณัฐพล สินวงศ์ษำ
๓๒.นดย.หญิง วำสนำ ศรีชัย
๓๔.นดย.หญิง ศิริวรรณ ศรีสมำน

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๐
๑.นดย. ชนัตถ์ โชควิสิทธิชัย
๓.นดย. วิโรจน์ พิเศษสุทธิกุล
๕.นดย. กมล ทิพย์กองลำศ
๗.นดย. ศักดิ์ดำ ศรัทธำนนท์
๙.นดย. พงศกร มีประดิษฐ
๑๑.นดย. สำยันห์ จันทร์มุณี
๑๓.นดย. อำทิตย์ สิงคะ
๑๕.นดย. ทนง ชันตี
๑๗.นดย. ศรำวุฒิ ไม้เขียว
๑๙.นดย. ศุภกิจ ผลอวยพร
๒๑.นดย. พิริยะ บุญตำระวะ
๒๓.นดย. ชิตพล บุญประเสริฐ
๒๕.นดย. สุรเชษฐ์ สุวรรณัง
๒๗.นดย. อนุศักดิ์ ชูวงษ์วำน
๒๙.นดย. มนตรี เพียรเลขำ
๓๑.นดย.หญิง สุรีรัตน์ รุ่งไพโรจน์
๓๓.นดย.หญิง อำรยำ วงษ์เสงี่ยม
๓๕.นดย.หญิง กิ่งนภำ คงยอดแก้ว

๒.นดย. บัญชำ สุขสวัสดิ์
๔.นดย. อนุวัฒน์ รอดประเสริฐ
๖.นดย. วิศิษฏ์ ศรีกำญจน์
๘.นดย. วีรชัย กระโจมทอง
๑๐.นดย. วสันต์ แก้วขำว
๑๒.นดย. สำมำรถ วรรณโต
๑๔.นดย. สมโภค แก้วเหม
๑๖.นดย. เอกรัตน์ สุ่มเงิน
๑๘.นดย. วัชรินทร์ โสตะวงค์
๒๐.นดย. คมสัน สีสุข
๒๒.นดย. กฤษเพชร เพียรเลขำ
๒๔.นดย. พรเทพ นิจชิน
๒๖.นดย. กฤษดำ เนตรโรจน์
๒๘.นดย. สุรพงษ์ พิกุลสำรทิศ
๓๐.นดย. สุรัตน์ สอนศรี
๓๒.นดย.หญิง สุทธิดำ ศรีถำวร
๓๔.นดย.หญิง ศิวพร ยิ้มขำว
๓๖.นดย.หญิง นวพร สุขสวัสดิ์
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๑
๑.นดย. อภิวัฒน์ อำมะเหียะ
๓.นดย. ศักดิ์ดำ กลัดสวัสดิ์
๕.นดย. ปรัชญำ เขียวสวัสดิ์
๗.นดย. ตะวัน พันธุหงส์
๙.นดย. อำมร์ สุวรรณนคร
๑๑.นดย. ธงรบ สำสุข
๑๓.นดย. ภุชงค์ มณีนิล
๑๕.นดย. วีรพล น่วมแหวว
๑๗.นดย. เกียรติคุณ อินทรแพทย์
๑๙.นดย. เฉลิมพล พละชีวะ
๒๑.นดย. อภิเชษฐ์ จันทร์กล่ำ
๒๓.นดย. อนุรักษ์ อิ่มน้อย
๒๕.นดย. สำยชล ยำมพวำ
๒๗.นดย. โฆษิต ทองสิมำ
๒๙.นดย. ปรัชญำ เทพเซ่งหลี

๒.นดย. เข็มทิศ ตรียศกล
๔.นดย. ชัชชัย โยธีเสวต
๖.นดย. คทำยุทธ์ ผินกลำง
๘.นดย. สมพร สุดโต
๑๐.นดย. ธนำทิตย์ ปำนเนตร
๑๒.นดย. ดนัย วนะสิทธิ์
๑๔.นดย. นิพนธ์ สว่ำงเนตร
๑๖.นดย. วุฒิกร อุปคำ
๑๘.นดย. ณัฐเชษฐ ศรีกำญจน์
๒๐.นดย. ณัทธร บุณรงค์
๒๒.นดย. เกรียงศักดิ์ เดิมบำงปิด
๒๔.นดย. พิศนุ ไชยเจริญ
๒๖.นดย. ธวัชชัย รำชชำลี
๒๘.นดย. ณัฐฐำ สอดสี
๓๐.นดย. โกสิต ยศไธสง

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๒
๑.นดย. ภำคภูมิ สนธิเกษตริน
๒.นดย. วิทยำ อุบลพวง
๓.นดย. ปฐมพงศ์ ชำวลุ่มบัว
๔.นดย. สุพัฒพงษ์ สุขวงษ์
๕.นดย. ชำตรี ชุ่มเพ็งพันธุ์
๖.นดย. พรพรหม เมฆสุวรรณ
๗.นดย. ณรงฤทธิ์ สระบัวคำ
๘.นดย. วิทวัส ใหม่เอี่ยม
๙.นดย. สุนทร เกษณียบุตร
๑๐.นดย. ศุภชัย สลับเพชร
๑๑.นดย. หัสกร นพสันติ
๑๒.นดย. นันทพงษ์ มั่งมี
๑๓.นดย. สุวศิน โพธิ์เงิน
๑๔.นดย. สิทธิพงษ์ บุญคอย
๑๕.นดย. อนุรัตน์ น้อยแก้ว
๑๖.นดย. มำนพ สำอำงจิตร
๑๗.นดย. นันท์สิริ เปลี่ยนศิริกุล
๑๘.นดย. ภำณุพันธ์ ภูทะวัง
๑๙.นดย. ต่อสกุล กิ่งกำหลง
๒๐.นดย. วิฑูรย์ บุญมีพิพิธ
๒๑.นดย. ธนำ บัวพ่วง
๒๒.นดย. ชวัล ประดิษฐำนนท์
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๒๓.นดย. อรรณพ พิศำลพันธุ์
๒๕.นดย. รัฐพล ไชยมี
๒๗.นดย. บุญชำย สินธุอุส่ำห์
๒๙.นดย. สรำวุธ รักดี
๓๑.นดย.หญิง ขวัญชนก หนูสง
๓๓.นดย.หญิง ปรำรถนำ จงเจริญ
๓๕.นดย.หญิง สุธำสินี ศิริผล

๒๔.นดย. เอกรำช พลอยน้ำเพชร
๒๖.นดย. ศุภฤกษ์ อ่องเอี่ยม
๒๘.นดย. โกเมศ เจริญผล
๓๐.นดย. วรำพงษ์ บุญมี
๓๒.นดย.หญิง ฉัตรินยำ คันศร
๓๔.นดย.หญิง หทัยชนก เพ็ชรรัตน์

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๓
๑.นดย. จตุภูมิ สุขเอี่ยม
๓.นดย. เสฏฐวุฒิ แย้มแสง
๕.นดย. ปฐมรัตน์ ประดิษฐ์ฐำกูร
๗.นดย. ธันวำ ทรัพย์พะวง
๙.นดย. ฉัตรชัย อัจกลับ
๑๑.นดย. ภุชงค์ ไทรน้อย
๑๓.นดย. ปวรินทร์ เดชกุญชร
๑๕.นดย. สิทธิโชค โหมดสุวรรณ
๑๗.นดย. รณชัย นักเคน
๑๙.นดย. อัครพล สุดวำจำ
๒๑.นดย. วิทวัส ทองพลอย
๒๓.นดย. สยำม ทินนิล
๒๕.นดย. อำริยะ อัจฉริยนิติ
๒๗.นดย. ธนำนันท์ จูฑพันธนะ
๒๙.นดย. วิทธชัย ห่วงศร

๒.นดย. รัฐพล กฤษณำ
๔.นดย. นพพร ศรีโหร
๖.นดย. ภรำดร พุทธรัก
๘.นดย. จิระวัฒก์ แจ่มจันทร์
๑๐.นดย. รณชัย หมวกเมือง
๑๒.นดย. อนุวัฒน์ ม่วงศิริ
๑๔.นดย. พิเชฐ คล้อยน้อย
๑๖.นดย. ทรงพล พฤกษำ
๑๘.นดย. ปกำศิต คงสวัสดิ์
๒๐.นดย. พิสิฏฐ์ ทองมี
๒๒.นดย. อนุสรณ์ หมวดพรำย
๒๔.นดย. กรกฤษ เรืองกฤษ
๒๖.นดย. อัศวิน เกตุแก้ว
๒๘.นดย. พินิจ แสงเจริญ
๓๐.นดย. สุนทร อบทอง
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๔
๑.นดย. กิตติคุณ เทศขำ
๓.นดย. มนตรี สมงำม
๕.นดย. เอกมนตรี ทิพย์สุวรรณ์
๗.นดย. พรอมรินทร์ กิจประสพโชค
๙.นดย. ระพี เดือนฉำย
๑๑.นดย. ปำลิต ตุ้มทอง
๑๓.นดย. ภูวดล ขำวิเศษ
๑๕.นดย. สมศักดิ์ อ่อนระฮุ่ง
๑๗.นดย. สุรศักดิ์ มิกขุนทด
๑๙.นดย. สหชล ชัยศุภกิจกำร
๒๑.นดย. สุริยะ ผลอำจ
๒๓.นดย. นิติธรรม จำรัส
๒๕.นดย. เพิ่มศักดิ์ คมสัน
๒๗.นดย.หญิง พนำภรณ์ มหุติวิชเยศ
๒๙.นดย.หญิง รวิวรรณ ศักดิ์บูรณกุลชัย
๓๑.นดย.หญิง หทัยรัตน์ ขุนทอง
๓๓.นดย.หญิง นริสำ ฟักแฟง
๓๕.นดย.หญิง ปภำมำศ เพียนอก
๓๗.นดย.หญิง ปทุมพร สนธิสุวรรณ

๒.นดย. กฤษฎำ อยู่บรรยงค์
๔.นดย. บัณพร บัวบุตร
๖.นดย. ทนงศักดิ์ วิริยำ
๘.นดย. มงคล รอดทอง
๑๐.นดย. อัฐฎำ มำตรง
๑๒.นดย. สุพรชัย สิงโตทอง
๑๔.นดย. รัฐพล ยำงธิสำร
๑๖.นดย. นที พุ่มหอม
๑๘.นดย. เอกพจน์ หำญดี
๒๐.นดย. สิวำลัย ศรีโพธิ์อินทร์
๒๒.นดย. ภำนุพงศ์ กรวยทรัพย์
๒๔.นดย. สุรเดช คงโต
๒๖.นดย.หญิง จิรำภรณ์ น้อยแก้ว
๒๘.นดย.หญิง เปรมใจ รวมอยู่
๓๐.นดย.หญิง ธัญญมำศ พลโคตร
๓๒.นดย.หญิง อัฐภิญญำ ทำนมัย
๓๔.นดย.หญิง พัชรัตน์ มุกสิกวุฒิ
๓๖.นดย.หญิง สุรีวัลย์ มุกสิกวุฒิ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๕
๑.นดย. อนุสิฐ พรประเสริฐ
๓.นดย. นวฤกษ์ อำไพ
๕.นดย. อำนนท์ แก้วแสนชัย
๗.นดย. ณิทิสรณ์ ม่วงพันธ์สิงห์
๙.นดย. พรนรินทร์ สุดสงวน
๑๑.นดย. กิตติศักดิ์ ต่อมกระโทก
๑๓.นดย. ธนำพันธ์ จันทร์ใจ

๒.นดย. บดินทร์ ภูฆัง
๔.นดย. อุเทน วัฒนศิริ
๖.นดย. ภำนุพงศ์ ทองคำ
๘.นดย. กัมปนำท ธนำพงศ์
๑๐.นดย. ธวัชชัย พิทักษ์วำปี
๑๒.นดย. สธน อินทอง
๑๔.นดย. วัชรพงษ์ อัสถิ
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๑๕.นดย. เจษฎำกร จตุรพักตรำรักษ์
๑๗.นดย. กัมปนำท ไชยฤกษ์
๑๙.นดย. อธิบดี นนทะริ
๒๑.นดย. ธนัช ชุ่มเจริญสุข
๒๓.นดย. ฉัตรชัย ผิวประกำยเพชร
๒๕.นดย. ปรมัตถ์ รันตนมำลี
๒๗.นดย. อัครพล อยู่พรต
๒๙.นดย. ณัฐพล จันทร์สงครำม
๓๑.นดย. นพเก้ำ บุนนำค
๓๓.นดย. ธีรศำนต์ พันธ์เพ็ง
๓๕.นดย. รัชต สอนบวบ
๓๗.นดย. ปฐพงษ์ สุภิวัฒน์

๑๖.นดย. ณัฐกิตติ์ ส.สุวรรณ์
๑๘.นดย. อิทธิ ฆำรสว่ำง
๒๐.นดย. ณัฐกิตต์ กล่ำแดง
๒๒.นดย. ชุติเดช ศรีวิชัย
๒๔.นดย. กสิณ ณรงค์ศักดิ์
๒๖.นดย. เพิ่มเกียรติ โพธิ์ขำว
๒๘.นดย. ชัยวัฒน์ สงค์ประชำ
๓๐.นดย. กุลพงษ์ ผันเจริญ
๓๒.นดย. กฤษฎำ นักเสียง
๓๔.นดย. มังคละ สอนบวบ
๓๖.นดย. อภิเษก สอนบวบ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๖
๑.นดย. ธนิต นำมบุตร
๒.นดย. อนุชิต นำมบุตร
๓.นดย. ศรัณย์ สุนทรสุข
๔.นดย. อนุชิต จิตรอำสำ
๕.นดย. ปรีชำ นพสันติ
๖.นดย. โยธิน พงษ์จำปำ
๗.นดย. เฉลิมชำติ น้ำเพชร
๘.นดย. ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
๙.นดย. พรเทพ วงศ์สวัสดิ์
๑๐.นดย. อภิชัย ดำวัลย์
๑๑.นดย. รพีพัฒน์ มัญยำนนท์
๑๒.นดย. สมเจตน์ อดุลยรักษ์
๑๓.นดย. วัชรพงษ์ พิกุลทอง
๑๔.นดย. ศุภกร เหมืองจำ
๑๕.นดย. ณัฐพล กระจ่ำงยศ
๑๖.นดย. วรกำนต์ วำระกูล
๑๗.นดย. สิริมงคล ชำวบ้ำนเกำะ
๑๘.นดย. สุรศักดิ์ วัดโส
๑๙.นดย. ณัฐวุมิ มีขวด
๒๐.นดย. อรุณ บัวเทศ
๒๑.นดย. พงศ์ภัค วันวิชัย
๒๒.นดย. ทศพล ตระกูลมณี
๒๓.นดย. ตะวัน ปัดทุมแวง
๒๔.นดย. ชำนำญศิลป์ เพ็ชร์ฤทธิ์
๒๕.นดย. เฉลิมพล ชื่นทรวง
๒๖.นดย. คิงส์ สิงห์โตทอง
๒๗.นดย. ณัฐพล เล็กเจริญ
๒๘.นดย. ภูวนัย คำรินทร์
๒๙.นดย. อดิเรก ตะกรุดแก้ว
๓๐.นดย. นพรัตน์ นำรำนิทัศน์
๓๑.นดย.หญิง ดำรำธิป หอมสมบัติ
๓๒.นดย.หญิง รัชนี รุ่งไพโรจน์
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๓๓.นดย.หญิง วิรัญญำ ปรื้มบำเรอ
๓๕.นดย.หญิง ศรีสกุล กองโสม
๓๗.นดย.หญิง รัตน์ติกำล ขันทอง
๓๙.นดย.หญิง ธัญธิดี โกษำจันทร์
๔๑.นดย.หญิง ธณิกำนต์ เมืองเกษม

๓๔.นดย.หญิง ปนัดดำ ไชยหอม
๓๖.นดย.หญิง ชุลีภรณ์ ชัยสิทธิ์
๓๘.นดย.หญิง ประภัสสร เฟื่องฟุ้ง
๔๐.นดย.หญิง เกวลี เพิ่มภักดี
๔๒.นดย.หญิง ศิวพร สีตะธรรมโม

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๗
๑.นดย. ชลทิศ บุญมำ
๓.นดย. ทศพล สมรูปดี
๕.นดย. เมธำ เป้ำประกิจ
๗.นดย. นครินทร์ ตะโกอินทร์
๙.นดย. ภูริพงษ์ รอดพิลำ
๑๑.นดย. ทัตพงศ์ ชูขันทอง
๑๓.นดย. ณัฐดนัย รอดเพรำะบุญ
๑๕.นดย. ประกิต เขตนิมิตร
๑๗.นดย. ธนชล ต้นหนองสรวง
๑๙.นดย.หญิง สรำญรัตน์ ชูอำนำจ
๒๑.นดย.หญิง ฉัฐสุรีย์ รุ่งเจริญ
๒๓.นดย.หญิง สุธินี แก้ววิเชียร
๒๕.นดย.หญิง เรืองรุ้ง ศิลำโภชน์

๒.นดย. ธรรมวัตร พรหมคช
๔.นดย. พงศกร สุทธิพรำหมณ์
๖.นดย. ศักดิ์ชัย สนองอุทัย
๘.นดย. วันชนะ พันธุหงส์
๑๐.นดย. พัชร เกิดมณี
๑๒.นดย. ภควัท นิลฟัก
๑๔.นดย. ชัยพร จัดเขตรกรรม
๑๖.นดย. นฤดล อ่ำประชำ
๑๘.นดย.หญิง อัจฉรำ วงษำ
๒๐.นดย.หญิง กัณฑิตำ เชียงแขก
๒๒.นดย.หญิง พรนภัส ปิ่นโฉมฉำย
๒๔.นดย.หญิง กมลชนก เชื้องำม

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๘
๑.นดย. ไชยณรงค์ วงศ์วิริยะกุล
๓.นดย. วัชระ พลับสุข
๕.นดย. รังสิมันตุ์ วนิชโรจนำกำร
๗.นดย. สุกำญจน์ นำคทอง
๙.นดย. ธนเดช สนธิเกษตริน

๒.นดย. ชำติสยำม คีรีพัฒน์
๔.นดย. ณภพลพงษ์ สุขพูล
๖.นดย. ชยำนันต์ บันเทิงกุล
๘.นดย. ไกรสร บูรณะฤทธิ์ทวี
๑๐.นดย. วีระชัย ชะเอมไทย
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๑๑.นดย. รณรงค์ โดดเจ็ดริ้ว
๑๓.นดย. ปริญญำ จันทร์ยอด
๑๕.นดย. พงศภัค สนองอุทัย
๑๗.นดย. ธีรวุฒิ ชื่นสมบัติ
๑๙.นดย. ปิยะรำช รัศมีวงศ์
๒๑.นดย.หญิง ผกำมำศ มังกโรทัย
๒๓.นดย.หญิง ชลิตำ พรับดี
๒๕.นดย.หญิง สิริเรียม สุขอิ่ม
๒๗.นดย.หญิง เบญจพร เติมประโคน
๒๙.นดย.หญิง นิลวรรณ ทองวิจิตร
๓๑.นดย.หญิง สุทธิรัตน์ พูลสุภำพ

๑๒.นดย. เทิดศักดิ์ จัดเครือ
๑๔.นดย. อนุรักษ์ จันทร์คง
๑๖.นดย. เถลิงรัฐ โสวัญณะ
๑๘.นดย. สิทธิกร หนูรอด
๒๐.นดย. อำคม คงคุ้ม
๒๒.นดย.หญิง โสธิดำ ชัยฤทธิไชย
๒๔.นดย.หญิง ไอลดำ เล้ำสกุล
๒๖.นดย.หญิง มำ คำภีร์
๒๘.นดย.หญิง ไอรดำ โพธิ์เงิน
๓๐.นดย.หญิง กัญทิมำ อุ่นเรือน

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๔๙
๑.นดย. ปรัชญำ ธรรมโชติ
๓.นดย. พรชัย สมำนญำ
๕.นดย. ยุทธนำ สำธร
๗.นดย. ธสิ ลำภเจริญ
๙.นดย. เผ่ำเพชร บุญยัง
๑๑.นดย. ชำนนท์ อมรศิริรัตนกุล
๑๓.นดย.หญิง พุทธรักษำ โรคำรักษ์
๑๕.นดย.หญิง พรนัชชำ นำคลำภำ
๑๗.นดย.หญิง วิภำวดี ตั้งตระกำรพงษ์
๑๙.นดย.หญิง เพชรฐนิภัทร ส้มเพ็ชร์
๒๑.นดย.หญิง จุฑำทิพย์ ทองสะอำด
๒๓.นดย.หญิง นวรัตน์ ลิมนภำพวัลย์
๒๔.นดย.หญิง มัทธมน ประคุณหังสิต

๒.นดย. อินทัช ฤกษ์เย็น
๔.นดย. รัตนโชติ กันปล้อง
๖.นดย. ธีรศักดิ์ ไกรประเสริฐ
๘.นดย. พูลศักดิ์ ศรีช้ำงอิ่ม
๑๐.นดย. ประวีร์ ปฏิญญำเลิศ
๑๒.นดย. กิตติพล สำรบุญเรือง
๑๔.นดย.หญิง แสงเดือน บัวหำร
๑๖.นดย.หญิง สุภำวรรณ ธรรมมำ
๑๘.นดย.หญิง ศุทธินี ฐิติประวัติ
๒๐.นดย.หญิง กรองกำญจน์ สมศรี
๒๒.นดย.หญิง สุธำทิพย์ คำแสน
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๐
๑.นดย. วสุ วรังษี
๓.นดย. ปรำชญ์ ปำสำจะ
๕.นดย. สิริวัฒน์ สีลำวัฒนพำณิชย์
๗.นดย. ยงยศ ล้วนโค
๙.นดย. อดิศร ทองทั่ว
๑๑.นดย. วรพล สินทรัพย์มี
๑๓.นดย. มำโนชญ์ เมฆกระบัว
๑๕นดย.หญิง ศุภำกร สกุลพิทักษ์.
๑๗.นดย.หญิง วันวิสำข์ คำสุขดี
๑๙.นดย.หญิง ดำรำวลี กรุงศรีเมือง

๒.นดย. อติกำนต์ ยำงธิสำร
๔.นดย. ธนภัทร สุขสัมผัส
๖.นดย. สำยชล ตรีผล
๘.นดย. คชำกำนต์ พ่วงเพชร
๑๐.นดย. กฤษฎำ วรสำร
๑๒.นดย. เอกนรินทร์ กิจถำวร
๑๔.นดย.หญิง สุพรรณวดี กลัดทิม
๑๖.นดย.หญิง อนุธิดำ ใจเสงี่ยม
๑๘.นดย.หญิง เมธำวี ฉันสำรำญ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๑
๑.นดย. กิตตินันท์ บุญไทย
๓.นดย. ญำณวรุตม์ ประภำตะนันท์
๕.นดย. ภำณุพงศ์ เสริมพงษ์ไพศำล
๗.นดย. ชนะพล สำเภำประเสริฐ
๙.นดย. นันทสิทธิ์ สินธุสนธิชำติ
๑๑.นดย. จำรุเดช ทวีวงศ์
๑๓.นดย. ธีรวิทย์ มีเดช
๑๕.นดย. วรพน บุญสุข
๑๗.นดย.หญิง ชนนิกำนต์ มุกดำแสงสว่ำง
๑๙.นดย.หญิง นิรัฐศำ อยู่สมบูรณ์

๒.นดย. พุฒินำท แดงสุวรรณ์
๔.นดย. นัทธพงศ์ ยำสมุด
๖.นดย. ภีรยุทธ ลบถม
๘.นดย. ณัฐวุฒิ อยู่แท้กูล
๑๐.นดย. ขวัญชัย เจริญสุข
๑๒.นดย. ณรงศักดิ์ จิตรอำสำ
๑๔.นดย. หัสชัย รุ่งสุวรรณรัชต์
๑๖.นดย.หญิง สร้อยทอง คงนุ้ย
๑๘.นดย.หญิง มินตรำ ภู่เจริญ
๒๐.นดย.หญิง นงนภัส แตงผลดก
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๒
๑.นดย. ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
๓.นดย. หิรัณย์ บงกชมำศ
๕.นดย. ไพสิฐ ภู่ประไพ
๗.นดย. เกรียงศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
๙.นดย. สุทธิชัย พันธ์พุทธ
๑๑.นดย. ภูริ บุญพรัด
๑๓.นดย. อัครวัฒน์ กำญจนอรุโณทัย
๑๕.นดย. ปัญญำ ภำรสำรำญ
๑๗.นดย.หญิง ทัศนลักษณ์ เปี่ยมทอง
๑๙.นดย.หญิง นำรีนำรถ ปะกิระนำ

๒.นดย. ปวรปรัชญ์ ทวีกำญจน์
๔.นดย. กำธร ไกรจันทร์
๖.นดย. นิธิพงษ์ สิรสุนทร
๘.นดย. ชยุต อ่อนระฮุ่ง
๑๐.นดย. สุทักษ์ เทียนเทศ
๑๒.นดย. ธีระภพ ชิตรัดฐำ
๑๔.นดย. ศุภวิทย์ จิตร์ผดุง
๑๖.นดย.หญิง นฤมล คลังสิน
๑๘.นดย.หญิง ดลพร บุญแต่ง
๒๐.นดย.หญิง พรรษสร ทองส้ม

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๓
๑.นดย. ปัจเจก หงส์สวัสดิ์
๓.นดย. กฤตธี ชัยนันท์
๕.นดย. รัชกฤษณ์ ดุรงค์รัตน์
๗.นดย. ชนำธิป สมิเปรม
๙.นดย. เจตนิพัทธิ์ สัสดีอำไพ
๑๑.นดย. ปฏิวัติ กล่ำกลำง
๑๓.นดย. อัครวณิชชำญ์ สร้อยเงิน
๑๕.นดย. จิตรกร พัฒนำพำรำ
๑๗.นดย.หญิง นภัสกร นุ่มประสิทธิ์
๑๙.นดย.หญิง ณัฐสรณ์ งำมจริยำพันธ์

๒.นดย. กิตติกร เตจำคำ
๔.นดย. พิรพัฒน์ ภู่ไพบูลย์
๖.นดย. ตรัณกฤตภำส ทวีวงศ์
๘.นดย. ภัสดำ ตะโกพ่วง
๑๐.นดย. จอมพล ใจดี
๑๒.นดย. รุจิภำส พงศ์ภคั สกุลชัย
๑๔.นดย. ณัฐวุฒิ ตำงำม
๑๖.นดย.หญิง กมลวรรณ สุขโข
๑๘.นดย.หญิง นิลำวัลย์ บุตตะ
๒๐.นดย.หญิง ชมพูนุส ชมสมบูรณ์

(ปี ๒๕๕๔ ถึง ปี ๒๕๕๖ งดรับสมัคร)
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นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๗
นักเรียนดุริยำงค์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รับสมัครบุคคลพลเรือนที่จบชั้น ม.๓ เป็นรุ่นแรก
๑.นดย. ทวีรัตน์ นำคเรืองศรี
๓.นดย. ภูริช ประเสริฐสุข
๕.นดย. วัชรพงษ์ อนันต์สวัสดิ์
๗.นดย. ธีรกำนต์ ศรีรุ่งเรือง
๙.นดย. ศักดำ ประชุมชนะ
๑๑.นดย. วัลลภ อิ่มใจ
๑๓.นดย.หญิง วสุนธรำ นันทพิศำล
๑๕.นดย.หญิง วิรัลนัฐ พจน์คมพรชัย

๒.นดย. ศุภวิชญ์ ค่ำอำนวยสุข
๔.นดย. บดินทร์ มัธยม
๖.นดย. อธิติ ทิมผลประเสริฐ
๘.นดย. ภำสกร พันธุ์เอี่ยม
๑๐.นดย. ชัยภัทร วงศ์พรำหมณ์
๑๒.นดย. ชนำธิป วงษ์จันทร์
๑๔.นดย.หญิง รชำดำ นิตติศักดิ์
๑๖.นดย.หญิง รุ่งฤดี ตันโชติ

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๘
๑.นดย. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมำภิมุข
๓.นดย. วีรพันธ์ มำรื่น
๕.นดย. กฤษฎำ ผลพฤกษำ
๗.นดย. หฤทย์ชนม์ จงปรัชญำนนท์
๙.นดย. นภดล อรุณสวัสดิ์
๑๑.นดย. ภัทรวริทธิ์ คงธนำไชยโรจน์
๑๓.นดย.หญิง ธัญลักษณ์ ขลิบเงิน
๑๕.นดย.หญิง ชมพูเนกข์ ทองแท่ง

๒.นดย. ปิยะณัฐ บุญประคอง
๔.นดย. ธีรภัทร์ เขียวแกร
๖.นดย. ณัฐนันท์ ตันวัฒนะ
๘.นดย. ภูริณัฐ วิชำชู
๑๐.นดย. วรพล มหำเขตต์
๑๒.นดย. ชยพล จันทร์จวง
๑๔.นดย.หญิง นภำ แก้วเลี้ยง
๑๖.นดย.หญิงพรตวัล เพชรชัด

นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ รุ่น ๒๕๕๙
๑.นดย. ปรินทร พรหมพิริยะกิจ
๓.นดย. รวิวัฒน์ เนตรอำไพ
๕.นดย. กิตติชัย โสมัตนัย
๗.นดย. ดนย์สุเมธ กระแสร์
๙.นดย. ขัตติยะ ทองน้อย
๑๑.นดย. ณัฐวุฒิ สินปัญญำสิริ
๑๓.นดย.หญิง พิชชำกร เขียวอยู่
๑๕.นดย.หญิง ไตรสิกขำ พึงชุ่มชื่น

๒.นดย. ยุทธศิลป์ เพียรภูเขำ
๔.นดย. รณกร รักศิลป์กุล
๖.นดย. ณัฐภัทร พวงประดับ
๘.นดย. วชิรภัทร เนื่องมัจฉำ
๑๐.นดย. สุเชฐ บุญสิทธิ์
๑๒.นดย. นววิช ตนประเสริฐกุล
๑๔.นดย.หญิง สิรีธร เอี่ยมจุ้ย
๑๖.นดย.หญิง ไหมแพร ศิริสำร
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