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ค าน า 
 กองดุริยางคแทหารเรือ เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติอันยาวนาน ตั้งแตปีพุทธศักราช 
๒๔๒๑ ในสมัยที่เรือพระที่นั่งเวสาตรีเขามาถึงใหมๆ หนวยดุริยางคแทหารเรือในสมัยนั้น มีไว
สําหรับใชในงานเกียรติยศและสําหรับลงประจํา เรือพระที่นั่งฯ เวลาพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จประพาสทางทะเลทั้งอาวไทยและตางประเทศ มีปรากฏใน
เอกสารวา “ทหารแตรมะรีน” ตอมาในปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ เมื่อไดตั้งกรมทหารเรือขึ้นแลว 
จอมพลเรือ กรมพระนครสวรรคแวรพินิต ซึ่งทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการกรมทหารเรือใน
สมัยนั้น ไดทรงตั้งหนวยดุริยางคแทหารเรือขึ้นเป็น “กองแตร” โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกรม
ทหารเรือฝุายบก ตอจากนั้น ไดมีการเปลี่ยนช่ือ และหนวยที่ขึ้นการบังคับบัญชาหลายครั้ง   
จนปใจจุบันใชช่ือวา กองดุริยางคแทหารเรือ ขึ้นการบังคับบัญชาตรงตอ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ใน
สมัยกอนกําลังพลที่รับราชการกองดุริยางคแ จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเขารับราชการ จํานวน
แตละปีไมแนนอน บางปีก็ไมรับ การรับมีทั้งรับผูที่เป็นดนตรีมาแลว และไมไดเป็นมากอน    
จนปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ จึงไดมีการรับสมัครบุคคลพลเรือนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เขามา
เป็นนักเรียนดุริยางคแรุนแรก แตยังไมแบงเป็นช้ันการศึกษา ตอมาปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ จึงเริ่ม
มีการรับสมัครบุคคลพลเรือน ที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๗ เขาเป็นนักเรียนดุริยางคแและเริ่ม
แบงเป็นช้ันการศึกษา ตั้งแตนั้นมาจนถึงปใจจุบัน 

สําหรับการจัดทํา ทําเนียบรุน ในครั้งนี้  ไดจัดทําตามเอกสารที่คนความาได       
บางทานเปลี่ยนช่ือ บางทานเปลี่ยนนามสกุล บางทานเปลี่ยนช่ือและสกุล บางทานเปลี่ยนยศ 
นับวาเป็นเรื่องยุงยากพอสมควร  และอีกอยางก็จะขอแบงกําลังพลเป็น 2 ประเภท คือผูที่เป็น
นักเรียนดุริยางคแ และผูสมัครเขารับราชการ  ซึ่ง  ในจํานวนนี้รวมทั้งพลอาสาดุริยางคแ ,         
พลเรือนสมัครเขารับราชการ, โอนสังกัดเป็นเหลา ดย. และพลทหารประจําการสมัครตอ รวม
ครั้งขอเขียนที่ช่ือวา เรื่องเลา...ชาวดุริยางคแทหารเรือ  

การรวบรวมและจัดทําหนังสือ ทําเนียบรุน ในครั้งนี้  ทางชมรมฯ ไดใชความ
ระมัดระวัง  อยางมาก พยายามไมใหมีขอผิดพลาด แตหากปรากฏขอผิดพลาดใดๆ ก็ตาม   
ทางชมรมฯ ตองขออภัย ณ ที่น้ี  แตก็หวังเป็นอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้ จะเป็นประโยชนแตอเรา
ชาวดุริยางคแไมมากก็นอย 

พล.ร.ต.  
(วีระพันธแ  วอกลาง) 

                           ประธานกรรมการ ชมรมศิษยแเกาดุรยิางคแทหารเรือ 
                                                  มิถุนายน  ๒๕๖๑                                                                                       
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ท าเนียบนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๔๙๗ 
นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนแรกที่รับบุคคลพลเรือนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
(ป.๔) เขารับการศึกษาใชอักษรยอนําหนาชื่อวา “นรด.” เมื่อจบการศึกษาแลว        

ยังไมมีการประดับยศ แตใหเรียก “พลทหารประจําการ” 

๑.นรด. รังษี  ทับทิมทอง   ๒.นรด. ชาญชัย  แดงกูร 
๓.นรด. ไพฑูรยแ  คุมเจริญ   ๔.นรด. สมบญุ  คชารัตนแ 
๕.นรด. สุนีติ  ชวงมณ ี   ๖.นรด. พิเศษ  ทรรทรานนทแ                                         
๗.นรด. สมพงษแ  จรสาย   ๘.นรด. สีเทา  จันทรแเชิดผล                                                
๙.นรด. มานิตยแ  พวงเจริญ        ๑๐.นรด. สมาน  ศิรเิขตร                                                     
๑๑.นรด. สุภาพ  จิตรภักด ี   ๑๒.นรด. มานติ  เนียมนํา 
๑๓.นรด. นิพนธแ  ธรรมลิขิต   ๑๔.นรด. บญุสง  พราหมสุทธ์ิ 
๑๕.นรด. สุนันทแ  เพ็งแปูน   ๑๖.นรด. ประเสริฐ  ผาแสง 
๑๗.นรด. ออง  มีทรัพยแ   ๑๘.นรด. ปริญญา  เทียนสุวรรณแ 
๑๙.นรด. สนิท  โมละกุล   ๒๐.นรด. ประสิทธแ  ผาแสง 
๒๑.นรด. บญุยัง  จิตรหอม 

 

(ปี ๒๔๙๘ งดรับสมัคร) 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๔๙๙ 

๑.นรด. ชาญณรงคแ  แดงกูร   ๒.นรด. เอกรัตนแ  ศริิวิไลย 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๐ 

๑.นรด. วีระพันธแ  วอกลาง   ๒.นรด. พิบูลยแ  พยัคฆะ                                                            
๓.นรด. พนม  ไวปใญญา           ๔.นรด. ประสิทธ์ิ  ขานฤทธี                                                        
๕.นรด. ณรงคแ  จันทรง        ๖.นรด. เวทยแ  ตาตะวาทิต 
๗.นรด. เฉียบ  โสวัช       ๘.นรด. สมหมาย  ยิ้มบตุร         
๙.นรด. ทวีป  สุนทรศารทลู     ๑๐.นรด. ยงยุทธ  สัมภวคุปตแ 
๑๑.นรด. สาคร  เที่ยงบุญ   ๑๒.นรด. ถวิล  ชะยาภิวัฒนแ  
๑๓.นรด. ปรีชา  ปานชูเชิด   ๑๔.นรด. วิโรจนแ  เย็นเปีย่ม  
๑๕.นรด. พยัพ  แผนกําเนิด   ๑๖.นรด. เทพทัศนแ  นาฏะคาย ี
๑๗.นรด. วิชัย  นอยฉายา    ๑๘.นรด. โชคชัย  ประเสริฐศลิป 
๑๙.นรด. ณรงคแ  ชนประชา   ๒๐.นรด. เฉลิมชัย  ดีวิมล 
๒๑.นรด. วิชัย  หริมพานิช                       ๒๒.นรด. บุญเชิด  สุวรรณปิ่นแกว 
๒๓.นรด. นอย  อัมพรทัศนแ   ๒๔.นรด. สมชาย  ฉันทชาต ิ
๒๕.นรด. เปีย่ม  มวงสสีัน   ๒๖.นรด. สีนวน  ศรีทองอินทรแ 
๒๗.นรด. ยรรยง  แพรญาติ           ๒๘.นรด. ฉลองชัย  ปูอมไทย 
๒๙.นรด. สุเทพ  นอมกรานตแ   ๓๐.นรด. สมพร  รตันกุล 
๓๑.นรด. ผดุง  นาคสงา   ๓๒.นรด. สมชาย  วิบูลยแศริน 
๓๓.นรด. ชํานาญ  ชุนบัณฑิต   ๓๔.นรด. วีระ  ทองดี 
๓๕.นรด. สมบัติ  จันทรงาม   ๓๖.นรด. ชาญชัย  นิยมแสง 
๓๗.นรด. ยงยุทธ  กุศลวิถ ี   ๓๘.นรด. อาทร  ขนิษฐสุนทร 
๓๙.นรด. ปรีชา  จินากุล   ๔๐.นรด. ถาวร  ศรีสําราญ 
๔๑.นรด. เต็ม  สอนศร ี   ๔๒.นรด. สุกรี  เทียนทรัพยแ 
๔๓.นรด. เฉลิมรัตนแ  เทศขํา   ๔๔.นรด. สิน  อินทราพงษแ 
๔๕.นรด. ปใญญา  บุตรด ี   ๔๖.นรด. ประสิทธ์ิ  เงินพจนแดวง 
๔๗.นรด. กวี  เนื่องสุนันตแ   ๔๘.นรด. สมนึก  แสงนาทร 
๔๙.นรด. สมพร  สาธรณแ   ๕๐.นรด. กมล  มุสิกชาต ิ
๕๑.นรด. มนสั  เสมอตระกูล   ๕๒.นรด. สมแผน  นกแสง 
๕๓.นรด. ทวิช  ศาสตรแปรีชา   ๕๔.นรด. เฉลียว  ปทีปะปาน ี
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(ปี ๒๕๐๑ และปี ๒๕๐๒ งดรับสมัคร) 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๓ 
นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนแรกที่รับบุคคลพลเรือนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ 

(ป.๗)  เขารับการศึกษา  เมื่อจบการศึกษาแลวไดรับการแตงตั้งยศ “จาตรี” 

๑.นรด. สุรินทรแ  ศรอิสาน   ๒.นรด. นิพนธแ  แปลงมาลยแ  
๓.นรด. โยธิน  ประจํากิจ    ๔.นรด. วิชัย  โรจนวิภาต  
๕.นรด. มาโนช  บุญภัทรานนทแ     ๖.นรด. สมบตัิ  กวยม ี
๗.นรด. สิริ  สุขารมณแ   ๘.นรด. สมคดิ  บัวทอง 
๙.นรด. จรินทรแ  ภาคีวัตรแ    ๑๐.นรด. สุทิน  ศรีณรงคแ 
๑๑.นรด. จติร  มีโต    ๑๒.นรด. ประสงคแ  เหรียญทอง 
๑๓.นรด. ณรงคแศักดิ์  ศริิวัฒนะกลุ  ๑๔.นรด. ไสว  ทองถาวรวงษแ 
๑๕.นรด. แฉลม  มั่งม ี   ๑๖.นรด. ณรงคแ  จันทรแแจมใส 
๑๗.นรด. กมล  เล็กเขียน    ๑๘.นรด. ดเิรก  พุกเจรญิ 
๑๙.นรด. เล็ก  ทรัพยแม ี   ๒๐.นรด. อํานวย  เรืองณรงคแ 
๒๑.นรด. ปราโมทยแ  บญุสมาน  ๒๒.นรด. มานะ  บุนนาค 
๒๓.นรด. ประจบ  ภูเกดิ   ๒๔.นรด. สุนทร  ภูยอดยิ่ง 
๒๕.นรด. วิรัช  แผวสกุล   ๒๖.นรด. สนัด  ทองอําพันธแ 
๒๗.นรด. บรรพต  วีระรัฐ   ๒๘.นรด. ปราโมทยแ  รมโพธ์ิ 
๒๙.นรด. วิเชียร  มั่งคลาย   ๓๐.นรด. ชูชีพ  ปานทอง 

 

(ปี ๒๕๐๔ งดสมัคร) 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๕ 
๑.นรด. สินธุแ  แสงเนตรแ    ๒.นรด. ชัยโย  ศรสีุดสุข                                                                          
๓.นรด. ไพศาล  แจมแจง                       ๔.นรด. ทองใบ  สมพงษแ                                                                          
๕.นรด. บุญนอม  เกตุแกว    ๖.นรด. สุรพล  มาลยัหอย                                                                       
๗.นรด. สมศักดิ์  จั่นเพ็ชรแ        ๘.นรด. ภาระ  บุญนอม                                                                               
๙.นรด. วิภาษ  รัตนภูมิ       ๑๐.นรด. ชัยเดช  แสงสุข                                                                             
๑๑.นรด. พีระ  พยอมแยม                   ๑๒.นรด. ธวัช  เปลี่ยนตากลอง                                                                      
๑๓.นรด. จําเนียร  ตลุาทอง   ๑๔.นรด. วีระศกัดิ์  บญุเกียรติบตุร 
๑๕.นรด. วิกร  มมีาก   ๑๖.นรด. ไพบูลยแ  ระเวง 
๑๗.นรด. ชาญสมร  วรชินา   ๑๘.นรด. ประกอบ  ยิม้ประยงแยม 
๑๙.นรด. ปรีชา  สายสวาง   ๒๐.นรด. วินัย  หรมิพานิช 
๒๑.นรด. ธงชัย  โรหิตาจล   ๒๒.นรด. ประคอง  พงษแไชย 
๒๓.นรด. สมใจ  มหาลาภี    ๒๔.นรด. นิวัฒนแ  พิณสําเนียง 
๒๕.นรด. พรชัย  บุญศริ ิ

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๖ 
๑.นรด. ภักดี  พลับศริิ      ๒.นรด. วิโรจนแ  เอี่ยมสุข                                                                               
๓.นรด. ประธาน  โคตะพันธแ    ๔.นรด. วิโรจนแ  วิทยาศาสตรแ                                                                          
๕.นรด. ทองเจือ  เผดิมรอด        ๖.นรด. สมยั  สาคร                                                                                      
๗.นรด. อวยชัย  วิทิศลัดดา                           ๘.นรด. พนม  ศุกรสุต                                                                                   
๙.นรด. ทองอินทรแ  แสงเนตร     ๑๐.นรด. สมคิด  ยศสุวรรณ                                                                            
๑๑.นรด. บรรเทิง  แจมแจง       ๑๒.นรด. ปรีชา  วัฒนศิลป                                                                                
๑๓.นรด. อุดมศักดิ์  เนียรประดิษฐแ  ๑๔.นรด. ปรีชา  ฟใกช่ืน 
๑๕.นรด. สมชาย  เช้ือฉํ่าหลวง  ๑๖.นรด. สนอง  โสตถิลักษณแ 
๑๗.นรด. ศริิชัย  สุกสวาง   ๑๘.นรด. นิพนธแ  คุมสมุทร 
๑๙.นรด. สนาน  ญาตมิ ิ   ๒๐.นรด. สํารวย  คุมรักษา 
๒๑.นรด. ชัยวัฒนแ  ศราภัยวานิช  ๒๒.นรด. ไพโรจนแ  กอนทอง 
๒๓.นรด. วรพจนแ  หงษแแกวกนก      ๒๔.นรด. ประเสริฐ  อํ่าพันธุแ 
๒๕.นรด. พะเยาวแ  เอี่ยมสะอาด 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๗ 
๑.นรด. ประพันธแ  นิชโรจนแ   ๒.นรด. ชูศักดิ์  สินสวสัดิ์                                                                             
๓.นรด. สาคริต  ยณุยรตัพันธุแ                   ๔.นรด. สุจินตแ  เข็มตรง                                                                                    
๕.นรด. ถาวร  เหมจั่น                             ๖.นรด. สรุัตนแ  รอดขาว                                                                                       
๗.นรด. สุเทพ  โพธิ์สิน         ๘.นรด. ละเอียด  ศิลานอย                                                                                     
๙.นรด. นิคม  พงษแไชย        ๑๐.นรด. ชัยยง  ศรเดช                                                                                         
๑๑.นรด. จํารัส  เปีย่มพาน      ๑๒.นรด. พรเทพ  ดิตตะบตุร                                                                               
๑๓.นรด. วิชาญ  อรณุสุขรัตนแ   ๑๔.นรด. โกศล  ทัศนภักดิ ์
๑๕.นรด. บญุสง  วรวัฒนแ   ๑๖.นรด. อํานาจ  ลูกจันทรแ 
๑๗.นรด. สมเกียรติ  ออนสุดใจ  ๑๘.นรด. ตรี  ยิ้มประเสริฐ 
๑๙.นรด. สุชิน  รื่นพากเพียร   ๒๐.นรด. นรินทรแ  ชลทานนทแ 
๒๑.นรด. สุทัศนแ  ศิริประทุม   ๒๒.นรด. อมรพงศแ  อุมาล ี
๒๓.นรด. ไพศิลป  ศรีใส   ๒๔.นรด. บญุสง  เนียมศริ ิ
๒๕.นรด. วินัย  ญาด ี

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๘ 
๑.นรด. คําเอก  เกตุกอผล    ๒.นรด. อาวุธ  กรีกุล                                                                                            
๓.นรด. ธงชัย  ธารารมยแ                    ๔.นรด. ดํารงคแ  ดวงรัศมี                                                                                      
๕.นรด. ดิเรก  เอี่ยมเสริม         ๖.นรด. สมจติร  ฐานวโร                                                                                      
๗.นรด. เสนหแ  ลูกจันทรแ        ๘.นรด. ยุทธ  กลิ่นประทมุ                                                                                 
๙.นรด. สํารวย  ศรีสุวรรณ         ๑๐.นรด. สุนัย  ไมจันทรแ                                                                                   
๑๑.นรด. ยงยุทธ  คงมั่น           ๑๒.นรด. สมคิด  ประสบเนตร                                                                         
๑๓.นรด. ธีระยุทธ  อารัมภรีแ   ๑๔.นรด. พิชัย  สายรัตน ี
๑๕.นรด. อภสิิทธ์ิ  แสงจันทรแ   ๑๖.นรด. วันชัย  ชมภู 
๑๗.นรด. ชวลติ  พวงเดี๋ย   ๑๘.นรด. วิเชษฐ  หอยระยา 
๑๙.นรด. ปฐม  เปีย่มงาม   ๒๐.นรด. กิตร  ญาด ี
๒๑.นรด. เสนียแ  วิชิตนันทนแ   ๒๒.นรด. สุเทพ  สินนอย 
๒๓.นรด. ไพฑูรยแ  เฟ่ืองอักษร  ๒๔.นรด. วันเริง  ประภาสโนบล 
๒๕.นรด. ประสงคแ  เงินทอง 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๐๙ 
  ๑.นรด. วัลลภ  ถิ่นดวงจันทรแ   ๒.นรด. สุพจนแ  เทศวัฒนา                                                                               

๓.นรด. ทวี  พงษแสุข         ๔.นรด. ฉออน  สิทธิโชค                                                                                 
๕.นรด. วัฒนะ  พันธุแเอี่ยม       ๖.นรด. วิรัตนแ  ศรีทอง                                                                                    
๗.นรด. ศิริวัฒนแ  แสงสนธิ         ๘.นรด. วันชัย  ช่ืนเจริญสุข                                                                          
๙.นรด. ชุมพล  พรหมโชติ                 ๑๐.นรด. บญุสง  เหมือนแยม                                                                      
๑๑.นรด. ทรงพล  ศรีณรงคแ              ๑๒.นรด. ปรีดา  วุฒิจันทรแ                                                                           
๑๓.นรด. วิชัย  พุมมะเดือ            ๑๔.นรด. วีระพันธแ  รุงโรจนแ 
๑๕.นรด. เสนหแ  มณฑาสุวรรณ  ๑๖.นรด. สุวิทยแ  ภิรมยาภรณแ 
๑๗.นรด. วุฒิชัย  ฉิ่งจําลอง   ๑๘.นรด. ชัยวัฒนแ  ขําโขนงงาม 
๑๙.นรด. สุนิตยแ  นิสารักษแ   ๒๐.นรด. บญุชู  วิงวอน 
๒๑.นรด. พลายพร  กระจางเพ็ชรแ  ๒๒.นรด. ปรีชา  แกนจันทรแ 
๒๓.นรด. ประสงคแ  บํารุงสาล ี  ๒๔.นรด. สุเทพ  แหลมหลัก 
๒๕.นรด. ประจิน  เพ็ญสวาง 

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๐ 
(รับสมัครนักเรียนดุริยางคแหญิงรุนแรก) 

๑.นรด. ธงชัย  งามปลั่ง       ๒.นรด. ปรีชา  โรจนวภิาค                                                                       
๓.นรด. ยงยุทธ  ผิวสุวรรณ             ๔.นรด. ณัฐ  รัชกุล                                                                                
๕.นรด. พนม  เล็งเนตร                        ๖.นรด. สมศักดิ์  มหาสวัสดิ์                                                              
๗.นรด. บรรหาร  มีทิพยแ                    ๘.นรด. ถาวร  อยูสมบรูณแ                                                                  
๙.นรด. โอภาส  มาตรง             ๑๐.นรด. สวัสดิ์  บัวทอง                                                                     
๑๑.นรด. ชรินทรแ  รจุิมะโน                 ๑๒.นรด. สําอางคแ  ใยบัว 
๑๓.นรด. เสวี  ขาวฉลาด   ๑๔.นรด. ชูชาติ  ศรสีมบัต ิ
๑๕.นรด. สุเทพ  อุดมศร ี   ๑๖.นรด.หญิง นพภา  ปใทมรัตนแ 
๑๗.นรด.หญิง พรพรรณ  สุวรรณสุข   ๑๘.นรด.หญิง กฤษณา ทองถาวรวงษแ  
๑๙.นรด.หญิง สุมล  ผลพานิชยแ   ๒๐.นรด.หญิง เยาวมาลยแ  ทรงสกลุ  
๒๑.นรด.หญิง พงษแเพ็ญ  ทองถม   ๒๒.นรด.หญิง ผุสดี  มณีอินทรแ 
๒๓.นรด.หญิง คะนึงนิตยแ  บุญเกยีรติบตุร  ๒๔.นรด.หญิง ราตรี  สวนสําเนียง  
๒๕.นรด.หญิง เกษรี  พิมอํ่า 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๑ 

๑.นรด. เดชา  สังขแทอง    ๒.นรด. วิษณุ  พันธุแเอี่ยม                                                                  
๓.นรด. อราม  เณรนุน      ๔.นรด. ปรีชา  ทองอราม                                                                 
๕.นรด. ยุทธนา  อองเอี่ยม       ๖.นรด. วิรัตนแ  กุยกองศิลป                                                               
๗.นรด. สุริวงษแ  เชยชมศรี     ๘.นรด. สิงหแ  ศุขเนตร                                                                    
๙.นรด. ชัยพร  จินดาสุข              ๑๐.นรด. ชัชพงศแ  ศรีปใญญา                                                             
๑๑.นรด. โชคชัย  ดีวิจติร   ๑๒.นรด. ไพโรจนแ  ลับบัวงาม 
๑๓.นรด.หญิง ทัศนา  เสมอตระกลู  ๑๔.นรด.หญิง ผาสุข  อ่ิมประจง  
๑๕.นรด.หญิง กัญญา  ภูเกษ    ๑๖.นรด.หญิง ฉันทนา  เจริญผล  
๑๗.นรด.หญิง อารมณแ  สะสม  ๑๘.นรด.หญิง นภาพร  ทัศนียพงศแ 
๑๙.นรด.หญิง อัญชัญ  เมฆบริสุทธิ์   ๒๐.นรด.หญิง มาลี  พินเผือก 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๒ 
๑.นรด. อํานาจ  นิยมสินธุแ   ๒.นรด. โกศล  ขัดเกลา                                                                     
๓.นรด. เอื้อน  แกวฉาย            ๔.นรด. ยอดยิ่ง ชุมสาย ณ อยุธยา                                                       
๕.นรด. ไพโรจนแ  มีโต           ๖.นรด. แสงเทียน  ไกรสําราญ                                                             
๗.นรด. สาโรจนแ  จาละ                  ๘.นรด. นคร  นอยประเสริฐ                                                                  
๙.นรด. พุทธท้ังเกา  อุตสาหแพานชิ      ๑๐.นรด. สุเทพ  มีปูอม                                                                           
๑๑.นรด. วรวุฒิ  เขียวสวัสดิ์           ๑๒.นรด. ชาตรี  ศิริเพ็ชรแ                                                                         
๑๓.นรด. กําพล  ทองสีไพล               ๑๔.นรด. ปใญญา  เปูาแดง                                        
๑๕.นรด. สมภพ  สุขมาก                  ๑๖.นรด. มานูน  นอยคง 
๑๗.นรด. บณัฑิต  นิมารมยแ   ๑๘.นรด. วันชัย  ฤทธิกรณแ 
๑๙.นรด. สุวิทยแ  ทองถาวรวงษแ  ๒๐.นรด. ธนา  อนุกูล 
๒๑.นรด. มนตรี  เชื้อหาญ   ๒๒.นรด. บญุโชติ  ปานแจม 
๒๓.นรด.หญิง วนิดา  เอี่ยมสะอาด   ๒๔.นรด.หญิง วนิดา  บุญราศร ี
๒๕.นรด.หญิง อุรา  นาสาร ี   ๒๖.นรด.หญิง ทองพูล  พรหมโชติ 
๒๗.นรด.หญิง ธิดา  แยมพรายภิรมยแ   ๒๘.นรด.หญิง วรรณี  บัวงาม  
๒๙.นรด.อุบล  เศียรสมาน   ๓๐.นรด.หญิง บุญเรือง  แยมเดช 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๓ 
นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาแลว 

ไดรับการประดับยศ “จาโท” 
๑.นรด. สุชาติ  รื่นพากเพยีร    ๒.นรด. วิฑูรยแ  มารุงเรือง                                                             
๓.นรด. พูลศักดิ์  ภาคสุข      ๔.นรด. สินชัย  ใยโพธ์ิทอง                                                             
๕.นรด. สุบดี  สุพรรณนารักษแ     ๖.นรด. สมพร  โพธ์ิทอง                                                                  
๗.นรด. จรูญ  จันทรแเฉลมิ         ๘.นรด. วงษแสถิตยแ  เปลี่ยนแสงสี                                                 
๙.นรด. วิทยา  นักกีฬา        ๑๐.นรด. ตระกลู  บุญสราง                                                          
๑๑.นรด. จรัญ  สาตจีนพงษแ     ๑๒.นรด. สมพงษแ  สังขภิญโญ                                                        
๑๓.นรด. ธวัช  สุขคง                    ๑๔.นรด. บญุสม  สุทธิพราหมณแ                                                      
๑๕.นรด. เชิดชัย  ดวงสวสัดิ์           ๑๖.นรด. ปราโมทยแ  พันธ ุ
๑๗.นรด. พงษกร  ศรสุวรรณ   ๑๘.นรด. วัลลภ  ฐิตะโภคา 
๑๙.นรด. อํานวย  ก่ิงแกว   ๒๐.นรด. เทเวศ  มิ่งขวัญ 
๒๑.นรด. เฉลิมศักดิ์  ศรีจามร   ๒๒.นรด. สมหมาย  สายสุมาลยแ 
๒๓.นรด.หญิง กัญญา  กระชุมวัน  ๒๔.นรด.หญิง เรณู  แกนทองเจริญ  
๒๕.นรด.หญิง ศุลีพร  ทิมกลิ่น   ๒๖.นรด.หญิง รัชนี  ครองกิจการ  
๒๗.นรด.หญิง สุมติรา  ภูประเสรฐิ   ๒๘.นรด.หญิง พัชรา  บุญเนือง  
๒๙.นรด.หญิง พรอุมา  สุวรรณหงสแ  ๓๐.นรด.หญิง สุมติร  แกวกลม 

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๔ 

๑.นรด. สมจติร  เลิศฤทธิ์วิมานแมน   ๒.นรด. วัลลภ  จันทรแอยู                                                                     
๓.นรด. วสันตแ  เชื่อมทอง              ๔.นรด. วัลลภ  บุรารักษแ                                                                       
๕.นรด. ธนู  วนะสิทธ์ิ         ๖.นรด. ประเสริฐ  อินทรเกษม                                                                 
๗.นรด. ณรงคแ  แสงบุศยแ              ๘.นรด. สมเนตร  ฟใกทอง                                                                         
๙.นรด. มาโนช  แจมมี               ๑๐.นรด. สามิต  สนธิสวน                                                                         
๑๑.นรด. ธงชัย  คําม ี   ๑๒.นรด. ประมาณ  สุขโข 
๑๓.นรด. ชัชชัย  สุขขาว   ๑๔.นรด. สมบูรณแ  ออสุขศร ี
๑๕.นรด. อัฑฒวรรษ  วุฒิกูล   ๑๖.นรด.หญิง กาญจนา  ศรีอนันตแ  
๑๗.นรด.หญิง จงลักษณแ  แกวศรเีกษม  ๑๘. นรด.หญิง อชิรวดี  ศิริรัตนแ 
๑๙.นรด.หญิง มาลี  เพชรประดบั   ๒๐.นรด.หญิง สุกัญญา  ผลผะกา  
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๕ 
๑.นรด. สายณัหแ  สุขดวง    ๒.นรด. วินัย  ตรสัใจธรรม                                                                  
๓.นรด. รัตนะ  พุมชัย         ๔.นรด. สมเกียรติ  ชวนสมบูรณแ                                                         
๕.นรด. วีรชัย   แกวคง           ๖.นรด. ชวลิต  วารีวณิช                                                                        
๗.นรด. ชาย  แสงศรี           ๘.นรด. วงษแศักดิ์  จิตปราณี                                                                   
๙.นรด. ฉัตรชัย  วงษแภักดี                 ๑๐.นรด. อํานวย  สนหล ี
๑๑.นรด. สุวิท  โสวรรณ   ๑๒.นรด. เพทาย  พิมพิกานนทแ 
๑๓.นรด. สมเกียรติ  โลจายะ   ๑๔.นรด. สุธี  ธรรมลักษม ี
๑๕.นรด. ผดุง  ช้ันบุญ   ๑๖.นรด. อรรณพ  สุวรรณกูล 
๑๗.นรด. สนธยา  บุญเขียว   ๑๘.นรด. วิสิทธ์ิ  จันทรแทิม 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๖ 
๑.นรด. พิมล  วินิจนัยภาค    ๒.นรด. สมภพ  ศรีอาจ                                                                          
๓.นรด. สมเดช  ถนอมวงศแ      ๔.นรด. สิงหแ  ผองจิตรแ                                                                             
๕.นรด. ทรงศักดิ์  นักรอง       ๖.นรด. พิพัฒนแ  จรรยาวัฒนแ                                                                  
๗.นรด. นพพร  อุปวัฒนแ               ๘.นรด. เผชิญ  รอดพยันตรแ                                                                    
๙.นรด. ภัชระ  พุมชัย          ๑๐.นรด. ธานินทรแ  ศลิปจารุ                                                                
๑๑.นรด. เฉลิม  สมพิทักษแ                 ๑๒.นรด. สําเริง  แจมเที่ยงตรง                                                               
๑๓.นรด. นพดล  ภูทะวัง   ๑๔.นรด. ชัยวัฒนแ  บูรณมานสั 
๑๕.นรด. วัยวุฒิ  เปลี่ยนแมน   ๑๖.นรด. นิวัฒนแ  อยูสมบูรณแ 
๑๗.นรด. ประกอบ  มกรพงษแ   ๑๘.นรด. กัมปนาท  สมประเสริฐ 
๑๙.นรด. กนก  นกขุนทอง   ๒๐.นรด. ทยารัตนแ  ขุนงาม 
๒๑.นรด.หญิง วีนัส  หลอบรรจง  ๒๒.นรด.หญิง ขนิษฐา สุกณัหะเกตุ  
๒๓.นรด.หญิง วีระวรรณ  เฮงสมบูรณแ  ๒๔.นรด.หญิง วลัยภรณแ  ชอุมงาม 
๒๕.นรด.หญิง อภัณชนิตยแ  ศิริรตันแ 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๗ 
นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนแรกที่เปลี่ยนอักษรยอนําหนาชื่อ 

จากเดิม “นรด.” มาเป็น “นดย.” 
๑.นดย. สนธยา  อยูสถติ      ๒.นดย. สุชาติ  เจรญิพานิช                                                                  
๓.นดย. กฤษดา  ฉิมพัฒนแ    ๔.นดย. นริศ  บุญฉิม                                                                             
๕.นดย. บรรญัติ  นาคสุข            ๖.นดย. สิทธิชัย  มิลินทาศัย                                                                   
๗.นดย. ณรงคแฤทธิ์  รุงโรจนแ      ๘.นดย. ยงยุทธ  คําทวม                                                                    
๙.นดย. ประทีป  พิกุลสารทิศ         ๑๐.นดย. ประเสริฐ  ทวีวรรณ     
๑๑.นดย. รักษแพล  จันทรแสะอาด  ๑๒.นดย. รณชัย  เรืองเดช 
๑๓.นดย. ประมาณ  มั่งคั่ง   ๑๔.นดย. มานติยแ  สืบประสิทธ์ิ 
๑๕.นดย. สุวัฒนแ  เทียมหงสแ   ๑๖.นดย. สรุพล  ประทุมเมือง 
๑๗.นดย.หญิง สีตลัลา  กลิ่นชั้น  ๑๘.นดย.หญิง สุดา  วรวัฒนแ 
๑๙.นดย.หญิง อชิตรา  ศิริรตันแ  ๒๐.นดย.หญิง นฤมล  แสงศร ี

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๘ 
๑.นดย. สุชิน  ประดิษฐงาม   ๒.นดย. วิชัย  ทรงชุมสาย 
๓.นดย. สําราญ  อยูเมฆะ   ๔.นดย. ภาสกร  สุวรรณพันธแ 
๕.นดย. สุเทพ  สรอยสงิม   ๖.นดย. โกวิทยแ  แหยมทรัพยแ 
๗.นดย. บญุสราง  ชางใหญ   ๘.นดย. วิชัย  พันธุแเดิมวงษแ 
๙.นดย. พนม  กลาหาญ   ๑๐.นดย. โอภาส  แสงชะอุม 
๑๑.นดย. ฉัตรชัย  เทพเทียนชัย  ๑๒.นดย. สมุติ  ธีรธร 
๑๓.นดย. อิทธิพล  วรรณรตันแ   ๑๔.นดย. ศาโรจนแ  เพ็ชรแนอย 
๑๕.นดย. อรรถพล  เกลื่อนจติตแ  ๑๖.นดย. มาโนช  อยูสงคแ 
๑๗.นดย.หญิง เนื้อทิพยแ  สุวรรณภาณ ุ  ๑๘.นดย.หญิง ยุพิน  โหงวหล ี
๑๙.นดย.หญิง วนิชา  หลอบรรจง  ๒๐.นดย.หญิง อําภาภรณแ  สุขขาว 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๑๙ 
๑.นดย. เจน  ศรีพระราม    ๒.นดย. จตุรงคแ  ชัยศรีเวยีง                                                                 
๓.นดย. ประเสริฐ  พันธุแเพ็ง     ๔.นดย. สัจจา  ถมังกิจ                                                                         
๕.นดย. สุรศักดิ์  ดีเกษม       ๖.นดย. เฉลิมศักดิ์  ขันเจ็ดริ้ว                                                                    
๗.นดย. สมโภชนแ  บูรณะพิมพแ   ๘.นดย. สมยศ  กรพิพัฒนแ                                                                        
๙.นดย. นริันดรแ  โชติชวง        ๑๐.นดย. สมรตันแ  บุญสงสิน                                                                    
๑๑.นดย. มานะ  เหมวรรณ   ๑๒.นดย. เผด็จ  แสงทองศรี  
๑๓.นดย. ฐาปนพงษแ  ศรีพึ่งทอง  ๑๔.นดย. วิเชษฐ  ถ่ินวงษแเย็น 
๑๕.นดย. วันชัย  เกิดลาภ   ๑๖.นดย. ปราศัย  คงชูชาติ 
๑๗.นดย.หญิง วรนารถ  ไพโรจนแ   ๑๘.นดย.หญิง ปใทมาวดี จีรังสวัสดิ์ 
๑๙.นดย.หญิง มณรีัตนแ  กิจประเสริฐ  ๒๐.นดย.หญิง ลําเจยีก  วงษแไทย  

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๐ 
๑.นดย. บญุสม  ชางใหญ      ๒.นดย. ตอศักดิ์  อุดมศลีคณุ                                                                    
๓.นดย. เลิศชัย  สันตานนทแ      ๔.นดย. สมนึก  กลอมเภรี                                                                         
๕.นดย. วิเชษฐ  พันธุแชงคแ              ๖.นดย. ไพฑูลยแ  เฉิดฉาย                                                                            
๗.นดย. ไพฑูรยแ  คงสัมฤทธ์ิ     ๘.นดย. สุรตันแ  จงประเสริฐ                                                                        
๙.นดย. ศรายุทธ  ศาสตรแประเสรฐิ    ๑๐.นดย. พรรัตนแ  นิจชิน                                                                              
๑๑.นดย. พิเชษฐ  บํารุงพงษแ   ๑๒.นดย. ชาตรี  ภูเกิด 
๑๓.นดย. สมพล  อนไชยะ   ๑๔.นดย. นิรันดรแ  เอี่ยมสะอาด 
๑๕.นดย. สมศักดิ์  เพียมูล   ๑๖.นดย. เสนาะ  คงเวทยแ 
๑๗.นดย. วิรัช  วรรณพินธุ   ๑๘.นดย. ทศพร  กรานแกว 
๑๙.นดย. สมเกียรติ  ศรีคาํ   ๒๐.นดย. วิโรจนแ  แววสวัสดิ ์
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๑ 
  ๑.นดย. สุรินทรแ  ดสีุวรรณ    ๒.นดย. อํานวย  พวงอินทรแ                                                                            

๓.นดย. วิชาญ  ชิณณะวโิรจนแไพศาล   ๔.นดย. บญุเกิด  ทรงทอง                                                                               
๕.นดย. วันชัย  ขัดเกลา           ๖.นดย. ณัฎฐสักกแ  อัครพัฒนแ                                                                        
๗.นดย. อนันตแ  วรรณพินธุ               ๘.นดย. วสันตแ  แหยมทรัพยแ                                                                           
๙.นดย. พงษแพันธุแ  เจริญกันภัย    ๑๐.นดย. วินัย  แจมกระจาง                                                                           
๑๑.นดย. มนตรี  ภูประเสริฐ           ๑๒.นดย. มาโนช  เหมวรรณ                                                                      
๑๓.นดย. สาํเริง  ทาเวียง   ๑๔.นดย. ณรงคแ  แกวฉาย 
๑๕.นดย. สมมาส  เดชอภิชัยศร ี  ๑๖.นดย. พงษแศักดิ์  ศรีประยูร 
๑๗.นดย. สุขแสน  ศรีตระกลู   ๑๘.นดย. ธานี  นาประดิษฐแ 
๑๙.นดย. กฤษณะ  จันทรากูลพงษแ  ๒๐.นดย. ฉัตรชัย  จันทรแเทศ 
๒๑.นดย.หญิง ปิยะดา  ผองจติรแ  ๒๒.นดย.หญิง วรรณดี  แสงกลา 
๒๓.นดย.หญิง สุปราณี  คงพนา   ๒๔.นดย.หญิง กุลธิดา ขําโขนงงาม  
๒๕.นดย.หญิง สหัทยา  ประไพทรัพยแ 

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๒ 

นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนที่รับสมัครบุคคลพลเรือนที่จบชั้น ป.๖  เป็นรุนแรก 
๑.นดย. วสุ  นันทสุข    ๒.นดย. นิคม  ดีแจม                                                                                   
๓.นดย. มาโนช  สานสุันตแ            ๔.นดย. ทําเนียบ  เกตุแกว                                                                           
๕.นดย. คนึง  แตงนอย          ๖.นดย. ชัยณรงคแ  สหสมโชค                                                                     
๗.นดย. ชาลี  เพ็งจิ๋ว         ๘.นดย. สมบตัิ  ปใถวี                                                                                  
๙.นดย. บรรจง  หลอบรรจง        ๑๐.นดย. เกรียงศักดิ์  มะเขือเทศ                                                               
๑๑.นดย. อภิชาติ  แตงหอม    ๑๒.นดย. กฤษดา  ถนอมวงศแ                                                           
๑๓.นดย. สมาน  รักจันทรแ   ๑๔.นดย. เอนก  วงษแรุงเรือง 
๑๕.นดย. วิเชียร  สุขานนทแ   ๑๖.นดย. เกรียงไกร  มสีมจติร 
๑๗.นดย. สหะชัย  ลั่นนาวา   ๑๘.นดย. ชัยรตันแ  มาลา 
๑๙.นดย. สวสัดิ์  ตะยุนรมัยแ   ๒๐.นดย. กวี  โกบุตร 
๒๑.นดย.หญิง จริยาวรรณ  ทับเนตร   ๒๒.นดย.หญิง สุณี  เขม็ตรง  
๒๓.นดย.หญิง เจียมรัตนแ  สังขแสุวรรณ   ๒๔.นดย.หญิง วาลินี  บุญชื่น  
๒๕.นดย.หญิง สุวรรณา  เผาผาง 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๓ 
นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนที่จบการศึกษาแลว 
ไดรับการแตงตั้งยศเป็น “จาตรี”  อีกครั้งหนึ่ง 

๑.นดย. สมบตัิ  วิสูตรพันธแ    ๒.นดย. ปยิะบณัฑิตยแ  มลูบรรจง                                                            
๓.นดย. ประจวบ  จิตรประเวศนแ     ๔.นดย. สันติ  คงคา                                                                                 
๕.นดย. นเรนทรแ  รตันสมบัติ    ๖.นดย. วินัย  ศริิเพ็ญ                                                                               
๗.นดย. ประทีป  ทองมาก           ๘.นดย. บรรเทิง  หอมประเสริฐ                                                             
๙.นดย. กติติศักดิ์  ดีกลา        ๑๐.นดย. ไพรวัลยแ  พันชี                                                                         
๑๑.นดย. สมฤกษแ  กรพิพัฒนแ   ๑๒.นดย. เทวินทรแ  ศรสีุข 
๑๓.นดย. พิเชษฐ  มูลโคว   ๑๔.นดย. สุชาติ  ธรรมมุน ี
๑๕.นดย. กังวาล  ศรสีุวรรณ   ๑๖.นดย. อําพล  เรืองเดช 
๑๗.นดย. พิทยแ  วรรณสุทธ์ิ   ๑๘.นดย. สนอง  แกวแสง 
๑๙.นดย. สายันตแ  ศิริพันธุแ   ๒๐.นดย. ภมูิ  โฉมศร ี

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๔ 
๑.นดย. สมฤกษแ  อนไชยะ    ๒.นดย. วรีกิตติ  รักนาย                                                                       
๓.นดย. บญุสง  แทสูงเนิน    ๔.นดย. อุดร  ศรีคํา                                                                                 
๕.นดย. ชุมพล  วราชนนทแ   ๖.นดย. ไพศาล  สุวรรณธรรม                                                                
๗.นดย. ดํารงคแเกยีรติ  ชัยสิทธ์ิ        ๘.นดย. สามารถ  จันทรแรอด                                                                    
๙.นดย. รุง  ประสานแสง   ๑๐.นดย. นพพร  เจริญธรรม                                                                     
๑๑.นดย. ทวีศักดิ์  เปลื้องนาผล  ๑๒.นดย. สุชาติ  พันธุแชงคแ 
๑๓.นดย. จารึก  ปฐมพงศแ   ๑๔.นดย. ชํานิ  ใจด ี
๑๕.นดย. นิมติร  เตม็รัศมี   ๑๖.นดย.หญิง สมทรง  พันธุแเพ็ง 
๑๗.นดย.หญิง วันทนียแ  เพงพินิจ  ๑๘.นดย.หญิง จงกล  แสงผล  
๑๙.นดย.หญิง สุจันทรแเพญ็  ละเหลา   ๒๐.นดย.หญิง วาสนา  ทองมาก  
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๕ 

๑.นดย. ณรงคแ  รักทวม     ๒.นดย. ชุมพล  ปลื้มถนอม                                                                     
๓.นดย. ศรีนนทแ  เรืองวัลยแ      ๔.นดย. อภเิชษฐแ  พยนตแเลิศ                                                                    
๕.นดย. สมชาย  วงศแชางปใ้น        ๖.นดย. ธรีะ  ขําประเสริฐ                                                                         
๗.นดย. สุขนิมิต  สิงโตทอง         ๘.นดย. ณรงคแ  แทสูงเนิน 
๙.นดย. สุนทร  ทองประกอบ   ๑๐.นดย. ศักดิ์กวี  แสงสวาง 
๑๑.นดย. บงกช  ทรงสุข   ๑๒.นดย. อมร  เกยีรติวรางกูร 
๑๓.นดย. นพพร  พันธุแเอ่ียม   ๑๔.นดย. พิเชฐ  ชีธรรมรตันแ 
๑๕.นดย. สมชาย  ฐานโพธิ ์

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๖ 

๑.นดย. พิทักษแ  สรอยสูงเนิน   ๒.นดย. นมิิตร  สุขผล                                                                             
๓.นดย. พรพรหม  คลายสนิท   ๔.นดย. โอภาส  ไกรศรรัตนแ                                                                   
๕.นดย. เทอดศักดิ์  อาลัยนุช        ๖.นดย. สุทธิศักดิ์  รุจริกาโมทยแ                                                               
๗.นดย. ธรรมรัตนแ  ภูประสม       ๘.นดย. เทพพิทักษแ  ใจมูลมั่ง                                                                   
๙.นดย. นาวี  ศรเีมือง   ๑๐.นดย. อดิศักดิ์  ครามอ่ํา                                                                       
๑๑.นดย. สาํรวย  จันทวงศแ   ๑๒.นดย. ประพรรณ  ภูแสง 
๑๓.นดย. บูรพา  สุขสมเพียร   ๑๔.นดย. สุทัศนแ  ปลองมาก 
๑๕.นดย. สมพงษแ  แพรนอย   ๑๖.นดย.หญิง จไุรรัตนแ  ชนะพาล 
๑๗.นดย.หญิง กิ่งกาญจนแ  แสงผล   ๑๘.นดย.หญิง สุพัตรา  ลือลาภ  
๑๙.นดย.หญิง กนกวรรณ  จันทรแมัย   ๒๐.นดย.หญิง ศราไพ  ไวปใญญา     
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๗ 
๑.นดย. ปรีชา  สุวิเวก     ๒.นดย. วฒุิพงษแ  เกิดประถม                                                               
๓.นดย. เอกราช  จันดาแสง       ๔.นดย. วริชัย  สุขสวสัดิ์                                                                      
๕.นดย. ไพโรจนแ  บุศราคํา                 ๖.นดย. สมชาย  เชื้อวงศแ                                                                       
๗.นดย. สุเมธ  ไวปใญญา    ๘.นดย. ธํารงศักดิ์  ศรีเงินยวง                                                               
๙.นดย. ศราวุธ  สุขสวสัดิ์ชน      ๑๐.นดย. สรุสิทธ์ิ  สารสิทธ์ิ                                                                  
๑๑.นดย. ชวลิต  มากกลิ่น      ๑๒.นดย. ประสงคแ  ศรสีารคาม                                                               
๑๓.นดย. อภริัติ  สุขพอดี      ๑๔.นดย. นัทที  แกวกนก 
๑๕.นดย. สเุมธ  เทศขํา   ๑๖.นดย. เอกกมล  คงสมุทร 
๑๗.นดย. ตอศักดแ  เนตรประไพ  ๑๘.นดย. สรุศักดิ์  ฝาสันเทยีะ 
๑๙.นดย. ประเสริฐ  ทองคํา   ๒๐.นดย. ประจวบ  เทียนธรรม 
๒๑.นดย. สมควร  ชํานาญเรียน  ๒๒.นดย. สรุิยา  ผาแสง 
๒๓.นดย. พิชัย  บํารุงพงษแ   ๒๔.นดย. เดนชัย  แสงจันทรแทอง 
๒๕.นดย. ทศพล  นามบญุเรือง 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๘ 
๑.นดย. ภูวดล  นุตตานนทแ      ๒.นดย. วญิโู  พรหมจติ                                                                        
๓.นดย. ประยรู  ลัยนันทแ       ๔.นดย. สุนทร  บุญเคลือบ                                                                    
๕.นดย. สุริยา  แสงแกว     ๖.นดย. เลิศ  ตรีหยัน                                                                              
๗.นดย. สมบรูณแ  มาตโห       ๘.นดย. อาคม  กิตินพคุณ                                                                        
๙.นดย. พรเลศิ  ชัยยะ            ๑๐.นดย. สาโรจนแ  นาคะมะนัง                                                               
๑๑.นดย. พิเชษฐ  ศรีบัวบาล       ๑๒.นดย. พิเชษฐแ  ธรรมโชติ                                                                   
๑๓.นดย. อุษณา  เจริญรัมยแ                      ๑๔.นดย. นคร  กิตติอุดม                                                                         
๑๕.นดย. ชูศักดิ์  ทองสิมา      ๑๖.นดย. ฐานิต  สุขทับ                                                                             
๑๗.นดย. จํานงคแ  ศรสีมบตัิ       ๑๘.นดย. เอกชัย  พุมมณ ี
๑๙.นดย. อรณุ  สืบเสนาะ   ๒๐.นดย. นิกร  พุมชัย 
๒๑.นดย. ธวัชชัย  หุณะปณุ   ๒๒.นดย. วัชระ  จงเห็นจติตแ  
๒๓.นดย. สมปอง  อุยกสิวัฒนา  ๒๔.นดย. สุนันทแ  บุญกัน 
๒๕.นดย. กาน  จูกูล   ๒๖.นดย.หญิง ศิริธร  นุตไพโรจนแ 



 

ทําเนียบรุนนักเรียนดรุิยางคแทหารเรือ    18 
 
 

๒๗.นดย.หญิง วาสนา  วงศแจิโน  ๒๘.นดย.หญิง ฉวีวรรณ  รามณัฏ  
๒๙.นดย.หญิง ศุวิตรี  บุญญฤทธิวงษแ   ๓๐.นดย.หญิง พัชรี  จํารัสฉาย 
๓๑.นดย.หญิง ดลนภา  สุขวัฒนะ   ๓๒.นดย.หญิง สุภาภรณแ  ชางใหญ 
๓๓.นดย.หญิง ดุจเดือน  กีสรุิยา   ๓๔.นดย.หญิง วีรียา  สังขแนาค 
๓๕.นดย.หญิง วารินทรแ  ขวัญเมือง 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๒๙ 

๑.นดย. ฤติ  รัตนวาร     ๒.นดย. กอเกยีรติ  แกวมลู                                                                             
๓.นดย. พรเทพ  เนตรนงลักษณแ     ๔.นดย. ศลิปชัย  สุขประเสริฐ                                                                        
๕.นดย. สุชาติ  สิทธิพงศแ         ๖.นดย. ปยิะ  จตุรภัทรอาภรณแ                                                                      
๗.นดย. วราวุธ  ชวยทอง    ๘.นดย. นักรบ  วาทีปกรณแ                                                                       
๙.นดย. วัชรวรีแ  พันธุแเอ่ียม             ๑๐.นดย. วราวุธ  ชวยทอง                                                                          
๑๑.นดย. สมชัย  ปใญญาสาร        ๑๒.นดย. พิเชษฐ  เสมอตระกลู                                                                 
๑๓.นดย. อนุชาติ  พันธุวงษแ      ๑๔.นดย. นิคม  ตอประดิษฐ                                                                  
๑๕.นดย. ประสงคแชัย  เหมะมลู       ๑๖.นดย. อรรถเดช  ดอนไพร 
๑๗.นดย. ปิติ  ชุนบัณฑติ   ๑๘.นดย. ภูวดล  อินทเจียว 
๑๙.นดย. ธัญญา  อ่ิมศร ี   ๒๐.นดย. เฉลิมพล  ปานหยวก 
๒๑.นดย.หญิง มัลลิกา  เพชรปานกัน  ๒๒.นดย.หญิง ชุลีพร  สังขวาร ี
๒๓.นดย.หญิง ธิดารัตนแ  อนันตสขุ   ๒๔.นดย.หญิง พนารัตนแ  ครุฑธา  
๒๕.นดย.หญิง กมลทิพยแ  โตทรัพยแ   ๒๖.นดย.หญิง อุษณียแ  สมุทรซาย  
๒๗.นดย.หญิง ปริญญา  ภูประเสริฐ  ๒๘.นดย.หญิง ศศิธร  เข็มตรง 
๒๙.นดย.หญิง วราวรรณ  ทรงเจรญิสุข   ๓๐.นดย.หญิง บุษณี  แยมศริ ิ

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๐ 
๑.นดย. นพดล วังแกวหิรัญ   ๒.นดย. สุรศักดิ์  พูลผล    
๓.นดย. เชาวลิต วรรณกรรม   ๔.นดย. ยอดชาย  ชูสุวรรณแ 
๕.นดย. ดามร เสนาะวาท ี   ๖.นดย. ฉตัรชัย เสมา 
๗.นดย. นําลาภ วิจารณแกูล   ๘.นดย. วรพจนแ  สรอยสะอาด 
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๙.นดย. อิทธิพล  กสิกรรม   ๑๐.นดย. สรพงษแ ดนตร ี
๑๑.นดย. อํานาจ  พูลคณุากลู   ๑๒.นดย. สามเดช  นิยมเดช 
๑๓.นดย. ประพนธแ สมสุข   ๑๔.นดย. ธงชัย  คําสงคแ 
๑๕.นดย. กฤษณะ ทองอยู   ๑๖.นดย. กําธร  ธรรมสุทธิ 
๑๗.นดย. นาคิน  เผดิมรอด   ๑๘.นดย. ธนาวัติ เผดมิรอด 
๑๙.นดย. บุรินทรแ  แสงอาวุธ   ๒๐.นดย. นาวี พูระหงษแ 
๒๑.นดย.หญิง  เยาวเรศ  กลัดทิม   ๒๒.นดย.หญิง ปรัชญา สนิสองแสง 
๒๓.นดย.หญิง กิจมาลยแ  จันทรแหอม  ๒๔.นดย.หญิง นิธิตา  เรืองกฤษ 
๒๕.นดย.หญิง รัชดาภรณแ  เบญจฆรณ ี  ๒๖.นดย.หญิง ศิริพร งามปลั่ง 
๒๗.นดย.หญิง เสาวลักษณแ ทิพยแโรจนแ  ๒๘.นดย.หญิง นภาภร เนตรคงสิน 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๑ 
๑.นดย. วิษณุ  ชวยทอง   ๒.นดย. ยุทธศลิป  ชาญรมัยแ 
๓.นดย. เพลิน  ทรัพยแกระจาง   ๔.นดย. นันทชัย  จันทรางกูร 
๕.นดย. พรเทพ  นิลมณ ี   ๖.นดย. วิมนตแ  โตมะนิตยแ 
๗.นดย. มงคล  โพธ์ิอุบล   ๘.นดย.ชูศักดิ์  ประทุม 
๙.นดย.จตุรงคแ  สุขสวัสดิ ์   ๑๐.นดย. พิภพ  พัฒนปรากรม 
๑๑.นดย. อุทัยวุธ  วงศแหงสแ   ๑๒.นดย. จารุวัฒ  เกตุแกว 
๑๓.นดย. สายชล  จิตตแสามารถ  ๑๔.นดย. สรุศักดิ์  ทองถม 
๑๕.นดย. พฤกษแพงษแ  อินสวัสดิ ์  ๑๖.นดย. จักรินทรแ  โพธ์ิรัศม ี
๑๗.นดย. นิยม  นิยมเดช   ๑๘.นดย. ชุมพร  ปลืม้ถนอม 
๑๙.นดย. นันทวัฒนแ  แจมแจง  ๒๐.นดย. อนิรุจนแ  เย็นเปี่ยม 
๒๑.นดย. ทรงพล  พุทธอินทรแ   ๒๒.นดย. พิพัฒนแ  จิตรหอม 
๒๓.นดย. สมพร  วังสพรหม   ๒๔.นดย. วุฒิชัย  มาบางยาง 
๒๕.นดย. พรพิชิต  พูลศริ ิ   ๒๖.นดย.หญิง ชมพู  ตันเสียงสม 
๒๗.นดย.หญิง อัจฉรา  กรุณานนทแ  ๒๘.นดย.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ  
๒๙.นดย.หญิง ศศิประภา  บุญศริ ิ  ๓๐.นดย.หญิง ดวงกมล  บัวผัน 
๓๑.นดย.หญิง ปวีณา  โกไศยกานนทแ  ๓๒.นดย.หญิง ศรินธร  กองจินดา 
๓๓.นดย.หญิง สุดคนึง  ศาสตรแปรชีา  ๓๔.นดย.หญิง รื่นรมยแ  พยัคฆะ 
๓๕.นดย.หญิง สายชล  บุญประดษิฐแ  ๓๖.นดย.หญิง สุภารตันแ  เจรญิลาภ 
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๓๗.นดย.หญิง พวงเพ็ชรแ  อยูเพชรแ  ๓๘.นดย.หญิง นัยณา  เสือโตงาม 
๓๙.นดย.หญิง วิภาวรรณ  ทรงเจริญสุข  ๔๐.นดย.หญิง บุษกรณแ  เรืองกฤษ 
๔๑.นดย.หญิง สคราญตา  อาชีวะ  ๔๒.นดย.หญิง สุกิจ  เรืองกฤษ 
๔๓.นดย.หญิง ทัศนแวรรณ  ศรีสมทุร  ๔๔.นดย.หญิง อมรรัตนแ  เมินชมภู 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๒ 
๑.นดย. ชิตชล  สามารถ   ๒.นดย. สันตภิาพ  ศิริมาตยแ 
๓.นดย. ภาณุวัฒนแ  เล็กรังสแ   ๔.นดย. ธานี  ธรรมแกว 
๕.นดย. นพวงษแ  จันทรแประวตั ิ  ๖.นดย. ปริญญา  ดุริยะวิจิตร 
๗.นดย. เพียร  ชูวา    ๘.นดย. สิทธิชัย  กลิ่น 
๙.นดย. ตะวัน  ศรีมายา   ๑๐.นดย. ธีรเศรษฐ  เชียวอราม 
๑๑.นดย. ชาตรี  ศักดานุกูลจติ  ๑๒.นดย. สืบสกลุ  รัตนเลิศ 
๑๓.นดย. นฤพนธแ  จันทรแศร ี   ๑๔.นดย. วรฐ  กายรูวัฒนแ 
๑๕.นดย. เมธี  พุมเพือย   ๑๖.นดย. วัฒนะ  เอี่ยมสุวรรณ 
๑๗.นดย. สุทัศนแ  วุฒิชัย   ๑๘.นดย. สมโพธ์ิ  ไวปใญญา 
๑๙.นดย. วรวุฒิ  คงวัฒนา   ๒๐.นดย. บวร  กันหา 
๒๑.นดย. พัลลภ  มากพงษแ   ๒๒.นดย. ยิ่งยศ  ธัญญาหต ิ
๒๓.นดย.หญิง พรวินัส  มานะจารกิ  ๒๔.นดย.หญิง สุกิจ  เรืองกิจ 
๒๕.นดย.หญิง นภาพร  เอี่ยมละออ  ๒๖.นดย.หญิง นฤมล  โพธิ์เวส 
๒๗.นดย.หญิง จิราพร  แกวจินดา  ๒๘.นดย.หญิง ภมรศรี  งามปลั่ง 
๒๙.นดย.หญิง อโนมา  สุวรรณภานุ  ๓๐.นดย.หญิง สุชาดา  จิ๋วนางนอง 
๓๑.นดย.หญิง สุภาพร  ศรีบัวจับ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๓ 
๑.นดย. ชัยวัฒนแ  วงษแแยมพันธุแ  ๒.นดย. ไพรัตนแ  เปรมแสง 
๓.นดย. สุชาติ  งามชุม   ๔.นดย. สรายุทธ  สุขเสน 
๕.นดย. วุฒิชัย  อยูยั่งยืน   ๖.นดย. นลิพรรดิ์  บุตรเพ็ชร 
๗.นดย. เอกชัย  คําคะณา   ๘.นดย. นริศ  อยูโพธ์ิทอง 
๙.นดย. นิวตัร  มั่งคลาย   ๑๐.นดย. โสฬส  โผนสูศึก 
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๑๑.นดย. สรุินทรแ  จีนตุม   ๑๒.นดย. สุวัฒนแ  วุฒิรัตนแ 
๑๓.นดย. อภิเชษฐแ  มาตรง   ๑๔.นดย. วีระ  แสงจันทรแ 
๑๕.นดย. สุวัฒนแ  รอบศร ี   ๑๖.นดย. สุทธิชัย  ทองขาว 
๑๗.นดย. กอเกียรติ  ศรสีุวรรณ  ๑๘.นดย. จักรกฤษ  ฐานโพธิ ์
๑๙.นดย. ภารดร  เสนาะวาที   ๒๐.นดย. สุชาติ  ศรีสุข 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๔ 
๑.นดย. สันติ  ศรีประเสริฐ   ๒.นดย. ธราวุธ  ศรีสมุทร 
๓.นดย. นันทศักดิ์  คําเปูาเนื้อง  ๔.นดย. อาคาม  เทวชู 
๕.นดย. มีชัย  มีชัยภูม ิ   ๖.นดย. บันลือศักดิ์  เตมิสมบูรณแ 
๗.นดย. คณุาพันธแ  สุวรรณภูมานนทแ  ๘.นดย. ชูเกียรติ  พรมศิริกรรณ 
๙.นดย. แสงเดือน  คําผาย   ๑๐.นดย. ณรงคแชัย  ยะมะคุปตแ 
๑๑.นดย. ชรินทรแ  นพคุณรังสฤษฏแ  ๑๒.นดย. สิทธิชัย  เมืองแวง 
๑๓.นดย. คณิตพงษแ  ชางเรือนกุล  ๑๔.นดย. สมชาย  มะลิเถาวแ 
๑๕.นดย. อรรณพ  บุญภัทรานนทแ  ๑๖.นดย. ราชณัยแ  นาคโคกสูง 
๑๗.นดย. สถาพร  บํารุง   ๑๘.นดย. เทิดศักดิ์  ทองอยู 
๑๙.นดย. อนิรตุนแ  พูลบางยุง   ๒๐.นดย. นพพร  ทาพริก 
๒๑.นดย. สรุะ  สุขสิงหแ   ๒๒.นดย. สมเกียรติ  ไทยทํานสั 
๒๓.นดย. ศราวุธ  ทองประสิทธ์ิ  ๒๔.นดย. ธนพล  ยุทธพลสุนาวิน 
๒๕.นดย. มานติยแ  ทองทิพยแ   ๒๖.นดย. นรตุนแ  ศรเดช 
๒๗.นดย. ศิวดล  พิลึกเรืองเดช  ๒๘.นดย. ปราการ  ฆโนทัย 
๒๙.นดย. นพทัศนแ  คุณพิโน     ๓๐.นดย. จรินทรแ  บัวออน 
๓๑.นดย. นพรตันแ  สมประวัต ิ  ๓๒.นดย. ศักดิ์ชาย  พวงผกา 
๓๓.นดย. เอกภพ  ไชยบลู   ๓๔.นดย. สันติ  เรืองศร ี
๓๕.นดย. วิชิต  วุฒิชัย   ๓๖.นดย. สภุัทรชัย  บุตรเจรญิ 
๓๗.นดย. สรุพงษแ  สนธิสวน   ๓๘.นดย. จักรภพ  โพธิ์จักร 
๓๙.นดย. เกรียงศักดิ์  บุญเทศ  ๔๐.นดย. ภานุพันธแ  รักสิสัย 
๔๑.นดย. ศิวาวุธ  ผิวออน   ๔๒.นดย.หญิง ฤทัย ประทุมพิทักษแ 
๔๓.นดย.หญิง พรเพ็ญ  ครามอวม     ๔๔.นดย.หญิง นุสรา  สมุทรซาย 
๔๕.นดย.หญิง สอางคแศรี  ประกอบกิจ  ๔๖.นดย.หญิง อรัญญา  นวมศริิ   
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๔๗.นดย.หญิง พรรณทิพยแ  นอยดดั   ๔๘.นดย.หญิง สมทรง  สาตจีนพงษแ  
๔๙.นดย.หญิง พรรณศิริ  ตลุาทอง    ๕๐.นดย.หญิง สุมาลี  เรณุมาร 
๕๑.นดย.หญิง กาญจนา  มาตรคําจันทรแ ๕๒.นดย.หญิง ฝนทิพยแ  ศรีสุข  

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๕ 

๑.นดย. ยศพล  คุมจั่น   ๒.นดย. โสภณ  กลิ่นบญุสด 
๓.นดย. จักรกฤษณแ  อองเอี่ยม  ๔.นดย. ชยานนทแ  กัศยปสุวรรณ 
๕.นดย. เอก  ทองจิ๋ว   ๖.นดย. ณัฏฐชัย  ศรสีุวรรณ 
๗.นดย. ชูชัย  กาญจนประเวศ  ๘.นดย. สมโภชนแ  ขันธเดช 
๙.นดย. ธนูศักดิ์  แมนสถิตยแ   ๑๐.นดย. นาวี  มวงทอง 
๑๑.นดย. ภานุพันธแ  เก็บเงิน   ๑๒.นดย. ประทีป  แสงเนตร 
๑๓.นดย. ศราวุธ  วิณิชยกุล   ๑๔.นดย. นพดล  หนุนภักด ี
๑๕.นดย. ชีพประพันธแ  เช้ือพิพัฒนแ  ๑๖.นดย. สภุิชาติ  ประทมุวงศแ 
๑๗.นดย. มนสัพล  วัฒนะคันธารแพันธแ  ๑๘.นดย. ธวัช  แกวสมัคร
๑๙.นดย.เกรียงศักดิ์  มลูพันธแ   ๒๐.นดย. นธี  เมฆมาก 
๒๑.นดย. ยุทธนา  ยามผวา   ๒๒.นดย. สามารถ  พิมลศิร ิ
๒๓.นดย. เรวัตร  นาคงาม   ๒๔.นดย. อภิชัย  ช่ืนทรวง 
๒๕.นดย. กิตติคุณ  อวยพร   ๒๖.นดย. วัฒนา  ธวัญมงคล 
๒๗.นดย. ศิรเิกียรติ  ทรัพยแพะวง  ๒๘.นดย. ประเวตนแ  เมืองมณ ี
๒๙.นดย. ธนพงษแ  ดวงสํารวย  ๓๐.นดย. ชนินทรแ  ตรีประดับ 
๓๑.นดย. ชรินทรแ  ศรสีุวรรณ   ๓๒.นดย. สุชาติ  จึงสมาน 
๓๓.นดย. พิมุก  ศาสนนันทนแ   ๓๔.นดย. ทฤษฎี  สุนทรการันตแ 
๓๕.นดย. ธีรภัทร  มาตรง   ๓๖.นดย.หญิง จุฑาทิพยแ  ถ้ําแกว 
๓๗.นดย.หญิง วไลพร  บญุลือไรกลุ  ๓๘.นดย.หญิง วัชรินทรแ กลัดงามด ี
๓๙.นดย.หญิง วิภาพรรณ  ขําอรณุ  ๔๐.นดย.หญิง พรรณทิพา  บญุศิร ิ
๔๑.นดย.หญิง รัชนีวรรณ  ผินเจรญิ  ๔๒.นดย.หญิง บุษกร  คูหา
๔๓.นดย.หญิง วราภรณแ  สุทธิสานนทแ  ๔๔.นดย.หญิง ชณิฐา  โภคาสมบตั ิ
๔๕.นดย.หญิง สหรักษแ  สุวรรณเนตร  ๔๖.นดย.หญิง นัยนา  อุณาภาค
๔๗.นดย.หญิง รัตนสุดา  อภิรักษาวงศแ  ๔๘.นดย.หญิง ลดาวลัยแ  สมบรูณแ
๔๙.นดย.หญิง ศรัทธา  สําเภาทอง  ๕๐.นดย.หญิง เกียรตินารี  สุขโชค 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๖ 
๑.นดย. คณุากร  ประภากาศ   ๒.นดย. ปยิะดนยั  พันธแแตงไทย 
๓.นดย. อนันตแ  อนุชน   ๔.นดย. จาํนอง  กําลังงาม 
๕.นดย. โกษม  ยมจินดา   ๖.นดย. บญุธรรม  สําเภา 
๗.นดย. กฤษฎา  วัฒนา   ๘.นดย. จักรชัย  เสวกพันธแ 
๙.นดย. ฤทธิรงคแ  เก็บเงิน   ๑๐.นดย. สรุศักดิ์  นิ่มสนอง 
๑๑.นดย. พิชัย  ศิลปะระเสริฐ  ๑๒.นดย. ดํารงศักดิ์  เบญจฆรณ ี
๑๓.นดย. ลิขติ  คนคลอง   ๑๔.นดย. รัฐศาสตรแ กลิ่นประทุม 
๑๕.นดย. วันชัย  สงคะกลุ   ๑๖.นดย. นพพร  อสัมภินันพงษแ 
๑๗.นดย. สุชาติ  เจือจันทรแ   ๑๘.นดย. ชานุ  ณ สงขลา 
๑๙.นดย. ชํานาญ  แกววิมล   ๒๐.นดย. วันชัย  สงคด ี
๒๑.นดย. วิระชัย  ผิวพรรณ   ๒๒.นดย. ประพจนแ  สนธิสถาพร 
๒๓.นดย. วสวสั  สุขพ่ึง   ๒๔.นดย. สาํรอง  เสียงแจม 
๒๕.นดย. พลศักดิ์  เอกบุตร   ๒๖.นดย. พิทยา  อาทิตยแ 
๒๗.นดย. รัฐนันทแ  อํามาตยแโยธิน  ๒๘.นดย. เจษฎา  วัฒนประดิษฐแ 
๒๙.นดย. รังสรรคแ  ศรีพลอย   ๓๐.นดย. อาทิตยแ  สารทไทย 
๓๑.นดย. ศักดิ์นาวิน  วัชรพงศแนาวิน  ๓๒.นดย. อนุรักษแ  จันทรแกล่ํา 
๓๓.นดย. ทัศนัย  มณีสุข   ๓๔.นดย. พรชลติ  ขวัญทะเล 
๓๕.นดย. เสกสรร  มะลิออน   ๓๖.นดย.หญิง สิทธิพร  นิยมสินธุแ 
๓๗.นดย.หญิง วิจิตรา  ฉัตรมณีวฒันา   ๓๘.นดย.หญิง ชาตยา  กลั่นแกลว 
๓๙.นดย.หญิง บุปผา  สินธุเจริญ  ๔๐.นดย.หญิง รุงนภา  จันทรแรศัม ี
๔๑.นดย.หญิง ยุวดี  ภาคสุข   ๔๒.นดย.หญิง อลิสรา  มาคะผล 
๔๓.นดย.หญิง อรพรรณ  คันธนาลิต  ๔๔.นดย.หญิง นพวรรณ  พันทวี 
๔๕.นดย.หญิง ศรัญญา  งามปลั่ง  ๔๖.นดย.หญิง สมพร  ทรัพยแอเนก 
๔๗.นดย.หญิง รัชนีกร  วิวัฒนแวานิช  ๔๘.นดย.หญิง ปิยนุช  โชเจริญ
๔๙.นดย.หญิง นฤมล  ทรัพยแอเนก  ๕๐.นดย.หญิง ศิริฉัตร  ช่ืนทรวง 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๗ 
๑.นดย. วสันตแ  ลําดวน   ๒.นดย. เทอดศักดิ์  แกวฉาย  
๓.นดย. ธานินทรแ  ธนารัตนะสฤษดิ์  ๔.นดย. ภาณมุาส  มคีํา 
๕.นดย. กอสิน  มณฑาทอง   ๖.นดย. พิพัฒนแ  นาคประยูร 
๗.นดย. สกล  พุมผล   ๘.นดย. สนธิรตันแ  อยูเพนียด 
๙.นดย. ประกาศติ  พิประโคน  ๑๐.นดย. ธานินทรแ  เยีย่มยศ 
๑๑.นดย. เฉลิมเกยีรติ  อนเพียรเอก  ๑๒.นดย. ฐิติพงคแ  จี้เพชรงาม 
๑๓.นดย. ชัยรตันแ  นกแกว   ๑๔.นดย. ประยุทธ  คําด ี
๑๕.นดย. บรรจงกิจ  จันทนแคร  ๑๖.นดย. จิรายุ  คูหา 
๑๗.นดย. พิมภาค  เพชรประดิษฐแ  ๑๘.นดย. ประนม  เพ็ญสวาง 
๑๙.นดย. ประดลเดช  ปลืม้สระชยั  ๒๐.นดย. สันติชัย  สังขแเพ็ง 
๒๑.นดย. ปองวุฒิ  เศรษฐสโิรตมแ  ๒๒.นดย. สุวิทยแ  ผลสมบัต ิ
๒๓.นดย. เมธา  บุญมา   ๒๔.นดย. สราวุธ  ดนตร ี
๒๕.นดย. กฤษดา  สมศร ี   ๒๖.นดย. สถาพร  วีระวงศแ 
๒๗.นดย. อดิศร  บุญพา   ๒๘.นดย. สิทธินันทแ  คําสุนทร 
๒๙.นดย. บรรพต  วีระวงศแ   ๓๐.นดย. ธนสรณแ  ชาลีงาม 
๓๑.นดย. ธีรพัฒนแ  พิศวาสดิ ์   ๓๒.นดย. วัฒนชัย  โพธิ์ศร ี
๓๓.นดย. ทศพล  สมจิตร   ๓๔.นดย. ฉลอง  ชุมเสนา 
๓๕.นดย. วัชรา  ประสมทรัพยแ  ๓๖.นดย. สรุศักดิ์  ภูเกิด 
๓๗.นดย. ชานนทแ  พุกกะรัตนแ  ๓๘.นดย. เอกลักษณแ  ชมปรารถ 
๓๙.นดย. สรยุทธแ  สงศิร ิ   ๔๐.นดย. พิชิต  ภูดวงเดือน 
๔๑.นดย.หญิง กนกอร  มีชัย   ๔๒.นดย.หญิง วลัยพร  สวางวงศแ 
๔๓.นดย.หญิง ปใญจภัทร  โดดสู  ๔๔.นดย.หญิง ศิริพร  เพ็งแกว 
๔๕.นดย.หญิง กัลปทิมา  กิจประสพโชค ๔๖.นดย.หญิง วิลาวัลยแ  คชกูล 
๔๗.นดย.หญิง อริศา  หาญตะลอม  ๔๘.นดย.หญิง สุกัญญา  ตั๊นธง 
๔๙.นดย.หญิง เนตรอนงคแ  โพธิ์ทอง  ๕๐.นดย.หญิง สุภาวดี  เทียนแกว 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๘ 
๑.นดย. อนุสรณแ  มหาวรรณศร ี  ๒.นดย. มงคล  ดํานลิ 
๓.นดย. มนตรี  ชางใหญ   ๔.นดย. ธวัชชัย  คนชม 
๕.นดย. นฤพล  สังขแสา   ๖.นดย. ประดิษฐแ  บุญปลื้ม 
๗.นดย. พิจติร  รอดพยันตรแ   ๘.นดย. ศภุเดช  ศรสวัสดิ ์
๙.นดย. ชานนทแ  มณีแสง   ๑๐.นดย. ดนุพล  อุบลแยม 
๑๑.นดย. อดิศักดิ์  เสรจ็กิจ   ๑๒.นดย. ชัชวาลยแ  ชวยงาน 
๑๓.นดย. ประพันธแ  วงศแขวัญ   ๑๔.นดย. พิเชษฐแ  มาลา 
๑๕.นดย. ณรงศักดิ์  สุขสงวน   ๑๖.นดย. กฤษณแ  สมงาม 
๑๗.นดย. สมัฤทธ์ิ  หนูขาว   ๑๘.นดย. ปรญัชา  จันทกิจ 
๑๙.นดย. สรุศักดิ์  เพญ็สุข   ๒๐.นดย. สุประวตัิ์  คงคุณ 
๒๑.นดย. นริศ  รวมญาต ิ   ๒๒.นดย. ระดมชัย  ผาระพงษแ 
๒๓.นดย. เทวิน  อุดมศร ี   ๒๔.นดย. เฉลิมพล  ไพเราะ 
๒๕.นดย. สกล  อุนจังหาร   ๒๖.นดย. วีระ  ประสมทรัพยแ 
๒๗.นดย. เอกพล  มงคลโภชนแ  ๒๘.นดย. วุฒิพงศแ  พิจารณแครุุกิจ 
๒๙.นดย. ประวิทยแ  ไลตระกูล  ๓๐.นดย. คงกฤช  สุทธิศักดิ ์
๓๑.นดย.หญิง นิตยา  นักกีฬา  ๓๒.นดย.หญิง เบญจวรรณ  คงแกว 
๓๓.นดย.หญิง ศิริลักษณแ  โพธิ์แกนแกว  ๓๔.นดย.หญิง นัยนา  จารัญ 
๓๕.นดย.หญิง ศยามล  พิณประดษิฐแ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๓๙ 
๑.นดย. ศรัณยแ  ฤทธิอินทรแ   ๒.นดย. มาโนชญแ  จงกิติวิโรจนแ 
๓.นดย. ระพีพัฒนแ  พงษแทรัพยแ  ๔.นดย. อานนทแ  มงคลภัตรแ 
๕.นดย. คงศักดิ์  จันมณ ี   ๖.นดย. ไกรศร  เนียมหอม 
๗.นดย. ไพโรจนแ  พ่ึงเทียน   ๘.นดย. อิทธิพงษแ  พุทธผึ่ง 
๙.นดย. อาทิตยแ  หวงศร   ๑๐.นดย. จตุพร  ฉิมเฉลา 
๑๑.นดย. ปิยะพงษแ  จริตกลา   ๑๒.นดย. ผดุงศักดิ์  คุณพงษแ 
๑๓.นดย. ไชยพิพรรธนแ  มีจันทรแ  ๑๔.นดย. วุฒิชัย  ไชยวงษแ 
๑๕.นดย. ผจญศึก  ปใญญาสิงหแ  ๑๖.นดย. อมร  สุมนนอก 
๑๗.นดย. สุชาติ  ขันธะชะวะนะ  ๑๘.นดย. สรุศักดิ์  เรืองศิลป 
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๑๙.นดย. จักรินทรแ  ถํ้าเพชร   ๒๐.นดย. วรวุฒิ  ธีรทัศนกุล 
๒๑.นดย. วีระพันธแ  เอกพันธุแ   ๒๒.นดย. ธานินทรแ  ช่ืนสกุล 
๒๓.นดย. ทวีวุฒิ  พุทธา   ๒๔.นดย. อานนทแ  ถือเย็น 
๒๕.นดย. ภัทรชัย  ศรีสังขแ   ๒๖.นดย. อัศวิน  กันกลิ่น 
๒๗.นดย. สามารถ  มตัติตานัง  ๒๘.นดย. อนุพล  เสือศร ี
๒๙.นดย. เอกราช  บุรณะตระกลู  ๓๐.นดย. ณัฐพล  สินวงศแษา 
๓๑.นดย.หญิง รัชชา  โภคมณ ี  ๓๒.นดย.หญิง วาสนา  ศรีชัย 
๓๓.นดย.หญิง ศรัญญา  ยศรุงเรือง  ๓๔.นดย.หญิง ศิริวรรณ  ศรสีมาน 
๓๕.นดย.หญิง วัลลภา  มณฑาสุวรรณ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๐ 
๑.นดย. ชนัตถแ  โชควิสิทธิชัย   ๒.นดย. บญัชา  สุขสวสัดิ ์
๓.นดย. วิโรจนแ  พิเศษสุทธิกลุ   ๔.นดย. อนุวัฒนแ  รอดประเสริฐ 
๕.นดย. กมล  ทิพยแกองลาศ   ๖.นดย. วิศิษฏแ  ศรีกาญจนแ 
๗.นดย. ศักดิ์ดา  ศรัทธานนทแ   ๘.นดย. วรีชัย  กระโจมทอง 
๙.นดย. พงศกร  มีประดิษฐ   ๑๐.นดย. วสันตแ  แกวขาว 
๑๑.นดย. สายันหแ  จันทรแมณุ ี  ๑๒.นดย. สามารถ  วรรณโต 
๑๓.นดย. อาทิตยแ  สิงคะ   ๑๔.นดย. สมโภค  แกวเหม 
๑๕.นดย. ทนง  ชันตี   ๑๖.นดย. เอกรตันแ  สุมเงิน 
๑๗.นดย. ศราวุฒิ  ไมเขียว   ๑๘.นดย. วัชรินทรแ  โสตะวงคแ 
๑๙.นดย. ศุภกจิ  ผลอวยพร   ๒๐.นดย. คมสัน  สสีุข 
๒๑.นดย. พิริยะ  บุญตาระวะ   ๒๒.นดย. กฤษเพชร  เพียรเลขา 
๒๓.นดย. ชิตพล  บุญประเสริฐ  ๒๔.นดย. พรเทพ  นิจชิน 
๒๕.นดย. สรุเชษฐแ  สุวรรณัง   ๒๖.นดย. กฤษดา  เนตรโรจนแ 
๒๗.นดย. อนุศักดิ์  ชูวงษแวาน   ๒๘.นดย. สรุพงษแ  พิกุลสารทิศ 
๒๙.นดย. มนตรี  เพียรเลขา   ๓๐.นดย. สรุัตนแ  สอนศร ี
๓๑.นดย.หญิง สุรรีัตนแ  รุงไพโรจนแ  ๓๒.นดย.หญิง สุทธิดา  ศรีถาวร 
๓๓.นดย.หญิง อารยา  วงษแเสง่ียม  ๓๔.นดย.หญิง ศิวพร  ยิ้มขาว 
๓๕.นดย.หญิง กิ่งนภา  คงยอดแกว  ๓๖.นดย.หญิง นวพร  สุขสวัสดิ ์
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๑ 
๑.นดย. อภิวัฒนแ  อํามะเหียะ   ๒.นดย. เข็มทิศ  ตรียศกล 
๓.นดย. ศักดิ์ดา  กลดัสวสัดิ ์   ๔.นดย. ชัชชัย  โยธีเสวต 
๕.นดย. ปรัชญา  เขียวสวสัดิ ์   ๖.นดย. คทายุทธแ  ผินกลาง 
๗.นดย. ตะวัน  พันธุหงสแ   ๘.นดย. สมพร  สุดโต 
๙.นดย. อามรแ  สุวรรณนคร   ๑๐.นดย. ธนาทิตยแ  ปานเนตร 
๑๑.นดย. ธงรบ  สาสุข   ๑๒.นดย. ดนัย  วนะสิทธ์ิ 
๑๓.นดย. ภุชงคแ  มณีนลิ   ๑๔.นดย. นิพนธแ  สวางเนตร 
๑๕.นดย. วีรพล  นวมแหวว   ๑๖.นดย. วุฒิกร  อุปคํา 
๑๗.นดย. เกียรติคณุ  อินทรแพทยแ  ๑๘.นดย. ณัฐเชษฐ  ศรีกาญจนแ 
๑๙.นดย. เฉลิมพล  พละชีวะ   ๒๐.นดย. ณัทธร  บุณรงคแ 
๒๑.นดย. อภิเชษฐแ  จันทรแกล่ํา  ๒๒.นดย. เกรียงศักดิ์  เดิมบางปิด 
๒๓.นดย. อนุรักษแ  อ่ิมนอย   ๒๔.นดย. พิศนุ  ไชยเจริญ 
๒๕.นดย. สายชล  ยามพวา   ๒๖.นดย. ธวัชชัย  ราชชาลี 
๒๗.นดย. โฆษิต  ทองสิมา   ๒๘.นดย. ณัฐฐา  สอดส ี
๒๙.นดย. ปรัชญา  เทพเซงหล ี  ๓๐.นดย. โกสิต  ยศไธสง 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๒ 

๑.นดย. ภาคภมูิ  สนธิเกษตริน  ๒.นดย. วิทยา  อุบลพวง 
๓.นดย. ปฐมพงศแ  ชาวลุมบัว   ๔.นดย. สุพัฒพงษแ  สุขวงษแ 
๕.นดย. ชาตรี  ชุมเพ็งพันธุแ    ๖.นดย. พรพรหม  เมฆสุวรรณ 
๗.นดย. ณรงฤทธิ์  สระบัวคํา   ๘.นดย. วิทวัส  ใหมเอี่ยม 
๙.นดย. สุนทร  เกษณยีบุตร   ๑๐.นดย. ศุภชัย  สลับเพชร 
๑๑.นดย. หสักร  นพสันต ิ   ๑๒.นดย. นันทพงษแ  มั่งมี 
๑๓.นดย. สุวศิน  โพธ์ิเงิน   ๑๔.นดย. สิทธิพงษแ  บุญคอย 
๑๕.นดย. อนุรตันแ  นอยแกว   ๑๖.นดย. มานพ  สําอางจติร 
๑๗.นดย. นันทแสริิ  เปลี่ยนศิริกลุ  ๑๘.นดย. ภาณุพันธแ  ภูทะวัง 
๑๙.นดย. ตอสกุล  ก่ิงกาหลง   ๒๐.นดย. วิฑูรยแ  บุญมีพิพิธ 
๒๑.นดย. ธนา  บัวพวง   ๒๒.นดย. ชวัล  ประดิษฐานนทแ 
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๒๓.นดย. อรรณพ  พิศาลพันธุแ  ๒๔.นดย. เอกราช  พลอยน้ําเพชร 
๒๕.นดย. รัฐพล  ไชยม ี   ๒๖.นดย. ศุภฤกษแ  อองเอี่ยม 
๒๗.นดย. บุญชาย  สินธุอุสาหแ  ๒๘.นดย. โกเมศ  เจรญิผล 
๒๙.นดย. สราวุธ  รักด ี   ๓๐.นดย. วราพงษแ  บุญม ี
๓๑.นดย.หญิง ขวัญชนก  หนูสง  ๓๒.นดย.หญิง ฉัตรินยา  คันศร 
๓๓.นดย.หญิง ปรารถนา  จงเจรญิ  ๓๔.นดย.หญิง หทยัชนก เพ็ชรรตันแ 
๓๕.นดย.หญิง สุธาสินี  ศิรผิล  

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๓ 

๑.นดย. จตุภมูิ  สุขเอี่ยม   ๒.นดย. รัฐพล  กฤษณา 
๓.นดย. เสฏฐวุฒิ  แยมแสง   ๔.นดย. นพพร  ศรีโหร 
๕.นดย. ปฐมรัตนแ  ประดิษฐแฐากูร  ๖.นดย. ภราดร  พุทธรัก 
๗.นดย. ธันวา  ทรัพยแพะวง   ๘.นดย. จริะวัฒกแ  แจมจันทรแ 
๙.นดย. ฉตัรชัย  อัจกลับ   ๑๐.นดย. รณชัย  หมวกเมือง 
๑๑.นดย. ภุชงคแ  ไทรนอย   ๑๒.นดย. อนุวัฒนแ  มวงศิร ิ
๑๓.นดย. ปวรินทรแ  เดชกุญชร  ๑๔.นดย. พิเชฐ  คลอยนอย 
๑๕.นดย. สิทธิโชค  โหมดสุวรรณ  ๑๖.นดย. ทรงพล  พฤกษา 
๑๗.นดย. รณชัย  นักเคน   ๑๘.นดย. ปกาศติ  คงสวัสดิ ์
๑๙.นดย. อัครพล  สุดวาจา   ๒๐.นดย. พิสฏิฐแ  ทองมี 
๒๑.นดย. วิทวัส  ทองพลอย   ๒๒.นดย. อนุสรณแ  หมวดพราย 
๒๓.นดย. สยาม  ทินนิล   ๒๔.นดย. กรกฤษ  เรืองกฤษ 
๒๕.นดย. อารยิะ  อัจฉริยนติ ิ   ๒๖.นดย. อัศวิน  เกตุแกว 
๒๗.นดย. ธนานันทแ  จูฑพันธนะ  ๒๘.นดย. พินิจ  แสงเจริญ 
๒๙.นดย. วิทธชัย  หวงศร   ๓๐.นดย. สุนทร  อบทอง 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๔ 
  ๑.นดย. กติติคณุ  เทศขํา   ๒.นดย. กฤษฎา  อยูบรรยงคแ 

๓.นดย. มนตรี  สมงาม   ๔.นดย. บณัพร  บัวบุตร 
๕.นดย. เอกมนตรี  ทิพยแสุวรรณแ  ๖.นดย. ทนงศักดิ์  วิริยา 
๗.นดย. พรอมรินทรแ  กิจประสพโชค  ๘.นดย. มงคล  รอดทอง 
๙.นดย. ระพี  เดือนฉาย   ๑๐.นดย. อัฐฎา  มาตรง 
๑๑.นดย. ปาลิต  ตุมทอง   ๑๒.นดย. สุพรชัย  สิงโตทอง 
๑๓.นดย. ภูวดล  ขําวิเศษ   ๑๔.นดย. รัฐพล  ยางธิสาร 
๑๕.นดย. สมศักดิ์  ออนระฮุง   ๑๖.นดย. นที  พุมหอม 
๑๗.นดย. สรุศักดิ์  มิกขุนทด   ๑๘.นดย. เอกพจนแ  หาญด ี
๑๙.นดย. สหชล  ชัยศุภกิจการ  ๒๐.นดย. สิวาลัย  ศรโีพธิ์อินทรแ 
๒๑.นดย. สรุิยะ  ผลอาจ   ๒๒.นดย. ภานุพงศแ  กรวยทรัพยแ 
๒๓.นดย. นิติธรรม  จํารัส   ๒๔.นดย. สรุเดช  คงโต 
๒๕.นดย. เพิ่มศักดิ์  คมสัน   ๒๖.นดย.หญิง จิราภรณแ  นอยแกว 
๒๗.นดย.หญิง พนาภรณแ  มหุติวิชเยศ  ๒๘.นดย.หญิง เปรมใจ  รวมอยู 
๒๙.นดย.หญิง รวิวรรณ  ศักดิ์บรูณกุลชัย ๓๐.นดย.หญิง ธัญญมาศ  พลโคตร 
๓๑.นดย.หญิง หทัยรัตนแ  ขุนทอง  ๓๒.นดย.หญิง อัฐภิญญา  ทานมัย 
๓๓.นดย.หญิง นริสา  ฟใกแฟง   ๓๔.นดย.หญิง พัชรัตนแ  มุกสิกวุฒิ 
๓๕.นดย.หญิง ปภามาศ  เพียนอก  ๓๖.นดย.หญิง สุรีวลัยแ  มุกสิกวุฒ ิ
๓๗.นดย.หญิง ปทุมพร  สนธิสุวรรณ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๕ 
๑.นดย. อนุสิฐ  พรประเสริฐ   ๒.นดย. บดินทรแ  ภูฆัง 
๓.นดย. นวฤกษแ  อําไพ   ๔.นดย. อุเทน  วัฒนศิร ิ
๕.นดย. อานนทแ  แกวแสนชัย   ๖.นดย. ภานุพงศแ  ทองคํา 
๗.นดย. ณิทิสรณแ  มวงพันธแสิงหแ  ๘.นดย. กมัปนาท  ธนาพงศแ 
๙.นดย. พรนรินทรแ  สดุสงวน   ๑๐.นดย. ธวัชชัย  พิทักษแวาป ี
๑๑.นดย. กิตติศักดิ์  ตอมกระโทก  ๑๒.นดย. สธน  อินทอง 
๑๓.นดย. ธนาพันธแ  จันทรแใจ   ๑๔.นดย. วัชรพงษแ  อัสถิ 
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๑๕.นดย. เจษฎากร  จตรุพักตรารักษแ  ๑๖.นดย. ณัฐกติติ์  ส.สุวรรณแ 
๑๗.นดย. กัมปนาท  ไชยฤกษแ   ๑๘.นดย. อิทธิ  ฆารสวาง 
๑๙.นดย. อธิบดี  นนทะร ิ   ๒๐.นดย. ณัฐกติตแ  กล่ําแดง 
๒๑.นดย. ธนัช  ชุมเจริญสุข   ๒๒.นดย. ชุติเดช  ศรีวิชัย 
๒๓.นดย. ฉัตรชัย  ผิวประกายเพชร  ๒๔.นดย. กสณิ  ณรงคแศักดิ ์
๒๕.นดย. ปรมัตถแ  รันตนมาล ี  ๒๖.นดย. เพิ่มเกียรติ  โพธ์ิขาว 
๒๗.นดย. อัครพล  อยูพรต   ๒๘.นดย. ชัยวัฒนแ  สงคแประชา 
๒๙.นดย. ณัฐพล  จันทรแสงคราม  ๓๐.นดย. กุลพงษแ  ผันเจริญ 
๓๑.นดย. นพเกา  บุนนาค   ๓๒.นดย. กฤษฎา  นักเสียง 
๓๓.นดย. ธีรศานตแ  พันธแเพ็ง   ๓๔.นดย. มังคละ  สอนบวบ 
๓๕.นดย. รัชต  สอนบวบ   ๓๖.นดย. อภิเษก  สอนบวบ 
๓๗.นดย. ปฐพงษแ  สุภิวัฒนแ  

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๖ 
๑.นดย. ธนติ  นามบุตร   ๒.นดย. อนุชิต  นามบตุร 
๓.นดย. ศรัณยแ  สุนทรสุข   ๔.นดย. อนุชิต  จิตรอาสา 
๕.นดย. ปรีชา  นพสันต ิ   ๖.นดย. โยธิน  พงษแจําปา 
๗.นดย. เฉลิมชาติ  นํ้าเพชร   ๘.นดย. ธรีวัฒนแ  แกวศิริ 
๙.นดย. พรเทพ  วงศแสวัสดิ ์   ๑๐.นดย. อภิชัย  ดาวลัยแ 
๑๑.นดย. รพีพัฒนแ  มัญยานนทแ  ๑๒.นดย. สมเจตนแ  อดุลยรักษแ 
๑๓.นดย. วัชรพงษแ  พิกุลทอง   ๑๔.นดย. ศุภกร  เหมืองจา 
๑๕.นดย. ณัฐพล  กระจางยศ   ๑๖.นดย. วรกานตแ  วาระกลู 
๑๗.นดย. สริิมงคล  ชาวบานเกาะ  ๑๘.นดย. สรุศักดิ์  วัดโส 
๑๙.นดย. ณัฐวมุิ  มีขวด   ๒๐.นดย. อรณุ  บัวเทศ 
๒๑.นดย. พงศแภัค  วันวิชัย   ๒๒.นดย. ทศพล  ตระกูลมณ ี
๒๓.นดย. ตะวัน  ปใดทุมแวง   ๒๔.นดย. ชํานาญศลิป  เพ็ชรแฤทธิ ์
๒๕.นดย. เฉลิมพล  ช่ืนทรวง   ๒๖.นดย. คิงสแ  สิงหแโตทอง 
๒๗.นดย. ณัฐพล  เล็กเจรญิ   ๒๘.นดย. ภูวนัย  คํารินทรแ 
๒๙.นดย. อดิเรก  ตะกรุดแกว   ๓๐.นดย. นพรตันแ  นารานิทัศนแ 
๓๑.นดย.หญิง ดาราธิป  หอมสมบัติ  ๓๒.นดย.หญิง รัชนี  รุงไพโรจนแ 
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๓๓.นดย.หญิง วิรัญญา  ปรื้มบําเรอ  ๓๔.นดย.หญิง ปนัดดา  ไชยหอม 
๓๕.นดย.หญิง ศรีสกลุ  กองโสม  ๓๖.นดย.หญิง ชุลีภรณแ  ชัยสิทธ์ิ 
๓๗.นดย.หญิง รัตนแติกาล  ขันทอง   ๓๘.นดย.หญิง ประภสัสร  เฟื่องฟุูง  
๓๙.นดย.หญิง ธัญธิดี  โกษาจันทรแ  ๔๐.นดย.หญิง เกวลี  เพิ่มภักดี  
๔๑.นดย.หญิง ธณิกานตแ  เมืองเกษม   ๔๒.นดย.หญิง ศิวพร  สีตะธรรมโม 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๗ 
๑.นดย. ชลทิศ  บญุมา   ๒.นดย. ธรรมวตัร  พรหมคช 
๓.นดย. ทศพล  สมรูปด ี   ๔.นดย. พงศกร  สุทธิพราหมณแ 
๕.นดย. เมธา  เปูาประกิจ   ๖.นดย. ศักดิ์ชัย  สนองอุทัย 
๗.นดย. นครินทรแ  ตะโกอินทรแ  ๘.นดย. วันชนะ  พันธุหงสแ 
๙.นดย. ภูริพงษแ  รอดพิลา   ๑๐.นดย. พัชร  เกิดมณ ี
๑๑.นดย. ทัตพงศแ  ชูขันทอง   ๑๒.นดย. ภควัท  นิลฟใก 
๑๓.นดย. ณัฐดนัย  รอดเพราะบญุ  ๑๔.นดย. ชัยพร  จัดเขตรกรรม 
๑๕.นดย. ประกิต  เขตนมิิตร   ๑๖.นดย. นฤดล  อ่ําประชา 
๑๗.นดย. ธนชล  ตนหนองสรวง  ๑๘.นดย.หญิง อัจฉรา  วงษา 
๑๙.นดย.หญิง สราญรตันแ  ชูอํานาจ  ๒๐.นดย.หญิง กัณฑิตา  เชียงแขก 
๒๑.นดย.หญิง ฉัฐสุรียแ  รุงเจริญ  ๒๒.นดย.หญิง พรนภสั ปิน่โฉมฉาย 
๒๓.นดย.หญิง สุธินี  แกววิเชียร  ๒๔.นดย.หญิง กมลชนก  เช้ืองาม 
๒๕.นดย.หญิง เรืองรุง  ศิลาโภชนแ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๘ 

๑.นดย. ไชยณรงคแ  วงศแวิริยะกุล  ๒.นดย. ชาตสิยาม  คีรีพัฒนแ 
๓.นดย. วัชระ  พลับสุข   ๔.นดย. ณภพลพงษแ  สุขพูล 
๕.นดย. รังสิมันตุแ  วนิชโรจนาการ  ๖.นดย. ชยานันตแ  บันเทิงกุล 
๗.นดย. สุกาญจนแ  นาคทอง   ๘.นดย. ไกรสร  บูรณะฤทธ์ิทวี 
๙.นดย. ธนเดช  สนธิเกษตริน   ๑๐.นดย. วีระชัย  ชะเอมไทย 
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๑๑.นดย. รณรงคแ  โดดเจด็ริ้ว   ๑๒.นดย. เทิดศักดิ์  จัดเครือ 
๑๓.นดย. ปรญิญา  จันทรแยอด  ๑๔.นดย. อนุรักษแ  จันทรแคง 
๑๕.นดย. พงศภัค  สนองอุทัย   ๑๖.นดย. เถลิงรัฐ  โสวญัณะ 
๑๗.นดย. ธีรวุฒิ  ช่ืนสมบตั ิ   ๑๘.นดย. สิทธิกร  หนูรอด 
๑๙.นดย. ปิยะราช  รัศมีวงศแ   ๒๐.นดย. อาคม  คงคุม 
๒๑.นดย.หญิง ผกามาศ  มังกโรทยั  ๒๒.นดย.หญิง โสธิดา  ชัยฤทธิไชย 
๒๓.นดย.หญิง ชลิตา  พรับด ี   ๒๔.นดย.หญิง ไอลดา  เลาสกุล 
๒๕.นดย.หญิง สิริเรียม  สุขอ่ิม  ๒๖.นดย.หญิง มา  คําภีรแ 
๒๗.นดย.หญิง เบญจพร  เติมประโคน  ๒๘.นดย.หญิง ไอรดา  โพธ์ิเงิน 
๒๙.นดย.หญิง นิลวรรณ  ทองวิจิตร   ๓๐.นดย.หญิง กัญทิมา  อุนเรือน 
๓๑.นดย.หญิง สุทธิรัตนแ  พูลสุภาพ 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๔๙ 
๑.นดย. ปรัชญา  ธรรมโชต ิ   ๒.นดย. อินทัช  ฤกษแเย็น 
๓.นดย. พรชัย  สมานญา   ๔.นดย. รัตนโชติ  กันปลอง 
๕.นดย. ยุทธนา  สาธร   ๖.นดย. ธรีศักดิ์  ไกรประเสริฐ 
๗.นดย. ธสิ  ลาภเจรญิ   ๘.นดย. พลูศักดิ์  ศรีชางอิ่ม 
๙.นดย. เผาเพชร  บุญยัง   ๑๐.นดย. ประวีรแ  ปฏญิญาเลิศ 
๑๑.นดย. ชานนทแ  อมรศิรริัตนกลุ  ๑๒.นดย. กิตติพล  สารบุญเรือง 
๑๓.นดย.หญิง พุทธรักษา  โรคารกัษแ  ๑๔.นดย.หญิง แสงเดือน  บัวหาร 
๑๕.นดย.หญิง พรนัชชา นาคลําภา  ๑๖.นดย.หญิง สุภาวรรณ ธรรมมา 
๑๗.นดย.หญิง วิภาวดี  ตั้งตระการพงษแ   ๑๘.นดย.หญิง ศุทธินี  ฐิติประวัต ิ
๑๙.นดย.หญิง เพชรฐนิภัทร  สมเพ็ชรแ  ๒๐.นดย.หญิง กรองกาญจนแ สมศร ี
๒๑.นดย.หญิง จุฑาทิพยแ  ทองสะอาด  ๒๒.นดย.หญิง สุธาทิพยแ  คําแสน 
๒๓.นดย.หญิง นวรัตนแ  ลิมนภาพวัลยแ 
๒๔.นดย.หญิง มัทธมน  ประคณุหงัสิต 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๐ 
๑.นดย. วสุ  วรังษี    ๒.นดย. อติกานตแ  ยางธิสาร 
๓.นดย. ปราชญแ  ปาสาจะ   ๔.นดย. ธนภัทร  สุขสมัผสั 
๕.นดย. สิริวัฒนแ  สลีาวัฒนพาณิชยแ  ๖.นดย. สายชล  ตรีผล 
๗.นดย. ยงยศ  ลวนโค   ๘.นดย. คชากานตแ  พวงเพชร 
๙.นดย. อดศิร  ทองทั่ว   ๑๐.นดย. กฤษฎา  วรสาร 
๑๑.นดย. วรพล  สินทรัพยแม ี   ๑๒.นดย. เอกนรินทรแ  กิจถาวร 
๑๓.นดย. มาโนชญแ  เมฆกระบัว  ๑๔.นดย.หญิง สุพรรณวดี กลัดทิม 
๑๕นดย.หญิง ศุภากร  สกลุพิทักษแ.  ๑๖.นดย.หญิง อนุธิดา  ใจเสง่ียม 
๑๗.นดย.หญิง วันวิสาขแ  คําสุขด ี  ๑๘.นดย.หญิง เมธาวี  ฉันสําราญ 
๑๙.นดย.หญิง ดาราวลี  กรุงศรีเมอืง 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๑ 
๑.นดย. กติตินันทแ  บุญไทย   ๒.นดย. พุฒินาท  แดงสุวรรณแ 
๓.นดย. ญาณวรุตมแ  ประภาตะนนัทแ  ๔.นดย. นัทธพงศแ  ยาสมุด 
๕.นดย. ภาณุพงศแ  เสริมพงษแไพศาล  ๖.นดย. ภีรยุทธ  ลบถม 
๗.นดย. ชนะพล  สําเภาประเสริฐ  ๘.นดย. ณัฐวุฒิ  อยูแทกูล 
๙.นดย. นันทสิทธ์ิ  สินธุสนธิชาต ิ  ๑๐.นดย. ขวัญชัย  เจริญสุข 
๑๑.นดย. จารุเดช  ทวีวงศแ   ๑๒.นดย. ณรงศักดิ์  จิตรอาสา 
๑๓.นดย. ธีรวิทยแ  มีเดช   ๑๔.นดย. หสัชัย  รุงสุวรรณรัชตแ 
๑๕.นดย. วรพน  บุญสุข   ๑๖.นดย.หญิง สรอยทอง  คงนุย 
๑๗.นดย.หญิง ชนนิกานตแ  มุกดาแสงสวาง ๑๘.นดย.หญิง มินตรา  ภูเจรญิ 
๑๙.นดย.หญิง นิรัฐศา  อยูสมบรูณแ  ๒๐.นดย.หญิง นงนภัส  แตงผลดก 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๒ 
๑.นดย. ปรัษฐพงษแ  เพชรเล็ก   ๒.นดย. ปวรปรัชญแ  ทวีกาญจนแ 
๓.นดย. หริัณยแ  บงกชมาศ   ๔.นดย. กําธร  ไกรจันทรแ 
๕.นดย. ไพสิฐ  ภูประไพ   ๖.นดย. นิธิพงษแ  สิรสุนทร 
๗.นดย. เกรียงศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง   ๘.นดย. ชยตุ  ออนระฮุง 
๙.นดย. สุทธิชัย  พันธแพุทธ   ๑๐.นดย. สุทักษแ  เทียนเทศ 
๑๑.นดย. ภรูิ  บุญพรัด   ๑๒.นดย. ธีระภพ  ชิตรัดฐา 
๑๓.นดย. อัครวัฒนแ  กาญจนอรุโณทัย  ๑๔.นดย. ศุภวิทยแ  จติรแผดุง 
๑๕.นดย. ปใญญา  ภารสําราญ  ๑๖.นดย.หญิง นฤมล  คลังสิน 
๑๗.นดย.หญิง ทัศนลักษณแ  เปี่ยมทอง  ๑๘.นดย.หญิง ดลพร  บุญแตง 
๑๙.นดย.หญิง นารีนารถ  ปะกริะนา  ๒๐.นดย.หญิง พรรษสร  ทองสม 

 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๓ 

๑.นดย. ปใจเจก  หงสแสวัสดิ ์   ๒.นดย. กติติกร  เตจาคํา 
๓.นดย. กฤตธี  ชัยนันทแ   ๔.นดย. พริพัฒนแ  ภูไพบูลยแ 
๕.นดย. รัชกฤษณแ  ดุรงคแรตันแ   ๖.นดย. ตรณักฤตภาส  ทวีวงศแ 
๗.นดย. ชนาธิป  สมเิปรม   ๘.นดย. ภัสดา  ตะโกพวง 
๙.นดย. เจตนิพัทธ์ิ  สัสดีอําไพ  ๑๐.นดย. จอมพล  ใจด ี
๑๑.นดย. ปฏิวตัิ  กล่ํากลาง   ๑๒.นดย. รุจิภาส  พงศแภัคสกุลชัย 
๑๓.นดย. อัครวณิชชาญแ  สรอยเงิน  ๑๔.นดย. ณัฐวุฒิ  ตางาม 
๑๕.นดย. จิตรกร  พัฒนาพารา  ๑๖.นดย.หญิง กมลวรรณ  สุขโข 
๑๗.นดย.หญิง นภัสกร  นุมประสทิธ์ิ  ๑๘.นดย.หญิง นิลาวัลยแ  บุตตะ 
๑๙.นดย.หญิง ณัฐสรณแ  งามจริยาพันธแ  ๒๐.นดย.หญิง ชมพูนุส  ชมสมบรูณแ 

 

(ปี ๒๕๕๔ ถึง ปี ๒๕๕๖ งดรับสมัคร) 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๗ 
นักเรียนดุริยางคแรุนนี้เป็นรุนที่รับสมัครบุคคลพลเรือนที่จบชั้น ม.๓  เป็นรุนแรก 

๑.นดย. ทวีรตันแ  นาคเรืองศร ี  ๒.นดย. ศภุวิชญแ  ค่ําอํานวยสุข   
๓.นดย. ภูริช  ประเสริฐสุข   ๔.นดย. บดินทรแ  มัธยม 
๕.นดย. วัชรพงษแ  อนันตแสวสัดิ ์  ๖.นดย. อธิติ  ทิมผลประเสริฐ 
๗.นดย. ธรีกานตแ  ศรรีุงเรือง   ๘.นดย. ภาสกร  พันธุแเอ่ียม 
๙.นดย. ศักดา  ประชุมชนะ   ๑๐.นดย. ชัยภัทร  วงศแพราหมณแ 
๑๑.นดย. วัลลภ  อ่ิมใจ   ๑๒.นดย. ชนาธิป  วงษแจันทรแ 
๑๓.นดย.หญิง วสุนธรา  นันทพิศาล  ๑๔.นดย.หญิง รชาดา  นิตติศักดิ์  
๑๕.นดย.หญิง วิรัลนัฐ  พจนแคมพรชัย  ๑๖.นดย.หญิง รุงฤดี  ตันโชต ิ

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๘ 

๑.นดย. ณรงคแฤทธิ์  ธรรมาภิมุข  ๒.นดย. ปยิะณัฐ  บุญประคอง 
๓.นดย. วรีพันธแ  มารื่น   ๔.นดย. ธรีภัทรแ  เขียวแกร 
๕.นดย. กฤษฎา  ผลพฤกษา   ๖.นดย. ณัฐนันทแ  ตันวัฒนะ 
๗.นดย. หฤทยแชนมแ  จงปรัชญานนทแ  ๘.นดย. ภูรณิัฐ  วิชาชู 
๙.นดย. นภดล  อรุณสวัสดิ ์   ๑๐.นดย. วรพล  มหาเขตตแ 
๑๑.นดย. ภัทรวริทธ์ิ  คงธนาไชยโรจนแ  ๑๒.นดย. ชยพล  จันทรแจวง 
๑๓.นดย.หญิง ธัญลักษณแ  ขลิบเงิน  ๑๔.นดย.หญิง นภา  แกวเลี้ยง 
๑๕.นดย.หญิง ชมพูเนกขแ  ทองแทง  ๑๖.นดย.หญิงพรตวัล  เพชรชัด 

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๕๙ 

๑.นดย. ปรินทร พรหมพิริยะกจิ  ๒.นดย. ยุทธศลิป เพียรภูเขา 
๓.นดย. รวิวัฒนแ เนตรอําไพ   ๔.นดย. รณกร รักศลิปกุล 
๕.นดย. กติติชัย โสมัตนยั   ๖.นดย. ณัฐภัทร พวงประดับ 
๗.นดย. ดนยแสเุมธ กระแสรแ   ๘.นดย. วชิรภัทร เนื่องมัจฉา 
๙.นดย. ขตัติยะ ทองนอย   ๑๐.นดย. สเุชฐ บุญสิทธ์ิ 
๑๑.นดย. ณัฐวุฒิ สินปใญญาสริิ   ๑๒.นดย. นววิช ตนประเสริฐกุล 
๑๓.นดย.หญิง พิชชากร เขียวอยู  ๑๔.นดย.หญิง สิรีธร เอี่ยมจุย 
๑๕.นดย.หญิง ไตรสิกขา พึงชุมชื่น   ๑๖.นดย.หญิง ไหมแพร ศิริสาร 
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๖๐ 
๑.นดย. บดินทรแ แสงดวน   ๒.นดย. วรเดช ศรีอําไพ 
๓.นดย. วัฒนแ สรุินทรแแกว   ๔.นดย. อรรถพล สมงาม 
๕.นดย. ปณต คลายจินดา   ๖.นดย. สรวิชญแ กุลวัฒนาพร 
๗.นดย. ภูรณิัฐ ทาคําวงศแ   ๘.นดย. ธรีภัทรแ นะมินิล 
๙.นดย. อิฐธิพงษแ เปรมไพศาล  ๑๐.นดย. องอาจ อัครพุทธิพร 
๑๑.นดย.หญิง ณัฐรดา ทองสงกุลภัทร  ๑๒.นดย.หญิง สกาวรัศมิ์ ดวงสิงหแ 
๑๓.นดย.หญิง เอกธีรา เกียรติวรางกูร  ๑๔.นดย.หญิง ทญา ถนัดกล 

 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๖๑ 

๑.นดย. เกรียงไกร ช่ืนประภารัตนแ  ๒.นดย. ประกาศติ แทงทอง 
๓.นดย. ศักรินทรแ นกขุนทอง   ๔.นดย. นรภัทร ตีระแพทยแ 
๕.นดย. ปภินวิทยแ ใจกวาง   ๖.นดย. อสันียแ อินทนิล 
๗.นดย. กฤตฤณ กลิ่นเสถียร   ๘.นดย. วทัญโู สงศิร ิ
๙.นดย. วุฒิพงศแ เจนบรุ ี   ๑๐.นดย. ธรรมธรณิน ถิ่นโพธิ ์
๑๑.นดย. จิรฏัฐแ จงปรัชญานนทแ  ๑๒.นดย.หญิง ณิชกมล อรณุศร ี
๑๓.นดย.หญิง วรปณฏัฎา มาปากลัด  ๑๔.นดย.หญิง ณัฐณิชา ปลื้มถนอม 
๑๕.นดย.หญิง ฐิติมา มาสาย    ๑๖.นดย.หญิง ภคพร เพชรสุก 
๑๗.นดย.หญิง ริลรพัชร เลาวกลุ 

 
 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๖๒ 
๑.นดย. ศรราม เหมทอง   ๒.นดย. กฤษณะ นิลพินิจ 
๓.นดย. ณภัทร กิติรตันแ   ๔.นดย. ทักษแดนยั ปวงละคร 
๕.นดย. ณัฐวุฒิ เจิดสกุล   ๖.นดย. ศภุณัฐ ทวีการไถ 
๗.นดย. ปณุณภพ ผดุผอง   ๘.นดย. วรีภัทร ลอยเจิ่ง 
๙.นดย. อัครชัย ศิริขํา   ๑๐.นดย.หญิง ปุญญิศา ชิโนวรรณ 
๑๑.นดย.หญิง นวพร คุมชาต ิ  ๑๒.นดย.หญิง  มานิตา สินธ ุ
๑๓.นดย.หญิง ศิริกัณยา เพิ่มทองมาก  ๑๔.นดย.หญิง ณัฐฏิการแ ทศพล 
๑๕.นดย.หญิง ธัญวรัตนแ เขยีวแกว    
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นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๖๓ 
๑.นดย. พสิิษฐแ ขันธเดช   ๒.นดย. ภาณุพงศแ เอี่ยมสอาด 
๓.นดย. ธนกฤต เเกวเพ็ชร   ๔.นดย. บณุยกร โพธิ์ชูชัชวาล 
๕.นดย. ฐปณวัชรแ รายศิร ิ   ๖.นดย. กนกภัณฑแ กนกเภตรา 
๗.นดย. สิริทัต แยมกลิ่น   ๘.นดย. สุทธิรักษแ ไชยบญัดิษฐ 
๙.นดย. รณกร ชางตอ   ๑๐.นดย. สุดวิชชา กตธิกรนันทแ 
๑๑.นดย.หญิง พิชชานันทแ ขันติยานันทแ  ๑๒.นดย.หญิง  ชฎลิรตันแ สละสาํล ี
๑๓.นดย.หญิง วันมาดา ประสาทศิลปพงษแ ๑๔.นดย.หญิง สุณสิา สวนมา 

 
 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น ๒๕๖๔ 
๑.นดย. อภสิิทธ์ิ วงหะกุล   ๒.นดย. กันตแ ลิ้มวรางกูร 
๓.นดย. วุฒิชัย นาคผิว   ๔.นดย. สุรพัศ เทศพุก 
๕.นดย. รัชชานนทแ ทรายคํา   ๖.นดย. ชญชแตะวัน ลอจงเฮง 
๗.นดย. ปใณณทัต ปใญโญชัย   ๘.นดย. อชิระ ณ ลําพูน 
๙.นดย. ญาณพัฒนแ พวงประดับ  ๑๐.นดย. พิติพัฒนแ อวนสอาด 
๑๑.นดย.หญิง ปภานัน วัฒนรัตนกุล  ๑๒.นดย.หญิง  โยษติา สมคัรการ 
๑๓.นดย.หญิง นภารตันแ ขําประสาท  ๑๔.นดย.หญิง วริยา ซื่อตรง  
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รายนามผู้สมัครเข้ารับราชการ กองดุริยางค์ทหารเรือ 

 

รับราชการปี ๒๔๕๖ 
๑.พันจาเอก เย็น  อองเอี่ยม 

รับราชการปี ๒๔๕๘ 
 ๑.นาวาตรี เทียม  โอบายะวาทยแ  ๒.จาเอก  เตมิ  โตสมบัติ  

รับราชการปี ๒๔๖๒ 
 ๑.เรือโท  แยมโภคา 

รับราชการปี ๒๔๖๓ 
 ๑.พันจาเอก เคลือบ  กําเนิดปาน  ๒.จาเอก เล็ก  ทรรทุรานนทแ 

รับราชการปี ๒๔๖๔ 
 ๑.พันจาเอก กรี  กลึงวิรัช   ๒.จาเอก ดํารง  อินทุประภา                                                                      
 ๓.พันจาเอก ช่ืน  เกิดเกรยีงบุญ  ๔.จาเอก ชิด  สามลฤกษแ                                                                              
 ๕.พันจาเอก ขัน  นาฏคาย ี   ๖.จาเอก เจือ  พุมขจร                                                                     
 ๗.เรือโท สุชากรณแ  ดุริยประสิทธแ  ๘.จาโท เวียน  เย็นเปี่ยม 

รับราชการปี ๒๔๖๕ 
 ๑.จาเอก ถม  สระสรม   ๒.เรือเอก แปลก  บูรณะเสน                                                                           
 ๓.พันจาเอก ชวน  สามลฤกษแ   ๔.จาเอก ประเสริฐ  แสงบุญเกิด 

รับราชการปี ๒๔๖๖ 
 ๑.จาเอก ผวน  วงษแสุทธิ ์   ๒.พันจาเอก เหม  ทองอยู                                                                           
 ๓.นาวาตรี จําเนียร  ศรีเพ็ชรแด ี  

รับราชการปี ๒๔๖๘ 
 ๑.เรือเอก เชื้อ  โพธิ์เย็น   ๒.เรือโท ฉัตร  ทรรทรุานนทแ 
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รับราชการปี 2469 
 ๑.จาเอก ณรงคแ  อุไรศร ี   ๒.จาเอก แถม  สะสม 

รับราชการปี ๒๔๗๐ 
 1.พันจาเอก วีระ  สดเสียง   ๒.พันจาเอก สมบูรณแ  นัครานนทแ 

รับราชการปี ๒๔๗๑ 
 ๑.เรือเอก แสวง  วิเศษสุด   ๒.นาวาตรี สมคัร  เศวตดิษ                                                                       
 ๓.พันจาเอก เฉลิม  ติ่งแยมศร ี  ๔.พันจาเอก ประสาน  โหมดวองไว                                                   
 ๕.เรือโท ดําริหแ  เดชอราม   ๖.พันจาเอก ประดิษฐ  โรหติาจล 

รับราชการปี ๒๔๗๒ 
 ๑.เรือเอก ธวัชชัย  คงประสิทธ์ิ  ๒.จาเอก ประภาศ  อ่ําลํายอง                                                                     
 ๓.เรือเอก พิภพ  ฉิมสําอาง 

รับราชการปี ๒๔๗๓ 
 ๑.นาวาตรี ประยูร  อองเอี่ยม   ๒.พันจาเอก วิชัย  ทับปรีชา 

รับราชการปี ๒๔๘๐ 
 ๑.จาเอก กมล  มาลยัมาลยแ   ๒.จาเอก ชิต  ศรีใส                                                                         
 ๓.นาวาตรี เฉลมิ  ทัศนกุล    ๔.พันจาเอก ไมตรี  พุมเสนาะ                                                               
 ๕.จาเอก เผือด  นักระนา 

รับราชการปี ๒๔๘๑ 
 ๑.นาวาตรี นิยม  นกเสวก   ๒.พันจาโท วัฒนา  โชควิสุทธิ์                                                                                    
 ๓.พันจาเอก สวสัดิ์  ปรยิวาที   ๔.เรือโท วิวัฒนแ  พงษแไชย                                                                                                          
 ๕.พันจาเอก สงา  พึ่งวิชา   ๖.จาเอก อาทร  บณุยรตัพันธุแ                                                                      
 ๗.จาเอก ปลั่ง  ปานชูเชิด   ๘.จาเอก หวาน  ทับปรีชา                                                     
 ๙.เรือตรี สมชัย  สงธาดา   ๑๐.จาเอก ประสงคแ  ภาคสุข 
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รับราชการปี ๒๔๘๒ 
 ๑.นาวาเอก หาญ  วิหคเหิร   ๒.เรือโท ยรรยง  แดงกูร                                                                                   
 ๓.พันจาเอก ประสิทธ์ิ  รัตนคงสุข  ๔.เรือเอก สละ  ภาคสุข                                                                      
 ๕.จาเอก เลิศ  หนอสัมฤทธ์ิ   ๖.จาเอก เนยีน  ชมวิเชียร                                                      
 ๗.พันจาเอก กิ่ง  พลอยเพ็ชรแ   ๘.จาเอก สนั่น  เขม็เพ็ชรแ                                                            
 ๙.พันจาเอก อุดม  เจมิศิร ิ   ๑๐.จาเอก เล็ก  ชอุมงาม 

รับราชการปี ๒๔๘๔ 
 ๑.จาเอก วีศักดิ์  วงศแพรหม 

รับราชการปี ๒๔๘๖ 
๑.นาวาตรี ลิขิต  แพรญาต ิ   ๒.เรือโท ถวิล  ฉิมบรรเลง                                                            
๓.จาเอก นอม  ตรัสใจธรรม   ๔.จาเอก โสภณ  พรั่งแกวพราย                                                       
๕.จาเอก ชาญ  เพ็ชรแเพ็ง   ๖.จาเอก อนันตแ  เพ็งแปูน                                                             
๗.พันจาเอก แถว  แจงจิตร   ๘.จาเอก สอน  เข็มช้ีสิน                                                              
๙.จาเอก เสง่ียม  ศรีการ   ๑๐.จาเอก พวงษแ  แสงแข      
๑๑.พันจาเอก ทศ  ลินิฐฎา   ๑๒.เรือเอก สมบูรณแ  แสงสนธิ                                           
๑๓.พันจาเอก สําเภา  เขียววิเชียร  ๑๔.พันจาเอก พรชัย  ใหญมีศักดิ์                                            
๑๕.พันจาเอก สมาน  ภาคสุข   ๑๖.พันจาเอก เสอื้อน  รื่นอารมณแ                                                    
๑๗.นาวาอากาศโท วิเชียร  อยูเกศ  ๑๘.จาโท อดุลยแ  ดุยสวสัดิ์                                                        
๑๙.เรือเอก ดําเนิน  อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๐.พันจาเอก แสวง  อินทวัตร                                                      
๒๑.นาวาตรี สมาน  สินธุอุสาหแ  ๒๒.นาวาตรี เกรยีงศกัดิ์  แสงชะอุม                                                 
๒๓.จาเอก บุญสืบ  พุกจรูญ   ๒๔.จาเอก แจม  เปี่ยมวาริน                                                                   
๒๕.จาเอก เฉลมิ  แกวสมัย   ๒๖.นาวาตรี ศลิปชัย  ลินิฐฎา                                                    
๒๗.พันจาเอก แสวง  ลินิฐฎา   ๒๘.จาเอก ชาญ  อินทรประเสริฐ 

รับราชการปี ๒๔๘๗ 
๑.เรือโท สมจติตแ  พึ่งไตรรัตนแ   ๒.นาวาตรี ประสิทธ์ิ  นีละสมิต                                                       
๓.พันจาเอก ปฺอก  สวัสดิ์ศุภผล  ๔.พันจาเอก บุญมี  วัชชะวิพุฒ                                                        
๕.จาเอก เฉลียว  เปลี่ยนทันผล  ๖.พันจาเอก สมุิตร  นอยเศรษฐแ                                                             
๗.จาเอก นิตยแ  บุณยกลิน   ๘.จาเอก ทิม  ฉิมสําอาง                                                                 
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๙.จาโท สอาด  เลอบุญ   ๑๐.จาเอก บุญ  หนูออน                                                              
๑๑.เรือตรี เจิม  ยิม้ละมาย   ๑๒.จาเอก บุญสม  หลังนาค                                                   
๑๓.พันจาเอก สําเภา  สมคัรงาน  ๑๔.พันจาเอก เจือ  รังแรงจิตร                                                  
๑๕.พันจาเอก หญิง ฉวีวรรณ  เปลี่ยนทันผล ๑๖.จาเอก แจม  พูลเกดิ  

รับราชการปี ๒๔๘๘ 
๑.พันจาเอก เริงศักดิ์  นิลอนันตแ  ๒.นาวาโท หยดุ  ดุริยะปใญญา                                                                  
๓.เรือโท เทียบ  สมสอาด   ๔.จาเอก สายณัฑแ  สายโอภาส                                                                            
๕.พันจาเอก ชลิต  ชะลอเลีย้ง   ๖.พันจาเอก นามชัย  นาประดิษฐแ                                                       
๗.จาเอก บุญธรรม  บุญรอด   ๘.จาเอก เล็ก  สมัครงาน                                                        
๙.จาโท สิงหแ  มิลินทาศัย   ๑๐.พันจาเอก ชอบ  เพ็ชรแเพ็ง 

 ๑๑.พันจาเอก บํารุง  รุงจรสั   ๑๒.นาวาตรี สมาน  แกวคง                                                
 ๑๓.พันจาเอก สมยศ  ทัศนพันธุแ  ๑๔.จาเอก หญิง สมใจ  ตัดจินดา                                       
 ๑๕.พันจาเอก สํารวย  ดิษเกษม 

รับราชการปี 2490 
 ๑.นาวาตรี จําลอง  มีลาภลน   ๒.เรือเอก ชลอ  กลีบพุฒ                                                                                                           
 ๓.เรือโท สวัสดิ์  บุญพิทักษแ   ๔.จาโท ประยรู  โพธ์ิเย็น                                                         
 ๕.จาเอก สาํอางคแ  เอี่ยมศร ี   ๖.พลอาสา ประจวบ  มากวิจิตร                                                                            
 ๗.พลอาสา พยอม  บางแวก   ๘.จาเอก บุญสง  วงษแนาวิน                                             
 ๙.พันจาเอก กฤษณแ  นอยหริัญ  ๑๐.จาเอก เจตนแ  โหราสุต                                                     
 ๑๑.เรือตรี สมพันธแ  อัมพุประภา  ๑๒.จาโท ชอุม  ศรีสุบิน                                                   
 ๑๓.จาเอก เลื่อน  นุตาคม   ๑๔.จาเอก เพลิน  ศรีวลัลภ                                              

๑๕.พันจาเอก ปรีชา  รอดเดช  ๑๖.จาเอก ถวิล  เรืองมาก                                              
 ๑๗.พันจาเอก ธวัช  ไพโรจนแ   ๑๘.เรือตรี จวน  มาเกิด                                                       
 ๑๙.เรือตรี ชลินทรแ  ชอบช่ืนสุข  ๒๐.เรือตรี วันชัย  ทองอุหยัด                                                  
 ๒๑.พันจาเอก สําราญ  ทองสวัสดิ ์  ๒๒.พันจาเอก สุรตันแ  ยุวนะวณิช                                 
 ๒๓.เรือตรี เชิด  หุตะวัฒนะ   ๒๔.จาเอก มลิ  ทองอุหยัด                                                  
 ๒๕.จาเอก ชวน  แชมชอย   ๒๖.จาเอก ทักษิณ  สังขแนาค                          
 ๒๗.จาเอก หมอมหลวง ณรงคแ ปราโมช  ๒๘.จาเอก ประสงคแ  พึ่งพา                                                  
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 ๒๙.จาเอก สรุินทรแ  ยาหิรณั   ๓๐.พลอาสา ประภัยศรี  คําชวยสิน                           
 ๓๑.นาวาตรี สําเภา  สนธิปใญญา 

รับราชการปี ๒๔๙๑ 
 ๑.พันจาเอก หญิง อุไรวรรณ  (คลายบรรเลง)  มิ่งขวัญชัย 

รับราชการปี ๒๔๙๓ 
 ๑.จาเอก หญิง สมจติตแ (ตัดจินดา) วิชิตนันทนแ ๒.นางสาว แพรวพรรณ  อนะมาน                                    
 ๓.พันจาเอก หญิง เอมอร(วิเศษสดุ)ศราภยัวานิช ๔.พันจาเอก ทองคํา  ปราโมทยแ 

รับราชการปี ๒๔๙๕ 
 ๑.จาเอก ประสิทธ์ิ  วีระเดชะ   ๒.นาวาตรี มนัส  เนยีมนํา                                                            
 ๓.พลอาสา เลศิศักดิ์  ปียะลักษณแ  ๔.นาวาโท ใจหาญ  นิยมแสง                                            
 ๕.พลอาสา เทียม  พงษแโสภา   ๖.จาเอก ดนัย  กาญจนประเวศ                                               
 ๗.พันจาเอก อําไพ  บัวกล่ํา   ๘.จาโท มงคล  นอมกรานตแ                                                
 ๙.จาเอก บุญเลิศ  ศรีฤกษแ   ๑๐.พลอาสา วิฑรูยแ  เอมเจริญ                                          
 ๑๑.นาวาตรี พยงคแ  มุกดา(ศลิปินแหงชาติ) ๑๒.จาโท ทักษิณ  แจมผล                                              
 ๑๓.พันจาเอก เนียน  วิชิตนันทนแ  ๑๔.จาเอก ขวัญ  สุวรรณะ  

๑๕.จาเอก ผล  วรศะริน (ผล ขาตะเกียบ)     

 หมายเหตุ  ขาราชการที่รับราชการดังกลาวขางตน จะใชคํานําหนาวา “พลอาสา”   
หรือคํายอหนาช่ือวา “พลฯ” และมิไดเปิดรับทุกปี  พลอาสาดุริยางคแทหารเรือ รุน ๒๔๙๕ นี้  
เป็นพลอาสารุนสุดทายซึ่งตอจากรุนนี้ก็คือ นักเรียนดุริยางคแทหารเรือ รุน ๒๔๙๗ อันถือไดวา
เป็นนักเรียนดุริยางคแ รุนแรก โดยรับสมัครบุคคลพลเรือนท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี
ที่ ๔  สวนคําวา “พลอาสาดุริยางคแทหารเรอื” เป็นคําที่นิยมเรียกขานกัน แตคําที่ใชในราชการ
คือ “นักเรียนอาสาเหลาดุริยางคแ” 
 นอกจากที่จะเริ่มรับ  นักเรียนดุริยางคแทหารเรือ แลว  กองดุริยางคแทหารเรือ         
ยังไดรับบุคคลอื่นๆ ที่มีความสามารถอีกตางหาก ทั้งการรับสมัคร การโอนจากหนวยอื่น     
พลทหารสมัครตอ  ควบคูไปกับการรับสมัครนักเรียนดุริยางคแทหารเรือ 
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รับราชการปี ๒๔๙๖ 
 ๑.เรือเอก หญิง สมศรี (มวงศรเขยีว) จริตพันธุแ   

๒.พันจาเอก สุคนธแ  แกวอําไพ (สุคนธแ  คิ้วเหลี่ยม)     
๓.จาเอก ช้ืน  มั่งทองคํา (ช้ืนแฉะ)  ๔.นายวิรุณ  เสนียแวงศแ ณ อยุธยา                                              
๕.จาเอก สุขุม  โหมดสกลุ ๖.นายดําริหแ  ณ  นคร 

รับราชการปี ๒๔๙๗ 
 ๑.นาวาตรี ประดิษฐแ  เลงรักษา  ๒.นายประดิษฐ  อุตตะมัง                                           
 ๓.นายปูอม  แจมริโต   ๔.เรือตรี เฉลิม  มลกุล                                      
 ๕.จาโท หญิง ศรีสอางคแ  ตรเีนตร  ๖.เรือตรี สมาน  ดาระกะพงษแ                                                     
 ๗.จาเอก หญิง ศรีวรรณ  ทองประสาร  ๘.เรือตรี บุญเลิศ  สุขมาก                                                             
 ๙.จาโท สกล  อองเอี่ยม   ๑๐.พันจาเอก วินัย  จินดาสุน                                                
 ๑๑.จาเอก ชูใจ  ดุริยะประณีต  ๑๒.จาเอก วิเชียร  พวงแตม                                            
 ๑๓.พันจาเอก วิเชียร  สุวรรณวัฒนแ  ๑๔.จาโท เฉลา  ชมกลิ่น                                                 
 ๑๕.นาย ประทวน  โตมร   ๑๖.เรือตรี ธวัช  รัตนโพธ์ิ                                                       
 ๑๗.พันจาเอก บุญสง  สมิตผลิน 

รับราชการปี ๒๔๙๘ 
 ๑.พันจาเอก เสง่ียม  เกิดลาภ 

รับราชการปี ๒๔๙๙ 
 ๑.จาโท หญิง จุฑาทิน  บงกชรัตนแ  ๒.นายจรัส  มไีฝ                                                         
 ๓.นายระวี  สิงหเนตรแ   ๔.นายนิน  อินพราม                                                                              
 ๕.นายทวี  พูลสวัสดิ ์   ๖.นายสุนทร  พิทักษแ                                                   
 ๗.จาเอก สมพูล  กอบการสวน  ๘.นายไพศาล  รตันกุล                                                 
 ๙.จาเอก วสันตแ  วาสนมานติยแ(จเอง หนาจเอย)    ๑๐.จาเอก ผาสุก  คงสถิตยแ 
 ๑๑.นายเจียก  แสงเครือ   ๑๒.นายแกว  เมฆหมอก                                                             
 ๑๓.นายประสิทธ์ิ  อวมสอาด   ๑๔.นายนงคแ  ศรีสวสัดิ์                                                      
 ๑๕.เรือตรี สุวิทยแ  แกวกระมล 
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รับราชการปี ๒๕๐๐ 
 ๑.นาวาโท อรุณ  พาทยกุล   ๒.พันจาเอก วชิระ  วงษแดนตรี                                                                   
 ๓.พันจาเอก สนอง  อ่ําแสง   ๔.เรือตรี สเุทพ  พูลสุขกล่าํ                                                  
 ๕.พันจาเอก สมาน  ดนตร ี

รับราชการปี ๒๕๐๑ 
 ๑.จาเอก ประเสริฐ  แสงบุญเกิด  ๒.จาเอก นิพนธแ  วรรณพินธุ                                                      
 ๓.จาโท หญิง วงจันทรแ  ไพโรจนแ  ๔.จาเอก หญิง สุพัฒนแ  บัวทั่ง 

รับราชการปี ๒๕๐๒ 
 ๑.นาวาตรี ปิยะพันธแ  สนิทวงศแ(ศลิปินแหงชาติ) ๒.จาเอก บุญสง  สุนทรโรหิต                                                
 ๓.จาโท หญิง สุภางคแ  ศิรริัตนแ  ๔.จาโท หญิง สมใจ  โชติตระกลู                                      
 ๕.นาวาโท อนันตแ  ลินิฐฎา   ๖.พันจาเอก สําเริง  ภาคสุข                                               
 ๗.จาเอก เกษฎา  ริดสาน   ๘.จาเอก เสวียง  บานใหญ                                       
 ๙.จาโท หญิง ขจี  สุวรรณ   ๑๐.จาเอก กั้นหยั่น  สุนทรกนิฐ                                    
 ๑๑.นายวินัย  พิมพแนอย   ๑๒.จาเอก สวง  ชมพูนิช                                                    
 ๑๓.พันจาเอก ตรเีพ็ชรแ  บุตะศิวิลยั  ๑๔.สิบเอก ทวี  พูลทรัพยแ                                                      
 ๑๕.จาเอก วัฒนา  ช่ืนสุวรรณ   ๑๖.จาโท ณรงคแ  รุงจรัส                                                           
 ๑๗.นาวาตรี มนสั พุกกะรตันแ   ๑๘.เรือตรี เมือง  บุญสมหวัง                                             
 ๑๙.เรือตรี ชนน  ศรีคงรักษแ   ๒๐.พันจาเอก เฉลา  ประกอบสุข                                           
 ๒๑.จาเอก สาโรจนแ  เสมทรัพนแ  ๒๒.จาเอก วิเชียร  ชูตระกูล                                            
 ๒๓.จาเอก เล็ก  สิงหแบุระอุดม 

รับราชการปี ๒๕๐๓ 
 ๑.จาเอก นิรันดรแ  ระพีนันทแ   ๒.พันจาเอก จรูญ  ยามชวง 
 ๓.เรือตรี บุญชัย  สังขแทอง   ๔.พันจาเอก อารมณแ  เกษศรี                                                
 ๕.เรือตรี  อนุวัตร  ฟใกเปี่ยม   6.พันจาเอก เฉลียว  ปานหยวก                                                                 
 ๗.เรือเอก เฉลิมชัย  รตันะแสนสุข  ๘.จาโท วิชาญ  จารุพันธแ                                                         
 ๙.เรือโท วิฑิตยแ  อิงคเวทยแ   ๑๐.จาเอก ปราบ  แกวงาม                                          
 ๑๑.จาเอก วีระ  ร  ประเสริฐ   ๑๒.นาวาเอก สราญ  เรืองณรงคแ                                      
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 ๑๓.จาเอก สรุินทรแ  เล็กแคลวภยั  ๑๔.จาเอก นิวัฒนแ  ถนอมรัตนแ                                             
 ๑๕.นาวาตรี สมพงษแ  ไตรวงศา  ๑๖.จาเอก สมบูรณแ  บัวจีน 

รับราชการปี ๒๕๐๔ 
 ๑.จาเอก กลา  นาคะมนัง   ๒.จาเอก หญิง ศรีวรรณ  ตันกลุ                                        
 ๓.จาเอก หญิง อรวรรณ  เนตรายน  ๔.เรอืตรี หญิง จริาภรณแ  ทองทิพยแ                               

๕.จาเอก อุดม  ภักด ี   ๖.จาเอก สมพงษแ  เปี่ยมนุม 

รับราชการปี 2505 
 ๑.นาวาตรี หญิง นันทา  ตุงคะสถาน  ๒.จาเอก หญิง พูนสุข  อติรัตนแ                                                        
 ๓.เรือตรี หญิง สวางวิชญแ  เรือนรงัสี  ๔.จาเอก ชะโอด  ศรีนางแยม                                   
 ๕.พันจาเอก หญิง สมพันธแ  รัตนวาร 

รับราชการปี ๒๕๐๖ 
 ๑.เรือตรี หญิง ชยาศรี  วสวานนทแ  ๒.จาเอก จงกล  ศุขสายชล 

รับราชการปี ๒๕๐๗ 
 ๑.เรือเอก เล็ก  เกตรา 

รับราชการปี ๒๕๐๘ 
 ๑.จาตรี หญิง ระวิวงษแ  วิศวโยธิน 

รับราชการปี ๒๕๐๙ 
 ๑.จาเอก อารียแ  ศุขสายชล   ๒.เรือตรี อัมพร  มณีสงคแ 

๓.พันจาเอก หญิง จินตนา  เมตตาจิตตแ         ๔.จาโท ลมูล  ไทรทอง 

รับราชการปี ๒๕๑๐ 
 ๑.จาโท หญิง สุธารณแ  บัวท่ีง 

รับราชการปี ๒๕๑๑ 
 ๑.นาวาตรี สมศักดิ์  เอกบุตร   ๒.จาเอก หญิง ชยุดี  วสวานนทแ 
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รับราชการปี ๒๕๑๔ 
 ๑.พลเรือตรี หญิง ธาราวดี(ธรีธร) ฆโนทัย ๒.นาวาโท ดิเรก  กลาหาญ 

รับราชการปี ๒๕๑๕ 
 ๑.เรือตรี หญิง เลี่ยมลักษณแ  สังขแจุย 

รับราชการปี ๒๕๑๖ 
 ๑.เรือตรี สุชีพ  หอมประเสริฐ   ๒.พันจาเอก สมาน  แกวละเอียด 

รับราชการปี ๒๕๑๗ 
 ๑.พันจาเอก อุไร  ชัยสงคราม   ๒.จาเอก บุญชู  พฤกษาชาติ 

รับราชการปี ๒๕๑๘ 
 ๑.จาตรี หญิง วีณา  เจริญพานิช 

รับราชการปี ๒๕๒๔ 
 ๑.เรือโท อนุชา  เปรมานนทแ   ๒.พันจาเอก ประกอบ  กรการ 

รับราชการปี ๒๕๒๖ 
๑.จาโท หญิง สุมล  ศรีประพัฒนแ  ๒.จาเอก ธวัชชัย  เข็มตน                                               
๓.จาโท หญิง ศิริวรรณ  อุณหนันทแ  ๔.เรือเอก ประยรู  มุยจีน 

รับราชการปี ๒๕๒๗ 
 ๑.เรือตรี สันติ  ลุนเผ (ศิลปินแหงชาติ)  ๒.จาเอก มนตรี  ดนตรีเจริญ                                                 
 ๓.เรือตรี ฉลอง  เทียนทรัพยแ   ๔.จาโท สุวรรณ  ศาสนนันทแ                                                  
 ๕.จาเอก มานะ  สมรรคนฏั   ๖.จาเอก อมรรัตนแ  จันทรแแกว                                           
 ๗.จาเอก หญิง ทัศนา  มนัสตรง  ๘.เรือเอก หญิง สาทิพยแ  นวมศิริ                                             
 9.นางสาว สุชาดา  นวลแฟง   ๑๐.จาเอก โกศล  ใจแกว  
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รับราชการปี ๒๕๒๘ 
 ๑.จาตรี หญิง ชบา  เมฆสุวรรณ  ๒.จาเอก ดิเรก  ทองเขียว 

 หมายเหตุ  ในปีนี้ มีขาราชการจาก สวนเครื่องชวยฝึก  รร.พลทหาร โอนสังกัดเป็น
เหลา ดย. จํานวน 3 นาย คือ  

๑.เรือโท อรุณ  ขัดเกลา     ๒.เรือตรี ชะเณ  หลวงพนัง   
๓.จาเอก บุญมา  พุทธศร ี

รับราชการปี ๒๕๒๙ 
 ๑.พันจาเอก ดิเรก  อตัญท ี   ๒.จาเอก ธนาสิน  ภูวนัย 

รับราชการปี ๒๕๓๑ 
 ๑.พันจาเอก ชัยนรินทรแ  แถมมีทรพัยแ  ๒.พันจาเอก สมเดช  แมนขํา  

รับราชการปี ๒๕๓๒ 
 ๑.พลเรือตรี หญิง สารภี  มูสิกอุปถัมภแ  ๒.พนัจาเอก หญิง อังคณา  อวนล่ํา 
     ๓.พันจาเอก หญิง ธัญรัศมแ  แถมมทีรัพยแ ๔.พันจาเอก วิเชียร  สังขแสุวรรณ 

๕.พันจาเอก หญิง กชภัท  นุชทรัพยแ 

รับราชการปี ๒๕๓๓ 
 ๑.จาเอก บุญยวัทนแ  ขาวลออ   ๒.จาเอก ถาวร  ภูตระกลูพันธุแ                                           
 ๓.พันจาเอก สุกรี  กิตติอุดม 

รับราชการปี ๒๕๓๔ 
 ๑.พันจาเอก พีระวรรตนแ  สังขแสุวรรณ  ๒.จาเอก สังวร  เสือขํา                                                           
 ๓.จาเอก อภิชาติ  สถิตยแ 

รับราชการปี ๒๕๓๕ 
 ๑.พันจาเอก หญิง เนตรดาว  คลังสิน  ๒.จาเอก มณัฑนา  นิตยไสว 

รับราชการปี ๒๕๓๖ 
 ๑.จาเอก เพลิน  นาคเปูา 
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รับราชการปี ๒๕๓๗ 
 ๑.จาเอก หญิง กาญจนา  เลศิฤทธิ์วิมานแมน ๒.จาเอก หญิง กันยาวียแ  สวางศิลป 

รับราชการปี ๒๕๓๙ 
 ๑.นาวาเอก พฤธิธร  สุมติร   ๓.พันจาเอก พนม  ผลดี                                                      
 ๒.พันจาโท ภมร  บุญยัง   ๔.จาเอก ธนัช  พวงสุวรรณ 

รับราชการปี ๒๕๔๐ 
 ๑.นาวาตรี นบ  ประทีปะเสน   ๒.จาเอก สนั่น  กันนอย 

รับราชการปี ๒๕๔๑ 
 ๑.จาเอก จักกฤษณแ  วัฒนากูล  ๒.จาเอก ปราโมทยแ  แกวฉาย                                        
 ๓.จาเอก สาํริด  อวนล่ํา 

รับราชการปี ๒๕๔๔ 
 ๑.จาเอก ปิยะพงศแ  คงมั่น 

รับราชการปี ๒๕๔๕ 
 ๑.จาโท หญิง มยุรี  ชโลธร 

รับราชการปี ๒๕๕๓ 
 ๑.เรือเอก ณท  เจรญิรักษแ   ๒.จาเอก มาโนช  แสวงศิลป 

รับราชการปี ๒๕๕๔ 
 ๑.เรือเอก หญิง อนพัทยแ  ขจิตสุวรรณ  ๒.จาเอก วินัย  นรเหรียญ 

รับราชการปี ๒๕๕๖ 
 ๑.เรือเอก อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย   ๒.นางสาว พัชราวลยั  วิมลสถิต 
 ๓.นางสาว กรรณิการแ  ทองภูธรณแ 

รับราชการปี ๒๕๕๗ 
 ๑.นางสาว ณัฐธิดา  อักษรชู   ๒.นางสาว ชมพูนุช  ฤทธิแสง 
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รับราชการปี ๒๕๕๙ 
๑.เรือโทหญิง พัชรพร  เกตสุิร ิ  ๒.จาตรี ธีรภัทร  บุญจิต  

รับราชการปี ๒๕๖๐ 
๑.เรือโท ยุทธิพล  บุนนาค 

รับราชการปี ๒๕๖๒ 
๑.เรือตรี นรวิชญแ  สัมภวะผล 

รับราชการปี ๒๕๖๓ 
๑.จาตรีหญิง กัญญกุลณัช  ลาวเกษม 
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เร่ืองเล่า..ชาวดุริยางค์ทหารเรือ 
 กองดุริยางคแทหารเรือ  ไดมีการกอตั้งมาตั้งแตกอนตั้งหนวยทหารเรือเป็น
กรมทหารเรือ โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแตการกอตั้ง “กรมทหารแตรมะรีน” โดยไดเริ่มกอตั้ง
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2421 รวมระยะเวลายาวนานถึง 140 ปี และเริ่ม
มีอัตรากําลังในกองทัพเรือเมื่อปีพุทธศักราช 2448 มีชื่อวา”กองแตร” ขึ้นกับกรม
ทหารเรือฝุายบก มีนายเรือโทผูชวย (เรือเอก) หลวงพิมลเสนี (หลํา) เป็นผูบังคับกองแตร  
กองแตรวงทหารเรือในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมากยิ่งกวากองแตรของที่อ่ืนๆแมแตกองแตร
วงมหาดเล็กรักษารพระองคแ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังไดขอ
นายทหารดุริยางคแทหารเรือไปเป็นผูบังคับบัญชาแตรวง 
   ประเทศไทยในสมัยนั้น มีแตรวงทหารเรือและทหารบกเทานั้น ของเอกชนไม
มี คงมีแตวงปี่พาทยแกับมโหรี แตรทหารเรือเพลงฝรั่งเกงเป็นที่หนึ่ง เพราะครูเป็นฝรั่ง   
สวนแตรทหารบกเกงเพลงไทย เพราะครูเป็นคนไทย เวลาบาย 4 โมงครึ่ง ทหารเรือก็
ไปตั้งวงบรรเลงที่หนากรมทหารเรือ บรรเลงจนถึงเวลาธงลง ทหารบกก็ไปตั้งวงบรรเลง
ที่หนากระทรวงกลาโหมเชนเดียวกัน พอถึงเวลาเลิกงาน ขาราชการกระทรวงทบวง
กรมตางๆ ก็จะพากันไปฟใงการบรรเลง ใครชอบเพลงฝรั่งก็ไปฟใงทหารเรือ ใครชอบ
เพลงไทยก็ไปฟใงทหารบก บางครั้งจะมีการแขงขันกัน ถาเพลงไทยทหารเรือจะแพ ถา
เพลงฝรั่งทหารเรือชนะ มาวันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสําราญพระราช
หฤทัย มีรับสั่งใหแตรวงทหารเรือ และแตรวงทหารบก บรรเลงเพลงแขงขันกัน ถาวง
ใดชนะจะใหรางวัล ทั้ง 2 วง ตั้งวงใกลกัน บริเวณริมสระน้ําพระราชวังบางปะอิน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประทับเป็นองคแประธาน บรรเลงกันวงละเพลงสลับกัน
ตั้งแตง 4 โมงเย็น จนถึงย่ําค่ํา พอถึงเพลงชิงรางวัลก็ใหทหารบกบรรเลงกอน บรรเลง
ไปไดสักครู   รอยเอกฟุสโก ครูแตรวงทหารเรือ ก็ควักเอามะนาวมาจากกระเปาเสื้อ 1 
ลูก ผา 2 ชิ้น จิ้มเกลือคลุกน้ําตาล รับประทานตอหนาแตรวงทหารบก ทําปากคอ
ซู฿ดซี๊ด  แตรทหารบกเห็นเขาน้ําลายไหลเขาไปในทอลมแตรดังฟูดแฟด เปุาตอไมได ก็
ไมรูเรื่องวาเป็นเพลงอะไร  ถึงคราวแตรทหารเรือบรรเลงบางก็ดังชัดเจน ไพเราะนาฟใง   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระสรวล รับสั่งวา ทหารเรือเกงมาก ใหเป็นที่ 1  
แลวพระราชทานรางวัลผาหมขนหนูคนละ 1 ผืน เงินคนละ 1 ตําลึง (12 บาท)
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 กองดุริยางคแทหารเรือ  ไดมีการพัฒนากาวหนามาเป็นลํ าดับ  มี
ผูบังคับบัญชารวมถึงปใจจุบัน 29 คน สมัยกอนมีการรับสมัครบุคคลพลเรือนเขา
เป็นนักดนตรี ทั้งผูที่เป็นมาแลวและไมเป็นเขามาฝึกหัด โดยจะนั่งคูกับผูเกงแลว  
ฝึกสวนตัวบาง ฝึกกับวงบาง  ตอมาจึงไดจัดตั้งเป็นโรงเรียนดุริยางคแ เมื่อปี 2497  
โดยรับบุคคลพลเรือนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับไดเพียง 3 รุน คือรุน 2497, 
2499 และรุน 2500 จึงไดเริ่มรับนักเรียนดุริยางคแตามหลักสูตรใหม รับผูจบชั้น
ประถมปีที่ 7 ตั้งแตปี 2503 เป็นตนมา จนถึงปี 2553 จบการศึกษาไดรับการ
แตงตั้งยศเป็น “จาตรี” มีการงดรับในปี 2504 และ ในระหวางชวงเวลาดังกลาว 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ ที่ควรทราบคือ ปี 2510 เริ่มมีการรับนักเรียน
ดุริยางคแหญิง รุนแรก ปี 2513 ถึงปี 2522 ผูที่จบการศึกษาไดรับการแตงตั้งยศ
เป็น “จาโท”  ปี 2517 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอักษรยอนําหนาชื่อ จาก “นรด.” มา
เป็น “นดย.” ตอมาในปี 2522 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครจากผูสําเร็จ
การศึกษา ชั้นประถมปีที่ 7 กลับมาเป็นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปี 2554 ถึง 
2556 ไดงดรับสมัคร เพ่ือเปลี่ยนหลักสูตรจาก 6 ชั้นการศึกษา เหลือ 3 ชั้น
การศึกษา โดยเริ่มรับนักเรียนดุริยางคแหลักสูตรใหมที่จบชั้น ม.3 เป็นรุนแรก ในปี 
2557 รวมแลว กองดุริยางคแทหารเรือ ไดมีการรับสมัครนักเรียนดุริยางคแรวมแลว 
58 รุน แตละรุนมีจํานวนไมแนนอน แลวแตจํานวนอัตราที่รองรับ และการปฏิบัติ
เครื่องในรุนกอนๆ จะมีครูและกรรมการพิจารณานักเรียนผูใด ควรจะปฏิบัติเครื่อง
ใด ในชั้นปีที่ 2 แตในหลักสูตรใหมจะใชวิธีรับสมัครผูที่เป็นมาแลว และจะรับสมัคร
เป็นชนิดของเครื่อง  

กําลังพลของกองดุริยางคแทหารเรือนั้น มีทั้งที่สมัครเขารับราชการ จาก 
การโอน การยาย พลทหารประจําการสมัครตอ  และนักเรียนดุริยางคแ แตละ
บุคคลเมื่อเขามารับราชการในกองดุริยางคแทหารเรือแลวถือเป็นศิษยแดุริยางคแ
เหมือนกัน  ชีวิตในรั้วสีแสดนี้มีทั้งสนุกสนาน สมหวัง ผิดหวัง แตพวกเราก็อดทน 
ฝุาฟใน แกปใญหามาดวยกัน นับเป็นความภูมิใจของพวกเรา และสิ่งที่เราควร     
ยกยอง เทิดทูน สักการะ และชื่นชม ในความเป็นดุริยางคแทหารเรือ พอสังเขปดังนี้                                                                                               
พระบารมีปกเกลาฯ ยอมเป็นที่ทราบกันดีวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       
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รัชกลาที่ 9 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงชื่นชมวงดนตรีของ
ทหารเรือ เป็นอยางมาก จะเห็นไดวาพระองคแ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ใหวง
ดนตรีทหารเรือ เขาบรรเลงถวายในงานตางๆ เชน พระราชทานเลี้ยงพระราช
อาคันตุกะ กาชาดคอนเสิรแต งานพระราชทานเพลิงศพแกวีรชน พลเรือน ตํารวจ 
และทหาร โดยใชชื่อวา วงดนตรีพระราชทาน” และการบันทึกเสียงเพลงรักชาติ 
นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงมีพระราชดํารัสในวโรกาสตางๆ 
อีกหลายครั้ง เชน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2529 พลเรือเอก นิพนธแ ศิริธร อดีต        
ผูบัญชาการทหารเรือ พรอมคณะ ไดเขาเฝูาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          
เพ่ือทูลเกลาฯ ถวายเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องลมทองเหลือง จํานวน 26 ชิ้น ที่
หมดสภาพในการใชงานแลว เพ่ือทรงจักตั้งพิพิธภัณฑแเครื่องดนตรีสากลนานาสมัย   
อีกท้ังมีพระราชประสงคแที่จะทรงนําเครื่องดนตรีเกาที่มิไดใชงานแลวนี้  มาซอมทํา
เพ่ือใชฝึกสอนขาราชบริพารในพระองคแ ใหสามารถบรรเลง และรวมตัวเป็นวง
ดนตรีได ซึ่งพระราชดํารัสที่ทรงมีกับผูบัญชาการทหารเรือ และคณะ  มีความตอน
หนึ่งวา “ทหารเรือมีเครื่องเกาๆ มาก   ควรจัดพิพิธภัณฑแไว” 

พระราชดํารัสตอนหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมีตอ 
นาวาเอก วีระพันธแ วอกลาง (ยศขณะนั้น) ผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ ผูควบคุม
วงดุริยางคแราชนาวี ในงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ํา เพ่ือเป็นเกียรติแก  
ประธานาธิบดี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2541  
เวลาประมาณ 2200 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  โดยวงดุริยางคแราชนาวี ไดจัด
วง 20 ชิ้น ถวาย การบรรเลง 

ในหลวง  “วงขนาดนี้  กําลังดี”  
น.อ.วีระพันธ์ฯ  “วันนี้  ขาพระพุทธเจา  คัดคนดีมีฝีมือเขามาบรรเลง”                                               

 ในหลวง  “เสียงดี  ฟใงตรงโนนก็เสียงดี  (ที่ประทับเสวย)”  

นอกจากที่กลาวมาแลวนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่องดนตรี จํานวน 3 ชิ้น  ดังนี้  
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 เมื่อ 7 มิถุนายน  2507 ระหวางเวลา 1600 ถึง 2000 ณ โรงละคร
โรงเรียนจิตรลดา มีการบรรเลงเพลงบัลเลตแชุดมโนราหแ เป็นสวนพระองคแ  โดยวง
ดุริยางคแราชนาวี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงแซ็กโซโฟนรวมกับวง
ดุริยางคแราชนาวีดวย หลังจากบรรเลงแลว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ    
พระราชทานเลี้ยงน้ําชาแกนักดนตรี พรอมทั้งพระราชทานปี่คลาริเนต ใหแกวง
ดุริยางคแราชนาวีดวย 

วันที่ 1 กันยายน 2509 เวลา 1700 ณ พระตําหนัก พระราชวังดุสิต      
มีการซอมเพลงพระราชนิพนธแมโนราหแ เป็นการสวนพระองคแ โดยวงดุริยางคแราช
นาวี  รวมกับวงดนตรีของสถานีวิทยุ อ.ส. พระองคแไดทรงแซ็กโซโฟนรวมดวย  
และในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานปี่โอโบ ใหกับวงดุริยางคแ
ราชนาวี และทรงมีพระราชดํารัสวา “ใหไวเพ่ือเขาคูกับคันเกาที่ฉันไดใหไว หวังวา
ของใหมจะตองดีกวาของเกา” 

วันที่ 25  มิถุนายน  2516 พระบาทสมเด็ จพระ เจ าอยู หั ว   ไดทร ง
พระราชทานปี่บาสซูน ใหกับ 

วงดุริยางคแราชนาวี หลังจากเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการ
แสดงกาชาดคอนเสิรแต พลเรือเอก หมอมหลวง อัสนี ปราโมช ไดกลาวไววา       
บาสซูน เสียงมันไมดี พระองคแทานอุตสาหแไปสั่งซื้อมา ดวยพระทรัพยแ พระองคแเอง 
โดยทรงรับสั่งใหผมไดยินวา “ฉันให้ไปแล้ว อย่าเอาเค้าไปบูชานะ เอาไปใช้นะ  
ใช้งานนะ” 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให
วงดุริยางคแราชนาวีไดเขาไปบันทึกเสียงเพลงรักชาติ ประมาณ 40 เพลง ณ ศาลาดุ
สิดาลัย พรอมกันนี้ก็ไดพระราชทานเงิน จํานวนหนึ่ง ไวเป็นกองทุนใหกองดุริยางคแ
ทหารเรือ  และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11  
สิงหาคม 2537 เวลาประมาณ 1600 ณ ศาลาดุสิดาลัย มีพระราชดํารัสตอนหนึ่ง  
ที่ทรงมีตอพสกนิกร ทั้งทหาร ตํารวจ พลเรือน และประชาชน ความวา “ขอแถม
อีกนิดหนึ่ง วงดนตรีทหารเรือ เล่นเพลงสรรเสริญฯ เพราะเหลือเกิน แล้วก็ขอ
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แถมว่า เสด็จฯ ไปไหนทั่วโลก สมัยเม่ือ 20 ปีมาแล้ว ก็มีเพลงสรรเสริญพระ
บารมีโดยต่างชาติเล่น ทุกแห่งทุกคนบอกเพลงสรรเสริญพระบารมี ของ
ประเทศไทยนี่เพราะเกลือเกิน เราไม่ได้ไปถามเลย เขาบอก แหม.. เพลง
สรรเสริญฯ ของเมืองไทยนี่เพราะเหลือเกิน เศร้าๆ แต่มีความสง่า เยือกเย็น  
เขาว่าอย่างนั้น ก็เลยมาคุยต่อ ขอบคุณค่ะ” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดทรงพระกรุณาตอ
วงดุริยางคแราชนาวี โดยทรงระนาดฝรั่งกับวงดุริยางคแราชนาวี  ในการแสดงกาชาด
คอนเสิรแต ครั้งที่ 23 ในเพลงลาวดวงเดือน และเพลงเขมรไทรโยค ซึ่งกอนหนานี้ก็
เคยทรงเครื่องดนตรี ทรัทเป็ต รวมกับวงดุริยางคแราชนาวีในเพลงมารแช บริพัตร ใน
การแสดงกาชาดคอนเสิรแต ครั้งที่ 22  เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2532 ณ หอประชุม
ศูนยแวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณแ ก็ทรงมีพระเมตตากับ
วงดุริยางคแทหารเรือใหบรรเลงรวมกับพระองคแทาน  ในคอนเสิรแต สายสัมพันธแสอง
แผนดิน หลายครั้ง ศูนยแรวมใจ กองดุริยางคแทหารเรือ มีสิ่งศักดิ์สิทธแที่คอยปกปใก
รักษาหลายอยาง ที่เราชาวดุริยางคแ ใหความนับถือ ดังนี้ 

หลวงพ่อด า พระพุทธรูปเกาแก ที่อยูคูกับกองดุริยางคแทหารเรือ ตั้งแต
กอนปี 2487 ลักษณะ สรางจากเนื้อสําริด ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 11 นิ้ว ฐาน
กวาง 14 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 23 นิ้ว นาวาเอกภิญโญ  พงษแสมรวย  
ไดอัญเชิญมาประดิษฐานไวที่กองดุริยางคแทหารเรือ ซึ่งมีประวัติที่เลาตอๆ กันมาวา
มีชาวบานไปทอดแหหาปลา ที่บริเวณปากคลองมอญ และมีพระพุทธรูปติดแห
ขึ้นมา จึงไดนําพระพุทธรูปไปวางไวที่ใตตนไม ตอมามีผูมาพบเห็นจึงไดขอมาและ
มอบให นาวาเอกภิญโญ พงษแสมรวย ผูบังคับกองฯ ในขณะนั้น (ชาวบานที่
ทอดแหได มิไดนับถือพุทธ) ซึ่งกองดุริยางคแทหารเรือ ในสมัยนั้นอยูใกลๆ คืออยูติด
กับวัดวงศมูลฯ ซึ่งเหลือแตอยูในบริเวณกรมอูทหารเรือ ในปใจจุบัน จนกระทั่งปี 
2501 ไดมีการยายกองดุริยางคแทหารเรือ มาอยูในวังนันทอุทยาน จึงไดอัญเชิญมา
ประดิษฐาน ณ ที่ตั้งกองฯใหม จนถึงปใจจุบัน ในดานอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยแขาราชการ
หลายคนไดประสบพบเห็นอยูเสมอ  
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พระอนุสาวรีย์ พระบิดากองทัพเรือไทย พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ประดิษฐาน ณ ลาน
เอนกประสงคแ กองดุริยางคแทหารเรือ ดําเนินการสรางโดย นาวาเอก ประสาน 
จันทรัศมี (ยศขณะนั้น) ผูบังคับกองฯ สรางจากทองเหลืองปลอกกระสุนปืน จาก
กรมสรรพาวุธทหารเรือ ขออนุมัติตําบลที่เพ่ือประดิษฐาน ตามบันทึก ดย.ทร ที่ 
กห ๐๕๑๓.๓/๓๙๖ ลง ๒๙ มี.ค. ๓๔ ทําพิธีเททองเมื่อ 19 พ.ย.33 ณ โรงหลอ
พรหมรังสี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พิธีพุทธาภิเษก มีขึ้นเมื่อวันเสารแ
ที่ 29 ธ.ค.33 ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนแเทพวราราม พิธีอัญเชิญมาประดิษฐานบน
พระแทน วันจันทรแที่ 19 ส.ค.34 เวลา 09.09.39 น. โดยนาวาเอก ประสาน     
จันทรัศมี เป็นประธานฯ ตอมามีพิธีเปิดพระอนุสาวรียแ ในวันศุกรแที่ 23 ส.ค.34 
เวลา 10.49 น. โดยพลเรือเอก ประพัฒนแ  กฤษณจันทรแ ผูบัญชาการทหารเรือ  
เป็นประธานในพิธี 

  พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจาแหงศิลปะ มีกายสีแดงสัมฤทธิ์ มีหนาเป็น
ชาง มี 4 มือ มงกุฎทรงเทริดน้ําเตากลม เป็นเทวโอรสของพระอิศวรกับพระอุมา 
เป็นเทพเจาที่บรรดาศิลปินทุกแขนง ใหความเคารพนับถือ และกราบไหวบูชา                                                                                                                             
 ในปี พ.ศ. 2544 นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต (ยศขณะนั้น) ซึ่งไดรับ
คําสั่งใหมารับหนาที่ผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ ไดมีโอกาสเขาเฝูา สมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือขอใหทรงประทานพร
เป็นศิริมงคล ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม สมเด็จพระสังฆราช ทรงตรัสถึงองคแพระ
พิฆเนศวร ที่กองดุริยางคแทหารเรือ วาควรที่จะนํามาประดิษฐานในตําบลที่  ที่เห็น
เดนชัดเพ่ือผูคนไดกราบไหวและสักการบูชา ซึ่งนับเป็นเรื่องที่นาอัศจรรยแเป็นอยาง
ยิ่ง ที่พระองคแทรงทราบวา กองดุริยางคแทหารเรือ มีองคแพระพิฆเนศวร และ
ประดิษฐานอยูในหองพระ ไมคอยมีผูใดไดพบเห็น  

หลังจากนั้นตอมา นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต ผูบังคับกองดุริยางคแ
ทหารเรือ ไดดําเนินการสรางพระแทนเพ่ือประดิษฐานองคแพระพิฆเนศวร ใหเห็น
เดนชัด บริเวณหนาประตูทางเขา กองดุริยางคแทหารเรือ เพ่ื อใหขาราชการ  
นักเรียนดุริยางคแ และบุคคลทั่วไปไดสักการะเสริมศิริมงคลอยางทั่วถึงกัน                                       
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 พระต าหนักรพีพัฒน์ – วัฒนา เป็นพระตําหนักที่เป็นเรือนไมสัก 2 ชั้น 2 
หลัง มีชานชั้น 2 เชื่อมถึงกัน ตามเชิงชายติดลูกไม เสาภายในแตงหัวเสา และฐาน
เป็นรูปบัวคว่ําบัวหงาย มีบันไดขึ้นลง บันไดเดียวกัน เป็นพระตําหนักหนึ่งใน
พระราชวังนันทอุทยาน เคยเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  เมื่อครั้งดํารงพระอิศริยยศเป็นที่สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟูา
จุฬาลงกรณแ และ เจาคุณพระประยูรวงศแ (แพ) อยูชั่วระยะหนึ่ง 

ตอมา เมื่อกองทัพเรือไดรับพระราชทานที่วังนันทอุทยาน และในปี 2501   
กองดุริยางคแทหารเรือ ไดยายมาใชประโยชนแ โดยเริ่มแรกตําหนักวัฒนา ชั้นลางให
วงดนตรีไทยเป็นที่ฝึกซอม ชั้น 2 เป็นคลังเครื่องดนตรี ชั้นบนพระตําหนักรพีพัฒนแ 
เป็นหมวดซอวงที่ 1  

ในสมัย นาวาเอก สําเร็จ นิยมเดช  เป็นผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ     
ในชวงระหวางปลายปี 2511 ไดมีการรื้อพระตําหนักฯ โดยกองทัพเรือไดอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือทําการกอสรางอาคารหอดุริยางคแ เป็นตึก 3 ชั้น เนื่องจากสถานที่
ในการปฏิบัติราชการแออัด คับแคบ 

ตอมาในปี 2529 นาวาเอก วรจิตตแ  สิทธิโยธาคาร ผูบังคับกองดุริยางคแ
ทหารเรือ ในขณะนั้น ไดพิจารณาเห็นควรที่จะสราง ตําหนักรพีพัฒนแ-วัฒนา เป็น
ศาลจําลองยอสวน เพ่ือใหเป็นที่สถิตของเจาที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองใหชาว
กองดุริยางคแทหารเรือ ไดอยูดวยความรมเย็นเป็นสุข อีกทั้งเพ่ือใหคนรุนหลังได
รูจักรูปราง และลักษณะของพระตําหนักฯ จึงมอบหมายให เรือตรี ชลินทรแ ชอบชื่นสุข   
และเรือตรี สุวิทยแ แกวกระมล เป็นผูดําเนินการสราง  

ปใจจุบัน พระตําหนักรพีพัฒนแ-วัฒนา ศาลจําลองยอสวน ประดิษฐานอยู
ขางสโมสรคีตนาวี  ริมคลองมอญ 

เศียรเทวบูชา  สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ อีกสิ่ งหนึ่ งก็คือ เศียรพอครู เทพตางๆ            
ที่ประดิษฐานอยูในหองพระ เมื่อมีพิธีไหวครูดนตรีและนาฏศิลปประจําปี  ก็จะมี
การอัญเชิญมาในสถานที่ประกอบพิธี ปรากฏตามหลักฐานวา มีการสรางเศียรครู
ขึ้นมาเพ่ือใชในพิธีไหวครูดนตรีของกองดุริยางคแทหารเรือ ตั้งแตปี  2446 โดย 
ทูลกระหมอมบริพัตร (จอมพลเรือ สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ เจาฟูาบริพัตรสุขุมพันธุแ    
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กรมพระนครสวรรคแวรพินิต)เป็นองคแผูริเริ่มทําพิธี ซึ่งพระองคแทานและพระยา
ประสานดุริยศัพทแ เป็นผูอานโองการนําไหวครู  จากนั้นก็ไดถือปฏิบัติสืบตอกัน
ตลอดมาจนถึงปใจจุบัน    (มีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมเศียรพอครูอยูบาง เพ่ือให
คงความสงางาม และครบถวน) 

  พระนามและนามบุคคลที่มีคุณูปการ บุคคลที่ทําคุณประโยชนแใหกับ
กองดุริยางคแทหารเรือมีมากมาย ทั้งผูบังคับกองฯ ทุกทานที่มารับตําแหนง ทั้ง
ขาราชการทุกนาย ตางก็ทําคุณประโยชนแ ใหกับกองดุริยางคแทหารเรือ ไดมี
ความกาวหนา และพัฒนาอยางไมสิ้นสุด ซึ่งมิอาจกลาวไดอยางทั่วถึง จึง ขอ
อนุญาตกลาวพอสังเขป ดังนี้  

จอมพลเรือ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์        
กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกองดุริยาค์ทหารเรือ ดังนี้ 

  ทูลกระหม่อมบริพัตร  เมื่อครั้ งทรงเป็นผู บัญชาการทหารเรือ  
จนกระทั่งเป็นเสนาบดี กระทรวงทหารเรือ  ยามวางหรือทรงเครียดจากงาน จะ
เสด็จมาฟใงวงดนตรีทหารเรือซอม บางครั้งทรงรวมซอม  และบางครั้งก็ทรงคุมวง
เอง  เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ 

- ทรงพัฒนาวงดนตรีทหารเรือในทุกดาน จัดหาโนตเพลงสากลมาบรรเลง   
หาแผนเสียงมาใหไดฝึกกัน สนับสนุนใหไดบรรเลงในงานตาง และบรรเลงตอนรับ
แขกเมืองเสมอมา   

- จัดทําหลักสูตรวิชาการดนตรีขึ้นไวเรียกวา “วิชาการแตร” ดังปรากฏ
อยูในขอบังคับระเบียบวิชาตางๆ ในกรมทหารเรือ เมื่อ 27 มิถุนายน 2449                                                                                                      
 - จัดหาเครื่องดนตรีสากลตางๆ จากตางประเทศจํานวนหนึ่ง เพ่ือวงดนตรีจะ
ไดมีเครื่องใหมๆ และทันสมัยไวใชงาน โดยเครื่องทุกเครื่องปใ้มตรากองทัพเรืออยาง
สวยงาม ปใจจุบันหาดูไดจากพิพิธภัณฑแดนตรี กองดุริยางคแทหารเรือ   

- ทูลกระหมอมบริพัตร ทรงวางรากฐานใหกองดุริยางคแทหารเรือในทุกๆ 
ดาน ทรงแตงเพลงไทยไวมากมาย แลวเขียนเป็นโนตสากล ประทานใหวง
ทหารเรือไดบรรเลง แบงออกเป็นเพลงในแบบสากล จํานวน 11 เพลง เชนเพลง
มณฑาทอง สรรเสริญเสือปุา ทรงนิพนธแเพลงไทยแท จํานวน 22 เพลง เชน เพลง
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แขกมอญบางขุนพรหม เขมรโพธิสัตวแ เถา ทรงนิพนธแเพลงไทยเดิม ซึ่งเป็นทางและ
ทํานองใชบรรเลงพิณพาทยแโดยตรง จํานวน 24 เพลง เชน สารภี 3 ชั้น วิลันดา
โอด จิ้งจอกทอง เถา  

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์        
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองคแทรงมีคุณูปการ แกกองดุริยางคแทหารเรือ
เป็นอยางมาก ไดพัฒนาในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะเพลงที่ทรงนิพนธแ และทางกอง
ดุริยางคแทหารเรือ ไดนํามาบรรเลงและขับรอง ทําใหวงดนตรีมีชื่อเสียง  จนถึง
ปใจจุบัน เพลงของพระองคแทานที่ทรงนิพนธแไว มีทั้งหมด 8 เพลง คือ ดอกประดู , 
ดาบของชาติ, เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยูแตเมื่อเป็น, เกิดมาทั้งที มันก็มีอยูแตทุกขแภัย,    
เกิดเป็นชายหมายมาดชาติทหาร, ศีลแปดสําหรับทหาร, นักเรียนนายเรือ และ
นายชางกล และเพลงสรรเสริญพระบารมี (เนื้อรองสําหรับทหารเรือ ขับรอง)   
ตอมาไดมีการรวมเพลง เกิดมาทั้งที.. ทั้ง 2 เพลง ซ่ึงมีทํานองเดียวกัน เขาเป็น
เพลงเดียวกัน ใชชื่อวาเพลง เดินหนา 

สรรเสริญพระบารมี 
ขาวรพุทธเจา  เหลายุทธพลนาวา 

ขอถวายวันทา   วรบดทะบง*   
ยกพลถวายไชย   ใหสยามจง อิสระยิ่งยง 
เย็นศิระเพราะพระบริบาล  ใจทหารทั้งบาวนาย  
ยอมขอตายถวายทาน  ขอบันดาล ธ ประสงคแใด  
จงสิทธิ์ดังหวังพระหฤทัย  ดุจถวายชัย ฉะนี้   

*บดทะบง  (บทบงสุ์ – ละอองเท้า) 

 นาวาเอก ภิญโญ  พงษ์สมรวย อดีตผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ เป็น
อีกผูหนึ่ง ที่ไดพัฒนาวงดนตรีทุกวงใหมีขีดความสามารถ ปรับปรุงการบรรเลงใหมี
ประสิทธิภาพ มีการนําเครื่องดนตรีไทย มาบรรเลงรวมกับวงดนตรีสากล โดยใชชื่อ
วงวา “วงสังคีตวิวัฒนแ” นักดนตรีไทยจะตองเลนโนตสากล ตามที่นักเรียบเรียงฯ 
ไดเรียบเรียงไว และยุคทานนี้เอง ถือเป็นยุคทองของกองดุริยางคแทหารเรือ เพราะ
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ไปแสดงที่ไหน ผูคนจะไปชมอยางมืดฟูามัวดิน เพราะทั้งนักดนตรีที่มีฝีมือนักรองที่
มีชื่อเสียง จําอวดระดับอาจารยแ ผลงานเพลงก็มีชื่อเสียงและคุนหู 

นาวาเอก  ภิญโญ พงษแสมรวย  ทานเป็นนักดนตรี ปี่คลาริเนต อีแฟลต     
ที่หาผูเทียบเทียมฝีมือไดยาก อํานวยเพลงไดโดยไมตองซอม  นอกนี้ทานยังเป็นนัก
แตงเพลงที่หาผูใดเสมอเหมือนยาก โดยแตงเพลงมารแช ตามแบบมาตรฐานอเมริกัน 
คือมีทอน ทรีโอ หรือเพลง 3 ทอน  ไวจํานวน 7 เพลง ทุกเพลงมีความไพเราะ เดิมที
ใชชื่อเพลงเป็นหมายเลข เพราะเป็นเพลงบรรเลง คือ ทร.1 จนถึง ทร.7 ซึ่งเพลง ทร.7 
นี้ คือเพลงที่ใชตรวจพล ในโอกาสที่มีอาคันตุกะมาเยี่ยมคํานับผูบัญชาการทหารเรือ 
ตอมาจึงไดมีการตั้งชื่อเพลง เชน เพลงมารแชตองปลิว, มารแชลิ่วลม มารแชโจนทยาน 
และมารแชผลาญอมิตร และเพลงสําคัญที่เป็นผลงานของทาน และนํามาเป็นเพลง
ประจํากองทัพเรือ ก็คือเพลง ทร.2 หรือเพลงมารแชราชนาวี นั่นเอง 
 นาวาเอก สําเร็จ  นิยมเดช  เป็นอีกทานหนึ่ง ที่นําความเจริญมาใหกอง
ดุริยางคแทหารเรือ อยางมาก  เทาที่สรุปไดพอสังเขป มีดังนี้  

- ไดจัดตั้งโรงเรียนดุริยางคแขึ้น มีหลักสูตร 5 ชั้นการศึกษา รับนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7    

- นําหลักสูตรวิชาคธากร ไมสั้น มาเผยแพร และเป็นผูคิดคนการแสดง
ดนตรีสนาม แบบใหม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

- เป็นผูผลักดัน และขออนุมัติงบประมาณสรางอาคารมากมาย เชน     
อาคารกองบังคับการกองฯ อาคารโรงเรียนดุริยางคแ  อาคารหองดุริยางคแ และ
อาคารริมน้ํา(อาคาร 4) ตลอดจนรั้ว ถนน และสนามที่ใชฝึกหัดศึกษาตางๆ                                                                                                                                            
 - ปรับปรุงอัตรากําลังพลขาราชการ ตั้งแตปี 2515  จนไดรับอนุมัติในปี 
2522   และไดพัฒนากําลังพล ในดานวิชาการ และดานปฏิบัติอยางมาก โดยทาน
ทุมเททั้งกําลังกาย และกําลังความคิดอยางที่สุด    

- ดําเนินการแตงเพลง เพ่ือใชในราชการมากมาย รวม 40 เพลง เชน   
เพลง นาวีคูไทย วีรบุรุษดอนแตง และเพลงที่ทานแตงใหกับจังหวัดตางๆ จนทําให
จังหวัดนั้นๆ นําไปเป็นเพลงประจําจังหวัด อีกหลายเพลง เชน เพลงนราพิมพแใจ 
(เพลงประจําจังหวัด นราธิวาส) และเพลงมารแชจันทบุรี (เพลงประจําจังหวัด จันทบุรี) 
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พลเรือตรี วีระพันธ์  วอกลาง ทานเป็นนักเรียนดุริยางคแทหารเรือ รุน 
2500 เป็นคนแรกที่ไดรับทุนกองทัพเรือ ใหไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ ผลงาน
ทานนับวาเป็นที่ประทับใจอยางมาก โดยเฉพาะคานิยม ที่นักเรียนดุริยางคแสวน
ใหญ มักอยากไดเครื่องดนตรีประจําตัว เป็นเครื่องลมไม หรือเครื่องลมทองเหลือง  
เพ่ือจะไดมีชองทางในงานอาชีพสวนตัว ไมมีใครอยากไดเครื่องสาย ซึ่งไมมี
ชองทางในอาชีพสวนตัว แตทานทําใหความคิดนี้เปลี่ยนไป เพราะทานทําให
เครื่องสายเป็นอาชีพที่วงการตางๆ ตองการ ซ้ํายังมีรายไดที่สูงกวาเครื่องลม และ
ผลงานหลักที่ทานทําจนเป็นที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา ประชาชนทั่วไปและ
ขาราชการกองดุริยางคแทหารเรือ โดยสรุป มีดังนี้ 

- ปรับปรุง พัฒนา นักดนตรีเครื่องสายใหมีขีดความสามารถท่ีสูงขึ้น ทําให
วงดุริยางคแราชนาวี มีมาตรฐานเป็นที่หนึ่งของประเทศ  

- เป็นผูริเริ่มใหมีวงสตริง ควอเต็ด ขึ้นในประเทศ จนปใจจุบันเป็นที่นิยมทั้ง
งานทางราชการ และตามงานเลี้ยงทั่วไป และโดยเฉพาะโรงแรมตางๆ ที่มีลูกคา
ชาวตางประเทศตางก็จางวงสตริง ควอเต็ด ไวรับรองลูกคา  

- นําวงดุริยางคแราชนาวีออกบรรเลงตามงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ตางๆ และท่ีสําคัญทาน เป็นผูอํานวยเพลงวงดุริยางคแราชนาวี ในการแสดงกาชาด
คอนเสิรแตถึง 10 ครั้ง                                                            

- เรียบเรียงเสียงประสานใหกับกองดุริยางคแทหารเรือเป็นจํานวนมาก 
ตัวอยางเชน เพลงวอลซแนาวี และดาบของชาติ  ที่เปิดเผยแพรทั้งในสถานีวิทยุ 
และ MV ของกองทัพเรือ ปใจจุบัน ทานไดรับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแหงชาติ 

พลเรือโท สรวงสรร  พินทุสมิต  อดีตผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ ทาน
มาดํารงตําแหนงเมื่อ 1 ตุลาคม 2544 ผลงานมีมากท้ังดานภูมิทัศนแ อาคารสถานที่  
และดานขวัญกําลังใจ โดยขอนํามากลาวดังนี้     

- ดานภูมิทัศนแ  ไดปรับปรุงหอพระ, ศาลพระภูม,ิ ศาลพระพิฆเนศวร และ
สถานที่เยี่ยมญาต ิ

- ดานอาคารสถานที่ เริ่มจาก อาคาร 1 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแ หอง
บันทึกเสียงเล็ก หองฝุายอํานวยการ หองนายทหารเวร และหองเวร-ยาม 
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- ติดตั้งปูาย ผูบังคับบัญชาที่ไดปลูกตนประดูเป็นที่ระลึก และสรางศาลา
อเนกประสงคแ และชวยเหลือในการสรางสวนหยอมชอง โรงเรียนดุริยางคแ รวมทั้ง
ติดตั้งนาฬิกาหนาหอดุริยางคแ 

- อาคาร 2 ปรับปรุง หองประชาสัมพันธแ (หองเกาเป็นของหมวดบริการ  
ดูไมสวยงาม) หองคอมพิวเตอรแ แผนกวิชาการ หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี      
หองทํางานและหองซอมหมวดโยธวาทิต ตลอดจนหอดุริยางคแ มีการปรับปรุงแสง 
สี เสียง ใหทันสมัย รวมทั้งหองแตงตัวนักแสดง ที่บางครั้งตองรองรับพระราชวงศแ  
ที่เสด็จฯ รวมซอมดนตรี 

- อาคาร 3 ไดปรับปรุงหองเรียนทุกหองใหโปรง เพ่ือใหอากาศถายเท  
ห อ ง เ ครื่ อ ง เ สี ย ง  ห อ งสมุ ด  ตลอดจนห อ ง พัก  นั ก เ รี ยนดุ ริ ย า งคแ หญิ ง                                                                                                                  
 - อาคาร 4  ปรับปรุงสโมสรคีตนาวี โดยติดมานและเครื่องปรับอากาศ     
ปรับปรุงหมวดหัสดนตรี  แผนกสนับสนุน หมวดขับรองและการแสดง หองโสต
ทัศนศึกษา ตลอดจนหองบันทึกเสียง ที่มีความสําคัญในการผลิตผลงานที่เป็นศักดิ์
เป็นศรีของกองทัพเรือ 

- อาคาร 5 ไดปรับปรุงคลังดนตรีโรงเรียนดุริยางคแ หองอาหาร กราบพัก
นักเรียนดุริยางคแชาย ใหมีความเหมาะสมกับความเป็นอยูของนักเรียนดุริยางคแ                                                                                             
 - ดานองคแวัตถุไดจัดหาคอมพิวเตอรแ  จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณแ
สําหรับการแสดงดนตรี  จัดหาเครื่องบันทึกเสียงสําหรับหองบันทึกเสียง  จัดหา
เครื่องดนตรีทั้งไทยและสากลจาก งป.ประจําปี  และจากหนวยงานตางๆ  
ตลอดจนจัดหาโนตเพลงและตําราดนตรี 

- องคแบุคคลรวมทั้งขวัญ และกําลังใจ ไดปรับปรุงเงินรางวัลนักดนตรีให
สูงขึ้น  ติดตามเรื่องขอทุน ทร. ไปศึกษาตอตางประเทศ  สงเสริมใหขาราชการได
ศึกษาเพ่ิมเติมทั้งระยะสั้น และระยะยาว ผลักดันใหขาราชการไดเลื่อนยศเป็นกรณี
พิเศษ  และจัดหางบตัดเครื่องแบบชุดกากี และชุดขาว ใหกําลังพล อยางละ 1 ชุด 
ทั้งกองฯ เพ่ือใหดูสวยงาม เป็นระเบียบเรียบรอย 
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เพลงส าคัญของแผ่นดิน กองดุริยางคแทหารเรือ เป็นหนวยงานหนึ่ง ที่ได
มีโอกาสเขาไปรวมบรรเลงเพลงสําคัญของแผนดิน  ซึ่งนับเป็นความภูมิใจเป็นอยาง
มากท่ีไดมีสวนเกี่ยวของ                                             

- จอมพลเรือ สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ เจาฟูาบริพัตรสุขุมพันธุแ       
กรมพระนครสวรรคแวรพินิต ทรงนิพนธแเพลง มหาฤกษแ และเพลงมหาชัย โดย
แปลงทํานองเพลงจากเพลงไทย  มาเป็นเพลงไทยสากล โดย วงดนตรีทหารเรือ 
บรรเลงเป็นครั้งแรก 

- ปี พ.ศ. 2475 วงดนตรีทหารเรือ บรรเลงเพลงชาติไทยขึ้นเป็นครั้งแรก     
ในการบรรเลงประจําสัปดาหแ  ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม 

- ปี  พ.ศ. 2477 วงเครื่องสายฝรั่งทหารเรือ บรรเลงเพลงเถลิงศก        
ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ซึ่งตองบรรเลง ณ ทองสนามหลวง    
ทุกชั่วโมง ตั้งแตเวลา 20.00 น. ถึง 24.00 น. 

- ปี พ.ศ. 2533 คณะกรรมการเอกลักษณแของชาติ  มอบหมายใหวง
ดุริยางคแราชนาวี  บันทึกเสียง  เพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมี            
เพ่ือเผยแพรทางสื่อตางๆ และในปี พ.ศ. 2547 ไดมีการบันทึกเพลงสําคัญของ
แผนดินขึ้นใหม ณ หองบันทึกเสียงกองดุริยางคแทหารเรือ 

- ปี  พ.ศ. 2516 วงดุริยางคแราชนาวี ไดรับความไววางพระราชหฤทัย       
ใหบันทึกเพลงรักชาติ ประมาณ  40 เพลง  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เรื่องเดน..เป็นตํานาน กองดุริยางคแทหารเรือ มีเรื่องราว
หลากหลาย  ที่ขาราชการรุนหลังๆ คงไดรับฟใงกันมาบาง  หรือไมเคยรูมาเลย  
ตลอดจนเรื่องราวใกลตัวที่ไมเคยสนใจ  ก็ขอนํามาเลาเพ่ือใหไดรับทราบเป็นขอมูล
ไวพอสังเขป 
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 เกร็ดเก่า เหล่าดุริยางค์  เกร็ดเกาของเราชาวดุริยางคแ มีมากมาย แตจะ
ขอนํามาเลาเพียง 3-4 เรื่อง ดังนี้ 

- เมื่อประมาณปี 2484 หนวยภาพยนตรแ กองทัพอากาศ ไดจัดสราง
ภาพยนตรแไทยเรื่อง “บานไร นาเรา” พระเอกของเรื่องคือ พลอากาศเอกทวี      
จุลละทรัพยแ ในสมัยหนุม สําหรับนางเอกก็คือ คุณหญิง อารี (ปิ่นแสง) จุลละ
ทรัพยแ เพลงประกอบภาพยนตรแเรื่องนี้ ประพันธแและเรียบเรียงเสียงประสาน 
สําหรับวงดุริยางคแ  โดยอาจารยแพระเจนดุริยางคแ 

สมัยนั้น อาจารยแพระเจนดุริยางคแ เคยมาชวยปรับปรุงวงดนตรีของ
ทหารเรือ ทานจึงแนะนําไปวา เป็นวงที่จะบรรเลงเพลง บานไร นาเรา ไดเป็น
อยางดี ผลที่ติดตามมาก็คือ นักดนตรีชั้นประทวนเกือบทั้งวง ไมไดมาเซ็นชื่อ
รับรองการสมัครรับราชการตอ  ในสมัยนั้นจึงเสมือนการลาออกจากกองทัพเรือ    
ซึ่ งนักดนตรีที่ออกไปนั้นไดรับการชักชวน และบรรจุ ใหม ในวงดุริยางคแ
กองทัพอากาศ วงทหารเรือ เหลือกําลังหลักอยูเพียง 2 ทาน คือนาวาตรี เทียม โอ
บายะวาทยแ และนาวาตรีสมัคร  เศวตดิษ หัวหนากองฯ ในขณะนั้น คือนาวาเอก
ภิญโญ  พงษแสมรวย ตองรีบสมัครนักดนตรีอายุนอยเขามาทดแทน โดยใหฝึกอยาง
หนัก และปูองกันไมใหสมองไหล แตก็ไมสามารถปิดกั้นได เพราะหากเปลี่ยนวงไป
แลว มีความเป็นอยูดีขึ้น กาวหนาในตําแหนงราชการ  เราก็ควรภูมิใจ  ที่เราเป็น
แมพิมพแผลิตนักดนตรีที่มีความสามารถออกสูวงการได สําหรับเพลง บานไร นาเรา   
วงดนตรีเราก็ไดนํา  มาบรรเลงในงานเลี้ยงรับรอง ที่บานอดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด 
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพยแ ในปี 2519 ซึ่งก็ไดรับทราบจากนักรองวา ทานถึงกับ
เดินมาที่หนาวงดนตรี แลวกลาวชมวา “เออ..อยางนี้สิ คอยฟใงเป็นเพลงหนอย”                                      
 - เรื่องที่ 2 ก็คือ ในระหวางปี 2484-2488 สมัยสงครามเอเชียบูรพา  
ประเทศไทยเราถูกเหตุการณแบีบบังคับ ใหเป็นพันธมิตรกับญี่ปุุน ก็มีโอกาสที่วงโยธ
วาทิตของญี่ปุุน เดินทางมาบรรเลงสลับกับวงโยธ-วาทิต ของกองดุริยางคแทหารเรือ  
ณ  เวทีเดียวกัน วงเราก็ไดนักดนตรีหนุมๆ ที่ผานการฝึกมาอยางหนัก และเวลา
นั้นก็ชินกับเพลงญี่ปุุนดวย จึงไดบรรเลงเพลงญี่ปุุนไดอยางดีมาก โดยเฉพาะเพลง
จักรพรรดินาวีญี่ปุุน หรือกึงกังมารแชนั้น อาจจะบรรเลงไดอยางมีชีวิตชีวา เขาถึง
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วิญญาณของเพลงทหารเรือดวยกัน  ไดอยางดียิ่ง  เมื่อจบการบรรเลงแลว          
ผูอํานวยเพลงวงโยธวาทิตญี่ปุุน ถึงกับชมเชย และนําโนตเพลงครบทั้งวง ทุกเพลง
ที่มีอยู  มาสงมอบเป็นของขวัญ ใหกับวงโยธวาทิตของเรา กองรวมเป็นตั้งๆ เลย
ทีเดียว คุณครู พลเรือตรี อดุง  คชรินทรแ  ไดเลาใหฟใงวา  เมื่อมาเป็นหัวหนากอง
ดุริยางคแทหารเรือครั้งแรก  เห็นชื่อโนตเพลงที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุุน ก็นําไปขอคํา
แปลจาก นาวาเอก  นายแพทยแ  ภิมล  หทยิช  ซึ่งทานจบแพทยแศาสตรแ มาจาก
ประเทศญี่ปุุน จําไดวามีอยูเพลงหนึ่งแปลแลวนาจะมีชื่อไทยวา “วิหคเหินฟูา” คง
เป็นเพลงของนักบินนาวีญี่ปุุน  ประวัติดานนี้ของวงโยธวาทิตเรา คงเป็นขอมูลหนึ่ง    
ที่สงผลใหวงดนตรีจาก วิทยาลัยแหงหนึ่งของญี่ปุุน เมื่อมาบรรเลงที่ประเทศไทย ในปี 
2538 ขอเขามาฝึกซอมที่หอดุริยางคแ และซอมดนตรีสนาม กอนการแสดงจริง 

- เรื่องที่ 3  เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ที่มีการเลาตอๆ กันมา ก็คือในสมัยที่ 
นาวาเอก ภิญโญ พงษแสมรวย เป็นผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ ไดรับคําสั่งใหจัด
วงดนตรีไปบรรเลงในงานวัดเบญจมบพิตร เป็นงานนมัสการพระพุทธชินราช
จําลอง ประจําปี เป็นงานประเพณีของวัดเบญจมบพิตร ซึ่งไดมีการจัดงานมา 
ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คนในสมัยนั้นจะเรียกกันวา 
“งานวัด” ซึ่ ง ในสมัย นั้น ก็มีอยู ไมกี่ งาน มี อีกงานก็คือ “งานภูเขาทอง”                                                                                                      
 งานวัดเบญจมบพิตร นับเป็นงานใหญ มีการออกรานตั้งแตรานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เจานายทั้งฝุายใน ฝุายหนา ขาราชการชั้นผูใหญ 
ผูนอย จนถึงนายหางใหญชาวตางประเทศ บริเวณของรานดังกลาวนี้จะอยูในเขต
รั้วเหล็กแดง ขางพระอุโบสถก็จะเป็นรานขายธูปเทียน ดอกไม และทองคําเปลว 
รานขายของตางๆ ที่เรียกวา “สําเพ็ง” ก็จะอยูนอกรั้วเหล็กแดงทางถนนราช
ดําเนิน ซึ่งจะมีทั้งมหรสพตางๆ ทั้งโรงโขนชักรอ และเขาวงกต เขาไปแลวตองหา
ทางออกยากสักหนอย และงานวัดเบญจมบพิตรนี้เอง ก็ไดกลายมาเป็นงานฤดู
หนาว ประจํากรุงเทพมหานคร 

หลังจากท่ีนาวาเอก ภิญโญฯ ไดรับคําสั่งใหไปบรรเลง ทานก็ไดเตรียมการ
เหมือนกับการไปแสดงในที่ตางๆ ทุกครั้ง และจะมีการประชุมลูกวง โดยจะชี้แจง
ถึงสถานที่บรรเลงวาอยูตรงไหน หันหนาไปทางไหน จัดวงอยางไร ตอนแรกนัก
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ดนตรีลูกวงก็ทําทางง ไมรูวาทานรูไดอยางไร ตอนหลังถึงรูวาทานไปตรวจสถานที่
มาแลว  ซึ่งทุกครั้งวงแตรวงของทหารและตํารวจ มักจะตองไปตั้งตรงขามเวทีงิ้ว 
วงทหารเรือมักจะตองบรรเลงในคืนกลางๆ ของงาน วงใดที่บรรเลงก็มักสูเสียงของ
งิ้วไมได ตองถอยทุกวง แตไมกลาพูด เพราะพระทานเป็นผูจัด จะพูดอะไรก็เกรงใจ
ผาเหลือง 

มาถึงคืนที่แตรวงทหารเรือ จะตองบรรเลง นาวาเอก ภิญโญฯ ไดสั่งการ
ใหขนเครื่องดนตรีที่มีอยู ทั้งหมดขนไปบรรเลงดวย ซึ่งมีทั้งแตรฟในฟารแ ชนิดยาว  
แตรเดี่ยว กลองทิมปานี พรองเครื่องเสียง โดยตั้ง ลําโพงหันเขาหาเวทีงิ้ว เพลงที่
ใชบรรเลงก็เลือกเพลงที่มีฟในฟารแ บรรเลง 9-10 เที่ยว คนดูงิ้วก็ดูไมรูเรื่อง คนเลน
งิ้วก็เลนไมรูเรื่อง พอประมาณ 5 ทุม งิ้วก็เริ่มเก็บโรง  และยายเวทีไปในที่สุด ก็
นับเป็นเหตุการณแหนึ่งที่นาจดจํา และขอบันทึกไวใหนักดนตรีรุนหลัง ไดรับทราบ
ถึงประสบการณแ ของนักดนตรีในอดีต 
 - เรื่องที่ 4 เป็นเรืองที่มีการประชุมเตรียมการจัดขบวนพาเหรด ที่
ทหารเรือจะตองรวมกับสถาบันตางๆ โดยวงดนตรีทหารเรือจะตองบรรเลงนํา
ขบวน  นาวาเอก ภิญโญฯ เป็นผูแทนกองดุริยางคแทหารเรือ เขารวมประชุม ที่
ประชุมประกอบดวยนายทหารชั้นนายพล  ซึ่งสวนใหญไมคอยชอบ นาวาเอก 
ภิญโญฯ นัก มีชวงหนึ่งไดถาม นาวาเอก ภิญโญฯ  จัดวงโยธวาทิตไดเต็มที่จํานวน
เทาไร นาวาเอก ภิญโญฯ ตอบวา จัดไดเต็มที่จริงๆ 60 นาย แตไดมีผูใหญทาน
หนึ่ง  ซึ่งไมชอบ นาวาเอก ภิญโญฯ  ไดเสนอในที่ประชุมวา เนื่องจากงานนี้ เป็น
งานใหญ กลัวไมสมศักดิ์ศรีทหารเรือ ขอใหเพ่ิมจํานวนเป็น 80 นาย นาวาเอก 
ภิญโญฯ รูดีวา เสนอมานี้เพื่อกลั่นแกลงและใหเสียหนา ทานจึงตอบไปวา ถาจะให
สมศักดิ์ศรี ผมจะจัดให 100 นาย นายทหารชั้นผูใหญ ทานนั้น จึงสําทับมาอีกวา  
ถาจัดไมได อยางที่พูดจะมีโทษ 

ตอมา เมื่อถึงวันงาน นาวาเอก ภิญโญฯ ไดควบคุมวงโยธวาทิต     
รวมทั้งนักเรียนแตรสัญญาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 100 นาย มานําแถวขบวน
พาเหรดไดอยางสวยงาม ซึ่งไดใชเพลงที่มีแตรสัญญาณเปุาในบทเพลงนั้นดวย  
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โดยมีการซอมมาเป็นอยางดี ทําใหผานเหตุการณแนั้นมาได นับวาเรามีผูนําที่
แกปใญหาเฉพาะหนา ไดอยางชาญฉลาด 
 ศิลปินแห่งชาติ กองดุริยางคแทหารเรือ มีบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ   
แตงตั้งเป็นศิลปินแหงชาติ  จํานวน 4 ทาน และผูที่มีผลงานรวมกับ กองดุริยางคแ
ทหารเรืออีก 1 ทาน ดังนี้                                               

- นาวาตรี  พยงคแ  มุกดา  ศิลปินแหงชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  
(เพลงลูกทุง-เพลงไทยสากล)  ปี พ.ศ.2534 

- นาวาตรี ปิยะพันธแ  สนิทวงศแ ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นัก
ดนตรีสากล) ปี พ.ศ.2541 

- พลเรือตรี วีระพันธแ  วอกลาง ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(ดนตรีสากล) ปี  พ.ศ.2551     

- เ รื อตรี  สั นติ   ลุ น เผ  ศิ ลปิ นแห งชาติ  ส าขาศิ ลปะการแสดง  
(ดนตรีสากล) ปี พ.ศ.2558                                     

พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี  ปราโมช  ไดรับการเชิดชูเกียรติแตงตั้งเป็น 
ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล) ปี พ.ศ 2537 ซึ่งทานไดคลุกคลี  
และรวมงานกับวงดุริยางคแราชนาวีตลอดมา 

พลเรือตรี สีแสด ขาราชการเหลาดุริยางคแทหารเรือ  เป็นเหลาที่มี
นายทหารสัญญาบัตรนอยมาก ตัวอยาง เชน ในสมัยที่เป็นกองแตรวงทหารเรือ 
ขึ้นกับกรมชุมพลทหารเรือ จะมีเรือโทกัน เภกานนทแ รั้งตําแหนงอาจารยแใหญและผู
บังคับการ นายเรือตรีดวด  ทรรทุรานนทแ ตําแหนงครูแตร  และรองอํามาตยแ  ตรี 
ขุนกลอมโกศลศัพทแ (จอน สุนทรเกศ) ตําแหนงพนักงานเหเรือราชพิธี  มีเพียง 3 
ทาน เทานั้น (สมัยกอน ตําแหนงพนักงานเหเรือ จะเป็นตําแหนงที่มีอัตราอยูใน
กองดุริยางคแทหารเรือ แตไมมีใครรับชวงตอ จึงไดยายอัตราพนักงานเหเรือ  ไปอยูที่
กองเรือเล็ก) ในระยะตอมาตําแหนงผูบังคับกองฯ ก็ไดมีการขยายอัตรา เป็นนาวา
โท นาวาเอก และนาวาเอก(พิเศษ)  เป็นลําดับ ซึ่งระยะแรกไดใหนายทหารที่จบ
จากโรงเรียนนายเรือ มาเป็นผูบังคับกองฯ ตอมาจึงไดมีเหลาสีแสดมาดํารง
ตําแหนงเป็นผูบังคับกองฯ แตการจะขึ้นชั้นนายพล จะตองเกษียณ หรืออยูใน
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ตําแหนงอ่ืน เพราะอัตราสูงสุด ของกองดุริยางคแทหารเรือ ก็คือนาวาเอกพิเศษ   
แตก็เป็นความภูมิใจที่เหลาดุริยางคแ ไดมีนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศพลเรือตรี     
แลว 7 ทาน คือ 

1.พลเรือตรี วีระพันธแ  วอกลาง 
2.พลเรือตรี หญิง ธาราวดี  ฆโนทัย 
3.พลเรือตรี หญิง นันทพร ดารากร ณ อยุธยา  
4.พลเรือตรี ณัฐ  รัชกุล   
5.พลเรือตรี หญิง สารภี  มูสิกอุปถัมภแ   
6.พลเรือตรี ณรงคแ  แสงบุศยแ                                        
7.พลเรือตรี วัลลภ  บุรารักษแ                                                                                                            

 วงดนตรี สีแสด วงดนตรีในสมัยกอน มักจะนิยมเป็นวงหัสดนตรี เพราะ
ผูคนจะนิยมมากกวาวงดนตรีชนิดอื่นๆ เลนทั้งเพลงสากล ลูกกรุง ลูกทุง (สมัยกอน
ยังไมมีการแบงประเภทของเพลง)  กองดุริยางคแทหารเรือ เรามีอัตรานักดนตรีของ
วงชนิดนี้วา“หมวดซอวงที่ 2” ซึ่งปใจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นหมวดหัสดนตรี แตใช
ชื่อวงดนตรีอยางเป็นทางการวา “วงหัสดนตรีกองทัพเรือ” ตามท่ีกลาวมาแลววา 
สมัยกอนวงชนิดนี้เฟ่ืองฟูอยางมาก จนขาราชการกองดุริยางคแไดตั้งวงดนตรีไปแสดง
ตามงานตางๆ เป็นการสวนตัวมากมาย ซึ่งจะขอนํามาเผยแพรเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1.วงดนตรี เสนหแโชวแ ของ เสนหแ  โกมารชุน  
2.วงดนตรี สมยศ  ทัศนพันธุแ ของ  พันจาเอก สมยศ  ทัศนพันธุแ  
3.วงดนตรี มุกดาพันธแ ของ นาวาตรี พยงคแ  มุกดาพันธแ 
4.วงดนตรี เนียน  วิชิตนันทนแ ของ พันจาเอก  เนียน  วิชิตนันทนแ 
5.วงดนตรี เจือ  รังแรงจิตร ของ พันจาเอก เจือ  รังแรงจิตร 
6.วงดนตรี ทักษิณ  สังขแนาค ของ  จาเอก  ทักษิณ  สังขแนาค  
7.วงดนตรี ศรีประดู ของ  เรือเอก หญิง สมศรี  มวงศรเขียว  
8.วงดนตรี ลูกทะเล ของ  นาวาตรี สําเภา  สนธิปใญญา 
9.วงดนตรี ฉลามขาว ของ พันจาเอก  สุมิตร  นอยเศรษฐแ 
10.วงดนตรี  ทักษิณารมยแ  ของ นาวาตรี  สมศักดิ์  เอกบุตร 
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11.วงดนตรี หิมพานตแ ของ เรือตรี ชนน  ศรีคงรักษแ เป็นวงที่ไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวงดนตรีลูกทุงเป็นครั้งแรก ในปี 
2516 วงชนะเลิศ คือวงดุริยะทิพยแ 

12.วงดนตรี เดอะ ไวทแเฮาสแ ของ จาเอก วีระ  ร ประเสริฐเป็นวง
ที่ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวงชาโดวแ ชิงแชมป
ประเทศไทย ในปี 2507 วงชนะเลิศคือวงดนตรีซิลเวอรแแซนดแ 

13.วงดนตรี R.T.N. COMBO ของ นาวาโท ใจหาญ  นิยมแสง 
14. วงดนตรี ดุริยะนาวิน ของ พันจาเอก มานะ บุนนาค 

ครอบครัว ตระกูล อ. นักดนตรีสวนใหญ ทั้งในตางประเทศ และใน
ประเทศ มักจะมีความใกลชิดเป็นเครือญาติกัน  ในกองดุริยางคแทหารเรือ ก็มี
ขาราชการที่เป็นเครือญาติกันมากมาย เป็นพ่ีนองก็มี เชน  จาเอก หญิง สมจิตตแ  
วิชิตนันทนแ (ตัดจินดา) และ จาเอก หญิง สมใจ ตัดจินดา, เรือตรี วันชัย(กุหลาบ) 
ทองอุหยัด และ จาเอก มลิ  ทองอุหยัด ฯลฯ เป็นพอลูก ก็มี  จาเอก นิพนธแ  
วรรณพินธุ  และจาเอก อนันตแ  วรรณพินธุ , นาวาโท จําเนียร  ตุลาทอง  และ   
เรือตรี หญิง พรรณศิริ  ตุลาทอง ฯลฯ สวนที่สืบเชื้อสายถึงขั้น พอ  ลูก และหลาน 
ก็มี เชน จาโท เวียน  เย็นเปี่ยม (พอ) เรือตรี วิโรจนแ  เย็นเปี่ยม(ลูก) และจาเอก       
อนิรุจนแ  เย็นเปี่ยม (หลาน) แตที่ตองชื่นชมอยางมาก นับวามีเชื้อสายสีแสดเขมขน      
ก็คือครอบครัว ตระกูล อองเอ่ียม ของ นาวาโท ยุทธนา  อองเอ่ียม ที่มีความ
ผูกพันกับดุริยางคแทหารเรือ คือ   

1. จาเอก  เย็น  อองเอ่ียม (ปูุ)  
2.นาวาตรี ประยูร  อองเอ่ียม (ลุง)     
3.จาโท สกล  อองเอ่ียม (อา)  
4.นาวาโท ยุทธนา  อองเอ่ียม  
5.เรือเอก หญิง สุกัญญา อองเอ่ียม (สะใภ) 
6.จาเอก  จักรกฤษณแ  อองเอ่ียม (บุตร)    
7.จาเอก ศุภฤกษแ  อองเอ่ียม (บุตร) 
 



 

ทําเนียบรุนนักเรียนดรุิยางคแทหารเรือ    69 
 
 

 
ความเหมือน ที่แตกต่าง  มนุษยแเราเกิดมา สามารถที่จะมีหนาตา และ 

บุคลิก เหมือนกัน บางครั้งเราจะไมรูเลย วาคนไหนพ่ี คนไหนนอง นักดนตรีสีแสด
ของเราก็มีฝาแฝดเหมือนกัน เชน ในปี 2497 สมัยนาวาเอก ภิญโญ  พงษแสมรวย  
เป็นผูบังคับกองฯ มีการรับนักเรียนดุริยางคแรุนแรก รับผูสําเร็จการศึกษา ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 (ยังไมมีหลักสูตรแบงชั้นเรียน) มีนักเรียนที่เป็นฝาแฝดอยู1คู ก็
คือ พลฯ ประสิทธิ์  ผาแสง และจาเอก ประเสริฐ ผาแสง ตอมาในปี 2545 สมัย
นาวาเอก สรวงสรร  พินทุสมิตเป็นผูบังคับกองฯ ไดรับสมัครบุคคลพลเรือนเขา
เป็นนักเรียนดุริยางคแ  ซึ่งปีนี้รับนักเรียน 37 คน มีฝาแผด 3 อยูดวย คือนักเรียน
ดุริยางคแ รัชต  สอนบวบ, นักเรียนดุริยางคแ มังคละ  สอนบวบ และนักเรียน
ดุริยางคแ อภิเษก  สอนบวบ เขาใจวาตั้งชื่อมาจากคําวา “รัชมังคลาภิเษก” ซึ่งถา
อยูครบ 3 คน และอยูวงเดียวกัน ก็คงจะนารักไมนอย  แตสุดทายลาออกไป 2 คน  
เหลือเพียง 1 คน  นับวานาเสียดาย 

ที่จะกลาวตอไปนี้นับเป็นเรื่องแปลก ที่ขาราชการ 2 ทาน มีเรื่องคลายๆ 
กัน คือนาวาโท ถาวร  เหมจั่น และ นาวาโท นรินทรแ  ชลทานนทแ โดยทั้งคูมีขอที่
นาสนใจ ดังนี้                                                                      

1.เป็นนักเรียนดุริยางคแ รุน 07 เหมือนกัน 
2.รูปรางเล็กท่ีสุดในรุน เหมือนกัน   
3.ปฏิบัติเครื่องดนตรี FLUTE  เหมือนกัน  
4.เกษียณอายุราชการ ชั้นยศ นาวาโท เหมือนกัน 
5.นาวาโท ถาวรฯ มีบุตรคนโต เป็นหญิง  แตนาวาโท นรินทรแฯ มีบุตรคน
โต เป็นชาย 
6. บุตรคนรอง เป็นฝาแฝด เหมือนกัน ของนาวาโท ถาวรฯ เป็นแฝดชาย  
แตของนาวาโท นรินทรแฯ เป็นแฝดหญิง 
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ไวปัญญา คลาริเนต  เดิมที่ พันจาเอก พนม  ไวปใญญา เป็นนักดนตรี
ปฏิบัติเครื่อง บีแฟลต คลาริเนต อยูหมวดซอวง เคยเป็นนักดนตรีเดี่ยวคลาริเนต   
ในงานกาชาดคอนเสิรแต ครั้งที่ 10 เมื่อ 18 กุมภาพันธแ 2514 ณ โรงละครแหงชาติ 
ขณะมียศ จาเอก  ตอมาไดยายมาอยูหมวดโยธวาทิต ที่มีนาวาเอก สราญ  เรือง
ณรงคแ เป็นหัวหนาหมวด  ซึ่งเป็นชวงเดียวกันกับที่ลูกสาว คือ จาเอก หญิง ศราไพฯ 
และลูกชาย  จาเอก สุเมธฯ  ปฏิบัติเครื่องดนตรี  คลาริเนต เหมือนกัน และอยูใน
วงเดียวกัน สวนลูกชายอีกคน ปฏิบัติเครื่อง บีแฟลต เบสทูบา ชื่อจาเอก สมโพธิ์  
ไวปใญญา ชวงนั้นอยูในวงหรือยังไมแนใจ  

ยุคฟูเฟื่อง ของเครื่องลมไม้ ยอมเป็นที่ทราบกันดีวา เครื่องดนตรีจะมี 4 
ตระกูลใหญๆ คือ เครื่องสาย, เครื่องลมไม,  เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องตี
เครื่องกระทบ  ถาจะดูสัดสวนแลว เครื่องลมไมนาจะมีสัดสวนมากกวาเครื่อง
ตระกูลอ่ืน เพราะสังเกตไดวา เครื่องลมไมจะมีอยูทุกหมวด แมแตดนตรีไทย 
ฉะนั้นความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ยอมตองมีอยางสูงทีเดียว แตไมใชวาเครื่ อง
ตระกูลอ่ืนจะไมกาวหนา  แตปใจจุบันตองยอมรับวาเขามาแรงจริงๆ โดยขอเริ่มที่  
นายทหารชั้นนายพล เหลาดุริยางคแ จํานวน 7 ทาน  มี 3 ทาน ที่ปฏิบัติเครื่องลม
ไม  คิอพลเรือตรี ณัฐ  รัชกุล รุน 2510 เครื่องดนตรี ฟลุต , พลเรือตรี ณรงคแ แสง
บุศยแ รุน  2514 เครื่องดนตรี ฟลุต และพลเรือตรี วัลลภ บุรารักษแ รุน 2514 
เครื่องดนตรี คลาริเนต 

สําหรับผูบังคับบัญชาชั้นสูง ของกองดุริยางคแทหารเรือ ปใจจุบัน ก็มีมา
จากเครื่องลมไม ดังนี้                        

1.นาวาเอก ภาสกร  สุวรรณพันธแ  ผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ   
นักเรียนดุริยางคแ รุน 2518 เครื่องดนตรี บีแฟลต คลาริเนต 

2. นาวาเอก อภิเชษฐแ  พยนตแเลิศ รองผูบังคับกองดุริยางคแทหารเรือ 
นักเรียนดุริยางคแ รุน 2525 เครื่องดนตรี บีแฟลต คลาริเนต 

3. นาวาเอก ศุภกร  แตงนอย นายทหารฝุายเทคนิคการดนตรี และ
ผูอํานวยการโรงเรียนดุริยางคแ นักเรียนดุริยางคแ รุน 2522 เครื่องดนตรี บาสซูน                                                                                                      
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 4. นาวาโท สุวัฒนแ  เทียมหงษแ รองผูอํานวยการ โรงเรียนดุริยางคแ   
นักเรียนดุริยางคแ รุน 2517 เครื่องดนตรี บีแฟลต  คลาริเนต 

5. นาวาโท ชุมพล  วราชนนทแ หัวหนาแผนกดนตรี นักเรียนดุริยางคแ รุน 
2524 เครื่องดนตรี บีแฟลต คลาริเนต 

จากคนึง ถึงศุภกร คนทั่วไปมักจะมีความเชื่อในเรื่องตางๆแตกตางกันไป 
แลวแตบุคคล บางคนเชื่อเรื่องฮวงจุย บางคนเชื่อเรื่องราศี บางคนก็เชื่อเรื่อง ชื่อ, 
สกุล, เบอรแโทรศัพทแ, เบอรแบานเลขที่ และเบอรแรถยนตแ แตสวนใหญมักเชื่อเรื่อง
ชื่อ  สวนนามสกุลมักจะไมคํานึงเทาไร เพราะบางคนแตงงานแลวก็ตองใชนามสกุล
สามี แตสมัยนี้จะใชนามสกุลตัวเองก็ได กฎหมายอนุญาต เรื่องชื่อนั้น ขาราชการ
กองดุริยางคแ นิยมเปลี่ยนกันมาก เชน พันจาเอก หญิง รัชนีฯ เปลี่ยนเป็น พันจา
เอก หญิง กชภัทฯ , พันจาเอก พิเชษฐแ สังขแสุวรรณ เปลี่ยนเป็น พันจาเอก           
พีระวรรตนแ  สังขแสุวรรณ บางคนเปลี่ยน 2 ครั้ง จากพันจาเอก นคร แถมมี  
เปลี่ยนเป็น พันจาเอก นาคร  แถมมีทรัพยแ  และสุดทายเปลี่ยนเป็น พันจาเอก    
ชัยนรินทรแ แถมมีทรัพยแ ซึ่งทําใหเห็นเป็นรูปธรรม มีฐานะดีขึ้น แตผูที่จะกลาว
ตอไปนี้ นับเป็นเรื่องนาสนใจ วาการเปลี่ยนชื่อมีสาเหตุมาจากอะไร ทานมีชื่อ
มาแลวถึง 5 ชื่อ 

เริ่มแรกเขามาเป็นนักเรียนดุริยางคแ มีชื่อวา “คนึง” เมื่อเลื่อนยศเป็นชั้น
ยศจา เปลี่ยนชื่อเป็น “เอกรินทรแ” เป็นพันจา เปลี่ยนชื่อเป็น “ เลิศมงคล เมื่อ
เลื่อนเป็นนายทหาร เปลี่ยนเป็น “เกริกไกร และเมื่อเลื่อนยศมาเป็นชั้นนาวา 
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศุภกร แตงนอย” นับเป็นเรื่องที่นาสนใจ เพราะทานประสบ
ความสําเร็จ มีความเจริญรุงเรือง ในชีวิตราชการอยางมาก 

ชื่นชีวา นาวี  ในสังคมของขาราชการทุกหมู ทุกเหลา มักจะมีความ
อบอุน ใกลชิดกัน ซึ่งเป็นธรรมดา เพราะทํางานรวมกัน แตสังคมของขาราชการ
กองดุริยางคแ มีความแตกตางกับขาราชการอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญจะทํางานเชาไป เย็น
กลับ แตกับชาวดุริยางคแ การทํางานมักจะทําทั้งเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ  และบางครั้งจะตองไปราชการตางจังหวัดครั้งละหลายวัน  งานบรรเลงก็
จะตองมีความพรอมเพรียง  สามัคคี บางงานจะตองใชเวลาเตรียมการอยางมาก  
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บางครั้งมีปใญหาหลายๆ อยาง ก็ตองแกไขกันไป ตองยอมรับเลยวาการเป็นนัก
ดนตรี ที่ตองบรรเลงใหผูชมไดฟใง ไมงายเลย ทุกคนจะตองรวมพลังแกไขจนลุลวง   
มีสุขก็สุขรวมกัน มีทุกขแก็ปลอบใจกันไป และนี่คือจุดเริ่มของความเห็นอก เห็นใจ  
ซึ่งกันและกัน จนกลายมาเป็นความรัก ขาราชการหลายคนจึงไดตกลงปลงใจ    
ใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข นับเป็นหนวยงานหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากจะมีพอ แม 
พ่ี นอง  และเครือญาติรับราชการอยูดวยกันแลว ยังเป็นหนวยงานที่มีขาราชการที่
เป็นสามีภริยากัน  จํานวนไมนอยทีเดียว ขอรวบรวมมาเทาท่ีจําได ดังนี้  

- พ.จ.อ. เนียน – จ.อ.หญิง สมจิตตแ  วิชิตนันทนแ (ตัดจินดา) 
- ร.ต. เฉลิม  มลกุล – ร.ต. หญิง ชยาศรี  วสวานนทแ 
- จ.อ. จงกล  - จ.ท. หญิง สุธารณแ  ศุขสายชล (บัวทั่ง)   
- จ.อ. มานิต – ร.ต. หญิง จิราภรณแ  เนียมนํา (ทองทิพยแ) 
- น.ท. ยุทธนา – ร.อ. หญิง สุกัญญา  อองเอ่ียม (ผลผกา)   
- น.ต. ไพโรจนแ – ร.ต. หญิง วนิดา  มีโต (เอ่ียมสะอาด)    
- จ.อ. อนุวัตนแ  - จ.อ. หญิง กิ่งนภา  รอดประเสริฐ (คงยอดแกว)   
- พ.จ.อ. ณรงคแชัย – พ.จ.ต. หญิง วลัยพร  ยะมะคุปตแ (สวางวงศแ)  
- ร.ท. วีระพันธแ – พ.จ.อ. หญิง พรอุมา  รุงโรจนแ (สุวรรณหงสแ)     
- ร.อ. ชาย – พ.จ.อ. หญิง นฤมล แสงศรี (ศาสตรแประไพ)  
- น.ต. สํารวย – ร.ท. หญิง สุมิตรา ศรีสุวรรณ (ภูประเสริฐ)     
- พ.จ.อ. มงคล – พ.จ.อ. หญิง พรรณทิพยแ  โพธิ์อุบล (นอยดัด)  
- จ.อ. มงคล – จ.อ. หญิง ศยามล  ดํานิล  (พิณประดิษฐแ)     
- พ.จ.อ. ศราวุธ – จ.อ. หญิง พรรณทิพา  ทองประสิทธิ์ (บุญศิริ) 
- ร.ต. สุมติ – จ.อ. หญิง ชมพู  ธีรธร  (ตันเสียงสม)  
- น.อ. วงษแสถิตษแ – ร.ท. หญิง อชิรวดี  เปลี่ยนแสงศรี (อติรัตนแ)      
- น.ต. ไพศิลป – ร.อ. หญิง ผุสดี  ศรีใส (มณีอ ินทรแ) 
- ร.ท. มาโนช – พ.จ.อ. สุณี  เหมวรรณ (เข็มตรง) 
- จ.อ. สําริด – พ.จ.อ. อังคณา  อวนล่ํา 
 - น.ต.เฉลิม – พ.จ.อ. หญิง ฉวีวรรณ  ทัศนกุล (เปลี่ยนทันผล) 
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- น.ต. นบ – พ.จ.อ. หญิง สุมาลี  ประทีปะเสน  (เรณุมาร) 
- น.อ. ภาสกร – น.ต. หญิง วรนารถ  สุวรรณพันธแ (ไพโรจนแ)  
- ร.ท. วินัย – พ.จ.อ. หญิง วีรียา  ศิริเพ็ญ (สังขแนาค) 
- น.อ. ประกอบ – พ.จ.อ. หญิง อดิศา  มกรพงษแ (สุปราณี  คงพนา) 
- พ.จ.อ. สุขแสน – จ.อ. หญิง วาสนา  ศรีตระกูล  (ทองมาก) 

เพชรล้ าค่า ที่น่าภูมิใจ บรรพบุรุษของชาวสีแสด ที่ชวยกันกอรางสราง
ชื่อเสียงใหกับสถาบันของเรา เวนที่จะกลาวเสียไมได  เพราะในสมัยกอนนี้         
ถาวงดนตรีกองดุริยางคแทหารเรือ ไปแสดงที่ไหนผูชมจะลนหลาม แมแตการไป
แสดงที่สนามหลวง ผูคนจะไปชมกันมืดฟูามัวดิน เพราะเรามีขาราชการที่มี
ความสามารถในทุกดาน ทั้งนักดนตรีที่มีฝีมือ นักรอง จําอวด ที่มีชื่อเสียง 
ตลอดจนผลงานเพลงที่เป็นที่นิยมมากมาย เพ่ือเป็นการเผยแพรชื่อเสียงผูที่ยราง
ชื่อเสียงใหสถาบันเรา  ตามที่จะรวบรวมได ดังนี้  

ข้าราชการที่มีช่ือเสียง ด้านการร้องเพลง  
จาเอก เฉลิม  แกวสมัย (2486) พันจาเอกหญิง ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล (2487)  
พันจาเอก สมยศ  ทัศนพันธุแ (2488) พันจาเอก หญิง อุไรวรรณ คลายบรรเลง(2491)             
จาเอก หญิง สมจิตตแ  ตัดจินดา(2493) พันจาเอก หญิง เอมอร  วิเศษสุด (2493) 
เรือเอก หญิง สมศรี มวงศรเขียว(2496) จาโท หญิง ศรีสอางคแ  ตรีเนตร (2497) 
จาโท หญิง วงจันทรแ  ไพโรจนแ (2501) จาเอก บุญสง  สุนทรโรหิต (2502)  
จาเอก ชัชชัย สุขขาวด(ีหรั่ง ร฿อคเคสตรา)(2514) เรือตรี สันติ ลุนเผ (2527) 

หมายเหตุ  เพ็ญศรี  พุมชูศรี เคยเขามารับราชการอยูระยะหนึ่ง 

ข้าราชการที่มีช่ือเสียง ด้านการประพันธ์เพลง   
เรือโท มานิต  เสนะวีณิน (2469) เรือเอก แสวง  วิเศษสุด (2471)   
นายสกนธแ มิตรานนทแ (ชวยราชการ)(2488)  พันจาเอก เนียน  วิชิตนันทนแ (2495) 
นาวาตรี พยงคแ  มุกดา (2495)  จาตรี ประดิษฐแ  อุตตะมัง (2497) 
จาเอก นิพนธแ  วรรณพินธุ (2501) จาเอก สาโรจนแ  เสมทรัพยแ (2502)  
นาวาตรี ปิยะพันธแ สนิทวงศแ (2502)  นาวาเอก พฤธิธร  สุมิตร (2539) 
  



 

ทําเนียบรุนนักเรียนดรุิยางคแทหารเรือ    74 
 
 

 ข้าราชการที่มีช่ือเสียง ด้านการเรียบเรียงเสียงประสาน  
จาตรี ประดิษฐแ  โรหิตาจล (2471) เรือเอก พิภพ  ฉิมสําอางคแ (2472) 
พันจาเอก ทองคํา  ปราโมทยแ (2493) พลเรือตรี ณัฐ  รัชกุล (2510) 
นาวาตรี สมศักดิ์  เอกบุตร (2511) พลเรือตรี ณรงคแ  แสงบุศยแ (2514) 

ข้าราชการที่มีช่ือเสียง ด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
นาวาตรี เทียม โอบายะวาทยแ (2458) นาวาตรี จําเนียร ศรีเพ็ชรดี (2466) 
นาวาตรี สมัคร  เศวตดิษ (2471) จาเอก เผือด นักระนาด (2480) 
พันจาเอก ไมตรี  พุมเสนาะ (2480) จาเอก เล็ก  ชอุมงาม (2482) 
พันจาเอก ปฺอก  สวัสดิ์ศุภผล (2487) พันจาเอก สุมิตร  นอยเศรษฐแ 
พันจาเอก เจือ  รังแรงจิตร (2487) จาเอก ทักษิณ  สังขแนาค (2490)  
พลเรือตรี วีระพันธแ  วอกลาง (2500) นาวาโท อนันตแ  ลินิฐฎา (2502) 
จาเอก วัฒนา  ช่ืนสุวรรณ (2502) จาเอก วีระ  ร  ประเสริฐ (2503) 
จาเอก จงกล  ศุขสายชล (2506) เรือเอก เล็ก  เกตรา (2507) 
จาเอก อํานาจ ลูกจันทรแ(เปูา คาราบาว)(2507)  จาเอก ยงยุทธ  ผิวสุวรรณ (2510) 
นาวาโท สุวัฒนแ  เทียมหงษแ (2517) นาวาเอก ภาสกร  สุวรรณพันธแ (2518) 
นาวาเอก อภิเชษฐแ  พยนตแเลิศ (2525)  

ข้าราชการที่มีช่ือเสียง  ด้านภาพยนตร์ ละคร และจ าอวด  
นายเสนหแ  โกมารชุน   พันจาโท ทักษิณ  แจมผล (2485) 
นายสุรสิทธ์ิ  สัตยวงศแ (พันทายนรสิงหแ ฯลฯ)   จาโท สิงหแ  มิลินทาศัย(2488)                     
จาเอก ผล วรศะริน(ผล ขาตะเกียบ)(2495)  จาเอก ขวัญ สุวรรณะ (2495)  
พันจาเอก สุคนธแ แกวอําไพ(คิ้วเหลี่ยม)(2496) จาเอก ช้ืน มั่งทองคํา(ช้ืนแฉะ)(2496)  
จาเอก วสันตแ วาสนมานิตยแ(จเอง หนาจเอย)(2499)   จาเอก สมพูล  กอบการสวน (2499)

 นรด.  บรรพต วีระรัฐ(เดน  ดอกประดู) (2503)  
นาวาตรี ณัฐธวัช เลิศฤทธิ์วิมานแมน (2514)       
พลเรือตรี วัลลภ(ราวิน) บุรารักษแ(2514) (เพลงรักดอกไมบาน, แผนดินแหงความรัก) 

จากตัวอยางรายชื่อที่กลาวมา จะเห็นไดวาทุกคนมีชื่อเสียงเป็นที่รูจัก   
เป็นตํานานที่คนรุนหลังจะตองกลาวถึง เป็นบุคลากรมีคุณภาพ ที่ไดสรางชื่อใหกับ
สีแสดเรา ไดเจริญกาวหนามาถึงทุกวันนี้ 
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มาร์ชดุริยางค์ทหารเรือ 

 ท านอง น.ต.ไพโรจน์  มีโต 
   เนื้อร้อง น.อ.ประพันธ์  นิชโรจน์ 

 ดุริยางคแทหารเรือไทย รวมกายใจและชีวิตคนดนตรี 
ภารกิจเพ่ืองานแหงราชนาวี ดวยศักดิ์ศรี มีผลงานศาสตรแศิลป 

 สัญลักษณแมหามงกุฎ จุดประกายทาบสมอคลอคูพิณ 
สีแสดเดน เมื่อไดพบเห็นและยลยิน ตางถวิล ถิ่นสวยงามสดใส 

 แหลงสรางคน ผลงานกลาวขานนานมา วิชาการล้ําลือไกล 
พรอมพากเพียรเรียนรู นําเขาสูยุคสมัย กาวไปดวยใจอาจหาญ 

 การทหาร มิครานฝึกฝน  เราสูทน พรอมตนในทุกกาล 
แบบธรรมเนียม ยึดมัน่ยาวนาน  สืบสาน พรอมการวินัย 

 ขอทูนเทิดชาติ บูชา  ศาสนา องคแภูวไนย  
กรมหลวงชุมพรฯ ขอวอนไหว   จงคุมภัยเรานี้ทั่วกัน 

 ปณิธาน ดุริยางคแกาวหนา  พัฒนายิ่งยงนิรันดรแ 
เราจะขอทําดี สามัคคีคงมั่น  เพ่ือชื่อชั้น สถาบันดุริยางคแ 
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คืนสู่เหย้า ชาว ดย. 

 เนื้อร้อง น.อ.ประพันธ์  นิชโรจน์ 

 (สรอย)  สุขใดไหนเลา จะมีสุขเทา เมื่อเราพบกัน 
  พวกเรานองพ่ี เคยรวมชีวี มีความสัมพันธแ 
  แมอยูใกลหรือไกลกัน จิตใจผูกพน สถาบัน ดย. (ซ้ํา) 

 (1)  เราเคยรวมสุข รวมทุกขแ เคยสนุกสนามเคียงกัน 
  เคยกิน เคยนอนพรอมกัน กีฬา โยธา ทุกวัน 
  สารพันตราตรึงฤทัย พากเพียรเลาเรียนกันไป 
  งานพรอมดวยระเบียบวินัย คือความหลังฝในใจ ของเรา ดย. (สรอย) 

 (2) เรามาสนุกสุขสันตแ ในคืนวันแหงการรวมใจ 
  บันเทิงเริงรมยแสมจินตแ จะกิน จะรํารองไป 
  รอยฤทัยสดใสดวยกัน เลิกงานแมจะหางกัน 
  จิตใจเราไมแปรผัน จะนับคืนนับวัน คืนสถาบัน ดย. (สรอย) 

 (3) เรามาชวยกันสรางเสริม เติมสีแสด เพ่ิมคาเกิดผล 
  รวมแรงรวมใจพรอมพรั่ง รวมพลังทุกรุน ทุกคน 
  อุทิศกมลรวมกันพัฒนา พวกเราชวยกันนําพา 
  ดุริยางคแ ใหอยูแนวหนา เดนไปท่ัวหลา คูนาวีไทย. (สรอย) 
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ศิษย์ดุริยางค์ทหารเรือ 

 เนื้อร้อง น.อ.ประพันธ์  นิชโรจน์ 

  นามเรืองโรจนแโจษจันสถาบันล้ําคา 
  รอยวิญญาณแศรัทธาทุกคนชื่นชม 
  นี่คือสถานถิ่นตํานานปวงชนนิยม 
  ดุริยางคแทหารเรือสรางสม แหลงเพาะบมคนดนตรีการ 

  ดั่งประทีปสองทางเสริมสรางยิ่งใหญ 
  รอยดวงใจผูคนที่ผลของงาน 
  กอเกียรติศักดิ์ศรี คงความดีดังปณิธาน 
  ทุกคนพรอมใจขับขาน ความสุขศานตแจากงานของเรา 

  นดย. นามเรียกขานที่คนยลยิน 
  อีกสมอพิณ สัญลักษณแอิงแอบแนบเนา 
  กรมหลวงชุมพร หลวงพอดํา สถิตกลางใจเรา 
  สีแสด สวยงามทั่งเหลา ผองศิษยแเกาผูกพันพูนทวี 

  เพลง ดนตรี หลากหลายพรอมเพรียงเป็นหนึ่ง 
  เพราะตราตรึง ซาบซึ้งถึงความสามัคคี 
  นี่คือความนัย จากหัวใจของชาวนาวี 
  ถักทอเสนเสียงดนตรี หนึ่งนามนี้ ดุริยางคแทหารเรือ 
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จัดท าโดย 
ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคท์หารเรือ 


