
รายชื่อ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดับที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล เครื่องดนตรีประจ าตัว บันทึกรายการ 

๑ นดย. ปัจเจก  หงษ์สวัสดิ์                                         PIANO   
๒ นดย.หญิง ชมพูนุส ชมสมบูรณ์ VIOLA   
๓ นดย.หญิง ณัฐสรณ์ งามจริยาพันธ์ FLUTE   
๔ นดย. เจตนิพัทธิ์  สัสดีอ าไพ CLARINET   
๕ นดย.หญิง นิลาวัลย ์ บุตตะ VIOLIN   
๖ นดย. จอมพล  ใจดี PERCUSSION   
๗ นดย. จิตรกร  พัฒนาพารา TRUMPET   
๘ นดย. กฤตธี  ชัยนันท์ BASSOON   
๙ นดย. กิตติกร  เตจาค า CELLO   

๑๐ นดย. รัชกฤษณ์  ดุรงค์รัตน์ ALTO SAXOPHONE   
๑๑ นดย. อัครวณิชชาญ  สร้อยเงิน TRUMPET   
๑๒ นดย. ภัสดา  ตะโกพ่วง EUPHONIUM   
๑๓ นดย. ณัฐวุฒ ิ ตางาม TROMBONE   
๑๔ นดย. พิรพัฒน์  ภู่ไพบูลย์ OBOE   
๑๕ นดย.หญิง นภัสกร  นุ่มประสิทธ์ VIOCE   
๑๖ นดย. ตรัณกฤตภาส  ทวีวงศ์ DOUBLE BASS   
๑๗ นดย. ชนาธิป  สมิเปรม TENOR SAXOPHONE   
๑๘ นดย. ปฏิวัต ิ กล  ากลาง FLUTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดับที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล เครื่องดนตรีประจ าตัว บันทกึรายการ 

๑ นดย.ภาสกร  พันธุ์เอี ยม TROMBONE   

๒ นดย.ศักดา  ประชุมชนะ EUPHONIUM   

๓ นดย.ธีรกานต์  ศรีรุ่งเรือง TRUMPET   

๔ นดย.บดินทร์  มัธยม TENOR SAXOPHONE   

๕ นดย.ชัยภัทร  วงศ์พราหมณ์ PERCUSSION   

๖ นดย.ภูริช  ประเสริฐสุข VIOLA   

๗ นดย.อธิติ  ทิมผลประเสริฐ TRUMPET   

๘ นดย.หญิง รุ่งฤดี  ตันโชติ PIANO   

๙ นดย.หญิง วสุนธรา  นันทพิศาล ALTO SAXOPHONE   

๑๐ นดย.ทวีรัตน์  นาคเรืองศรี TRUMPET   

๑๑ นดย.ศุภวิชญ ์ ค  าอ านวยสุข TUBA   

๑๒ นดย.วัชรพงษ์  อนันต์สวัสดิ์ TENOR SAXOPHONE   

๑๓ นดย.หญิง วิรัลนัฐ  พจน์คมพรชัย VIOLA   

๑๔ นดย.หญิง รชาดา  นิติศักดิ์ CLARINET   

๑๕ นดย.ชนาธิป  วงษ์จันทร์ GUITAR   

๑๖ นดย.วัลลภ  อิ มใจ E.BASS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดับที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล เครื่องดนตรีประจ าตัว บันทึกรายการ 

๑ นดย. ภัทรวริทธิ ์ คงธนาไชยโรจน์ E.BASS   
๒ นดย. นพดล  อรุณสวัสดิ์ PERCUSSION   
๓ นดย. ณรงค์ฤทธ์  ธรรมาภิมุข ALTO SAXOPHONE   
๔ นดย. ปิยะณัฐ  บุญประคอง TENOR SAXOPHONE   
๕ นดย.หญิง นภา  แก้วเลี้ยง VIOLIN   
๖ นดย.หญิง พรตวัล  เพชรชัด CELLO   
๗ นดย. หฤทย์ชนม์  จงปรัชญานนท์ TUBA   
๘ นดย.หญิง ธัญลักษณ์  ขลิบเงิน FLUTE   
๙ นดย. ธีรภัทร ์ เขียวแกร TRUMPET   

๑๐ นดย.หญิง ชมพูเนกข์  ทองแท่ง CLARINET   
๑๑ นดย. กฤษฎา  ผลพฤกษา TROMBONE   
๑๒ นดย. วีรพันธ ์ มารื น FRENCH HORN   
๑๓ นดย. ชยพล  จันทร์จวง GUITAR   
๑๔ นดย. ภูริณัฐ  วิชาช ู TUBA   

๑๕ นดย. ณัฐนันท์  ตันวัฒนะ EUPHONIUM   
๑๖ นดย. วรพล  มหาเขตต์ PIANO   

 


