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๓๑ นนร. ชะ เอกะวภิาต นว.

๑ นนร. เป้า ปุษปาคม นว. ๓๒ นนร. จนัทน์ ปัญญุตร์ นว.

๒ นนร. เผือ่น ธนฤกษ์ นว. ๓๓ นนร. แชม                        วนัประภา ่ (วารุณประภา) นว.

๓ นนร. เนตร เมนะวงศ์ นว. ๓๔ นนร. ถนอม ศุกรคุปต์ นว.

๔ นนร. แอ ไอสะนาวนิ นว. ๓๕ นนร. ลิบ รุงสัมพนัธ์่ นว.

๕ นนร. กรด นว. ๓๖ นนร. แข นว.

๖ นนร. ผนั นว. ๓๗ นนร. แพ อติโพธิ นว.

๗ นนร. นาค นว. ๓๘ นนร. หนอ รัตนกลุ นว.

๘ นนร. อน้ นว. ๓๙ นนร. กลบั เพช็รชาติ นว.

๙ นนร. เทง้ นว. ๔๐ นนร. แพ นว.

๑๐ นนร. สง นว. ๔๑ นนร. ฉุย นุติประภา นว.

๑๑ นนร. ปุย สิงหภุกาม นว. ๔๒ นนร. คาํ (ฤทธิศกัด์ิ) ปุณฑริกาภา นว.

๑๒ นนร. อ้ี นว. ๔๓ นนร. กาญจน์ ยศกรณ์ นว.

๑๓ นนร. เลก็ (ดาํรง)       เศวตนนัทน์ (แสงสิทธ์ิ) นว. ๔๔ นนร. สวสัด์ิ ทุนทุสวสัด์ิ นว.

๑๔ นนร. ปัน้ นว. ๔๕ นนร. หลํ่า(เปสล)             กนิษฐภติู(พิชิตชโลธร)  นว.

๑๕ นนร. ศรี กมลนาวนิ นว. ๔๖ นนร. สาย              นพเสถียร(สิทธิเดชสมุทรขนัธ์) นว.

๑๖ นนร. บุญมี พนัธุมนาวนิ นว. ๔๗ นนร. เนตร อาคมนนัทน์ นว.

๑๗ นนร. ตรุษ บุนนาค นว. ๔๘ นนร. ชอ้ย                        ชลทรัพย ์(ศรการวจิิตร) กล.

๑๘ นนร. กระแส ประวาหะนาวนิ นว. ๔๙ นนร. วาศ วมุิกตะลพ กล.

๑๙ นนร. แนบ จารุจินดา นว. ๕๐ นนร. สงา่ จุลเดช กล.

๒๐ นนร. ทองดี สุวรรณพฤกษ์ นว. ๕๑ นนร. บุศย์ ชลพินทุ กล.

๒๑ นนร. เทียบ นายเรือ นว. ๕๒ นนร. จนัท                       รัชฏะชาติ (ดาํเนินนาวากล) กล.

๒๒ นนร. หอ้ง หงัสนาวนิ นว. ๕๓ นนร. ลอ๊ก โลกะกลิน กล.

๒๓ นนร. เปลือง้ นว. ๕๔ นนร. ทอง อกัษรานนท์ กล.

๒๔ นนร. แสง สุคนธฉาย นว. ๕๕ นนร. กาน้ ปิยกานต์ กล.

๒๕ นนร. แฉลม้ สถิรศิลปิน นว. ๕๖ นนร. แตม้ (วนั) จารุภา นว.

๒๖ นนร. แมน้ ปรีดิขนิษฐ์ นว. ๕๗ นนร. สวสัด์ิ เมนะพนัธ์ นว.

๒๗ นนร. ม.จ.ภกัดิ    ์ พ่ึงบุญ ณ อยธุยา นว. ๕๘ นนร. ม.จ.พรปรีชา กมลาศน์ นว.

๒๘ นนร. อน๋ั กล. ๕๙ นนร. เจียร บุตรานนท์ นว.

๒๙ นนร. ดี(เรืองเดช) โมนยะกลุ นว. ๖๐ นนร. บวั อุปลกลิน กล.

๓๐ นนร. กรบ     อมลกัษเฐียร(ชลสินธ์ุสงครามชยั) นว. ๖๑ นนร. พธุ กลุธอุทยั กล.
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๖๒ นนร. สงวน คงศิริ นว. ๙๓ นนร. เริม่ รุมาคม กล.

๖๓ นนร. เจือ สหนาวนิ นว. ๙๔ นนร. สอน ฉายานนท์ กล.

๖๔ นนร. เกดิ ชาตะนาวนิ นว. ๙๕ นนร. สาคร สิทธิศิริ นว.

๖๕ นนร. อิน ศาสตริน นว. ๙๖ นนร. ช่ืน นว.

๖๖ นนร. แบน ศรีกฤษณ์ นว. ๙๗ นนร. จุน ่ (เนาว)์ สุวรรณคดี นว.

๖๗ นนร. ปุ๋ย นาคะสิงห์ นว. ๙๘ นนร. เจือ สุนะมาลยั นว.

๖๘ นนร. ชม เดชดาํรง นว. ๙๙ นนร. วฒิุ สุทธิบุตร นว.

๖๙ นนร. หาญ สุกมุารนนัท์ นว. ๑๐๐ นนร. เสง่ียม ทสานนท์ นว.

๗๐ นนร. จู เมษมาน กล. ๑๐๑ นนร. ยงั อมัพรทตั นว.

๗๑ นนร. พธุ นิยมตรุษ กล. ๑๐๒ นนร. หตัถุ ยวุนากร นว.

๗๒ นนร. ทอง โสมะนนัทน์ กล. ๑๐๓ นนร. เรียม(ศรไกรรณรงค)์ ภานุสะวะ(พิบูลภานุวธัน์) นว.

๗๓ นนร. ทวน ทิพยกลิน่ กล. ๑๐๔ นนร. โชติ สุวรรณโพธิ นว.

๗๔ นนร. พิน พลชาติ นว. ๑๐๕ นนร. พนัธุม มนัทานนท์ นว.

๗๕ นนร. ฟุ้ง พร้อมสัมพนัธ์ นว. ๑๐๖ นนร. ตนั นว.

๗๖ นนร. ผาด ผาตินาวนิ กล. ๑๐๗ นนร. สนอง ยวุบูรณ์ นว.

๗๗ นนร. แตร ศพัทนาวนิ กล. ๑๐๘ นนร. แถม รัตนโรม นว.

๗๘ นนร. เปลือง้ เหมะวนิช นว. ๑๐๙ นนร. กาพย์ บุณยมิศร นว.

๗๙ นนร. มงคล มงคลนาวนิ นว. ๑๑๐ นนร. มิง่ นว.

๘๐ นนร. เพง็                 นนัทิคุปต ์(วสิิษฐส์าคร) นว. ๑๑๑ นนร. บุญรอด(บุญชยั) สวาทะสุข กล.

๘๑ นนร. มลิ มลัลิกะนาวนิ นว. ๑๑๒ นนร. วาศ พทัศาสตร์ กล.

๘๒ นนร. เสียร ราหุลนนัทน์ นว. ๑๑๓ นนร. ม.จ.เจริญสุข  โสภาคย ์ เกษมสันต์ กล.

๘๓ นนร. ฉตัร วรีะฉตัร นว. ๑๑๔ นนร. แดง ลางคุลเสน กล.

๘๔ นนร. ผนั สสะนาวนิ นว. ๑๑๕ นนร. วงศ์ สุจริตกลุ กล.

๘๕ นนร. ทา        โกมลวจันะ (ปราบสิทธวามิตร) นว. ๑๑๖ นนร. เจริญ              วฒันะสุวรรณ(ประทีปเสน) กล.

๘๖ นนร. เจ๋อ จนัทรเวคิน กล. ๑๑๗ นนร. พร้อม               โหตรภวานนท(์บุณยกลิน) กล.

๘๗ นนร. แพ อุตตโมบล กล. ๑๑๘ นนร. ดี ศลัยกลิน กล.

๘๘ นนร. เปลือง้ สุภางคะนนัทน์ กล. ๑๑๙ นนร. ถมยา                      รังคะกลิน(กลกจกาจริ ํ ) กล.

๘๙ นนร. แป๊ะ (ประยทุธชลธี)   วรีาสา นว. ๑๒๐ นนร. กมล            อากาสวภิาต (จกัรวธิานสันทดั) กล.

๙๐ นนร. แสวง หาสตะนนัทน์ กล. ๑๒๑ นนร. เพือน้ (พิชิต)       เอมะนาวนิ(ปราบอริพาย่ ) นว.

๙๑ นนร. จาํปี ปุษยะนาวนิ กล. ๑๒๒ นนร. เนิน จุลนิมิ นว.

๙๒ นนร. บุ๋น ศุกรบุณย์ กล. ๑๒๓ นนร. ลบั                 สมคัจนัทร์ (ชลวสิัยเสนี) นว.

๒
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๑๒๔ นนร. อยู่ นายเรือ (ชยันาวา) นว. ๑๕๕ นนร. ม.จ.ธาดาพนัธ์ุ  กมลาศน์ นว.

๑๒๕ นนร. ทองสุข ภุมมะโสภณ นว. ๑๕๖ นนร. แอด๊ ธนูสิงห์ นว.

๑๒๖ นนร. สวสัดิ        พนัธุมคุปต์์ (พิจารณ์กลจกัร) กล. ๑๕๗ นนร. อุน่ นว.

๑๒๗ นนร. เท่ียง ทิวะกลิน กล. ๑๕๘ นนร. อนั                         ศาสตริน๋ (กลศาสตรเสนี) กล.

๑๒๘ นนร. ยอ้ย เสถียรสุต กล. ๑๕๙ นนร. สอน กลินรอด่ กล.

๑๒๙ นนร. จอ้ย เมนะปรีย์ กล. ๑๖๐ นนร. นพ ชลษัเฐียร กล.

๑๓๐ นนร. หวาน(ชาญ) ชมะนนัทน์ กล. ๑๖๑ นนร. เช่ือม กลนัตานนท์ กล.

๑๓๑ นนร. กมิ่ เสรีบุตร กล. ๑๖๒ นนร. เส็ง(กลมยั) หุตะโชค กล.

๑๓๒ นนร. สนธิ        วงัสะสนธิ(จกัรวธิานนิเทศ)  กล. ๑๖๓ นนร. ญ่ีปุ่น(วารี)             โมราฬาร(วมุิกตะกลุ) นว.

๑๓๓ นนร. ฮวด ควรถนอม กล. ๑๖๔ นนร. ม.ร.ว.พงศ์ นวรัตน์ นว.

๑๓๔ นนร. หลี จารุภุม นว. ๑๖๕ นนร. มี ปัทมะนาวนิ นว.

๑๓๕ นนร. จาํรูญ                วฒันาคม(วรรธนาคม) นว. ๑๖๖ นนร. ดดั บุนนาค นว.

๑๓๖ นนร. ประยรู   ศาสตระรุจิ(ยทุธศาสตร์โกศล)   นว.  ๑๖๗ นนร. แดง(สาํแดง) พิชชาโชติ นว.

๑๓๗ นนร. เมฆ (วารีรณชยั)   เอโกมล นว. ๑๖๘ นนร. บุง ศุภชลาศยั นว.

๑๓๘ นนร. สวสัด์ิ สราภา นว. ๑๖๙ นนร. จาํรัส เภกะนนัทน์ กล.

๑๓๙ นนร. เลก็ พธุศุกร์ กล. ๑๗๐ นนร. ช่ืน                           จุลวจันะ (ชาญชยศึก) นว.

๑๔๐ นนร. ดาํ กฤษณะกลิน กล. ๑๗๑ นนร. สวสัด์ิ(สวสัดิวรฤทธิ์ ์ )  วรทรัพย ์  นว.

๑๔๑ นนร. สพาทย์ ลกัษณียนาวนิ กล. ๑๗๒ นนร. สุวรรณ ศุภสมุทร นว.

๑๔๒ นนร. แมน้ พรหมพิสุทธิ กล. ๑๗๓ นนร. เท่ียง ชินะนาวนิ นว.

๑๔๓ นนร. มุย่ นามศิริ กล. ๑๗๔ นนร. บุญยงั นิติศร นว.

๑๔๔ นนร. เจือ สุนทรกลิน กล. ๑๗๕ นนร. บุญสม รัชฏวนั นว.

๑๔๕ นนร. เหลา่ ทีปะนาวนิ นว. ๑๗๖ นนร. อิง (อาจณรงค)์  ชวงสุวนิช่ นว.

๑๔๖ นนร. เจริญ ทุมมานนท์ นว. ๑๗๗ นนร. ดาํ ทงัสุบุตร นว.

๑๔๗ นนร. พงศ์ อาสนะเสน นว. ๑๗๘ นนร. สุภี จนัทมาศ นว.

๑๔๘ นนร. เหลียง(พิศาล)    สุนาวนิ(สุนาวนิววิฒั) นว. ๑๗๙ นนร. เธียร                     ประทีปเสน(ชลประทีป) นว.

๑๔๙ นนร. ตา่ (ตรณี) กาญจนะจูฑะ นว. ๑๘๐ นนร. ปุ่น ศุภชลษัฐ์ นว.

๑๕๐ นนร. สวสัด์ิ นีละนิธิ นว. ๑๘๑ นนร. อาจ หาญสมบูรณ์ นว.

๑๕๑ นนร. จิว สถิรนาวนิ นว. ๑๘๒ นนร. ศิริ อุไทยกร นว.

๑๕๒ นนร. ฮอก ลีบุตร้ นว. ๑๘๓ นนร. เปร่ือง บุณยวบิูลย์ นว.

๑๕๓ นนร. ยี่ เลิศภาค นว. ๑๘๔ นนร. เงก็(พิชยั) พนัธ์ุโภคา นว.

๑๕๔ นนร. สอาด คงคะสุทธิ นว. ๑๘๕ นนร. แมน้ นว.

๓
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๑๘๖ นนร. ตุ๋ย เจริญนุต นว. ๒๑๕ นนร. คลอ้ย                     ศาสตริน(สวสัดินาวา) นว.

๑๘๗ นนร. ยฮูวด่ (สุทศัน์) เหลาวานิช่ กล. ๒๑๖ นนร. จวน ทงัสุบุตร นว.

๑๘๘ นนร. จรูญ                    พิตรากลู(จรูญกลรักษ)์ กล. ๒๑๗ นนร. เจิม ทงัสุบุตร นว.

๑๘๙ นนร. ประเสริฐ ศิริไพบูลย์ กล. ๒๑๘ นนร. ชาญ บุนนาค นว.

๑๙๐ นนร. สมบุญ กายะสุต กล. ๒๑๙ นนร. ลอ้ม ภุชงคสมุทร นว.

๑๙๑ นนร. แปลก กนตนิ์กลุั กล. ๒๒๐ นนร. จิตร ศราภยัวานิช นว.

๒๒๑ นนร. ถนาํ บุญเกตุ นว.

๑๙๒ นนร.  เกตุ นว. ๒๒๒ นนร. ชิต กล.

๑๙๓ นนร. สวสัด์ิ เดชะไกศยะ นว. ๒๒๓ นนร. แถบ กฤษณ์โลม กล.

๑๙๔ นนร. สวสัด์ิ อุณหนนัท์ นว. ๒๒๔ นนร. ออ๊ต(อุดม)               ธรรมครองอาตม์ กล.

๑๙๕ นนร. บุญเชง็ นว. ๒๒๕ นนร. เฉลิม นาลินชม กล.

๑๙๖ นนร. ภหิูน นว. ๒๒๖ นนร. โชติ สุสิลวรณ์ กล.

๑๙๗ นนร.  โสภณ นว.

๑๙๘ นนร. แชม่ เดชดาํรง นว. ๒๒๗ นนร. ทองเจือ นว.

๑๙๙ นนร. พงศ์ นว. ๒๒๘ นนร. กรี ภมิูไชย นว.

๒๐๐ นนร. จน่ั นว. ๒๒๙ นนร. เชือ้ ศรวารี นว.

๒๐๑ นนร. เหยยีน นว. ๒๓๐ นนร. พร้อม วรีะพนัธ์ุ นว.

๒๐๒ นนร. ไฮ้ ชลศึกย์ นว. ๒๓๑ นนร. บวั ช่ืนภิรมย์ นว.

๒๐๓ นนร. นพใหม่ กล. ๒๓๒ นนร. ทองสุข จนัทนประยรู นว.

๒๐๔ นนร. กลาง โรจนเสนา กล. ๒๓๓ นนร. ถมยา เอ่ียมวจิิตร นว.

๒๐๕ นนร. ฉุน บุญวงศ์ กล. ๒๓๔ นนร. สุคนธ์ จนัทศิริ นว.

๒๐๖ นนร. บุนนาค เทศวศิาล กล. ๒๓๕ นนร. เจ๊ก นว.

๒๐๗ นนร. ทองสุข(พินิจ)  เอมจนัทร์ (สุวรรณสโรช)  กล. ๒๓๖ นนร. เอ่ียม บุณยสิทธ์ิ นว.

๒๐๘ นนร. ชม กล. ๒๓๗ นนร. แชม่ เปลงวทิยา่ นว.

๒๐๙ นนร. เจียม เจียรกลุ กล. ๒๓๘ นนร. เสริม นว.

๒๑๐ นนร. อิน กล. ๒๓๙ นนร. เชือ้ นว.

๒๔๐ นนร. สวาง่ วรทรัพย์ นว.

๒๑๑ นนร. เริม่ จารุเหตุ นว. ๒๔๑ นนร. สมบูรณ์ ดินอุดม นว.

๒๑๒ นนร. โอตป์ โรจนวภิาต นว. ๒๔๒ นนร. จิตร สารภยัวานิช นว.

๒๑๓ นนร. ฟุ้ง บุรุษชาติ นว. ๒๔๓ นนร. โชติ สวสัดิโรจน์ นว.

๒๑๔ นนร. เช่ือม สุนทรนาค นว. ๒๔๔ นนร. ชลอ สีมวง่ นว.

๔
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๒๔๕ นนร. จาํรัส นว. ๒๗๓ นนร. ฉลอง อติแพทย์ นว.

๒๔๖ นนร. เป้า โกมลเสวนิ นว. ๒๗๔ นนร. เล่ือน โฆษวนัท นว.

๒๔๗ นนร. สุวรรณ ชุวะเสมา นว. ๒๗๕ นนร. จาํรัส ลดัพลี นว.

๒๔๘ นนร. ถม นว. ๒๗๖ นนร. เยน็ ร่ืนวงษา นว.

๒๔๙ นนร. เปลง ่ (พลสินธ์)   เมฆเสน (สมิตเมฆ)  นว. ผบ.ทร. ๒๗๗ นนร. โปรง่ นายเรือ นว.

๒๕๐ นนร. สินธ์ุ กมลนาวนิ นว. ๒๗๘ นนร. ลอ้ม ศรีพยตัต์ นว.

๒๕๑ นนร. เชียน้ กรสูตร นว. ๒๗๙ นนร. สังวรณ์ สุวรรณชีพ นว.

๒๕๒ นนร. บุญชวย่ ยงศิริ นว. ๒๘๐ นนร. ประดิษฐ์ ศรีพิพฒัน์ นว.

๒๕๓ นนร. ผนั                     อาํไพวลัย ์(นาวาวจิิต) นว. ๒๘๑ นนร. อ๊ีด แจมใจเพ่ือน่ นว.

๒๕๔ นนร. สุน่ กลุชาติ นว. ๒๘๒ นนร. วเิชียร รัตนกลุ นว.

๒๕๕ นนร. เจือ สุรภฎั กล. ๒๘๓ นนร. เทียนไชย กระนนัทน์ี นว.

๒๕๖ นนร. หลาํ กล. ๒๘๔ นนร. ไชย เหมจุฑา นว.

๒๕๗ นนร. เขียน สุเสารัจ กล. ๒๘๕ นนร. คอ้ม เอ่ียมโอภาส นว.

๒๕๘ นนร. ม.ล.ศิริ       นรินทรางกรู ณ กรุงเทพ    กล. ๒๘๖ นนร. ทองหลอ่ ขาํหิรัญ นว.

๒๕๙ นนร. อาํพนั เจิมศรี กล. ๒๘๗ นนร. เสนาะ รักธรรม นว.

๒๖๐ นนร. สุเอด็ เลก็สุภาพ กล. ๒๘๘ นนร. ผล ทบัโพ นว.

๒๖๑ นนร. เปลือง้ กล. ๒๘๙ นนร. ชนั้ สิงหชาญ นว.

พทธศักราช ุ ๒๔๖๐ ๒๙๐ นนร. เอือน้ กลุไกรเวส นว.

๒๙๑ นนร. หนุน วสุวตั นว.

พทธศักราช ุ ๒๔๖๑ ๒๙๒ นนร. ทองดี ระงบัภยั นว.

๒๖๒ นนร. บุญเปร่ือง กระนนัทน์ี นว. ๒๙๓ นนร. ผวิ จนัทร์สวาง่ นว.

๒๖๓ นนร. เผือ่น พฒันหิรัญ นว. ๒๙๔ นนร. ทองคาํ ภุมรินทร์ นว.

๒๖๔ นนร. มงคล ศิริเวทิน นว. ๒๙๕ นนร. เสง่ียม          พ่ึงบุญ ณ กรุงเทพ นว.

๒๖๕ นนร. ชวง่ เสถียรสวสัด์ิ นว. ๒๙๖ นนร. วเิชียร ชุมวจิิตร่ นว.

๒๖๖ นนร. ชนั้ รัศมิทตั นว. ๒๙๗ นนร. ชอ้ย ทรัพยส์าร นว.

๒๖๗ นนร. จาํรัส บูรณสมภพ นว. ๒๙๘ นนร. ชุม วรีะไวทยะ นว.

๒๖๘ นนร. ปุก ณ บางชา้ง นว. ๒๙๙ นนร. วรัิถ คงัคะเกตุ นว.

๒๖๙ นนร. เพียน้ หุตะโชค นว. ๓๐๐ นนร. ลว้น หวงัในธรรม นว.

๒๗๐ นนร. ชม นอ้มศิริ นว. ๓๐๑ นนร. เปรือง้ ศิริคุม้ นว.

๒๗๑ นนร. ทองพนู ช่ืนสุวรรณ นว. ๓๐๒ นนร. เส็ง ทิพยน์าํภา นว.

๒๗๒ นนร. หนู แจมผล่ นว. ๓๐๓ นนร. สงวน (วจิารณ์)   เทศะกรณ์ นว.

๕

ไม่มกีารรับสมคัรนักเรียน



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๓๐๔ นนร. กงิ่ จนัทนกลู นว. ๓๓๔ นนร. นอม สุภทัรพนัธ์ุ นว.

๓๐๕ นนร. อาํพนั ภมรบุตร นว. ๓๓๕ นนร. จาํเดิม อนัวะนาวนิ นว.

๓๐๖ นนร. สุดใจ สุทิโน นว. ๓๓๖ นนร. ทองหลอ่ บูรณสิงห์ นว.

๓๐๗ นนร. ทองหลอ่ เดชะปัญญา นว. ๓๓๗ นนร. สงวน          อิศรางกรู ณ อยธุยา นว.

๓๐๘ นนร. สิน นคราวฒัน์ กล. ๓๓๘ นนร. ชอบ บุญโญปถมัภ์ นว.

๓๐๙ นนร. ทองสุข ตน้สมบุญ กล. ๓๓๙ นนร. ทองพนู ชูสงา่ นว.

๓๑๐ นนร. ผล แสงประยรู กล. ๓๔๐ นนร. เลก็ ลีละยวูะ นว.

๓๑๑ นนร. โอภาส เนตรายน กล. ๓๔๑ นนร. ประเสริฐ สุขสมยั นว.

๓๑๒ นนร. เขียว นยันานนท์ กล. ๓๔๒ นนร. จรูญ บุนนาค นว.

๓๑๓ นนร. เล่ือม       สายเนตร (ประสาทกลวทิยา) กล. ๓๔๓ นนร. บุญพ่ึง สุคนัธไร นว.

๓๑๔ นนร. ผนั จนัทโรจน์ กล. ๓๔๔ นนร. สมบุญ กระบวนรัตน์ นว.

๓๑๕ นนร. หนาน อนมักลุ กล. ๓๔๕ นนร. จิบ ศิริไพบูลย์ นว.

๓๑๖ นนร. ชิต สุนทรกลมัภ์ กล. ๓๔๖ นนร. เชือ้ ณ นคร นว.

๓๑๗ นนร. ฉอุม่ รัตนเรือง กล. ๓๔๗ นนร. ทวศีกัด์ิ วริิยะศิริ นว.

๓๑๘ นนร. วเิชียร รุขามาศ กล. ๓๔๘ นนร. สนอง ธนศกัด์ิ นว.

๓๑๙ นนร. ประดิษฐ์ พลูเกษ กล. ๓๔๙ นนร. วจิิต ชนไมตรี นว.

๓๒๐ นนร. ทองคาํ ธรรมเกษม กล. ๓๕๐ นนร. นูน มิลินทานุช นว.

๓๒๑ นนร. ชู เล่ียมรัก กล. ๓๕๑ นนร. หว้ยสุข เมงเชียงกลุ่ นว.

๓๒๒ นนร. สอน สุขเหมือน กล. ๓๕๒ นนร. หลอ่ อติแพทย์ นว.

๓๒๓ นนร. สุย สุทธยาลยั กล. ๓๕๓ นนร. สืบ คงัคะรัตน์ นว.

๓๕๔ นนร. สิน บูราภา นว.

๓๒๔ นนร. ใบ เทศนะสดบั นว. ๓๕๕ นนร. โสภณ            กญุชร ณ กรุงเทพ นว.

๓๒๕ นนร. พนู พลกลุ นว. ๓๕๖ นนร. ยม้ิ ลิมเกษม้ นว.

๓๒๖ นนร. ถวลัย ์     ธารีสวสัดิ ์ (ธาํรงนาวาสวสัด์ิ) นว. ๓๕๗ นนร. ประยงค ์(ยงยทุธ) อาชวาคม นว.

๓๒๗ นนร. พร เดชดาํรง นว. ๓๕๘ นนร. แชน ปัจจุสานนท์ นว.

๓๒๘ นนร. จาํนงค์ เฟ่ืองธุระ นว. ๓๕๙ นนร. ทศัน์ กรานเลิศ นว.

๓๒๙ นนร. ชวน นิลายน นว. ๓๖๐ นนร. สวสัด์ิ จนัทนี นว.

๓๓๐ นนร. ชลิต กลุกามธ์รํ นว. ๓๖๑ นนร. วทิยา วริิยะพานิช นว.

๓๓๑ นนร. บุญถิน กนตลอดั นว. ๓๖๒ นนร. แนบ ร่ืนใจชน นว.

๓๓๒ นนร. ชลอ ฉลอมสินธ์ุ นว. ๓๖๓ นนร. พยนู จีนาคม นว.

๓๓๓ นนร. จาํเริญ ขนัธหิรัญ นว. ๓๖๔ นนร. วเิชียร อตันโถ นว.
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๓๖๕ นนร. จู มาลยัวงค์ นว. ๓๙๖ นนร. สงบ จรูญพร กล.

๓๖๖ นนร. สุนทร          ชวยวงศว์าน่ (สุนทรนาวนิ) นว. ๓๙๗ นนร. จาํลอง สุวรรณอทัธ์ กล.

๓๖๗ นนร. สมบุญ คงตระกลู นว. ๓๙๘ นนร. เช่ือม เวศสวสัด์ิ กล.

๓๖๘ นนร. ตรี วภิาตนาวนิ นว. ๓๙๙ นนร. ทองคาํ กาเจริญํ๊ กล.

๓๖๙ นนร. สงวน ปาบุตร นว. ๔๐๐ นนร. ประสบ อรรถยติุ กล.

๓๗๐ นนร. พิง กาเนิดรัตน์ํ นว. ๔๐๑ นนร. นพรัตน์ สมิตานนท์ กล.

๓๗๑ นนร. แสวง รักชูวนั นว. ๔๐๒ นนร. ชลวทิย์ แยม้ลดัดา กล.

๓๗๒ นนร. ทองอย ู่(ทแกลว้)  สวางเนตร่ นว. ๔๐๓ นนร. เขียน เกตุไนย กล.

๓๗๓ นนร. เขียน ศิริวติร นว. ๔๐๔ นนร. สมบุญ ประทีปวนิช กล.

๓๗๔ นนร. กวง แรงขาํ นว. ๔๐๕ นนร. บาํรุง แสงงาํพาล กล.

๓๗๕ นนร. ฮงัรี ตรูวเิชียร นว. ๔๐๖ นนร. ดรุณ ณ ถลาง กล.

๓๗๖ นนร. ดาวเรือง (ดาว)     เพชรชาติ นว. ๔๐๗ นนร. กมล อมัพบุน กล.

๓๗๗ นนร. สนิธ มหาคีตะ นว. ๔๐๘ นนร. ชิต พิทกัษากร กล.

๓๗๘ นนร. สาํอาง สรรพสมาน นว. ๔๐๙ นนร. เสถียร ศรีจามร กล.

๓๗๙ นนร. บุญมี แสงสุวรรณ นว. ๔๑๐ นนร. เชิด พลูสุนทร กล.

๓๘๐ นนร. กหุลาบ กาญจน์สกลุ นว. ๔๑๑ นนร. สถิต แสงอินทร์ กล.

๓๘๑ นนร. ผนั เปรมมณี นว. ๔๑๒ นนร. แฉลม้ (ชด) มธัยมจนัทร์ กล.

๓๘๒ นนร. ซุย้ (กนก) นพคุณ นว. ๔๑๓ นนร. โสภณ ทิมกระจาง่ กล.

๓๘๓ นนร. อาจ อินทร นว. ๔๑๔ นนร. ทิพย์ ประสานสุข กล.

๓๘๔ นนร. เชือ้ ยวุนะศิริ นว. ๔๑๕ นนร. สุมทุม ธรรมรักษา กล.

๓๘๕ นนร. แดง สายสิงห์ทอง นว. ๔๑๖ นนร. ศิริ รุจิไกไสย กล.

๓๘๖ นนร. เจริญ รุงชมคาํ่ นว. ๔๑๗ นนร. บุญชวย่ (ประสันน์) บุณยมาลิก กล.

๓๘๗ นนร. พจน์ อินทรฑูต นว. ๔๑๘ นนร. พกุ ดิษยพนัธ์ุ กล.

๓๘๘ นนร. นิตย์ ชวงบรรยง่ นว. ๔๑๙ นนร. ประยรู พินสวสัด์ิ กล.

๓๘๙ นนร. ประเสริฐ สุเสารัจ นว. ๔๒๐ นนร. บุญเรือง ผกูพานิช กล.

๓๙๐ นนร. พริง้ คลา้ยมุข นว. ๔๒๑ นนร. ขาว ไชยพนัธ์ุ กล.

๓๙๑ นนร. บรรจง ชีพเป็นสุข นว. ๔๒๒ นนร. บุญธรรม รัตนารักษ์ กล.

๓๙๒ นนร. ทองหลอ่ นิงสานนท์ นว. ๔๒๓ นนร. อุด๊ นุชเนตร กล.

๓๙๓ นนร. จาํรัส นุตพนัธ์ุ นว. ๔๒๔ นนร. ผวน ศรีเพช็ร์ กล.

๓๙๔ นนร. ชวง่ เรืองกล กล. ๔๒๕ นนร. จาํรัส เจริญลาภ กล.

๓๙๕ นนร. บุญชู จูฑะศรี กล. ๔๒๖ นนร. บุญรอด คงออน่ กล.
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๔๒๗ นนร. จาํรัส ศุกรวนั กล. ๔๕๗ นนร. ชิต ชูศรี นว.

๔๒๘ นนร. วงศ์ ศิริเกตุ กล. ๔๕๘ นนร. สังวาลย์ กนโสภณั นว.

๔๒๙ นนร. บวัขาว คชแสง กล. ๔๕๙ นนร. บุญเพง็ ปานษัเฐียร นว.

๔๓๐ นนร. ศิริ ภมูมะภติู กล. ๔๖๐ นนร. สวสัด์ิ คงศิริ นว.

๔๓๑ นนร. กวี หา้วเจริญ กล. ๔๖๑ นนร. ชืน้ สนแจง้ นว.

๔๓๒ นนร. ศรี ดาวราย กล. ๔๖๒ นนร. วสิิทธ์ิ จนัทรางศุ นว.

๔๓๓ นนร. ชาญ ศิริวฒักลุ กล. ๔๖๓ นนร. ทองรอด เมฆสุภะ นว.

๔๓๔ นนร. เยน็ สุขประเสริฐ กล. ๔๖๔ นนร. จนั ศาสตรพนัธ์ุ นว.

๔๓๕ นนร. เชือ้ ปานไว กล. ๔๖๕ นนร. อิม มะกรทตั นว.

๔๓๖ นนร. ศิริ ฤกษส์วสัด์ิ กล. ๔๖๖ นนร. สนิท อุปถมัภานนท์ นว.

๔๓๗ นนร. โชติ อนัประยรู กล. ๔๖๗ นนร. ดิศ ไชยธวชั นว.

๔๓๘ นนร. ผวิ มีคุณเอ่ียม กล. ๔๖๘ นนร. สวน เลก็แหลมหลกั นว.

๔๓๙ นนร. สุข โพธิวหิค กล. ๔๖๙ นนร. เทียม ทองพานิช นว.

๔๔๐ นนร. แฉลม้ หาสตะนนัทน์ กล. ๔๗๐ นนร. สม ไชยภตั นว.

๔๔๑ นนร. เอียว ้ (ประพนัธ์) เกษเสถียร กล. ๔๗๑ นนร. วนิช ปานะนนท์ นว.

๔๔๒ นนร. บุญเหลือ ธนัวานนท์ กล. ๔๗๒ นนร. เล่ือน โกมลธิติ นว.

๔๔๓ นนร. ฮกหยู หนูกจิ กล. ๔๗๓ นนร. เชือ้ ขมัมะพงศ์ นว.

๔๗๔ นนร. ดาํริห์                    ปาลกะวงศ ์ ณ อยธุยา นว.

๔๔๔ นนร. พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ อาทิตยทิ์พยอาภา  นว. ๔๗๕ นนร. ไปล่ สงแสงเติบ่ นว.

๔๔๕ นนร. พธุ ธนะภมิู นว. ๔๗๖ นนร. พิน (พิณ) พนัธ์ุทวี นว.

๔๔๖ นนร. ประวศิ ศรีพิพฒัน์ นว. ๔๗๗ นนร. เทพ จุฑานนท์ กล.

๔๔๗ นนร. หลี (ชลี) สินธุโสภณ นว. ๔๗๘ นนร. บุญมี(บุรินทร์) ศรีวรรธนะ กล.

๔๔๘ นนร. ประทีป พยอมยงค์ นว. ๔๗๙ นนร. พิกลุ สิทธิวนั กล.

๔๔๙ นนร. ทิว กสุุมา ณ กรุงเทพ นว. ๔๘๐ นนร. ถาวร สิทธิสงวน กล.

๔๕๐ นนร. ผสม บูรณจารุ นว. ๔๘๑ นนร. บุญมา งูทอง กล.

๔๕๑ นนร. สาคร จนัทประสิทธ์ิ นว. ๔๘๒ นนร. พิสิทธ์ิ ศุภะพงศ์ กล.

๔๕๒ นนร. หลุย (พิทย)์ มุสิกะพกุก์ นว. ๔๘๓ นนร. ประมูล รัชตามพร กล.

๔๕๓ นนร. ประสิทธ์ิ ใบเงิน นว. ๔๘๔ นนร. สงา่ คงพนัธ์ กล.

๔๕๔ นนร. ชว้น (สมบูรณ์)       กระบวนรัตน์ นว. ๔๘๕ นนร. วนั รุยาพร กล.

๔๕๕ นนร. ประทิน ไชยปัญญา นว. ๔๘๖ นนร. สาํอาง (สักก)์        แยม้กลีบ (กลินณศกัด์ิ) กล.

๔๕๖ นนร. สัญญา ยมะสมิต นว. ๔๘๗ นนร. ต๋ี เชาวน์ดี กล.
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๔๘๘ นนร. เฮง ชุนชวงโชติ่ กล. ๕๑๘ นนร. ผดั นาคพฒัน์ กล.

๔๘๙ นนร. จาํรูญ วฉิายา กล. ๕๑๙ นนร. วชิา สมธิรัตน์ กล.

๔๙๐ นนร. พธุ ศรีสังข์ กล. ๕๒๐ นนร. ชุน (ชุมนุม) กลยาณมิตรั กล.

๔๙๑ นนร. เลงกด่ ิ้ มีสุข กล. ๕๒๑ นนร. สระ สมุทรเสน กล.

๔๙๒ นนร. จรัญ ณ สงขลา กล. ๕๒๒ นนร. รัตน์ รุขามาศ กล.

๔๙๓ นนร. สงา่ มนศิริ กล. ๕๒๓ นนร. นพ พรมศิริ กล.

๔๙๔ นนร. บวั บุตรกวี กล. ๕๒๔ นนร. ผวน ศาสตราภยั กล.

๔๙๕ นนร. เจริญ สุขทมัภ์ กล. ๕๒๕ นนร. ยอ้ย คาํภิรานนท์ กล.

๕๒๖ นนร. ลออง ยนืยง กล.

๔๙๖ นนร. เจียม อมัระปาล นว. ๕๒๗ นนร. สุดใจ (สุรกจิ ) ปัญจะ กล.

๔๙๗ นนร. เชาวน์ โปรงเปรมใจ่ นว. ๕๒๘ นนร. แหยม คุณรัตน์ กล.

๔๙๘ นนร. ไสว พลูเกยรติี นว. ๕๒๙ นนร. เขียน มีระเกตุ กล.

๔๙๙ นนร. ชวน แสงตาย่ นว. ๕๓๐ นนร. เจริญ มีสุวรรณ กล.

๕๐๐ นนร. สงดั รัศมิทตั นว. ๕๓๑ นนร. เกอกลูื้ อิงคะวณิช กล.

๕๐๑ นนร. ชุน ชินวทิย์ นว. ๕๓๒ นนร. สนิท พวงพงศ์่ กล.

๕๐๒ นนร. ลมุล มณีมยั นว.

๕๐๓ นนร. จรัส บุญบงการ นว. ๕๓๓ นนร. เปล่ียน นิมเนือ่ ้ นว.

๕๐๔ นนร. ถวลิ ธรรมวานิช นว. ๕๓๔ นนร. วเิชียร พนัธ์ุโภคา นว.

๕๐๕ นนร. ลี ้ (สกล) ชางประดบั่ นว. ๕๓๕ นนร. นกเลก็ ปานอุไร นว.

๕๐๖ นนร. โปรง่ ปรีชาชาติ นว. ๕๓๖ นนร. ไสว พลภตั นว.

๕๐๗ นนร. ไสว ศรีผดุง นว. ๕๓๗ นนร. กมเจียง ิ (วสุิทธ์ิ)   แสงอุทยั นว.

๕๐๘ นนร. เพง็ (พล) สุวรรณประเทศ นว. ๕๓๘ นนร. สวสัด์ิ ภติูอนนัต์ นว.

๕๐๙ นนร. ชุบ รัตติชุนท์ นว. ๕๓๙ นนร. เจริญ อินทรเสน นว.

๕๑๐ นนร. วลิยั อิศพนัธ์ุ นว. ๕๔๐ นนร. เน่ือง แยม้หรุน่ นว.

๕๑๑ นนร. ต๋ี รัตนอุบล นว. ๕๔๑ นนร. ทองหยู่ เลียวกลบัถิน้ ่ นว.

๕๑๒ นนร. พร ตน้สมบุญ นว. ๕๔๒ นนร. พร้อม มีสมัฤทธ์ิ นว.

๕๑๓ นนร. เจือ จกัษุรักษ์ นว. ๕๔๓ นนร. ตาบ ภุมมะโสภณ นว.

๕๑๔ นนร. โปรง่ ณ นคร กล. ๕๔๔ นนร. ยอ้ย ชูสงา่ นว.

๕๑๕ นนร. อุทยั หงส์โสภณ กล. ๕๔๕ นนร. บรรยง ธุวนุติ นว.

๕๑๖ นนร. เสง่ียม บุญมา กล. ๕๔๖ นนร. นิตย์ สุขมุ นว.

๕๑๗ นนร. กระจาง่ ไวยวอง่ กล. ๕๔๗ นนร. วระญาติ เลิศลาํ้ กล.
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๕๔๘ นนร. เซงหงวน่ มนัตาภรณ์ กล. ๕๗๐ นนร. อนนัต์ เนตรโรจน์ นว.

๕๔๙ นนร. จง ทงัสุบุตร กล. ๕๗๑ นนร. รัตน์ ศรีงาม -

๕๕๐ นนร. สันใจ บุนนาค กล. ๕๗๒ นนร. ถวลิ รายนานนท์ นว.

๕๕๑ นนร. ม.ร.ว.ศรีสมบูรณ์ ศรีธวชั กล. ๕๗๓ นนร. เถลิง                    อินทรพนัธ์ุ (อนนัตรัต) นว.

๕๕๒ นนร. ฉาด แสงชูโต กล. ๕๗๔ นนร. จิตต์ ถนดัหตัถกรรม นว.

๕๗๕ นนร. ประเสริฐ เหราบตัย์ -

๕๕๓ นนร. ม.ร.ว.ธชัพงศ ์ ศรีธวชั นว.

๕๕๔ นนร. สมพนัธ์ุ บุนนาค กล. ( จบปี ๒๔๗๗ นนร.รุ่น ๒๗)

๕๗๖ นนร. แถบ สุรทินท์ -

๕๕๕ นนร. ม.จ.กาฬวรรณดิศ    ดิศกลุ นว. ๕๗๗ นนร. สวสัด์ิ กลินบุปผา่ -

๕๕๖ นนร. ทวี บุนนาค      - ๕๗๘ นนร. มาลยั(ภทัร) เอ่ียมรัตน์ นว.

๕๕๗ นนร. กมล กมลนาวนิ - ๕๗๙ นนร. สาํอาง(สุธน) ศิริศฤงคาร นว.

๕๘๐ นนร. โกมล(กมล) สีตกะลิน นว.

๕๕๘ นนร. วธิร พลกลุ - ๕๘๑ นนร. สีมา หงสกลุ นว.

๕๘๒ นนร. บุญชวย่ (ชาย) พกุกะรัตน์ นว.

๕๘๓ นนร. ศิริ (สิริ) กระจางเนตร่ นว.

๕๘๔ นนร. แสวง                  ตา้นลี ้ (กาญจนกนก) นว.

พทธศักราช ุ ๒๔๗๔
๕๕๙ นนร. ปรุง คาํประสาท -

๕๖๐ นนร. ผนั โพธิสุนทร นว. ๕๘๕ นนร. พิศณุ ณ ถลาง นว.

๕๖๑ นนร. ประชุม(ประชุม ธรรม) โมกขะเวส  นว. ๕๘๖ นนร. ชิตชยั จุลเจือ -

๕๖๒ นนร. นยั นพคุณ นว. ๕๘๗ นนร. กมเหลง็ิ เตียวสกลุ -

๕๖๓ นนร. บุญยงิ ่ (ยง่ิ) ศรีหงษ ์(ศรีหงส์) นว. ๕๘๘ นนร. อาํไพ สาริกบุตร -

๕๖๔ นนร. สนิท องักนนัทน์ิ - ๕๘๙ นนร. ละเอิบ ปินสุวรรณ่ นว.

๕๖๕ นนร. กรี                   เจริญสุข (ญาโณทยั) นว. ๕๙๐ นนร. สิงห์ สืบแสง -

๕๖๖ นนร. ชชั จุลละรัต นว. ๕๙๑ นนร. จวบ หงสกลุ นว.

๕๖๗ นนร. จรูญ เฉลิมเตียรณ นว. ๕๙๒ นนร. เจตน์ จุลชาติ นว.

( จบปี ๒๔๗๖ นนร.รุ่น ๒๖)

๕๖๘ นนร. เลก็ ลกัษณะหุต - ๕๙๓ นนร. จรูญ โอสถรูป นว.

๕๖๙ นนร. อานนท์ ปุณฑริกาภา นว. ๕๙๔ นนร. อวบ สุนทรสีมะ นว.

( จบปี ๒๔๗๕ นนร.รุ่น ๒๕)

ไม่มกีารรับสมคัรนักเรียน

( จบปี ๒๔๗๙ นนร.รุ่น ๒๙)

( จบปี ๒๔๗๘ นนร.รุ่น ๒๘)

๑๐

พทธศักราช ุ ๒๔๖๙ – ๒๔๗๐

พทธศักราช ุ ๒๔๗๑

พทธศักราช ุ ๒๔๗๒ พทธศักราช ุ ๒๔๗๕

พทธศักราช ุ ๒๔๖๘

พทธศักราช ุ ๒๔๖๖

พทธศักราช ุ ๒๔๖๗

พทธศักราช ุ ๒๔๗๓



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๙๕ นนร. ชรูด พฤกษพ์งศ์ นว. ๖๒๐ นนร. อุดม ปิยะสุวรรณ นว.

๕๙๖ นนร. ตุ๊ ลกัษณะหุต - ๖๒๑ นนร. บุญเติม ณ พทัลุง -

๕๙๗ นนร. พจน์ จิตรทอง นว. ๖๒๒ นนร. สุวเิชียร ฟุ้งลดัดา นว.

๖๒๓ นนร. ประกฤษณ์ ตุลยลกัษณ์ นว.

๖๒๔ นนร. เทียม มกรานนท์ กล.

๕๙๘ นนร. เฉลิม สถิรถาวร นว. ๖๒๕ นนร. ชวลิต ตามไทย กล.

๕๙๙ นนร. สาคร บุนนาค นว. ๖๒๖ นนร. อุดม สุทศัน์ ณ อยธุยา กล.

๖๐๐ นนร. เจริญ อรัณยภติู นว. ๖๒๗ นนร. เพง่ พงษพ์านิช กล.

๖๐๑ นนร. สนิท ชยันิยม นว. ๖๒๘ นนร. ลมา้ย (โชติ) หงส์นอ้ย กล.

๖๐๒ นนร. จงจิตต(์จิตต)์ สังขดุลย์ นว. ๖๒๙ นนร. สนอง นิสาลกัษณ์ นว.

๖๐๓ นนร. อุบล อุปลกลิน - ๖๓๐ นนร. สนธิ บุณยะชยั นว.

๖๐๔ นนร. เจริญ เปลงวทิยา่ นว. ๖๓๑ นนร. ประเวศ แสงชยั กล.

๖๐๕ นนร. ทวี พทุธินนัทน์ นว. ๖๓๒ นนร. สงดั                        ชลออย ู่ นว.

๖๓๓ นนร. ปิติ ตนัติเวช นว.

๖๓๔ นนร. บุญนาํ (นาวนิ) ประภาศิริ นว.

๖๐๖ นนร. โกมล สุทธิมาลย์ กล. ๖๓๕ นนร. ชวลิต ตูจิ้นดา นว.

๖๐๗ นนร. มนสั จารุภา นว.

๖๐๘ นนร. บุญสิทธ์ิ(สิทธ์ิ) สุรักขกะ นว.

๖๐๙ นนร. บุญจริง(จริง) จุลละสุขมุ นว. ๖๓๖ นนร. สมพงษ์ เหลาหยวน่ -

๖๑๐ นนร. สวสัด์ิ ปวนะฤทธ์ิ นว. ๖๓๗ นนร. จาํลอง ขนัธหิรัญ นว.

๖๑๑ นนร. จินต์ จุลชาติ นว. ๖๓๘ นนร. ประจวบ สุวรรณทรัพย์ กล.

๖๑๒ นนร. ประยงค(์ยรรยง)  วชิิต กล. ๖๓๙ นนร. บรรจง (กลา้หาญ) หาญชนบท  นว.

๖๑๓ นนร. มลิ (อภยั) สีตกะลิน นว. ๖๔๐ นนร. ฉะออ้น (เฉิดชาย)   ถมยา นว.

๖๑๔ นนร. เธียร ธวชัวเิชียร นว. ๖๔๑ นนร. ประทีป ภทัรนาวกิ นว.

๖๑๕ นนร. โกวทิ หงสเวศ กล. ๖๔๒ นนร. ชินะวตั วงษเ์พญ็ศรี นว.

๖๑๖ นนร. เฉนียน รุจิพนัธ์ นว. ๖๔๓ นนร. ทองดี(ภกัดี) เมืองมณี กล.

๖๑๗ นนร. เฉลิม สกลุวฒันะ กล. ๖๔๔ นนร. พอน พนัธ์ุทรัพย์ นว.

๖๑๘ นนร. อมร ศิริกายะ นว. ๖๔๕ นนร. พิสิษฐ์ ลีลาไว นว.

๖๑๙ นนร. คาํยนื อมาตยกลุ กล. ๖๔๖ นนร. ปริญญา เซียวโซลิต -

๖๔๗ นนร. กว ี สิงหะ นว.

๖๔๘ นนร. สถาปน์ เกยานนท์ นว.( จบปี ๒๔๘๓ ต้นปี นนร.รุ่น ๓๓ ต้นปี)

พทธศักราช ุ ๒๔๗๙

( จบปี ๒๔๘๐,๒๔๘๑ นนร.รุ่น ๓๐,๓๑)

๑๑

( จบปี ๒๔๘๓ ปลายปี นนร.รุ่น ๓๓ ปลายปี)

พทธศักราช ุ ๒๔๗๖

พทธศักราช ุ ๒๔๗๗

พทธศักราช ุ ๒๔๗๘

( จบปี ๒๔๘๒ นนร.รุ่น ๓๒)



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๔๙ นนร. พิชยั สาริกบุตร นว. ๖๗๖ นนร. บุญชู(บุรินทร์) พงศสุ์พฒัน์ กล.

๖๕๐ นนร. ผล เจริญผล นว. ๖๗๗ นนร. เฉลิม โชตนาการ กล.

๖๕๑ นนร. อุดร ภมิูภกัด์ิ นว. ๖๗๘ นนร. ม.ร.ว.พนัธุม ทววีงศ ์              นว. 

๖๕๒ นนร. เฟ่ือง ปัณยาชีวะ กล. ๖๗๙ นนร. สุรงค์ สืบสุวรรณ กล.

๖๕๓ นนร. ประเสริฐ ทว้มเริงรมย์ กล. ๖๘๐ นนร. บุญสง่ (สง่ ) คุณะเกษม นว.

๖๕๔ นนร. เติม เลาหตีรานนท์ กล. ๖๘๑ นนร. เขมะสวสัดิ   ์ อุนคาํ่ (มหินทรเทพ) นว.

๖๘๒ นนร. สนิท(สนิธ) เฟ่ืองระบิล กล.

๖๘๓ นนร. หลง่ั เสขะนนัท์ -

๖๕๕ นนร. ผวน นาคพฒัน์ กล. ๖๘๔ นนร. อารี สัตยมานะ นว.

๖๕๖ นนร. ทองหลอม สตัตบุศย ์(สตัตบุสย)์ กล. ๖๘๕ นนร. ประภา บูรณดิลก -

๖๕๗ นนร. เฮง(นิรันดร์)  ตอตระกลู ่ (ศิรินาวนิ) นว. ๖๘๖ นนร. ทองคาํ(วนัชยั)  วฒันจินดา นว.

๖๕๘ นนร. วเิชียร มณีฉาย กล. ๖๘๗ นนร. สุวทิย์ วรีวงศ์ กล.

๖๕๙ นนร. สุมนั กายะสุต - ๖๘๘ นนร. สมจิตต(์จิตต)์  ถดัทะพงศ์ อศ.

๖๖๐ นนร. จเรียง (อดุล) ตุลยานนท์ นว. ๖๘๙ นนร. ดนยั เรวตั นว.

๖๖๑ นนร. ประเสริฐ ชุนงาม             นว. ๖๙๐ นนร. สนาน เกตุทตั อศ.

๖๖๒ นนร. วนัดี (ศกัด์ิ) เถลิงสุข        นว. ๖๙๑ นนร. ระหสั เทพปฏิมา กล.

๖๖๓ นนร. สาํเริง ตงัมนั้ ่ กล. ๖๙๒ นนร. สุธรรม ตนัตระเธียร อศ.

๖๖๔ นนร. วมิล วราลกัษณ์ นว. ๖๙๓ นนร. สมพงษ์ บุตรานนท์ นว.

๖๖๕ นนร. จาํลกัษณ์(จกัร) ลกัษณบุญสง่ กล. ๖๙๔ นนร. อมัพร เพญ็ผล อศ.

๖๖๖ นนร. อุทยั สตัยเจริญ กล. ๖๙๕ นนร. จรัล เพิมพิทกัษ์่ นว.

๖๖๗ นนร. บุญเลิศ (เลิศ) คเชนทรชยั นว. ๖๙๖ นนร. ทวี คุปตะบุตร นย.

๖๖๘ นนร. กวี แววศร กล.

๖๖๙ นนร. พร ยงัยนื่ นย.

๖๙๗ นนร. สวาง                 ่ ขนัธ์นภา (ขนัธ์นะภา) นว.

๖๙๘ นนร. ณรงค ์               ดาํรงคพ์งศ ์(ดาํรงพงศ)์  กล.

๖๗๐ นนร. ยศ ฟักผลงาม นว. ๖๙๙ นนร. ม.ร.ว.อะดุง สุขสวสัด์ิ นว.

๖๗๑ นนร. สมบติั คุปตะวาทิน นว. ๗๐๐ นนร. พิศาล สุคนธวยคัฆ์ กล.

๖๗๒ นนร. เฉลิม จาตุรพงศ์ นว. ๗๐๑ นนร. สุทธิ ทองหยอน่ นว.

๖๗๓ นนร. สมุทร์ สหนาวนิ นว. ๗๐๒ นนร. เสถียร(สเถียร)       ธรรมถนอม(ธมัถนอม) นว.

๖๗๔ นนร. สมจินต์ ขจรบุญ กล. ๗๐๓ นนร. สมบูรณ์      เชือพิบูลย์้ นว.

๖๗๕ นนร. มนู อมาตยกลุ นว. ๗๐๔ นนร. จรัส กลํ่าสมบติั กล.

พทธศักราช ุ ๒๔๘๒
( จบปี ๒๔๘๖ นนร.รุ่น ๓๖)

๑๒

( จบปี ๒๔๘๔ นนร.รุ่น ๓๔)

พทธศักราช ุ ๒๔๘๑
( จบปี ๒๔๘๕ นนร.รุ่น ๓๕)

พทธศักราช ุ ๒๔๘๐



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๐๕ นนร. ศรไชย สุชาติ กล. ๗๓๔ นนร. ชาญ นุตะมาน นว.

๗๐๖ นนร. จินดา                  วทุธกนก (วฑุฒกนก) กล. ๗๓๕ นนร. เปลง่ เหลาเฉลิม นว.

๗๐๗ นนร. ประสิทธ์ิ วสุิทธิแพทย์ - ๗๓๖ นนร. ประวทิย์ จีระจนัทร์ อศ.

๗๐๘ นนร. เกตุ                 ลิมปวนิช(สันติเวชชกลุ)    นว. ๗๓๗ นนร. ประสงค์ ชูจินดา นว.

๗๐๙ นนร. อุทยั วงศส์มบุญ กล. ๗๓๘ นนร. วรัิตน์ ศรินทุ อศ.

๗๑๐ นนร. ไพบูลย์ วองพยาบาล่ กล. ๗๓๙ นนร. ปรุง ขจรบุญ กล.

๗๑๑ นนร. ทวี อิมวทิยา่ นว. ๗๔๐ นนร. อุดม พมุหิรัญ่ นว.

๗๑๒ นนร. จิตต์ สวาวสุ นว. ๗๔๑ นนร. ปฐม อุณหสุวรรณ นว.

๗๑๓ นนร. ถนอม นาคธน อศ. ๗๔๒ นนร. สม อกัษรานุเคราะห์ อศ.

๗๑๔ นนร. บุญถึง ชิตชาง่ กล. ๗๔๓ นนร. ทวชิ บุณยรัตพนัธ์ุ นว.

๗๑๕ นนร. สมลกัษณ์(ลกัษณ์) คเชนทรชยั   นว. ๗๔๔ นนร. อุทยั                       ทองไชย(วชิยัธนพฒัน์) นว.

๗๑๖ นนร. เลก็ วชัรศิริธรรม นว. ๗๔๕ นนร. ประสาท พรหมประวติั นว.

๗๑๗ นนร. ไสว ธรรมรูปา นว. ๗๔๖ นนร. ชชัรินทร์ พมุอิมผล่ ่ นว.

๗๑๘ นนร. โอภาส จามิกรณ์         นว. ๗๔๗ นนร. สะทา้น คงแกว้ กล.

๗๑๙ นนร. วทิย์ ภติูโยธิน กล. ๗๔๘ นนร. บรรพต สุดแสวง นว.

๗๒๐ นนร. โกญจา วฒักานนท์ นว. ๗๔๙ นนร. สมคิด(กติิ ) รัตนโรม อศ.

๗๒๑ นนร. ผริตเดช รุมาคม กล. ๗๕๐ นนร. โสภณ ทองคาํวงศ์ นว.

๗๒๒ นนร. ชลิต แสวงศกัด์ิ นว. ๗๕๑ นนร. สวสัด์ิ เนือนวล้ ทอ.

๗๒๓ นนร. ชาลี พฤกษพ์งศ์ นว. ๗๕๒ นนร. สุขเกษม ณ ลาํปาง อศ.

๗๒๔ นนร. เสถียร พงศไ์พโรจน์ นว.

๗๒๕ นนร. ประพทัธ์ิ โพธิผละ อศ. ๗๕๓ นนร. ประพฒัน์ จนัทวรัิช นว.

๗๒๖ นนร. สมชาย ชนัสุวรรณ้ อศ. ๗๕๔ นนร. จินดา เมนะสูตร   -

๗๒๗ นนร. ประกาย พทุธารี นย. ๗๕๕ นนร. พิเชษฐ์ นามะสนธิ กล.

๗๒๘ นนร. อุดม หิรัณยชาตรี นย. ๗๕๖ นนร. บรรจุ กรูมะโรหิต นว.

๗๒๙ นนร. สุภทัร ตนัตยาภรณ์ นย. ๗๕๗ นนร. เสียง(ศุภชยั) เฟ่ืองคอน กล.

๗๕๘ นนร. ปธาน บุณยวบิูลย์ นว.

( นนร.รุ่น ๓๗ ต้นปี ) ๗๕๙ นนร. สหสั          อศัเวศน์(อสัเวสน์) กล.

๗๓๐ นนร. เลิศ ญาณนนท์ นว. ๗๖๐ นนร. ลทัธิ ตมิศานนท์ กล.

๗๓๑ นนร. วเิชียร เกษมุกดา นว. ๗๖๑ นนร. โรจน์ หงส์ประสิทธ์ิ อศ.

๗๓๒ นนร. อาํนาจ โฆษจนัทร์ นว. ๗๖๒ นนร. ปรีชา เปลงวทิยา่ นว.

๗๓๓ นนร. อุดมเดช อตัตะนนัทน์ นว. ๗๖๓ นนร. สุรินทร์ เจริญวงษ์ กล.

๑๓

(นนร.รุ่น ๓๗ ปลายปี)
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๗๖๔ นนร. ประพนัธ์ จารุมณี กล. ๗๙๓ นนร. ชอบ สิโรดม นว.

๗๖๕ นนร. ประเสริฐ แทนขาํ นว. ๗๙๔ นนร. ประดิยติั  ศาสตระรุจิ(ยทุธศาสตร์โกศล)  กล.

๗๖๖ นนร. วทิู ธีรเนตร นว. ๗๙๕ นนร. พยน(ชวย่ ) ญาณนนท์ กล.

๗๖๗ นนร. ประสมพงศ์ บูรณาหาร   - ๗๙๖ นนร. ชอบ ศิริวฒัน์ นว.

๗๖๘ นนร. สมคัร สายวงศ ์            นว. ๗๙๗ นนร. ประเทือง วงศจ์นัทร์ นว.

๗๖๙ นนร. ถวลัย์ ตงัคณะสิงห์ อศ. ๗๙๘ นนร. วลัลภ อาสิงสมานนัท์ กล.

๗๗๐ นนร. นาวนิ อไูทย่ กล. ๗๙๙ นนร. มณเฑียร ร่ืนวงษา อศ.

๗๗๑ นนร. สาํเนียง วชิพนัธ์ุ นว. ๘๐๐ นนร. ไสว สุพรรณพงศ์ อศ.

๗๗๒ นนร. อาบ(เผดจ็) ศิวะทตั   - ๘๐๑ นนร. วชิยั อุโฆษจนัทร์ นย.

๗๗๓ นนร. ประชุม อารีรอบ นว. ๘๐๒ นนร. อญัเชิญ นิทธยุ นว.

๗๗๔ นนร. กณฐศัั คงสายสินธ์ุ กล. ๘๐๓ นนร. เพลินจิตต(์จกัรา)  บูรณดิลก นว.

๗๗๕ นนร. ประยรูสวสัด์ิ เอกภมิู นว. ๘๐๔ นนร. ธรรมนูญ เฉยสอาด นว.

๗๗๖ นนร. สิทธิศกัด์ิ จนัทรศร นว. ๘๐๕ นนร. ประยรู สมคะเน กล.

๗๗๗ นนร. ประสพชยั สัตยนาวนิ กล. ๘๐๖ นนร. ประชุม รุกขมธุร์ นว.

๗๗๘ นนร. กระแสร์     อุณหสุวรรณ(อุนหสุวรรน) นว. ๘๐๗ นนร. ประสิทธ์ิ จนัวนิิจ นว.

๗๗๙ นนร. บญัชา เมฆวชิยั นว. ๘๐๘ นนร. บุญเอก สร้างสมวงษ์   -

๗๘๐ นนร. โสภณ        รามเดชะ(สุญาณเศรษฐกร) นย. ๘๐๙ นนร. ประโยชน์ ผลอนนัต์ นว.

๗๘๑ นนร. สุเทพ วสันตสิงห์ นว. ๘๑๐ นนร. จาํลอง(เทพฤทธ์ิ) เจริญฤทธ์ิ(ไกรรณฤทธ์ิ)  นย.

๘๑๑ นนร. จรง ตุลยานนท์ นย.

๘๑๒ นนร. ธวชัชยั ตรีเพช็ร์ นว.

๗๘๒ นนร. ชนินทร์ รินทกลุ กล. ๘๑๓ นนร. อุระ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา กล.

๗๘๓ นนร. ประกอบ ศิริบูรณ์ นว. ๘๑๔ นนร. ลาโภ อิศรางกรู ณ อยธุยา นว.

๗๘๔ นนร. ม.ร.ว.วฒิุ สุทศันีย์ กล. ๘๑๕ นนร. อาํนวย มีชูเวทย์ กล.

๗๘๕ นนร. วธิาน ตุลยานนท์ กล. ๘๑๖ นนร. สมารมภ์ บุนนาค กล.

๗๘๖ นนร. สันต์ วเิศษรัตน์   - ๘๑๗ นนร. พิง(พินิจ) พกุกะทรัพย์ อศ.

๗๘๗ นนร. เจือ เกตุษเฐียร นว. ๘๑๘ นนร. กฤษณ์ วรีะรัตน์ กล.

๗๘๘ นนร. เกยรติี ธวชัวเิชียร กล. ๘๑๙ นนร. ประสิทธ์ิ จีระจนัทร์ นว.

๗๘๙ นนร. สุรพล แสงโชติ นว. ๘๒๐ นนร. ชูลิต กาญจนจูฑะ นว.

๗๙๐ นนร. ประวติร โพธิผละ นว. ๘๒๑ นนร. เอือ                         อิศรางกรู ณ อยธุยา้ กล.

๗๙๑ นนร. ยงยทุธ อะดุงเดชจรูญ นว. ๘๒๒ นนร. จง ชุนงาม กล.

๗๙๒ นนร. จินดา ไชยอุดม นว. ๘๒๓ นนร. นิยม รอดโพธิทอง นว.

๑๔

( นนร.รุ่น ๓๘ )
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๘๒๔ นนร. อมัฤทธ์ิ วสุิทธิธรรม นว. ๘๕๓ นนร. ววิฒัน์ สัตยานนท์ นย.

๘๒๕ นนร. สนใจ จนัหิรัญ่ นว. ๘๕๔ นนร. มงคล เดชะไกศยะ   -

๘๒๖ นนร. มงคล สักกวาที กล. ๘๕๕ นนร. อาํนวย วรีะกลสั นย.

๘๒๗ นนร. สมคัร ศิวะรักษ์ อศ. ๘๕๖ นนร. พิสิษฐ์ สุนสะธรรม กล.

๘๒๘ นนร. วจิารณ์ เลิศฤทธ์ิ นย. ๘๕๗ นนร. มณฑล                สงขกลุ(ธานินทร์ปฐมรัฐ)  นย.

๘๒๙ นนร. นิพนธ์ ศิริธร นว. ๘๕๘ นนร. สนอง วชิิตนนัทน์ นว.

๘๓๐ นนร. ถนดั พทัธนะ นว. ๘๕๙ นนร. บุญรอด(ชาติ) สูพานิช่ นว.

๘๓๑ นนร. โชติ พรหมมานต นย. ๘๖๐ นนร. ปรีชา เนตรายน นว.

๘๖๑ นนร. บณัฑิต                 ขาํภิบาล (โชติชนาภิบาล)  นว.

๘๖๒ นนร. ศรีเชาวน์ มานิตยกลุ   -

๘๓๒ นนร. อาํพล ณ บางชา้ง นว. ๘๖๓ นนร. สุนทร วงศาโรจน์ นว.

๘๓๓ นนร. ทองหลอ่ (ศกัดิสิทธิ์ ์ )  อาจมงักร  นว. ๘๖๔ นนร. สรศกัด์ิ ทรรศนสฤษด์ิ   -

๘๓๔ นนร. ชูแสง กรติสุนทริ กล. ๘๖๕ นนร. นิยม ภาสวฒันะ พธ.

๘๓๕ นนร. ดาํรงค์ เสขะนนัทน์ นว. ๘๖๖ นนร. สาํราญ เรืองภงูา นย.

๘๓๖ นนร. สาํราญ ตงัมนั้ ่ นย. ๘๖๗ นนร. ไพโรจน์ บุณยรัตพนัธ์ุ กล.

๘๓๗ นนร. ประสิทธ์ิ สุวรรณวฒัน์ นว. ๘๖๘ นนร. บุญสืบ คงสวสัด์ิ -

๘๓๘ นนร. บณัฑิต สุวงศ์ นว. ๘๖๙ นนร. ประชา กนิษฐชาติ นย.

๘๓๙ นนร. พจน์ อิมพลูทรัพย์่ กล. ๘๗๐ นนร. อาชว์ สัตยมานะ นว.

๘๔๐ นนร. อุดม นาลินธม นว. ๘๗๑ นนร. อุทยั              มงคลนาวนิ (มงคลนาวาวธุ)  พธ.

๘๔๑ นนร. สมภมิู คงปรีชา กล. ๘๗๒ นนร. จรด จิตตสิงห์ -

๘๔๒ นนร. สมจิตต์ ธมัมรัคคิต      นย. ๘๗๓ นนร. สินธ์ุ(วรสินธ์ุ)      เสียงสุขา(วรเสียงสุข) กล.

๘๔๓ นนร. อุบลศรี(นาว)ี มหารักขกะ นว. ๘๗๔ นนร. สนิท บุษปวณิช นย.

๘๔๔ นนร. บุญชวย่ (ชุมพล)  บุญสาใจ กล. ๘๗๕ นนร. ปัญญา ศิริปูชกะ กล.

๘๔๕ นนร. บุญศรี(ธาํรง) เลก็เลอสินธ์ุ กล. ๘๗๖ นนร. ชูศรี(วเิชฏฐ) สรวารี นว.

๘๔๖ นนร. ยธุยา เชิดบุญเมือง นย. ๘๗๗ นนร. องักศุ       ธชาลุภฎั นว.

๘๔๗ นนร. สุนทร เมฆสุวรรณ กล. ๘๗๘ นนร. ประเดิม พิชชาโชติ -

๘๔๘ นนร. สุวร์ี สุวรรณประเสริฐ นว. ๘๗๙ นนร. อาณติั หงสกลุ กล.

๘๔๙ นนร. คาํนวณ ปุณศรี นว. ๘๘๐ นนร. สุธีร์ สุพรรณพงศ์ นว.

๘๕๐ นนร. ไกรยง รามเดชะ   - ๘๘๑ นนร. สนน่ั ชุณหชาติ นว.

๘๕๑ นนร. วเิชียร ปินกลุบุตร่ กล. ๘๘๒ นนร. ม.ล.ทวศีกัด์ิ สุบรรณ -

๘๕๒ นนร. สมหมาย บุนนาค นว. ๘๘๓ นนร. ไพฑูรย์ เพช็รเทศ กล.
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๘๘๔ นนร. ประวทิย์ ศิริเดช - ๙๑๓ นนร. ประสาน ศกัดิสุภา์ กล.

๙๑๔ นนร. อรุณ แสงทอง -

๙๑๕ นนร. จาํลอง ประเสริฐยง่ิ นว.

๘๘๕ นนร. อุทยั รัตตะรังสี นว. ๙๑๖ นนร. สุริยนัต์ บุนนาค กล.

๘๘๖ นนร. บาํเหน็จ บูรณพงศ์ นย. ๙๑๗ นนร. ปรีชา ดิษยนนัทน์ นว.

๘๘๗ นนร. ศิริ เศวตรักต นว. ๙๑๘ นนร. ฉลวย เสือประสงค์ นย.

๘๘๘ นนร. วรีะ กรรณสูต พธ. ๙๑๙ นนร. ชดั                      สุคนธาภิมย ์ณ พทัลุง กล.

๘๘๙ นนร. สนิท บวัสาย กล. ๙๒๐ นนร. ถาวร เมฆะสุต -

๘๙๐ นนร. เสวต บุณยทรัพย์ พธ. ๙๒๑ นนร. ปริญญา อุตตะโมท นว.

๘๙๑ นนร. วเิชียร วชิยานนท์ - ๙๒๒ นนร. สมาน ดามาพงศ์ นย.

๘๙๒ นนร. พเยาว ์ สุนทรภคั นว. ๙๒๓ นนร. บุญทรง(ทรงศกัด์ิ)  ปานสกณุ นว.

๘๙๓ นนร. ทวี บุญเนือง พธ. ๙๒๔ นนร. ประกจิ ประจวบเหมาะ  อศ.

๘๙๔ นนร. วรีะ โอสถานนท์ กล. ๙๒๕ นนร. พิชยั สุนสะธรรม นว.

๘๙๕ นนร. อนนัต์ จนัทรกลุ พธ. ๙๒๖ นนร. โกศล เทศะแพทย์ -

๘๙๖ นนร. สุกรี ชุนงาม นย. ๙๒๗ นนร. ผลึก สระวาสี นย.

๘๙๗ นนร. ประเทือง เกดนาคิ นว. ๙๒๘ นนร. ประสงค์ จาํลองกลุ -

๘๙๘ นนร. พยงุ บุญศิริ กล. ๙๒๙ นนร. สุพจน์ พกุกะมาน -

๘๙๙ นนร. สมุทร สัมมาพนัธ์ุ นว. ๙๓๐ นนร. ประสาน(ประสานจิตร)  สุจรรยา(สุจรรยาทว)ี  กล.

๙๐๐ นนร. อนนัต์ วงศส์รรพ์ - ๙๓๑ นนร. เฉวยีง สัชฌุกร นย.

๙๐๑ นนร. พิศาล อุณหเลขกะ นว. ๙๓๒ นนร. วนัชยั                 บาํรุงหนูไหม(ทศันกลุ) กล.

๙๐๒ นนร. บาํรุง               นนัทวณิช(สรัคคานนท)์ นว. ๙๓๓ นนร. แกว้ บุญชวย่ กล.

๙๐๓ นนร. ปราโมทย์ สภาวสุ - ๙๓๔ นนร. จรวย สุนทรสิงห์ นย.

๙๐๔ นนร. บูรณะ ไชยโกมินทร์ กล. ๙๓๕ นนร. ไพฑูรย์ มณีโชติ นว.

๙๐๕ นนร. ชะนะ พนัธ์ุทรัพย์ นว. ๙๓๖ นนร. เมธา ผดุงชีวติ นว.

๙๐๖ นนร. ประวติั แสงสุพรรณ - ๙๓๗ นนร. เกษม เอมะสิทธิ -

๙๐๗ นนร. ชุมพล       มุตตามระ นว. ๙๓๘ นนร. ประเสริฐ อินทโสฬส กล.

๙๐๘ นนร. มงคล นุตประพนัธ์ นว. ๙๓๙ นนร. ประพฒัน์ ยงัยนื่ นย.

๙๐๙ นนร. เชวง              ออนอาศน์่ (วรีะประจกัษ)์ นย. ๙๔๐ นนร. ชาโณ เพญ็ชาติ กล.

๙๑๐ นนร. ดิเรก วมิลประสิทธ์ิ - ๙๔๑ นนร. วทิิต ปัตตะโชติ กล.

๙๑๑ นนร. ชาํนิ หลงประดิษฐ์ กล. ๙๔๒ นนร. บุญเล่ือน ซุนทรัพย์่ นว.

๙๑๒ นนร. วชิญ ์                  คิดชอบ(จินตณวชิญ)์ กล.

๑๖

พทธศักราช ุ ๒๔๘๖
( นนร.รุ่น ๔๐ )



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๙๗๒ นนร. ประชา สิกวานิช กล.

๙๗๓ นนร. จรัล ปัทมาคม นว.

๙๔๓ นนร. ปรีชา สงวนสินธ์ุ นว. ๙๗๔ นนร. ถวลิ เมืองเจริญ กล.

๙๔๔ นนร. วนิิจ       เงาสะขะราษฎร์่ (ศรีพจนารถ)    นว. ๙๗๕ นนร. ดาํรง สัตยรักษ์ นว.

๙๔๕ นนร. ธาดา ดิษฐบรรจง นว. ๙๗๖ นนร. วนิยั สุทธิไชย นว.

๙๔๖ นนร. โสภณ ศิริวฒัน์ - ๙๗๗ นนร. สมมาท (สมมาถ)  หงสวนีะ นย.

๙๔๗ นนร. วเิชียร ผดุงเกยรติี - ๙๗๘ นนร. วรวทิย์ สุปิยะพนัธ์ุ -

๙๔๘ นนร. ประสพ อุดหนุน นว. ๙๗๙ นนร. มาโนช ทุมมานนท์ นว.

๙๔๙ นนร. สงวน ธรรมถนอม กล. ๙๘๐ นนร. ประวติั หุตะสิงห์ -

๙๕๐ นนร. วชิยั มะนะ นว. ๙๘๑ นนร. เกษม ปานบุปผา กล.

๙๕๑ นนร. สวาง่ สุภากร นว. ๙๘๒ นนร. ประเทือง จนัทราภา นว.

๙๕๒ นนร. กตติศกัดิิ ์ ธมัมรัคคิต นว. ๙๘๓ นนร. ตรี ธรรมดา กล.

๙๕๓ นนร. สมเกยรติี คเชนทร์ชยั - ๙๘๔ นนร. เกยรติพงศ์ี กาญจนภี -

๙๕๔ นนร. วเิชียร สุขกจิ กล. ๙๘๕ นนร. ลิวทิย ์                 อิศรางกรู ณ อยธุยา กล.

๙๕๕ นนร. ประชุม เวศมว์บิูลย์ กล. ๙๘๖ นนร. สิทธิพล พงศสุ์วรรณ กล.

๙๕๖ นนร. สุภา คชเสนี                    นว. ๙๘๗ นนร. เสนาะ สมิตะเกษตริน นย.

๙๕๗ นนร. ฟัก(ไพโรจน์) รัตนอุดม นย. ๙๘๘ นนร. อาํนวย ววีะรินทร์ นว.

๙๕๘ นนร. ประกอบวทิย์ หอมจนัทน์ นว. ๙๘๙ นนร. วเิชียร แกวเกตุทอง้ กล.

๙๕๙ นนร. สุรินทร์ สุขสงวน  พธ. ๙๙๐ นนร. บนัเทิง สัตยาดิษฐ์ -

๙๖๐ นนร. บุญนึก พทุธิจุณ นว. ๙๙๑ นนร. เจริญ จุลกะนาค -

๙๖๑ นนร. อมร เรียงประยรู นว. ๙๙๒ นนร. รังษี ฐิตะดิลก กล.

๙๖๒ นนร. คง ลีลานนท์ นว. ๙๙๓ นนร. ธีระ ดนตรีเจริญ -

๙๖๓ นนร. บุรี โลห์สุวรรณ่ นว. ๙๙๔ นนร. ไกดน ใยไพโรจน์ นว.

๙๖๔ นนร. อมร สิทธิวรรณ กล. ๙๙๕ นนร. ประสิทธ์ิ ศีลพิพฒัน์ -

๙๖๕ นนร. ญงสุข สุนทรนาค นว. ๙๙๖ นนร. ขจิต บวัจิตติ นว.

๙๖๖ นนร. สุรทิน จนัทรภกัดี นว. ๙๙๗ นนร. สุดใจ แกวประเสริฐ้ นย.

๙๖๗ นนร. วนิยั ไชยเพิม่ นว. ๙๙๘ นนร. ณรงค์ นามะสนธิ นย.

๙๖๘ นนร. ประจวบ              ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา กล. ๙๙๙ นนร. ธวชั วโิรจน์วงศ์ นว.

๙๖๙ นนร. แสวง ดวงจนัทร์ กล. ๑๐๐๐ นนร. ปรีชา อาจสาคร -

๙๗๐ นนร. วฒิุ                        อิศรางกรู ณ  อยธุยา นย. ๑๐๐๑ นนร. สมพงศ์ สุขวฒันา นว.

๙๗๑ นนร. โกวทิย์ รัตนสิทธ์ิ นว. ๑๐๐๒ นนร. พเยาว์ วชิิตนาค นว.

 ( นนร.รุ่น ๔๑ ปี๒๔๘๗ ต้นปี)

๑๗

พุทธศักราช ๒๔๘๗



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๐๐๓ นนร. องอาจ ไทยตรง - ๑๐๓๓ นนร. วสินุ ปราบศากนุ นว.

๑๐๐๔ นนร. ชชัชยั ไทยกลา้ กล. ๑๐๓๔ นนร. ประยงค์ เจริญสุวรรณ   นว.

๑๐๐๕ นนร. เอกชยั ทวสีมบติั - ๑๐๓๕ นนร. มนตรี ประเทืองมาศ นว.

๑๐๐๖ นนร. ชยัสิทธ์ิ ไกรฤกษ์ - ๑๐๓๖ นนร. ประจวบ ศุภชลสัถ์ นว.

๑๐๐๗ นนร. ธงชยั แสงฉายา กล. ๑๐๓๗ นนร. วชิิต    พิชยักลุ นว.

๑๐๐๘ นนร. นิตย์ ดา้ยมงคล - ๑๐๓๘ นนร. ไพโรจน์ พนูสวสัด์ิ นย.

๑๐๐๙ นนร. เจริญ สุวรรณวาสี - ๑๐๓๙ นนร. ประเสริฐ ใจผองใส่ นว.

๑๐๑๐ นนร. โสภณ บุณยโกมล กล. ๑๐๔๐ นนร. บรรจง แดงกระจาง่ กล.

๑๐๔๑ นนร. วชิิต วรรณวไิชย นว.

๑๐๑๑ นนร. ศิริ สุวรรณวฒัน์ กล. ๑๐๔๒ นนร. ระวิ อมาตยกลุ กล.

๑๐๑๒ นนร. สุริยะ             จนัทโชโต(จนัทะโชโต) กล. ๑๐๔๓ นนร. วสุิทธ์ิ แสงสวสัด์ิ นว.

๑๐๑๓ นนร. กมุุท กมลนาวนิ นว. ๑๐๔๔ นนร. สวาสด์ิ จนัทร์สวาง่ -

๑๐๑๔ นนร. วจิารณ์ ศลัยพงศ์ กล. ๑๐๔๕ นนร. ปรุง เปล่ียนประสิทธ์ิ กล.

๑๐๑๕ นนร. กตติิ นาคะเกศ นว. ๑๐๔๖ นนร. บาํรุง วรรณสุทธ์ิ นว.

๑๐๑๖ นนร. ถลาง จนัทนประยรู นว. ๑๐๔๗ นนร. ประจวบ สุวรรณมณี -

๑๐๑๗ นนร. สุโพธ์ิ อิมวชิา่ นว. ๑๐๔๘ นนร. สิทธิพร สิทธิศิริ นย.

๑๐๑๘ นนร. เจริญ สุทธิเทศ นว. ๑๐๔๙ นนร. ชาญ พรหมมา กล.

๑๐๑๙ นนร. ยงยทุธ        ศุภกะลิน(ศุภะกะลิน) นว. ๑๐๕๐ นนร. ไพบูลย์ อุตะเดช กล.

๑๐๒๐ นนร. อาํนวย เอ่ียมสุโร        นว. ๑๐๕๑ นนร. เอ่ียม แสงเหมือนเพช็ร์ กล.

๑๐๒๑ นนร. อนนัต์ ผะเอม กล. ๑๐๕๒ นนร. ดนยั วรีะพงศ์ -

๑๐๒๒ นนร. สมพล วรรธนะภฏั กล. ๑๐๕๓ นนร. สมาน บรมสุข นว.

๑๐๒๓ นนร. อาคม ศรีคชา นว. ๑๐๕๔ นนร. ประโยชน์ จุณณะปิยะ นย.

๑๐๒๔ นนร. ชลอ ศิริบุญ กล. ๑๐๕๕ นนร. ประจกัษ์ วงษก์อบรัสต์ กล.

๑๐๒๕ นนร. โพธิ                 ชอบใช ้์ (จิตตปาลพงศ)์ นว. ๑๐๕๖ นนร. ภุชงค์ เอ่ียมสมุทร นว.

๑๐๒๖ นนร. พยงุ ศุขมนสั กล. ๑๐๕๗ นนร. สุนาวนิ จินตรานนัท์ -

๑๐๒๗ นนร. สมุทร             บุญตานนท(์ทุมมานนท)์  นว. ๑๐๕๘ นนร. เลิศ สัตยเ์จริญ นย.

๑๐๒๘ นนร. ประดิษฐ์ สังขปรีชา กล. ๑๐๕๙ นนร. วรุิฬห์ กองจนัทร์ นว.

๑๐๒๙ นนร. ชุมพงษ์ ทรงเจริญ กล. ๑๐๖๐ นนร. ธงชยั สรรพกจิ กล.

๑๐๓๐ นนร. สุเอด็ จนัทรัคคะ นว. ๑๐๖๑ นนร. พีระยทุธ ฤาชา นย.

๑๐๓๑ นนร. ภิรมย์ นิสสัยพนัธ์ุ นว. ๑๐๖๒ นนร. ทิวา วศิวกลุ นว.

๑๐๓๒ นนร. ศิริ ศิริรังษี นว. ๑๐๖๓ นนร. สงา่ สอิงทอง้  อศ.

 (นนร.รุ่น ๔๒ ปี ๒๔๘๗ ปลายปี )

๑๘



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๐๖๔ นนร. ณรงค์ บุณยรัตพนัธ์ุ - ๑๐๙๓ นนร. กาจดัํ ใจเสียง กล.

๑๐๖๕ นนร. สมนึก คาํพิทกัษ์ - ๑๐๙๔ นนร. เดชา เอกกานตรง้ กล.

๑๐๖๖ นนร. ชูโชค ณ นคร นว. ๑๐๙๕ นนร. อาํพล สิงห์ณรงค์ นว.

๑๐๖๗ นนร. สมหมาย จนัวงศแ์กว่ ้ - ๑๐๙๖ นนร. เปร่ืองวทิย์ หงสนนัทน์ นว.

๑๐๖๘ นนร. กาพลํ มกรเสน กล. ๑๐๙๗ นนร. ศุภชยั พรหมพนัธ์ุ นว.

๑๐๖๙ นนร. สิทธิพล เจริญผล นย. ๑๐๙๘ นนร. ไพรัช บาํรุงพฤกษ์ กล.

๑๐๗๐ นนร. กติิ จินดาขนัธ์ - ๑๐๙๙ นนร. สืบ ประทีปะวณิช กล.

๑๐๗๑ นนร. บุญเยีย่ม ลิมปิทีป - ๑๑๐๐ นนร. วรัิตน์ ภาษะฐิติ (เมืองศรี) นว.

๑๐๗๒ นนร. โกเมศ สุขประสิทธ์ิ นย. ๑๑๐๑ นนร. สันต์ ไวทยานุวติั -

๑๐๗๓ นนร. อุดม แสนโคตร์ - ๑๑๐๒ นนร. เสง่ียม ธรรมถนอม กล.

๑๐๗๔ นนร. ประเสริฐ นอ้ยคาํศิริ นย. ๑๑๐๓ นนร. อาชญั จาตุประยรู นว.

๑๐๗๕ นนร. โสภณ นาลินธม นย. ๑๑๐๔ นนร. อมัพร ศุภะจินดา นว.

๑๐๗๖ นนร. บุญเลิศ เทศวศิาล - ๑๑๐๕ นนร. ทะแกลว้ ศรีสัมฤทธ์ิ นว.

๑๐๗๗ นนร. เชาวน์ วรผล - ๑๑๐๖ นนร. วฒันะ บุนนาค นว.

๑๐๗๘ นนร. วโิรจน์ ศิวะโกเศศ - ๑๑๐๗ นนร. อนุ                    หวยภ ู่ (วชัรพทุธ) นว.

๑๑๐๘ นนร. ทวี คูหเจริญ นว.

๑๑๐๙ นนร. สนอง แกวสุกใส้ กล.

๑๐๗๙ นนร. ปราจิณ อาธารมาศ นว. ๑๑๑๐ นนร. พยงุ วฒันารมย์ กล.

๑๐๘๐ นนร. พิจิตร จิระสถิตย์ นว. ๑๑๑๑ นนร. วจิารณ์ สวนสัน กล.

๑๐๘๑ นนร. ชาติ ดิษฐบรรจง       นว. ๑๑๑๒ นนร. ชอบ ปุกหุต กล.

๑๐๘๒ นนร. นิพนธ์ ตลบันาค กล. ๑๑๑๓ นนร. บุญชุบ กจการิ กล.

๑๐๘๓ นนร. โกมุท กมลนาวนิ นว. ๑๑๑๔ นนร. เลก็ อภยัภมิูนารถ กล.

๑๐๘๔ นนร. ถกล สุวรรณเสนีย์ กล. ๑๑๑๕ นนร. วจิิตร (พิจิตต)์    สมุทรกลิน นว.

๑๐๘๕ นนร. สาํอาง กรีโสภณ นว. ๑๑๑๖ นนร. อนนัต์ พฒันวบิูลย์ -

๑๐๘๖ นนร. เกษม รักษเ์จริญ นว. ๑๑๑๗ นนร. ปรีชา                   เบียวสมบูรณ์้ (ศุขะธรรม) กล.

๑๐๘๗ นนร. ชวลิต วรวทิย์ นว. ๑๑๑๘ นนร. เสนาะ วอนขอพร นว.

๑๐๘๘ นนร. บรรยงค์ มณีดิษฐ์ กล. ๑๑๑๙ นนร. มานิตย์ วรีะเดชะ นย.

๑๐๘๙ นนร. เสถียร รังคสิริ กล. ๑๑๒๐ นนร. ทวี มีใจเยน็ นย.

๑๐๙๐ นนร. จิตต์ วามานนท์ นว. ๑๑๒๑ นนร. ไพศาล ประเสริฐธรรม กล.

๑๐๙๑ นนร. สมหมาย ศุขะพนัธ์ุ นว. ๑๑๒๒ นนร. หาญ แสงสวาง่ กล.

๑๐๙๒ นนร. ถาวร แววศร กล. ๑๑๒๓ นนร. สันติ                     เสียงสุขา ์ (วรเสียงสุข) นว.

พทธศักราช ุ ๒๔๘๘
( นนร.รุ่น ๔๓ )

๑๙



 ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๑๒๔ นนร. นที พงศสุ์วรรณ นย. ๑๑๕๓ นนร. ชาญณรงค์ ขวญัอยู่ นว.

๑๑๒๕ นนร. ศิริ สมะวรรธนะ กล. ๑๑๕๔ นนร. ประสาน ชูจินดา นว.

๑๑๒๖ นนร. ชลชั ชวกลุ กล. ๑๑๕๕ นนร. เปลง่ มาลสุทธ์ิ นว.

๑๑๒๗ นนร. ม.ล.สงบ ศิริวงศ ์ ณ อยธุยา กล. ๑๑๕๖ นนร. ประพฒัน์ กฤษณจนัทร์ นว.

๑๑๒๘ นนร. ธงชยั ศกัดิสมบูรณ์์ กล. ๑๑๕๗ นนร. เลิศ ชูโต   -

๑๑๒๙ นนร. สุดจิตต์ ทองผวิ นว. ๑๑๕๘ นนร. วนิิจ ตาปสนนัทน์ นว.

๑๑๓๐ นนร. จตุรงค์ พงษท์อง - ๑๑๕๙ นนร. ฉตัร จูฑะพงศ์ นว.

๑๑๓๑ นนร. ปรีชา สันทดัเลขา นย. ๑๑๖๐ นนร. วนิยั ธรรมรักษา นว.

๑๑๓๒ นนร. วศิิษฐ์ หาสุณหะ นย. ๑๑๖๑ นนร. ประยทุธ               พิณเจริญ(พินเจริญ) นว.

๑๑๓๓ นนร. สรเดช อาํนรรฆสรเดช นว. ๑๑๖๒ นนร. ทองหลอ่ ศรีปราโมช นว.

๑๑๓๔ นนร. ประเสริฐ คุณะศรี นย. ๑๑๖๓ นนร. สุนทร กระเทศ       นว.

๑๑๓๕ นนร. เกยรติี มะลิวงศ์ - ๑๑๖๔ นนร. สาํราญ                เทศขยนั(เทศนะนาวนิ) นว.

๑๑๓๖ นนร. อรุณ ทิพยโยธิน - ๑๑๖๕ นนร. เกษม เมฆลอย นย.

๑๑๓๗ นนร. ประพทัธ์ อกัษรมติั อศ. ๑๑๖๖ นนร. จารุ จนัทคณา -

๑๑๓๘ นนร. เวยีง คุมมงคล นย. ๑๑๖๗ นนร. สาํเร็จ นิยมเดช กล.

๑๑๓๙ นนร. อนนัต์ มีชูพล นว. ๑๑๖๘ นนร. สนน่ั เยน็สุดใจ กล.

๑๑๔๐ นนร. โกศล ศุภวงศ์   - ๑๑๖๙ นนร. ประเสริฐ โตสมบติั กล.

๑๑๔๑ นนร. อุดมศกัด์ิ ราชรัตนารักษ์ นย. ๑๑๗๐ นนร. ณรงค์ ธีระศาสน์ กล.

๑๑๔๒ นนร. เกษม รุจาคม กล. ๑๑๗๑ นนร. พิทกัษ์ เจริญศิริ กล.

๑๑๔๓ นนร. สกล ลาํพามาศ   - ๑๑๗๒ นนร. ประสิทธ์ิ พอนอวม่ กล.

๑๑๗๓ นนร. มานิต พิชิตชโลธร กล.

๑๑๗๔ นนร. ชาคร รัตนผสัสะ กล.

๑๑๔๔ นนร. สถิตย์ จิตรสุข นว. ๑๑๗๕ นนร. วสูิจน์ รักแผน กล.

๑๑๔๕ นนร. เจตน์ ธมัมรัคคิต นว. ๑๑๗๖ นนร. มณเฑียร ลุมพิกานนท์ กล.

๑๑๔๖ นนร. สมบติั คงใหญ่ นว. ๑๑๗๗ นนร. พิมล คงัคะสมบูรณ์ นย.

๑๑๔๗ นนร. อาภรณ์ มนะเวศ นว.

๑๑๔๘ นนร. ชะนะ           ศกณุะสิงห์(ศกนุะสิงห์) นว.

๑๑๔๙ นนร. ขจิตร์ ปทุมศิริ นว. ๑๑๗๘ นนร. พจน์ สัตตบุศย์ นว.

๑๑๕๐ นนร. ธงชยั สุทธิเสง่ียม นว. ๑๑๗๙ นนร. สุรินทร์ แสงสนิท นว.

๑๑๕๑ นนร. พิชิต คงประยรู นว. ๑๑๘๐ นนร. อศัวนิ หิญชีระนนัทน์ นว.

๑๑๕๒ นนร. เสวก ตาดทอง นว. ๑๑๘๑ นนร. เวศน์ นอ้ยพยคัฆ์ นว.

( นนร.รุ่น ๔๕ )

พทุธศักราช ๒๔๙๐

พทธศักราช ุ ๒๔๘๙
( นนร.รุ่น ๔๔ )

๒๐



๑๑๘๒ นนร สมโภช ขมะสนทร นว ๑๒๑๓ นนร สันต ์                  ชีเพง็พนัธ์(อจัจิมาธร) นว

       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๑๘๒ นนร. สมโภช ขมะสุนทร นว. ๑๒๑๓ นนร. สนต                   ชเพงพนธุ(อจจมาธร) นว.

๑๑๘๓ นนร. ทวี มนตไ์ตรเวศย์ อศ. ๑๒๑๔ นนร. วชิยั สุพรรณพงศ์ นว.

๑๑๘๔ นนร. วธันพล เสนีวงศ ์ณ อยธุยา นว. ๑๒๑๕ นนร. สุเทพ(เทพ) สุภาสงวน นว.

๑๑๘๕ นนร. ดุสิต สิทธิศิริ    นว. ๑๒๑๖ นนร. ยอดยทุธ คุปตวานิช นย.

๑๑๘๖ นนร. โสธร              รามเดชะ(สุญาณเศรษฐกร) นว. ๑๒๑๗ นนร. สนิท การุณยวนิช พธ.

๑๑๘๗ นนร. สุเมธ หิญชีระนนัทน์ อศ. ๑๒๑๘ นนร. ชนก บริบาลบุรีภณัฑ์ พธ.

๑๑๘๘ นนร. ไสว (ศกัด์ิชาย) แกว้จินดา นว. ๑๒๑๙ นนร. นิวตัร์(นิวตัร) อินทรโฆสิต นว.

๑๑๘๙ นนร. จาํนง อินทรบุหร่ัน นว. ๑๒๒๐ นนร. เชิดศกัด์ิ สุขกิจบาํรุง นว.

๑๑๙๐ นนร. ภุชงค์ รัชไชยบุญ นว. ๑๒๒๑ นนร. ถวลัย์ เหราบตัย์ พธ.

๑๑๙๑ นนร. ถวลัย ์                   ชุ่มเทศสร (ชุมเทศศร) นว. ๑๒๒๒ นนร. เกียรติพงศ์ เท่ียงกมล นย.

๑๑๙๒ นนร. วจิิตร วนิิจฉยักลุ - ๑๒๒๓ นนร. อาํนวย ผาสุขดี นว.

๑๑๙๓ นนร. มนู สาคริก นว. ๑๒๒๔ นนร. โสภณ รุมรัตนะ นย.

๑๑๙๔ นนร. อาวธุ อมาตยกลุ นว. ๑๒๒๕ นนร. ประสิทธ์ิ สวา่งกลุ -

ั ป ั๑๑๙๕ นนร. สกล จนัทมาศ นว. ๑๒๒๖ นนร. ประสาท พรมวงั พธ.

๑๑๙๖ นนร. อภิชิต ขาวสอาด นว. ๑๒๒๗ นนร. สมพงษ์ ผาสุข กล.

๑๑๙๗ นนร. ศุภชยั บุญเนาว์ นว. ๑๒๒๘ นนร. พลัลภ รัตนอุบล กล.

๑๑๙๘ นนร. อาจิณ(อาจินต)์ ทงัสุบุตร นว. ๑๒๒๙ นนร. ชลินทร์ นาวานุเคราะห์ กล.

๑๑๙๙ นนร พิชิต ชวนะเสน นว ๑๒๓๐ นนร ขจรศกัด์ิ ชวนเกษม กล๑๑๙๙ นนร. พชต ชวนะเสน นว. ๑๒๓๐ นนร. ขจรศกด ชวนเกษม กล.

๑๒๐๐ นนร. อดิเรก ยมจินดา นว. ๑๒๓๑ นนร. บุญสม นาคสวสัด์ิ กล.

๑๒๐๑ นนร. จิรพล ธูปทอง นว. ๑๒๓๒ นนร. ประยรู กณัฑโชติ กล.

๑๒๐๒ นนร. ประเชิญ อนนัตสุรกาจ นว. ๑๒๓๓ นนร. สมนึก(ธนิต) คมัภิรานนท์ กล.

๑๒๐๓ นนร. อาจ ไวภาษา - ๑๒๓๔ นนร. พิษณุ สัจจานนท์ กล.

๑๒๐๔ นนร. ถาวร พงศพิ์พฒัน์ นว. ๑๒๓๕ นนร. วทิูร จนัทรางศุ กล.

๑๒๐๕ นนร. ขนัธ์ ชมะนนัทน์ นว. ๑๒๓๖ นนร. ประวติร ป่ินทอง กล.

๑๒๐๖ นนร. ประหลาด              วรีะปรียะ(วรีะปรีย) นว. ๑๒๓๗ นนร. ยงยทุธ(ธนพงศ)์ สมบูรณ์ผล กล.

๑๒๐๗ นนร. สุคนธ์ โอวาท นว. ๑๒๓๘ นนร. สุเชษฐ์ อ่องสุวรรณ กล.

๑๒๐๘ นนร. สมมาท สันธิเพช็ร นว. ๑๒๓๙ นนร. สายณัห์(สายณัฑ)์ ร่ืนวงษา กล.

๑๒๐๙ นนร. วชิชุ อิศรางกรู ณ อยธุยา นว. ๑๒๔๐ นนร. อมัพร พิจารณ์จิตร กล.

๑๒๑๐ นนร. ไสว วไิลหงษ์ นว. ๑๒๔๑ นนร. สุนทร พงศอ์นนัต์ กล.

๑๒๑๑ นนร. ชชัวาลย์ ศรีสุวรรณ พธ. ๑๒๔๒ นนร. ตรุษ เอมะวรรธนะ กล.

ิ ป ั๑๒๑๒ นนร. อุดม นารถศิลป นว. ๑๒๔๓ นนร. ชะมาย คมสัน กล.

๒๑



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๒๔๔ นนร ประสิทธ์ิ จนัทรเวคิน กล ๑๒๗๓ นนร วฒิ จินดาไทย นว๑๒๔๔ นนร. ประสทธ จนทรเวคน กล. ๑๒๗๓ นนร. วฒุ จนดาไทย นว.

๑๒๔๕ นนร. พงษ์ วชิากรกลุ กล. ๑๒๗๔ นนร. ชวลิต ชินะนาวนิ นว.

๑๒๔๖ นนร. อมัพร ถิระธรรม กล. ๑๒๗๕ นนร. กลา้หาญ ชนะมา พธ.

๑๒๔๗ นนร. อุดม เศาภายน กล. ๑๒๗๖ นนร. วโิรจน์ ศุภกาญจน์ นว.

๑๒๔๘ นนร. วทิยา กลินวทิยา กล. ๑๒๗๗ นนร. ประมวล ก่ิงเกตุ พธ.

๑๒๔๙ นนร. นิรันดร ชิตานนท์ กล. ๑๒๗๘ นนร. โรช วภิติัภมิูประเทศ นว.

๑๒๕๐ นนร. สาโรจน์ วชิิตนนัทน์ กล. ๑๒๗๙ นนร. ประดิษฐ์ เจริญมิตร นว.

๑๒๕๑ นนร. สมพงษ(์ส่งชาติ) อาํนวย กล. ๑๒๘๐ นนร. สุรพล วนทศัน์ นว.

๑๒๕๒ นนร. หิรัญ เกษตระทตั กล. ๑๒๘๑ นนร. พายรู โอภาสพร้อม นว.

๑๒๕๓ นนร. เช่ียวชาญ ณ ระนอง กล. ๑๒๘๒ นนร. สมพงศ ์ พธันชีวนิ นว.

๑๒๕๔ นนร. สมยศ ศรีสุบิน กล. ๑๒๘๓ นนร. กงัวาฬ                เทพหสัดิน ณ อยธุยา นว.

๑๒๕๕ นนร. เฉลียว ไววทิยะ กล. ๑๒๘๔ นนร. นุกลู จิตสุคนธ์ นว.

๑๒๕๖ นนร. นิพนธ์ ยกุติรัตน์ กล. ๑๒๘๕ นนร. สุทรรศน์ จูฑะพล นย.

ป ี ั ิ ั ิ์ ื้๑๒๕๗ นนร. ปรีชา สันติเวชชกลุ กล. ๑๒๘๖ นนร. สมศกัดิ พืนชมภู พธ.

๑๒๕๘ นนร. พฒุ แจง้จวบแกว้ กล. ๑๒๘๗ นนร. สุพจน์ คงพว่ง นว.

๑๒๕๙ นนร. จาํรัตน์ รอดเสียงลํ้า กล. ๑๒๘๘ นนร. สุนทร โกมลวณิช นว.

๑๒๖๐ นนร. ประสิทธ์ิ มงคลประสิทธ์ิ กล. ๑๒๘๙ นนร. สมชาย ฉววีฒัน์ นว.

๑๒๙๐ นนร. พิสิษฐ สวรรณะชฎ พธ.พทธศักราช ๒๔๙๑ ๑๒๙๐ นนร. พสษฐ สุวรรณะชฎ พธ.

๑๒๙๑ นนร. จาํลอง ป้ันประดิษฐ์ พธ.

๑๒๖๑ นนร. สมพงษ์ กมลงาม นว. ๑๒๙๒ นนร. ขบวน ยวุะนิมิ พธ.

๑๒๖๒ นนร. สาํราญ สมรูป นว. ๑๒๙๓ นนร. ประกอบ จนัทศรี(จนัทรศรี) พธ.

๑๒๖๓ นนร. เชลง องอาจ นว. ๑๒๙๔ นนร. พิศล จนัทนี นว.

( นนร.รุ่น ๔๖ )

พุทธศกราช ๒๔๙๑

๑๒๖๔ นนร. ขาว เขียวไพศาล นว. ๑๒๙๕ นนร. คลองวนั ปวนะฤทธ์ิ พธ.

๑๒๖๕ นนร. อุสาห์ สาคริก นว. ๑๒๙๖ นนร. ศรีศกัด์ิ ปูรณนั นย.

๑๒๖๖ นนร. ประเสริฐ เด่ียววานิช นว. ๑๒๙๗ นนร. ประเสริฐ อินทรโชติ นย.

๑๒๖๗ นนร. สมบูรณ์ เนียมลอย นว. ๑๒๙๘ นนร. สุจิตต์ บุนนาค นย.

๑๒๖๘ นนร. ศิริ ทองวบิูลย์ นว. ๑๒๙๙ นนร. สวา่ง สุวรรณพงษ์ กล.

๑๒๖๙ นนร. เจตน์ มณีนาค นว. ๑๓๐๐ นนร. สุวฒัน์ จรูญกลรักษ์ กล.

๑๒๗๐ นนร. ประนนัท(์สุรเศรษฐ)์   ศรีพิพฒัน์ นว. ๑๓๐๑ นนร. แถบ(สถาพร) นกัสอน กล.

๑๒๗๑ นนร. นิยม ปาละกลุ นว. ๑๓๐๒ นนร. สมควร ดิลกสัมพนัธ์ กล.

ั ิ ั ี๑๒๗๒ นนร. ชชัวาล คงดิศ    นว. ๑๓๐๓ นนร. จรัญ สุวรรณศรี กล.

๒๒



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๓๐๔ นนร สันทดั สามกษตัริย์ กล ๑๓๓๓ นนร กมล สขสิงห์ นว๑๓๐๔ นนร. สนทด สามกษตรย กล. ๑๓๓๓ นนร. กมล สุขสงห นว.

๑๓๐๕ นนร. ประมวล เกษร กล. ๑๓๓๔ นนร. วเิศษ(เจตน์) ไชยลาโภ นว.

๑๓๐๖ นนร. จิตตวร์ี ภมิูจิตร กล. ๑๓๓๕ นนร. สุนนัท์ กาญจนะ อศ.

๑๓๐๗ นนร. สมหมาย ใชส้มบุญ กล. ๑๓๓๖ นนร. บาํเหน็จ ติปยานนท์ นว.

๑๓๐๘ นนร. ประเจียด เขียวลงยา กล. ๑๓๓๗ นนร. เบญ็จะ(กศุล) วสิมิตะนนัทน์ นว.

๑๓๐๙ นนร. จาํนง สมศกัด์ิ กล. ๑๓๓๘ นนร. ผดุง วรรณศิลปิน นว.

๑๓๑๐ นนร. ชวลิต สังกรธนกิจ กล. ๑๓๓๙ นนร. วฑูิรย ์                  หมีเนียม(คเชนทรัสย)์ นว.

๑๓๑๑ นนร. ธวชั โพธิวหิค กล. ๑๓๔๐ นนร. แกว้ ทองสลวย นว.

๑๓๑๒ นนร. เผดิม พุม่บวั กล. ๑๓๔๑ นนร. มนตรี สงวนเรือง นว.

๑๓๑๓ นนร. ปรีชา พนัธ์ุโภคา กล. ๑๓๔๒ นนร. ศรีกลุ นนทรีย์ อศ.

๑๓๑๔ นนร. ถวลิ หะรินสุต กล. ๑๓๔๓ นนร. โกวทิย์ วฒันธรรม นว.

๑๓๑๕ นนร. อรุณ หุณฑนะเสวี กล. ๑๓๔๔ นนร. อาํนวย ศรีวโิรจน์ อศ.

๑๓๑๖ นนร. ธีระ อุตตรานนท์ กล. ๑๓๔๕ นนร. บรรจง ทรัพยแ์สนดี อศ.

ี ิ ่ ั ิ์๑๓๑๗ นนร. อุดม คชาชีวะ กล. ๑๓๔๖ นนร. เฉลิม แช่มสวสัดิ นว.

๑๓๑๘ นนร. ไพรัช พลูดี กล. ๑๓๔๗ นนร. สุรินทร์ สมิตดิลก นว.

๑๓๑๙ นนร. นาค(นที) จนัทร์สุวรรณ กล. ๑๓๔๘ นนร. สาํเริง ชุณหชาติ นว.

๑๓๔๙ นนร. ศิริชยั โกมลกญุชร นว.

๑๓๕๐ นนร อกฤษ มานะเลิศ พธ( นนร ร่น ๔๗ )

พุทธศักราช ๒๔๙๒
๑๓๕๐ นนร. อุกฤษ มานะเลศ พธ.

๑๓๒๐ นนร. ไพบูลย์ นาคสกลุ กล. ๑๓๕๑ นนร. สุกรี ทดัเจริญ อศ.

๑๓๒๑ นนร. ณรงค์ โอสถานนท์ นว. ๑๓๕๒ นนร. สนม(วนิยั) ทิพยโ์ส นว.

๑๓๒๒ นนร. สมพงษ์ ยอดประสิทธ์ิ นว. ๑๓๕๓ นนร. ฤทธ์ิ จนัทวรัิช นว.

๑๓๒๓ นนร. จุมพล พรพงศ์ นว. ๑๓๕๔ นนร. เผชิญ บุญวทิยา นว.

( นนร.รุน ๔๗ )

๑๓๒๔ นนร. วจิิตร สิโตทยั นว. ๑๓๕๕ นนร. สุนทร อรัณยภติู นว.

๑๓๒๕ นนร. ดิลก ภทัรโกศล นว. ๑๓๕๖ นนร. เชษฐ์ กลัยาณมิตร นว.

๑๓๒๖ นนร. ไพรัช ชูธงชยั นว. ๑๓๕๗ นนร. นิเวศน์ เกตุชาติ นว.

๑๓๒๗ นนร. ไฉน สุวรรณกิตติ นว. ๑๓๕๘ นนร. ทวพีนัธ์ ส่งสาย นว.

๑๓๒๘ นนร. อรุณ ไกรสินธ์ุ นว. ๑๓๕๙ นนร. สัมพนัธ์ุ ช่างเขียนดี นว.

๑๓๒๙ นนร. ศุภวาร มิลินทางกรู นว. ๑๓๖๐ นนร. สุรนิตย์ บูรณยกุติ กล.

๑๓๓๐ นนร. สมบติั สิงหกลุ นว. ๑๓๖๑ นนร. เรืองศกัด์ิ เท่ียงคาํ นย.

๑๓๓๑ นนร. ไพศาล บุณยศานติ นว. ๑๓๖๒ นนร. มานิตย์ ทุมมานนท์ นว.

ป ั ั โ ิ ป ี ์ ั ์๑๓๓๒ นนร. สมปอง(จกัรชยั) โกมลวภิาต นว. ๑๓๖๓ นนร. ฉลวย(สุปรีย)์ นนทพนัธ์ุ นว.

๒๓



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๓๖๔ นนร นทัธี โสมะนนัทน์ นว ๑๓๙๕ นนร สจิตต์ ยอดโตมร กล๑๓๖๔ นนร. นทธ โสมะนนทน นว. ๑๓๙๕ นนร. สุจตต ยอดโตมร กล.

๑๓๖๕ นนร. วริิยะ เนียวกลุ นว. ๑๓๙๖ นนร. ภิญโญ ชมสุขประกิต กล.

๑๓๖๖ นนร. ศิริ เจนศุภการ กล.

๑๓๖๗ นนร. กิตติ ตระกลูฮุน กล.

๑๓๖๘ นนร. อาํนาจ จนัทนมฏัฐะ กล. ๑๓๙๗ นนร. ประเวช โภชนสมบูรณ์ อศ.

พุทธศักราช ๒๔๙๓
( นนร.รุ่น ๔๘ )

๑๓๖๙ นนร. จตุพล เทศประทีป กล. ๑๓๙๘ นนร. ธวชัชยั โกศลนาวนิ นว.

๑๓๗๐ นนร. สมภพ แสวงกิจ กล. ๑๓๙๙ นนร. ประพนัธ์ุ(พนั) รักษแ์กว้ นว.

๑๓๗๑ นนร. ประกอบ นิโครธานนท์ กล. ๑๔๐๐ นนร. วเิชียร เรืองศรี นว.

๑๓๗๒ นนร. บาํรุง ปิยะวาทิน กล. ๑๔๐๑ นนร. ไกรวลั จนัทเขต นว.

๑๓๗๓ นนร. ปรีชา สงเจริญ กล. ๑๔๐๒ นนร. อนุศกัด์ิ จิตรสุข นว.

๑๓๗๔ นนร. สิทธิ ไบรนางกรู กล. ๑๔๐๓ นนร. สมพร สุวรรณะบุณย์ อศ.

๑๓๗๕ นนร. สาํราญ เอ่ียมขาํ กล. ๑๔๐๔ นนร. จาํนง เพง่จิตต์ นว.

๑๓๗๖ นนร. สุธี สุวตัถิ กล. ๑๔๐๕ นนร. สุธน หิญชีระนนัทน์ นว.

ิ ์ ์ ิ ิ์ ั ไ๑๓๗๗ นนร. จรินทร์ บุรานนท์ กล. ๑๔๐๖ นนร. บริสุทธิ จนัทรไทย นว.

๑๓๗๘ นนร. สาํเภา คมสัน กล. ๑๔๐๗ นนร. สุกิจ เยน็ทรวง อศ.

๑๓๗๙ นนร. หยวก ญาดี กล. ๑๔๐๘ นนร. วชิยั เล่ียมทอง นว.

๑๓๘๐ นนร. สุขเกษม วมิล กล. ๑๔๐๙ นนร. ทวี พนัธ์ุโภคา นว.

๑๓๘๑ นนร รจิ ป้ันปัญญา กล ๑๔๑๐ นนร วนิยั ทงัสบตร นว๑๓๘๑ นนร. รุจ ปนปญญา กล. ๑๔๑๐ นนร. วนย ทงสุบุตร นว.

๑๓๘๒ นนร. วโิรจน์ ชมช่ืนจิตต์ กล. ๑๔๑๑ นนร. ชะโอษฐ์ พฒันฤกษสิ์น นว.

๑๓๘๓ นนร. ประพิศ ยกุตานนท์ กล. ๑๔๑๒ นนร. คาํนึง(ยทุธนา) กลุพิบูลย์ นว.

๑๓๘๔ นนร. ผล(กาํพล) ประเสริฐสุข กล. ๑๔๑๓ นนร. สมนึก รักซอ้น นว.

๑๓๘๕ นนร. วเิชียร ศิริไพบูลย์ กล. ๑๔๑๔ นนร. เตม็ จารุตามระ นว.

๑๓๘๖ นนร. ประสม ณ บางชา้ง กล. ๑๔๑๕ นนร. เพ่ิมศกัด์ิ เวชชานุเคราะห์ อศ.

๑๓๘๗ นนร. สุเมธ เวชนิพนัธ์ กล. ๑๔๑๖ นนร. อาํพนั เอ่ียมณรงค์ นว.

๑๓๘๘ นนร. ประกอบ กรโกสียกาจ กล. ๑๔๑๗ นนร. วริิยะ นิลรังษี นว.

๑๓๘๙ นนร. ประสงค์ มณีสาร กล. ๑๔๑๘ นนร. ชะเอิบ สดบับณัฑิตย์ นว.

๑๓๙๐ นนร. เอียดนอ้ย สัจจานนท์ กล. ๑๔๑๙ นนร. สุวทิย์ บวัเผือ่น นว.

๑๓๙๑ นนร. ไชยรัตน์ เกตุแกว้ นว. ๑๔๒๐ นนร. บุญเลิศ เอ่ียมทศันา นว.

๑๓๙๒ นนร. ประทุม มงคลประสิทธ์ิ กล. ๑๔๒๑ นนร. ประสิทธ์ิ ใจเป่ียม นว.

๑๓๙๓ นนร. ม.ร.ว.จุลวฒิุ เกษมสันต์ กล. ๑๔๒๒ นนร. ปรีชา(ปชาศกัด์ิ) โมกขะสมิต นว.

ิ ั ิ์ ี ั ์ ั ิ์๑๓๙๔ นนร. อุดม วภิาสวสัดิ นย. ๑๔๒๓ นนร. ศรีรัตน์ ศกัดิสุนทร นว.

๒๔



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๔๒๔ นนร สบิน ยิม้เนียม นว ๑๔๕๕ นนร สมน สังขพิชยั  พธ๑๔๒๔ นนร. สุบน ยมเนยม นว. ๑๔๕๕ นนร. สุมน สงขพชย  พธ.

๑๔๒๕ นนร. สุขเกษม ตนัตราจิณ นว. ๑๔๕๖ นนร. เมือง สุวรรณสม  พธ.

๑๔๒๖ นนร. วรจิตต์ สิทธิโยธาคาร นว. ๑๔๕๗ นนร. จุฑา เทพานนท์  พธ.

๑๔๒๗ นนร. ปรีชา คูหเจริญ นว. ๑๔๕๘ นนร. ประเกบ็ อนนัตสุข  พธ.

๑๔๒๘ นนร. พินิจ(บณัฑิตย)์       ชุณหวณั(ชุณหะวณั) นว. ๑๔๕๙ นนร. ชวลิต อวสานะพนัธ์ุ  พธ.

๑๔๒๙ นนร. จาํรัส อ่ิมเอิบธรรม นว. ๑๔๖๐ นนร. จาํนง เรืองเดช  พธ.

๑๔๓๐ นนร. มนู ศรีวโิรจน์ นว. ๑๔๖๑ นนร. นิพธั ชินะนาวนิ  พธ.

๑๔๓๑ นนร. บุญรอด วฒันะมงคล นว. ๑๔๖๒ นนร. ประเสริฐ สุขประดิษฐ์  พธ.

๑๔๓๒ นนร. สมนึก จนัทมาศ นว. ๑๔๖๓ นนร. สมพงษ์ สุทธิสานนท์ นย.

๑๔๓๓ นนร. สายนัห์ สุนนัทิวฒัน์ อศ. ๑๔๖๔ นนร. คนึง เพ่ิมทรัพย์  พธ.

๑๔๓๔ นนร. สุชาติ เกษมศุข นว. ๑๔๖๕ นนร. บรรจง ทีขะระ  พธ.

๑๔๓๕ นนร. จาํรูญ ดุลยนนัท์ กล. ๑๔๖๖ นนร. กวี สงวนคาํ นย.

๑๔๓๖ นนร. วเิชียร(คงศกัด์ิ) บวัพิมพ์ กล. ๑๔๖๗ นนร. จาํหลกั แกว้สุวรรณ นย.

ั ์ ี ั ์๑๔๓๗ นนร. รัตน์ เศวตเศรนี กล. ๑๔๖๘ นนร. สมพร สุมานนัท์ นว.

๑๔๓๘ นนร. มงคล โชติกานนท์ กล. ๑๔๖๙ นนร. อุกฤษฎ์ หาญสมบูรณ์ นย.

๑๔๓๙ นนร. อนนัต์ สู่บุญ กล. ๑๔๗๐ นนร. สนอง ฉิมเฉลิม พธ.

๑๔๔๐ นนร. สาํนวน อุดมวงศ์ กล. ๑๔๗๑ นนร. ประพร จรูญพร นย.

๑๔๔๑ นนร สรรค์ หตะโกวทิ กล ๑๔๗๒ นนร ไพบลย์ สทธาศวนิ นย๑๔๔๑ นนร. สรรค หุตะโกวท กล. ๑๔๗๒ นนร. ไพบูลย สุทธาศวน นย.

๑๔๔๒ นนร. เขียน ภิรมยช์าติ กล. ๑๔๗๓ นนร. วพิฒัน์ ภมิูสวสัด์ิ นว.

๑๔๔๓ นนร. ตวงรัตน์ บุณโยบล กล. ๑๔๗๔ นนร. ชาํนูญ จนัทราภยั นว.

๑๔๔๔ นนร. จาํลอง พกุกะรัตน์ กล. ๑๔๗๕ นนร. ประชิด พิเศษสุรฤทธ์ิ นย.

๑๔๔๕ นนร. อมัพร เฟ่ืองระบิล กล. ๑๔๗๖ นนร. อดุลยเดช เภกะนนัทน์ นย.

๑๔๔๖ นนร. ทวศีกัด์ิ อารุณี กล. ๑๔๗๗ นนร. สมนึก สุธรรมพนัธ์ุ นย.

๑๔๔๗ นนร. ชุมพล             ภุมมรานนท(์ภุมมรานนัท)์ กล.

๑๔๔๘ นนร. วจิิตร ชุมนุมมณี กล.

๑๔๔๙ นนร. อดุง คชรินทร์ กล. ๑๔๗๘ นนร. สุรินทร์ ทองเจริญ นว.

( นนร.รุ่น ๔๙ )

พุทธศักราช ๒๔๙๔

๑๔๕๐ นนร. กรีฑา พรรธนะแพทย์ กล. ๑๔๗๙ นนร. สมทรง(ทรงสิทธิ) วลิยัรักษ ์ นว.

๑๔๕๑ นนร. ชอบ นาคเวก กล.

๑๔๕๒ นนร. เผอียด(ผเอียด) อายนบุตร กล. ๑๔๘๐ นนร. วรัิติ สุดรัก นว.

๑๔๕๓ นนร. ยรรยง กลุกาํมธ์ร กล. ๑๔๘๑ นนร. เจาะจง โชติช่วง นว.

ไ ั ์ ั ิ ี้ ั ิ่

(วไิลลกัษณ์)(กิตติพีรชล)

๑๔๕๔ นนร. ไชยวฒัน์ รัตนอุบล กล. ๑๔๘๒ นนร. ทิวา เลียวกลบัถิน นว.

๒๕
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๑๔๘๓ นนร บญัชา บณยพกกนะ นว ๑๕๑๔ นนร สมบรณ์ นอ้ยฉายา นว๑๔๘๓ นนร. บญชา บุณยพกุกนะ นว. ๑๕๑๔ นนร. สมบูรณ นอยฉายา นว.

๑๔๘๔ นนร. สมนึก รักประทุม นว. ๑๕๑๕ นนร. ชาตรี ชาลี นว.

๑๔๘๕ นนร. อรรณพ                 บินสะมนั(วยิกาญจน์) นว. ๑๕๑๖ นนร. ไพโรจน์ สันติเวชชกลุ นว.

๑๔๘๖ นนร. วรเดช             สาํเนียงตรง(ปุญญโฆษะ) นว. ๑๕๑๗ นนร. ประถม บุญแต่ง นว.

๑๔๘๗ นนร. โลม วรีะปรีย นว. ๑๕๑๘ นนร. บุญชู(ประยทุธ) ลกัษณะกลุบุตร นว.ุญ ู ุ ุ ุ

๑๔๘๘ นนร. สุวทิย์ วฒันกลุ นว. ๑๕๑๙ นนร. สุเมธี สุวรรณทีป นว.

๑๔๘๙ นนร. ทว ี มณีดิษฐ์ นว. ๑๕๒๐ นนร. โอภาส วรรณโกวทิ นว.

๑๔๙๐ นนร. จงกล โฉมทองดี นว. ๑๕๒๑ นนร. สุนทร อาญาสิทธ์ิ นว.

๑๔๙๑ นนร. บุญเชิด(เชิดศกัด์ิ) ศรีสัมฤทธ์ิ นว. ๑๕๒๒ นนร. สุมานิตย์ กระบวนรัตน์ นว.

๑๔๙๒ นนร. สมบติั รัชฎา นว. ๑๕๒๓ นนร. คณิน รักธรรม กล.

๑๔๙๓ นนร. สุวติต์ วฒันดาํรง นว. ๑๕๒๔ นนร. เช้ือ เกตุพกุ กล.

๑๔๙๔ นนร. สมนึก พฒันวบิูลย์ นว. ๑๕๒๕ นนร. อุบล แผลงจนัทึก กล.

๑๔๙๕ นนร. กระหยิม่ พิชยักลุ นว. ๑๕๒๖ นนร. เทพินทร์ โพธิผละ กล.

๑๔๙๖ นนร. บุญเลิศ จงใจ นว. ๑๕๒๗ นนร. สุพร(พรชยั) สุนทรเกตุ กล.

๑๔๙๗ นนร. บรรจบ อาจวารินทร์ นว. ๑๕๒๘ นนร. ประวทิย์ นุชเนตร กล.

๑๔๙๘ นนร. พงศศ์กัด์ิ วงศส์มุทร นว. ๑๕๒๙ นนร. มณเฑียร มุ่งถ่ิน กล.

๑๔๙๙ นนร. กิตติชยั เสนาณรงค์ นว. ๑๕๓๐ นนร. ธวชั ฉายาชวลิต กล.

๕ นนร ปร ชม เครือวลัย์ นว ๕ นนร ปราโมทย์ อตันโถ กล๑๕๐๐ นนร. ประชุม เครอวลย นว. ๑๕๓๑ นนร. ปราโมทย อตนโถ กล.

๑๕๐๑ นนร. ประเทือง แกว้อมัพร นว. ๑๕๓๒ นนร. เจริญ(ระวนิ) ศรีสรรพางค์ กล.

๑๕๐๒ นนร. เอนก คูสกลุ นว. ๑๕๓๓ นนร. ทวี โพธ์ิทอง กล.

๑๕๐๓ นนร. สะรินทร์ วงษสุ์วรรณ นว. ๑๕๓๔ นนร. กระแส สินธุเสก กล.

๑๕๐๔ นนร. หนั สกลพานิช           นว. ๑๕๓๕ นนร. ประดิษฐ์ มงคลประสิทธ์ิ กล.๑๕๐๔ นนร. หน สกลุพานช           นว. ๑๕๓๕ นนร. ประดษฐ มงคลประสทธ กล.

๑๕๐๕ นนร. สมคิด มาระเนตร์ นว. ๑๕๓๖ นนร. สรรพางค์ พลูอาํไภย์ กล.

๑๕๐๖ นนร. พยงุ รักบาํรุง นว. ๑๕๓๗ นนร. วจิารณ์ ควรเอ่ียม กล.

๑๕๐๗ นนร. ถาวร ตาปสนนัทน์ นว. ๑๕๓๘ นนร. ประเสริฐ ตระกลูนุช กล.

๑๕๐๘ นนร. เสริม หตัถโกศล นว. ๑๕๓๙ นนร. ปรีชา เล่ียมสงวน กล.

๑๕๐๙ นนร. ไพฑูรย์ มณฑาพนัธ์ุ นว. ๑๕๔๐ นนร. พยบั พยงุธรรม กล.

๑๕๑๐ นนร. ชลดู ดีเดช นว. ๑๕๔๑ นนร. เพช็ร ศิริยงค์ กล.

๑๕๑๑ นนร. เชิด รุ่งอุทยั นว. ๑๕๔๒ นนร. สมโภชน์ ปาละนนัทน์ กล.

๑๕๑๒ นนร. วเิชียร ศนัสยะวชิยั นว. ๑๕๔๓ นนร. อมัพร อยูสุ่ข กล.

๑๕๑๓ นนร. ณรงค ์        ฮวดสุวรรณ(สุวรรณบณัฑิต) นว. ๑๕๔๔ นนร. อุทยั เจริญพงศ์ กล.

๒๖



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๕๔๕ นนร อาภรณ์ รัตนเรือง กล ๑๕๗๔ นนร สมบญ ระหงษ์ นว๑๕๔๕ นนร. อาภรณ รตนเรอง กล. ๑๕๗๔ นนร. สมบุญ ระหงษ นว.

๑๕๔๖ นนร. ศิโรช มาบางครุ กล. ๑๕๗๕ นนร. คาํนึง เทียนศิริ กล.

๑๕๔๗ นนร. บุญทรง วฒิุนนัท์ กล. ๑๕๗๖ นนร. ไพรัญ แสงเพช็ร์ส่อง กล.

๑๕๔๘ นนร. เสรี ผูน้าํพล กล. ๑๕๗๗ นนร. ชุมพล อติแพทย์ นว.

๑๕๔๙ นนร. สกล เมฆวฒัน์ กล. ๑๕๗๘ นนร. ปรีชา บุญส่ง นว.ุญ

๑๕๕๐ นนร. ถนอม(ธีระ) เมนะพนัธ์ุ นย. ๑๕๗๙ นนร. สมรัก จนัทมาศ กล.

๑๕๕๑ นนร. สมหวงั ตนัเสถียร นย. ๑๕๘๐ นนร. เรืองศกัด์ิ(ทรงพล)  อยูแ่สง กล.

๑๕๕๒ นนร. ประทีป ม่ิงเมือง นย. ๑๕๘๑ นนร. สมศกัด์ิ เอกมหาชยั นว.

๑๕๕๓ นนร. ระดบั เจียรกลุ นย. ๑๕๘๒ นนร. บุญรอด จอ้ยจาํรูญ  พธ.

๑๕๕๔ นนร. ปิติ สภานนท์ นย. ๑๕๘๓ นนร. เจริญโรจน์ วาจนะวนิิจ กล.

๑๕๕๕ นนร. โอภาศ จาํรัสศรี นย. ๑๕๘๔ นนร. ปรีดา กาญจนรัตน์ นย.

๑๕๕๖ นนร. เสริมศกัด์ิ ศงัขจนัทรานนท ์ นย. ๑๕๘๕ นนร. ดุษฎี สายสิงห์ทอง นว.

๑๕๕๗ นนร. สงบ ศรลมัพ์ นย. ๑๕๘๖ นนร. ววิฒัน์ ปัณฑวงักรู กล.

่๑๕๕๘ นนร. อมร สุวรรณบุปผา นย. ๑๕๘๗ นนร. เช่ียว โรจนชลา กล.

๑๕๕๙ นนร. มัน่ศกัด์ิ พนัธ์ุบวัหลวง นย. ๑๕๘๘ นนร. จงรักษ์ โฉมทองดี นว.

๑๕๘๙ นนร. เฉลิม สระเอ่ียม -

๑๕๙๐ นนร. ประวทิย์ ศิวรักษ์    นว.

๕๖ นนร เกา หลกั เจริญรกข์ นว ๕๙ นนร ชยัรัตน์ ศรีตลานนท์ กล

พุทธศักราช ๒๔๙๕
( นนร.รุ่น ๕๐)

๑๕๖๐ นนร. เกาะหลก เจรญรุกข นว. ๑๕๙๑ นนร. ชยรตน ศรตุลานนท กล.

๑๕๖๑ นนร. ปฐม พานิชปฐม กล. ๑๕๙๒ นนร. กิจการณ์ อเนกะมยั กล.

๑๕๖๒ นนร. สรชยั                  จนัทร์แป้น(สรรเสริญ) - ๑๕๙๓ นนร. กาเวยีร์ ไสยวรรณ นว.

๑๕๖๓ นนร. สุมน อามระดิษฐ์ กล. ๑๕๙๔ นนร. พลูสุข ชูปัญญา นว.

๑๕๖๔ นนร. สมนึก จนัทรวถีิ นว. ๑๕๙๕ นนร. จรัญ กาญจโนมยั กล.๑๕๖๔ นนร. สมนก จนทรวถ นว. ๑๕๙๕ นนร. จรญ กาญจโนมย กล.

๑๕๖๕ นนร. โอภาส ชนานิยม กล. ๑๕๙๖ นนร. ประยรู คงคานนท์ นว.

๑๕๖๖ นนร. สุวรรณนพคุณ พิบูลยส์วสัด์ิ นว. ๑๕๙๗ นนร. คนัทรง นรินทร์ นย.

๑๕๖๗ นนร. บุญญฤทธ์ิ นวลประเสริฐ กล. ๑๕๙๘ นนร. ชชัวาล วรรธนะวภิาต กล.

๑๕๖๘ นนร. จตุรงค์ พนัธ์ุคงช่ืน นย. ๑๕๙๙ นนร. ประเสริฐ ทองเจือ นว.

๑๕๖๙ นนร. บุณฑริก ชเยนทร์ นว. ๑๖๐๐ นนร. ปรีชา(รัธต) รัชตะวรรณ กล.

๑๕๗๐ นนร. ชลินทร์ สาครสินธ์ุ   นว. ๑๖๐๑ นนร. นาวนิ สวา่งเนตร กล.

๑๕๗๑ นนร. บุญปลกู(ปลกูศกัด์ิ) แป้นเจริญ นว. ๑๖๐๒ นนร. ปรีชา รัตนมงคล นว.

๑๕๗๒ นนร. สมาน ทองเจริญ กล. ๑๖๐๓ นนร. วญิญู กิจวริิยะ กล.

๑๕๗๓ นนร. สมคิด(ฉฐัวตัร) ใจอ่ิม กล. ๑๖๐๔ นนร. สุพจน์ พรหมเดช นย.

๒๗



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๑๖๐๕ นนร สมพงษ์ ศิริหงษ์ นว ๑๖๓๖ นนร ประเมิน(ประมข) ประสานฉิม พธ๑๖๐๕ นนร. สมพงษ ศรหงษ นว. ๑๖๓๖ นนร. ประเมน(ประมุข) ประสานฉม พธ.

๑๖๐๖ นนร. ประชา มลัลิกานนท์ - ๑๖๓๗ นนร. ชีวนิ ชยักลุ นย.

๑๖๐๗ นนร. ถวลิ พรหมวภิา กล. ๑๖๓๘ นนร. ศรีรัตน์ ปัญญสุทธ์ิ พธ.

๑๖๐๘ นนร. ประเทือง อ่ิมอารมณ์ กล. ๑๖๓๙ นนร. สุชาติ เอกรัตน์ นว.

๑๖๐๙ นนร. นิรันดร์ โรหะทศัน์ นว. ๑๖๔๐ นนร. สมุทร เลาหะจินดา พธ.ุ

๑๖๑๐ นนร. ฉลาด สิมะเสถียร - ๑๖๔๑ นนร. จาํลอง จึงศิริ(กิติกมัรา) นว.

๑๖๑๑ นนร. อาดุลย์ สัมภวะผล นว. ๑๖๔๒ นนร. ปรีชา โสภณดิลก นย.

๑๖๑๒ นนร. พิศิษฐ์ ศาลิคุปต นว. ๑๖๔๓ นนร. วสิิษฐ์ โหตรภวานนท์ นว.

๑๖๑๓ นนร. ทินกร คุณวฒัน์ พธ. ๑๖๔๔ นนร. วชิยั โสธนะ นย.

๑๖๑๔ นนร. ขนั อินนดัดา กล. ๑๖๔๕ นนร. สุรัตน์ รัตนพฤกษ์ นว.

๑๖๑๕ นนร. บาํรุง ขาวรัตน์ นว. ๑๖๔๖ นนร. ประยงค์ ปานแดง นว.

๑๖๑๖ นนร. สุมิตร ช่ืนมนุษย์ นย. ๑๖๔๗ นนร. ประยรู สินแสงแกว้ อศ.

๑๖๑๗ นนร. สุพิน ศิริพนัธ์ุ กล. ๑๖๔๘ นนร. สวสัดิพร พทุธิแพทย์ นว.

๑๖๑๘ นนร. ธรรมนูญ นาคสกลุ นย. ๑๖๔๙ นนร. ธชัพงษ์ ววิฒัน์กลุ นย.

๑๖๑๙ นนร. วรัิช กนิษฐานนท์ กล.

๑๖๒๐ นนร. สญชยั(สัญชยั) พนัธ์ุทรัพย์ นว.

๑๖๒๑ นนร. สมศกัด์ิ พฒันวบิูลย์ นย. ๑๖๕๐ นนร. สมนึก (สันติภาพ)   หมู่ม่ิง นว.

๖๒๒ นนร วสันต์ จิตตินนัทน์ พธ ๖๕ นนร วจิารณ์ ไชยเพ่ิม นว

พุทธศักราช ๒๔๙๖
(นนร.รุ่น ๕๑)

๑๖๒๒ นนร. วสนต จตตนนทน พธ. ๑๖๕๑ นนร. วจารณ ไชยเพม นว.

๑๖๒๓ นนร. ดาํริ อ่ิมโอชา นว. ๑๖๕๒ นนร. นิพนธ์ ไมเ้กต อศ.

๑๖๒๔ นนร. สมพงษ์ จีระเศรษฐ์ นว. ๑๖๕๓ นนร. บุญปลอด มะม่วงแกว้ นว.

๑๖๒๕ นนร. ถนอม เจริญลาภ อศ. ๑๖๕๔ นนร. อศันี ฑีร์ฆะยศ นว.

๑๖๒๖ นนร. อาภรณ์ นิวาตานนท์ นย. ๑๖๕๕ นนร. สรพล                     ม่งถ่ิน(ธรรมสกฤต) นว.๑๖๒๖ นนร. อาภรณ นวาตานนท นย. ๑๖๕๕ นนร. สุรพล                     มุงถน(ธรรมสุกฤต) นว.

๑๖๒๗ นนร. กาํจร บูรณสัมฤทธ์ิ นว. ๑๖๕๖ นนร. ชวลิต อิศรางกรู ณ อยธุยา นว.

๑๖๒๘ นนร. ทวี คชเสนี นย. ๑๖๕๗ นนร. ธรรมนูญ พรหมศริน นว.

๑๖๒๙ นนร. ประพาย หมีทอง นว. ๑๖๕๘ นนร. ปัญญา รังษิรุจิ นว.

๑๖๓๐ นนร. เผอิญ(เศรษฐ)์ คุม้ปรีดี นว. ๑๖๕๙ นนร. ปรีดา การสุทธ์ิ            นว.

๑๖๓๑ นนร. สิทธิวฒัน์ หาญสมบูรณ์ นย. ๑๖๖๐ นนร. ภิญโญ สมิตดิลก นว.

๑๖๓๒ นนร. บุญช่วย นิทธยุ พธ. ๑๖๖๑ นนร. โกสุม กมลนาวนิ นว.

๑๖๓๓ นนร. ศรี บุญมีรอด นว. ๑๖๖๒ นนร. ประสิทธิผล หอมจนัทน์ นว.

๑๖๓๔ นนร. ดวงกมล เดชประดิยทุธ์ - ๑๖๖๓ นนร. ประเจตน์ ศิริเดช นว.

๑๖๓๕ นนร. เฉิดชาติ จนัทรเวคิน กล. ๑๖๖๔ นนร. ปรีชา สงวนเช้ือ นว.

๒๘
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๑๖๖๕ นนร ฝังพฑฒ์ บญเล้ียง นว ๑๖๙๖ นนร สมพงษ์ พลรัตน์ กล๑๖๖๕ นนร. ฝงพฑุฒ บุญเลยง นว. ๑๖๙๖ นนร. สมพงษ พลรตน กล.

๑๖๖๖ นนร. สาโรช สีแดง(รัตสิรยากร) นว. ๑๖๙๗ นนร. รุจิเรก ธนัวานนท์ กล.

๑๖๖๗ นนร. ประสิทธ์ิ ฟองสมุทร นว. ๑๖๙๘ นนร. บุญทิพย์ ธรรมถนอม กล.

๑๖๖๘ นนร. วนิยั นยันานนท์ นว. ๑๖๙๙ นนร. ประจิณ ชโลธร กล.

๑๖๖๙ นนร. เกษมศกัด์ิ พรหมบุตร นว. ๑๗๐๐ นนร. สมนึก เทพวลัย์ กล.

๑๖๗๐ นนร. ประทีป อ่ิมอารมณ์ นว. ๑๗๐๑ นนร. พิศิลป์ สุวรรณวานิช กล.

๑๖๗๑ นนร. นรวลัลภ์ ศรีวลัลภ นว. ๑๗๐๒ นนร. ชาญ สันติวาสะ กล.

๑๖๗๒ นนร. จาํนงค(์ทนง) ศิริรังษี นว. ๑๗๐๓ นนร. อาํนวย(อภิรัตน์) ประเสริฐวทิย์ กล.

๑๖๗๓ นนร. พีระพล อินชมภ ู นว. ๑๗๐๔ นนร. ไพรินทร์ จนัทรศาสตร์ กล.

๑๖๗๔ นนร. จิรายสุ(จิราย)ุ โกมลฐิติ นว. ๑๗๐๕ นนร. ชิต อ่องสุวรรณ กล.

๑๖๗๕ นนร. วเิชษฐ การุณยวนิช นว. ๑๗๐๖ นนร. กนก ดวงนภา กล.

๑๖๗๖ นนร. สุเทพ(ประเทพ) เกษร นว. ๑๗๐๗ นนร. ชนฐั เชาวน์ดี กล.

๑๖๗๗ นนร. มนตรี วจิิตรยทุธศาสตร์ นว. ๑๗๐๘ นนร. ทุนทวี กยุยกานนท์ กล.

ํ โ ์ ิ ั ์๑๖๗๘ นนร. ทาํนุ เนตรโรจน์ นว. ๑๗๐๙ นนร. วจิกัษณ์ ศตสุข กล.

๑๖๗๙ นนร. สมพนัธ์ อรุณฤกษ์ นว. ๑๗๑๐ นนร. ดาํรงค์ เช่ียววทิย์ กล.

๑๖๘๐ นนร. ประกิต สังขปรีชา นว. ๑๗๑๑ นนร. ศุภรัตน์ ไชยยนต์ กล.

๑๖๘๑ นนร. พหล         ธาํรงนาวาสวสัด์ิ(อุทิตานนท)์ นว. ๑๗๑๒ นนร. สวสัด์ิ เอ่ียมโอภาส กล.

๑๖๘๒ นนร พรหมินทร์ โพธิผละ นว ๑๗๑๓ นนร วฒันา กิจสวรรณ กล๑๖๘๒ นนร. พรหมนทร โพธผละ นว. ๑๗๑๓ นนร. วฒนา กจสุวรรณ กล.

๑๖๘๓ นนร. สุนนัท์ มนธาตุผลิน นว. ๑๗๑๔ นนร. เกษมสันต์ สุวรรณคราม กล.

๑๖๘๔ นนร. บุญสม ช่ืนวงษ์ นว. ๑๗๑๕ นนร. ปรีชา(ทิชากร) ชมเดช กล.

๑๖๘๕ นนร. สาํราญ ไหลศิริ นว. ๑๗๑๖ นนร. สมาน มหาคีตะ กล.

๑๖๘๖ นนร. สุวรรณ ควรจริต นว. ๑๗๑๗ นนร. เชวง นีละเสวี กล.

๑๖๘๗ นนร. สมบติั พร้อมเช้ือแกว้ นว. ๑๗๑๘ นนร. ทศันยั ไวถนอมสัตว์ กล.

๑๖๘๘ นนร. สุวรรณ กหุลาบวงษ์ ทอ. ๑๗๑๙ นนร. โอภาส วฒันา กล.

๑๖๘๙ นนร. สมบูรณ์ ไพรินทร์ ทอ. ๑๗๒๐ นนร. ชาญ เชิดโชติเพช็ร กล.

๑๖๙๐ นนร. ประนอม อรัญยะพนัธ์ุ กล. ๑๗๒๑ นนร. อโนทยั ลอยเพช็ร์ ทอ.

๑๖๙๑ นนร. เดชา กิสรวงศ์ กล. ๑๗๒๒ นนร. วรัิช ณ สงขลา ทอ.

๑๖๙๒ นนร. ประสงค์ โพธิรังษี กล. ๑๗๒๓ นนร. สมชาย วชัรเกตุ ทอ.

๑๖๙๓ นนร. ชลิต นุตะมาน กล. ๑๗๒๔ นนร. จาํรูญ สงวนสัจพงษ์ พธ.

๑๖๙๔ นนร. ธรรมนูญ เมนะรุจิ กล. ๑๗๒๕ นนร. เลิศ ศรีประเสริฐ พธ.

ไ ์ ั ั ี ิ๑๖๙๕ นนร. ไพฑูรย์ จนัทรภกัดี กล. ๑๗๒๖ นนร. สุชาติ ศุภมงคล พธ.

๒๙
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๑๗๒๗ นนร สรชยั มีชาํนาญ พธ ๑๗๕๖ นนร สรีย์ บาํเรอหน่อทหาร นว๑๗๒๗ นนร. สรชย มชานาญ พธ. ๑๗๕๖ นนร. สุรย บาเรอหนอทหาร นว.

๑๗๒๘ นนร. สมนึก(วฒันพล) เพชรจนัทร์ พธ. ๑๗๕๗ นนร. วชิิต สร้อยสุวรรณ นว.

๑๗๒๙ นนร. นคร พิบูลยส์วสัด์ิ นย. ๑๗๕๘ นนร. วนิทุสาร ณ สงขลา นว.

๑๗๓๐ นนร. สง่า แดงดีเลิศ นย. ๑๗๕๙ นนร. สัญญา วงศาโรจน์ นว.

๑๗๓๑ นนร. สมรรถชยั         พรหมสาขา ณ สกลนคร  นย. ๑๗๖๐ นนร. พะนอ(พรต) จนัทรัคคะ นว.

๑๗๓๒ นนร. วเิชียร ล้ิมพนัธ์ุบุญ นย. ๑๗๖๑ นนร. ศกัด์ิชยั ศิลป์ประกอบ นว.

๑๗๓๓ นนร. อร่าม สุทธิชาติ นย. ๑๗๖๒ นนร. เสน่ง ทวสีมบูรณ์ นว.

๑๗๓๔ นนร. วรีะศกัด์ิ โพธิสุวรรณ นย. ๑๗๖๓ นนร. สมรัก แขวงโสภา นว.

๑๗๓๕ นนร. ธรรมนูญ ทองธวชั นย. ๑๗๖๔ นนร. ประมวล นาคะมโน นว.

๑๗๓๖ นนร. ม.ร.ว.สันติพงศ์ ทววีงศ์ นย. ๑๗๖๕ นนร. ชชัชยั อรรถยกุติ นว.

๑๗๓๗ นนร. วสิัย ปานใจ นย. ๑๗๖๖ นนร. ประจกัษ์ เกษร์องักรู นว.

๑๗๓๘ นนร. ตรีรัตน์ ชมะนนัทน์ นย. ๑๗๖๗ นนร. วชิยั อร่ามกลุ นว.

๑๗๓๙ นนร. มนสั ป่ินกลุบุตร นย. ๑๗๖๘ นนร. ผอ่น (สุรยทุธ) มีจัน่(สอนพงศ)์ นว.

ํ ์ ป์ ี โ โ๑๗๔๐ นนร. อาํพนธ์ พงษป์รีชา นย. ๑๗๖๙ นนร. โฉลก โชตนาการ นว.

๑๗๔๑ นนร. โพยม สวสัดิบุตร นย. ๑๗๗๐ นนร. อุฬาร มงคลนาวนิ         นว.

๑๗๗๑ นนร. นิยม ทองศิริ นว.

๑๗๗๒ นนร. ประเจิด กล่ินโกศล พธ.

๑๗๔๒ นนร ธีรชยั ตั้งเจริญ นว ๑๗๗๓ นนร อทยั พจน์พร้ิง นว

พุทธศักราช ๒๔๙๗
( นนร.รุ่น ๕๒)

๑๗๔๒ นนร. ธรชย ตงเจรญ นว. ๑๗๗๓ นนร. อุทย พจนพรง นว.

๑๗๔๓ นนร. วนิยั อินทรสมบติั นว. ๑๗๗๔ นนร. ชนทตั ปุณณภมิู นว.

๑๗๔๔ นนร. รังสรรค์ เตมียเวส นว. ๑๗๗๕ นนร. อาํพน ใบกวา้ง นว.

๑๗๔๕ นนร. วญิญาณ              เงียบสนิท(สันติวสิัฎฐ)์  นว. ๑๗๗๖ นนร. พินิจ ทองอร่าม นว.

๑๗๔๖ นนร. พิรัส เลอศิลป์ นว. ๑๗๗๗ นนร. พฒันพงษ์ ศรีเพญ็               นว.

๑๗๔๗ นนร. สามารถ พานิชการ นว. ๑๗๗๘ นนร. ไพบูลย์ เอ่ียมสุโร นว.

๑๗๔๘ นนร. อุดม สาตราวธุ นว. ๑๗๗๙ นนร. บรรจง อินทุประภา นว.

๑๗๔๙ นนร. สุทิน ปูชนีย์ นว. ๑๗๘๐ นนร. ไพบูลย์ นพจินดา นว.

๑๗๕๐ นนร. ตระกลู พุม่เสนาะ นว. ๑๗๘๑ นนร. ประวทิย์ ปาลศรี    นว. 

๑๗๕๑ นนร. นอ้ย(หิรัญ) ทิพยเ์สถียร นว. ๑๗๘๒ นนร. ผดุงรัฐ ศรีเพช็ร นว.

๑๗๕๒ นนร. สุนทร ศิริรักษ์ นว. ๑๗๘๓ นนร. พานิช(พาณิช) นยันานนท์ นย.

๑๗๕๓ นนร. สวสัด์ิ รัศมี นย. ๑๗๘๔ นนร. บุญยิง่(ยิง่ยศ) ภกัดีพนัธ์ นว.

๑๗๕๔ นนร. มานิตย์ อาํไพ นว. ๑๗๘๕ นนร. จุลปรีชา วารุณประภา นว.

ิ ั ี ั ิ ั๑๗๕๕ นนร. เฉลิมพล เทพหตัถี นว. ๑๗๘๖ นนร. ชยัชิต รัตนะผล นว.

๓๐
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๑๗๘๗ นนร อทิศ รัตนารักษ์ นว ๑๘๑๘ นนร วรีะยทธ แยม้โชติ อศ๑๗๘๗ นนร. อุทศ รตนารกษ นว. ๑๘๑๘ นนร. วระยทุธ แยมโชต อศ.

๑๗๘๘ นนร. สกลุ สาเงิน พธ. ๑๘๑๙ นนร. พิพฒัน์ ควรสุวรรณ กล.

๑๗๘๙ นนร. มานพ มาโนษยวงศ์ นว. ๑๘๒๐ นนร. สมควร ทิพยทศัน์ พธ.

๑๗๙๐ นนร. อรุณ เสริมสาํราญ นย. ๑๘๒๑ นนร. บรรจง ธารีภาพ กล.

๑๗๙๑ นนร. สมศกัด์ิ ทองประไพ นว. ๑๘๒๒ นนร. อุกฤษ อิศรางกรู ณ อยธุยา กล.

๑๗๙๒ นนร. ประวงิ(ประยทุธ) เทศวศิาล นว. ๑๘๒๓ นนร. อาํพล                   ละลายบาป(ไร้บาป) กล.

๑๗๙๓ นนร. ประจวบ ทองผวิ นย. ๑๘๒๔ นนร. พิสุทธ์ิ ฝ่ายวงศจ์นัทร์ พธ.

๑๗๙๔ นนร. สมคัร คงสิทธ์ิ นว. ๑๘๒๕ นนร. นิรันดร์ ปัทมสิงห์ อศ.

๑๗๙๕ นนร. มงกฎุ บุรจรรย์ นย. ๑๘๒๖ นนร. จุฑา(วรีะวฒัน์) เศวตนนัทน์ นย.

๑๗๙๖ นนร. จาํนงค์ เศวตเศรณี กล. ๑๘๒๗ นนร. สมหวงั จาํปาทอง พธ.

๑๗๙๗ นนร. ขนุทอง(ปณิธาน) ธรรมบาํรุง นว. ๑๘๒๘ นนร. สมศกัด์ิ มฤทธิดา กล.

๑๗๙๘ นนร. นิสสัย ล้ิมเจริญ นย. ๑๘๒๙ นนร. วชิยั อินทรสถิตย์ กล.

๑๗๙๙ นนร. สุวชิ นารถวรทตั นว. ๑๘๓๐ นนร. วาสนา วงศพ์รหมเมฆ กล.

ี ั ์ ั ิ ิ ั ํ๑๘๐๐ นนร. วรีะพนัธ์ สันติเวชชกลุ นว. ๑๘๓๑ นนร. พิจยั เดชดาํรง กล.

๑๘๐๑ นนร. สมบติั เมินนนทรี พธ. ๑๘๓๒ นนร. สมศกัด์ิ กะรีวตั กล.

๑๘๐๒ นนร. พลูสวสัด์ิ ชูปัญญา กล. ๑๘๓๓ นนร. มนูญ สุมนเตมีย์ กล.

๑๘๐๓ นนร. สาํรวย (ณรงค)์ วจิิตรภทัร กล. ๑๘๓๔ นนร. เกรียงไกร สังขเนตร อศ.

๑๘๐๔ นนร คาํนวณ สวรรณศิริ กล ๑๘๓๕ นนร เอนก พงษพิ์นิจ อศ๑๘๐๔ นนร. คานวณ สุวรรณศร กล. ๑๘๓๕ นนร. เอนก พงษพนจ อศ.

๑๘๐๕ นนร. วโิรจน์ วบิูลยเ์จริญ กล. ๑๘๓๖ นนร. สนิท ไววอ่ง กล.

๑๘๐๖ นนร. จาํนรรจ์ สุวรรณอฒัฑ์ กล. ๑๘๓๗ นนร. พาศศกัด์ิ ลางคุลเสน กล.

๑๘๐๗ นนร. อมัพร ภยูาธร กล. ๑๘๓๘ นนร. สัมพนัธ์ กณัหสิริ ทอ.

๑๘๐๘ นนร. ยงยทุธ ณ นคร อศ. ๑๘๓๙ นนร. สงวน ไชยสุต ทอ.

๑๘๐๙ นนร. สรรเสริญ เทียนเพง็ กล. ๑๘๔๐ นนร. ร่วมวงศ์ ปัทมดิลก ทอ.

๑๘๑๐ นนร. สมหมาย ภมิูผล อศ. ๑๘๔๑ นนร. ทอ.

๑๘๑๑ นนร. เวคิน นาถนิติธาดา พธ. ๑๘๔๒ นนร. จรัส สุกปลัง่ ทอ.

๑๘๑๒ นนร. ประสิทธ์ิ บุญธรรม พธ. ๑๘๔๓ นนร. ไกรศรี รามเดชะ ทอ.

สุขนารักษ(์ภาสกร) จูฑะพทุธิ

๑๘๑๓ นนร. สมบูรณ์ โสมาภา อศ. ๑๘๔๔ นนร. ดุสิต สารชวนะกิจ ทอ.

๑๘๑๔ นนร. นาวนิ(ประเสริฐ) วฒันรัตน์ นย. ๑๘๔๕ นนร. อ่ิมใจ เจริญใจ ทอ.

๑๘๑๕ นนร. อมัพร พทุธนิมนต์ กล. ๑๘๔๖ นนร. ดาํรงค์ ทบัทิมแสง ทอ.

๑๘๑๖ นนร. ประทาน จิตราคณี กล. ๑๘๔๗ นนร. มงคล อ่ิมโอชา ทอ.

ี ั ์ ิ ิ๑๘๑๗ นนร. ละเอียด สังชญา อศ. ๑๘๔๘ นนร. ทอ.

๓๑

สรการ(สมกาญจน์) วสุิทธิเสน 
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๑๘๗๘ นนร เจริญ              อรัญยะนาค(อรัณยะนาค) นวพทธศักราช ๒๔๙๘ ๑๘๗๘ นนร. เจรญ              อรญยะนาค(อรณยะนาค) นว.

๑๘๗๙ นนร. กล่ินขจร เวยีสุวรรณ -

๑๘๔๙ นนร. สมจิตต์ กลัน่กล่ินหอม นว. ๑๘๘๐ นนร. ธนชัชยั(ถนดั) บาํรุงเทียน นย.

๑๘๕๐ นนร. สุปรีด์ิ ศรีผดุง นว. ๑๘๘๑ นนร. อธึก โรจนะสมิต อศ.

๑๘๕๑ นนร. เยีย่ม เอ่ียมอุบล นว. ๑๘๘๒ นนร. ยงยทุธ โอสถานนท์ กล.

พุทธศกราช ๒๔๙๘
( นนร.รุ่น ๕๓)

ุ ุ

๑๘๕๒ นนร. ประจวบ ชยัประสาธน์ พธ. ๑๘๘๓ นนร. กรีวทิย(์ณฐัภมิู)      สุภณัวงษ์ นว.

๑๘๕๓ นนร. สละ(สระ) จนัทรประภา นว. ๑๘๘๔ นนร. สุชาติ วฒันกลุ พธ.

๑๘๕๔ นนร. บาํนาญ บูรณพงศ์ นว. ๑๘๘๕ นนร. จุมพล หงส์ทอง นย.

๑๘๕๕ นนร. สุวชัชยั เกษมศุข นว. ๑๘๘๖ นนร. ชวลิต เตชะเสน นย.

๑๘๕๖ นนร. คาํรณ นุชนารถ นว. ๑๘๘๗ นนร. ศุภนิตย์ จูฑะพทุธิ นย.

๑๘๕๗ นนร. วจิิตร ชาํนาญการณ์ นว. ๑๘๘๘ นนร. สมชาย ม่วงม่ิงสุข อศ.

๑๘๕๘ นนร. ระดม เจียรกลุ นว. ๑๘๘๙ นนร. ภุมริน สุนาวนิ นย.

๑๘๕๙ นนร. นเรศ กณัฑะพงศ์ นว. ๑๘๙๐ นนร. วเิชียร ผลเจริญสุข นว.

่๑๘๖๐ นนร. บรรจง เท่ียงคาํ นว. ๑๘๙๑ นนร. ลาวลัย์ เทวะประทีป นย.

๑๘๖๑ นนร. เกษม แกว้แจ่ม นว. ๑๘๙๒ นนร. บุญทรง เช่ียววทิย์ นย.

๑๘๖๒ นนร. สวทิย์ คลายนาทร นว. ๑๘๙๓ นนร. ดุษฎี คชเสนี นย.

๑๘๖๓ นนร. ไพโรจน์ เขม้ขนั นว. ๑๘๙๔ นนร. กมล(ณฐัพล) ชนไมตรี นย.

๘๖๔ นนร สเทพ ทิพยรักษ์ พธ ๘๙๕ นนร มโน บริบรณ์๑๘๖๔ นนร. สุเทพ ทพยรกษ พธ. ๑๘๙๕ นนร. มโน บรบูรณ -

๑๘๖๕ นนร. โกสินทร์ พจนารถ นว. ๑๘๙๖ นนร. สุริยะ ศรีไพเราะ นย.

๑๘๖๖ นนร. ลํ้าเลิศ พิชิตชโลธร นว. ๑๘๙๗ นนร. ไพรัตน์ แสวงกิจ -

๑๘๖๗ นนร. สุนนัท์ พฒันวงศ์ นว. ๑๘๙๘ นนร. สอา้น วรรณประเสริฐ นว.

๑๘๖๘ นนร. ชยักร วชิยัลกัษณ์ พธ. ๑๘๙๙ นนร. จิโรจน์ ชนะภยั -๑๘๖๘ นนร. ชยกร วชยลกษณ พธ. ๑๘๙๙ นนร. จโรจน ชนะภย

๑๘๖๙ นนร. สุชน บรรจงจิตร กล. ๑๙๐๐ นนร. สุเทพ กาฬสีห์ -

๑๘๗๐ นนร. สุคนธ์ แสงสายณัห์ กล. ๑๙๐๑ นนร. สุนทร สุขสงวน นย.

๑๘๗๑ นนร. ชุมพล กลัยาณมิตร นว. ๑๙๐๒ นนร. สุวรรณ สุวรรณประดิษฐ์ -

๑๘๗๒ นนร. สมหมาย รูปงาม นว. ๑๙๐๓ นนร. ประสิทธ์ิ ขาํศรีบุศย์ -

๑๘๗๓ นนร. ประสิทธ์ิ เศวตเศรณี นว. ๑๙๐๔ นนร. เฉลิมศกัด์ิ ศรีนยตัต์ -

๑๘๗๔ นนร. ชลิต สุขรุ่งเรือง อศ. ๑๙๐๕ นนร. อากาศ มานะเลิศ อศ.

๑๘๗๕ นนร. ธาํรงค์ ไก่แกว้ นย. ๑๙๐๖ นนร. มานิตย์ ธนะพานิช พธ.

๑๘๗๖ นนร. สัญชยั(สรรคช์ยั) แจง้ศรีสุข นย. ๑๙๐๗ นนร. สกล วฒิุวยั กล.

๑๘๗๗ นนร. กาํจดั ศรีอรุณ นว. ๑๙๐๘ นนร. พะเยาว์ บุญสวสัด์ิ นย.
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๑๙๐๙ นนร รังสรรค์ สวาทสต นย ๑๙๔๐ นนร วฑิรย์ เกษรมณี ทอ๑๙๐๙ นนร. รงสรรค สวาทสุต นย. ๑๙๔๐ นนร. วฑูรย เกษรมณ ทอ.

๑๙๑๐ นนร. ประสาน จนัทรัศมี นว. ๑๙๔๑ นนร. ประพิศ มีอิศระ ทอ.

๑๙๑๑ นนร. เฉลิมศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ พธ. ๑๙๔๒ นนร. ทองใบ(รังสฤษด์ิ) ล้ิมละออ(วรีชาโต) ทอ.

๑๙๑๒ นนร. สุทรรศน์ วงษไ์ทย นว. ๑๙๔๓ นนร. อาํนาจ มหาพิรุณ ตร.

๑๙๑๓ นนร. อภยั กาญจนมุสิก กล. ๑๙๔๔ นนร. นิเวศน์ นาคสมบูรณ์ ตร.ญ ุ ู

๑๙๑๔ นนร. สิริ พกุพนัธ์ นย. ๑๙๔๕ นนร. ธนยั มีอาํผล ตร.

๑๙๑๕ นนร. สุพิทย์ คงสิริ กล. ๑๙๔๖ นนร. ไชยวฒัน์ อิศระ ตร.

๑๙๑๖ นนร. วรีะพนัธ์ ภกัด์ิพิบูลย์ - ๑๙๔๗ นนร. เจริดวทิย์ สุคนธวทิ ตร.

๑๙๑๗ นนร. กมล กูป้ระเสริฐ พธ. ๑๙๔๘ นนร. ประทีป คมัภีร์ศาสตร์ ตร.

๑๙๑๘ นนร. วรีะ เผา่หลกัแหลม นว. ๑๙๔๙ นนร. นิคม ธนะภมิู ตร.

๑๙๑๙ นนร. วฒันะ เชาวน์ดี -

๑๙๒๐ นนร. วรีะ ไชยฤทธ์ิ นว.

๑๙๒๑ นนร. วรัิช มณีสาร  อศ. ๑๙๕๐ นนร. ประสาท ศรีผดุง นว.

์

( นนร.รุ่น ๕๔)

พุทธศักราช ๒๔๙๙

๑๙๒๒ นนร. บรรเจิดศกัด์ิ ชีพเป็นสุข นว. ๑๙๕๑ นนร. สมบติั ไชยทรัพย์ นว.

๑๙๒๓ นนร. บุศรินทร์ ทพัมาน - ๑๙๕๒ นนร. จิตพร ตนัติกลุ นว.

๑๙๒๔ นนร. เทอดศกัด์ิ บุษปวรรธนะ นว. ๑๙๕๓ นนร. ธาํรง วบิูลเสถียร นว.

๑๙๒๕ นนร. พิทยา ศุภมงคล นย. ๑๙๕๔ นนร. วรงค์ ส่งเจริญ นว.

๙๒๖ นนร ธรรมนญ รจิราภา นย ๙๕๕ นนร ถวลิ ธรรมถนอม  นว  ๑๙๒๖ นนร. ธรรมนูญ รุจราภา นย. ๑๙๕๕ นนร. ถวล ธรรมถนอม  นว. 

๑๙๒๗ นนร. สมศกัด์ิ โรจนวภิาต นย. ๑๙๕๖ นนร. เกรียงวธุ สมุทรกลิน    นว. 

๑๙๒๘ นนร. ศร ทองวจิิตร - ๑๙๕๗ นนร. วรีะ จงเจริญ นว.

๑๙๒๙ นนร. ประสาท กาญจนะจิตรา นย. ๑๙๕๘ นนร. ววิธิ สัตยานนท์ อศ.

๑๙๓๐ นนร. สนทร รังคสิริ - ๑๙๕๙ นนร. เสนอ สพรรณรัตน์ นว.๑๙๓๐ นนร. สุนทร รงคสร ๑๙๕๙ นนร. เสนอ สุพรรณรตน นว.

๑๙๓๑ นนร. ทวี พนัธ์ุกาหลง นย. ๑๙๖๐ นนร. สุรวฒิุ มหารมณ์ นว.

๑๙๓๒ นนร. จรูญ รัตนพนัธ์ - ๑๙๖๑ นนร. จรูญ มากนัต์ นว.

๑๙๓๓ นนร. บุง อตัตะนนัทน์ ทอ. ๑๙๖๒ นนร. กิตติ สุตะพาหะ นว.

๑๙๓๔ นนร. ประสิทธ์ิ ศิริบุญ ทอ. ๑๙๖๓ นนร. ชาญ วรีะประจกัษ์ นว.

๑๙๓๕ นนร. สมนึก ประพฤติธรรม ทอ. ๑๙๖๔ นนร. มนตรี อติแพทย์ นว.

๑๙๓๖ นนร. บรรจง บุญแต่ง ทอ. ๑๙๖๕ นนร. อุทยั ร่ืนเริง นว.

๑๙๓๗ นนร. รุ่งโรจน์ ทองประดิษฐ์ ทอ. ๑๙๖๖ นนร. สุธา วรัิชพนัธ์ นย.

๑๙๓๘ นนร. สุรพงศ์ คลงันุช ทอ. ๑๙๖๗ นนร. มาตรา อาํไพพสัตร์ นว.

๑๙๓๙ นนร. ณรงค์ กมลศิลป์ ทอ. ๑๙๖๘ นนร. สุพนัธ์ ศุภสมุทร นย.
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๑๙๖๙ นนร สมพงษ ์            สินคา้เจริญ(นาวสีรพล) นว ๒๐๐๐ นนร อารีย์ บวัทรัพย์ กล๑๙๖๙ นนร. สมพงษ             สนคาเจรญ(นาวสุรพล) นว. ๒๐๐๐ นนร. อารย บวทรพย กล.

๑๙๗๐ นนร. ทวศีกัด์ิ ชีพเป็นสุข นว. ๒๐๐๑ นนร. ผอ่งชาติ ชูศรี นว.

๑๙๗๑ นนร. สนาน(ชเนนทร์) มีทองคาํ นว. ๒๐๐๒ นนร. วสูิตร สุทธิเลิศ ทอ.

๑๙๗๒ นนร. สุจินต์ ธรรมรักษา กล. ๒๐๐๓ นนร. พีระ วรรณโกมล นว.

๑๙๗๓ นนร. มานิตย์ ดีมาก นย. ๒๐๐๔ นนร. ปรีชา สังกรธนกิจ กล.

๑๙๗๔ นนร. ชุมศกัด์ิ มธัยมจนัทร์ กล. ๒๐๐๕ นนร. จาํรงค(์จาํนง) ราตรี(สัมพญัญู) นว.

๑๙๗๕ นนร. ปฏิมา สุชีวะ ทอ. ๒๐๐๖ นนร. ชาญ(พิชาชาญ) ทรัพยบุ์ญมี นย.

๑๙๗๖ นนร. วสินธ์ สาริกะภติู นย. ๒๐๐๗ นนร. ผดุง ปุ้ยพนัธวงศ์ ทอ.

๑๙๗๗ นนร. พะยอม(ณฤดล) ปุราคาํ นย. ๒๐๐๘ นนร. วทิยา อยูท่อง กล.

๑๙๗๘ นนร. อนุวรรตน์ ชั้นบุญ พธ. ๒๐๐๙ นนร. สมศกัด์ิ(โชติช่วง) รูปงาม นว.

๑๙๗๙ นนร. ฉลอง ศาสตรสุข นว. ๒๐๑๐ นนร. แดง (สานิต) รัตนะผล อศ.

๑๙๘๐ นนร. ใจสันต์ ไมเ้กต อศ. ๒๐๑๑ นนร. สุดจิตต์ สิมารักษ์ นว.

๑๙๘๑ นนร. กรชยั วรอุไร นว. ๒๐๑๒ นนร. บรรเจิด พนัธ์ุเจริญ นว.

่๑๙๘๒ นนร. เลก็(พนัยทุธ์) พุม่สุวรรณ์ นว. ๒๐๑๓ นนร. สุเมธี เมืองมัน่ กล.

๑๙๘๓ นนร. สมภาพ วบิูลยบ์ณัฑิตกิจ - ๒๐๑๔ นนร. ณรงค์ สุขประดิษฐ์ นว.

๑๙๘๔ นนร. ประวฒิุ(กรวฒิุ) กระบวนรัตน์ พธ. ๒๐๑๕ นนร. จตุรงค์ โกมลฐิติ นย.

๑๙๘๕ นนร. ประสิทธ์ิ               ละวาทิน (รักวาทิน) นว. ๒๐๑๖ นนร. บุญเกิด ผลเนืองมา นย.

๙๘๖ นนร สมบรณ์ ศรีวรนารถ นว ๒ ๗ นนร วฑิรย์ อินทปันตี กล๑๙๘๖ นนร. สมบูรณ ศรวรนารถ นว. ๒๐๑๗ นนร. วฑูรย อนทปนต กล.

๑๙๘๗ นนร. ประสิทธ์ิ ลทัธิธรรม นว. ๒๐๑๘ นนร. ปรีดี อารยางกรู -

๑๙๘๘ นนร. สมุทร วงษจิ์ราษฎร์ นว. ๒๐๑๙ นนร. ทาํนุ สืบนุการณ์ นย.

๑๙๘๙ นนร. สมภรูณ์ สุนทรเกตุ นย. ๒๐๒๐ นนร. อุดม พว่งมงคล นย.

๑๙๙๐ นนร. กมล พิริยพฤนต์ นย. ๒๐๒๑ นนร. สรศกัด์ิ               จนัทร์แป้น(อกัษรพงศ)์ นย.๑๙๙๐ นนร. กมล พรยพฤนต นย. ๒๐๒๑ นนร. สุรศกด               จนทรแปน(อกษรพงศ) นย.

๑๙๙๑ นนร. ม.ล.สามารถ เกษมสันต์ นว. ๒๐๒๒ นนร. ประสิทธ์ิ พลชาติ นย.

๑๙๙๒ นนร. ประสิทธ์ิ โสภากลุ นย. ๒๐๒๓ นนร. บุญช่วย(บญัชา) วยิาภรณ์ นย.

๑๙๙๓ นนร. ไกรชิต ศิริสมบติั นว. ๒๐๒๔ นนร. ไพบูลย์ ผดุงเอก พธ.

๑๙๙๔ นนร. พนสั ถีติปริวตัร - ๒๐๒๕ นนร. พีระ สงกรานตานนท์ กล.

๑๙๙๕ นนร. พิจิตร เกษร์องักรู นว. ๒๐๒๖ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ ศุภพงษ์ กล.

๑๙๙๖ นนร. ภมิูนทร์(มินท)์ กลกิจกาํจร นย. ๒๐๒๗ นนร. เทอดไทย ขวญัคง นว.

๑๙๙๗ นนร. ประเดิมชล เชาวฤทธ์ิ นว. ๒๐๒๘ นนร. บุญไชย มดิศร ทอ.

๑๙๙๘ นนร. บวงงาม บริสุทธ์ิธรรม นย. ๒๐๒๙ นนร. วรศกัด์ิ ปุณยานนัท์ นย.

๑๙๙๙ นนร. สุนยั สนธิไทย อศ. ๒๐๓๐ นนร. สุวทิย์ อารียเ์จริญ พธ.

๓๔
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๒๐๓๑ นนร ปริญ เจียมไชยศรี นว พทธศักราช ๒๕๐๐๒๐๓๑ นนร. ปรญ เจยมไชยศร นว.

๒๐๓๒ นนร. วรีะ สุวรรณวงศ์ นว.

๒๐๓๓ นนร. พิทยากรณ์ พินิจภวูดล อศ. ๒๐๖๒ นนร. ประชา สนธิเดช นว.

๒๐๓๔ นนร. เดชา บุนนาค นว. ๒๐๖๓ นนร. เสริญ เศรษฐชยั นว.

๒๐๓๕ นนร. ยทุธ(ยทุธนยั) สิตไทย นย. ๒๐๖๔ นนร. ทวศีกัด์ิ ศรีประยรู นว.

พุทธศกราช ๒๕๐๐
(  นนร.รุ่น ๕๕)

ุ ุ ู

๒๐๓๖ นนร. วสุิทธ์ิ พิทกัษเ์ขตต์ นย. ๒๐๖๕ นนร. สมหวงั พิมลนลพ์นัธ์ นว.

๒๐๓๗ นนร. ดาํริห์ ช่อวชิิต นย. ๒๐๖๖ นนร. ปรีชา โลหิตคุปต์ นว.

๒๐๓๘ นนร. วฒันา จารุวรรณ นว. ๒๐๖๗ นนร. สมศกัด์ิ ขนัธหิรัญ นว.

๒๐๓๙ นนร. มนู เรืองฉาย นย. ๒๐๖๘ นนร. ทรงศกัด์ิ ส่งเจริญ นว.

๒๐๔๐ นนร. ปรีชา พิบูลยส์วสัด์ิ นย. ๒๐๖๙ นนร. ชลเทพ ธรรมครองอาตม์ กล.

๒๐๔๑ นนร. ประวทิย์ วมิลโนช กล. ๒๐๗๐ นนร. สมชาย เกษรกลุ นว.

๒๐๔๒ นนร. ประดิษฐ์ ธญัญคุปต์ นย. ๒๐๗๑ นนร. ทวชียั เลียงพิบูลย์ นว.

๒๐๔๓ นนร. ทวาย(สญชยั) มาลยัศรี นว. ๒๐๗๒ นนร. โชติ ยงัเจริญ ทอ.

๒๐๔๔ นนร. ประพจน์ ปุษยะนาวนิ พธ. ๒๐๗๓ นนร. ประมวล ธรรมสุวรรณ อศ.

๒๐๔๕ นนร. สิงขร สัตยพานิช นว. ๒๐๗๔ นนร. ไพศาล วสุิตกลุ อศ.

๒๐๔๖ นนร. สัญญา หาญทมิฬ นว. ๒๐๗๕ นนร. เสถียร คลา้ยคลึง นว.

๒๐๔๗ นนร. ศกัด์ิสิน ตนัทศัน์ ตร. ๒๐๗๖ นนร. จุมพล อมัระปาล นว.

๒ ๔๘ นนร ดิเรก ล้ิมเจริญ นย ๒ ๗๗ นนร เสรี ศรีธรานนท์๒๐๔๘ นนร. ดเรก ลมเจรญ นย. ๒๐๗๗ นนร. เสร ศรธรานนท -

๒๐๔๙ นนร. ทวปี นาคสุข นย. ๒๐๗๘ นนร. สาํราญ ผลเจริญสุข นว.

๒๐๕๐ นนร. ประมวล ยวุนิมิ นย. ๒๐๗๙ นนร. อธิคม ฮุนตระกลู นว.

๒๐๕๑ นนร. สิทธิคุณ อุดมทรัพย์ นย. ๒๐๘๐ นนร. อุทยั พนัธุศาสตร์ นย.

๒๐๕๒ นนร. ฉลอง พว่งเจริญ - ๒๐๘๑ นนร. ธญั สินอากร กล.๒๐๕๒ นนร. ฉลอง พวงเจรญ ๒๐๘๑ นนร. ธญ สนอากร กล.

๒๐๕๓ นนร. สุนนัท์ บูรณสิน นว. ๒๐๘๒ นนร. กมล จิตตจ์าํนงค์ นว.

๒๐๕๔ นนร. อมร อศัวเหม นว. ๒๐๘๓ นนร. สะอาด เพง่ฉํ่า นว.

๒๐๕๕ นนร. สมชาย พ่ึงสกลุ ทอ. ๒๐๘๔ นนร. ชูศกัด์ิ พาชยัยทุธ นว.

๒๐๕๖ นนร. ณรงค์ บวัทรัพย์ นว. ๒๐๘๕ นนร. วนิยั หุตะเจริญ นว.

๒๐๕๗ นนร. ถาวร ม้ีเจริญ ทอ. ๒๐๘๖ นนร. เผอืด (ธนา) นาวี ตร.

๒๐๕๘ นนร. อดิศยั วมิลสัจจารักษ์ นว. ๒๐๘๗ นนร. สุเทพ แสงสายณัห์ นว.

๒๐๕๙ นนร. อานนท์ แผว้ประยรู - ๒๐๘๘ นนร. สุรศกัด์ิ สิทธิราชา กล.

๒๐๖๐ นนร. มนตรี มนตเสวี กล. ๒๐๘๙ นนร. องอาจ วอ่งวทิย์ นว.

๒๐๖๑ นนร. สืบศกัด์ิ อิศรางกรู ณ อยธุยา พธ. ๒๐๙๐ นนร. พยงุ จนัทครุ(ผดุงนาวนิ) นว.

๓๕



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๐๙๑ นนร วชิญ์ สกใส นย ๒๑๒๒ นนร วชิยั ธรรมวญิญา นย๒๐๙๑ นนร. วชญ สุกใส นย. ๒๑๒๒ นนร. วชย ธรรมวญญา นย.

๒๐๙๒ นนร. วจิยั แตงนอ้ย อศ. ๒๑๒๓ นนร. วรวฒิุ ปริญโญภาส -

๒๐๙๓ นนร. ปรีดา เดชะคุปต์ นว. ๒๑๒๔ นนร. วนิยั ทองเข่ือนขนัธ์ กล.

๒๐๙๔ นนร. มนู บวับุศย์ นว. ๒๑๒๕ นนร. จเร ศิลา อศ.

๒๐๙๕ นนร. สาํราญ อํ่าสาํอางค์ นว. ๒๑๒๖ นนร. กระสินทร์ ชยัสุวรรณ ทอ.ญ ุ

๒๐๙๖ นนร. สุรินทร์ เจริญวฒัน์ นว. ๒๑๒๗ นนร. เฉลิม รุ่งแสงจนัทร์ นว.

๒๐๙๗ นนร. ชาติชาย เสนานิกรม นว. ๒๑๒๘ นนร. วมิล สินธุสิงห์ พธ.

๒๐๙๘ นนร. บุญเชือน(ชีวนิ) ป่ินทอง นย. ๒๑๒๙ นนร. อาํนวย ศิริวสูิตร ตร.

๒๐๙๙ นนร. บุญปลกู อ่วมมีเพียร นว. ๒๑๓๐ นนร. หิรัญ ศาสตรสุข นว.

๒๑๐๐ นนร. วรัิตน์(วรัิช) วจิารณ์ นว. ๒๑๓๑ นนร. ชุมพร โชติโยธิน นย.

๒๑๐๑ นนร. ทวี หาสิน นว. ๒๑๓๒ นนร. อนุชิต เภกะนนัทน์     นว.

๒๑๐๒ นนร. ประสงค์ สงเคราะห์ นว. ๒๑๓๓ นนร. สุพร เจริญสุข นว.

๒๑๐๓ นนร. สนิท โกมลหิรัณย์ นว. ๒๑๓๔ นนร. ประทีป แจง้การดี นย.

๒๑๐๔ นนร. เกษม พรหมประเสริฐ นว. ๒๑๓๕ นนร. วเิชียร ศาลิคุปต ์            นว. 

๒๑๐๕ นนร. สุพล สุนทรลาภ - ๒๑๓๖ นนร. ชูชาติ เกษเสถียร นว.

๒๑๐๖ นนร. นลิน อศัวสุวรรณ นว. ๒๑๓๗ นนร. ภิรมย์ เรืองศรี กล.

๒๑๐๗ นนร. นงค์ นนัทวทิย์ นว. ๒๑๓๘ นนร. กาญจน์ ตนัติเวชกลุ นว.

๒ ๘ นนร นิตย ์ ศรีสมวงษ ์        นว  ๒ ๙ นนร บญเชิด จภาวงั นย๒๑๐๘ นนร. นตย ศรสมวงษ         นว. ๒๑๓๙ นนร. บุญเชด จูภาวง นย.

๒๑๐๙ นนร. ลํ้าศกัด์ิ(คมศกัด์ิ) จุลกะเศียน นว. ๒๑๔๐ นนร. บรรทม อินทุสงเคราะห์ -

๒๑๑๐ นนร. สมโพธิ ปรีดีเวช นว. ๒๑๔๑ นนร. สุธรรม ทิพเวส นย.

๒๑๑๑ นนร. ชาติ แสงทอง นว. ๒๑๔๒ นนร. ศิริพงษ์ พงษศิ์ลป์ ตร.

๒๑๑๒ นนร. ประจบ(บวร) ม่ิงเมือง นว. ๒๑๔๓ นนร. อทยั ตั้นตระกล กล.๒๑๑๒ นนร. ประจบ(บวร) มงเมอง นว. ๒๑๔๓ นนร. อุทย ตนตระกลู กล.

๒๑๑๓ นนร. สมบูรณ์ ปัญจะ นว. ๒๑๔๔ นนร. ประสิทธ์ิศกัด์ิ ณ ป้อมเพช็ร์ กล.

๒๑๑๔ นนร. สมคัร อรัญยะปาล นย. ๒๑๔๕ นนร. เทอดศกัด์ิ กรานเลิศ นย.

๒๑๑๕ นนร. ชพันนัท์ เพชรโบรี นย. ๒๑๔๖ นนร. มานิตย์ อะโปกลุ นว.

๒๑๑๖ นนร. สุพี ป๋องทอง ตร. ๒๑๔๗ นนร. สมหวงั(วทิยะ) รัตนวทิย์ นย.

๒๑๑๗ นนร. วบิูลย์ อนนัตศิริ นย. ๒๑๔๘ นนร. พะยอม(บุรัชย)์ ผลมัง่ นว.

๒๑๑๘ นนร. บุญเชิด(เชิดศกัด์ิ) สุคนธสิงห์ นว. ๒๑๔๙ นนร. บุญศรี สู่พานิช -

๒๑๑๙ นนร. กูเ้กียรติ ศรีจุไร ทอ. ๒๑๕๐ นนร. วชิิต วารุณประภา นย.

๒๑๒๐ นนร. สังเวยีน เน่ืองคาํมา นว. ๒๑๕๑ นนร. ชูศกัด์ิ เตชะเสน นย.

๒๑๒๑ นนร. เรวตัร เลาหประเสริฐ กล. ๒๑๕๒ นนร. ถาวร วฒันารมย์ นย.

๓๖
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๒๑๕๓ นนร วนัเชาวน์ วเิชียรวฒัน์ นย ๒๑๘๒ นนร สชยั                   รานบา้นแพว้ (อมตพร) นว๒๑๕๓ นนร. วนเชาวน วเชยรวฒน นย. ๒๑๘๒ นนร. สุชย                   รานบานแพว (อมตพร) นว.

๒๑๕๔ นนร. สาํรวย(วสันต)์ เทศขยนั - ๒๑๘๓ นนร. วชิา ยกุตานนท์ นว.

๒๑๕๕ นนร. สมทรง เรืองไวทย พธ. ๒๑๘๔ นนร. สุรินทร์ ช่ืนสัมพนัธ์ นว.

๒๑๕๖ นนร. ประพนัธ์ เคลือบมาศ นย. ๒๑๘๕ นนร. สมบูรณ์ สุขพนัธ์ นว.

๒๑๕๗ นนร. มนตรี แสงจิรัง นย. ๒๑๘๖ นนร. พิทกัษ์ จุลกะทพัพะ พธ.ุ

๒๑๕๘ นนร. สาํรวจ นิยมเดช นย. ๒๑๘๗ นนร. บุญชู พกุะทรัพย์ กล.

๒๑๕๙ นนร. ประสิทธ์ิ เหล่าสัมฤทธ์ิ ตร. ๒๑๘๘ นนร. ปรีชา เตชรัตน์ นว.

๒๑๖๐ นนร. สมภกัด์ิ มากสมบูรณ์ นย. ๒๑๘๙ นนร. วสิิฏฐ์ เผา่ทองศุข นย.

๒๑๖๑ นนร. วจิารณ์ เหมะทพัพะ - ๒๑๙๐ นนร. วรัิช ศรีบุญวงษ์ กล.

๒๑๖๒ นนร. อุสาห์ ฑีร์ฆะยศ กล. ๒๑๙๑ นนร. เกษม อยูสุ่ข ทอ.

๒๑๖๓ นนร. สมศกัด์ิ มุ่งถ่ิน กล. ๒๑๙๒ นนร. สาํเภา พลธร นว.

๒๑๖๔ นนร. วจิิตร                     ปาลกะวงศ ์ณอยธุยา นว. ๒๑๙๓ นนร. สมเกียรติ(เกียรติ)  เจริญสุขศิริ(กอปรสุข)  นว.

๒๑๖๕ นนร. พิศิษฐ์ พนัธ์ไชยศรี นย. ๒๑๙๔ นนร. อาํนวย เลขสุนทร -

๒๑๖๖ นนร. สันทนา พิไชยแพทย์ นย. ๒๑๙๕ นนร. สมพงษ์ ส่งสถิต นว.

๒๑๖๗ นนร. จาํรัส(ทรงพล)     ยาเขียว(วงศนิ์วติัขจร) นย. ๒๑๙๖ นนร. วเิชียร          สุวรรณทรุน (รักษน์ภาพงศ)์  ทอ.

๒๑๖๘ นนร. วฒิุชยั วงศภ์มิู นว. ๒๑๙๗ นนร. บุญสร้าง               สุทธิบุตร(รัตนบุญกร) นว.

๒๑๖๙ นนร. เรวตั ทองประเสริฐ นย. ๒๑๙๘ นนร. สาํเริง อรรถจินต์ กล.

๒ ๗ นนร โชคชยั พลชยั นว ๒ ๙๙ นนร พานิช พานิชปฐม ทอ๒๑๗๐ นนร. โชคชย พลชย นว. ๒๑๙๙ นนร. พานช พานชปฐม ทอ.

๒๑๗๑ นนร. โสภณ กณัหะสิริ - ๒๒๐๐ นนร. อุดม ขนัตี นว.

๒๑๗๒ นนร. กรีฑา วรรณวชิยั - ๒๒๐๑ นนร. นิคม อ่อนจนัทร์ นว.

๒๑๗๓ นนร. ประเสริฐ นทัธี - ๒๒๐๒ นนร. ประมวล พิทกัษธ์รรม นย.

๒๑๗๔ นนร. สนทร(ธาํรงศกัด์ิ) ไชยธวชั - ๒๒๐๓ นนร. สมภพ                  เหลืองอ่อน(ภริเดช) นว.๒๑๗๔ นนร. สุนทร(ธารงศกด) ไชยธวช ๒๒๐๓ นนร. สมภพ                  เหลองออน(ภรูเดช) นว.

๒๒๐๔ นนร. ประภทัร์เผา่ ปัณยาชีวะ นว.

๒๒๐๕ นนร. ยงยศ ศิวรักษ์ นย.

๒๑๗๕ นนร. วโิรจน์                  เจียงสวา่ง(ยวุนางกรู) นว. ๒๒๐๖ นนร. ชนะ สาทสนิท ทอ.

๒๑๗๖ นนร. ธีระ หา้วเจริญ นว. ๒๒๐๗ นนร. ระว(ิเอกธนะ) เชาวนปรีชา นว.

( นนร.รุ่น ๕๖)

พุทธศักราช ๒๕๐๑

๒๑๗๗ นนร. สุขชาติ เลิศลํ้า นว. ๒๒๐๘ นนร. อรุณ ขาวหมดจด -

๒๑๗๘ นนร. กลา้หาญ ประเสริฐช่วง นว. ๒๒๐๙ นนร. ประสาท นนทลกัษณ์ นว.

๒๑๗๙ นนร. บรรเจิด คงทอง นย. ๒๒๑๐ นนร. วฒันพงศ์ วรีาสา นว.

๒๑๘๐ นนร. โสภณ วฒันะคีรี นว. ๒๒๑๑ นนร. มณเฑียร เคลือบทอง ตร.

๒๑๘๑ นนร. สุระ ยทุธวงศ์ กล. ๒๒๑๒ นนร. ประพนัธ์ โชติอาภรณ์ นย.

๓๗



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๒๑๓ นนร อาํนวย ดิษฐสกล นว ๒๒๔๔ นนร สมโพธน์ จลละศร ทอ๒๒๑๓ นนร. อานวย ดษฐสกลุ นว. ๒๒๔๔ นนร. สมโพธน จุลละศร ทอ.

๒๒๑๔ นนร. วลัลภ วฒันนาวนิ นว. ๒๒๔๕ นนร. พฒันะ จีรนนัท์ นย.

๒๒๑๕ นนร. จิโรจน์ ประสาสน์กลุ กล. ๒๒๔๖ นนร. เชิดเกียรติ ยกุตานนท์ นย.

๒๒๑๖ นนร. เบญจา                  พุม่กมุาร(ธีรานุสนธ์) ทอ. ๒๒๔๗ นนร. ถวลิ พจนเสนี ทอ.

๒๒๑๗ นนร. อนุชาติ(ยทุธนา) ยมาภยั ตร. ๒๒๔๘ นนร. จรัส แยม้โชติ ทอ.ุ ุ

๒๒๑๘ นนร. อเนก วงศท์องคาํ - ๒๒๔๙ นนร. สมชาย สุธรรมพนัธ์ -

๒๒๑๙ นนร. ปัญญา หงษพ์ญา กล. ๒๒๕๐ นนร. อดิศยั พลายานนท์ -

๒๒๒๐ นนร. ทวศีกัด์ิ ตนัสถิตย์ พธ. ๒๒๕๑ นนร. อนุ ดาวราย -

๒๒๒๑ นนร. โสภณ สุวรรณเสถียร นว. ๒๒๕๒ นนร. สันทดั วงษทิ์พย์ ทอ.

๒๒๒๒ นนร. สมยศ ฟักทองพรรณ ตร.

๒๒๒๓ นนร. ปกรณ์ นาคศิริพงษ์ นย.

๒๒๒๔ นนร. เสนาะ(สุรพล) นอ้ยเช่ียวกาญจน์ ทอ. ๒๒๕๓ นนร. ประเสริฐ บุญทรง นว.

๒๒๒๕ นนร. สนอง สดุดี ทอ. ๒๒๕๔ นนร. ประเดิมพนัธ์ บุญนพ นว.

์ ้

( นนร.รุ่น ๕๗)

พุทธศักราช ๒๕๐๒

๒๒๒๖ นนร. สมศกัด์ิ ทรัพยป์ระเสริฐ นย. ๒๒๕๕ นนร. เอ้ือม(ชลทิศ) อุ่นเสนีย์ ทอ.

๒๒๒๗ นนร. ภรัูตถ์ คชนนัทน์ กล. ๒๒๕๖ นนร. นิวตัร สุวรรณทตั ทอ.

๒๒๒๘ นนร. วรีะ รามโกมุท นว. ๒๒๕๗ นนร. มงักร ธีรานุตร ทอ.

๒๒๒๙ นนร. ประกอบ นาคบวั กล. ๒๒๕๘ นนร. ปรีชา พวงสุวรรณ นว.

๒๒ นนร สมพงษ์ วรรณพฤกษ์ กล ๒๒๕๙ นนร บญส่ง ศิริรัตน์ ทอ๒๒๓๐ นนร. สมพงษ วรรณพฤกษ กล. ๒๒๕๙ นนร. บุญสง ศรรตน ทอ.

๒๒๓๑ นนร. เสน่ห์ งามละเมียด ทอ. ๒๒๖๐ นนร. พลัลภ สุนทราภยั นว.

๒๒๓๒ นนร. อุทาร รัตนารักษ์ นย. ๒๒๖๑ นนร. สมาน(สมนต)์ หวา่นพืชน์ นว.

๒๒๓๓ นนร. ศิลา สุขพานิช พธ. ๒๒๖๒ นนร. สุธี บูรณะสิน นว.

๒๒๓๔ นนร. ปรีชา         แตรประสิทธ์ิ(นภาประสิทธ์ิ) ทอ. ๒๒๖๓ นนร. สพจน์ คงศิริ นว.๒๒๓๔ นนร. ปรชา         แตรประสทธ(นภาประสทธ) ทอ. ๒๒๖๓ นนร. สุพจน คงศร นว.

๒๒๓๕ นนร. ชาํนาญ อินทรสมบติั นว. ๒๒๖๔ นนร. อนนัต์ ธรรมถนอม กล.

๒๒๓๖ นนร. จาํรูญ แป้นสมบูรณ์ กล. ๒๒๖๕ นนร. อภิวฒัน์ สมคังาน นย.

๒๒๓๗ นนร. อุดมพร สมพงษ์ นย. ๒๒๖๖ นนร. สมาน เป๊ียนเป่ียมสิน กล.

๒๒๓๘ นนร. เกษม รักษิตานนท์ นว. ๒๒๖๗ นนร. เทอดศกัด์ิ รูโปบล นว.

๒๒๓๙ นนร. วเิชียร คงทรัพย์ กล. ๒๒๖๘ นนร. สุเทพ อริยกะบุตร กล.

๒๒๔๐ นนร. วเิชียร บุญวทิยา กล. ๒๒๖๙ นนร. ปรีชา ทองมาลา นว.

๒๒๔๑ นนร. สาํเริง สมุทรักษ์ กล. ๒๒๗๐ นนร. ชาลี พรประสิทธ์ิ นว.

๒๒๔๒ นนร. พงษพ์จน์ วรพจน์ นย. ๒๒๗๑ นนร. ประโลม เอ้ือสลุง นว.

๒๒๔๓ นนร. สุธี ดีทองคาํ กล. ๒๒๗๒ นนร. ณรงค์ ยทุธวงศ์  นว.  

๓๘



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๒๗๓ นนร ปรีชา แสงฉว ี ทอ ๒๓๐๒ นนร พงจรญ วชิยาภยั บนนาค นว๒๒๗๓ นนร. ปรชา แสงฉว ทอ. ๒๓๐๒ นนร. พงจรูญ วชยาภย บุนนาค นว.

๒๒๗๔ นนร. สินศกัด์ิ ศรีพิพฒัน์ นว. ๒๓๐๓ นนร. วลิาศ แมน้เหมือน นว.

๒๒๗๕ นนร. ไววทุธ์ิ รักธรรม กล. ๒๓๐๔ นนร. เสมอ สุวรรณฤทธ์ิ กล.

๒๒๗๖ นนร. มานพ วจันะรัตน์ กล. ๒๓๐๕ นนร. สุรินทร์ รอดสวาสด์ิ นย.

๒๒๗๗ นนร. ฉกรรจ์ สุวรรณเสนีย์   นว.  ๒๓๐๖ นนร. ประคอง              กองพร้ิว(ธีรพงษพิ์สุทธ์ิ) นว.ุ ุ

๒๒๗๘ นนร. วสินธ์ิ จนัทรางศุ นว. ๒๓๐๗ นนร. บาํเพญ็ กีรกะจินดา นว.

๒๒๗๙ นนร. อาํนวย ชูรัตน์ นว. ๒๓๐๘ นนร. คาํรณวฒิุ คล่องคาํนวณการ นว.

๒๒๘๐ นนร. บณัฑิตย์ นุตสาระ กล. ๒๓๐๙ นนร. อุดมเดช ยงัรอด กล.

๒๒๘๑ นนร. จินดา เพ่ิมผล กล. ๒๓๑๐ นนร. นิทศัน์ เพช็รนอ้ย นย.

๒๒๘๒ นนร. สัมพนัธ์ เสมสมบูรณ์ นว. ๒๓๑๑ นนร. อาวธุ ช่วยชู นว.

๒๒๘๓ นนร. นรินทร์ อนนัตสุข นย. ๒๓๑๒ นนร. จิตต ์                    เวสสุพฒัน์(ณ นคร) กล.

๒๒๘๔ นนร. ปรีชา พฒันวบิูลย์ กล. ๒๓๑๓ นนร. ขจรศกัด์ิ คุม้เปล่ียน กล.

๒๒๘๕ นนร. สาํเริง แกว้จินดา นว. ๒๓๑๔ นนร. เทอดศกัด์ิ เสถียรสวสัด์ิ นย.

์๒๒๘๖ นนร. นฤทธ์ิ กระบวนรัตน์ นย. ๒๓๑๕ นนร. นิพนธ์ พราหมณ์เทศ นย.

๒๒๘๗ นนร. ไพบูลย์ พลูสุข กล. ๒๓๑๖ นนร. สมศกัด์ิ วริิยะศิริ นย.

๒๒๘๘ นนร. วจิิตร มานะศึก นว. ๒๓๑๗ นนร. ปรีชา ส่งสวสัด์ิ นย.

๒๓๑๘ นนร. ถาวร ประดบัวทิย์ นว.

๒ ๙ นนร ชยั สวรรณภาพ      นว( นนร ร่น ๕๘)

พุทธศักราช ๒๕๐๓
๒๓๑๙ นนร. ชย สุวรรณภาพ      นว.

๒๒๘๙ นนร. บรรพต เอกะวภิาต นว. ๒๓๒๐ นนร. สมศกัด์ิ วงศป์ระเสริฐ นว.

๒๒๙๐ นนร. แหวน (เกรียงศกัด์ิ) ศรีภมิู นว. ๒๓๒๑ นนร. ปรีชา(วทิย)์ วรคุปต์ กล.

๒๒๙๑ นนร. เชษฐ โกมลฐิติ นย. ๒๓๒๒ นนร. วลัลภ ลอองบวั กล.

๒๒๙๒ นนร. ใช ้(วชิล) ภษา นว. พทธศักราช ๒๕๐๔

( นนร.รุน ๕๘)

.  ( ) ู .

๒๒๙๓ นนร. ประวติั ธาํรงกลุ นว.

๒๒๙๔ นนร. พยงุ เจริญสุข กล. ๒๓๒๓ นนร. เชาว์ แก่นหิรัญ กล.

๒๒๙๕ นนร. บุญเกิด(ไชยา) คูหะเจริญ นว. ๒๓๒๔ นนร. นรา ซ้ึงถาวร นว.

๒๒๙๖ นนร. ชาํนาญ คงสุวรรณ นว. ๒๓๒๕ นนร. สีหนาท มีจิตต์ กล.

ุ
( นนร.รุ่น ๕๙)

๒๒๙๗ นนร. สมชาย ถาวรพานิช นว. ๒๓๒๖ นนร. วนิยั คงรักษา นว.

๒๒๙๘ นนร. สมยัศึก สาํราญใจ กล. ๒๓๒๗ นนร. ไกรเทพ ภมรบุตร นว.

๒๒๙๙ นนร. ทวศีกัด์ิ โสมาภา นว. ๒๓๒๘ นนร. กิตติ กลุไพจิตร นว.

๒๓๐๐ นนร. ปราโมทย์ ป้อมนอ้ย นว. ๒๓๒๙ นนร. จุมพล บวัทรัพย์ นว.

๒๓๐๑ นนร. ทวศีกัด์ิ(ทวชียั) ธรรมจิรา นย. ๒๓๓๐ นนร. ดาํรินทร อิศรางกรู ณ อยธุยา นย.

๓๙



       ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๓๓๑ นนร ดาํรง วาสิกะสิน นว ๒๓๖๐ นนร พีระจิตร์ สรักขกะ กล๒๓๓๑ นนร. ดารง วาสกะสน นว. ๒๓๖๐ นนร. พระจตร สุรกขกะ กล.

๒๓๓๒ นนร. นาว ี               เจริญสุข (ศานติกะนาวนิ) นว. ๒๓๖๑ นนร. ประสาร แกว้ศรีสุข นว.

๒๓๓๓ นนร. ปรีชา ประโยชน์โยธิน กล. ๒๓๖๒ นนร. ธนู ขนัธรูจี กล.

๒๓๓๔ นนร. มณดิษฐ์ เคลือบทอง กล. ๒๓๖๓ นนร. พนัจรูญ (พนัธ์จรูญ)   วชิยาภยั บุนนาค   กล.

๒๓๓๕ นนร. วฒันา วงศว์เิชียร นย. ๒๓๖๔ นนร. วชิยั พรเจริญ กล.ญ

๒๓๓๖ นนร. วรีะพล สุตกลุ นว. ๒๓๖๕ นนร. เฉลิมศกัด์ิ(รพีพล) สุขประเสริฐ นว.

๒๓๓๗ นนร. วโิรจน์ หุตะเจริญ นย. ๒๓๖๖ นนร. วชิยั จนัทร์แทน นว.

๒๓๓๘ นนร. วศิาล ไพทีกลุ นว.

๒๓๓๙ นนร. วชิิต ยกุตานนท์ กล.

พุทธศักราช ๒๕๐๖
(  นนร.รุ่น ๖๑)

๒๓๔๐ นนร. ศิลา(สินธุ) วงศไ์พบูลย์ นว. ๒๓๖๗ นนร. เทวนิทร์ มุ่งธญัญา นว.

๒๓๔๑ นนร. สุรวทิย์ บุญญานุสาสน์ นว. ๒๓๖๘ นนร. จิตติ ภู่ภิรมย์ นว.

๒๓๔๒ นนร. สมาน สุขเอม นย. ๒๓๖๙ นนร. วรพจน์ สุพรรณกลู -

๒๓๔๓ นนร. เสน่ห์ ฉายโฉมเลิศ นว. ๒๓๗๐ นนร. สุทศัน์ ขยิม่ นว.

๒๓๔๔ นนร. อาํพน จนัทน์อาภรณ์ กล. ๒๓๗๑ นนร. อิสสระ             อิศรางกรู ณ อยธุยา กล.

๒๓๗๒ นนร. บุญโชติ นวลเจริญ กล.

๒๓๗๓ นนร. สุนทร(กานต)์  คชวฒัน์ นว.

๒๓๔๕ นนร. วาที ศรีผดุง นว. ๒๓๗๔ นนร. ฉนัท์ เอส้มนึก -

๒ ๔๖ นนร วชัร จาตรานน นว ๒ ๗๕ นนร ชยัยทธ ตนัตร กล กล

( นนร.รุ่น ๖๐)

พุทธศักราช ๒๕๐๕

๒๓๔๖ นนร. วชระ จาตุรานน นว. ๒๓๗๕ นนร. ชยยทุธ ตนตระกลู กล.

๒๓๔๗ นนร. สุชาติ กลศาสตร์เสนี นว. ๒๓๗๖ นนร. สมทบ กลุศิลารัตน์ นย.

๒๓๔๘ นนร. ชุมพล ปัจจุสานนท์ นว. ๒๓๗๗ นนร. ประทีปเด่น   เวศกาวี นว.

๒๓๔๙ นนร. ธงชยั ตั้นตระกลู กล. ๒๓๗๘ นนร. บรรเทิง ขวญัดี นย.

๒๓๕๐ นนร. พิทยา สร้อยทอง กล. ๒๓๗๙ นนร. พิสิษฐ์ จิตรนสนธ์ิ กล.๒๓๕๐ นนร. พทยา สรอยทอง กล. ๒๓๗๙ นนร. พสษฐ จตรนุสนธ กล.

๒๓๕๑ นนร. นาวี เปล่งวทิยา นว. ๒๓๘๐ นนร. หอ้งศิลป์ อาจปรุ นว.

๒๓๕๒ นนร. ยงยทุธ นพคุณ นว. ๒๓๘๑ นนร. วมิ สุตะพาหะ นย.

๒๓๕๓ นนร. สมบติั ปัญญาภาส กล. ๒๓๘๒ นนร. ยอดชาย ชุมแสง ณ อยธุยา กล.

๒๓๕๔ นนร. ทวศีกัด์ิ บุรุษานนท์ นย. ๒๓๘๓ นนร. บุญทรง แดงอุทยั กล.

๒๓๕๕ นนร. นิรันดร์ ภุมมะโสภณ กล. ๒๓๘๔ นนร. บุญเลิศ ศิริพนัธ์ุ กล.

๒๓๕๖ นนร. สมชาย(อกนิษฐ)์ หม่ืนศรี              นว. ๒๓๘๕ นนร. สามภพ อมัระปาล นว.

๒๓๕๗ นนร. วนิยั เชยศุภเกตุ นว. ๒๓๘๖ นนร. ประศาสน์ วงศรั์ตน์ -

๒๓๕๘ นนร. ไพศาล อมัระปาล นว. ๒๓๘๗ นนร. กลุธร เศรษฐจนัทร์ ตร.

๒๓๕๙ นนร. พีรศกัด์ิ วชัรมูล   นว.  ๒๓๘๘ นนร. บุญสวน กึนสี ตร.

๔๐



๒๓๘๙ นนร สมศกัด์ิ วหิงสกล ตร ๒๔๑๘ นนร จงรักษ์ ศรียาภยั ตร

                                                      ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๓๘๙ นนร. สมศกด วหงสกลุ ตร. ๒๔๑๘ นนร. จงรกษ ศรยาภย ตร.

๒๓๙๐ นนร. ประวทิย์ ศรีสุบติั ตร. ๒๔๑๙ นนร. ธวชัชยั เทียมทนั ตร.

๒๓๙๑ นนร. สัณถวฒัน์ ไทยวฒัน์ ตร. ๒๔๒๐ นนร. สุรศกัด์ิ สดสุ่น ตร.

๒๓๙๒ นนร. ณรงค์ วงษส์มุทร ตร. ๒๔๒๑ นนร. โสภณ คลา้ยพิทกัษ์ ตร.

๒๔๒๒ นนร. ณรงค์ วนาวรรณ ตร.พุทธศักราช ๒๕๐๗

๒๓๙๓ นนร. ไพศาล                 ไล่เข่ง(นภสินธุวงศ)์ นว.

๒๓๙๔ นนร. เทอดศกัด์ิ เวศกาวี นย. ๒๔๒๓ นนร. ทวนทอง ผกูบุญเชิด นว.

๒๓๙๕ นนร. ชูศกัด์ิ เสนานิกรม กล. ๒๔๒๔ นนร. สุรศกัด์ิ ศรีอรุณ กล.

(  นนร.รุ่น ๖๒)

( นนร.รุ่น ๖๓)

ุ
พุทธศักราช ๒๕๐๘

๒๓๙๖ นนร. ประจิต พิทยภทัร์ นว. ๒๔๒๕ นนร. ประกิต เนตรสุวรรณ นว.

๒๓๙๗ นนร. อุดม สุดสงวน - ๒๔๒๖ นนร. นเรศ แสงจนัทไ์ทย ตร.

๒๓๙๘ นนร. ปรีชา ช่วยชู นว. ๒๔๒๗ นนร. สุรินทร์ เริงอารมณ์ นว.

๒๓๙๙ นนร. พงษว์ฑิิต สุขมุ กล. ๒๔๒๘ นนร. โชคชยั ภวงัคนนัท์ พธ

ี ั ์ ิ ป ิ๒๔๐๐ นนร. ขาว(ธีรพนัธ์) ทิมประเสริฐ นย. ๒๔๒๙ นนร. นพพร อาชวาคม นว.

๒๔๐๑ นนร. ไพฑูรย์ ไวยวฒิุ อศ. ๒๔๓๐ นนร. สถิรพนัธ์ุ เกยานนท์ นว.

๒๔๐๒ นนร. สุนทร สุกไสว นว. ๒๔๓๑ นนร. ดุษฎี เปล่งวทิยา นว.

๒๔๐๓ นนร. ทรงศกัด์ิ กิตติพีรชล กล. ๒๔๓๒ นนร. ชุมพล ศิรินาวนิ นว.

๒๔๐๔ นนร สายธง เจริญสข - ๒๔๓๓ นนร วชิาญ เดือนฉาย นว๒๔๐๔ นนร. สายธง เจรญสุข ๒๔๓๓ นนร. วชาญ เดอนฉาย นว.

๒๔๐๕ นนร. ธาํรงศกัด์ิ สุตกลุ นว. ๒๔๓๔ นนร. โชคชยั พชุประดิษฐ์ กล.

๒๔๐๖ นนร. ไพโรจน์ ธีรชยั นว. ๒๔๓๕ นนร. วชิยั สุขโข นย.

๒๔๐๗ นนร. สรรใจ บุญมา นว. ๒๔๓๖ นนร. วรัิตน์ ดาํรงคเ์จริญ นย.

๒๔๐๘ นนร. สัญญา ภติูโยธิน นว. ๒๔๓๗ นนร. วชิยั                    เจียงสวา่ง (ยวุนางกรู) นว.

๒๔๐๙ นนร. ทวศีกัด์ิ แดงฉาย นว. ๒๔๓๘ นนร. ประมวญ บุณยะปาน กล.

๒๔๑๐ นนร. จรัย โกมุทแดง กล. ๒๔๓๙ นนร. โกศล ไตรยคุณ นย.

๒๔๑๑ นนร. ไตรรงค์ ตั้นตระกลู - ๒๔๔๐ นนร. ทศันยั กลุศรีสมบติั นย.

๒๔๑๒ นนร. ศกัด์ิ วาสิกะสิน กล. ๒๔๔๑ นนร. ไมตรี เกิดมณี กล.

๒๔๑๓ นนร. อาณติั สมบติัทวี นว. ๒๔๔๒ นนร. อศัวนิ ทิพยวฒัน์ นย.

๒๔๑๔ นนร. จีระศกัด์ิ(ศกัด์ิสมุทร)  นาคมี   นว. ๒๔๔๓ นนร. ไพบูลย์ เติมสมเกตุ กล.

๒๔๑๕ นนร. นรินทร์ พนาพรศิริกลุ นย. ๒๔๔๔ นนร. อนนัต์ จนัทร์ประภาพ กล.

๒๔๑๖ นนร. คเณศร บุญคง ตร. ๒๔๔๕ นนร. สุชาต ญาโณทยั นว.

ป ิ ์ ีป โ ์ ์ ี้๒๔๑๗ นนร. ประดิษฐ์ ศรีประชา ตร. ๒๔๔๖ นนร. สมโภชน์ อารมณ์เกลียง นว.

๔๑



                                                      ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๔๔๗ นนร ปรารมภ์ โมกขะเวส กล ๒๔๗๖ นนร ประหยดั ควงษ์ นว๒๔๔๗ นนร. ปรารมภ โมกขะเวส กล. ๒๔๗๖ นนร. ประหยด คูวงษ นว.

๒๔๔๘ นนร. พินยั ทองกลํ่า - ๒๔๗๗ นนร. อุดมเดช    สุทศัน์ ณ อยธุยา นว.

๒๔๔๙ นนร. วรีะวฒัน์ กลดัอํ่า(วงษด์นตรี)  กล. ๒๔๗๘ นนร. ชูศกัด์ิ เอโกบล นว.

๒๔๕๐ นนร. ประทีป รัศมิทตั ตร. ๒๔๗๙ นนร. พลพรรค เกษกาญจน์ กล.

๒๔๕๑ นนร. สุจริต กรรณเลขา ตร. ๒๔๘๐ นนร. สงดั อํ่าชิต นว.ุ

๒๔๕๒ นนร. วทิยา บุญเฉลิม ตร. ๒๔๘๑ นนร. บรรณวทิย ์ เก่งเรียน นว.

๒๔๕๓ นนร. ไพชยนต์ กาญจนินทร ตร. ๒๔๘๒ นนร. ศิษฐวชัร วงษสุ์วรรณ กล.

๒๔๕๔ นนร. รักพล มะลิซอ้น ตร. ๒๔๘๓ นนร. ปิยะชาย                     อุบลเดชประชารักษ ์  พธ.

๒๔๕๕ นนร. วารินทร์ รัตนมาลยั ตร. ๒๔๘๔ นนร. ปิยะ  ถมยา นว.

๒๔๘๕ นนร. ประพนธ์ จนัทรวงศ์ นย.

๒๔๘๖ นนร. อภิจิตร(สทณฐั) วงษเ์พญ็ศรี นย.

๒๔๕๖ นนร. เดชา อยูพ่รต นว. ๒๔๘๗ นนร. ปราโมทย์ พฒันศิริ พธ. 

๒๔๕๗ นนร. กฤษฎา เฟ่ืองระบิล นว. ๒๔๘๘ นนร. เสรีชยั สิทธิศุข นย.

( นนร.รุ่น ๖๔)

พุทธศักราช ๒๕๐๙

๒๔๕๘ นนร. สมใจ วฒันโยธิน นว. ๒๔๘๙ นนร. ทวชิ                         ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา นว.

๒๔๕๙ นนร. โสภณ บาํรุงผล กล. ๒๔๙๐ นนร. พะจกัก ์(จกัร)   ตามประทีป ตร.

๒๔๖๐ นนร. สมศกัด์ิ บวัแยม้ กล. ๒๔๙๑ นนร. สุธน มนตส์า ตร.

๒๔๖๑ นนร. วชัรินทร์ สุวนิทรากร นว. ๒๔๙๒ นนร. สิทธิเดช(ประสิทธ์ิเดช)  อรรถปรีชา  ตร.

๒๔๖๒ นนร จกัรินทร์ นาคปรีชา กล ๒๔๙ นนร เฉลิมศกัด์ิ พินธ ตร๒๔๖๒ นนร. จกรนทร นาคปรชา กล. ๒๔๙๓ นนร. เฉลมศกด พนธุ ตร.

๒๔๖๓ นนร. วรพจน์ วนินทานนท์ กล. ๒๔๙๔ นนร. สถาพร กาํเนิดเพช็ร์ ตร.

๒๔๖๔ นนร. อิทธิชยั ศรีปาน นว. ๒๔๙๕ นนร. วรีะ บุญศิริ ตร.

๒๔๖๕ นนร. ประเทือง ศรีสุข กล.

๒๔๖๖ นนร. ปิติ อตตะโมท กล.

พุทธศักราช ๒๕๑๐
(  นนร.ร่น ๖๕)๒๔๖๖ นนร. ปต อุตตะโมท กล.

๒๔๖๗ นนร. ประกอบ วเิชียรสรรค์ กล. ๒๔๙๖ นนร. นพรัตน์ ปัญญาภาส กล.

๒๔๖๘ นนร. ประวติร์ ศรีสุขวฒันา นว. ๒๔๙๗ นนร. มนตช์ยั ชลวศิิษฎ์ -

๒๔๖๙ นนร. อนนัต์ เปล่ียนบุญเลิศ นว. ๒๔๙๘ นนร. สมโชค ศรีขวญั นว.

๒๔๗๐ นนร. วรีะพนัธ์ งอกงาม นว. ๒๔๙๙ นนร. ยอดชาย รักสาํหรวจ นว.

(  นนร.รุน ๖๕)

๒๔๗๑ นนร. สุรพล จนัทน์แดง นว. ๒๕๐๐ นนร. มนตช์ยั วมุิกตานนท์ กล.

๒๔๗๒ นนร. ขจรศกัด์ิ ประดบัวทิย์ นว. ๒๕๐๑ นนร. ชุมพล คุปตะวาทิน นว.

๒๔๗๓ นนร. วฒิุ จนัทร์ยิม้ นว. ๒๕๐๒ นนร. สงวนเกียรติ    โพธิสุขศพัท์ นย.

๒๔๗๔ นนร. ยงยศ ห่วงนิกร นว. ๒๕๐๓ นนร. วรีพล วรานนท์ นว.

๒๔๗๕ นนร. นคร อรัณยะนาค นว. ๒๕๐๔ นนร. สมเดช ทองเป่ียม นว.

๔๒



                                                      ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๕๐๕ นนร สมนึก อาศรัย นว ๒๕๓๔ นนร ไพโรจน์ แก่นสาร นว๒๕๐๕ นนร. สมนก อาศรย นว. ๒๕๓๔ นนร. ไพโรจน แกนสาร นว.

๒๕๐๖ นนร. เสน่ห์ สุนทรมงคล อศ. ๒๕๓๕ นนร. ประสิทธ์ิชยั   ศรีวรรธนะ กล.

๒๕๐๗ นนร. พิสิฎฐ์ อยูร่อต กล. ๒๕๓๖ นนร. คงวฒัน์ นีละศรี อศ.

๒๕๐๘ นนร. ชยติุ วงษก์ระจ่าง กล. ๒๕๓๗ นนร. สมศกัด์ิ ถนอมพล นว.

๒๕๐๙ นนร. สุรเดช รัตโนดม นว. ๒๕๓๘ นนร. อุดมสวสัด์ิ  เอกภมู กล.ุ ุ ู

๒๕๑๐ นนร. สมบติั อกัษรศรี นว. ๒๕๓๙ นนร. รณรงค์ จุลเนตร -

๒๕๑๑ นนร. สุชาติ หงษป์ระสงค์ นว. ๒๕๔๐ นนร. อรรถโกวทิ(ทะเล)  ศิลปบรรเลง(เปรุนาวนิ)  นว.

๒๕๑๒ นนร. บรรจง คูมีชยั นว. ๒๕๔๑ นนร. บรรยง นิศามณีพงษ์ นว.

๒๕๑๓ นนร. ปรีชา พวงมณี นว. ๒๕๔๒ นนร. เก้ือกลู นาคพฒัน์ นว.

๒๕๑๔ นนร. ครรชิต มุตตามระ พธ. ๒๕๔๓ นนร. ศุภกร บูรณดิลก นว.

๒๕๑๕ นนร. เทอดศกัด์ิ พรหมศิริ นย. ๒๕๔๔ นนร. สมกลู นิตรมร กล.

๒๕๑๖ นนร. วนิชย์ พุม่ขจร กล. ๒๕๔๕ นนร. สุพิช สังขโกวทิ กล.

๒๕๑๗ นนร. ทิชงคช์าติ เปล่งวทิยา กล. ๒๕๔๖ นนร. สมคิด ตนัประเสริฐ กล.

์๒๕๑๘ นนร. ปรีชา สังขแ์กว้ กล. ๒๕๔๗ นนร. ธีระศกัด์ิ(กรสัคค)์  อ่อนนุ่ม นว.

๒๕๑๙ นนร. สมชาย เจียมจิตร นว. ๒๕๔๘ นนร. อภิชาติ เพง็ศรีทอง นว.

๒๕๒๐ นนร. กอบพงศ์ ทองคาํวงศ์ พธ. ๒๕๔๙ นนร. ถาวร พงษพิ์ทกัษ์ นว.

๒๕๒๑ นนร. สุกฤษณ์ อิศรกลุ นว. ๒๕๕๐ นนร. วชิยั               จูประเสริฐ(จุฑาภกัดีประเสริฐ) นว.

๒๕๒๒ นนร รวมชยั สทธิชาติ กล ๒๕๕ นนร ชชัวาลย์ อมัร ปาล นว๒๕๒๒ นนร. รวมชย สุทธชาต กล. ๒๕๕๑ นนร. ชชวาลย อมระปาล นว.

๒๕๒๓ นนร. สมศกัด์ิ สุทธิไวยกิจ นย. ๒๕๕๒ นนร. ฉตัรชยั พ่ึงโพธ์ิ พธ.

๒๕๒๔ นนร. วโิรจน์ เรืองรัตนานนท ์ นว. ๒๕๕๓ นนร. จาํนงค์ กิตติพีรชล นว.

๒๕๒๕ นนร. จกัราวธุ สุนทรสีมะ นว. ๒๕๕๔ นนร. ชาญชยั เจริญสุวรรณ นว.

๒๕๒๖ นนร. เทียนชยั มงักร นว. ๒๕๕๕ นนร. วฑิร สารชวนะกิจ นว.๒๕๒๖ นนร. เทยนชย มงกร นว. ๒๕๕๕ นนร. วฑูร สารชวนะกจ นว.

๒๕๒๗ นนร. กาํพล ฤทธิวาจา นย. ๒๕๕๖ นนร. ต่อบุญ ไกรฤกษ์ นย.

๒๕๒๘ นนร. สุธี เมนะโพธิ พธ. ๒๕๕๗ นนร. เสริมศกัด์ิ พฒันกลุ นว.

๒๕๒๙ นนร. ขจร เทศมาลา ตร. ๒๕๕๘ นนร. สมชาย ทรัพยเ์ผอืก กล.

๒๕๓๐ นนร. กอบเกียรติ   ปานบุญหอ้ม ตร. ๒๕๕๙ นนร. โกมินทร์ โกมุทานนท์ นว.

๒๕๓๑ นนร. ดุษฎี เทศวศิาล ตร. ๒๕๖๐ นนร. ฉลอง พฒันโสภณ กล.

๒๕๓๒ นนร. บวร ศรีเพช็รพนัธ์ุ ตร. ๒๕๖๑ นนร. ปารีส เพาะผล กล.

๒๕๖๒ นนร. ณรงค์ บุนนาค นย.

๒๕๖๓ นนร. ประทีป ช่ืนอารมย์ นว.

พุทธศักราช ๒๕๑๑
(  นนร.รุ่น ๖๖)

๒๕๓๓ นนร. สามารถ จาํปีรัตน์ นว. ๒๕๖๔ นนร. ธนา บุนนาค นว.

๔๓



                                                      ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๕๖๕ นนร มนตรั์กษ์ แสงอร่าม พธ ๒๕๙๔ นนร วชิยั พนัธ์พฤกษ์ อศ๒๕๖๕ นนร. มนตรกษ แสงอราม พธ. ๒๕๙๔ นนร. วชย พนธุพฤกษ อศ.

๒๕๖๖ นนร. วกิรม อินทุวงศ์ นย. ๒๕๙๕ นนร. สินาด หงสกลุ นว.

๒๕๖๗ นนร. ประณต ทวสีมบูรณ์ กล. ๒๕๙๖ นนร. ธีรวฒัน์ ศรีถาพร นว.

๒๕๖๘ นนร. สมเจตน์ เนียมศิริ นว. ๒๕๙๗ นนร. ชชัวาล สีมานนทปริญญา   นว.

๒๕๖๙ นนร. วรวฒิุ เอ่ียมเจริญ นว. ๒๕๙๘ นนร. พรชยั(ณฐัพงศ)์  ผดุเหลก็(ศรีลาธนาตย)์  กล.ุ ญ ฐ ุ

๒๕๗๐ นนร. นิวติั บุญระเทพ นย. ๒๕๙๙ นนร. ชุมพล พรหมประสิทธ์ิ กล.

๒๕๗๑ นนร. รังสรรค์ วชิิต นว. ๒๖๐๐ นนร. รุ่งรัตน์ บุณยรัตพนัธ์ุ นว.

๒๕๗๒ นนร. อาํนาจ โตรักษา พธ. ๒๖๐๑ นนร. วลัลภ เกิดผล นว.

๒๕๗๓ นนร. สุพิทย์ อาํนวย อศ. ๒๖๐๒ นนร. พฒันา  อินทรบุญ นว.

๒๕๗๔ นนร. คาํรณ(รณนที) สังขรุ่์ง นว. ๒๖๐๓ นนร. อนุ ภู่ทอง -

๒๕๗๕ นนร. ม.ล.เกียรติศกัด์ิ สุขสวสัด์ิ กล. ๒๖๐๔ นนร. วชิาญ สายสวรรค์ พธ.

๒๕๗๖ นนร. เดชศกัด์ิ อาํนรรฆสรเดช นย. ๒๖๐๕ นนร. หลกัชยั คุณียพ์นัธ์ุ กล.

๒๕๗๗ นนร. ทรงวฒิุ ควนสุวรรณ ตร. ๒๖๐๖ นนร. นคร พงศสิ์ฏานนท์ กล.

้ ่๒๕๗๘ นนร. เหิรฟ้า เน้ือนวล พธ. ๒๖๐๗ นนร. วทินนา พ่ึงพระเกียรติ นย.

๒๕๗๙ นนร. ทวี ใยอ่อน ตร. ๒๖๐๘ นนร. นิคม หอมเจริญ นว.

๒๕๘๐ นนร. สุพจน์ พฤกษา นว. ๒๖๐๙ นนร. เอกชยั ชมสุวรรณ นย.

๒๕๘๑ นนร. ธนาธิป วงษพิ์นิจ - ๒๖๑๐ นนร. ฉลาด พานิชวงศ์ นว.

๒๕๘๒ นนร โชค อศัวรักษ์ ตร ๒๖ นนร ไกรวทิย์ ร่ืนถวลิ นว๒๕๘๒ นนร. โชค อศวรกษ ตร. ๒๖๑๑ นนร. ไกรวทย รนถวล นว.

๒๕๘๓ นนร. ธีระยทุธ์ วฒันะ ตร. ๒๖๑๒ นนร. ไสว นพพนัธ์ นว.

๒๕๘๔ นนร. นพคุณ ทองแกว้ ตร. ๒๖๑๓ นนร. กาํธร พุม่หิรัญ นว.

๒๖๑๔ นนร. เรืองศิลป์(พชัรพล)  ชา้งแจง้(กิตตินาว)ี  นว.

๒๖๑๕ นนร. สรพจน์ ผลอวยพร พธ.

พุทธศักราช ๒๕๑๒
( นนร.ร่น ๖๗) ๒๖๑๕ นนร. สุรพจน ผลอวยพร พธ.

๒๕๘๕ นนร. รพล คาํคลา้ย นว. ๒๖๑๖ นนร. ชยัวฒัน์ พกุกะรัตน์ นว.

๒๕๘๖ นนร. สมมาตร์ วมุิกตานนท์ กล. ๒๖๑๗ นนร. วรีะยทุธ อุตตะโมท นว.

๒๕๘๗ นนร. วบิูลย์ หลวงอุดม นย. ๒๖๑๘ นนร. วรีะวงศ์ ธวมงคล กล.

๒๕๘๘ นนร. สารนิต์ิ      ทองประสม กล. ๒๖๑๙ นนร. นิพนธ์ จกัษุดุลย์ นว.

( นนร.รุน ๖๗)

๒๕๘๙ นนร. นคร ทนุวงษ์ อศ. ๒๖๒๐ นนร. สาธิต เม้ียนกาํเนิด นย.

๒๕๙๐ นนร. กิตติ แสงอสันีย์ กล. ๒๖๒๑ นนร. ธนนัตช์ยั สายหรุ่น นว.

๒๕๙๑ นนร. สุพจน์(วรศกัด์ิ) จนัหนู นว. ๒๖๒๒ นนร. กมล สุทธิสารสุนทร นว.

๒๕๙๒ นนร. สีวชิยั  สิริสาลี นย. ๒๖๒๓ นนร. บณัฑูร วรรณสุทธ์ิ นย.

๒๕๙๓ นนร. สมชาย ผวิสุวรรณ อศ. ๒๖๒๔ นนร. พีรสรรพ์ วชัรมูล นว.

๔๔



                                                      ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๒๖๒๕ นนร เดชวฒิ มะลิซอ้น กล ๒๖๕๔ นนร ชยัวฒัน์ ภ่ทอง นว๒๖๒๕ นนร. เดชวฒุ มะลซอน กล. ๒๖๕๔ นนร. ชยวฒน ภทูอง นว.

๒๖๒๖ นนร. อรรถฉตัร คนเพียร พธ. ๒๖๕๕ นนร. อดิศร สิงหชั นว.

๒๖๒๗ นนร. มานิตย์ อิศรางกรู ณ อยธุยา พธ. ๒๖๕๖ นนร. จตุพร ศิรินาม นว.

๒๖๒๘ นนร. ณ ณรงค์ ทววีฒัน์ นว. ๒๖๕๗ นนร. อาวธุ มีชูพล นว.

๒๖๒๙ นนร. วญิชยั จารุปกรณ์ นว. ๒๖๕๘ นนร. เรืองเดช จนัทพลาบูรณ์ พธ.ญ ุ ู

๒๖๓๐ นนร. ชนก หงส์นอ้ย นว. ๒๖๕๙ นนร. มานสั ทองเจียม นว.

๒๖๓๑ นนร. พิสิษฐ์ กล่ินเฟ่ือง นย. ๒๖๖๐ นนร. เถกิงศกัด์ิ วงัแกว้ นว.

๒๖๓๒ นนร. วรีะ อ่องศรี กล. ๒๖๖๑ นนร. สมหมาย ปราการสมุทร นว.

๒๖๓๓ นนร. สุรพล สุเมธาทิพย์ - ๒๖๖๒ นนร. อรรถพงษ์ ณ นคร กล.

๒๖๓๔ นนร. ไพโรจน์ พาชยัยทุธ ตร. ๒๖๖๓ นนร. สุกิจ สยะนานนท์ พธ.

๒๖๓๕ นนร. บรรเจิด พิริยะวงศ์ ตร. ๒๖๖๔ นนร. ยทุธนา พลูสุวรรณ นย.

๒๖๓๖ นนร. สัญญา(ลทัธสัญญา)   เพียรสมภาร  ตร. ๒๖๖๕ นนร. ศุภชยั งามขาํ กล.

๒๖๓๗ นนร. ชยัรัตน์ รุ่งสบแสง ตร. ๒๖๖๖ นนร. สุวทิย์ ธาระรูป นย.

๒๖๓๘ นนร. สุระชยั วงษม์า ตร. ๒๖๖๗ นนร. วฑูิรย์ คมัภีระพนัธ์ุ นว.

๒๖๓๙ นนร. วเิชฏฐ(์จรูญเกียรติ)  พงษท์องเจริญ ประมง ๒๖๖๘ นนร. สุรศกัด์ิ อภิบาลศรี -

๒๖๔๐ นนร. สัญชยั กลุปรีชา ประมง ๒๖๖๙ นนร. นิรุทธ์ หงส์ประสิทธ์ิ อศ.

๒๖๔๑ นนร. ศรวชัร งามอุโฆษ - ๒๖๗๐ นนร. ผจงศกัด์ิ แสงแกว้ นว.

๒๖๔๒ นนร ปรีชา เพช็รวงศ์ ปร มง ๒๖๗ นนร ศกัด์ิทวี แสงอร่าม นว๒๖๔๒ นนร. ปรชา เพชรวงศ ประมง ๒๖๗๑ นนร. ศกดทว แสงอราม นว.

๒๖๔๓ นนร. วนัชยั ยีรั่ญศิริ ประมง ๒๖๗๒ นนร. นิวติั ศิริพละ นย.

๒๖๗๓ นนร. ธงชยั ใจเยน็ กล.

( นนร.รุ่น ๖๘) ๒๖๗๔ นนร. สุรศกัด์ิ แกว้แกมทอง นว.

๒๖๔๔ นนร. ดิสพงษ์ ภมรบตร กล. ๒๖๗๕ นนร. สมบรณ์ นาคปรีชา อศ.

พุทธศักราช ๒๕๑๓

๒๖๔๔ นนร. ดสพงษ ภมรบุตร กล. ๒๖๗๕ นนร. สมบูรณ นาคปรชา อศ.

๒๖๔๕ นนร. สุรพงษ์ ชะระอํ่า กล. ๒๖๗๖ นนร. ศรีวสุิทธ์ิ รตารุณ นว.

๒๖๔๖ นนร. สุรศกัด์ิ พุม่พวง นว. ๒๖๗๗ นนร. ธนิต มานะธญัญา กล.

๒๖๔๗ นนร. บงกช ผาสุข กล. ๒๖๗๘ นนร. สฤษด์ิ พงษโ์สภณ นว.

๒๖๔๘ นนร. ศิริชยั ขนิษฐกลุ นว. ๒๖๗๙ นนร. กิตติพงษ์ เกษะโกมล กล.

๒๖๔๙ นนร. วรีะชยั วมิลสถิตย์ พธ. ๒๖๘๐ นนร. สมพงษ์ เรืองสวสัด์ิ นว.

๒๖๕๐ นนร. สมชยั มนสัรังษี กล. ๒๖๘๑ นนร. ณรงค์ เทศวศิาล นว.

๒๖๕๑ นนร. ผสมทรัพย์ เก้ือหนุน นว. ๒๖๘๒ นนร. ธาํรงศกัด์ิ บุณยเสนา กล.

๒๖๕๒ นนร. พิชยั อนุรักษบ์ณัฑิต กล. ๒๖๘๓ นนร. วรีพนัธ์ วบิูลยสุ์ข นว.

๒๖๕๓ นนร. กมัปนาท ภู่เจริญยศ นว. ๒๖๘๔ นนร. ชยันนัท์ ฉายษัเฐียร นย.

๔๕
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๒๖๘๕ นนร อาํนวย สโขบล นว ๒๗๑๖ นนร ไชยยศ จนัทร์กระจ่าง ตร๒๖๘๕ นนร. อานวย สุโขบล นว. ๒๗๑๖ นนร. ไชยยศ จนทรกระจาง ตร.

๒๖๘๖ นนร. อาํนาจ บุญญะไพบูรณ์ กล. ๒๗๑๗ นนร. มิสกวนั บวัรา ตร.

๒๖๘๗ นนร. สุรพงศ์ ทรงโฉม นย. ๒๗๑๘ นนร. วสูิตร เกษมณี ตร.

๒๖๘๘ นนร. ธรรมนูญ สุขวฒันา นว. ๒๗๑๙ นนร. ประเวช รักแผน ประมง

๒๖๘๙ นนร. วรีะศกัด์ิ ออ๊กกงัวาล นว. ๒๗๒๐ นนร. มานะ มัน่ธรรม ประมง

๒๖๙๐ นนร. บุญถึง ประยรูเรือง - ๒๗๒๑ นนร. จารึก ศรีวนิช ประมง

๒๖๙๑ นนร. วรีะวฒัน์ ทิพยโ์สภณ นว. ๒๗๒๒ นนร. ธีรภทัร์ สุขโข ประมง

๒๖๙๒ นนร. โองการ วชิยักลุ นว. ๒๗๒๓ นนร. กสัสปะ ประเสริฐวทิย์ ประมง

๒๖๙๓ นนร. จิตตพงษ์ ทรัพยแ์สนดี กล. พุทธศักราช ๒๕๑๔
๒๖๙๔ นนร. เจษฎา กระแสอรรถ นย.

๒๖๙๕ นนร. วรีพล กิจสมบติั นว. ๒๗๒๔ นนร. ชุมนุม อาจวงษ์ นว.

๒๖๙๖ นนร. กอบศกัด์ิ ดิสถาพร พธ. ๒๗๒๕ นนร. พลชยั สุนทรวณิช กล.

๒๖๙๗ นนร. สมพล อุณหเลขกะ กล. ๒๗๒๖ นนร. สมชาย การดี -

่

( นนร.รุ่น ๖๙)

๒๖๙๘ นนร. กิตตินนัท์ รัตนช่ืน นย. ๒๗๒๗ นนร. สุภวฒัน์ สมุทรสาคร กล.

๒๖๙๙ นนร. ศกัด์ิสิทธ์ิ สุภากร นว. ๒๗๒๘ นนร. ประยทุธ เนตรประภา อศ.

๒๗๐๐ นนร. จาํรัส เผอืกประพนัธ์ นย. ๒๗๒๙ นนร. นพดล โชคระดา นว.

๒๗๐๑ นนร. พฒันะ กาญจนหิรัญ นย. ๒๗๓๐ นนร. สุรชยั โภคามาศ กล.

๒๗ ๒ นนร พงศศ์กัด์ิ ภรีโรจน์ นย ๒๗ นนร พิสันต์ รัตนภ่เพช็ร กล๒๗๐๒ นนร. พงศศกด ภรูโรจน นย. ๒๗๓๑ นนร. พสนต รตนภเูพชร กล.

๒๗๐๓ นนร. วสันต์ สุพรรณรัตน์ นย. ๒๗๓๒ นนร. จิระศกัด์ิ(ฆนทั) ทองพลู นว.

๒๗๐๔ นนร. อิทธิเดช เกษมศุข นว. ๒๗๓๓ นนร. ดาํรงค์ สารสิทธ์ิ นย.

๒๗๐๕ นนร. สิริศกัด์ิ บุญยศกัด์ิ กล. ๒๗๓๔ นนร. ยทุธนา ฟักผลงาม นว.

๒๗๐๖ นนร. มานะเจษฎ์ ทมมานนท์ - ๒๗๓๕ นนร. สรินทร์ เหมวจิิตร นว.๒๗๐๖ นนร. มานะเจษฎ ทุมมานนท ๒๗๓๕ นนร. สุรนทร เหมวจตร นว.

๒๗๐๗ นนร. บณัฑิตย์ นเรศเสนีย์ แพทย์ ๒๗๓๖ นนร. สมาน อ่วมจนัทร์ อศ.

๒๗๐๘ นนร. วโิรจน์ รุธิรวฒัน์ แพทย์ ๒๗๓๗ นนร. มานิต เจริญประดู่ พธ.

๒๗๐๙ นนร. ทศพร วเิศษรจนา แพทย์ ๒๗๓๘ นนร. สุนทร จดัเจน กล.

๒๗๑๐ นนร. สุชีพ ชา้งเสวก แพทย์ ๒๗๓๙ นนร. ธนวฒัน์ แสงฉายา นว.

๒๗๑๑ นนร. วลัลภ บุญภกัดี แพทย์ ๒๗๔๐ นนร. ชูเกียรติ ไพรีระยอ่เดช กล.

๒๗๑๒ นนร. ประกอบ สมร่าง แพทย์ ๒๗๔๑ นนร. ประสิทธ์ิ กงัสดาร นว.

๒๗๑๓ นนร. สมบติั ถ่ินรัตน์ ตร. ๒๗๔๒ นนร. ประชา ศิลป์ศรีกลุ นย.

๒๗๑๔ นนร. สมพงษ์ สุตตเขตต์ ตร. ๒๗๔๓ นนร. อภิชาต สุวรรณชฏ นว.

๒๗๑๕ นนร. สุธี ศรีรัตน์ ตร. ๒๗๔๔ นนร. โสภณ บุญชม นว.

๔๖
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๒๗๔๕ นนร ลิขิต เจริญทรัพย์ นว ๒๗๗๖ นนร ศรายทธ แดงเทศ นว๒๗๔๕ นนร. ลขต เจรญทรพย นว. ๒๗๗๖ นนร. ศรายทุธ แดงเทศ นว.

๒๗๔๖ นนร. ชาญณรงค(์ชยัวฒัน์) ศรีอกัขรินทร์   นว. ๒๗๗๗ นนร. ชีวนิ เสมาทอง นว.

๒๗๔๗ นนร. สุรกิจ สังขก์ลมเกล้ียง กล. ๒๗๗๘ นนร. ธนัว(์ณฐัธญั) ศิริเพญ็ -

๒๗๔๘ นนร. ถาวร มีเพียร นว. ๒๗๗๙ นนร. บวร บรรเทิง นว.

๒๗๔๙ นนร. พงศส์รร ถวลิประวติั กล. ๒๗๘๐ นนร. นภดล สุธมัมสภา กล.ุ

๒๗๕๐ นนร. สมพงษ์ กล่ินบุบผา นย. ๒๗๘๑ นนร. ธาํรง เดชวรรณ นย.

๒๗๕๑ นนร. เสมา สุวรรณโชติ นย. ๒๗๘๒ นนร. เทพรังสรรค์ ศิลปบรรเลง นย.

๒๗๕๒ นนร. ยศพร พงคสิ์ฏานนท์ นว. ๒๗๘๓ นนร. ศกัด์ิชาย                    อุบลเดชประชารักษ์ นย.

๒๗๕๓ นนร. นิวฒัน์ ชีพชล พธ. ๒๗๘๔ นนร. เวทยว์รีะ ทรงวรวทิย์ นย.

๒๗๕๔ นนร. ศกัด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง นว. ๒๗๘๕ นนร. สุรชยั สังขพงศ์ นว.

๒๗๕๕ นนร. อมรโชติ สุจิรัตน์ นว. ๒๗๘๖ นนร. ประเสริฐ ช่ืนจิตต์ นย.

๒๗๕๖ นนร. ชาญชยั (ณรพนธ์)    ตนัวเิชียร พธ. ๒๗๘๗ นนร. พะจุณณ์ ตามประทีป กล.

๒๗๕๗ นนร. สิทธิพนู ไชยนนัทน์ กล. ๒๗๘๘ นนร. กิตติพงศ์ พงศสุ์วรรณ นว.

๒๗๕๘ นนร. เจนยทุธ กาํแหงฤทธิรงค์ นว. ๒๗๘๙ นนร. วฒิุพงษ์ เปาริก นว.

๒๗๕๙ นนร. ธนุส สุญาณเศรษฐกร นว. ๒๗๙๐ นนร. นริศร์ บางเสง่ียม นย.

๒๗๖๐ นนร. สุกิจ ช่ืนชุ่ม นว. ๒๗๙๑ นนร. อรรณพ คุรุกลุ นย.

๒๗๖๑ นนร. สมเกียรติ ถาวรพานิช - ๒๗๙๒ นนร. ชยัพร พงษมิ์ตร์ นย.

๒๗๖๒ นนร อภิวฒัน์ ศรีวรรธน นว ๒๗๙ นนร นิวฒัน์ พก ทรัพย์ นย๒๗๖๒ นนร. อภวฒน ศรวรรธนะ นว. ๒๗๙๓ นนร. นวฒน พกุะทรพย นย.

๒๗๖๓ นนร. อภินนัท(์พงศพ์ล)  รัชเดช พธ. ๒๗๙๔ นนร. พฒันพงศ(์กาณฑ)์ พว่งลาภหลาย(ชาตเสนีย)์  กล.

๒๗๖๔ นนร. ไพบูลย์ ชอ้ยเพง็ นว. ๒๗๙๕ นนร. ณรงค์ ดิสวฒัน์ -

๒๗๖๕ นนร. เมธี มณีภาค พธ. ๒๗๙๖ นนร. ววิธิ บุญประกอบ -

๒๗๖๖ นนร. มนตรั์กษ์ นิลกลดั นว. ๒๗๙๗ นนร. เกรียงเดช (เกรียง)       บญวฒันะกล -๒๗๖๖ นนร. มนตรกษ นลกลด นว. ๒๗๙๗ นนร. เกรยงเดช (เกรยง)       บุญวฒนะกลุ

๒๗๖๗ นนร. ชยัวฒัน์ เอ่ียมสมุทร นว. ๒๗๙๘ นนร. เจษฎา สุวรรณสินธ์ุ แพทย์

๒๗๖๘ นนร. ศรณรงค์ บูรณดิลก นว. ๒๗๙๙ นนร. นิกร เพชรวรีะกลุ แพทย์

๒๗๖๙ นนร. ปิยพนัธ์ สิงหอุบล นว. ๒๘๐๐ นนร. เด่นเดชา ประทุมเพช็ร์ แพทย์

๒๗๗๐ นนร. ชชัรินทร์ ชูศรี นว. ๒๘๐๑ นนร. เชาว์ ปุจฉาการ แพทย์

๒๗๗๑ นนร. ชชัวาลย ์       วรูิหญาณ (วรุิฬห์ประภา) กล. ๒๘๐๒ นนร. วรัิตน์ วฒันาวงศ์ แพทย์

๒๗๗๒ นนร. วสิิทธ์ิ ไชยอุดม กล. ๒๘๐๓ นนร. อนนัต์ ห่วงสายทอง ตร.

๒๗๗๓ นนร. ผจญ รามโกมุท นว. ๒๘๐๔ นนร. วนิิต คมจกัรพนัธ์ุ ตร.

๒๗๗๔ นนร. พลเชษฐ อุทยากร - ๒๘๐๕ นนร. รุ่งฤทธ์ิ วภิาตะกลดั ตร.

๒๗๗๕ นนร. เศรณี เลก็เจริญ กล. ๒๘๐๖ นนร. ชยัวฒัน์ เมฆพฒัน์ -

๔๗
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๒๘๐๗ นนร บรรยง                วดีศิริศกัด์ิ (นาคแดง) ประมง ๒๘๓๖ นนร ไกรสร จนัทร์สวานิชย์ นว๒๘๐๗ นนร. บรรยง                วดศรศกด (นาคแดง) ประมง ๒๘๓๖ นนร. ไกรสร จนทรสุวานชย นว.

๒๘๐๘ นนร. สุรพล มีเสถียร ประมง ๒๘๓๗ นนร. ณรงค์ พิพฒันาศยั นว.

๒๘๐๙ นนร. รุ้ง สุนทรสิงห์ ประมง ๒๘๓๘ นนร. พลวฒัน์ สิโรดม นว.

๒๘๓๙ นนร. สันติ หาสตะนนัทน์ กล.

๒๘๔๐ นนร. วนิิจ จาํปาทอง กล.(  นนร.รุ่น ๗๐)

พุทธศักราช ๒๕๑๕

๒๘๑๐ นนร. อมรเทพ ณ บางชา้ง นว. ๒๘๔๑ นนร. จาํนงค์ นุชพุม่ นว.

๒๘๑๑ นนร. ธนะรัตน์ อุบล นว. ๒๘๔๒ นนร. ศราวธุ ชุมประเสริฐ นว.

๒๘๑๒ นนร. ดาํรงศกัด์ิ หา้วเจริญ นว. ๒๘๔๓ นนร. จีระวฒัน์ เสริมฤทธิรงค์ นว.

๒๘๑๓ นนร. วทิยา วงศเ์ทิดธรรม พธ. ๒๘๔๔ นนร. ไพโรจน์ พนัธ์ุสวสัด์ิ นว.

ุ

๒๘๑๔ นนร. สุกิจ แดงมัน่คง นว. ๒๘๔๕ นนร. วรีะเกียรติ ตรีรัตน์พนัธ์ุ นย.

๒๘๑๕ นนร. ชาญ จิตประไพ กล. ๒๘๔๖ นนร. ชูศิลป์ อินทเสน -

๒๘๑๖ นนร. สันติ สิทธินนัท์ นว. ๒๘๔๗ นนร. ทวศีกัด์ิ ดีรอด กล.

๒๘๑๗ นนร. ทวชิ จิตรสมบูรณ์ กล. ๒๘๔๘ นนร. ประยทุธ์ เกิดภู่ กล.

๒๘๑๘ นนร. นพดล รวมทรัพย์ กล. ๒๘๔๙ นนร. วชิยั ศรประทุม นว.

๒๘๑๙ นนร. ชชัวรรณ งามปลัง่ นว. ๒๘๕๐ นนร. ณรงครั์ตน์        โพธ์ิแดง นย.

๒๘๒๐ นนร. ศกัดา สุองัคะวาทิน นว. ๒๘๕๑ นนร. ดนยั สุจรรยา นว.

๒๘๒๑ นนร. วทิวสั ณ นคร กล. ๒๘๕๒ นนร. กววีธัน์ งามโพธ์ิทอง นย.

๒๘๒๒ นนร ชาํนิ บาํเหน็จพนัธ์ นว ๒๘๕ นนร สาโรจน์(สานนท)์       เปล่งขาํ พธ๒๘๒๒ นนร. ชาน บาเหนจพนธุ นว. ๒๘๕๓ นนร. สาโรจน(สานนท)       เปลงขา พธ.

๒๘๒๓ นนร. อนุชิต ฟองเพช็ร นว. ๒๘๕๔ นนร. ทวศีกัด์ิ มัน่ชวนนท์ กล.

๒๘๒๔ นนร. ขรรคช์ยั สมบูรณ์สุข กล. ๒๘๕๕ นนร. ธชั ว.(กิตติธชั) วโิรจน์วงศ์ อศ.

๒๘๒๕ นนร. โอภาส เกิดชูช่ืน นย. ๒๘๕๖ นนร. สัญญลกัษณ์         รุ่งสัมพนัธ์ นย.

๒๘๒๖ นนร. มานิตย์ สนนาดาํ กล. ๒๘๕๗ นนร. รังสิทธ์ิ ปาณินท์ นว.๒๘๒๖ นนร. มานตย สูนนาดา กล. ๒๘๕๗ นนร. รงสทธ ปาณนท นว.

๒๘๒๗ นนร. อนนัต์ ศรีมกฏุพนัธ์ุ กล. ๒๘๕๘ นนร. สุรศกัด์ิ หรุ่นเริงรมย์ นว.

๒๘๒๘ นนร. วชิา คชเสนี นว. ๒๘๕๙ นนร. สานิตย์ ทองศรี กล.

๒๘๒๙ นนร. กระวฉีตัร เพชรเจริญ นว. ๒๘๖๐ นนร. รังสรรค์ พรามเจริญ กล.

๒๘๓๐ นนร. อภิชาย ฟุ้งลดัดา นว. ๒๘๖๑ นนร. ดุสิต รักธรรม นย.

๒๘๓๑ นนร. วทิยา เกิดสุข นว. ๒๘๖๒ นนร. นคร โกศลสุรเสนีย์ นย.

๒๘๓๒ นนร. สุรชา ทองพิลา นว. ๒๘๖๓ นนร. กมล อุณหกะ นย.

๒๘๓๓ นนร. เกรียงศกัด์ิ สุกใส นว. ๒๘๖๔ นนร. กิตติ สวสัด์ิพานิช พธ.

๒๘๓๔ นนร. พิชิตพร วฒันะประเสริฐ กล. ๒๘๖๕ นนร. สุรศิษฎ์ สวา่งจนัทร์ กล.

๒๘๓๕ นนร. ประสิทธ์ิ จาดบนัดิสถ์ นว. ๒๘๖๖ นนร. พงษศ์กัด์ิ ทิวารัศชยั นย.

๔๘
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๒๘๖๗ นนร วทิยา บญวฒัน์วชิยั นว พทธศักราช ๒๕๑๖๒๘๖๗ นนร. วทยา บุญวฒนวชย นว.

๒๘๖๘ นนร. ม.ล.อนุนพนนัท์ นวรัตน์ กล.

๒๘๖๙ นนร. ธีระชยั เลก็เลอสินธ์ุ นว. ๒๘๙๘ นนร. ณรงคพ์ล ณ บางชา้ง นว.

๒๘๗๐ นนร. บรรจบ ปรีชา นย. ๒๘๙๙ นนร. สุริยะ พรสุริยะ นว.

๒๘๗๑ นนร. ไพฑูรย์ พยอมหอม นว. ๒๙๐๐ นนร. จิรพงษ์ ชนะสิทธ์ิ กล.

พุทธศกราช ๒๕๑๖
(  นนร.รุ่น ๗๑)

ู

๒๘๗๒ นนร. จาตุรนท ์ นุ่มบุญนาํ นว. ๒๙๐๑ นนร. ชนินทร์ ชุณหรัชพนัธ์ุ นว.

๒๘๗๓ นนร. ผา่นภพ มากคุณ กล. ๒๙๐๒ นนร. สุรพจน์ ทองสิมา พธ.

๒๘๗๔ นนร. พลศิริ เรืองสมยั - ๒๙๐๓ นนร. วโิรจน์ จงชาณสิทโธ กล.

๒๘๗๕ นนร. จกัรชยั ภู่เจริญยศ นว. ๒๙๐๔ นนร. พจนา เผอืกผอ่ง นว.

๒๘๗๖ นนร. มนตรี สระแกว้ นว. ๒๙๐๕ นนร. อนนัต์ สุขณียทุธ กล.

๒๘๗๗ นนร. วสิิฎฐ์ พณิชยกลุ นย. ๒๙๐๖ นนร. พชัร อินทรสมบติั นว.

๒๘๗๘ นนร. เกรียงศกัด์ิ(เกียรติศกัด์ิ) ดามาพงศ ์ นย. ๒๙๐๗ นนร. สุรพงษ์ สุขมุาสวนิ นว.

๒๘๗๙ นนร. วสันต์ แจง้ยอดสุข กล. ๒๙๐๘ นนร. ญาดา เนตรเจริญ นว.

๒๘๘๐ นนร. สุทธิชยั ชีพชล นย. ๒๙๐๙ นนร. พงศธร ชูแข กล.

๒๘๘๑ นนร. ศกลุพงศ ์(เฉลิมวชิญ)์ รุมาคม  - ๒๙๑๐ นนร. ณเรศ ชุ่มกมล กล.

๒๘๘๒ นนร. นพดล กาฬดิษฐ์ - ๒๙๑๑ นนร. ประสาน สุขเกษตร นว.

๒๘๘๓ นนร. สมโชค บุญยิง่ นย. ๒๙๑๒ นนร. สืบบุญ แน่นหนา นว.

๒๘๘๔ นนร วชิิต เกตวลัห์ ๒๙ นนร ทรงพนัธ์ จต ก สต นว๒๘๘๔ นนร. วชต เกตุวลห - ๒๙๑๓ นนร. ทรงพนธ จูตะกะสุต นว.

๒๘๘๕ นนร. สมยศ ศรีเสริมโภค - ๒๙๑๔ นนร. พิษณุพงค์ วริิยะยทุธ นว.

๒๘๘๖ นนร. สุพฒัน์(กิตติพนัธ์) มีสมศพัย ์ นย. ๒๙๑๕ นนร. ประกิจ ศรียิง่ยงค์ ตร.

๒๘๘๗ นนร. ชยัปชา งามเอก นย. ๒๙๑๖ นนร. สุพจน์ สุดประเสริฐ นว.

๒๘๘๘ นนร. วรพนัธ์ วลิยัหงษ์ แพทย์ ๒๙๑๗ นนร. พิทกัษ์ พิบลยทิ์พย์ กล.๒๘๘๘ นนร. วรพนธุ วลยหงษ แพทย ๒๙๑๗ นนร. พทกษ พบูลยทพย กล.

๒๘๘๙ นนร. ชุมพล เทียมชยั แพทย์ ๒๙๑๘ นนร. พิทยา ต่ายแตม้ทอง นว.

๒๘๙๐ นนร. รังสรรค์ วฑูิรย์ แพทย์ ๒๙๑๙ นนร. ผดุงศกัด์ิ อินทร์ประสิทธ์ิ พธ.

๒๘๙๑ นนร. ชยัศกัด์ิ รัตนเมธานนท์ แพทย์ ๒๙๒๐ นนร. สรวงสรร พินทุสมิต กล.

๒๘๙๒ นนร. สุทธิพนัธ์ พร้ิงศุลกะ แพทย์ ๒๙๒๑ นนร. บรรพต รอดสาํราญ กล.

๒๘๙๓ นนร. สฤษด์ิชยั สุทธิพงศ ์ แพทย์ ๒๙๒๒ นนร. ศกัด์ินรินทร์ เจริญสุข นว.

๒๘๙๔ นนร. อิทธิชยั สุพรรณกลู ตร. ๒๙๒๓ นนร. สนธยา นอ้ยฉายา นย.

๒๘๙๕ นนร. เฉลิมพงศ์ ไชยวงศ์ ตร. ๒๙๒๔ นนร. สุวทิย์ จนัทรเมธากลุ นย.

๒๘๙๖ นนร. รังสรรค ์                 แสงมีน ตร. ๒๙๒๕ นนร. สถาปนะพงษ์ วงัแกว้ นว.

๒๘๙๗ นนร. ชาตรัตน์ ภิญญสาสน์ ประมง ๒๙๒๖ นนร. ธนิต ทะนานทอง นย.

๔๙
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๒๙๒๗ นนร อิทธิศกัด์ิ ภมรสต นว ๒๙๕๘ นนร สมศกัด์ิ พยคัคง กล๒๙๒๗ นนร. อทธศกด ภมรสูต นว. ๒๙๕๘ นนร. สมศกด พยคคง กล.

๒๙๒๘ นนร. ฉตัรชยั ทตัตะวร กล. ๒๙๕๙ นนร. สถาปน์ ตนัยวุรรธนะ กล.

๒๙๒๙ นนร. พีรชยั เปรมประเสริฐ กล. ๒๙๖๐ นนร. โอภาส รักพกุ นว.

๒๙๓๐ นนร. ประสงค์ จิตกรณ์กิจศิลป์ นว. ๒๙๖๑ นนร. สุทศั อํ่าชุ่ม พธ.

๒๙๓๑ นนร. ไชยจิต อมาตยกลุ นว. ๒๙๖๒ นนร. ธีระ จรเจริญ นย.ุ ญ

๒๙๓๒ นนร. ทรงธรรม เกตุวงศา นว. ๒๙๖๓ นนร. วฒันชยั ปิยภทัร์ กล.

๒๙๓๓ นนร. วรกิจ นิธิตานนัท์ นว. ๒๙๖๔ นนร. รังรักษ์ พงษโ์สภณ นย.

๒๙๓๔ นนร. สุทธิชยั สงวนสินธ์ุ กล. ๒๙๖๕ นนร. ณรงค์ นิลกาญจน์ นว.

๒๙๓๕ นนร. สมปอง สังขสุ์วรรณ นย. ๒๙๖๖ นนร. พิชยั บุญญฤทธ์ิ -

๒๙๓๖ นนร. วลัลภ หงัสวนสั นว. ๒๙๖๗ นนร. วลัลภ ปานทบั -

๒๙๓๗ นนร. วทิยา วชิยัดิษฐ นย. ๒๙๖๘ นนร. นาวนิ แสงสนิท กล.

๒๙๓๘ นนร. ชยัยทุธ นุชดี กล. ๒๙๖๙ นนร. วรนิจ เอนกเวยีง -

๒๙๓๙ นนร. ชาญ ทศันะพงษ์ กล. ๒๙๗๐ นนร. วฒันา พินธุ กล.

๒๙๔๐ นนร. สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์ นว. ๒๙๗๑ นนร. คณิต ศริพนัธ์ุ นว.

๒๙๔๑ นนร. นพดล เพ้ียนภกัตร์ กล. ๒๙๗๒ นนร. อนนัตชยั ตินตมุสิก นย.

๒๙๔๒ นนร. สุระพล ไทยพีระกลุ นย. ๒๙๗๓ นนร. ณรงค์ นาคธน อศ.

๒๙๔๓ นนร. นพพร ชูเอม นว. ๒๙๗๔ นนร. ประวทิย ์                  บุญมี(พิพิธโกศลวงศ)์ นว.

๒๙๔๔ นนร โชติวฒัน์ สาริก วณิช นว ๒๙๗๕ นนร จาํลอง วงัส์ด่าน นย๒๙๔๔ นนร. โชตวฒน สารกะวณช นว. ๒๙๗๕ นนร. จาลอง วงสดาน นย.

๒๙๔๕ นนร. พีระ บุญเล้ียง - ๒๙๗๖ นนร. รัฐชาติ สุนสะธรรม นย.

๒๙๔๖ นนร. พิจารณ์ ธีรเนตร นว. ๒๙๗๗ นนร. พีรศกัด์ิ วฒันรณชยั นว.

๒๙๔๗ นนร. อดุลย์ สระประทุม อศ. ๒๙๗๘ นนร. เฉลิมพล สุพยากรณ์ -

๒๙๔๘ นนร. ปิยะพนัธ์ วชิยานนท์ นย. ๒๙๗๙ นนร. สรพนัธ์ พิพฒัน์ชาญชยั -๒๙๔๘ นนร. ปยะพนธ วชยานนท นย. ๒๙๗๙ นนร. สุรพนธ พพฒนชาญชย

๒๙๔๙ นนร. อภิรัตน์ มีอ่ิม นว. ๒๙๘๐ นนร. สุชาติ ศราทสาร -

๒๙๕๐ นนร. ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ นว. ๒๙๘๑ นนร. ดุษฎี ฟุ้งลดัดา -

๒๙๕๑ นนร. ประสิทธ์ิ แสงสูงเนิน กล. ๒๙๘๒ นนร. ศรีสมวงศ์ จิตระพรหมา นย.

๒๙๕๒ นนร. บรรจง พาประเสริฐ นว. ๒๙๘๓ นนร. เขมวนัต์ สงคราม นย.

๒๙๕๓ นนร. ไพบูลย์ พรรณสมยั นย. ๒๙๘๔ นนร. สุชาติ พลอยมีค่า -

๒๙๕๔ นนร. อดิศร จุฑาวจิิตร - ๒๙๘๕ นนร. ประพิณ อุณหเลขกะ -

๒๙๕๕ นนร. อดิศร คาํวงษา - ๒๙๘๖ นนร. พิเชฐ ขาํเจริญ พธ.

๒๙๕๖ นนร. บุรินทร์ คุณกิตติ นย. ๒๙๘๗ นนร. พนัเลิศ แกลว้ทนงค์ แพทย์

๒๙๕๗ นนร. วชิระ ประทีปะวณิช กล. ๒๙๘๘ นนร. อิทธิพล มกรเสน แพทย์

๕๐
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๒๙๘๙ นนร ดามพ์ ถาวรามร แพทย์ ๓๐๑๘ นนร อนทยั รัตตะรังสี นว๒๙๘๙ นนร. ดามพ ถาวรามร แพทย ๓๐๑๘ นนร. อนุทย รตตะรงส นว.

๒๙๙๐ นนร. เลิศศกัด์ิ โตสิงห์ แพทย์ ๓๐๑๙ นนร. มนตรี สุวรรณชยั กล.

๒๙๙๑ นนร. แสงโรจน์ ประดบัแกว้ แพทย์ ๓๐๒๐ นนร. นคร น. กลุศรีรัตน์ กล.

๒๙๙๒ นนร. ประสพชยั บรรลือสินธ์ุ ตร. ๓๐๒๑ นนร. ดรุณ เทียบเทียม นว.

๒๙๙๓ นนร. พรกศุล ยศธร ตร. ๓๐๒๒ นนร. ณะ อารีนิจ นว.ุ

๒๙๙๔ นนร. พีระศกัด์ิ กมลศิลป์ นว. ๓๐๒๓ นนร. อภิชยั อมาตยกลุ นว.

๒๙๙๕ นนร. สุภกิจ สิงหอุบล ตร. ๓๐๒๔ นนร. เสริมยศ กลุอาจยทุธ พธ.

๒๙๙๖ นนร. เมธี สังขท์รัพย์ ประมง ๓๐๒๕ นนร. จิระศกัด์ิ ชวนะศกัด์ิ นว.

๓๐๒๖ นนร. พลูสุข บุนนาค กล.พุทธศักราช ๒๕๑๗
(  นนร.รุ่น ๗๒) ๓๐๒๗ นนร. วนีสั แจง้สี กล.

๒๙๙๗ นนร. พลัลภ ตมิศานนท์ นว. ๓๐๒๘ นนร. วรวทิย ์              รัตนพงศ ์(รังสรรคส์วสัด์ิ)  นว.

๒๙๙๘ นนร. บรรเจิด ศรีพระราม นว. ๓๐๒๙ นนร. สมชาย ดารากร ณ อยธุยา กล.

๒๙๙๙ นนร. นาวนิ ธนเนตร นว. ๓๐๓๐ นนร. วฒิุชยั บุญฤทธ์ิ กล.

๓๐๐๐ นนร. ดุลยพิ์ทกัษ ์ ประดิษฐเกษร นว. ๓๐๓๑ นนร. ยทุธนา เกิดดว้ยบุญ นว.

๓๐๐๑ นนร. อุบล อินทรพิทกัษ์ กล. ๓๐๓๒ นนร. ทวชียั บุญอนนัต์ พธ.

๓๐๐๒ นนร. ทวปี สุขพินิจ นว. ๓๐๓๓ นนร. ธรรมนูญ กสิโกศล นว.

๓๐๐๓ นนร. ธราธร ขจิตสุวรรณ นว. ๓๐๓๔ นนร. ธนะกาญจน์          ใคร่ครวญ นย.

๔ นนร ปร ดิษฐ์ ศิริคปต์ นว ๕ นนร วรี พนัธ์ สขกอ้น นว๓๐๐๔ นนร. ประดษฐ ศรคุปต นว. ๓๐๓๕ นนร. วระพนธ สุขกอน นว.

๓๐๐๕ นนร. ชุมพล วงศเ์วคิน นว. ๓๐๓๖ นนร. ประดิษฐ์ วสุิทธินนัท์ นว.

๓๐๐๖ นนร. เจษฎา ยาวะประภาษ กล. ๓๐๓๗ นนร. เรืองทิพย์ เทียนทอง นว.

๓๐๐๗ นนร. พงัพล ศิริสังขไ์ชย นว. ๓๐๓๘ นนร. พงษศ์กัด์ิ อุดมแกว้ นว.

๓๐๐๘ นนร. ชเกียรติ ฉายางกร กล. ๓๐๓๙ นนร. ดสิต รามโกมท กล.๓๐๐๘ นนร. ชูเกยรต ฉายางกรู กล. ๓๐๓๙ นนร. ดุสต รามโกมุท กล.

๓๐๐๙ นนร. สาํราญ โชติทตัต์ กล. ๓๐๔๐ นนร. รุ่งศกัด์ิ เสรีสวสัด์ิ นว.

๓๐๑๐ นนร. สุทธินนัท์ สกลุภุชพงษ์ กล. ๓๐๔๑ นนร. ณรงค(์สกล) แกว้สวา่ง นย.

๓๐๑๑ นนร. ชยัณรงค์ เจริญรักษ์ นว. ๓๐๔๒ นนร. พลเดช เจริญพลู นว.

๓๐๑๒ นนร. อาคม อู่เงิน กล. ๓๐๔๓ นนร. ประโยชน์ สัมมารัตน์ นว.

๓๐๑๓ นนร. เริงฤทธ์ิ บุญส่งประเสริฐ นว. ๓๐๔๔ นนร. จรูญ จาตุรพงศ์ นว.

๓๐๑๔ นนร. วรพงษ์ โพธ์ิสวา่ง กล. ๓๐๔๕ นนร. อดุงสวสัด์ิ พุม่พวง นว.

๓๐๑๕ นนร. สุรพงษ์ กองมณี พธ. ๓๐๔๖ นนร. ชาติชาย ดิษฐกลุ กล.

๓๐๑๖ นนร. เฉลิมเกียรติ รามสูต นว. ๓๐๔๗ นนร. ไชยยศ สุนทรนาค นว.

๓๐๑๗ นนร. ม.ล.บวรลกัษณ์ กมลาศน์ นว. ๓๐๔๘ นนร. สุกิจ ศรีจนัทร์ กล.

๕๑
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๓๐๔๙ นนร ววิฒัน์ เพียรเกาะ นว ๓๐๘๐ นนร ธงชยั ฤกษถ์นอม -๓๐๔๙ นนร. ววฒน เพยรเกาะ นว. ๓๐๘๐ นนร. ธงชย ฤกษถนอม -

๓๐๕๐ นนร. อุดม นาวไิล กล. ๓๐๘๑ นนร. สมชาติ โชตินิคม นว.

๓๐๕๑ นนร. วนิยั ชนะคช - ๓๐๘๒ นนร. อสัวนั พงษท์อง นย.

๓๐๕๒ นนร. ฐานนัดร์ เขม็เพช็ร กล. ๓๐๘๓ นนร. เดชา ศุขใจ กล.

๓๐๕๓ นนร. พิบูลย์ กลุพงษ์ กล. ๓๐๘๔ นนร. ชวลิต ศุขะธรรม นว.ู ุ ุ

๓๐๕๔ นนร. ธวชัชยั                ดีท่ีสุด (ควรประดิษฐ)์ กล. ๓๐๘๕ นนร. สุทธิพร พลูเจริญ นว.

๓๐๕๕ นนร. ทววีฒิุ พงศพิ์พฒัน์ นว. ๓๐๘๖ นนร. พลงั ยิม้พานิชย์ -

๓๐๕๖ นนร. อานนท์ ดาระสวสัด์ิ นว. ๓๐๘๗ นนร. พิเนติ ศิริแกว้ นย.

๓๐๕๗ นนร. สรรเสริญ          หนูนิล (ทิพนาวารัตน์) นว. ๓๐๘๘ นนร. ชยัพร อุนรัตน์ -

๓๐๕๘ นนร. กิตตินนัท์ ศิรินาวนิ นว. ๓๐๘๙ นนร. สรรคช์ยั ธาํรงศรีสกลุ -

๓๐๕๙ นนร. ไตรขวญั กรีกลุ นย. ๓๐๙๐ นนร. พนัธ์ิศกัด์ิ ดาวกระจาย -

๓๐๖๐ นนร. บุญชยั มรินทร์พงษ์ นว. ๓๐๙๑ นนร. สมยัจรุง ประดบัแกว้ -

๓๐๖๑ นนร. อาํพล ฉววีรรณ นว. ๓๐๙๒ นนร. กมัพล จิระสถิตย์ กล.

๓๐๖๒ นนร. สุทธิพร สุธรรมพนัธ์ุ นว. ๓๐๙๓ นนร. พีระ วฒันมงคล นย.

๓๐๖๓ นนร. ประจิตร บุณยนิยม นย. ๓๐๙๔ นนร. ชุมพล มธุรส นว.

๓๐๖๔ นนร. วรีะพนัธ์ บางท่าไม้ พธ. ๓๐๙๕ นนร. กอบสิน คลา้ยมณี -

๓๐๖๕ นนร. ทรงวทิย์ ทรัพยอ์นนัต์ นย. ๓๐๙๖ นนร. เกษม สุขวฒันา ตร.

๖๖ นนร ธานินทร์ เวชสนิท ๙๗ นนร ณรงค์ ดาํขาํ ตร๓๐๖๖ นนร. ธานนทร เวชสนท - ๓๐๙๗ นนร. ณรงค ดาขา ตร.

๓๐๖๗ นนร. เชลง รุ่งแสงจนัทร์ นย. ๓๐๙๘ นนร. ปรีชา                        โฮมวงษ ์(ธรรมโม) ตร.

๓๐๖๘ นนร. รักษ์ ดวงรัตน์ - ๓๐๙๙ นนร. ไททศัน์ คมัภีระพนัธ์ุ ตร.

๓๐๖๙ นนร. ขวญัไชย จาตุวฒัน์ พธ.

๓๐๗๐ นนร. กฤษณ์ วงษช์ยัสมร นว.

พุทธศักราช ๒๕๑๘
( นนร.ร่น ๗๓)๓๐๗๐ นนร. กฤษณ วงษชยสมร นว.

๓๐๗๑ นนร. ณรงคย์ศ ปราการสมุทร นว. ๓๑๐๐ นนร. กาํจาย ปองเงิน กล.

๓๐๗๒ นนร. ศิริชยั เทียนศิริ นว. ๓๑๐๑ นนร. ชะนิล ศรีสวสัด์ิ กล.

๓๐๗๓ นนร. ดนยั จุลละสุขมุ นว. ๓๑๐๒ นนร. ภานุ                  สมุทรสาคร แพทย์

๓๐๗๔ นนร. สุพจน์ สวสัด์ินาวนิ พธ. ๓๑๐๓ นนร. มนตช์ยั กาทอง กล.

( นนร.รุน ๗๓)

๓๐๗๕ นนร. ทายาท ธีรานุตร์ กล. ๓๑๐๔ นนร. วเิลิศ สมาบติั นว.

๓๐๗๖ นนร. ชลิษฐ์ สักกวาที - ๓๑๐๕ นนร. สัมพนัธ์ สุนทรครุธ นว.

๓๐๗๗ นนร. ประจกัษ์ สันทดัเลขา นว. ๓๑๐๖ นนร. อธินาถ ปะจายะกฤตย์ กล.

๓๐๗๘ นนร. วรีะชยั รอดไสว กล. ๓๑๐๗ นนร. วทิยา ละออจนัทร์ กล.

๓๐๗๙ นนร. ทวี กาญจนวสุิทธ์ิ นว. ๓๑๐๘ นนร. อนนัต์ สดบัพจน์ -

๕๒
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๓๑๐๙ นนร ปรีชา              ศรีประจ่าง(ศรีกระจ่าง) กล ๓๑๔๐ นนร ทินกร ตณัฑากาศ กล๓๑๐๙ นนร. ปรชา              ศรประจาง(ศรกระจาง) กล. ๓๑๔๐ นนร. ทนกร ตณฑากาศ กล.

๓๑๑๐ นนร. ไชยณรงค์ ขาววเิศษ นว. ๓๑๔๑ นนร. ธีระพงษ์ มูลละ กล.

๓๑๑๑ นนร. ม่ิง อ่ิมวทิยา กล. ๓๑๔๒ นนร. เรืองพล แจง้จวบแกว้ นว.

๓๑๑๒ นนร. ววิฒัน์ สัญญฑิตย์ นว. ๓๑๔๓ นนร. ไพฑูรย์ ประสพสิน นว.

๓๑๑๓ นนร. วฑิูรย์ ตณัฑิกลุ อศ. ๓๑๔๔ นนร. นฤดม ชวนะเสน นว.ู ุ

๓๑๑๔ นนร. ดนยัศกัด์ิ กาญจนะวสิต นว. ๓๑๔๕ นนร. บาํรุง หลิมลาํยอง กล.

๓๑๑๕ นนร. ทนงศกัด์ิ รุ่งเจริญ นว. ๓๑๔๖ นนร. ภกัดี(คชวทัน์)  ประสานนิล นย.

๓๑๑๖ นนร. อนนัต์ เรืองภกัดี นว. ๓๑๔๗ นนร. ธงชยั(ชยัรัฐ)          พยอมหอม(ชยัวฒันภกัด์ิ) นว.

๓๑๑๗ นนร. พนัธ์ุศกัด์ิ(จกัรวฒัน์)  นกจนัทร์  นว. ๓๑๔๘ นนร. ไพร บวัหลวง นย.

๓๑๑๘ นนร. ปวติร รุจิเทศ นว. ๓๑๔๙ นนร. เธียรศิริ มนตไ์ตรเวศย์ นย.

๓๑๑๙ นนร. พิสุทธ์ิ ไข่สุวรรณ กล. ๓๑๕๐ นนร. อนุพงษ์ เอ่ียมสุโร นว.

๓๑๒๐ นนร. สิงขร ธีระสินธ์ุ กล. ๓๑๕๑ นนร. สานนท์ ผะเอม นว.

๓๑๒๑ นนร. ไกรวธุ วฒันธรรม นว. ๓๑๕๒ นนร. ทกัษิณ ฤกษส์ังเกตุ นว.

๓๑๒๒ นนร. วชิิต(ณฐัพล)  ศรีสมบูรณ์ นย. ๓๑๕๓ นนร. เทวญั บุญตานนท์ กล.

๓๑๒๓ นนร. เอกศกัด์ิ ทุกขสู์ญ นว. ๓๑๕๔ นนร. นพดล เรืองสมยั พธ.

๓๑๒๔ นนร. ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นว. ๓๑๕๕ นนร. ดุษฎี สังขปรีชา นว.

๓๑๒๕ นนร. วนัชยั ทว้มเสม กล. ๓๑๕๖ นนร. สงกรานต์ ต่อศรี กล.

๒๖ นนร สพจน์ คลงัวจิิตร อศ ๕๗ นนร ปิยพนัธ์ สรินทร์วงศ์ นย๓๑๒๖ นนร. สุพจน คลงวจตร อศ. ๓๑๕๗ นนร. ปยพนธ สุรนทรวงศ นย.

๓๑๒๗ นนร. ศิริพนัธ์ มีลกัษณะ นย. ๓๑๕๘ นนร. ศราวธุ สังขปรีชา นว.

๓๑๒๘ นนร. ธีรกลุ พิชยัจุมพล กล. ๓๑๕๙ นนร. ชยัสินธ์ุ ญาดี นว.

๓๑๒๙ นนร. นริส ประทุมสุวรรณ นว. ๓๑๖๐ นนร. ศกัด์ิสิทธ์ิ ยงัวจิิตร พธ.

๓๑๓๐ นนร. อนนัต์ จนัทร์ใย กล. ๓๑๖๑ นนร. ประศาสตร์ ปราณีสข นว.๓๑๓๐ นนร. อนนต จนทรใย กล. ๓๑๖๑ นนร. ประศาสตร ปราณสุข นว.

๓๑๓๑ นนร. ประพจน์ สีลาเขต พธ. ๓๑๖๒ นนร. ประพฤติพร อกัษรมตั นว.

๓๑๓๒ นนร. สมโภช แสงสายณัห์ กล. ๓๑๖๓ นนร. สุวตัถิ ชิตเดชะ นย.

๓๑๓๓ นนร. จีรพฒัน์ ปานสกณุ นว. ๓๑๖๔ นนร. ปัญญา วงษว์จิารณ์ นว.

๓๑๓๔ นนร. ต่อพนัธ์ มะนะ นว. ๓๑๖๕ นนร. รังสรรค์ ฤกษอ์นนัต์ -

๓๑๓๕ นนร. พงษเ์ทพ หนูเทพ นว. ๓๑๖๖ นนร. เบญจพร บวรสุวรรณ นว.

๓๑๓๖ นนร. ยงยทุธ รัฐประดิษฐ กล. ๓๑๖๗ นนร. อาํนวย ประพนัธ์ศิริ นว.

๓๑๓๗ นนร. วนิยั กล่อมอินทร์ นว. ๓๑๖๘ นนร. ปัญจวชัร์ วสุิทธิทรัพย์ นว.

๓๑๓๘ นนร. เกรียงเดช นอ้ยม่วง นว. ๓๑๖๙ นนร. ไชยา สุนทรนาค นว.

๓๑๓๙ นนร. จรินทร์ บุญเหมาะ อศ. ๓๑๗๐ นนร. กิจจา ปานเกษม กล.

๕๓
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๓๑๗๑ นนร อรณ ทองแท้ นย ๓๒๐๐ นนร มงคล สคนธเคหา นว๓๑๗๑ นนร. อรุณ ทองแท นย. ๓๒๐๐ นนร. มงคล สุคนธเคหา นว.

๓๑๗๒ นนร. ชะลอ(ชลลิต)  หม่ืนศรี นว. ๓๒๐๑ นนร. ธนา อารีนิจ นว.

๓๑๗๓ นนร. ธนิต มะกลํ่าทอง นว. ๓๒๐๒ นนร. สมชาย สุระภนัต์ นว.

๓๑๗๔ นนร. ไตรภพ พิชยักลุ นว. ๓๒๐๓ นนร. อดิเรก ชมภนุูช นว.

๓๑๗๕ นนร. รังสรรค์ โตอรุณ นว. ๓๒๐๔ นนร. อนุพงศ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา นว.ุ ุ ู ุ

๓๑๗๖ นนร. วรนิต ไชยหาญ นย. ๓๒๐๕ นนร. สายนัต์ ประสงคส์าํเร็จ นว.

๓๑๗๗ นนร. อาํนาจ ทบัเทศ กล. ๓๒๐๖ นนร. ปัญญา เลก็บวั นว.

๓๑๗๘ นนร. สุรพงษ์ อาํนรรฆสรเดช กล. ๓๒๐๗ นนร. กิติเวทย์ แดงมัน่คง นว.

๓๑๗๙ นนร. ธนู สุญาณเศรษฐกร นว. ๓๒๐๘ นนร. วรัิติ ไสยวรรณ นว.

๓๑๘๐ นนร. ชนินทร์ แสงเฟ่ือง นว. ๓๒๐๙ นนร. สมชาติ วพิิศมากลุ นว.

๓๑๘๑ นนร. ชลวตั ปีตะนีละผลิน - ๓๒๑๐ นนร. พิชเยนทร์ ตนัประเสริฐ กล.

๓๑๘๒ นนร. ดาํรงศศ์กัด์ิ ขนัทองดี               นย. ๓๒๑๑ นนร. อาํพล เท่ียงสกลุ นย.

๓๑๘๓ นนร. พฒันะ พิบูลทิพย์ พธ. ๓๒๑๒ นนร. สมภพ สุวทิยาลงัการ นว.

๓๑๘๔ นนร. สุวชิา กองจินดา พธ. ๓๒๑๓ นนร. บณัฑิตย์ โตถาวร นว.

๓๑๘๕ นนร. รุจ สุขมนสั - ๓๒๑๔ นนร. ชาญณรงค์ ถึงฝ่ัง -

๓๑๘๖ นนร. ปรีชา บวัผลิ นว. ๓๒๑๕ นนร. แมน(อคัรเดช)   นาคอ่อน นย.

๓๑๘๗ นนร. ปริญญา(ปริญสัณห์)  เทศศิริ  นย. ๓๒๑๖ นนร. สืบสมุทร สาครจนัทร์ นว.

๘๘ นนร กิตติพร เทศน นาวนิ นย ๒ ๗ นนร ธานี เฟ่ืองนคร นว๓๑๘๘ นนร. กตตพร เทศนะนาวน นย. ๓๒๑๗ นนร. ธาน เฟองนคร นว.

๓๑๘๙ นนร. นิสิต สุนทราณท์ นย. ๓๒๑๘ นนร. วพิากษ์ นอ้ยจินดา นว.

๓๑๙๐ นนร. พฤหสั รัชฎา นว. ๓๒๑๙ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ                  กาญจนธานินทร์ กล.

๓๑๙๑ นนร. สุรพล สถิตยเ์สถียร - ๓๒๒๐ นนร. สมศกัด์ิ(รักษพล)    ทองภกัดี นย.

๓๑๙๒ นนร. ชาคริต ชยัสิทธ์ิ พธ. ๓๒๒๑ นนร. จมพล                    ธีระสาสน์(ลมพิกานนท)์ นว.๓๑๙๒ นนร. ชาครต ชยสทธ พธ. ๓๒๒๑ นนร. จุมพล                    ธระสาสน(ลุมพกานนท) นว.

๓๑๙๓ นนร. วทิยา วงศภ์กัดี ตร. ๓๒๒๒ นนร. สุรินทร์ สวสัด์ิใหม่ กล.

๓๑๙๔ นนร. เอนก ส่งประเสริฐ ตร. ๓๒๒๓ นนร. รังสฤษฏ์ สัตยานุกลู นว.

๓๑๙๕ นนร. วสูิตร์ เสมทบัพระ ตร. ๓๒๒๔ นนร. ทวี พิกลุทอง นย.

๓๑๙๖ นนร. สุวฒัน์ ศรีคลอ้ ตร. ๓๒๒๕ นนร. ธีรพงษ(์ธีร์) อุปนิสากร นว.

๓๒๒๖ นนร. ศิริพงศ์ สุขเกษม นย.

( นนร.รุ่น ๗๔) ๓๒๒๗ นนร. สุรวทิย์ อาษานอก พธ.

๓๑๙๗ นนร. อโนทยั รัตตะรังสี กล. ๓๒๒๘ นนร. ธนะสาร ธารสุวรรณวงศ์ พธ.

๓๑๙๘ นนร. พลัลภ ทองระอา นว. ๓๒๒๙ นนร. สมเจตน์ วนัหวา่น กล.

พุทธศักราช ๒๕๑๙

๓๑๙๙ นนร. สุชีพ หวงัไมตรี นว. ๓๒๓๐ นนร. สุทธิไชย รังสิโรดมโ์กมล กล.
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๓๒๓๑ นนร ศภกร ปรกแกว้ กล ๓๒๖๒ นนร สมจิต เพชรทอง นว๓๒๓๑ นนร. ศุภกร ปรกแกว กล. ๓๒๖๒ นนร. สมจต เพชรทอง นว.

๓๒๓๒ นนร. วนิยั อินทรภกัด์ิ นว. ๓๒๖๓ นนร. สมเกียรติ เก้ือหนุน กล.

๓๒๓๓ นนร. ประดิษฐ์ สาํอางคอิ์นทร์ กล. ๓๒๖๔ นนร. สุวทิย์ ดีวงษ์ นย.

๓๒๓๔ นนร. อาคม(ธนกฤต) โรจนวภิาต   นว. ๓๒๖๕ นนร. มนู                           เรืองเสมา(เสียงเสนาะ) นย.

๓๒๓๕ นนร. พลูศกัด์ิ อุบลเทพชยั นว. ๓๒๖๖ นนร. พรชยั ป่ินทอง นว.ู ุ

๓๒๓๖ นนร. คมสรร บุษปะเวศ นว. ๓๒๖๗ นนร. ขวญั อ่ิมวทิยา กล.

๓๒๓๗ นนร. ชาติชาย ยวุรัตน์ นย. ๓๒๖๘ นนร. ชาลี สวา่งใจ พธ.

๓๒๓๘ นนร. ชาติชาย เวชอุดม(คาํดี) - ๓๒๖๙ นนร. พรศกัด์ิ(ไตรสิทธ์ิ) พนัธ์ุสิทธ์ิ นว.

๓๒๓๙ นนร. มานพ เขมน้งาน - ๓๒๗๐ นนร. ปรีชา พงศสุ์วรรณ นว.

๓๒๔๐ นนร. นพพร วฒิุรณฤทธ์ิ นย. ๓๒๗๑ นนร. นพดล กล่ินผกา กล.

๓๒๔๑ นนร. อาทร เคลือบมาศ นว. ๓๒๗๒ นนร. คเณศ คมสัน นย.

๓๒๔๒ นนร. สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ กล. ๓๒๗๓ นนร. เรวตั ตน้สมบูรณ์ นว.

๓๒๔๓ นนร. ปราโมทย์ สังฆคุณ พธ. ๓๒๗๔ นนร. นิกลู อินทรสุวรรณ กล.

์๓๒๔๔ นนร. สิริบุญ สุคนธมาน นย. ๓๒๗๕ นนร. เรืองชยั(สิทธิศกัด์ิ) แสงงาม นว.

๓๒๔๕ นนร. สมคิด ยิม้ประพนัธ์ กล. ๓๒๗๖ นนร. วชัรา พวงไสว นย.

๓๒๔๖ นนร. ตุลา เกตุษเฐียร กล. ๓๒๗๗ นนร. ชินวตัร พรหมเมตตา นย.

๓๒๔๗ นนร. อรรถพร บรมสุข นว. ๓๒๗๘ นนร. อคัคีหุต อยูส่อน -

๒๔๘ นนร พลวทิย์ เรืองเดช นว ๒๗๙ นนร นที เกิดสข๓๒๔๘ นนร. พลูวทย เรองเดช นว. ๓๒๗๙ นนร. นท เกดสุข -

๓๒๔๙ นนร. ประจวบ อ่อนตามธรรม นย. ๓๒๘๐ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ จาตกานนท์ นย.

๓๒๕๐ นนร. ชาลี มนตไ์ตรเวศย์ กล. ๓๒๘๑ นนร. คณีพล สงเจริญ นย.

๓๒๕๑ นนร. นิคม สติคราม นย. ๓๒๘๒ นนร. สุชาติ บุญญะสัญ กล.

๓๒๕๒ นนร. ชชัชยั โพธิพรรค นว. ๓๒๘๓ นนร. พร้อมสรรพ์ วฒฑกนก กล.๓๒๕๒ นนร. ชชชย โพธพรรค นว. ๓๒๘๓ นนร. พรอมสรรพ วฒุฑกนก กล.

๓๒๕๓ นนร. สุพรรณ เหมมาลา นว. ๓๒๘๔ นนร. วรวฒิุ จนัทรมะโน นย.

๓๒๕๔ นนร. บุญชิต พลูพิทกัษ์ นย. ๓๒๘๕ นนร. ภมิู สวยสุวรรณ นว.

๓๒๕๕ นนร. สุวรรณ ตนัสุวรรณรัตน์ นว. ๓๒๘๖ นนร. วรีะ(พาย)ุ เหลก็เพชร นย.

๓๒๕๖ นนร. สุชาติ ไชยหาญ กล. ๓๒๘๗ นนร. ศกัด์ิสรร ตาดทอง พธ.

๓๒๕๗ นนร. เผดิม เนินฉาย นว. ๓๒๘๘ นนร. อนุศาสน์ โตสิงห์ ตร.

๓๒๕๘ นนร. กิตติพงศ์ รุมาคม กล. ๓๒๘๙ นนร. วรีวทิย์ โปร่งจนัทึก ตร.

๓๒๕๙ นนร. วชิยั ดีรอด นย. ๓๒๙๐ นนร. สุรพล เครือเชา้ ตร.

๓๒๖๐ นนร. จตุพล เกษรบวั นย. ๓๒๙๑ นนร. สวสัด์ิชยั(พรภทัร์) จนัทรสุวานิชย์ ตร.

๓๒๖๑ นนร. สมศกัด์ิ            วาณิชยเ์จริญ นว.

๕๕
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๓๓๒๑ นนร นวพล ดาํรงพงศ์ นวพทธศักราช ๒๕๒๐ ๓๓๒๑ นนร. นวพล ดารงพงศ นว.

๓๓๒๒ นนร. ธานี ผดุผาด นว.

๓๒๙๒ นนร. เอกชยั ตรุศบรรจง กล. ๓๓๒๓ นนร. วสัพล จนัทประสิทธ์ิ นว.

๓๒๙๓ นนร. วรรณ์ลบ ทบัทิม นว. ๓๓๒๔ นนร. เจริญศกัด์ิ มารัตนะ นว.

๓๒๙๔ นนร. ภาณุ บุณยะวโิรจ นว. ๓๓๒๕ นนร. โฆสิต เจียมศุภกิตต์ นว.

พุทธศกราช ๒๕๒๐
( นนร.รุ่น ๗๕)

ุ ุ ุ

๓๒๙๕ นนร. ชีวนิ หวงัในธรรม กล. ๓๓๒๖ นนร. กฤษฎาภรณ์ พนัธุมโพธิ นว.

๓๒๙๖ นนร. วโิรจน์ ธนัวรักษกิ์จ นว. ๓๓๒๗ นนร. สิทธิพงษ์ เก้ือหนุน กล.

๓๒๙๗ นนร. วรีะชยั ผวิขาํ กล. ๓๓๒๘ นนร. สุรัตน์ชยั ดว้งสง นย.

๓๒๙๘ นนร. วนิยั วรัิชกลุ นว. ๓๓๒๙ นนร. บาํรุงรัก สรัคคานนท์ นย.

๓๒๙๙ นนร. สุรพงษ์ เผอืกนอ้ย กล. ๓๓๓๐ นนร. ยจุ พิจิตรชุมพล นว.

๓๓๐๐ นนร. วตัรกิจ ยกสวสัด์ิ กล. ๓๓๓๑ นนร. จิตติ คลอ้ยภยนัต์ นว.

๓๓๐๑ นนร. อารักษ์ แกว้เอ่ียม นว. ๓๓๓๒ นนร. จงกล มีจนัทร์ นว.

๓๓๐๒ นนร. พิเชฐ ตานะเศรษฐ นว. ๓๓๓๓ นนร. ปรัชญา กมุุท กล.

๓๓๐๓ นนร. ชวลิต ทิพยม์าศ นว. ๓๓๓๔ นนร. ไพโรจน์ อุ่นใจ นว.

๓๓๐๔ นนร. โอภาส บูรณสัมฤทธิ กล. ๓๓๓๕ นนร. นพดล ปัญญาโฉม นย.

๓๓๐๕ นนร. ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ นว. ๓๓๓๖ นนร. ฉลอง อินทรเสมา นว.

๓๓๐๖ นนร. ทววีฒิุ มนตไ์ตรเวศย์ นว. ๓๓๓๗ นนร. ธาดา วศิิษฏโสภณ อศ.

๗ นนร นฤดม แป้นเจริญ นว ๘ นนร ไชยชน อาทมาท กล๓๓๐๗ นนร. นฤดม แปนเจรญ นว. ๓๓๓๘ นนร. ไชยชนะ อาทมาท กล.

๓๓๐๘ นนร. ชาลี ส่องสวา่งธรรม กล. ๓๓๓๙ นนร. มนสั พ่ึงบา้นเกาะ นย.

๓๓๐๙ นนร. พฤทธิไชย สุวรรณดี กล. ๓๓๔๐ นนร. สาํเริง ทัง่จนัทร์แดง นว.

๓๓๑๐ นนร. ประยธุ ภู่เทียน นว. ๓๓๔๑ นนร. ดามพ์ ป่ินเฉลียว กล.

๓๓๑๑ นนร. ชชัวาลย์ มีสวสัด์ิ นว. ๓๓๔๒ นนร. พงษพ์นัธ์ ศรีสวรรณ์ นย.๓๓๑๑ นนร. ชชวาลย มสวสด นว. ๓๓๔๒ นนร. พงษพนธ ศรสุวรรณ นย.

๓๓๑๒ นนร. สมนึก อุระร่ืน - ๓๓๔๓ นนร. ธรรมนูญ เวทางคก์ลุ นย.

๓๓๑๓ นนร. สุรพล คุปตะพนัธ์ นว. ๓๓๔๔ นนร. เชาว์ นอ้ยภารา พธ.

๓๓๑๔ นนร. โสภณ วฒันมงคล นว. ๓๓๔๕ นนร. จารึก สมรรคบุตร กล.

๓๓๑๕ นนร. บุญเรือง หอมขจร นว. ๓๓๔๖ นนร. สมหมาย วงษจ์นัทร์ นว.

๓๓๑๖ นนร. เอกราช พรหมลมัภกั นว. ๓๓๔๗ นนร. นิเวช บุตรศรี นย.

๓๓๑๗ นนร. สุรศกัด์ิ เมธยาภา นว. ๓๓๔๘ นนร. สุกิตติ เสง่ียมพงษ์ นว.

๓๓๑๘ นนร. ลือชยั รุดดิษฐ์ นว. ๓๓๔๙ นนร. ศงักร พงษศิ์ริ นย.

๓๓๑๙ นนร. สุธีพงศ์ แกว้ทบั นว. ๓๓๕๐ นนร. อดิเรก สอนเสน่ห์ นย.

๓๓๒๐ นนร. วฒิุชยั สาริกาพนัธ์ นย. ๓๓๕๑ นนร. รัตนะ วงษาโรจน์ นย.

๕๖
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๓๓๕๒ นนร รัษฎางค์ ธีรเนตร นว ๓๓๘๓ นนร ประทีป เมืองนิล นย๓๓๕๒ นนร. รษฎางค ธรเนตร นว. ๓๓๘๓ นนร. ประทป เมองนล นย.

๓๓๕๓ นนร. กลา้หาญ เพช็รมีศรี นย. ๓๓๘๔ นนร. วฒิุศกัด์ิ คงนาวงั นย.

๓๓๕๔ นนร. เจียมศกัด์ิ จนัทร์เสนา นว. ๓๓๘๕ นนร. สุรัติ เหลืองอรุณ -

๓๓๕๕ นนร. สันติ เปาอินทร์ นย. ๓๓๘๖ นนร. เกรียงไกร ศุภมานพ นย.

๓๓๕๖ นนร. บรรพต เกิดภู่ นว. ๓๓๘๗ นนร. วฒันพล หยกพนัธ์งาม พธ.ู

๓๓๕๗ นนร. ธนพล วชิยัลกัขณา อศ. ๓๓๘๘ นนร. นาคินทร์      อิศรางกรู ณ อยธุยา กล.

๓๓๕๘ นนร. เกรียงเดช รัตนปัญญากลุ นย. ๓๓๘๙ นนร. ชฎิล นิสสัยพนัธ์ นย.

๓๓๕๙ นนร. ชาญวทิย์ อนคักลุ นย. ๓๓๙๐ นนร. สาํเริง ประทวน กล.

๓๓๖๐ นนร. ชลธิศ สุวรรณชฎ นย. ๓๓๙๑ นนร. วสันต์ บุญเนือง นว.

๓๓๖๑ นนร. นย. ๓๓๙๒ นนร. จรูญ กลุปราการ นย.

๓๓๖๒ นนร. ไชยศ สนธิไชย - ๓๓๙๓ นนร. จกัรกฤษณ์ เสขะนนัทน์ นว.

๓๓๖๓ นนร. ไตรรัตน์ รัชไชยบุญ นย. ๓๓๙๔ นนร. ไบรสิทธ์ิ ไชยศรี -

๓๓๖๔ นนร. วรีะ อุดมสรรพ์ นย. ๓๓๙๕ นนร. ณรงคเ์ดช วจิิตร -

นริศร์(ประภาสวฒิุ)  อินทรพรหม   

๓๓๖๕ นนร. ชยัวฒัน์ สาลีรัตน์ นว. ๓๓๙๖ นนร. เฉลิมพล มะลิวลัย์ ตร.

๓๓๖๖ นนร. พีระยทุธ บุญจาํรัส นย. ๓๓๙๗ นนร. เริงรณ รัตนวไิล ตร.

๓๓๖๗ นนร. ประธาน ธรรมมาสถิตย์ นย. ๓๓๙๘ นนร. ชาญณรงค์ จิตธรรมมา ตร.

๓๓๖๘ นนร. โฆษิต โพธิสิทธ์ิ นย. ๓๓๙๙ นนร. วรวฒิุ นิรัญราย ตร.

๖๙ นนร วรนารถ บญช่วยเหลือ กล พทธศักราช ๒๕๒๑๓๓๖๙ นนร. วรนารถ บุญชวยเหลอ กล.

๓๓๗๐ นนร. สุทธิพงส์ บุญลอย พธ.

๓๓๗๑ นนร. เกียรติกลุ เทียนสุวรรณ นย. ๓๔๐๐ นนร. บรรพต กาบคาํ -

๓๓๗๒ นนร. จรินทร์ อินทร์เมือง กล. ๓๔๐๑ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ วงศม์ณีโรจน์ กล.

๓๓๗๓ นนร. ปัญญา เปรมปรีด์ิ นย. ๓๔๐๒ นนร. คงคา  เปล่ียนปาน(เทพกญุชร) นว.

(  นนร.รุ่น ๗๖)

พุทธศกราช ๒๕๒๑

๓๓๗๓ นนร. ปญญา เปรมปรด นย. ๓๔๐๒ นนร. คงคา  ( ญุ ) นว.

๓๓๗๔ นนร. วรีะยทุธ กรรณสูตร พธ. ๓๔๐๓ นนร. พชัระ พุม่พิเชฏฐ์ นว.

๓๓๗๕ นนร. นพดล สุภากร นว. ๓๔๐๔ นนร. โอฬาร ประกอบสุข กล.

๓๓๗๖ นนร. ชาญณรงค(์ชชัชวนิ)  จิตตจ์าํนงค ์  นย. ๓๔๐๕ นนร. วรรณพล กล่อมแกว้ นว.

๓๓๗๗ นนร. โสภณ จงเรืองศรี กล. ๓๔๐๖ นนร. ปกรณ์ วานิช นว.

๓๓๗๘ นนร. ธวชัชยั สิงห์สาย พธ. ๓๔๐๗ นนร. ธนานพ สิรินิตย์ กล.

๓๓๗๙ นนร. ศิริศกัด์ิ เช้ือสาย นย. ๓๔๐๘ นนร. เทอดศกัด์ิ แทเ้ท่ียง กล.

๓๓๘๐ นนร. ปิติ วลัยะเพช็ร์ นว. ๓๔๐๙ นนร. สุรัตน์ บุญรอด นว.

๓๓๘๑ นนร. ชยัยศ ทบัเทศ นย. ๓๔๑๐ นนร. คาํรณ พิสณฑย์ทุธการ นว.

๓๓๘๒ นนร. ดิเรกลาภ ดวงอุไร นย. ๓๔๑๑ นนร. สหพงษ์ เครือเพช็ร กล.

๕๗
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๓๔๑๒ นนร ทิวา ดาราเมือง นว ๓๔๔๓ นนร วรีะ(กษิดิศ) อินทรวรัิตน์ นว๓๔๑๒ นนร. ทวา ดาราเมอง นว. ๓๔๔๓ นนร. วระ(กษดศ) อนทรวรตน นว.

๓๔๑๓ นนร. ชูศกัด์ิ ชูไพฑูรย์ นว. ๓๔๔๔ นนร. เกียรติชาย นาคสุขไพบูลย์ นย.

๓๔๑๔ นนร. ชาตรี ไตรสิงห์ นว. ๓๔๔๕ นนร. วรานนท์ สิทธิพิทกัษ์ นว.

๓๔๑๕ นนร. ธวชั นวลปลอด กล. ๓๔๔๖ นนร. อโณทยั นอบไทย นว.

๓๔๑๖ นนร. ทองสุข(ชยัพรรษ) ปองเจริญ  นว. ๓๔๔๗ นนร. ช่อฉตัร กระเทศ นว.ุ ญ

๓๔๑๗ นนร. วศิาล ปัณฑวงักรู นว. ๓๔๔๘ นนร. ทินวฒัน์ คมัภีระพนัธ์ุ นว.

๓๔๑๘ นนร. อรรณพ ถ่ินพงังา กล. ๓๔๔๙ นนร. วนัชยั จาํปาศิริ นย.

๓๔๑๙ นนร. ชูฤกษ์ บุญทศัน์ นย. ๓๔๕๐ นนร. จริญ ไชยศรี นย.

๓๔๒๐ นนร. สามารถ แดงดีเลิศ นว. ๓๔๕๑ นนร. เสรีภาพ สุขเจริญ นว.

๓๔๒๑ นนร. สุชา เค่ียมทองคาํ นว. ๓๔๕๒ นนร. ธงชยั ภุชงคป์ระเวศ นว.

๓๔๒๒ นนร. เบญญา บุญส่ง นว. ๓๔๕๓ นนร. มนตธ์รรม์ วงัแกว้ นว.

๓๔๒๓ นนร. อณุวฒั สัมภวะผล นว. ๓๔๕๔ นนร. อดิเรก พฒันมงคล นย.

๓๔๒๔ นนร. เดชดล ภู่สาระ นว. ๓๔๕๕ นนร. อดุลย์ สังขทิน กล.

๓๔๒๕ นนร. วรียทุธ ตุลวรรธนะ กล. ๓๔๕๖ นนร. ชาลี ขาวเกตุ นว.

๓๔๒๖ นนร. ยงยทุธ   พร่องพรมราด(พร้อมพรหมราช) นว. ๓๔๕๗ นนร. นาวี ฑีร์ฆะยศ นว.

๓๔๒๗ นนร. นภดล สาํราญ นว. ๓๔๕๘ นนร. ปนต สุขนิจรัญ พธ.

๓๔๒๘ นนร. พิสัย สุขวนั นย. ๓๔๕๙ นนร. พิชญพ์งศ์ หนองบวั นว.

๔๒๙ นนร เกรียงไกร อนนัตศานต์ นว ๔๖ นนร เอกสิทธ์ิ ถมยานาค กล๓๔๒๙ นนร. เกรยงไกร อนนตศานต นว. ๓๔๖๐ นนร. เอกสทธ ถมยานาค กล.

๓๔๓๐ นนร. สมนึก เปรมปราโมทย์ นว. ๓๔๖๑ นนร. สมชาย ปัญญาวฒัชิโล นว.

๓๔๓๑ นนร. ปกรณ์ ป่ันสวสัด์ิ กล. ๓๔๖๒ นนร. ศราวธุ วงศเ์งินยวง กล.

๓๔๓๒ นนร. ศนูยปื์น โสมภีร์ นว. ๓๔๖๓ นนร. ณรงคว์ทิย์ ชลายนนาวนิ พธ.

๓๔๓๓ นนร. สังคม รัตนางกร นว. ๓๔๖๔ นนร. จีระ เขียนวจิิตร กล.๓๔๓๓ นนร. สงคม รตนางกรู นว. ๓๔๖๔ นนร. จระ เขยนวจตร กล.

๓๔๓๔ นนร. อาคม แตงอ่อน นย. ๓๔๖๕ นนร. ธญัรัฐ เกตุทตั กล.

๓๔๓๕ นนร. วรีะชาติ ชั้นประเสริฐ นย. ๓๔๖๖ นนร. อนุชาติ บุญรอด พธ.

๓๔๓๖ นนร. ภุชงค ์         บุณยะวโิรจ(บุญคณาสันต)์ นว. ๓๔๖๗ นนร. ชยัพงษ์ คงปรีชา นว.

๓๔๓๗ นนร. วสันต์ สุภาสงวน นว. ๓๔๖๘ นนร. วฒิุพรรษ ภมิูสวสัด์ิ นว.

๓๔๓๘ นนร. วรัิตน์ ถาวรวงษ์ กล. ๓๔๖๙ นนร. เก้ือกลู พวัพานิช นว.

๓๔๓๙ นนร. ศุภเศรษฐ์ ศิริสังขไ์ชย นย. ๓๔๗๐ นนร. เสนิส ทงัสุบุตร นย.

๓๔๔๐ นนร. วฒิุชยั วรคุปต์ กล. ๓๔๗๑ นนร. กิติพงษ์ เรืองเดช กล.

๓๔๔๑ นนร. พิชิตชยั(ชยั) ซ่อมประดิษฐ(์วสุชีวานนท)์ กล. ๓๔๗๒ นนร. ยงยทุธ สุวรรณปรีดี นย.

๓๔๔๒ นนร. พีระศกัด์ิ พวัพนัธ์พงษ์ กล. ๓๔๗๓ นนร. นิกิตต์ิ ฑีร์ฆะยศ นว.
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๓๔๗๔ นนร เกรียงศกัด์ิ วงษสิ์นธวเิศษ นย ๓๕๐๕ นนร ธีระ ฑีร์ฆะยศ พธ๓๔๗๔ นนร. เกรยงศกด วงษสนธุวเศษ นย. ๓๕๐๕ นนร. ธระ ฑรฆะยศ พธ.

๓๔๗๕ นนร. เชาวลิต วฒิุวมิล นย. ๓๕๐๖ นนร. นพดล สุทธิเสริม -

๓๔๗๖ นนร. วพินัธ์ุ ชมะโชติ กล. ๓๕๐๗ นนร. ศกัดา พลูสวสัด์ิ ตร.

๓๔๗๗ นนร. สุธรรม อยูดี่ นย. ๓๕๐๘ นนร. ชวลิต  อาจอาสา (ชิดชอบ) ตร.

๓๔๗๘ นนร. ธีรวฒัน์ ศรีชลา พธ. ๓๕๐๙ นนร. ฤกษช์าย ฤกษเ์ลิศรบ ตร.

๓๔๗๙ นนร. ประกายพฤกษ ์ ศรีฟ้า นว. ๓๕๑๐ นนร. มานะ ปุยะกลุ ตร.

๓๔๘๐ นนร. ศุภพฒัพงษ ์ สุนสะธรรม กล. ๓๕๑๑ นนร. สุริยา ป่ินประดบั ตร.

๓๔๘๑ นนร. เกษม หวลบุตตา กล. ๓๕๑๒ นนร. อนุชาต ทองอาภรณ์ ตร.

๓๔๘๒ นนร. ศิวะ เหมวภิาต กล. พุทธศักราช ๒๕๒๒
๓๔๘๓ นนร. กิตติโศภณ  โตสมบติั นว.

๓๔๘๔ นนร. ไชยวฒัน์ ม่วงนอ้ย นย. ๓๕๑๓ นนร. เศวตนนัท์ ประยรูรัตน์ กล.

๓๔๘๕ นนร. เชาวลิต จาดฤทธ์ิ นย. ๓๕๑๔ นนร. นิพร สุขเกษตร นว.

๓๔๘๖ นนร. คมน์ วชิรกานต์ นย. ๓๕๑๕ นนร. พิษณุ สัญญฑิตย์ นว.

์ ่
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๓๔๘๗ นนร. จงกล มีสวสัด์ิ นว. ๓๕๑๖ นนร. วรุิฬ ป่ันโภชา กล.

๓๔๘๘ นนร. บรรจบ โพธ์ิแดง นว. ๓๕๑๗ นนร. วฒิุพงศ์ พงศสุ์วรรณ นว.

๓๔๘๙ นนร. ต่อศกัด์ิ วจิิตรโท พธ. ๓๕๑๘ นนร. มนตรี จึงมัน่คง นว.

๓๔๙๐ นนร. พิสิษฐ์ บรมสุข นย. ๓๕๑๙ นนร. พงศกร กวุานนท์ นว.

๔๙ นนร นพรัตน์ เลิศลํ้า นย ๕๒ นนร สขสวสัด์ิ สบายใจ นว๓๔๙๑ นนร. นพรตน เลศลา นย. ๓๕๒๐ นนร. สุขสวสด สบายใจ นว.

๓๔๙๒ นนร. ธเนศร์ มีบุญลือ - ๓๕๒๑ นนร. ไชยนนัท์ นนัทวทิย์ นว.

๓๔๙๓ นนร. อภิชาติ สุขเกษม กล. ๓๕๒๒ นนร. วศินสรรพ์ จนัทวรินทร์ นว.

๓๔๙๔ นนร. จตุพร ศุขเฉลิม กล. ๓๕๒๓ นนร. กตญัญู ศรีตงันนัท์ อศ.

๓๔๙๕ นนร. เสกสรร ผดงชีวติ กล. ๓๕๒๔ นนร. วรีะยทธ วงศเ์ทิดธรรม นว.๓๔๙๕ นนร. เสกสรร ผดุงชวต กล. ๓๕๒๔ นนร. วระยทุธ วงศเทดธรรม นว.

๓๔๙๖ นนร. กิตติ           แตงเจริญ  - ๓๕๒๕ นนร. วรวฒัน์ สุขชยั กล.

๓๔๙๗ นนร. พิสุทธ์ิศกัด์ิ  บูรณดิลก กล. ๓๕๒๖ นนร. บรรจง(รัชฐช์ยั)  จนัทร์ส่งเสริม  กล.

๓๔๙๘ นนร. วทิวสั สาครสินธ์ุ นย. ๓๕๒๗ นนร. วนิยั มณีพฤกษ์ อศ.

๓๔๙๙ นนร. ธนพนัธ์ุ นาคเวก - ๓๕๒๘ นนร. ภาวชิ (กนัตพิ์พฒัน์)  เทพกาญจนา  นว.

๓๕๐๐ นนร. กนก กระหม่อมทอง นย. ๓๕๒๙ นนร. ทวี ทองประยรู กล.

๓๕๐๑ นนร. มณฑล ภาคพลู - ๓๕๓๐ นนร. มงคล ประยรูศุข นย.

๓๕๐๒ นนร. ไพโรจน์ บุญชู - ๓๕๓๑ นนร. สมประสงค์ นิลสมยั นว.

๓๕๐๓ นนร. วรัญญู หร่ายเจริญ - ๓๕๓๒ นนร. นพรัตน์ ถดัทะพงษ์ นว.

๓๕๐๔ นนร. เทวราช มงักร พธ. ๓๕๓๓ นนร. วชิยทุธ จงพยหุะ กล.
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๓๕๓๔ นนร ทศพล ผลดี นย ๓๕๖๕ นนร สทธิชาติ เขม็อนสข กล๓๕๓๔ นนร. ทศพล ผลด นย. ๓๕๖๕ นนร. สุทธชาต เขมอนุสุข กล.

๓๕๓๕ นนร. เอก สารสาส กล. ๓๕๖๖ นนร. ประมุข อินทรประเสริฐ นย.

๓๕๓๖ นนร. ลือชยั ศรีเอ่ียมกลู นว. ๓๕๖๗ นนร. สมชาย ณ บางชา้ง นว.

๓๕๓๗ นนร. วรพล ทองปรีชา นว. ๓๕๖๘ นนร. รณรงค์ สิทธินนัทน์ นย.

๓๕๓๘ นนร. สถาพร ยิม้แยม้สุข กล. ๓๕๖๙ นนร. ไกรศรี เกษร นว.

๓๕๓๙ นนร. สิทธิพร มาศเกษม นว. ๓๕๗๐ นนร. สุรพงษ์ พรหมแพทย์ นย.

๓๕๔๐ นนร. เอกอรรถ ศิลปาจารย์ นย. ๓๕๗๑ นนร. มนฉาน บุญญภทัโร กล.

๓๕๔๑ นนร. บณัฑิตย์ จนัทโรจวงศ์ นว. ๓๕๗๒ นนร. บณัฑิต วงษท์องดี พธ.

๓๕๔๒ นนร. สุพจน์ ภู่ระหงษ์ นว. ๓๕๗๓ นนร. กฤษณ์ ศรีสัมฤทธ์ิ กล.

๓๕๔๓ นนร. ปัญญา คลงัแกว้ กล. ๓๕๗๔ นนร. เสนีย์ มชัฌิมวงศ์ นว.

๓๕๔๔ นนร. ไพบูลย์ เปาโรหิตย์ นย. ๓๕๗๕ นนร. จกัรกฤช มะลิขาว อศ.

๓๕๔๕ นนร. สุรภกัด์ิ ธาราจนัทร์ นว. ๓๕๗๖ นนร. ยรรยงค์ ป่ินวถีิ นย.

๓๕๔๖ นนร. ชนินทร์ ผดุงเกียรติ นว. ๓๕๗๗ นนร. ปริญญา มีลกัษณะ พธ.

ิ ิ ิ ิ์๓๕๔๗ นนร. วราณติั วรรธนผล กล. ๓๕๗๘ นนร. อภิสิทธิ สุนทรเรขา นย.

๓๕๔๘ นนร. พงษศ์กัด์ิ จุลกาญจน์ นว. ๓๕๗๙ นนร. อาณติั วทุธิฉาย นย.

๓๕๔๙ นนร. อวหิิงส์ จนัทสิงห์ กล. ๓๕๘๐ นนร. เอกสิทธ์ิ รอดอยู่ กล.

๓๕๕๐ นนร. ภมิูพนัธ์ นิลกาํแหง นย. ๓๕๘๑ นนร. เนตร สัจจวาณิชย์ กล.

๓๕๕๑ นนร เจริญพล คม้ราษี นว ๓๕๘๒ นนร พิชิต วาดวารี นย๓๕๕๑ นนร. เจรญพล คุมราษ นว. ๓๕๘๒ นนร. พชต วาดวาร นย.

๓๕๕๒ นนร. พงศชาญ เพช็รเทศ นว. ๓๕๘๓ นนร. กวี องคะศิลป์ กล.

๓๕๕๓ นนร. เชษฐา ใจเป่ียม นว. ๓๕๘๔ นนร. อนุชาติ อินทรเสน นว.

๓๕๕๔ นนร. คารพ แหลมคม นว. ๓๕๘๕ นนร. พชัรพงค์ สุขอร่าม กล.

๓๕๕๕ นนร. บวร มทัวานุกลู นว. ๓๕๘๖ นนร. ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ นว.ุ ู ู

๓๕๕๖ นนร. ปรีชา สมสุขเจริญ อศ. ๓๕๘๗ นนร. เลิศศกัด์ิ พนัธ์ุพยคัฆ์ พธ.

๓๕๕๗ นนร. พีระศกัด์ิ ศิลปกิจ พธ. ๓๕๘๘ นนร. วสันต์ หร่ังรวมมิตร์ กล.

๓๕๕๘ นนร. พิมล ภู่เจริญ นย. ๓๕๘๙ นนร. ก่อเกียรติ ป้ันดี นว.

๓๕๕๙ นนร. ชาติชาย ศรีวรขาน นว. ๓๕๙๐ นนร. วรัิตน์(กิตติโชติ)  วงัแกว้หิรัญ พธ.

๓๕๖๐ นนร. นรินทร การสมลาภ นย. ๓๕๙๑ นนร. วโิรจน์ เหลือวงศ์ -

๓๕๖๑ นนร. ดาํรงค ์(พีระ) อดุลยาศกัด์ิ นว. ๓๕๙๒ นนร. ไชยวฒิุ นาวกิาญจนะ อศ.

๓๕๖๒ นนร. วฒิุศาสตร์ ชวนะ กล. ๓๕๙๓ นนร. กิตติศกัด์ิ บุณยเ์พ่ิม พธ.

๓๕๖๓ นนร. ตนยั สุวรรณกนิษฐ์ - ๓๕๙๔ นนร. จรัญ กลุปราการ พธ.

๓๕๖๔ นนร. ศิริชยั เนยทอง อศ. ๓๕๙๕ นนร. รัฐเดช จุลวฒิุ -

๖๐
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๓๕๙๖ นนร. โกเมศ สะอาดเอยม นย. ๓๖๒๗ นนร. วราห แทนขา นว.

๓๕๙๗ นนร. เอนก อนัสุขสันต์ นย. ๓๖๒๘ นนร. มนสัวี บูรณพงศ์ นว.

๓๕๙๘ นนร. วจิิตร พนัธุรังษี พธ. ๓๖๒๙ นนร. ศราวธุ ก่ิงมณี พธ.

๓๕๙๙ นนร. คมสัน เปรมกมล นย. ๓๖๓๐ นนร. สถาพร เทียนถาวร -

๓๖๐๐ นนร. ธนวฒัน์ เหลืองทองคาํ พธ. ๓๖๓๑ นนร. กิตติ แนบเกษร -

๓๖๐๑ นนร. สกล โตจาํเริญ นว. ๓๖๓๒ นนร. จิรศกัด์ิ เมืองวฒัน์ นย.

๓๖๐๒ นนร. อชัฌบูรณ์ เซ็นพานิช นว. ๓๖๓๓ นนร. พลัลภ งามบุญ กล.

๓๖๐๓ นนร. คณบดี ศิริเรือง พธ. ๓๖๓๔ นนร. มานิต โกสีย์ กล.

๓๖๐๔ นนร. สันติ บุญนุช พธ. ๓๖๓๕ นนร. สุชาติ(อุทยั) โสฬศ กล.

๓๖๐๕ นนร. วศิน บุญเนือง นว. ๓๖๓๖ นนร. ชวาลย์ เพญ็พานิช ตร.

๓๖๐๖ นนร. อาคม ภู่สุวรรณ์ นย. ๓๖๓๗ นนร. ดนยั ผงทอง ตร.

๓๖๐๗ นนร. ทรงพล ศรีสาํอาง นว. ๓๖๓๘ นนร. ถาวร ถินถาวร ตร.

๓๖๐๘ นนร. ไพรัตน์ พิกลุขาว พธ. ๓๖๓๙ นนร. สหภมิู สง่าเมือง ตร.

์ โ ์ ิ ์ ี๓๖๐๙ นนร. วรงกรณ์ โอสถานนท์ นว. ๓๖๔๐ นนร. สุวทิย์ สาลีผล ตร.

๓๖๑๐ นนร. วรีะพงษ ์        กองจนัทร์ดี (ศรัณยเูศรษฐ)์  กล. ๓๖๔๑ นนร. ชาติชาย ชาติเวช ตร.

๓๖๑๑ นนร. สาโรช พ่ึงพานิชย์ นย. ๓๖๔๒ นนร. ธวชัชยั ไทรกระจ่าง ตร.

๓๖๑๒ นนร. สกล สิริปทุมรัตน์ กล.

๓๖๑๓ นนร สทธิพงษ์ อนนัตชยั นย
พุทธศักราช ๒๕๒๓

( นนร ร่น ๗๘)๓๖๑๓ นนร. สุทธพงษ อนนตชย นย.

๓๖๑๔ นนร. ไพชยนต์ จกัรกลม นว. ๓๖๔๓ นนร. บุญฤทธ์ิ โผกรุด กล.

๓๖๑๕ นนร. วชัรพงษ์ ศศิธร นย. ๓๖๔๔ นนร. วรีะเดช สุวรรณลกัษณ์ แพทย์

๓๖๑๖ นนร. กิตติคุณ นาคสุก นย. ๓๖๔๕ นนร. อรัญ นาํผล นว.

๓๖๑๗ นนร. นภดล(อรรณพ)  ยอดโตมร นย. ๓๖๔๖ นนร. พิชิต ตาระกา พธ.

( นนร.รุน ๗๘)

นนร. นภดล(อรรณพ)  ยอดโตมร นย. ๓๖๔๖ นนร. พชต ตาระกา พธ.

๓๖๑๘ นนร. พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ นว. ๓๖๔๗ นนร. เกรียงศกัด์ิ พกุาวรรณ นว.

๓๖๑๙ นนร. วรภพ สภานนท์ พธ. ๓๖๔๘ นนร. เสย(เสริม) มัน่คง นว.

๓๖๒๐ นนร. ภานพ เนตรายน พธ. ๓๖๔๙ นนร. วนัชยั      เผอืกบางนา(ทรงเมตตา) นว.

๓๖๒๑ นนร. อภิชยั คลา้ยแกว้ นว. ๓๖๕๐ นนร. ธาํรงค์ เทียมเมฆ นว.

๓๖๒๒ นนร. อุชลิต นิงสานนท์ นย. ๓๖๕๑ นนร. วธินรัชต์ คชเสนี นว.

๓๖๒๓ นนร. ดิศร ศกัด์ิสมบูรณ์ นย. ๓๖๕๒ นนร. ธานี แกว้เกา้ นว.

๓๖๒๔ นนร. อธิชยั(พิทกัษพ์ล)  ยวุนะศิริ - ๓๖๕๓ นนร. บรรพต เนตรกระจ่าง นว.

๓๖๒๕ นนร. สายณัห์ ไอยรารัตน์ นย. ๓๖๕๔ นนร. มนตรี สิขเรศ กล.

๓๖๒๖ นนร. วาสเทพ แพทยานนท์ พธ. ๓๖๕๕ นนร. เสรี เพียซา้ย นว.
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๓๖๕๖ นนร กาญจน์ ดีอบล นว ๓๖๘๗ นนร มาศพนัธ์ ถาวรามร นว๓๖๕๖ นนร. กาญจน ดอุบล นว. ๓๖๘๗ นนร. มาศพนธุ ถาวรามร นว.

๓๖๕๗ นนร. ตนยั ภู่รอด กล. ๓๖๘๘ นนร. วฒิุพงศ์ ทองกลู นว.

๓๖๕๘ นนร. ชุมศกัด์ิ นาควจิิตร นว. ๓๖๘๙ นนร. อดินนัท์ สุนทรารักษ์ นว.

๓๖๕๙ นนร. หิรัญ นาคทอง นว. ๓๖๙๐ นนร. สมศกัด์ิ แจ่มแจง้ กล.

๓๖๖๐ นนร. ศิริชยั พุม่เพญ็ นว. ๓๖๙๑ นนร. ปรารถนา ทองศิริ นย.

๓๖๖๑ นนร. ภราดร พวงแกว้ นว. ๓๖๙๒ นนร. สุทธินนัท์ หตัถวงษ์ นว.

๓๖๖๒ นนร. วโิรจน์(วฒันชยั)  อ่ิมเอม กล. ๓๖๙๓ นนร. สุพจน์ สายวงคปั์ญญา นว.

๓๖๖๓ นนร. มนตรี รอดวเิศษ นว. ๓๖๙๔ นนร. เจน จาํปาทอง พธ.

๓๖๖๔ นนร. สมพงษ์ บุญดว้ยลาน นว. ๓๖๙๕ นนร. อรรณพ เยาวสาํลี กล.

๓๖๖๕ นนร. ไพศาล เฮงจิตตระกลู กล. ๓๖๙๖ นนร. อคัรพล อรุณฤกษ์ กล.

๓๖๖๖ นนร. อภิชาติ   เมฆหมอก (ปัญญากิตติวฒัน์)  นว. ๓๖๙๗ นนร. บญัชา บวัรอด นว.

๓๖๖๗ นนร. อนุชา นาคทบัทิม นย. ๓๖๙๘ นนร. ศุภชยั รอดเรืองศรี นว.

๓๖๖๘ นนร. นนัทพล มาลารัตน์ นว. ๓๖๙๙ นนร. ปริญญา รักวาทิน กล.

ป ิ ์ ี ื่ ์๓๖๖๙ นนร. ประดิษฐ ์(ภรเดช)   คะชา นว. ๓๗๐๐ นนร. ชาตรี ชืนมนุษย์ กล.

๓๖๗๐ นนร. วชิรพร วงศน์ครสวา่ง กล. ๓๗๐๑ นนร. ทศพล ชาํนาญวทิย์ นย.

๓๖๗๑ นนร. สมศกัด์ิ ศรีสุข นว. ๓๗๐๒ นนร. สุทธิชาติ ธนูสิงห์ นย.

๓๖๗๒ นนร. รณภพ กาญจนพนัธ์ุ นว. ๓๗๐๓ นนร. กิตติศกัด์ิ พลายพนัธ์ุ นว.

๓๖๗๓ นนร ทวศีกัด์ิ ชินวรณ์ นว ๓๗๐๔ นนร ธานินทร์ อินทรจินดา กล๓๖๗๓ นนร. ทวศกด ชนวรณ นว. ๓๗๐๔ นนร. ธานนทร อนทรจนดา กล.

๓๖๗๔ นนร. ไชยา ปัญจมาลา นว. ๓๗๐๕ นนร. วทิวสั สุนทรนนัท์ กล.

๓๖๗๕ นนร. ชุตินธร ทตัตานนท์ นว. ๓๗๐๖ นนร. ปรัชญา กญัวมิล กล.

๓๖๗๖ นนร. กฤชพล เรียงเลก็จาํนงค์ นว. ๓๗๐๗ นนร. ชนะ พทุธทองศรี นว.

๓๖๗๗ นนร. สรวฒิ เสมรวณิช กล. ๓๗๐๘ นนร. นิตินาท ปิณฑะสิริ กล.๓๖๗๗ นนร. สุรวฒุ เสมรวณช กล. ๓๗๐๘ นนร. นตนาท ปณฑะสร กล.

๓๖๗๘ นนร. สมบูรณ์ โรงสะอาด นว. ๓๗๐๙ นนร. สมคัร ปุระโน กล.

๓๖๗๙ นนร. พินิจ ช่ืนรุ่ง นว. ๓๗๑๐ นนร. สรไกร สิริกรรณะ นย.

๓๖๘๐ นนร. วโิรจน์ นิลพงษ์ กล. ๓๗๑๑ นนร. ชยัยทุธ ยกเล่ือน นย.

๓๖๘๑ นนร. ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ กล. ๓๗๑๒ นนร. ววิฒัน์ ทองอมัพร นย.

๓๖๘๒ นนร. ธวชัชยั ศิวายพราหมณ์ นย. ๓๗๑๓ นนร. สมชาย แท่นนิล นว.

๓๖๘๓ นนร. ไพโรจน์ ศรีมงคล นว. ๓๗๑๔ นนร. สามารถ ศรีสวสัด์ิ นว.

๓๖๘๔ นนร. สุเมธ ยาวะโนภาส นว. ๓๗๑๕ นนร. พลวตั ดารานนท์ นย.

๓๖๘๕ นนร. อนุสรณ์ ศรีศิริวบิูลย์ นว. ๓๗๑๖ นนร. เอกชยั อมาตยกลุ กล.

๓๖๘๖ นนร. ธีรกลุ กาญจนะ นว. ๓๗๑๗ นนร. เรวตั อุบลรัตน์ นว.
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๓๗๑๘ นนร จมพล ศิริรัตน์ กล ๓๗๔๙ นนร ศิริมิตร ธรรมสวรรณ -๓๗๑๘ นนร. จุมพล ศรรตน กล. ๓๗๔๙ นนร. ศรมตร ธรรมสุวรรณ

๓๗๑๙ นนร. วรวฒิุ วงศสิ์นธน กล. ๓๗๕๐ นนร. ประเทือง ศรีละมนตรี ตร.

๓๗๒๐ นนร. กิตติ ยศไกร กล. ๓๗๕๑ นนร. ชาญวทิย์ ถนอมสิน ตร.

๓๗๒๑ นนร. ประชาชาติ   ศิริสวสัด์ิ นว. ๓๗๕๒ นนร. นิกร ฉนัทะกลู ตร.

๓๗๒๒ นนร. ไพชยนัตร์ การะเจดีย์ นย. ๓๗๕๓ นนร. จิระชยั แดงมาดี ตร.

๓๗๒๓ นนร. สุจริต คล่องอกัขระ กล. ๓๗๕๔ นนร. สุวทิย์ โกวฑูิรย์ ตร.

๓๗๒๔ นนร. ศกัด์ิชยั ล่าโสตร์ นว. ๓๗๕๕ นนร. ธานี ธูปเทียนรัตน์ ตร.

๓๗๒๕ นนร. สถิร เปล่ียนประสิทธ์ิ กล. ๓๗๕๖ นนร. ศกัด์ิระพี พ่ึงรุ่ง ตร.

๓๗๒๖ นนร. สุรเนตร ไทยานนท์ กล. พุทธศักราช ๒๕๒๔
๓๗๒๗ นนร. กมลศกัด์ิ พรหมประยรู กล.

๓๗๒๘ นนร. สุทธิพงษ์ จิตรสุข กล. ๓๗๕๗ นนร. สมยั ใจอินทร์ กล.

๓๗๒๙ นนร. สราวฒิุ ใจช้ืน กล. ๓๗๕๘ นนร. เกริกไชย วจนาภรณ์ นว.

๓๗๓๐ นนร. เลอศกัด์ิ คชนนัทน์ นย. ๓๗๕๙ นนร. สุชยั แสแสงสีรุ้ง นว.

ิ ิ ี ์ ์

(  นนร.รุ่น ๗๙)

๓๗๓๑ นนร. จาริก พวัพานิช นย. ๓๗๖๐ นนร. อตัตะวร์ี ทกัษรานุพงศ์ กล.

๓๗๓๒ นนร. บณัฑิต สุนทรธนวจัน์ นย. ๓๗๖๑ นนร. นิรุทธชยั คลา้ยโพธ์ิทอง นว.

๓๗๓๓ นนร. วทิยา จนัทรคติ พธ. ๓๗๖๒ นนร. สุวทิย์ พลูทศัฐาน กล.

๓๗๓๔ นนร. สุทิน(ชยัพฒันา)  อุทยัทิศ นย. ๓๗๖๓ นนร. บงกช ขยนัการ กล.

๓๗๓๕ นนร วศิณ สร้างวงศใ์หม่ นว ๓๗๖๔ นนร อาํนวย ทองรอด นว๓๗๓๕ นนร. วศณุ สรางวงศใหม นว. ๓๗๖๔ นนร. อานวย ทองรอด นว.

๓๗๓๖ นนร. บญัชา ดาวสุข นย. ๓๗๖๕ นนร. สุเทพ ลิมปนนัทว์ดี นว.

๓๗๓๗ นนร. อนุชา สกณุา กล. ๓๗๖๖ นนร. อนนัต์ ชยัคุณสมบติั นว.

๓๗๓๘ นนร. ปริญญาธรรม  พลูพิทกัษธ์รรม    นย. ๓๗๖๗ นนร. กอ้งเกียรติ สัจวฒิุ นว.

๓๗๓๙ นนร. ไพศาล นพจินดา กล. ๓๗๖๘ นนร. อรรถพล เพชรฉาย นว.

๓๗๔๐ นนร. วนัชยั จุลมนต์ นย. ๓๗๖๙ นนร. กฤษดา ประพฤติธรรม นว.

๓๗๔๑ นนร. ปารเมศ ปริวรรตภาษา กล. ๓๗๗๐ นนร. ภิญโญ โตเล้ียง นว.

๓๗๔๒ นนร. พิชิต ภยูานนท์ - ๓๗๗๑ นนร. พลัลภ เขมน้งาน กล.

๓๗๔๓ นนร. วชัรา จนัทนาคม กล. ๓๗๗๒ นนร. ภวูดล สวา่งแสง อศ.

๓๗๔๔ นนร. ปิยะพล ทัง่กรณ์ - ๓๗๗๓ นนร. เชษฐา              ใจกวา้ง(เหรียญรักวงศ)์  นว.

๓๗๔๕ นนร. ชยาวธุ สงวนเช้ือ พธ. ๓๗๗๔ นนร. สุทธินนัท์ สมานรักษ์ นว.

๓๗๔๖ นนร. ชนสิษฎ์ วฒันวรางกรู - ๓๗๗๕ นนร. ธนสาร ศรีจนัทร์ กล.

๓๗๔๗ นนร. นรินทร์ พรรณพฒัน์ - ๓๗๗๖ นนร. อานนท์ วายวานนท์ อศ.

๓๗๔๘ นนร. นรินทร์ รักเสนาะ - ๓๗๗๗ นนร. ธิติ นาวานุเคราะห์ กล.
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๓๗๗๘ นนร เฉลิมพล ธรรมเมธา กล ๓๘๐๙ นนร บริพฒัน์(ดลยพฒัน์)  จงประเสริฐ(ลอยรัตน์) นว๓๗๗๘ นนร. เฉลมพล ธรรมเมธา กล. ๓๘๐๙ นนร. บรพฒน(ดุลยพฒน)  จงประเสรฐ(ลอยรตน) นว.

๓๗๗๙ นนร. ภาณุฤทธ์ิ ยกุตะทตั กล. ๓๘๑๐ นนร. สามารถ ปราโมทย์ นย.

๓๗๘๐ นนร. สายชล รอดถนอม นว. ๓๘๑๑ นนร. สสิกร ช่ืนชุ่ม พธ.

๓๗๘๑ นนร. อกนิษฐ์ จินตนุกลู นว. ๓๘๑๒ นนร. สิทธิศกัด์ิ ศิริวฒัน์ นย.

๓๗๘๒ นนร. จตุรงค์ ดีพ่ึงตน นย. ๓๘๑๓ นนร. กวี ประยงคแ์ยม้ นว.

๓๗๘๓ นนร. ธีระพล พ่ึงพฒัน์ นว. ๓๘๑๔ นนร. เกรียงไกร ไกรลกัษณ์ พธ.

๓๗๘๔ นนร. ระพีพงษ์ โสวรรณ นว. ๓๘๑๕ นนร. สมชาย ม่วงขาว นว.

๓๗๘๕ นนร. สุเทพ บุรณศิริ นย. ๓๘๑๖ นนร. สรายทุธ์ิ ทบัเทศ กล.

๓๗๘๖ นนร. ธนากร แจง้จิตร กล. ๓๘๑๗ นนร. วเิชียร จนัทร์บุตร นย.

๓๗๘๗ นนร. จีระพงษ(์รัชตะ)  ผกาฟุ้ ง นว. ๓๘๑๘ นนร. มานพ เกตุประจกัษ์ นย.

๓๗๘๘ นนร. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ นว. ๓๘๑๙ นนร. ยทุธนา สังขปรีชา นว.

๓๗๘๙ นนร. สายบวั มีมงคล นย. ๓๘๒๐ นนร. อภิรักษ์ กล่ินหม่น นย.

๓๗๙๐ นนร. ยทุธศิลป์ จงเจือกลาง นว. ๓๘๒๑ นนร. ธวชัชยั แดงมาศ กล.

ิ ิ ์ ป้ ี๓๗๙๑ นนร. สมชาติ สะตะ นว. ๓๘๒๒ นนร. วเิชษฐ์ ปันมณี กล.

๓๗๙๒ นนร. พิเศษ ขนัแขง็ นว. ๓๘๒๓ นนร. นิพนธ์ รัตนะเหล่ียม กล.

๓๗๙๓ นนร. วฒิุชยั สายเสถียร นว. ๓๘๒๔ นนร. ธราพล นนทวาทิต กล.

๓๗๙๔ นนร. กฤษดา(ณพ)  พรรณเชษฐ์ นว. ๓๘๒๕ นนร. จรัญ อินทร์เมือง กล.

๓๗๙๕ นนร ทรงวฒิ บญอินทร์ นว ๓๘๒๖ นนร วรัิช แพหมอ นย๓๗๙๕ นนร. ทรงวฒุ บุญอนทร นว. ๓๘๒๖ นนร. วรช แพหมอ นย.

๓๗๙๖ นนร. มนตเ์ดช พวัไพบูลย์ อศ. ๓๘๒๗ นนร. วรีะพล สิทธิจิตร นย.

๓๗๙๗ นนร. สุรนนัท์ แสงรัตนกลู นว. ๓๘๒๘ นนร. วเิชียร ชยัสวสัด์ิ กล.

๓๗๙๘ นนร. นฤพล เกิดนาค นว. ๓๘๒๙ นนร. อนุชา เอ่ียมสุโร นว.

๓๗๙๙ นนร. วฒิุพร มฤทธิดา นย. ๓๘๓๐ นนร. นพดล อรรคราช กล.ุ ฤ

๓๘๐๐ นนร. อภิรมย์ เงินบาํรุง กล. ๓๘๓๑ นนร. ธานินทร์ ทิพยโ์ส กล.

๓๘๐๑ นนร. อุดม ประตาทะยงั นว. ๓๘๓๒ นนร. ศุภวทิย์ ทิพเลิศ กล.

๓๘๐๒ นนร. ภราดร พิมพส์ักกะ นย. ๓๘๓๓ นนร. ชาญชยั ช่ืนเจริญทรัพย์ นว.

๓๘๐๓ นนร. พงษส์ันต์ สมยัคมสัน กล. ๓๘๓๔ นนร. เทพฤทธ์ิ กลัน่กลา้ พธ.

๓๘๐๔ นนร. วนิยั สุขต่าย นว. ๓๘๓๕ นนร. ปลอดภยั มะม่วงแกว้ นย.

๓๘๐๕ นนร. วรพงษ์ ทองเรือง นย. ๓๘๓๖ นนร. รักชาติ สุริยอมัพร กล.

๓๘๐๖ นนร. ภทัรชยั ไทยสยาม นว. ๓๘๓๗ นนร. สุทธิศกัด์ิ บุตรนาค กล.

๓๘๐๗ นนร. ศุภชยั(ธนาชยั)  นพพงษากิจ พธ. ๓๘๓๘ นนร. ไพฑูรย์ เพญ็ต่าย นย.

์๓๘๐๘ นนร. สาํเริง จนัทร์โส นว. ๓๘๓๙ นนร. ขวญัชยั โพธ์ิอุไร -
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๓๘๔๐ นนร เบญญา นาวานเคราะห์ นว ๓๘๗๑ นนร อาํนาจ อ่อนกล่ิน ตร๓๘๔๐ นนร. เบญญา นาวานุเคราะห นว. ๓๘๗๑ นนร. อานาจ ออนกลน ตร.

๓๘๔๑ นนร. สาโรจน์ บุญทบั นย. ๓๘๗๒ นนร. วรีะวทิย ์           รัตนปริญญานนท์ ตร.

๓๘๔๒ นนร. นพดล ฐิตวฒันะสกลุ นย. ๓๘๗๓ นนร. ขจรยศ เก้ือหนุน ตร.

๓๘๔๓ นนร. พิชญ์ สัตยมานะ กล. ๓๘๗๔ นนร. วรีะศกัด์ิ อกัษรพนัธ์ุ ตร.

๓๘๔๔ นนร. กษิฑิต ไกรสมสุข กล. ๓๘๗๕ นนร. ประจกัษ์ ศรีวรรธนะ ตร.

๓๘๔๕ นนร. อคัรพนัธ์ุ อรุณฤกษ์ กล.

๓๘๔๖ นนร. บญัชา พนัธ์ุโภคา กล.

๓๘๔๗ นนร. บารมี มัน่สัมฤทธ์ิ นย. ๓๘๗๖ นนร. สาคร ป่ันเมืองปัก นว.

๓๘๔๘ นนร. วบิูล เลขนาวนิ พธ. ๓๘๗๗ นนร. เฉลิมพล เตชะทวกีลุ พธ.

พุทธศักราช ๒๕๒๕
( นนร.รุ่น ๘๐)

๓๘๔๙ นนร. ศิริพงษ์ วายโสกา กล. ๓๘๗๘ นนร. ธีระวตัร ศรูศรีพนัธเพียร กล.

๓๘๕๐ นนร. เก้ือกลู กล่ินเอ่ียม กล. ๓๘๗๙ นนร. นิวฒัน์ สารศิลป์ พธ.

๓๘๕๑ นนร. วฒิุไกร ป้ันดี นย. ๓๘๘๐ นนร. บุญธรรม คงแสง กล.

๓๘๕๒ นนร. ฉตัรชยั เชาวน์สินธ์ุ นย. ๓๘๘๑ นนร. ปัญญา โกยม นย.

ี ิ ์ ิ ป๓๘๕๓ นนร. สมทรง วนัดี - ๓๘๘๒ นนร. เทวนิทร์ ศิลปชยั นว.

๓๘๕๔ นนร. วฒิุชยั ชูศิลป์ - ๓๘๘๓ นนร. สมควร ศรีวเิชียร นย.

๓๘๕๕ นนร. อดิเรก อินทรวงศ์ นย. ๓๘๘๔ นนร. สมพงษ์ นาคทอง นว.

๓๘๕๖ นนร. กฤษฎา ช่ืนชนม์ นย. ๓๘๘๕ นนร. สมมิตต์ แสงมา นว.

๓๘๕๗ นนร สทิน ภยานนท์ กล ๓๘๘๖ นนร สนทร พนัธชม กล๓๘๕๗ นนร. สุทน ภยูานนท กล. ๓๘๘๖ นนร. สุนทร พนธชุม กล.

๓๘๕๘ นนร. ชยัวฒัน์ ม่วงนวล กล. ๓๘๘๗ นนร. สุพน ปราบภยั นย.

๓๘๕๙ นนร. บูรณ์เกียรติ   ใจจาํนง พธ. ๓๘๘๘ นนร. อนุกลู(ปพน) ชา้งจนัทร์ นว.

๓๘๖๐ นนร. อคัรภทัร์ วรีะปรีย นย. ๓๘๘๙ นนร. กฤดา              อนนัตสุรกาจ(กสุุมา ณ อยธุยา) นย.

๓๘๖๑ นนร. สมชาติ กนัคลอ้ย กล. ๓๘๙๐ นนร. กฤษฎา รัตนสุภา นว.ฤ ฎ ุ

๓๘๖๒ นนร. เดชกร สงเจริญ กล. ๓๘๙๑ นนร. กฤษณ์ พิมมานนท์ นว.

๓๘๖๓ นนร. นิรุตติ คาํสั้น กล. ๓๘๙๒ นนร. กฤษณะ กณุฑียะ นว.

๓๘๖๔ นนร. โสภณ วรรณทอง - ๓๘๙๓ นนร. กานต์ เมนะรุจิ กล.

๓๘๖๕ นนร. วฒิุวรรณ พุม่สถิตย์ กล. ๓๘๙๔ นนร. เกรียง ชุณหชาติ นว.

๓๘๖๖ นนร. สาธิต เหมือนหยกสกลุ   - ๓๘๙๕ นนร. เกรียงศกัด์ิ จงหมาย กล.

๓๘๖๗ นนร. กมัปนาท สิงห์อุดม นย. ๓๘๙๖ นนร. โกวทิ อินทร์พรหม นว.

๓๘๖๘ นนร. พงษส์วสัด์ิ สวสัดิชยั กล. ๓๘๙๗ นนร. คณาชาติ พลายเพช็ร์ นว.

๓๘๖๙ นนร. ชยัชาญ ชูทอง ตร. ๓๘๙๘ นนร. จรงศกัด์ิ แยม้บาน นย.

๓๘๗๐ นนร. พิษณุ เกิดนาค ตร. ๓๘๙๙ นนร. จรัญวร์ี ญาดี นว.
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๓๙๐๐ นนร จกัรกฤษณ์    สัมภวะผล นย ๓๙๓๑ นนร นิพธัน์ สดใจ นย๓๙๐๐ นนร. จกรกฤษณ    สมภวะผล นย. ๓๙๓๑ นนร. นพธน สุดใจ นย.

๓๙๐๑ นนร. จกัรชยั ศรีภิรมย์ กล. ๓๙๓๒ นนร. นิสิต ร่วมพุม่ นย.

๓๙๐๒ นนร. จารุวฒัน์ เชาวพ์านนท์ นว. ๓๙๓๓ นนร. นุชชา จนัทร์เอ่ียม นว.

๓๙๐๓ นนร. จิรศกัด์ิ พูอ่นนัต์ นว. ๓๙๓๔ นนร. บงการ อาจวารินทร์ พธ.

๓๙๐๔ นนร. จิโรจน์ สุขอร่าม นย. ๓๙๓๕ นนร. บุญเลิศ โตะ๊เมือง นว.

๓๙๐๕ นนร. จุมพล ศิริวฒิุ นย. ๓๙๓๖ นนร. ปกครอง มนธาตุผลิน นว.

๓๙๐๖ นนร. จุลวรรณฑิตย ์ จิตรกลุ กล. ๓๙๓๗ นนร. ประวณิ จิตตินนัทน์ นว.

๓๙๐๗ นนร. วชิชุกร เจริญวงศ์ นว. ๓๙๓๘ นนร. ประสพโชค พาทนั นย.

๓๙๐๘ นนร. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ นว. ๓๙๓๙ นนร. ประสาทพร สาทรสวสัด์ิ นว.

๓๙๐๙ นนร. ชลวชิญ์ นาคเวก นว. ๓๙๔๐ นนร. ประสิทธ์ิ ตนัเจริญ นย.

๓๙๑๐ นนร. ชวนิ เวยีงวเิศษ นว. ๓๙๔๑ นนร. ปราโมทย์ เสริมสัย นว.

๓๙๑๑ นนร. ชยัณรงค์ เตชะดี กล. ๓๙๔๒ นนร. เผดิมชยั สุคนธมตั นย.

๓๙๑๒ นนร. ชยัวฒัน์ คุม้ทิม นย. ๓๙๔๓ นนร. พฒันพงษ์ นุชนารถ นย.

ไ ิ์ ิ ์ ี๓๙๑๓ นนร. ชาํนาญ ไชยฤทธิ กล. ๓๙๔๔ นนร. พิทกัษ์ ตีรณกลุ นว.

๓๙๑๔ นนร. ณ นาวี กลัยาณมิตร นว. ๓๙๔๕ นนร. พิทานต์ โยธาประเสริฐ นย.

๓๙๑๕ นนร. ณฐัชยั วรรณบูรณ กล. ๓๙๔๖ นนร. ไพศาล มีศรี นว.

๓๙๑๖ นนร. ถิรายุ อินทรศิริธร กล. ๓๙๔๗ นนร. ภมิูพนัธ์ ช่างเขียนดี นว.

๓๙๑๗ นนร เถลิงศกัด์ิ ศิริสวสัด์ิ นว ๓๙๔๘ นนร ภวดล เพง็ศิริ๓๙๑๗ นนร. เถลงศกด ศรสวสด นว. ๓๙๔๘ นนร. ภวูดล เพงศร -

๓๙๑๘ นนร. เทอดเกียรติ จิตตแ์กว้ นย. ๓๙๔๙ นนร. มฑิวฒิุ มุ่งถ่ิน กล.

๓๙๑๙ นนร. เทิดเกียรติ อ่อนเมือง นว. ๓๙๕๐ นนร. มาโนช ปาลิไลยก์ นว.

๓๙๒๐ นนร. ธนเดช โสมะนนัทน์ กล. ๓๙๕๑ นนร. ยทุธนา รักนาค กล.

๓๙๒๑ นนร. ธนู อยูสุ่ขี นว. ๓๙๕๒ นนร. รณชัย์ เทพวลัย์ นว.ู ู ุ

๓๙๒๒ นนร. ธเนศ โสภณดิลก กล. ๓๙๕๓ นนร. รววิฒัน์ เด่ียววานิช นว.

๓๙๒๓ นนร. ธเนส ตงัคโนภาส นว. ๓๙๕๔ นนร. รุจน์ สุขปรีดี กล.

๓๙๒๔ นนร. ธรรมวรรต มาลยั นย. ๓๙๕๕ นนร. ฤกษช์ยั(ธนฤกษ)์  ใจนกัรบ(วรชาตินกัรบ)  กล.

๓๙๒๕ นนร. จิรพล วอ่งวทิย์ นว. ๓๙๕๖ นนร. วโรดม สุวารี นว.

๓๙๒๖ นนร. ธานินทร์ แจ่มผล นว. ๓๙๕๗ นนร. วชัรา(พีรวชัร์)  ประทุมเมือง พธ.

๓๙๒๗ นนร. ภธูร(ชนาวนิ)สุวรรณบุปผา (สุวรรณบุบผา)  นว. ๓๙๕๘ นนร. วนัชยั แหวนทอง นว.

๓๙๒๘ นนร. สถาพร สร้อยสอาด กล. ๓๙๕๙ นนร. วาทิต จนัทร กล.

๓๙๒๙ นนร. นฤเทพ โชคเจริญวานิช กล. ๓๙๖๐ นนร. วญิญู จนัทร์ดร -

๓๙๓๐ นนร. นิพนธ์ สมเหมาะ นว. ๓๙๖๑ นนร. วทิยา  พนัธ์ุโภคา กล.
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๓๙๖๒ นนร วรัิตน์(รชต)   แหล่งสินธภรัตน์(แหล่งสิน)  นว ๓๙๙๓ นนร เอกชยั นาคมอญ นย๓๙๖๒ นนร. วรตน(รชต)   แหลงสนธุภรูตน(แหลงสน)  นว. ๓๙๙๓ นนร. เอกชย นาคมอญ นย.

๓๙๖๓ นนร. วสิาร บุญภิรมย์ พธ. ๓๙๙๔ นนร. ขวญัชยั ระเวกโสม -

๓๙๖๔ นนร. วรีศกัด์ิ เอม็พงษ์ กล. ๓๙๙๕ นนร. ไชยยนัต์ กปูกลาง -

๓๙๖๕ นนร. วรีะวชัร์ สุขเกษม กล. ๓๙๙๖ นนร. ศิลป์ชยั ประสมศรี นย.

๓๙๖๖ นนร. วฒิุกรณ์ กมลเพช็ร นว. ๓๙๙๗ นนร. สมชาย(ฌฐัวฒัน์)  จัน่เผอืก พธ.

๓๙๖๗ นนร. วฒิุพงศ์ อุปนาศกัด์ิ กล. ๓๙๙๘ นนร. สุพจน์(ฐิติ) ชาวสวนกลว้ย นว.

๓๙๖๘ นนร. สมนึก แกว้มะเริง นย. ๓๙๙๙ นนร. อาทร ประทบัสิงห์ -

๓๙๖๙ นนร. สาธิต นาคสังข์ นว. ๔๐๐๐ นนร. กอ้งเกียรติ (ภทัรณฐั)   ทองอินทร์  ตร.

๓๙๗๐ นนร. สมพงษ์ ภเูวยีง นว. ๔๐๐๑ นนร. เดชา อุปัชฌาย์ ตร.

๓๙๗๑ นนร. สมมารถ กบูกระบ่ี กล. ๔๐๐๒ นนร. ธาณิน อมัพะวะผะลิน ตร.

๓๙๗๒ นนร. สมยศ ระหงษ์ พธ. ๔๐๐๓ นนร. พงษพิ์ษณุ ภกัดีณรงค์ ตร.

๓๙๗๓ นนร. สมศกัด์ิ สีสังข์ พธ. ๔๐๐๔ นนร. มนตรี ฤกษจ์าํเนียร ตร.

๓๙๗๔ นนร. สรรเสริญ จัน่เรือง กล. ๔๐๐๕ นนร. วรีะชาติ สุบงกช ตร.

ิ์ ไ ้๓๙๗๕ นนร. สวสัดิ ไกรคุม้ กล. ๔๐๐๖ นนร. สิทธิพร ศิลานนัท์ ตร.

๓๙๗๖ นนร. สาธิต สุรฤทธ์ิโยธิน -

๓๙๗๗ นนร. สิทธิชยั ต่างใจ นว.

๓๙๗๘ นนร. สุชาติ สมอไทย - ๔๐๐๗ นนร. กริช ขนัธอุบล กล.

๙๗๙ นนร สทศัน์ อ่ิมอไร นว ๔๐๐๘ นนร กาํจร เจริญเกียรติ นว

พุทธศักราช ๒๕๒๖
( นนร.รุ่น ๘๑)

๓๙๗๙ นนร. สุทศน อมอุไร นว. ๔๐๐๘ นนร. กาจร เจรญเกยรต นว.

๓๙๘๐ นนร. บุญเลิศ ดาํขาํ - ๔๐๐๙ นนร. กิตติ กิตติศพัท์ กล.

๓๙๘๑ นนร. สุพจน์ เจริญสุข นว. ๔๐๑๐ นนร. กิตติพงษ์ แดงมาศ นว.

๓๙๘๒ นนร. บรรยง        อรุณรัตตโนภาส นย. ๔๐๑๑ นนร. กิตติพงษ์ พุม่สร้าง กล.

๓๙๘๓ นนร. สุรพงศ์ เจริญวฒันสุข พธ. ๔๐๑๒ นนร. กิตติพงษ์ พลูทองคาํ นว.ุ ญ ุ ู

๓๙๘๔ นนร. สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี นว. ๔๐๑๓ นนร. กีรติ จนัทภมิู นว.

๓๙๘๕ นนร. วรานนท์ พ่ึงวชิา กล. ๔๐๑๔ นนร. เกียรติศกัด์ิ จีนอํ่า นว.

๓๙๘๖ นนร. อดิศร จินตนุกลู พธ. ๔๐๑๕ นนร. โกวทิย์ เรืองดิษฐ์ นว.

๓๙๘๗ นนร. อนนท์ เขตขนัท์ พธ. ๔๐๑๖ นนร. โกศล หาญกลา้ นย.

๓๙๘๘ นนร. อนิรุธ โชติรัตน์ กล. ๔๐๑๗ นนร. ขวญัชยั อินกวา่ง นว.

๓๙๘๙ นนร. อภิชยั สมพลกรัง นว. ๔๐๑๘ นนร. ขนัธพงษ์ ช่างเขียนดี กล.

๓๙๙๐ นนร. อะดุง พนัธ์ุเอ่ียม นว. ๔๐๑๙ นนร. คมสัน กล่ินสุคนธ์ นว.

๓๙๙๑ นนร. อาํนรรฆ ภมรพล นย. ๔๐๒๐ นนร. คีริน ปวนะฤทธ์ิ นว.

๓๙๙๒ นนร. อิทธิพล เพช็รราม นย. ๔๐๒๑ นนร. จรูญ คล่องยทุธ์ พธ.
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๔๐๒๒ นนร จิตรพล ไชยวงศ์ นย ๔๐๕๓ นนร ธีระศกัด์ิ บวัทรัพย์ นย๔๐๒๒ นนร. จตรพล ไชยวงศ นย. ๔๐๕๓ นนร. ธระศกด บวทรพย นย.

๔๐๒๓ นนร. จิรฉตัร วบิูลยารุณ นว. ๔๐๕๔ นนร. นพดล บงกชกาญจน์ กล.

๔๐๒๔ นนร. เจริญพร เจริญธรรม กล. ๔๐๕๕ นนร. นเรศ เพช็รนิน นว.

๔๐๒๕ นนร. ฉตัรชยั ศุกระศร นย. ๔๐๕๖ นนร. นฤทธ์ิ สินธวรัตน์ กล.

๔๐๒๖ นนร. ชวเลิศ เลขะวฒันะ นย. ๔๐๕๗ นนร. นิพนธ์ มูลสิน กล.

๔๐๒๗ นนร. ชลอ (ธชัพงศ)์  บุษบง นว. ๔๐๕๘ นนร. นิวธั ฮะเจริญ นว.

๔๐๒๘ นนร. ชชัวรรณ สาครสินธ์ุ นว. ๔๐๕๙ นนร. นิสิต ทองใบใหญ่ นว.

๔๐๒๙ นนร. ชชัวาลย์ แกว้จนัดี - ๔๐๖๐ นนร. บุญรักษ์ โพธ์ิแกว้ นว.

๔๐๓๐ นนร. ชยัชนะ บุญทวี นว. ๔๐๖๑ นนร. เบญจพล หรูสกลุ พธ.

๔๐๓๑ นนร. ชยัณรงค์ บุณยรัตกลิน นว. ๔๐๖๒ นนร. ประกอบ สุขสมยั นว.

๔๐๓๒ นนร. ชยัฤทธ์ิ เกิดผล นว. ๔๐๖๓ นนร. ประจวบ มะลิทอง นย.

๔๐๓๓ นนร. ชาคริต เจ้ียงยี่ นว. ๔๐๖๔ นนร. ประจิตร พิชยัศรทตั นว.

๔๐๓๔ นนร. ชาติชาย ทองสะอาด นว. ๔๐๖๕ นนร. ประยทุธ ทองดี กล.

๔๐๓๕ นนร. ชายนอ้ย (ชินชาต) ชีวงักรู พธ. ๔๐๖๖ นนร. ประวฒิุ รอดมณี นว.

๔๐๓๖ นนร. ชาํนาญ พวงเพชร นว. ๔๐๖๗ นนร. ประสาทพร ส่างคาํ(นาเวศภติู)  นว.

๔๐๓๗ นนร. ชิราวธุ อิสารพายห์ุ นว. ๔๐๖๘ นนร. ปรัชญา เลาะหนบั กล.

๔๐๓๘ นนร. ชูไชย หาสุข - ๔๐๖๙ นนร. ปราชญ์ จาํปาเทศ กล.

๔๐๓๙ นนร ณรงค์ ธีระปัญญาชยั กล ๔๐๗๐ นนร ปิยะ ปฐมบรณ์ กล๔๐๓๙ นนร. ณรงค ธระปญญาชย กล. ๔๐๗๐ นนร. ปยะ ปฐมบูรณ กล.

๔๐๔๐ นนร. ณฐัพงศ์ เกตุสมบูรณ์ นย. ๔๐๗๑ นนร. พรสุเทพ ศรีปานแกว้ กล.

๔๐๔๑ นนร. ดนยั สุวรรณหงษ์ นว. ๔๐๗๒ นนร. พลัลภ                    จนัทร์ศรี (จนัทร์ตรี) พธ.

๔๐๔๒ นนร. ดุสิต ป่ินแกว้ นว. ๔๐๗๓ นนร. พานิช อชัฌาพงศ์ พธ.

๔๐๔๓ นนร. เดด็เด่ียว ทรงวรวทิย์ กล. ๔๐๗๔ นนร. พิชยั ลอ้ชูสกลุ นว.ู ุ

๔๐๔๔ นนร. ทวี ผดงัทิว (วงศว์าน) นย. ๔๐๗๕ นนร. พิทกัษ์ นิยาโส นว.

๔๐๔๕ นนร. ทศนุ เชียงทอง นย. ๔๐๗๖ นนร. พิษณุ ศรมยรุา กล.

๔๐๔๖ นนร. ธงชยั คุม้กนั นว. ๔๐๗๗ นนร. พิสันต์ สายแสง กล.

๔๐๔๗ นนร. ธนธชั มโนพฒันะ นย. ๔๐๗๘ นนร. พิสิฐ ฤกษง์าม นว.

๔๐๔๘ นนร. ธรรมนูญ หงษกิ์จ พธ. ๔๐๗๙ นนร. พฒิุพงษ์ ปริกมัศีล นว.

๔๐๔๙ นนร. ธรรมศกัด์ิ (ณฏัฐนนัท)์  วเิศษสมวงศ ์ นว. ๔๐๘๐ นนร. ไพรัช (ภาสวร) ศรีหิรัญ (เลขสุนทรากร) นย.

๔๐๕๐ นนร. ธวชัชยั ม่วงคาํ นว. ๔๐๘๑ นนร. ไพรัช เหมบุตร นย.

๔๐๕๑ นนร. ธานินทร์ จนัทร์วรัิช นย. ๔๐๘๒ นนร. ไพรัตน์ มูลเช้ือ กล.

่๔๐๕๒ นนร. ธีระยทุธ นอบนอ้ม นว. ๔๐๘๓ นนร. ไพโรจน์ เฟ่ืองจนัทร์ นว.
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๔๐๘๔ นนร ไพโรจน์ เรืองร่ง นย ๔๑๑๕ นนร สนทยา แสงบางมด พธ๔๐๘๔ นนร. ไพโรจน เรองรุง นย. ๔๑๑๕ นนร. สนทยา แสงบางมุด พธ.

๔๐๘๕ นนร. ไพศาล ชะโนภาษ นว. ๔๑๑๖ นนร. สนิท โมธินา นว.

๔๐๘๖ นนร. ภานุ รัตนนนัทวาที นว. ๔๑๑๗ นนร. สมเกียรติ ผลประยรู นย.

๔๐๘๗ นนร. ภมิู แสงคาํ นว. ๔๑๑๘ นนร. สมบติั แยม้ดอนไพร กล.

๔๐๘๘ นนร. มนตรี โสภา นย. ๔๑๑๙ นนร. สมประสงค์ วศิลดิลกพนัธ์ นว.

๔๐๘๙ นนร. มนูญ ราชวฒัน์ กล. ๔๑๒๐ นนร. สมพงษ์ ศรอากาศ นว.

๔๐๙๐ นนร. มานพ สุรรัตน์ นว. ๔๑๒๑ นนร. สมร(สมรภมิู) จนัโท นย.

๔๐๙๑ นนร. มานะ โพธ์ิใจ นว. ๔๑๒๒ นนร. สมศกัด์ิ คงโชติ กล.

๔๐๙๒ นนร. มีชยั สราญจิตร์ กล. ๔๑๒๓ นนร. สมหวงั วงศอุ์ดม พธ.

๔๐๙๓ นนร. ยงยทุธ สุนธนนท์ พธ. ๔๑๒๔ นนร. สราวธุ แสนสะสม กล.

๔๐๙๔ นนร. ระวิ พงษสุ์วรรณ กล. ๔๑๒๕ นนร. สามารถ โปษะกฤษณะ กล.

๔๐๙๕ นนร. รังสรรค์ แตงฉิม นย. ๔๑๒๖ นนร. สายชล เลก็เจริญ นย.

๔๐๙๖ นนร. เรืองศกัด์ิ นนตะบุตร นว. ๔๑๒๗ นนร. สิงหราช พนัธ์สง่า นว.

๔๐๙๗ นนร. วรวธุ พฤกษารุ่งเรือง นว. ๔๑๒๘ นนร. สุชาติ เปรมประเสริฐ นว.

๔๐๙๘ นนร. วสันต์ สาทรกิจ นว. ๔๑๒๙ นนร. สุทธิพงศ์ พวัไพโรจน์ นย.

๔๐๙๙ นนร. วชัระ คาํดวง - ๔๑๓๐ นนร. สุทศัน์ อามะเทศา กล.

๔๑๐๐ นนร. วชัระ นาคอร่าม นว. ๔๑๓๑ นนร. สุเทพ ปุจฉาการ นว.

๔๑๐๑ นนร วจิิตร ตนัประภา นว ๔ ๒ นนร สบิน บรรยง กล๔๑๐๑ นนร. วจตร ตนประภา นว. ๔๑๓๒ นนร. สุบน บรรยง กล.

๔๑๐๒ นนร. วชิา วงษเ์สือ กล. ๔๑๓๓ นนร. สุพพตั ยทุธวงศ์ นว.

๔๑๐๓ นนร. วทิวสั ศุภกาญจน์ นย. ๔๑๓๔ นนร. สุภชิต นาวสุีรพล นว.

๔๑๐๔ นนร. วรัิตน์(ปฐมพจน์)  แก่นจนัทร์ นว. ๔๑๓๕ นนร. สุรเกียรติ บุญญะสัญ นย.

๔๑๐๕ นนร. วรัิตน์ สมจิตร นว. ๔๑๓๖ นนร. สรชยั เจริญรบ นว.๔๑๓๖ นนร. สุรชย เจรญรบ นว.

๔๑๐๖ นนร. วสิิทธ์ิ กลุสมบูรณ์สินธ์ กล. ๔๑๓๗ นนร. สุรเชษฏ์ ถาวรขจรศิริ นย.

๔๑๐๗ นนร. วฒิุ บรรเทิงจิตต์ นว. ๔๑๓๘ นนร. สุรยทุธ์ นิเวศทองฤกษ์ นว.

๔๑๐๘ นนร. เวชยนัต์ ประทุมชาติ นว. ๔๑๓๙ นนร. สุรศกัด์ิ ไชยพนัธ์ นว.

๔๑๐๙ นนร. ศยาม พงศพ์ลาดิศยั นว. ๔๑๔๐ นนร. โสด (ประชา)  สวา่งแจง้ นว.

๔๑๑๐ นนร. ศรายทุธ รักษม์ณี นย. ๔๑๔๑ นนร. อนุพงษ์ จนัทร์พฤกษ์ นว.

๔๑๑๑ นนร. ศกัด์ิชยั อนนัตชยั กล. ๔๑๔๒ นนร. อนุพงษ์ ทะประสพ นว.

๔๑๑๒ นนร. ศลัย์ แสวงพานิช กล. ๔๑๔๓ นนร. อาณติั ดิษฐสกลุ นว.

๔๑๑๓ นนร. ศิริชยั ลอ้กสิกรวฒันา นว. ๔๑๔๔ นนร. อาทิตย์ อร่ามวงษ์ นว.

๔๑๑๔ นนร. สณชยัษ์ สุขคง กล. ๔๑๔๕ นนร. อานนท์ พงษท์องเจริญ กล.
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๔๑๔๖ นนร อาภากร อยค่งแกว้ นว ๔๑๗๕ นนร ชเกียรติ เทพาลยั กล๔๑๔๖ นนร. อาภากร อยคูงแกว นว. ๔๑๗๕ นนร. ชูเกยรต เทพาลย กล.

๔๑๔๗ นนร. อุดมศกัด์ิ ผาสุก นว. ๔๑๗๖ นนร. ณฎัฐพล เด่ียววานิช นว.

๔๑๔๘ นนร. อุทาน คลา้ยผึ้ง นย. ๔๑๗๗ นนร. ณรงค์ ฉตัรสระนอ้ย นว.

๔๑๔๙ นนร. อุเทน ไพรวลัย์ นย. ๔๑๗๘ นนร. เดือน พร้อมมณี นว.

๔๑๕๐ นนร. อุปถมัภ์ สมุทรานนท์ นว. ๔๑๗๙ นนร. เติมชยั มงคล นย.ุ ุ

๔๑๕๑ นนร. ก.จารุ สังขมรรทร ตร. ๔๑๘๐ นนร. ทินกร(ศิกวสั) สกลุเอ้ือ นว.

๔๑๕๒ นนร. ชยัญา ศิริรักษ์ ตร. ๔๑๘๑ นนร. เทอดศกัด์ิ ศาลานอ้ย นว.

๔๑๕๓ นนร. โชคชยั นนทป์ฏิมากลุ ตร. ๔๑๘๒ นนร. ธนัยกร เสนาลกัษณ์ นว.

๔๑๕๔ นนร. วชิชุโชติ ขวญัใจธญัญา ตร. ๔๑๘๓ นนร. ธวชั เจริญสุขสวสัด์ิ พธ.

๔๑๕๕ นนร. สมเกียรติ จ่ิวตั้น ตร. ๔๑๘๔ นนร. ธีระยทุธ ดาวมุกดา นว.

๔๑๕๖ นนร. อนนัต์ พ่ึงสกลุ ตร. ๔๑๘๕ นนร. ธีรวฒัน์ แสนใจรักษ์ นย.

๔๑๕๗ นนร. เอกชยั ถนอมเขต ตร. ๔๑๘๖ นนร. เธียรชยั ภกูารุณย์ นย.

๔๑๘๗ นนร. นพดล สมช่ือ กล.พุทธศักราช ๒๕๒๗
๔๑๘๘ นนร. นิรัตน์ ทากดุเรือ นย.

๔๑๕๘ นนร. กิตติพงษ์ จนัทร์สมบูรณ์ นว. ๔๑๘๙ นนร. นิรันดร์ แยม้คร้าม กล.

๔๑๕๙ นนร. กิตติศกัด์ิ วงษป์ระกอบ นย. ๔๑๙๐ นนร. บุญลว้น(รัฐพล)  ลุนพล นย.

๔๑๖๐ นนร. กรินชยั ทองดีแท้ กล. ๔๑๙๑ นนร. บุญสืบ จนัทวงษ์ กล.

๔ ๖ นนร เกียรติกล สวรรณ นว ๔ ๙๒ นนร เบญจมาพร วงศน์ครสวา่ง นว

(  นนร.รุ่น ๘๒)

๔๑๖๑ นนร. เกยรตกลู สุวรรณ นว. ๔๑๙๒ นนร. เบญจมาพร วงศนครสวาง นว.

๔๑๖๒ นนร. คมพนัธ์ อุปลานนท์ นว. ๔๑๙๓ นนร. บญัญติั อุทยัพงษ์ -

๔๑๖๓ นนร. จกัรกฤษ ป้ันสมสกลุ นว. ๔๑๙๔ นนร. บาํรุง โนนทะราช นว.

๔๑๖๔ นนร. จกัรกฤษณ์ กลีบจนัทร์ นว. ๔๑๙๕ นนร. ปิยะ อาจมุงคุณ นย.

๔๑๖๕ นนร. จกัรชยั นอ้ยหวัหาด นว. ๔๑๙๖ นนร. ปรเมศวร์ สวรรณดล นว.๔๑๖๕ นนร. จกรชย นอยหวหาด นว. ๔๑๙๖ นนร. ปรเมศวร สุวรรณดุล นว.

๔๑๖๖ นนร. จนัทร์ดี(สรชชั)   ลืมไธสง(บุญญนวฤทธ์ิ)  นว. ๔๑๙๗ นนร. ประจกัษ์ พลูสวสัด์ิ กล.

๔๑๖๗ นนร. จุลจาํนรรจ์ สุวรรณอฑัฒ์ กล. ๔๑๙๘ นนร. ประสงค์ สังขท์อง นว.

๔๑๖๘ นนร. ฉตัรชยั กาญจนเนตร กล. ๔๑๙๙ นนร. ประสิทธ์ิ พ่ึงสติ นว.

๔๑๖๙ นนร. เฉลิมชนม์ นอ้ยศรีนิตย์ กล. ๔๒๐๐ นนร. ประสิทธ์ิ แสงเพชรประเสริฐ -

๔๑๗๐ นนร. เฉลิมวฒัน์ แกว้ทอง นย. ๔๒๐๑ นนร. ปรีดิวฒัน์ ดิลกนรนารถ นว.

๔๑๗๑ นนร. ชยัชนะ(กลุกว)ี  เจริญยนืยาว กล. ๔๒๐๒ นนร. พนม คมสัน กล.

๔๑๗๒ นนร. ชยัวฒัน์ ใจดี นว. ๔๒๐๓ นนร. พนม เร้าสูงเนิน นย.

๔๑๗๓ นนร. ชวนนท์ กาญจนานนท์ นว. ๔๒๐๔ นนร. พลกฤษณ์ อินทวงศ์ นว.

๔๑๗๔ นนร. ชาคริต พิมพท์อง นว. ๔๒๐๕ นนร. พาสุกรี วลิยัรักษ์ นว.

๗๐



  ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๔๒๐๖ นนร พิชยั ม่วงไหม นว ๔๒๓๗ นนร วชัระ เอ่ียมสโร กล๔๒๐๖ นนร. พชย มวงไหม นว. ๔๒๓๗ นนร. วชระ เอยมสุโร กล.

๔๒๐๗ นนร. พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ กล. ๔๒๓๘ นนร. ศานิต สุดแดน กล.

๔๒๐๘ นนร. พิจิตร ศรีรุ่งเรือง นว. ๔๒๓๙ นนร. สมเกียรติ อ่ิมวเิศษ กล.

๔๒๐๙ นนร. พิบูลย์ พีรชยัเดโช นว. ๔๒๔๐ นนร. สมชาย โชคสงวน นย.

๔๒๑๐ นนร. พิสิฐ อินทร์จนัทร์ พธ. ๔๒๔๑ นนร. สมชาย สีสาํลี นย.ฐ

๔๒๑๑ นนร. ภุชงค์ ประดิษฐธีระ นว. ๔๒๔๒ นนร. สมชาย ศิพะโย นว.

๔๒๑๒ นนร. ภกัดี ผอ่งใส กล. ๔๒๔๓ นนร. สมเจตน์ อนนัตศิริรัตน์ กล.

๔๒๑๓ นนร. มณเฑียร(ประภากร)  ทัง่ทอง นว. ๔๒๔๔ นนร. สมบติั จูถนอม นว.

๔๒๑๔ นนร. มนสั เจือจนัทร์ กล. ๔๒๔๕ นนร. สมบติั นาราวโิรจน์ นว.

๔๒๑๕ นนร. มานพ กลา้หาญ พธ. ๔๒๔๖ นนร. สมพร รอดแรงบุญ   -

๔๒๑๖ นนร. แมน สะระนะ นว. ๔๒๔๗ นนร. สมโพธิ บรรเทา กล.

๔๒๑๗ นนร. ยงยทุธ แกว้แยม้ นย. ๔๒๔๘ นนร. สมนึก                   ศรีสุพรรณ(สุขวณิช) พธ.

๔๒๑๘ นนร. ยงยทุธ ผอบนาค นย. ๔๒๔๙ นนร. สมหมาย(วรีวทิย)์  ศรีอินทรสุทธ์ิ กล.

๔๒๑๙ นนร. ยทุธกิจ วงศจ์นัทร์ นว. ๔๒๕๐ นนร. สมหมาย สุกกอ นว.

๔๒๒๐ นนร. ยทุธนา โมกขาว นว. ๔๒๕๑ นนร. สมาน ขนัธพงษ์ นว.

๔๒๒๑ นนร. เริงยทุธ โพธารามิก นว. ๔๒๕๒ นนร. สนัน่ โพธ์ิศรี นว.

๔๒๒๒ นนร. รัชภมิู อินม่วง นว. ๔๒๕๓ นนร. สมยั โพนเมืองหลา้ พธ.

๔๒๒ นนร รัตน์ วนัภงา นย ๔๒๕๔ นนร สยาม ลายสาร นย๔๒๒๓ นนร. รตน วนภงูา นย. ๔๒๕๔ นนร. สยาม ลายสาร นย.

๔๒๒๔ นนร. วรพาท รัชตะสังข์ นว. ๔๒๕๕ นนร. สายชล ศรีลาธรรม พธ.

๔๒๒๕ นนร. วรวฒัน์ มฤทธิดา นว. ๔๒๕๖ นนร. สาโรช คลงักลู นว.

๔๒๒๖ นนร. วศากร สุนทรนนัท กล. ๔๒๕๗ นนร. สุชาติ ณ สงขลา นย.

๔๒๒๗ นนร. วฉิณ ถปาอ่าง นว. ๔๒๕๘ นนร. สชาติ ธรรมพิทกัษเ์วช นว.๔๒๒๗ นนร. วฉณุ ถปูาอาง นว. ๔๒๕๘ นนร. สุชาต ธรรมพทกษเวช นว.

๔๒๒๘ นนร. วชิชา พรหมคีรี นย. ๔๒๕๙ นนร. สุชาติ นาคมอญ นว.

๔๒๒๙ นนร. วชิาญ สีดา กล. ๔๒๖๐ นนร. สุรเชษฐ์ ประกอบชาติ -

๔๒๓๐ นนร. วเิชียร ฤทธ์ิวรุิฬห์ พธ. ๔๒๖๑ นนร. สุทธิศกัด์ิ เลก็สุวรรณ พธ.

๔๒๓๑ นนร. วทิยา ถาํอุทก นว. ๔๒๖๒ นนร. สุทิน หลายเจริญ นว.

๔๒๓๒ นนร. วรัิช ขาวคม กล. ๔๒๖๓ นนร. สุนทร คาํคลา้ย นว.

๔๒๓๓ นนร. วรัิช สมบูรณ์โชคดี กล. ๔๒๖๔ นนร. สุพจน์ พทุธพงษ์ กล.

๔๒๓๔ นนร. วรัิตน์ สามเสือ นว. ๔๒๖๕ นนร. สุพล นวลมณี นว.

๔๒๓๕ นนร. วฒิุนนัท์ พยคัฆสังข์ นย. ๔๒๖๖ นนร. สุวนิ แจง้ยอดสุข นว.

๔๒๓๖ นนร. วชัระ พฒันรัฐ นว. ๔๒๖๗ นนร. สุรณรงค์ วเิศษโภคา กล.

๗๑



  ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๔๒๖๘ นนร สรชยั เก้ือสกล กล ๔๒๙๙ นนร โอภาส(อภิชาติ)  วรภมร นว๔๒๖๘ นนร. สุรชย เกอสกลุ กล. ๔๒๙๙ นนร. โอภาส(อภชาต)  วรภมร นว.

๔๒๖๙ นนร. สุรพล ตนัติวรีะวงศ์ นย. ๔๓๐๐ นนร. เอนก พงษท์องเจริญ กล.

๔๒๗๐ นนร. สุริยะ ภิญโญ นว. ๔๓๐๑ นนร. เชษฐพงษ์ อินทร์แกว้ ตร.

๔๒๗๑ นนร. สุริยา ภกัดีเสนา นว. ๔๓๐๒ นนร. นิพนธ์ พลเดช ตร.

๔๒๗๒ นนร. สุรศกัด์ิ                 ประทานวรปัญญา นว. ๔๓๐๓ นนร. พงศศ์กัด์ิ จงมีสุข ตร.ุ ญญ ุ

๔๒๗๓ นนร. สุระศกัด์ิ สิงขรวฒัน์ นว. ๔๓๐๔ นนร. วลัลภ อาจสมิติ ตร.

๔๒๗๔ นนร. สิงหชยั ประไพสุวรรณ กล. ๔๓๐๕ นนร. วรีะวฒัน์ ศรีสุนทร ตร.

๔๒๗๕ นนร. สิทธิชยั ซ่ือตรงกลู นว. ๔๓๐๖ นนร. สุชล พาํขนุทด ตร.

๔๒๗๖ นนร. เสนอ เงินสลุง นว. ๔๓๐๗ นนร. อิศรา(ชูเกียรติ)  ตรีเพช็ร ตร.

๔๒๗๗ นนร. เสนชัย์ รักประทุม กล.

๔๒๗๘ นนร. เสริม บุญคาํ นย.

๔๒๗๙ นนร. เสริมพงษ์ แข่งเพญ็แข นว. ๔๓๐๘ นนร. กมล แสงหิรัญ นว.

๔๒๘๐ นนร. โสภณ              เลิศกสิกิจ (รัชตาภิรักษ)์ นว. ๔๓๐๙ นนร. กรวทิย์ ฉายะรถี นว.

พุทธศักราช ๒๕๒๘
( นนร.รุ่น ๘๓)

๔๒๘๑ นนร. สันติ มนตว์เิศษ กล. ๔๓๑๐ นนร. กระแสร์ เม่งอาํพนั นว.

๔๒๘๒ นนร. สันติชยั วงษสุ์วรรณ กล. ๔๓๑๑ นนร. กรัณย์ กล่ินบวัแกว้ นว.

๔๒๘๓ นนร. หวาน(ชยัยงค)์ ขนุทา นว. ๔๓๑๒ นนร. กมุุทพนัธ์ แสงเฟ่ือง กล.

๔๒๘๔ นนร. อดิศกัด์ิ แจงเลก็ นว. ๔๓๑๓ นนร. เกรียงไกร เพชรประไพ กล.

๔๒๘๕ นนร อนพงษ์ ยงยทธ์ิ นว ๔ ๔ นนร ไกรสิทธิ วาสนสิทธิ กล๔๒๘๕ นนร. อนุพงษ ยงยทุธ นว. ๔๓๑๔ นนร. ไกรสทธ วาสนสทธ กล.

๔๒๘๖ นนร. อนุวตั ดาผวิดี นว. ๔๓๑๕ นนร. ขจรเดช ไชยเจริญ กล.

๔๒๘๗ นนร. อนุวฒัน์ ดิษฐไ์พบูลย์ นว. ๔๓๑๖ นนร. จกัรกฤษณ์ คงพนัธ์ุ กล.

๔๒๘๘ นนร. อนนัต์ สุรินทร์แกว้ กล. ๔๓๑๗ นนร. เจษฎา กาศเจริญ นว.

๔๒๘๙ นนร. อนสรณ์ ยงัคม้ญาติ นว. ๔๓๑๘ นนร. ฉตัรเพชร กาเมือง กล.๔๒๘๙ นนร. อนุสรณ ยงคุมญาต นว. ๔๓๑๘ นนร. ฉตรเพชร กาเมอง กล.

๔๒๙๐ นนร. อภิชาติ โชไชย พธ. ๔๓๑๙ นนร. ชวชิ วงษรั์ตน์ นว.

๔๒๙๑ นนร. อรรถสิทธ์ิ เทพวลัย์ นว. ๔๓๒๐ นนร. ชยัยศ กมลเทพเทวนิทร์ นว.

๔๒๙๒ นนร. อาทร ชะระภิญโญ นว. ๔๓๒๑ นนร. ชยัศิริ ขนุดาํ นว.

๔๒๙๓ นนร. อาริชย์ สุรพลชยั กล. ๔๓๒๒ นนร. ชาตรี บวรธรรมจกัร นว.

๔๒๙๔ นนร. อุดมเดช ลอ้มอ่ิม นว. ๔๓๒๓ นนร. ชาติชยั ปัณฑรนนทกะ กล.

๔๒๙๕ นนร. อุทยั(ธนาธิป) แขง็เขตการณ์ นย. ๔๓๒๔ นนร. ชุมพล ลอ้มสมบูรณ์ นว.

๔๒๙๖ นนร. อุทยั ชีวะสุทธิ นว. ๔๓๒๕ นนร. ชูวทิย์ บวัประดิษฐ์ นว.

๔๒๙๗ นนร. อุทยั ยงัวลิยั นย. ๔๓๒๖ นนร. เชวง สวสัด์ิมูล กล.

๔๒๙๘ นนร. โอภาส ทิพยพิ์ทกัษ์ กล. ๔๓๒๗ นนร. โชคชยั เรืองแจ่ม นว.

๗๒



  ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๔๓๒๘ นนร โชติรัตน์ อตมเพทาย นว ๔๓๕๙ นนร ประสิทธ์ิ จนัทร นว๔๓๒๘ นนร. โชตรตน อุตมเพทาย นว. ๔๓๕๙ นนร. ประสทธ จนทร นว.

๔๓๒๙ นนร. ไชยนนัท์ ชูใหม่ นว. ๔๓๖๐ นนร. ปัทพงษ์ ดุรงคฤ์ทธิชยั นว.

๔๓๓๐ นนร. ไชยา เต้ียมฉายพนัธ์ นว. ๔๓๖๑ นนร. ปราการ พิทกัษธ์รรม   -

๔๓๓๑ นนร. ดนยั ปฏิยทุธ กล. ๔๓๖๒ นนร. ปรีชา รัตนสาํเนียง นย.

๔๓๓๒ นนร. ดาํเกิงศกัด์ ผนัผอ่น - ๔๓๖๓ นนร. ปิติ ตะ๊วชิยั นว.

๔๓๓๓ นนร. ดิเรก เอกจิตต์ กล. ๔๓๖๔ นนร. พงษศ์กัด์ิ               แดงแท(้สุนทรลีลากลุ) นว.

๔๓๓๔ นนร. ถนดั                    เศษไธสง(พลอยวรัิช) กล. ๔๓๖๕ นนร. พงษศ์กัด์ิ สมบุญ นว.

๔๓๓๕ นนร. ทรงศกัด์ิ ศุภพนัธ์ุมณี กล. ๔๓๖๖ นนร. พนม ควรประดิษฐ์ นว.

๔๓๓๖ นนร. ทรงฤทธ์ิ ฉตัรเงิน นว. ๔๓๖๗ นนร. พิเชษฐ์ พิมพถ์นอม กล.

๔๓๓๗ นนร. ทินกร กาญจนเตมีย์ นว. ๔๓๖๘ นนร. พินิจ พิฬารัตน์ นว.

๔๓๓๘ นนร. ธงชยั ทองบริบูรณ์ กล. ๔๓๖๙ นนร. พิษณุ สิงหเทพ นว.

๔๓๓๙ นนร. ธงชยั ปัญจะ นว. ๔๓๗๐ นนร. พนูเพ่ิม วารีรัตน์ กล.

๔๓๔๐ นนร. ธวชัชยั พิมพเ์มือง นว. ๔๓๗๑ นนร. เพทาย สุขสวา่ง นว.

่๔๓๔๑ นนร. ธาํรง สุพรรณพงศ์ นว. ๔๓๗๒ นนร. เพ่ิมเกียรติ พิบูลยพ์ล กล.

๔๓๔๒ นนร. ธีระเดช เดชศิริ   - ๔๓๗๓ นนร. เพ่ิมพงษ ์             ไชยสุ้ย(จนัทพิมพะ) กล.

๔๓๔๓ นนร. นพปฎล ชะนะ กล. ๔๓๗๔ นนร. ไพฑูรย์ พรหมภากร นว.

๔๓๔๔ นนร. นพรัตน์ กิจอุดม นย. ๔๓๗๕ นนร. ภุชงค์ รอดนิกร นว.

๔ ๔๕ นนร นเรศ วงศต์ร กล นว ๔ ๗๖ นนร ภษิต สวา่งแสง กล๔๓๔๕ นนร. นเรศ วงศตระกลู นว. ๔๓๗๖ นนร. ภษูต สวางแสง กล.

๔๓๔๖ นนร. นิพนธ์ สาํราญ นว. ๔๓๗๗ นนร. มงคล นวลละมา้ย นว.

๔๓๔๗ นนร. นิมิตร สาดะระ กล. ๔๓๗๘ นนร. มนตช์ยั บุญนิตย์ นว.

๔๓๔๘ นนร. บงกช สโมสร นว. ๔๓๗๙ นนร. ยอดรัก ศิลปดุริยางค์ นว.

๔๓๔๙ นนร. บรรพต กิรัตนรักษ์ กล. ๔๓๘๐ นนร. ยทธการ สาธภาพ นย.๔๓๔๙ นนร. บรรพต กรตนรกษ กล. ๔๓๘๐ นนร. ยทุธการ สาธุภาพ นย.

๔๓๕๐ นนร. บริบูรณ์ เอมทิพย์ นว. ๔๓๘๑ นนร. ยทุธนา อกัษรศรี นว.

๔๓๕๑ นนร. บญัชา บวัสมบูรณ์ นว. ๔๓๘๒ นนร. รังสรรค์ บวัเผอืก นว.

๔๓๕๒ นนร. บลัลงัก์ แสงทวปี กล. ๔๓๘๓ นนร. รัตนะ เรืองรุ่ง นว.

๔๓๕๓ นนร. เบญ็จคพัภ์ เวศมว์บิูลย์   - ๔๓๘๔ นนร. ราชยั ทองนํ้าวน กล.

๔๓๕๔ นนร. ปกรณ์ โปชยัคุปต์ นว. ๔๓๘๕ นนร. รุ่งโรจน์(อลงกต)   เพช็รประพนัธ์กลุ นว.

๔๓๕๕ นนร. ปณิธาน สิทธิโยธาคาร นว. ๔๓๘๖ นนร. วรัญ เกษร นว.

๔๓๕๖ นนร. ประชุม ฉววีรรณ์ นว. ๔๓๘๗ นนร. วนัชยั(ศิวะคเณศ)  สุขไม่เส่ือม(สวา่งนาวนิ)  นว.

๔๓๕๗ นนร. ประเชิญ(ชยัวฒัน์) วงคสุ์ปไทย กล. ๔๓๘๘ นนร. วาทิน คงสุวรรณ นว.

๔๓๕๘ นนร. ประพนัธ์ ศรีเหน่ียง กล. ๔๓๘๙ นนร. วชิชุ บาํรุง นว.
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๔๓๙๐ นนร วรีพร อรณรัตน์ นว ๔๔๒๑ นนร สวทิย์ จนัทร์เพญ็ศรี นว๔๓๙๐ นนร. วรพร อรุณรตน นว. ๔๔๒๑ นนร. สุวทย จนทรเพญศร นว.

๔๓๙๑ นนร. วรีะชยั หลีคา้ นย. ๔๔๒๒ นนร. เสนีย์ นุชพุม่ นว.

๔๓๙๒ นนร. วรีะวฒิุ วาระจนัทโน กล. ๔๔๒๓ นนร. เสรี ดาํรงสัตยาภรณ์ นย.

๔๓๙๓ นนร. วฒิุชยั สุริยรังษี กล. ๔๔๒๔ นนร. หาญณรงค์ พวงบุรี นว.

๔๓๙๔ นนร. ศรยทุธ พุม่สุวรรณ์ นว. ๔๔๒๕ นนร. แหลมทอง สมรรคจนัทร กล.ุ ุ ุ

๔๓๙๕ นนร. ศิลป์ พนัธุรังษี กล. ๔๔๒๖ นนร. อดิศกัด์ิ อตัไพบูลย์ นว.

๔๓๙๖ นนร. ศุภชยั จนัทร์นาค นว. ๔๔๒๗ นนร. อธิปศกัด์ิ โสภิตานนท์ นว.

๔๓๙๗ นนร. ศุภชยั ธนสารสาคร นว. ๔๔๒๘ นนร. อนนัท์ สุราวรรณ์ นว.

๔๓๙๘ นนร. ศุภะวฒัษ(์ศุภวฒัน์)  ผลวฒันะ นว. ๔๔๒๙ นนร. อนิรุธ สวสัดี นว.

๔๓๙๙ นนร. โสภน เพง็มาก นว. ๔๔๓๐ นนร. อนุชา เหรียญรักวงศ์ นย.

๔๔๐๐ นนร. สถาพร ไลสุ้วรรณ กล. ๔๔๓๑ นนร. อภิชาติ ทรัพยป์ระเสริฐ นย.

๔๔๐๑ นนร. สบสรรค์ กณัฑะพงศ์ นว. ๔๔๓๒ นนร. อภิลกัษม์ิ เพ่ิมผล นว.

๔๔๐๒ นนร. สมชาย กวนิเฟ่ืองฟกูลุ นว. ๔๔๓๓ นนร. อภิสิทธ์ิ เกษรบวั นว.

๔๔๐๓ นนร. สมทบ แดงนวล นว. ๔๔๓๔ นนร. อมรเทพ บุญยงค์ นว.

๔๔๐๔ นนร. สมบติั(จาตุรงค)์  มีจิตร นว. ๔๔๓๕ นนร. อริยะ เชิงทอง นว.

๔๔๐๕ นนร. สมภพ พิทยภทัร นว. ๔๔๓๖ นนร. องักรู แพทยรั์ตน์ นว.

๔๔๐๖ นนร. สราวธุ สกลุทอง นว. ๔๔๓๗ นนร. อยัยะรัชต์ แถบทอง กล.

๔๔ ๗ นนร สัญญา หงษท์อง นว ๔๔ ๘ นนร อาภา ชพานนท์ นว๔๔๐๗ นนร. สญญา หงษทอง นว. ๔๔๓๘ นนร. อาภา ชพานนท นว.

๔๔๐๘ นนร. สันติ ภานุศุภวมิล นว. ๔๔๓๙ นนร. อาภาพนธ์ รัชสมบติั -

๔๔๐๙ นนร. สันติ ลยางกรู นว. ๔๔๔๐ นนร. อารยะ สิงหเสมานนท์ นว.

๔๔๑๐ นนร. สัมพนัธ์ แพงวเิศษ กล. ๔๔๔๑ นนร. อารัญ เจียมอยู่ นว.

๔๔๑๑ นนร. สาํเร็จ(ณฐัพงศ)์  ปานโสภณ นว. ๔๔๔๒ นนร. อาํไพ ช่มนอ้ย นว.๔๔๑๑ นนร. สาเรจ(ณฐพงศ)  ปานโสภณ นว. ๔๔๔๒ นนร. อาไพ ชุมนอย นว.

๔๔๑๒ นนร. สิริ ฤทธิรงค์ นว. ๔๔๔๓ นนร. อิศรพนัธ์ุ สายโสภา กล.

๔๔๑๓ นนร. สุชาต นุชนารถ กล. ๔๔๔๔ นนร. อิศรา เจริญรัตน์ นว.

๔๔๑๔ นนร. สุชาติ ภกัดีพงษ์ นว. ๔๔๔๕ นนร. อุดม นิราช นย.

๔๔๑๕ นนร. สุดพนัธ์ุ เหล่าเจริญ กล. ๔๔๔๖ นนร. อุรุรักษ์ ทองเยน็ นว.

๔๔๑๖ นนร. สุทธิพงษ์ วงศภ์มิู นย. ๔๔๔๗ นนร. เอกภาพ สายโสภา กล.

๔๔๑๗ นนร. สุทธิศกัด์ิ ช่วยเมืองปักษ์ นย. ๔๔๔๘ นนร. พฒันา ปรีชานนัท์ ตร.

๔๔๑๘ นนร. สุวรรณ งามประเสริฐชยั นว. ๔๔๔๙ นนร. วรินทร์ วนัธงชยั ตร.

๔๔๑๙ นนร. สุเทพ ยติุบรรณ นว. ๔๔๕๐ นนร. ภทัราวธุ จารุจารีต ตร.

๔๔๒๐ นนร. สุวจั ดอนสกลุ นว. ๔๔๕๑ นนร. สมชนก ฟักไพโรจน์ ตร.
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๔๔๕๒ นนร สริยา จนัทะสิงห์ ตร ๔๔๘๑ นนร ธงไทย สวรรณเสนีย์ กล๔๔๕๒ นนร. สุรยา จนทะสงห ตร. ๔๔๘๑ นนร. ธงไทย สุวรรณเสนย กล.

๔๔๕๓ นนร. อกนิษฐ์ สุทธิพงษ์ ตร. ๔๔๘๒ นนร. ธเนตร อนามธวชั นว.

๔๔๕๔ นนร. ฤทธี เผา่พนัธ์ุ ตร. ๔๔๘๓ นนร. นว.

๔๔๘๔ นนร. ธาดาวธุ ทดัพิทกัษก์ลุ นว.

๔๔๘๕ นนร. ธานิศ ผูน้าํพล กล.

พุทธศักราช ๒๕๒๙
(  นนร.รุ่น ๘๔)

ธรรมศกัด์ิ(ธนภทัร)   ทศันา

ู

๔๔๕๕ นนร. กฤษดา จิระไตรพร นว. ๔๔๘๖ นนร. ธีรเกียรติ ทองอร่าม นว.

๔๔๕๖ นนร. กาํพล โชคไทย กล. ๔๔๘๗ นนร. ธีรชยั(คงศกัย)์ นนทลื์อชา นว.

๔๔๕๗ นนร. กูเ้กียรติ              อินทปัญญา(ม่ิงรัชตะ)  กล. ๔๔๘๘ นนร. นครินทร์ ทวสีมบูรณ์ กล.

๔๔๕๘ นนร. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา นว. ๔๔๘๙ นนร. นพดล บุญเจริญ นว.

ุ

๔๔๕๙ นนร. ไกรวลัย์ แกว้เวยีงเดช กล. ๔๔๙๐ นนร. นภดล จินตกานนท์ นว.

๔๔๖๐ นนร. ขวญัเมือง ทองชอ้ย นย. ๔๔๙๑ นนร. นรินทร์ ขาวเจริญ นว.

๔๔๖๑ นนร. จงกล หอมจนัทร์ นย. ๔๔๙๒ นนร. นิธิ แจง้สนิท กล.

๔๔๖๒ นนร. จกัรกฤษณ์ ทรงสุข กล. ๔๔๙๓ นนร. บวร พรมแกว้งาม นว.

๔๔๖๓ นนร. จกัรพงษ์ อาษานอก นย. ๔๔๙๔ นนร. บุญรัตน์ กิตติโชติพาณิชย์ นว.

๔๔๖๔ นนร. จารึก สวา่งแจง้ กล. ๔๔๙๕ นนร. ประพนัธ์ ศรีสุวภิา นว.

๔๔๖๕ นนร. เฉลิม สุพิศ นว. ๔๔๙๖ นนร. ปรัชญา ทองอินทร์ กล.

๔๔๖๖ นนร. เฉลิมชยั สวนแกว้ นว. ๔๔๙๗ นนร. ปิยะศกัด์ิ นิลนิมิตร นว.

๔๔๖๗ นนร ชคทิศ วบิลยเ์จริญ กล ๔๔๙๘ นนร พงษมิ์ตร ณรงคก์ล นว๔๔๖๗ นนร. ชคทศ วบูลยเจรญ กล. ๔๔๙๘ นนร. พงษมตร ณรงคกลู นว.

๔๔๖๘ นนร. ชยากร พนัธ์หลา้ นว. ๔๔๙๙ นนร. พงษศ์กัด์ิ เลาหบุตร นว.

๔๔๖๙ นนร. ชลอ ผอ่งใส นว. ๔๕๐๐ นนร. พรพจน์ วรศาสตร์ นว.

๔๔๗๐ นนร. ชลิต บวัทอง นว. ๔๕๐๑ นนร. พรศกัด์ิ สนธนพิพฒัน์ นว.

๔๔๗๑ นนร. ชาตรี กล่ินเทศ นว. ๔๕๐๒ นนร. พฒันศกัด์ิ พิมดา กล.๔๔๗๑ นนร. ชาตร กลนเทศ นว. ๔๕๐๒ นนร. พฒนศกด พมดา กล.

๔๔๗๒ นนร. เชษฐพล โคตรพงษ์ นว. ๔๕๐๓ นนร. พิชยั งามไตรเลิศ กล.

๔๔๗๓ นนร. โชคชยั            เผอืดจนัทึก(ภมิูวฒิุวงศ)์ นย. ๔๕๐๔ นนร. พิทกัษ์ เทพทา นว.

๔๔๗๔ นนร. ณรงค์ วงษป์ระเสริฐ นย. ๔๕๐๕ นนร. พิศาล สาล่ี กล.

๔๔๗๕ นนร. ดาํรงศกัด์ิ ธงตะทบ กล. ๔๕๐๖ นนร. พิสิฐ รังษีภาณุรัตน์ นว.

๔๔๗๖ นนร. ทรงศกัด์ิ จุมปามญั นว. ๔๕๐๗ นนร. พีระพงษ์ ทบัแยม้ กล.

๔๔๗๗ นนร. ทรงฤทธ์ิ โพธ์ิจินดา นว. ๔๕๐๘ นนร. เพชร                     จรจวบโชค (สุโขธนงั) กล.

๔๔๗๘ นนร. ทวศีกัด์ิ ทองนาํ นว. ๔๕๐๙ นนร. ไพฑูรย์ ชีชะนะ นว.

๔๔๗๙ นนร. เทพฤทธ์ิ ลาภเหลือ นว. ๔๕๑๐ นนร. ไพศาล วงศเ์มฆ นว.

๔๔๘๐ นนร. ธงชยั ถามะพนัธ์ นว. ๔๕๑๑ นนร. ภานุ ยอดดาํเนิน กล.
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๔๕๑๒ นนร ภานมาศ ธนะพานิช นว ๔๕๔๓ นนร สมริทธ์ งามสวย นว๔๕๑๒ นนร. ภานุมาศ ธนะพานช นว. ๔๕๔๓ นนร. สมรทธ งามสวย นว.

๔๕๑๓ นนร. มนตรี จุฬารมย์ นว. ๔๕๔๔ นนร. สมศกัด์ิ ขจรบุญ กล.

๔๕๑๔ นนร. มารุต สัสดีพนัธ์ นย. ๔๕๔๕ นนร. สมศกัด์ิ จนัทร์เขียว กล.

๔๕๑๕ นนร. ยทุธนา ดวงจนัทร์ กล. ๔๕๔๖ นนร. สมศกัด์ิ แพรกทอง นว.

๔๕๑๖ นนร. ยทุธนา สระดี นย. ๔๕๔๗ นนร. สมหมาย(บรรณวชิญ)์ เฉลิมทอง นว.ุ ญ

๔๕๑๗ นนร. ยทุธพงษ(์วรุีดม)์  ม่วงจีน นว. ๔๕๔๘ นนร. สรวฒิุ ชวนะ นว.

๔๕๑๘ นนร. รักศกัด์ิ ศกัดิกร นว. ๔๕๔๙ นนร. สรวฒิุ พุม่แกว้ นว.

๔๕๑๙ นนร. รังสรรค์ สมบติัพิบูลย์ นว. ๔๕๕๐ นนร. สันติ ทศับุตร กล.

๔๕๒๐ นนร. รัฐศกัด์ิ รักช่ืน นว. ๔๕๕๑ นนร. สัมฤทธ์ิ ศิริบรรจง นว.

๔๕๒๑ นนร. โรม กบูโคกกรวด นว. ๔๕๕๒ นนร. สาํราญ(ดรณ์)  ทิพนนัท์ นว.

๔๕๒๒ นนร. วชิร สีตะจนัทร์ นว. ๔๕๕๓ นนร. สินธุชยั สง่างาม กล.

๔๕๒๓ นนร. วรพล จนัทมาศ นว. ๔๕๕๔ นนร. สิริพนัธ์ ซ่ือมงคล นว.

๔๕๒๔ นนร. วสันต์ ไตรจิต นว. ๔๕๕๕ นนร. สุทศัน์ กิจบาํรุงรัตน์ กล.

๔๕๒๕ นนร. วชัรินทร์ องัศุวฒันา กล. ๔๕๕๖ นนร. สุพจน์ สารภาพ นว.

๔๕๒๖ นนร. วชิาญ วนัทนียกลุ นว. ๔๕๕๗ นนร. สุรเชษฎ์ บวัสุวรรณชยั นว.

๔๕๒๗ นนร. วเิชียร ป่ินสุข กล. ๔๕๕๘ นนร. สุรนิตย์ ถาวรพานิช นว.

๔๕๒๘ นนร. วทิยา สาสกลุ กล. ๔๕๕๙ นนร. สุรพงษ์ สุวรรณโชติ กล.

๔๕๒๙ นนร วโิรจน์ แสงกาํพลี กล ๔๕๖ นนร สรศกัด์ิ เฉิดผาด นว๔๕๒๙ นนร. วโรจน แสงกาพล กล. ๔๕๖๐ นนร. สุรศกด เฉดผาด นว.

๔๕๓๐ นนร. วสูิตร โตสุข กล. ๔๕๖๑ นนร. สุรศกัด์ิ สุวรรณเกษา นว.

๔๕๓๑ นนร. วรีะชยั โกสาแสง กล. ๔๕๖๒ นนร. สุรสิทธ์ิ แสนคราม นว.

๔๕๓๒ นนร. วรีะมนต(์วรีมนต)์ นิลแกง้ กล. ๔๕๖๓ นนร. เสน่ห์ (นนัทวฒิุ)  นอ้ยมี นว.

๔๕๓๓ นนร. วฒิไกร ห่นดี นว. ๔๕๖๔ นนร. อดลย์ ม่ิงรักษา กล.๔๕๓๓ นนร. วฒุไกร หุนด นว. ๔๕๖๔ นนร. อดุลย มงรกษา กล.

๔๕๓๔ นนร. วฒิุชยั ทองแสงจนัทร์ กล. ๔๕๖๕ นนร. อนนัต์ สงวนสมบติั นว.

๔๕๓๕ นนร. ศิรัส ล้ิมเจริญ นว. ๔๕๖๖ นนร. อนุชิต พีระธาํรงคก์ลุ นว.

๔๕๓๖ นนร. ศิริพงศ์ ภมรบุตร นว. ๔๕๖๗ นนร. อนุรักษ์ พรหมงาม นว.

๔๕๓๗ นนร. ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ นว. ๔๕๖๘ นนร. อนุรัตน์ ศิริวงศ์ นว.

๔๕๓๘ นนร. ศุภสิทธ์ิ บูรณะโอสถ นว. ๔๕๖๙ นนร. อนุสรณ์ อ่ิมละเอียด นว.

๔๕๓๙ นนร. สณี (เสนี) พวงทวสุีข นว. ๔๕๗๐ นนร. อภิชาต               กดุกงัวล(วงคจิ์ตตระการ) นว.

๔๕๔๐ นนร. สมชาย(พิสิษฐ)์  เคียงจตุัรัส (จตุรัสกะพฒัน์) นว. ๔๕๗๑ นนร. อภินนัท์ รัชสมบติั นว.

๔๕๔๑ นนร. สมบติั บุญเกิดพานิช นย. ๔๕๗๒ นนร. อภิรัตน์ กล่ินกหุลาบ กล.

๔๕๔๒ นนร. สมโภชน์ ทอดสนิท นว. ๔๕๗๓ นนร. อรุณ สนจีน กล.

๗๖
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๔๕๗๔ นนร อโศก นวลช่ืน(ศรีสวสัด์ิ) นว ๔๖๐๓ นนร ก่อเกียรติ บญปก นว๔๕๗๔ นนร. อโศก นวลชน(ศรสวสด) นว. ๔๖๐๓ นนร. กอเกยรต บุญปก นว.

๔๕๗๕ นนร. อคัรพล ขนัตี นว. ๔๖๐๔ นนร. กาํพล แถมพนัธ์ กล.

๔๕๗๖ นนร. อษัฎา เช่ือมสุข นว. ๔๖๐๕ นนร. กาํพล ภิญโญกลุ กล.

๔๕๗๗ นนร. อาภากร บุญยิง่ นย. ๔๖๐๖ นนร. กิตติ ยนิดี อศ.

๔๕๗๘ นนร. อาํมร ซ่ือตรง นย. ๔๖๐๗ นนร. กิตติพงศ์ ทิพยเ์สถียร นว.

๔๕๗๙ นนร. เอกชยั สุขวรรณโณ นว. ๔๖๐๘ นนร. กิตติศกัด์ิ ดีทองคาํ กล.

๔๕๘๐ นนร. เอกสิทธ์ิ วฒิุเผา่ นว. ๔๖๐๙ นนร. เกริกพนัธ์ พนัธ์ุสัมฤทธ์ิ นว.

๔๕๘๑ นนร. กองเหรียญ ตอสกลุ นว. ๔๖๑๐ นนร. เกรียงชยั บุญอินทร์ กล.

๔๕๘๒ นนร. กอบเกียรติ มีชาญ กล. ๔๖๑๑ นนร. เกียรติกอ้ง ปานทอง นว.

๔๕๘๓ นนร. จกัรพงษ ์            ซ่วนซ่ี(อภิมหาธรรม)  นย. ๔๖๑๒ นนร. เกียรติยทุธ เทียนสุวรรณ นว.

๔๕๘๔ นนร. ถุงเงิน จงรักชอบ นว. ๔๖๑๓ นนร. เกียรติศกัด์ิ อยูแ่สง นว.

๔๕๘๕ นนร. พิชิต บรรจงกิจ นว. ๔๖๑๔ นนร. เก้ือกลู(เก้ือกลูพงษ)์   ลาํทอง นว.

๔๕๘๖ นนร. วนัชยั วงคท์ะเล กล. ๔๖๑๕ นนร. ขวญัชยั ขาํสม นย.

๔๕๘๗ นนร. วรัิช(กมัปนาท)  อุบลโรจน์รัศมี นว. ๔๖๑๖ นนร. คงพฒัน์ แจ่มสุวรรณ กล.

๔๕๘๘ นนร. สมชาย หอมสุวรรณ นว. ๔๖๑๗ นนร. คงศกัด์ิ ชมอินทร์ นว.

๔๕๘๙ นนร. สมภมิู ประยรูอนุเทพ นว. ๔๖๑๘ นนร. คณิต(วชัริศ) อุไรมาลย์ นว.

๔๕๙๐ นนร. สิทธิชยั เสถียรทิพย์ นว. ๔๖๑๙ นนร. คมน์ ชยันาม นว.

๔๕๙ นนร สธี บา้นเกา กล ๔๖๒ นนร คมกฤช(ธนดล) สรรคณี กล๔๕๙๑ นนร. สุธ บานเกาะ กล. ๔๖๒๐ นนร. คมกฤช(ธนดล) สรรคณ กล.

๔๕๙๒ นนร. สุรนนัท์ ฤทธ์ิขาํ นว. ๔๖๒๑ นนร. จเร โฉมเฉลา นว.

๔๕๙๓ นนร. อนนัต์ สีพรม(ตรีรัตนคุณ) นว. ๔๖๒๒ นนร. จกัรา ทองฉิม นว.

๔๕๙๔ นนร. อาดุลย์ คลุกกระโทก นว. ๔๖๒๓ นนร. จีระ มิตรดี นว.

๔๕๙๕ นนร. อดม ศรีหอม นว. ๔๖๒๔ นนร. จีระนนัท์ มาแดง นย.๔๕๙๕ นนร. อุดม ศรหอม นว. ๔๖๒๔ นนร. จระนนท มาแดง นย.

๔๕๙๖ นนร. โกศล แก่นแกว้ ตร. ๔๖๒๕ นนร. จาํเนียร (จกัรวชัร์) เงินวไิล กล.

๔๕๙๗ นนร. เฉลิมพล พิกลุ ตร. ๔๖๒๖ นนร. เจษฎา เศวตเศรณี -

๔๕๙๘ นนร. ธวชั สิทธิกิจโยธิน ตร. ๔๖๒๗ นนร. เฉล่ีย พรหมอินทร์ นว.

๔๕๙๙ นนร. วรีะศกัด์ิ แยม้แสง ตร. ๔๖๒๘ นนร. ชวลิต วนกิจสัมพนัธ์ นว.

๔๖๐๐ นนร. วรีพนัธ์ จิตตบุ์ญธรรม ตร. ๔๖๒๙ นนร. ชลวทิย์ พฤทธพงศ์ กล.

๔๖๐๑ นนร. สนธยา เพชรพลอยดี ตร. ๔๖๓๐ นนร. ชชัวลิต อินม่วง นว.

๔๖๐๒ นนร. อิทธิพล นาคคาํ ตร. ๔๖๓๑ นนร. ชยั เกตุวฒันกิจ นว.

๔๖๓๒ นนร. ชยัณรงค์ บงการณ์ กล.พุทธศักราช ๒๕๓๐
๔๖๓๓ นนร. ชยัรัตน์ นภาศกัด์ิศรี กล.

๗๗
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๔๖๓๔ นนร ชยัวฒัน์ ภมิสัย กล ๔๖๖๕ นนร ประสิทธ์ิ หมอทรัพย์ กล๔๖๓๔ นนร. ชยวฒน ภมูสย กล. ๔๖๖๕ นนร. ประสทธ หมอทรพย กล.

๔๖๓๕ นนร. ชาํนาญ สอนแพง กล. ๔๖๖๖ นนร. ปารัช รัตนไชยพนัธ์ นว.

๔๖๓๖ นนร. ณรงค์ นิลนํ้าเพชร นว. ๔๖๖๗ นนร. ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์ นว.

๔๖๓๗ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ ศรีละออง กล. ๔๖๖๘ นนร. เปรมมนสั สุวรรณดุล กล.

๔๖๓๘ นนร. ณฐัพล พรหมขนุทอง นว. ๔๖๖๙ นนร. แผน แอโสะ นว.ฐ ุ

๔๖๓๙ นนร. ณฐัพล สินพลูผล นว. ๔๖๗๐ นนร. พชร คุณงาม นว.

๔๖๔๐ นนร. ณฐัวฒิุ ประทีปะผลิน นว. ๔๖๗๑ นนร. พลกิต สาหร่าย นย.

๔๖๔๑ นนร. ดนุพล จาตกานนท์ กล. ๔๖๗๒ นนร. พฒัรุตม์ อึงวชัรปาน   -

๔๖๔๒ นนร. ดิษ(กิจวฒิุ) ณ ถลาง นว. ๔๖๗๓ นนร. พินยั จินชยั นว.

๔๖๔๓ นนร. ทศพร ทุมวงศ์ นว. ๔๖๗๔ นนร. พทุธิพร สวาทสุต นว.

๔๖๔๔ นนร. ทศพร ปราบริปู กล. ๔๖๗๕ นนร. พนูศกัด์ิ บวัแกว้ นว.

๔๖๔๕ นนร. ทิฆมัพร สมนึก นว. ๔๖๗๖ นนร. พนูลาภ ทตัตะทองคาํ นว.

๔๖๔๖ นนร. เทวญั สุขเกษม อศ. ๔๖๗๗ นนร. ภาณุพงศ์ เมตตา นว.

์๔๖๔๗ นนร. ธนศกัด์ิ อศัวเหม นว. ๔๖๗๘ นนร. ภาณุพนัธ์ุ ทรัพยป์ระเสริฐ นว.

๔๖๔๘ นนร. ธนากร เทพรักษา กล. ๔๖๗๙ นนร. ภาณุวฒัน์ อินทนิล นว.

๔๖๔๙ นนร. ธเนศ ธีรชยัธญัญศกัด์ิ นว. ๔๖๘๐ นนร. มนูญ ขลุกเอียด นว.

๔๖๕๐ นนร. ธิติกร แดงรักสกลุ นว. ๔๖๘๑ นนร. มิตรชยั(ธีรวฒิุ)  มนขนุทด นว.

๔๖๕ นนร ธีรศกัด์ิ ภกัตร์คีรี นว ๔๖๘๒ นนร เมธี(เมธีชยั) แกว้นิล นว๔๖๕๑ นนร. ธรศกด ภกตรคร นว. ๔๖๘๒ นนร. เมธ(เมธชย) แกวนล นว.

๔๖๕๒ นนร. นพดล กองจนัทร์ นว. ๔๖๘๓ นนร. ยทุธนา อินมะโรง นว.

๔๖๕๓ นนร. นรเชษฐ์ ใยระยา้ นว. ๔๖๘๔ นนร. ยทุธศาสตร์ ตรีโอษฐ์ นว.

๔๖๕๔ นนร. นฤธรรม สุรักขกะ กล. ๔๖๘๕ นนร. รพีพงศ์ มณีพรรณ นว.

๔๖๕๕ นนร. นกับญ สังวนันา นว. ๔๖๘๖ นนร. เรืองฤทธ์ิ แสงแกว้ กล.๔๖๕๕ นนร. นกบุญ สงวนนา นว. ๔๖๘๖ นนร. เรองฤทธ แสงแกว กล.

๔๖๕๖ นนร. นิพนธ์ พลอยประไพ นว. ๔๖๘๗ นนร. วงศศ์กัด์ิ เพิงมาก กล.

๔๖๕๗ นนร. นิพฒัน์ เทวาอารักษ์ นว. ๔๖๘๘ นนร. วรงคย์ศ มุ่งถ่ิน นว.

๔๖๕๘ นนร. นุกลู รักความสุข กล. ๔๖๘๙ นนร. วรชาติ มนตรี นว.

๔๖๕๙ นนร. บรรพต หงษพ์งษ์ นว. ๔๖๙๐ นนร. วศิน สระศรีดา นว.

๔๖๖๐ นนร. บารมี คมัภิรานนท์ กล. ๔๖๙๑ นนร. วฑูิรย์ สงวนธรรม -

๔๖๖๑ นนร. บุญเชิด คล่องแคล่ว กล. ๔๖๙๒ นนร. วทิยา จงกา้วหนา้ นว.

๔๖๖๒ นนร. บุญมี(กฤติวฒิุ)  ขาํนอ้ย นว. ๔๖๙๓ นนร. ววิฒัน์ ขวญัสูงเนิน นว.

๔๖๖๓ นนร. ประจวบ สุขขงั นว. ๔๖๙๔ นนร. ววิฒัน์ ขีดกลาง นว.

๔๖๖๔ นนร. ประเทือง ไวยนนัทา นว. ๔๖๙๕ นนร. วฒิุฉตัร ราชรัตนารักษ์ นว.

๗๘



  ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๔๖๙๖ นนร วฒิชยั อดมศกัด์ิ - ๔๗๒๗ นนร อเทน ธาตทองเหลือง กล๔๖๙๖ นนร. วฒุชย อุดมศกด - ๔๗๒๗ นนร. อุเทน ธาตุทองเหลอง กล.

๔๖๙๗ นนร. ศิริพฒัน์ แพงพนัธ์ุ นว. ๔๗๒๘ นนร. เอกฤทยั พิพฒันเดชา นว.

๔๖๙๘ นนร. ศุกรี ทองทา นว. ๔๗๒๙ นนร. เอตม์ ยวุนางกรู นว.

๔๖๙๙ นนร. สกาย เภกะนนัทน์ นว. ๔๗๓๐ นนร. เอิน กลา้หาญ นว.

๔๗๐๐ นนร. สถาพร วาจรัตน์ นว. ๔๗๓๑ นนร. ธนพล ศรีโสภา ตร.

๔๗๐๑ นนร. สมชาย(รุจน์)   สุขณรงค์ นว. ๔๗๓๒ นนร. ธวชัชยั ทองปุสสะ -

๔๗๐๒ นนร. สมพร เอ่ียมซ้ิว กล. ๔๗๓๓ นนร. ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์ ตร.

๔๗๐๓ นนร. สมมาศ พลายแกว้ นว. ๔๗๓๔ นนร. พิเภก ชูวา ตร.

๔๗๐๔ นนร. สมยศ(รัชยศ)  รัชตรุ่งโรจน์กลุ นว. ๔๗๓๕ นนร. ไพศาล อมรปิยะกฤษฐ์ ตร.

๔๗๐๕ นนร. สรรเสริญ สาโดด นว. ๔๗๓๖ นนร. ภิรมยรั์ตน์ ภิรมยาภรณ์ ตร.

๔๗๐๖ นนร. สานิตย์ การสูงเนิน อศ. ๔๗๓๗ นนร. สมชาติ ศุภวฒิุ ตร.

๔๗๐๗ นนร. สามารถ ชา้งจนัทร์ นว.

๔๗๐๘ นนร. สุชาติ อุดมนาค นว.

์

พุทธศักราช ๒๕๓๑
(  นนร.รุ่น ๘๖)

๔๗๐๙ นนร. สุทธิศกัด์ิ ไพรวลัย์ นว. ๔๗๓๘ นนร. กฤช ธรรมสุกฤต นว.

๔๗๑๐ นนร. สุนทระ บุญสวสัด์ิ กล. ๔๗๓๙ นนร. กฤษณ์ เคลือบมาศ นว.

๔๗๑๑ นนร. สุมิตร ชอบสอาด กล. ๔๗๔๐ นนร. กฤษณะ จนัทร์เช้ือ กล.

๔๗๑๒ นนร. สุรศกัด์ิ ปานเกษม นว. ๔๗๔๑ นนร. กลิน ยงัรอต นว.

๔๗ นนร สรสิทธ์ิ กาํจรกิจการ กล ๔๗๔๒ นนร เกษม เนียมฉาย นว๔๗๑๓ นนร. สุรสทธ กาจรกจการ กล. ๔๗๔๒ นนร. เกษม เนยมฉาย นว.

๔๗๑๔ นนร. สุริยนั สาํราญใจ นว. ๔๗๔๓ นนร. กอ้งเกียรติ ทองอร่าม นว.

๔๗๑๕ นนร. สุวรรณ แยม้รักษา นว. ๔๗๔๔ นนร. เกรียงศกัด์ิ เศวตรักต นว.

๔๗๑๖ นนร. สุวฒัน์ สุวฒันะ นว. ๔๗๔๕ นนร. ครรชิต เช้ือวงษ์ นว.

๔๗๑๗ นนร. สวทิย์ พลศิลป์ กล. ๔๗๔๖ นนร. จมพจน์ เสนาะพิณ นว.๔๗๑๗ นนร. สุวทย พลูศลป กล. ๔๗๔๖ นนร. จุมพจน เสนาะพณ นว.

๔๗๑๘ นนร. เสรี ฉํ่าช่ืน นว. ๔๗๔๗ นนร. จุมพล นาคบวั นว.

๔๗๑๙ นนร. เสริมยทุธ ผอ่งอาํไพ นว. ๔๗๔๘ นนร. เฉลย เกษมคุณารักษ์ นว.

๔๗๒๐ นนร. อดิเรก มหนัตะภาศรี อศ. ๔๗๔๙ นนร. ชชัวาลย์ บวัทอง กล.

๔๗๒๑ นนร. อภิชาติ ทินนะลกัษณ์ กล. ๔๗๕๐ นนร. ชชัวาลย์ โตรุ่ง นว.

๔๗๒๒ นนร. อภิชาติ โภคะสุวรรณ นว. ๔๗๕๑ นนร. ชยัยทุธ์ คลงัเงิน นว.

๔๗๒๓ นนร. อชัฌา อิศรางกรู ณ อยธุยา กล. ๔๗๕๒ นนร. ไชยวชิิต ทิพยม์าศ นว.

๔๗๒๔ นนร. อาคม สงเคราะห์พานิช นว. ๔๗๕๓ นนร. ชลทยั รัตนเรือง นว.

๔๗๒๕ นนร. อารักษ(์วรท)       ริมฝาย(ภูมิภทัรภากร) นว. ๔๗๕๔ นนร. ชาญศกัด์ิ ยอดเสนีย์ -

๔๗๒๖ นนร. อิสรา พฒันวบิูลย์ กล. ๔๗๕๕ นนร. ชเนศร์ สิงหชาญ นว.

๗๙
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๔๗๕๖ นนร เชิดชาย นอ้ยเจริญ นว ๔๗๘๗ นนร พงศธ์วชั วรีะปรีย นว๔๗๕๖ นนร. เชดชาย นอยเจรญ นว. ๔๗๘๗ นนร. พงศธวช วระปรย นว.

๔๗๕๗ นนร. ดุสิต จนัทร์ราช นว. ๔๗๘๘ นนร. พงศธ์ร เหียงแกว้ -

๔๗๕๘ นนร. ณปกรณ์ พิมพว์งษ์ นว. ๔๗๘๙ นนร. พลัลพ โกมโลทก นว.

๔๗๕๙ นนร. ทรงชยั จิตหวงั นว. ๔๗๙๐ นนร. เพชรัตน เทียนจนัทร์ นว.

๔๗๖๐ นนร. ทวผีล วชิยัธนพฒัน์ - ๔๗๙๑ นนร. ไพฑูรย์ เส็งเจริญ นว.ู ญ

๔๗๖๑ นนร. ทศพงศ์ เขาสูง นว. ๔๗๙๒ นนร. ไพบูลย์ มว้นทอง นว.

๔๗๖๒ นนร. ธนะชยั สงวนรักษ์ - ๔๗๙๓ นนร. ไพโรจน์ จิรพรไพศาล นว.

๔๗๖๓ นนร. ธรรมนูญ จนัทร์หอม นว. ๔๗๙๔ นนร. ไพโรจน์ จูถนอม นว.

๔๗๖๔ นนร. ธีรเดช เก้ือวงศ์ - ๔๗๙๕ นนร. ยศพงษ์ เดชะคุปต์ นว.

๔๗๖๕ นนร. ธวชัชยั สอนซี นว. ๔๗๙๖ นนร. ยทุธนา(ยทุธนพงษ)์  นพกลุสถิตย ์  กล.

๔๗๖๖ นนร. ธารา กือเจริญ นว. ๔๗๙๗ นนร. ยทุธนา เอ่ียมสะอาด นว.

๔๗๖๗ นนร. นพพล นากสวาท นว. ๔๗๙๘ นนร. โยธิน อารีเอ้ือ นว.

๔๗๖๘ นนร. นกัรบ ใจสมคัร นว. ๔๗๙๙ นนร. โยธิน ธนะมูล นย.

่ ้๔๗๖๙ นนร. นิคม แจ่มยิง่ นว. ๔๘๐๐ นนร. รัชดา ซ้ึงถาวร นว.

๔๗๗๐ นนร. นิธิ วทิยารัฐ นว. ๔๘๐๑ นนร. รัฐศาสตร์ ถกูอยา่ง กล.

๔๗๗๑ นนร. นฤพนธ์ วไิลธญัญา นว. ๔๘๐๒ นนร. รวมพล อินทร์ชุม นว.

๔๗๗๒ นนร. นิยม พ่ึงโต นว. ๔๘๐๓ นนร. วงศด์นยั ปานน่ิม นย.

๔๗๗ นนร นิสิต คล่องศิลป์ นว ๔๘ ๔ นนร วชิร ช่มช่ืน๔๗๗๓ นนร. นสต คลองศลป นว. ๔๘๐๔ นนร. วชร ชุมชน -

๔๗๗๔ นนร. บุญโฮม บาํรุงภกัดี นว. ๔๘๐๕ นนร. วรวทิย(์วชิรวทิย)์ นรอ่อน นว.

๔๗๗๕ นนร. บณัฑิต ขวญัช่ืน นว. ๔๘๐๖ นนร. วริษ วงัเยน็ นว.

๔๗๗๖ นนร. บดินทร์ ชูศรี นว. ๔๘๐๗ นนร. วจิิตร มะลาไสย นว.

๔๗๗๗ นนร. บรมรัตน์ ศภนาม นว. ๔๘๐๘ นนร. วชิะยะ พิริยะวฒัน์ นว.๔๗๗๗ นนร. บรมรตน ศุภนาม นว. ๔๘๐๘ นนร. วชะยะ พรยะวฒน นว.

๔๗๗๘ นนร. ปฏิญญา นิลศิลา นว. ๔๘๐๙ นนร. วชิยั สุรสาคร กล.

๔๗๗๙ นนร. ปฐมสมุทร พินเจริญ นว. ๔๘๑๐ นนร. วนิยั(ภิเนตร) รูโปบล -

๔๗๘๐ นนร. ปณิธิ ทองเจือ นว. ๔๘๑๑ นนร. วรัิตน์ กอ้นทอง นว.

๔๗๘๑ นนร. ปิยะ เคลือบมาศ นว. ๔๘๑๒ นนร. ววิฒัน์ แกว้มณี นว.

๔๗๘๒ นนร. ปริญญา เจริญยิง่ นว. ๔๘๑๓ นนร. ววิฒัน์ นรอ่อน นว.

๔๗๘๓ นนร. ประถม อินตะ๊แสน นว. ๔๘๑๔ นนร. วรีะชยั จุฬารมย์ นว.

๔๗๘๔ นนร. ประภาส สุดขาว นว. ๔๘๑๕ นนร. ศรัณย์ วรีาสา นว.

๔๗๘๕ นนร. ประสิทธ์ิ อศัวภมิู นว. ๔๘๑๖ นนร. ศรีอนนัต์ โมทะจิตร นว.

๔๗๘๖ นนร. ปราโมทย์ หลุงเจริญ นว. ๔๘๑๗ นนร. สงคราม ผกูทอง นว.

๘๐



๔๘๑๘ นนร สมชาย นอ้ยพิทกัษ์ นว ๔๘๔๙ นนร อมรพงศ์ สมนาวรรณ ตร
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๔๘๑๘ นนร. สมชาย นอยพทกษ นว. ๔๘๔๙ นนร. อมรพงศ สมนาวรรณ ตร.

๔๘๑๙ นนร. สมศกัด์ิ พลบัทอง นว. พุทธศักราช ๒๕๓๒
๔๘๒๐ นนร. สรชยั พกุบุญมี นว. (  นนร.รุ่น ๘๗)

๔๘๒๑ นนร. สรายธุ สุขรมย์ นว. ๔๘๕๐ นนร. ภินนัต์ ดาวกระจาย -

๔๘๒๒ นนร. สามารถ กนัเน่ือง - ๔๘๕๑ นนร. เกษม วชิกลู นว.ู

๔๘๒๓ นนร. สาํรวย บุญแจง้ นย. ๔๘๕๒ นนร. เสรี คงนอ้ย นว.

๔๘๒๔ นนร. สิทธา ถนดัคา้ นว. ๔๘๕๓ นนร. สุรศกัด์ิ พรมมาหอม นว.

๔๘๒๕ นนร. สิทธิรักษ์ พรมณีย์ กล. ๔๘๕๔ นนร. สมพงษ์ กิจจานนท์ นว.

๔๘๒๖ นนร. เสมา สังขว์ร นว. ๔๘๕๕ นนร. สมจิตร หลาํวรรณะ นว.

๔๘๒๗ นนร. สุบรร ดีนอก นย. ๔๘๕๖ นนร. สมบติั โทณวรรณากร นว.

๔๘๒๘ นนร. สุมิตร โพธิสาร นว. ๔๘๕๗ นนร. ปิยะ ล้ิมสกลุ นว.

๔๘๒๙ นนร. สุรชยั กา้นคาํ นว. ๔๘๕๘ นนร. ชานินท์ ศรียาภยั นว.

๔๘๓๐ นนร. สุระชยั ยงกนั นว. ๔๘๕๙ นนร. แมนรัฐ ศรีสุข นว.

๔๘๓๑ นนร. เหรียญชยั พว่งเชย นว. ๔๘๖๐ นนร. วโิรจน์ อาชีพโกศล กล.

๔๘๓๒ นนร. อนุวตัร เขม็ราช นว. ๔๘๖๑ นนร. เฉลิมพร คลา้ยทอง นว.

๔๘๓๓ นนร. อคัรพล อคัรพนัธ์ุ นว. ๔๘๖๒ นนร. วทิยา ปัญญวรญาณ นว.

๔๘๓๔ นนร. อคัรเดช จุณศิริ นว. ๔๘๖๓ นนร. ทวศีกัด์ิ สายแวว นว.

๔๘ ๕ นนร เอกชยั ทองจ นว ๔๘๖๔ นนร ปร ทีป อนมณี นย๔๘๓๕ นนร. เอกชย ทองจู นว. ๔๘๖๔ นนร. ประทป อนุมณ นย.

๔๘๓๖ นนร. เอกราช เต่งภาวดี - ๔๘๖๕ นนร. เทพกร อินทร นว.

๔๘๓๗ นนร. เอกราช โคตรประทุม นว. ๔๘๖๖ นนร. ชยัชนะ พนัธ์สืบ นว.

๔๘๓๘ นนร. อาํพล หม่ืนหาญ นว. ๔๘๖๗ นนร. ศิวฤทธ์ิ เหล่าฤทธ์ิ นว.

๔๘๓๙ นนร. ฤชา อินทรโท่โล่ นว. ๔๘๖๘ นนร. สามารถ ศรีม่วง นว.๔๘๓๙ นนร. ฤชา อนทรโทโล นว. ๔๘๖๘ นนร. สามารถ ศรมวง นว.

๔๘๔๐ นนร. จีระ ยาฟอง ตร. ๔๘๖๙ นนร. กอบเกียรติ สุกร์มณี นว.

๔๘๔๑ นนร. เทวราช เอ้ือวงษป์ระเสริฐ ตร. ๔๘๗๐ นนร. อคเรศ ยิม้มาก อศ.

๔๘๔๒ นนร. บณัฑิต แกว้มงคล ตร. ๔๘๗๑ นนร. ทกัษิณ วงษสุ์วรรณ นว.

๔๘๔๓ นนร. มงคล อนงคพ์รยศกลุ ตร. ๔๘๗๒ นนร. สรายทุธ เช้ือจาด นว.

๔๘๔๔ นนร. ราม รสหอม ตร. ๔๘๗๓ นนร. ณรงค์ หาญพล นว.

๔๘๔๕ นนร. วรเอก เนตินิยม ตร. ๔๘๗๔ นนร. สาํฤทธ์ิ (จกัษวฎั) สายวงศ์ นว.

๔๘๔๖ นนร. วลัลพ พวงผกา ตร. ๔๘๗๕ นนร. พฒัน์ โกพลรัตน์ นว.

๔๘๔๗ นนร. สมเกียรติ สวสัด์ิศรี ตร. ๔๘๗๖ นนร. จิระวฒัน์ ทองเรือง นว.

๔๘๔๘ นนร. อนุรักษ์ เครือฟ่ัน(จิรจิต) ตร. ๔๘๗๗ นนร. สาทิพ จิตนาวา นว.

๘๑



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๔๘๗๘ นนร วนิยั ประคองแกว้ นว ๔๙๐๙ นนร ภานรัตน์ มะลิผล นว๔๘๗๘ นนร. วนย ประคองแกว นว. ๔๙๐๙ นนร. ภานุรตน มะลผล นว.

๔๘๗๙ นนร. ประเดิม บุญถึง นว. ๔๙๑๐ นนร. ปิยะ ปล้ืมสุข นว.

๔๘๘๐ นนร. ชยัรัตน์ เพง็คง นว. ๔๙๑๑ นนร. วรีะชยั บุญมาก นว.

๔๘๘๑ นนร. สมภพ แสนสมรส นว. ๔๙๑๒ นนร. เจษฎา (นฤเบศร) ทองแดง นว.

๔๘๘๒ นนร. กษิดิ กล่ินศรีสุข นว. ๔๙๑๓ นนร. ประจวบ ศรีศกัด์ินอก กล.ุ

๔๘๘๓ นนร. ณฐัวฒิุ                  พรงาม(งามวงศว์าน) นว. ๔๙๑๔ นนร. กรจกัร์ ยศธสาร นว.

๔๘๘๔ นนร. ณรงค์ เอมดี นว. ๔๙๑๕ นนร. ปรีดา ด่านศิริสมบูรณ์ -

๔๘๘๕ นนร. สมาน เสริมสกลุ นย. ๔๙๑๖ นนร. พีรพงศ์ กรูทองดี กล.

๔๘๘๖ นนร. เถกิง สิทธิเสรี นว. ๔๙๑๗ นนร. พงษเ์ทพ นิรมานสกลุพงศ์ นว.

๔๘๘๗ นนร. ศุภกิจ พวงเพิกศึก กล. ๔๙๑๘ นนร. พีระพล ใบกวา้ง นว.

๔๘๘๘ นนร. เอกภพ จนัทโรจวงศ์ นว. ๔๙๑๙ นนร. โกวทิ สิงห์ทอง นว.

๔๘๘๙ นนร. ประสิทธ์ิพร สุขสวสัด์ิ กล. ๔๙๒๐ นนร. สุรพงษ์ เบญ็จมาตร นย.

๔๘๙๐ นนร. ไมตรี นกัธรรม ตร. ๔๙๒๑ นนร. อุดม พลูวงษ์ ตร.

๔๘๙๑ นนร. สันติชยั จอมทอง กล. ๔๙๒๒ นนร. วรุณ วรีะกลุ นว.

๔๘๙๒ นนร. ไพบูลย์ นอ้ยเจริญ นว. ๔๙๒๓ นนร. ศุภชยั จนัทร์เท่ียง นว.

๔๘๙๓ นนร. ดาํรัส วเิศษสุวรรณ นว. ๔๙๒๔ นนร. สถาพร เหลืองทองคาํ นว.

๔๘๙๔ นนร. ภาคภมิู หม่ืนศรี นว. ๔๙๒๕ นนร. ธนกร นาจารย์ นว.

๔๘๙๕ นนร ชชัวาล โรจน์รัตนชยั นว ๔๙๒๖ นนร ศรสิทธ์ิ คลองนอ้ย นว๔๘๙๕ นนร. ชชวาล โรจนรตนชย นว. ๔๙๒๖ นนร. ศรสทธ คลองนอย นว.

๔๘๙๖ นนร. ศราวธุ ชิยางคบุตร นว. ๔๙๒๗ นนร. สาธิต อาภรณ์รัตน์ นว.

๔๘๙๗ นนร. ยทุธพล สิงห์สถิตย์ นว. ๔๙๒๘ นนร. อมรศกัด์ิ ปัทมปราณี นว.

๔๘๙๘ นนร. บณัฑิตย์ ช่ืนอ่ิม นว. ๔๙๒๙ นนร. ต่อพงศ์ พกุะทรัพย์ -

๔๘๙๙ นนร. พิสทธ์ิศกัด์ิ ศรีชมพล นว. ๔๙๓๐ นนร. ชาญชยั คลา้ยบวั กล.๔๘๙๙ นนร. พสุทธศกด ศรชุมพล นว. ๔๙๓๐ นนร. ชาญชย คลายบว กล.

๔๙๐๐ นนร. ศกัรภพน์ ประจกัษศุ์ภนิติ นว. ๔๙๓๑ นนร. เรืองวทิย์ วารุณประภา นว.

๔๙๐๑ นนร. สมคัร สมเหมาะ กล. ๔๙๓๒ นนร. ชีวนิ เหลียงชยักลุ นว.

๔๙๐๒ นนร. วสันต์ วงศา นว. ๔๙๓๓ นนร. สุระชยั เพญ็สวา่ง นว.

๔๙๐๓ นนร. อาคม พุม่ทอง กล. ๔๙๓๔ นนร. วรัิตน์(อภิวฒัน์) ชาญชยัมงคล นว.

๔๙๐๔ นนร. พรเทพ บุญรักษา นว. ๔๙๓๕ นนร. ถาวร เล้ียงร่ืนรมย์ นว.

๔๙๐๕ นนร. ไพรัช กาญจนกรทอง นว. ๔๙๓๖ นนร. ชุมพร เรืองทิพย์ นว.

๔๙๐๖ นนร. วฒิุชยั ภู่เจริญยศ นว. ๔๙๓๗ นนร. ดุลยวฒัน์ เชาวน์ดี นว.

๔๙๐๗ นนร. แสนยไ์ท บวัเนียม กล. ๔๙๓๘ นนร. เรืองเดช วารุณประภา นว.

๔๙๐๘ นนร. พนัณรงค์ ยทุธวงศ์ นว. ๔๙๓๙ นนร. วรวทิย์ บุญประคอง ตร.

๘๒



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๔๙๔๐ นนร สถาพร ทศันลีลพร นว ๔๙๗๑ นนร นิคม                วฒันาพิริยะอมร กล๔๙๔๐ นนร. สถาพร ทศนลลพร นว. ๔๙๗๑ นนร. นคม                วฒนาพรยะอมร กล.

๔๙๔๑ นนร. ชลภู ชูศรี นว. ๔๙๗๒ นนร. ไพสิทธ์ิ เพชรฤทธ์ิ นว.

๔๙๔๒ นนร. ณรงคพ์ล จนัทร์อาภรณ์ - ๔๙๗๓ นนร. สมเกียรติ ม่วงมี นย.

๔๙๔๓ นนร. อาภาพงษ์ ประเสริฐจิต นว. ๔๙๗๔ นนร. จกัรพรรด์ิ ศรีดาว นว.

๔๙๔๔ นนร. ชลนที นอ้ยจาํรัส นว. ๔๙๗๕ นนร. สมเกียรติ ทรงสวสัด์ิ นว.

๔๙๔๕ นนร. พงศธ์ร บุญปาลิต นว.

๔๙๔๖ นนร. เกียรติอนนัต์ ถ่ินชยัภมิู นว.

๔๙๔๗ นนร. สุริยา สินธิทา นว. ๔๙๗๖ นนร. อภินนัท์ หิญชีระนนัทน์ นย.

๔๙๔๘ นนร. ชาติไท ชาํนาญวทิย์ - ๔๙๗๗ นนร. กฤษฎา แสงเพช็ร์ส่อง นว.

พุทธศักราช ๒๕๓๓
( นนร.รุ่น ๘๘)

๔๙๔๙ นนร. วทิยา อยูอ่าศรม - ๔๙๗๘ นนร. กอ้งภพ รัชฎา นย.

๔๙๕๐ นนร. นนท์ เพชรสุวรรณ - ๔๙๗๙ นนร. กาจ บุญวทิยา อศ.

๔๙๕๑ นนร. พิเชษฐ์ เจียมเอย กล. ๔๙๘๐ นนร. กิตติคุณ จารุวฒันายนต์ กล.

๔๙๕๒ นนร. ชุมพล(ชยพล) ใหญ่ยิง่ ตร. ๔๙๘๑ นนร. กิติกรณ์ กาญจนะวณิชย์ นว.

๔๙๕๓ นนร. ทนัยา วนัสามง่าม    ตร. ๔๙๘๒ นนร. ขวญัชาย ฤกษจ์าํเนียร นว.

๔๙๕๔ นนร. จกัรพนัธ์ุ รัตนเทวมาตย์ ตร. ๔๙๘๓ นนร. คมสัน สุวรรณฤทธ์ิ นว.

๔๙๕๕ นนร. ชลธี นภาโชติ นว. ๔๙๘๔ นนร. จตุพร นุชเกษม นว.

๔๙๕๖ นนร. สมนึก ดิษฐบรรจง - ๔๙๘๕ นนร. จรัญพฒัน์ ใชส้มบุญ นว.

๔๙๕๗ นนร ณฐัพล จนัทวมิล นว ๔๙๘๖ นนร จิตติพงศ์ ศรีธญัญา นว๔๙๕๗ นนร. ณฐพล จนทวมล นว. ๔๙๘๖ นนร. จตตพงศ ศรธญญา นว.

๔๙๕๘ นนร. วจิยั จนัทร์แทน นว. ๔๙๘๗ นนร. จิตพนัธ์ สุดประเสริฐ นว.

๔๙๕๙ นนร. อภินยั นาวี นย. ๔๙๘๘ นนร. จิระเดช เทียนทอง นว.

๔๙๖๐ นนร. เศรษฐา โกศยัสุข นย. ๔๙๘๙ นนร. ใจเพชร ทองดว้ง นว.

๔๙๖๑ นนร. ทองสิน ขวญัตวั นว. ๔๙๙๐ นนร. ชยัพฤกษ์ ศรีอดม นย.๔๙๖๑ นนร. ทองสน ขวญตว นว. ๔๙๙๐ นนร. ชยพฤกษ ศรอุดม นย.

๔๙๖๒ นนร. พีระพล เพง็หนู นว. ๔๙๙๑ นนร. ชยัยทุธ นิลยาน นว.

๔๙๖๓ นนร. บุญเกิด มูลละกนั นย. ๔๙๙๒ นนร. ณฐัพงศ์ เกิดผลหลาก นว.

๔๙๖๔ นนร. จรัญ ไทยศรี นว. ๔๙๙๓ นนร. ณฐัพงศ์ วงศรั์ตน์ นว.

๔๙๖๕ นนร. บุญมี แกว้สง่า นย. ๔๙๙๔ นนร. ทวชียั(ชนตัพล)   เพง็เหลง็ นว.

๔๙๖๖ นนร. คมสัน สอนสุภาพ นย. ๔๙๙๕ นนร. ทกัษิณ บุญพรมอ่อน นว.

๔๙๖๗ นนร. สมควร สุกดิษฐ์ นย. ๔๙๙๖ นนร. ทิวา อ่อนละออ นว.

๔๙๖๘ นนร. ณรงค์ นุสุวรรณ นว. ๔๙๙๗ นนร. ธงชยั มาบางยาง นว.

๔๙๖๙ นนร. ประทีป(ชยัพฒัน์)  ดนตรี นว. ๔๙๙๘ นนร. ธนวตัถ์ พุม่อยู ่        ตร.

๔๙๗๐ นนร. กอ้งหลา้ ตุม้ภู่ นว. ๔๙๙๙ นนร. ธราธิป ธีรชยัธญัญศกัด์ิ นว.

๘๓
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๕๐๐๐ นนร นที ศรีบรณ์ นว ๕๐๓๑ นนร ร่งนที ทองประดิษฐ์ นว๕๐๐๐ นนร. นท ศรบูรณ นว. ๕๐๓๑ นนร. รุงนท ทองประดษฐ นว.

๕๐๐๑ นนร. นฤมิตร ชูญาติ กล. ๕๐๓๒ นนร. รุจสรรค์ เลาประเสริฐ นย.

๕๐๐๒ นนร. นฐั(ณฏัฐ)์ จูฑะพทุธิ นว. ๕๐๓๓ นนร. วชิรพนัธ์ุ บาํเหน็จพนัธ์ุ นว.

๕๐๐๓ นนร. นาวนิ วงศย์ะลา นว. ๕๐๓๔ นนร. วรีพล เฉลิมพงษ์ กล.

๕๐๐๔ นนร. นาวี กลุอารีมิตร นว. ๕๐๓๕ นนร. วรรณนพ ชินสีห์ นว.ุ

๕๐๐๕ นนร. นิรันธน์ ธานีรัตน์ นว. ๕๐๓๖ นนร. วรวฒิุ สุนทรวจิิตร นว.

๕๐๐๖ นนร. บาํรุง(ภริูช) ขนัเช้ือ นว. ๕๐๓๗ นนร. วโรดม เจียรกลุ นว.

๕๐๐๗ นนร. ประกิต ลาํพึงกลุ กล. ๕๐๓๘ นนร. วชัรชยั พสิูทธ์ิ นว.

๕๐๐๘ นนร. ประภากร นิลผาย        - ๕๐๓๙ นนร. วฐันยั ขาํละมา้ย กล.

๕๐๐๙ นนร. ประภาส อ่ิมเจริญ - ๕๐๔๐ นนร. วนิวตัร หุตะเจริญ นว.

๕๐๑๐ นนร. ปริญญา เอ่ียมสะอาด นว. ๕๐๔๑ นนร. วฒิุชยั แวงวรรณ นว.

๕๐๑๑ นนร. ปรีชา ปรีชาฤทธิรงค์ นว. ๕๐๔๒ นนร. ศศิน สวรรคทตั นว.

๕๐๑๒ นนร. ปัญญา อินทร์ช่ืน     ตร. ๕๐๔๓ นนร. ศกัด์ิสม ประดิษฐ์ นว.

๕๐๑๓ นนร. ปิยะ เกตุวงศ ์      - ๕๐๔๔ นนร. สมชาย บวังาม นว.

๕๐๑๔ นนร. ปิยะวฒัน์ ทุมวงศ์ นย. ๕๐๔๕ นนร. สมนึก กรอบคาํ นว.

๕๐๑๕ นนร. พงษศ์กัด์ิ รามนุช นว. ๕๐๔๖ นนร. สมพล ศรีสดใส กล.

๕๐๑๖ นนร. พชัรพล พกุกะรัตน์ นว. ๕๐๔๗ นนร. สยมภู ศิริรังษี นว.

๕ ๗ นนร พีรพฒัน์ แสงจิรัง นว ๕ ๔๘ นนร สรณรรถ สนธิไทย นว๕๐๑๗ นนร. พรพฒน แสงจรง นว. ๕๐๔๘ นนร. สรณรรถ สนธไทย นว.

๕๐๑๘ นนร. เพญ็ชยั อินสิงห์ นย. ๕๐๔๙ นนร. สราวธุ สมสาย นว.

๕๐๑๙ นนร. ภทัรพงศ์ เผอืกสมบูรณ์ ตร. ๕๐๕๐ นนร. สหภมิู ศรีสิงห์โฉม นว.

๕๐๒๐ นนร. ภาณุ พุม่บวั นว. ๕๐๕๑ นนร. สัตยา จนัทรประภา กล.

๕๐๒๑ นนร. ภาณพงศ ขมสิน นว. ๕๐๕๒ นนร. สิทธิเดช เกิดจนัทร์ตรง นว.๕๐๒๑ นนร. ภาณุพงศ ขมุสน นว. ๕๐๕๒ นนร. สทธเดช เกดจนทรตรง นว.

๕๐๒๒ นนร. ภษิูต เกิดในมงคล นว. ๕๐๕๓ นนร. สุรกิจ โพธ์ิงาม นว.

๕๐๒๓ นนร. มานพ มีแสง           ตร. ๕๐๕๔ นนร. สุรชยั อุดมสุข นว.

๕๐๒๔ นนร. มีน ประณมศรี นว. ๕๐๕๕ นนร. สุรวฒิุ สุมงคล นย.

๕๐๒๕ นนร. ยทุธนา ชูธงชยั นว. ๕๐๕๖ นนร. สุรเศรษฐ บณัฑิตไทย นว.

๕๐๒๖ นนร. ยทุธศกัด์ิ จรูญทรัพย์ นว. ๕๐๕๗ นนร. สุระพนัธ์ มุ่งดี นว.

๕๐๒๗ นนร. รณยทุธ ขวญัมงคล นว. ๕๐๕๘ นนร. โสฬส สุทธิธูป -

๕๐๒๘ นนร. รังสรรค์ คาํกลดั นว. ๕๐๕๙ นนร. อติบุตร กีรกะจินดา นว.

๕๐๒๙ นนร. รัฐชยั ศรียากลู นว. ๕๐๖๐ นนร. อนุชา บุตรสิงขรณ์ นว.

๕๐๓๐ นนร. ราฆพ เทวะประทีป นว. ๕๐๖๑ นนร. อนุพนั ศริพนัธ์ุ นว.

๘๔



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๐๖๒ นนร อนสรณ์ แสงใส นว ๕๐๙๑ นนร ไกรวฒิ ภมรบตร นว๕๐๖๒ นนร. อนุสรณ แสงใส นว. ๕๐๙๑ นนร. ไกรวฒุ ภมรบุตร นว.

๕๐๖๓ นนร. อภิชาติ แกว้ดวงเทียน นว. ๕๐๙๒ นนร. ไกรสิทธ์ิ มหิวรรณ กล.

๕๐๖๔ นนร. อิทธิพล ธิยาโน กล. ๕๐๙๓ นนร. ขวญัชยั หอมขจร กล.

๕๐๖๕ นนร. อิศเรศ            หร่ังแร่ (เลิศทางธรรม) นว. ๕๐๙๔ นนร. จกัรณรงค์ เตชะคุปต์ นว.

๕๐๖๖ นนร. โอภาส ไทยพิบูลย์ นย. ๕๐๙๕ นนร. จกัริน ขาวรัตน์ นว.ู

๕๐๖๗ นนร. ประจวบ (ภทัรสรรค)์  ดอกนาค นว. ๕๐๙๖ นนร. จิรวฒัน์ เล่ียมทอง นว.

๕๐๖๘ นนร. สมชาย ญาติประชุม นว. ๕๐๙๗ นนร. จิรวฒิุ ทองเจือ นว.

๕๐๖๙ นนร. พรภิรมย์ ยศบุญ นว. ๕๐๙๘ นนร. จุมพล นาคสุวรรณ นว.

๕๐๗๐ นนร. ฉตัรชยั ศรีณรงค์ นว. ๕๐๙๙ นนร. ชนก สนทราพรพล นย.

๕๐๗๑ นนร. วชิยั จนัทิพย์ นว. ๕๑๐๐ นนร. ชลจกัร์ ปัญจะ นว.

๕๐๗๒ นนร. อนนัท์ อู่ประเสริฐ นว. ๕๑๐๑ นนร. ชยัเสรี หมายมี นว.

๕๐๗๓ นนร. จรูญ เอ่ียมสวสัด์ิ นว. ๕๑๐๒ นนร. ชาคร ประณมศรี กล.

๕๐๗๔ นนร. สมชาย ประสานศิลป์ นว. ๕๑๐๓ นนร. ชาคริส ธนคุรุธรรม กล.

๕๐๗๕ นนร. สมชาย (ฆฑาเทพ)  นวมทอง นว. ๕๑๐๔ นนร. เชษฐา คุม้เจริญ นย.

๕๐๗๖ นนร. ประสิทธ์ิ ทองรักษ์ นว. ๕๑๐๕ นนร. ไชยยงค์ ชาํนาญดี นย.

๕๐๗๗ นนร. วระชยั จารุการ นว. ๕๑๐๖ นนร. ไชยา ไชยแสนทา นว.

๕๐๗๘ นนร. เกรียงไกร ทองคาํ นย. ๕๑๐๗ นนร. ณรงค์ นวลทอง นว.

๕ ๗๙ นนร ไสว จนัทร์ดา กล ๕ ๘ นนร ณฐัพงศ์ พรรณรายน์ นว๕๐๗๙ นนร. ไสว จนทรดา กล. ๕๑๐๘ นนร. ณฐพงศ พรรณรายน นว.

๕๐๘๐ นนร. วฒิุพนัธ์ โมทะจิตร นว. ๕๑๐๙ นนร. ณฐัพล สาธร กล.

๕๐๘๑ นนร. วฒิุพงษ์ จาํนงคจิ์ตร นว. ๕๑๑๐ นนร. ต่อศกัด์ิ หล่อใจ นว.

๕๐๘๒ นนร. อลงกรณ์ ปลอดดี นว. ๕๑๑๑ นนร. ทรงวทิย์ เบ้ียวเกบ็(วารีนิธิ) นว.

๕๐๘๓ นนร. เรืองเดช วงศสิ์มบตร นว. ๕๑๑๒ นนร. ทวี จิตกรณ์กิจศิลป์ นว.๕๐๘๓ นนร. เรองเดช วงศสมบุตร นว. ๕๑๑๒ นนร. ทว จตกรณกจศลป นว.

๕๑๑๓ นนร. ทศพร โอสถานนท์ นว.

(  นนร.รุ่น ๘๙) ๕๑๑๔ นนร. ทศัโนดม ปัญญาภาส นว.

๕๐๘๔ นนร. กมลศกัด์ิ กลุเวนิ กล. ๕๑๑๕ นนร. เทพประทาน เข่งเจริญ นย.

๕๐๘๕ นนร. กฤดิวฒัน์ สุทธิวารี กล. ๕๑๑๖ นนร. ธเนศ สุวรรณภาพ -

พุทธศักราช ๒๕๓๔

๕๐๘๖ นนร. กิจจา ทบัทิมพรรณ์ นว. ๕๑๑๗ นนร. ธรรมนูญ วงษป์ระดิษฐ์ นว.

๕๐๘๗ นนร. กิตติพงศ์ ศรียารัตน์ นว. ๕๑๑๘ นนร. ธรรมรัตน์ เทียบเทียม นว.

๕๐๘๘ นนร. กิติกร กล่ินแกว้      ตร. ๕๑๑๙ นนร. ธีรวฒัน์ กลัยาโณปกรณ์ กล.

๕๐๘๙ นนร. เกียรติกอ้ง พนัธ์อน้ นว. ๕๑๒๐ นนร. ธีรวร์ี อานามนารถ นว.

๕๐๙๐ นนร. ไกรภพ ศรีรัตน์ นว. ๕๑๒๑ นนร. นพดล พทุธิสาร กล.

๘๕



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๑๒๒ นนร นพพร เทพธรณี นว ๕๑๕๓ นนร รพีพล โกมทแดง นว๕๑๒๒ นนร. นพพร เทพธรณ นว. ๕๑๕๓ นนร. รพพล โกมุทแดง นว.

๕๑๒๓ นนร. นรพชัร์ ทาอินทร์ นว. ๕๑๕๔ นนร. เริงราช อุทธิเสน นย.

๕๑๒๔ นนร. นฤมิต ศุขสมิติ นย. ๕๑๕๕ นนร. ฤทธิรงค์ อาศา กล.

๕๑๒๕ นนร. นิพนธ์ สนโพธ์ิกลาง กล. ๕๑๕๖ นนร. วรวชิ หิรัญสุข นย.

๕๑๒๖ นนร. นึกอนนัต์ แสนอุบล นย. ๕๑๕๗ นนร. วรวฒิุ บุญการี นว.ุ ุ ุญ

๕๑๒๗ นนร. วฒิุพงษ์ สมใจ          ตร. ๕๑๕๘ นนร. วรวฒิุ ศิลป์ประกอบ นย.

๕๑๒๘ นนร. บุรินทร์ ศิริสาคร นย. ๕๑๕๙ นนร. วรศิลป์ พฒันวบิูลย์ กล.

๕๑๒๙ นนร. ประภุตว์ ม่วงม่ิงสุข นว. ๕๑๖๐ นนร. วชัรพงศ์ ขาํวไิล นว.

๕๑๓๐ นนร. ประโยชน์ ผาสุขพนัธ์ นย. ๕๑๖๑ นนร. วชัเรนทร์ รอดดี นว.

๕๑๓๑ นนร. ประสาร ล้ีสกลุ กล. ๕๑๖๒ นนร. วลัลภ กณัฑะพงศ์ นว.

๕๑๓๒ นนร. ปรัชญา โพธ์ิยอ้ย นย. ๕๑๖๓ นนร. วชิชุ เทวรุ่งสัจจา นว.

๕๑๓๓ นนร. ปราการ ขาํฉวี นย. ๕๑๖๔ นนร. วชิยั ผลิตวานนท์ กล.

๕๑๓๔ นนร. ปิลนัธน์ อํ่าสาํอางค์ นย. ๕๑๖๕ นนร. วพิฒัน์ศกัด์ิ ปานรักษา นย.

๕๑๓๕ นนร. พนมทวน จนัทรไพร กล. ๕๑๖๖ นนร. วรัิช ชูวงศอ์ภิชาติ กล.

๕๑๓๖ นนร. พหล(สหพล) ประเสริฐธีรพงศ์ นว. ๕๑๖๗ นนร. วรีวฒัน์ สาํราญใจ กล.

๕๑๓๗ นนร. พฒันศกัด์ิ จาํปาหวาย กล. ๕๑๖๘ นนร. วรีะพงษ์ สุวงศจ์นัทร์    ตร.

๕๑๓๘ นนร. พฒันา แสงอรุณ กล. ๕๑๖๙ นนร. วรีะพนัธ์ บุญมาก นว.

๕ ๙ นนร พนัธ์นาถ นาคบปผา อศ ๕ ๗ นนร ศราวธ เถ่ือนบญ นว๕๑๓๙ นนร. พนธุนาถ นาคบุปผา อศ. ๕๑๗๐ นนร. ศราวธุ เถอนบุญ นว.

๕๑๔๐ นนร. พิเชษฐ์ ประจนัดุม นว. ๕๑๗๑ นนร. ศกัดา นฤนิรนาท กล.

๕๑๔๑ นนร. พิทกัษพ์งศ์ ฉลวยศรี นว. ๕๑๗๒ นนร. ศกัด์ิดา วฒันธรรม นว.

๕๑๔๒ นนร. พีรศิลป์ อนนัยวราคม นว. ๕๑๗๓ นนร. ศานิต คงเพชร นว.

๕๑๔๓ นนร. พีร์ศร คงป้ัน นว. ๕๑๗๔ นนร. ศิรชยั เกิดศรี          ตร.๕๑๔๓ นนร. พรศร คงปน นว. ๕๑๗๔ นนร. ศรชย เกดศร          ตร.

๕๑๔๔ นนร. ไพบูลย์ ตนัประเสริฐ นว. ๕๑๗๕ นนร. ศิริชยั จุลสิงห์ นว.

๕๑๔๕ นนร. ภคัเดช สัตยพานิช - ๕๑๗๖ นนร. สนิทวงศ์ วงศส์นิท นว.

๕๑๔๖ นนร. ภทัราวธุ จนัทรเวคิน - ๕๑๗๗ นนร. สมชาย(ชิษณุพงศ)์  ศรีสรวล นว.

๕๑๔๗ นนร. ภริู ทรงโยธิน กล. ๕๑๗๘ นนร. สมชาย สินศิริ กล.

๕๑๔๘ นนร. ภวูดล วรสินธ์ุ กล. ๕๑๗๙ นนร. สมนึก บูชาชชัวาลย์ นว.

๕๑๔๙ นนร. มนตรี ศิริไพศาล นว. ๕๑๘๐ นนร. สมหวงั ศรีแกว้ กล.

๕๑๕๐ นนร. ไมตรี บุตรบุรี นย. ๕๑๘๑ นนร. สาธร สุขส่ง  ตร.

๕๑๕๑ นนร. ยศภาค โชติกพงศ์ กล. ๕๑๘๒ นนร. สิทธา สายดาราสมุทร กล.

๕๑๕๒ นนร. ยอดยทุธ วงษว์านิช นว. ๕๑๘๓ นนร. สิทธิพร เอ้ือสลุง กล.

๘๖



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๑๘๔ นนร สิทธิศกัด์ิ จารเสวี นว ๕๒๑๕ นนร วรรณะ เก้ือทิพย์ นว๕๑๘๔ นนร. สทธศกด จารุเสว นว. ๕๒๑๕ นนร. วรรณะ เกอทพย นว.

๕๑๘๕ นนร. สุกิจ จิตอนงค์ นว.

๕๑๘๖ นนร. สุธี มาเกิด นย. (  นนร.รุ่น ๙๐ )

๕๑๘๗ นนร. สุรเดช ผะอบทิพย ์  ตร. ๕๒๑๖ นนร. ตุลรักษ์ ทรงทิมไทย นย.

๕๑๘๘ นนร. สุรพงษ์ คาํภา นว. ๕๒๑๗ นนร. ปวพนัธ์ มีบุศย์ -

พุทธศักราช ๒๕๓๕

ุ ุ

๕๑๘๙ นนร. สุรพงษ์ ดาวจรัสแสงชยั กล. ๕๒๑๘ นนร. กมลพนัธ์ุ วารีรักษ์ กล.

๕๑๙๐ นนร. สุรวงศ์ วงศว์านิช นว. ๕๒๑๙ นนร. ชชันนัท ์(กรกฏ) แทนสง่า นว.

๕๑๙๑ นนร. สุรศกัด์ิ ภาแกว้ นว. ๕๒๒๐ นนร. กริช(ปิยะมินทร์) ถนดัอกัษร นว.

๕๑๙๒ นนร. อดุลย ์  กล่ินพวง(ศรีจุฑาภิรมย)์ นว. ๕๒๒๑ นนร. กฤษฎา มณเฑียรประเสริฐ กล.

๕๑๙๓ นนร. อธิคม เลาหะกลุ นว. ๕๒๒๒ นนร. กอ้งเกียรติ นาทวงศ์ นว.

๕๑๙๔ นนร. อนนัต์ วจิิตรพนัธ์ุ นว. ๕๒๒๓ นนร. กมัปนาท สังขท์องจีน นว.

๕๑๙๕ นนร. อนุชิต หลกัโลก ตร. ๕๒๒๔ นนร. กานต์ สิงหเสนี กล.

๕๑๙๖ นนร. อมรเทพ ทองสินธ์ุ กล. ๕๒๒๕ นนร. กาํจดั สมรรคนฎั นว.

๕๑๙๗ นนร. อฐัพร พฒันวบิูลย์ นว. ๕๒๒๖ นนร. กิตติคุณ นาคกญุชร กล.

๕๑๙๘ นนร. อาณติั สาํเภาเงิน นว. ๕๒๒๗ นนร. กิตติภมิู แววสูงเนิน นว.

๕๑๙๙ นนร. อิศรา แข่งขนั กล. ๕๒๒๘ นนร. กลุชาติ พงษศ์รี นย.

๕๒๐๐ นนร. เอกสิทธ์ิ ศรีภกัดี นว. ๕๒๒๙ นนร. เกรียงไกร ตูจิ้นดา พธ.

๕๒ นนร ณรงค์ อรภกัดี นว ๕๒ นนร เกรียงไกร อินทร์น่ม นว๕๒๐๑ นนร. ณรงค อรภกด นว. ๕๒๓๐ นนร. เกรยงไกร อนทรนุม นว.

๕๒๐๒ นนร. ธนสิน มะโนชยั นว. ๕๒๓๑ นนร. ไกรวทิย์ มงัคละแสน นว.

๕๒๐๓ นนร. ธรรมนูญ แสนดวงดี นว. ๕๒๓๒ นนร. ไกรสร บุระณะ นว.

๕๒๐๔ นนร. ไพฑูรย์ ปานปลอด นว. ๕๒๓๓ นนร. ขวญัชยั ศุภทรง กล.

๕๒๐๕ นนร. สรชยั พิมพแ์ป นว. ๕๒๓๔ นนร. ขวญัธิชยั เรืองร่ง นว.๕๒๐๕ นนร. สุรชย พมพแป นว. ๕๒๓๔ นนร. ขวญธชย เรองรุง นว.

๕๒๐๖ นนร. บุญชยั พิกลุขาว กล. ๕๒๓๕ นนร. ขวญัเมือง คเรศตรี นว.

๕๒๐๗ นนร. ใจนึก สินใหม่ นว. ๕๒๓๖ นนร. คณิศร์ คูตระกลู กล.

๕๒๐๘ นนร. ประดิษฐ์ บางจัน่ นย. ๕๒๓๗ นนร. คมสัน จนัทรางศุ นว.

๕๒๐๙ นนร. สุรชยั ตนัเจริญ นย. ๕๒๓๘ นนร. คีรีรัฐ อุดรวงค(์อุดรวงศ)์ กล.

๕๒๑๐ นนร. เรวตัร หรุ่นร้าย นว. ๕๒๓๙ นนร. เบญจรงค์ คลา้ยนิล กล.

๕๒๑๑ นนร. สามารถ(อชิตะสิน)  กาํปะณี นว. ๕๒๔๐ นนร. จรัญ ดิศอรุณ นว.

๕๒๑๒ นนร. มนพ ประดิษฐ์ นว. ๕๒๔๑ นนร. จรัญ วทญัญู นว.

๕๒๑๓ นนร. ยทุธนา สมสอน นว. ๕๒๔๒ นนร. จกัร์กฤช ศิริรักษ์ นย.

๕๒๑๔ นนร. พิเชษฐ์ ซองตนั นว. ๕๒๔๓ นนร. จกัรกฤษณ์ หนูจ่าย กล.

๘๗



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๒๔๔ นนร จกัรพนัธ์ สวรรณสวสัด์ิ นว ๕๒๗๕ นนร ทนงศกัด์ิ สกใส นว๕๒๔๔ นนร. จกรพนธ สุวรรณสวสด นว. ๕๒๗๕ นนร. ทนงศกด สุกใส นว.

๕๒๔๕ นนร. จกัรี เมฆอาํพลสุทธ์ิ ตร. ๕๒๗๖ นนร. ทนุชาย แท่งทอง นว.

๕๒๔๖ นนร. จตัวา ศรีเล่ือนสร้อย นว. ๕๒๗๗ นนร. ทรงวทิย์ เรืองไวทย นย.

๕๒๔๗ นนร. จตุัพร สุขสุวรรณ นว. ๕๒๗๘ นนร. ทรงศกัด์ิ ไชยสงคราม ตร.

๕๒๔๘ นนร. จิตติ เรืองวฒิุชนะพืช นว. ๕๒๗๙ นนร. ธงชยั เลาหตระกลู นว.ุ ู

๕๒๔๙ นนร. จิรพงษ์ อภิชาตวงษ์ นว. ๕๒๘๐ นนร. ธนพงษ์ สุริเย กล.

๕๒๕๐ นนร. จิรมิตร สงวนสิน นย. ๕๒๘๑ นนร. ธนภทัร โทนมณี นว.

๕๒๕๑ นนร. ฉตัรชยั ศรีบุญมี กล. ๕๒๘๒ นนร. ธนญัชยั น่ิมนวล กล.

๕๒๕๒ นนร. ฉตัรชยั เหลืองทองคาํ นว. ๕๒๘๓ นนร. ธนิจ ไชยสิทธ์ิ กล.

๕๒๕๓ นนร. เฉลิมเกียรติ สอาดรักษ์ นว. ๕๒๘๔ นนร. ธวชัชยั เขียนเดช นว.

๕๒๕๔ นนร. ชลมัพ์ โสมาภา กล. ๕๒๘๕ นนร. ธวชัชยั จารุพนัธ์ นว.

๕๒๕๕ นนร. ชชัวาลย์ เหมเกียรติกลุ นว. ๕๒๘๖ นนร. ธีรพงศ์ กระจ่างเนตร นว.

๕๒๕๖ นนร. ชยัพร ศรีอุดม นว. ๕๒๘๗ นนร. ธีรพงศ์ พวงจินดา กล.

๕๒๕๗ นนร. ชยัยศ คงขวญั นว. ๕๒๘๘ นนร. ธีรพงษ์ โพธิรังษี นย.

๕๒๕๘ นนร. ชยัยทุธ วเิศษสุวรรณ นว. ๕๒๘๙ นนร. ธีรศกัด์ิ ไพศาล นว.

๕๒๕๙ นนร. ชยัวทิย์ เพง็มาก กล. ๕๒๙๐ นนร. ธีรสาร คงมัน่ นว.

๕๒๖๐ นนร. ชยัอนนัต์ พลเสน นว. ๕๒๙๑ นนร. นครินทร์ เจริญวงษ์ นว.

๕๒๖ นนร เชษฐพล ภมม โสภณ นย ๕๒๙๒ นนร นที ทองเข่ือนขนัธ์๕๒๖๑ นนร. เชษฐพล ภุมมะโสภณ นย. ๕๒๙๒ นนร. นท ทองเขอนขนธ -

๕๒๖๒ นนร. ไชยศิริ ศรีทิพย ์      ตร. ๕๒๙๓ นนร. นพพร มีสวสัด์ิ นว.

๕๒๖๓ นนร. ฐปน บุญญฐี นว. ๕๒๙๔ นนร. นนัทกานต์ สีห์วกิรานต์ นย.

๕๒๖๔ นนร. ฐานะ(สรกฤต) พงษพิ์กลุทอง นว. ๕๒๙๕ นนร. นนัทพล นาคสุวรรณ นว.

๕๒๖๕ นนร. ฐิกิพงษ์ จินพงษ์ กล. ๕๒๙๖ นนร. นนัทพล สขไพศาล นว.๕๒๖๕ นนร. ฐกพงษ จนุพงษ กล. ๕๒๙๖ นนร. นนทพล สุขไพศาล นว.

๕๒๖๖ นนร. ณธีร์ มงัคะละ นว. ๕๒๙๗ นนร. นิวฒัน์ จิตพลูผล นว.

๕๒๖๗ นนร. ณรงคช์ยั ภู่เจริญยศ นว. ๕๒๙๘ นนร. นุกลู สุขนิธิ นว.

๕๒๖๘ นนร. ณรัฐ อ่อนจนัทร์ นว. ๕๒๙๙ นนร. นุชาชาติ หาสุณหะ นว.

๕๒๖๙ นนร. ณฐัพล บุญมาทตั กล. ๕๓๐๐ นนร. บรรพต ใจบรรจง นว.

๕๒๗๐ นนร. เดช สิทธิไชย นว. ๕๓๐๑ นนร. บญัญติั วงษจ์าํปา นย.

๕๒๗๑ นนร. เด่นชยั ควรกลา้ นว. ๕๓๐๒ นนร. สุรสินธ์ุ สิงหทราเมศน์ กล.

๕๒๗๒ นนร. ตติศกัด์ิ กอประเสริฐ นว. ๕๓๐๓ นนร. ปกาสิต ฉายสันต์ -

๕๒๗๓ นนร. ตรีภพ ม่ิงเมือง นว. ๕๓๐๔ นนร. ประกิต เอ่ียมสะอาด นว.

๕๒๗๔ นนร. ตุลรัฐ ทรงทิมไทย นว. ๕๓๐๕ นนร. ประจกัษ์ สกลุพรรณ์ กล.

๘๘



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๓๐๖ นนร ประพนัธ์ ผลประเสริฐ นว ๕๓๓๗ นนร โพธิพรรณ โพธิสาร นว๕๓๐๖ นนร. ประพนธ ผลประเสรฐ นว. ๕๓๓๗ นนร. โพธพรรณ โพธสาร นว.

๕๓๐๗ นนร. ประภาส สุขหร่อง นว. ๕๓๓๘ นนร. ฟุ้ง ชยันนทน์อก ตร.

๕๓๐๘ นนร. ประมุข สุวรรณประทีป นว. ๕๓๓๙ นนร. ภริศวร์ วงษเ์พญ็ศรี นย.

๕๓๐๙ นนร. ประยทุธ บุญถึง นว. ๕๓๔๐ นนร. ภทัราวธุ ป่ินแกว้ นว.

๕๓๑๐ นนร. ประสงค์ ชยัมะณี นว. ๕๓๔๑ นนร. ภากร มาเนียม นว.

๕๓๑๑ นนร. ประสพชยั บุญเกิด - ๕๓๔๒ นนร. ภากร ไวยวฒิุ กล.

๕๓๑๒ นนร. ปรีชา ตนัติรักส์ นว. ๕๓๔๓ นนร. ภาณุพนัธ์ ศรีนวล นย.

๕๓๑๓ นนร. ปัญญา ชตัไพบูลย์ นว. ๕๓๔๔ นนร. ภาณุพนัธ์ุ รักษแ์กว้ นว.

๕๓๑๔ นนร. ปิยะชยั ขนัธลกัษณา นว. ๕๓๔๕ นนร. ภาณุวฒัน์ สมคังาน นว.

๕๓๑๕ นนร. ณฐัภทัร(ปิยะภทัร)  คุม้ปรีดี กล. ๕๓๔๖ นนร. ภานุมาส มณีสาคร นว.

๕๓๑๖ นนร. ผดุง เน่ืองจาํนงค์ กล. ๕๓๔๗ นนร. ภิรักษ์ เอ่ียมลออง นว.

๕๓๑๗ นนร. พงษศ์กัด์ิ ทองไสย นย. ๕๓๔๘ นนร. ภธูรา อินม่วง กล.

๕๓๑๘ นนร. พงษศิ์ริ ศุภกะ นว. ๕๓๔๙ นนร. ภวูนยั สุขส่ง นว.

๕๓๑๙ นนร. พจน์รัฐ พว่งรักษ์ นย. ๕๓๕๐ นนร. มานะ นาคอาจหาญ พธ.

๕๓๒๐ นนร. พนิศรัฐ บุษยนิ์ลเพชร กล. ๕๓๕๑ นนร. มานะชยั กาศแสวง นว.

๕๓๒๑ นนร. พรพจน์ แสงอรุณ กล. ๕๓๕๒ นนร. แมนรัตน์ บุญสวสัด์ิ นว.

๕๓๒๒ นนร. พรพรหม สกลุเตม็ นว. ๕๓๕๓ นนร. ยงยทุธ เกตุศิริ -

๕ ๒ นนร พรวทิย์ ชาญดนตรี นว ๕ ๕๔ นนร ยทธศกัด์ิ มีพจน์เพรา นย๕๓๒๓ นนร. พรวทย ชาญดนตร นว. ๕๓๕๔ นนร. ยทุธศกด มพจนเพราะ นย.

๕๓๒๔ นนร. พชัริศ สุขพานิช นว. ๕๓๕๕ นนร. ระพิณ กล่ินขจร -

๕๓๒๕ นนร. พฒัพงศ(์วศิิษฐพ์งศ)์  เจริญวชิยเดช นว. ๕๓๕๖ นนร. ระพิน(กษิดิศ)     พว่งพนัธ์ นว.

๕๓๒๖ นนร. พนัธ์ศกัด์ิ เชาวนะ นย. ๕๓๕๗ นนร. รักพงษ์ ตณัฑสุวรรณ นว.

๕๓๒๗ นนร. พลัลภ พยคัเลิศ นว. ๕๓๕๘ นนร. รังสรรค์ กาศเกษม กล.๕๓๒๗ นนร. พลลภ พยคเลศ นว. ๕๓๕๘ นนร. รงสรรค กาศเกษม กล.

๕๓๒๘ นนร. พิศิษฐ์ พิทกัษส์งคราม นว. ๕๓๕๙ นนร. รังสี ป้ันบรรจง นย.

๕๓๒๙ นนร. พิษณุโลก       นาวกิประภา(จนัทะแสน) นย. ๕๓๖๐ นนร. ราชนั ศรีตระกลู นว.

๕๓๓๐ นนร. พิสันต์ิ รามนุช นว. ๕๓๖๑ นนร. เรวตัร พนัธ์ุเวยีง นย.

๕๓๓๑ นนร. พิสิฐศกัด์ิ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา นว. ๕๓๖๒ นนร. ลือชยั แดงสากล นว.

๕๓๓๒ นนร. พิสิษฐ์ หนูเลก็ นย. ๕๓๖๓ นนร. เลิศวทิย์ ปจิฮี นว.

๕๓๓๓ นนร. พิสุทธ์ิ แดงเผอืก นว. ๕๓๖๔ นนร. วรฉตัร(กิตติเชษฐ์ิ) ทองพลาย(ธนาพรชยัพงษ)์ นว.

๕๓๓๔ นนร. พีรชาญ คงสุวรรณ - ๕๓๖๕ นนร. วรพจน์ โพธิผละ นย.

๕๓๓๕ นนร. พีรพฒัน์ ใบกวา้ง นว. ๕๓๖๖ นนร. วรินธร คาํโฮง นว.

๕๓๓๖ นนร. พีรพนัธ์ สุ่มสังข์ นว. ๕๓๖๗ นนร. วชัระพงศ์ เทศพิทกัษ์ นว.

๘๙
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๕๓๖๘ นนร วฒันา นอ้ยทอง กล ๕๓๙๙ นนร สชา บนนาค นว๕๓๖๘ นนร. วฒนา นอยทอง กล. ๕๓๙๙ นนร. สุชา บุนนาค นว.

๕๓๖๙ นนร. วกิรม์ มาสุวฒันะ นว. ๕๔๐๐ นนร. สุชาติ นุชเฟ่ือง นว.

๕๓๗๐ นนร. วทิวฒัน์ รุ่งสิตา นว. ๕๔๐๑ นนร. สุเทพ บุญรักษา นว.

๕๓๗๑ นนร. วทิศัน์ ไชยยนับูรณ์ นว. ๕๔๐๒ นนร. สุภิเดช(ณดลสรรฐ)์  บุตรสุด นว.

๕๓๗๒ นนร. วเิศษ                  นาคยา (นจัจนาวากลุ) นว. ๕๔๐๓ นนร. สุรณติั(สุรณฐั) ทรัพยเ์จริญ นว.ุ ุ ุ ฐ ญ

๕๓๗๓ นนร. วษิณุ วงศท์รายทอง นย. ๕๔๐๔ นนร. สุรนาท เจียมจิตร นว.

๕๓๗๔ นนร. วรีพล คงรักษา นว. ๕๔๐๕ นนร. เขมชาติ พิทกัษธ์รรม นว.

๕๓๗๕ นนร. วรีะชยั ฤทธิลี นว. ๕๔๐๖ นนร. สุรพงษ์ เชาวเ์พชรไพโรจน์ กล.

๕๓๗๖ นนร. วรีะศกัด์ิ ฟักศรี นว. ๕๔๐๗ นนร. สุรวธุ อมรปิยะกฤษฐ์ นว.

๕๓๗๗ นนร. ไวพจน์ วรีะประเสริฐศกัด์ิ นว. ๕๔๐๘ นนร. สุราษฎร์ วงษป์ระคอง นย.

๕๓๗๘ นนร. ศรัณย์ ดาราวโิรจน์ นว. ๕๔๐๙ นนร. สุวทิย์ เวยีงเจริญ นย.

๕๓๗๙ นนร. ศรายทุธ นทัธีประทุม นว. ๕๔๑๐ นนร. เสรี รุ่งสาย นว.

๕๓๘๐ นนร. ศรายทุธ เพญ็ดี กล. ๕๔๑๑ นนร. หสัไชยญ์ มัง่คัง่ นว.

๕๓๘๑ นนร. ศราวธุ วรรณสวนหม่อน ตร. ๕๔๑๒ นนร. อนรรฆ ชูรัตน์ นว.

๕๓๘๒ นนร. ศกัด์ิสกลุ ศรีนิเวศน์ นว. ๕๔๑๓ นนร. อนุชา ชาํนาญมนต์ นว.

๕๓๘๓ นนร. ศกัด์ิสยาม วรรณประเสริฐ กล. ๕๔๑๔ นนร. อรรณพ บุระมิ -

๕๓๘๔ นนร. ศุภฤกษ์ ตนัตราจิณ นย. ๕๔๑๕ นนร. อรรถสิทธ์ิ วงศไ์พบูลย์ นว.

๕ ๘๕ นนร สกรรจ์ กน กาศยั นว ๕๔ ๖ นนร อศัวนิ รจิรานนท์ พธ๕๓๘๕ นนร. สกรรจ กนะกาศย นว. ๕๔๑๖ นนร. อศวน รุจรานนท พธ.

๕๓๘๖ นนร. สมคิด ลกัษมีวรานนท์ กล. ๕๔๑๗ นนร. อาทิตย์ สุทธิธรรม นย.

๕๓๘๗ นนร. สมบูรณ์ นุชทองม่วง กล. ๕๔๑๘ นนร. อิทธิชยั ทองจู -

๕๓๘๘ นนร. สมศกัด์ิ อินทรเสมา นว. ๕๔๑๙ นนร. อิทธิพนัธ์ ปรักมาศ กล.

๕๓๘๙ นนร. สหสัพล สันติเวชชกล - ๕๔๒๐ นนร. อดมศกัด์ิ หวงัไมตรี นว.๕๓๘๙ นนร. สหสพล สนตเวชชกลุ ๕๔๒๐ นนร. อุดมศกด หวงไมตร นว.

๕๓๙๐ นนร. สัญญา พุม่โพธ์ิทอง ตร. ๕๔๒๑ นนร. อุดร ผดุงอรรถ นว.

๕๓๙๑ นนร. สัณฐิติ สุนทรเกตุ นว. ๕๔๒๒ นนร. อนูนที มุสิกะนนัทน์ นว.

๕๓๙๒ นนร. สันติ เชาวน์นาวนิ นว. ๕๔๒๓ นนร. เอกราช เครือชะเอม นว.

๕๓๙๓ นนร. สันติพงษ์ พนัธ์สวสัด์ิ   ตร. ๕๔๒๔ นนร. สุทธิชาติ นาคอ่อง -

๕๓๙๔ นนร. สาธุ สุวรรณรักษ์ นว. ๕๔๒๕ นนร. กฤษณะ(ธนาวฒัน์)  อาลีมินทร์ นว.

๕๓๙๕ นนร. สานิต เฟ่ืองขจร นว. ๕๔๒๖ นนร. นิรุตต(์นิรุตต์ิ) มาทอง นว.

๕๓๙๖ นนร. สาํเริง คงผล นว. ๕๔๒๗ นนร. สมนึก บุญเรือง นว.

๕๓๙๗ นนร. สืบสันต์ เรียนรู้ นว. ๕๔๒๘ นนร. สมหมาย               สีโท(ศรีสุขกาญจน์) นว.

๕๓๙๘ นนร. สุขมุ ขนัแขง็ นว.
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๕๔๕๘ นนร ชมพล บณัฑิตไทย นยพทธศักราช ๒๕๓๖ ๕๔๕๘ นนร. ชุมพล บณฑตไทย นย.

(  นนร.รุ่น ๙๑ ) ๕๔๕๙ นนร. ชูชาติ ศรีสุระ -

๕๔๒๙ นนร. กร(ศกัดิกร) กองไชย นว. ๕๔๖๐ นนร. เชษฐา(กิตติกวนิ) กลุณาวรรณ นว.

๕๔๓๐ นนร. กรุง บุญจนัทร์ศรี นว. ๕๔๖๑ นนร. โชคสถิตย์ บุญถม กล.

๕๔๓๑ นนร. กปัตนั เตียวตระกลู กล. ๕๔๖๒ นนร. ไชยาการ โพธ์ิมน นว.

พุทธศกราช ๒๕๓๖

ู

๕๔๓๒ นนร. กานต์ จนัทร์เส็ง กล. ๕๔๖๓ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ(ศิรภพ) สุวรรโณ นว.

๕๔๓๓ นนร. กิตติ วงศรั์กษ์ นว. ๕๔๖๔ นนร. ณฤทธ์ิ พิชิตชโลธร นว.

๕๔๓๔ นนร. กิตติภมิู สืบศาสนา นย. ๕๔๖๕ นนร. ณฐัพงษ์ พฒันจงรักษ์ นว.

๕๔๓๕ นนร. เกชา จิตปัญญา กล. ๕๔๖๖ นนร. ดนยั แกว้เลก็  -

๕๔๓๖ นนร. เกน(ธนิสร) ปรีดีเวช - ๕๔๖๗ นนร. ดิเรก ขจรรัตน์ กล.

๕๔๓๗ นนร. เกรียงไกร รุ่งเรือง นย. ๕๔๖๘ นนร. ดุสิต ไชยยนับูรณ์ นว.

๕๔๓๘ นนร. เกษฎา ออ้นคาํภา นว. ๕๔๖๙ นนร. ดุสิต ยมจินดา นว.

๕๔๓๙ นนร. เกียรติศกัด์ิ(ธนพล) กล่อมนาค นว. ๕๔๗๐ นนร. เดช คุรุรัตน์ นว.

๕๔๔๐ นนร. ไกรวฒิุ นุ่นอ่อน กล. ๕๔๗๑ นนร. เดชา แกว้อาํไพ นว.

๕๔๔๑ นนร. ขจรวฒัน์ อยูว่ฒันะ กล. ๕๔๗๒ นนร. ทนง ไชยหิรัญการ นว.

๕๔๔๒ นนร. คณิต อรรถาวร นว. ๕๔๗๓ นนร. ทนงศกัด์ิ คาํตนั นว.

๕๔๔๓ นนร. คมสันต์ิ ดีประเสริฐ นย. ๕๔๗๔ นนร. ทนงศกัด์ิ จนัทร์งาม นย.

๕๔๔๔ นนร ครรชิตพล ถาวรพานิช นว ๕๔๗๕ นนร ทรงวธ ขยนัหา นว๕๔๔๔ นนร. ครรชตพล ถาวรพานช นว. ๕๔๗๕ นนร. ทรงวธุ ขยนหา นว.

๕๔๔๕ นนร. จงเจริญ แจง้จุล นว. ๕๔๗๖ นนร. เทพประทาน รุจิราภา นว.

๕๔๔๖ นนร. จกัรกริสต์ แทนสง่า - ๕๔๗๗ นนร. เทศกาล(เทพฤทธ์ิ) คาํเลิส นว.

๕๔๔๗ นนร. จิตติพงษ(์ภีมรพี) แสงทอง นว. ๕๔๗๘ นนร. ธงฉาน บุญระเทพ นย.

๕๔๔๘ นนร. จิรชาติ แสงวธ นว. ๕๔๗๙ นนร. ธนากร จรเจริญ นย.๕๔๔๘ นนร. จรชาต แสงวธุ นว. ๕๔๗๙ นนร. ธนากร จรเจรญ นย.

๕๔๔๙ นนร. เจษฎาพร ภเูจริญ นว. ๕๔๘๐ นนร. ธนาธิป ชูทยั นว.

๕๔๕๐ นนร. ฉนัทวทิย์ ศิริรัตนวรางกรู นว. ๕๔๘๑ นนร. ธเนศ คงท่ี กล.

๕๔๕๑ นนร. ชวลิต(พฒัน์สมิทธ์) น่ิมเรือง นว. ๕๔๘๒ นนร. ธรรมนูญ วรรณา นย.

๕๔๕๒ นนร. ชชัเวช กิตติพีรชล นว. ๕๔๘๓ นนร. ธรรมนูญ(อาณฐัชยั)  เหลืองอ่อน นว.

๕๔๕๓ นนร. ชยัณรงค์ เขียวขนุศรี นว. ๕๔๘๔ นนร. ธรรมศกัด์ิ ปฐมพรพงศ์ -

๕๔๕๔ นนร. ชยัสิทธ์ิ ฆารเจริญ   ตร. ๕๔๘๕ นนร. ธวชัชยั กลางคาํ นย.

๕๔๕๕ นนร. ชาํนาญ นบนอบ นว. ๕๔๘๖ นนร. ธวชัชยั มณีพนัธ์ุ นว.

๕๔๕๖ นนร. ชุติกร วงศป์รีดี นว. ๕๔๘๗ นนร. ธีรนนัท์ ทองผอ่ง นว.

๕๔๕๗ นนร. ชุมพร วงษป์ระคอง นว. ๕๔๘๘ นนร. ธีรยทุธ ใหม่แปง -
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๕๔๘๙ นนร นที หงษท์อง นว ๕๕๒๐ นนร พานิช ศิริสัมปทา นย๕๔๘๙ นนร. นท หงษทอง นว. ๕๕๒๐ นนร. พานช ศรสมปทา นย.

๕๔๙๐ นนร. นพรัตน์ บุญศรี        ตร. ๕๕๒๑ นนร. พิเชษฐ์ สายสินธ์ุ นว.

๕๔๙๑ นนร. นพศิษฐ์ เพียรชอบ นว. ๕๕๒๒ นนร. พิเชษฐ เขม็ทอง นว.

๕๔๙๒ นนร. นพิพฒัน์ รัตนพิทกัษ์ นว. ๕๕๒๓ นนร. พิทกัษ์ เริงพิทกัษ ์   ตร.

๕๔๙๓ นนร. นฤพนธ์(ธนยศ) มณีพรหม กล. ๕๕๒๔ นนร. พิทกัษสิ์ทธ์ิ แจง้ประจกัษ์ นว.

๕๔๙๔ นนร. นฤพนธ์ มตัถกลุ นย. ๕๕๒๕ นนร. พินยั มุ่งสันติสุข กล.

๕๔๙๕ นนร. นฤพล วรีะจิตต์ ยว. ๕๕๒๖ นนร. พิสิษฐ์ จินตโกศลวทิย์ นย.

๕๔๙๖ นนร. นฐัพงษ์ กาํเลิศทอง นว. ๕๕๒๗ นนร. พีระพงษ์ อยูศิ่ริ นว.

๕๔๙๗ นนร. นนัทพล จนัทน์แดง - ๕๕๒๘ นนร. พทุธพนัธ์ ศิลาอาสน์ นว.

๕๔๙๘ นนร. นนัทวฒัน์ สิทธิโสภาชยักลุ นว. ๕๕๒๙ นนร. ไพรัช ทตัตะทองคาํ กล.

๕๔๙๙ นนร. บทชาย บุญลอ้ม นว. ๕๕๓๐ นนร. ภมร พทุธนิมนต์ นว.

๕๕๐๐ นนร. บรรเจิด ทองชิว นว. ๕๕๓๑ นนร. ภาคภมิู จารุปกรณ์ -

๕๕๐๑ นนร. บรรพต ภาแกว้ นว. ๕๕๓๒ นนร. ภาณุพงศ(์ภวูณฎัฐ)์ ลดาชาติ(ภคพรสิษฐ)์ นว.

๕๕๐๒ นนร. บุญส่ง แวววงศ์ กล. ๕๕๓๓ นนร. ภานุวฒัน์ วชิาคง กล.

๕๕๐๓ นนร. ปฏิกรณ์ หอมสวสัด์ิ กล. ๕๕๓๔ นนร. ภาสกร รักษว์งศ์ กล.

๕๕๐๔ นนร. ปฏิญา เขม็ลาย     ตร. ๕๕๓๕ นนร. ภิพฒัน์ ชูมาก นว.

๕๕๐๕ นนร. ปณต มีมอญ นย. ๕๕๓๖ นนร. ภวูดล ศิริพงษ์ นว.

๕๕ ๖ นนร ปร เมศวร์ ไศลบาท นว ๕๕ ๗ นนร ภวนยั เกษบญช นว๕๕๐๖ นนร. ประเมศวร ไศลบาท นว. ๕๕๓๗ นนร. ภวูนย เกษบุญชู นว.

๕๕๐๗ นนร. ปรวฒัน์ สอาดเอ่ียม นว. ๕๕๓๘ นนร. ภษิูต แสงจนัทร์ กล.

๕๕๐๘ นนร. ประวติั(พงศส์ฤษฎ)์   ศรีทิพย์ นว. ๕๕๓๙ นนร. มงคล ศรแกว้ นว.

๕๕๐๙ นนร. ประสพชยั อยูส่าํราญ นว. ๕๕๔๐ นนร. มนตช์ยั มีสวสัด์ิ นย.

๕๕๑๐ นนร. ประเสริฐ ประจนัดม นว. ๕๕๔๑ นนร. มาฆะพงศ์ ดาราพนัธ์ นว.๕๕๑๐ นนร. ประเสรฐ ประจนดุม นว. ๕๕๔๑ นนร. มาฆะพงศ ดาราพนธุ นว.

๕๕๑๑ นนร. ประเสริฐศกัด์ิ มาลา นว. ๕๕๔๒ นนร. ยอดชาย ภู่ศรีพงษ์ -

๕๕๑๒ นนร. ปราโมทย์ กิติวนารัตน์ กล. ๕๕๔๓ นนร. ยอดชาย วงคสุ์วรรณ กล.

๕๕๑๓ นนร. ปัญญสิริ มีสมโสต นว. ๕๕๔๔ นนร. ยญั พรหมแพทย์ กล.

๕๕๑๔ นนร. ปิยะดนยั มณีทศัน์ - ๕๕๔๕ นนร. ยทุธนา แสงมา นย.

๕๕๑๕ นนร. พงศก์ลิน เคลือบทอง นว. ๕๕๔๖ นนร. ยทุธนาวี มุ่งธญัญา นว.

๕๕๑๖ นนร. พงศกร อิฐสมบติั นว. ๕๕๔๗ นนร. รชฏนนัท์ ละล่ิว กล.

๕๕๑๗ นนร. พรศกัด์ิ(ณฐัภทัร) พงษส์ถิตยว์ทิยา กล. ๕๕๔๘ นนร. รณภพ รามญัจิต นว.

๕๕๑๘ นนร. พฒันชยั รัตนทศันีย์ พธ. ๕๕๔๙ นนร. รณยทุธ โอสถานนท์ นว.

๕๕๑๙ นนร. พนัตรี มะลิมาตย์ นว. ๕๕๕๐ นนร. รพีพล อุณยเกียรติ นว.
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๕๕๕๑ นนร รังสิชยั สวรรณอกัษร - ๕๕๘๒ นนร ศภชยั พ้ืนพรม นย๕๕๕๑ นนร. รงสชย สุวรรณอกษร - ๕๕๘๒ นนร. ศุภชย พนพรม นย.

๕๕๕๒ นนร. รุ่งโรจน์ อินตรา นว. ๕๕๘๓ นนร. สกล กล่ินคาํหอม นว.

๕๕๕๓ นนร. เรวตั ตระกลูไทยพิชิต นว. ๕๕๘๔ นนร. สมคิด(สิรภพ) วงษค์าํ กล.

๕๕๕๔ นนร. เรวตัร อ่อนละออ นว. ๕๕๘๕ นนร. สมเจษฎ์ พว่งรักษ์ นว.

๕๕๕๕ นนร. โรมรัน วงับรรพต นว. ๕๕๘๖ นนร. สมยศ บวัเส็ง กล.

๕๕๕๖ นนร. ฤทธิเดช เกตุทอง นว. ๕๕๘๗ นนร. สมศกัด์ิ(รัชพล) แท่นทอง กล.

๕๕๕๗ นนร. ฤทยั ใสสุก นว. ๕๕๘๘ นนร. สมาน เฉลิมพงษ์ นว.

๕๕๕๘ นนร. เลิศรบ ศิริรักษ์ นว. ๕๕๘๙ นนร. สมิทนทั คุณวฒัน์ นว.

๕๕๕๙ นนร. วรพล จารุมนตรี นว. ๕๕๙๐ นนร. สรพล วจิิตรานุช -

๕๕๖๐ นนร. วรสิทธ์ิ(อภินพ) วนิชพิสิฐพนัธ์ นว. ๕๕๙๑ นนร. สหศกัด์ิ พทุธรักษา -

๕๕๖๑ นนร. วนัชยั จนัทร์ละเอียด นว. ๕๕๙๒ นนร. สัจจา อินทโกสุม นว.

๕๕๖๒ นนร. วนัโชค จินตกานนท ์  - ๕๕๙๓ นนร. สันตสันต์ สายแกว้ นว.

๕๕๖๓ นนร. วาริชภมิู พิพฒัพลกาย นว. ๕๕๙๔ นนร. สันติ เกศศรีพงษศ์า นย.

์๕๕๖๔ นนร. วชิชา ชูปัญญา นว. ๕๕๙๕ นนร. สันติศกัด์ิ สนองผล นว.

๕๕๖๕ นนร. วทิยา เอ้ือประเสริฐ กล. ๕๕๙๖ นนร. สาํราญ พลาชีวะ นว.

๕๕๖๖ นนร. วทิวสั คาํดี กล. ๕๕๙๗ นนร. สาํราญ ม่ิงรักษา      ตร.

๕๕๖๗ นนร. วทิิต วสุิทธิวงศ์ นว. ๕๕๙๘ นนร. สิงหา ทองโปร่ง นย.

๕๕๖๘ นนร วรัิตน์ ต โจป รัง นย ๕๕๙๙ นนร สิทธิชยั พร นอนเขตต์ นว๕๕๖๘ นนร. วรตน ตะโจปะรง นย. ๕๕๙๙ นนร. สทธชย พระนอนเขตต นว.

๕๕๖๙ นนร. ววิฒัน์ ดวงนภา กล. ๕๖๐๐ นนร. สิทธิโชค(รวกีฤษฎ์ิ) ลอ้เลิศวไิล นว.

๕๕๗๐ นนร. วสิันต(์ฐิติพนัธ์) จิตตเ์จริญ พธ. ๕๖๐๑ นนร. สิทธิโรจน์ สมจิตต์ นว.

๕๕๗๑ นนร. วฒิุกาล เกตุศิริ - ๕๖๐๒ นนร. สุชาติ แกว้ผนึก นว.

๕๕๗๒ นนร. วฒิชยั สัทธาธรรมรักษ์ นว. ๕๖๐๓ นนร. สชิน(ธนกฤต) แหยมแสง นว.๕๕๗๒ นนร. วฒุชย สทธาธรรมรกษ นว. ๕๖๐๓ นนร. สุชน(ธนกฤต) แหยมแสง นว.

๕๕๗๓ นนร. เวทิศ ทิพยค์ลา้ย นว. ๕๖๐๔ นนร. สุเชษฐ์ อุบลภาพ นว.

๕๕๗๔ นนร. ศราวธุ แผน่ทอง นว. ๕๖๐๕ นนร. สุทธิ พิพิธกลุ นว.

๕๕๗๕ นนร. ศกัด์ิดา พวัทรัพยเ์จริญ นว. ๕๖๐๖ นนร. สุทธิพงษ์ ทบัเจริญ -

๕๕๗๖ นนร. ศานิต จงรักษ์ นว. ๕๖๐๗ นนร. สุพจน์ สุระอารีย์ นว.

๕๕๗๗ นนร. ศิระ ศรีสวสัด์ิ นว. ๕๖๐๘ นนร. สุรเจษฎ์ ศรีวชัรกลุ กล.

๕๕๗๘ นนร. ศิริเทพ ประทุมมา กล. ๕๖๐๙ นนร. สุรเจษฐ์ พาชีรัตน์ นย.

๕๕๗๙ นนร. ศิลา นุตรแดง นว. ๕๖๑๐ นนร. สุริยะ ศรีษะโคตร กล.

๕๕๘๐ นนร. ศิวเสก มงคล นว. ๕๖๑๑ นนร. สุลกัษณ์ เสง่ียมลกัษณ์ ตร.

๕๕๘๑ นนร. ศิวะดล ผลวงษ์ นว. ๕๖๑๒ นนร. สุวตัชยั คุม้เพชร นย.

๙๓
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๕๖๑๓ นนร สวร์ี เผา่ทองศข นว ๕๖๔๒ นนร กงัวาล มินวงษ์ นย๕๖๑๓ นนร. สุวร เผาทองศุข นว. ๕๖๔๒ นนร. กงวาล มนวงษ นย.

๕๖๑๔ นนร. เสถียร มูลศรี กล. ๕๖๔๓ นนร. กาํปนาท สาํรวมจิตร นว.

๕๖๑๕ นนร. เสริมศกัด์ิ บุญทา นว. ๕๖๔๔ นนร. กิจจา แจง้สุข นย.

๕๖๑๖ นนร. อดิวศิว์ วมิลสัจจารักษ์ นว. ๕๖๔๕ นนร. กิตติ หาญภกัดี นว.

๕๖๑๗ นนร. อดิศกัด์ิ(จกัราวฒิุ) แกว้สี นว. ๕๖๔๖ นนร. กิตติภมิู ภมิูโคกรักษ์ กล.ุ ู ู

๕๖๑๘ นนร. อดิศกัด์ิ ศรีอารีย์ - ๕๖๔๗ นนร. เกรียงไกร ลายเงิน นว.

๕๖๑๙ นนร. อติชาต พรประสิทธ์ิ นว. ๕๖๔๘ นนร. เกียรติศกัด์ิ ดว้งพรหมโพธ์ิ นย.

๕๖๒๐ นนร. อนุชาติ มณีโชติ นว. ๕๖๔๙ นนร. เกียรติศกัด์ิ บาํรุงเวช กล.

๕๖๒๑ นนร. อนุพงษ์ ภมรศกัดา นว. ๕๖๕๐ นนร. โกมล คงบุญรักษ์ นว.

๕๖๒๒ นนร. อภิชาติ โพธ์ิอุบล นย. ๕๖๕๑ นนร. โกเมท เพชรอนนัต์ นว.

๕๖๒๓ นนร. อภินนัท์ โชติวรรณ กล. ๕๖๕๒ นนร. ขวญัชยั พงษพิ์ลา กล.

๕๖๒๔ นนร. อมร ควรหาเวช นย. ๕๖๕๓ นนร. ขวญัชยั(ธีทตั) ลออวไิล(รัตนศีล) นว.

๕๖๒๕ นนร. อรรถนพ จิวสืบพงษ์ - ๕๖๕๔ นนร. คชพล งามชาลี นว.

๕๖๒๖ นนร. อรรถพล เดชะคุปต์ กล. ๕๖๕๕ นนร. คมกฤษ แยม้วบิูล นว.

๕๖๒๗ นนร. อรรถวทิย์ เหลาสิทธ์ิ กล. ๕๖๕๖ นนร. คมสัน ทว้มพงษ์ นย.

๕๖๒๘ นนร. อศัวนิ จอกสมุทร นว. ๕๖๕๗ นนร. คมสัน อนุสิทธ์ิ นว.

๕๖๒๙ นนร. อาคเนย์ บุญมี นว. ๕๖๕๘ นนร. คาํนูญศกัด์ิ  แกว้ประดบัเพชร นว.

๕๖ นนร อาํนาจ กอ้นเครือ นว ๕๖๕๙ นนร โฆษิต บวัแกว้๕๖๓๐ นนร. อานาจ กอนเครอ นว. ๕๖๕๙ นนร. โฆษต บวแกว -

๕๖๓๑ นนร. อิทธิเชษฐ์ มูลลิสาร นว. ๕๖๖๐ นนร. จตุพล สุพรรณพงศ์ นว.

๕๖๓๒ นนร. อุดมศกัด์ิ บุญประเสริฐ กล. ๕๖๖๑ นนร. จกัรณรงค์ เหมนิธิ นย.

๕๖๓๓ นนร. เอกชยั เมืองคาํ นว. ๕๖๖๒ นนร. จกัราวฒิุ ทองกอบ นว.

๕๖๓๔ นนร. อดิเทพ คม้กระทึก กล. ๕๖๖๓ นนร. จกัรี อยป่ระเสริฐ นว.๕๖๓๔ นนร. อดเทพ คุมกระทก กล. ๕๖๖๓ นนร. จกร อยปูระเสรฐ นว.

๕๖๓๕ นนร. มงคล อุปถมัภ์ นว. ๕๖๖๔ นนร. จิรวฒิุ ยทุธชยั นว.

๕๖๓๖ นนร. วโิรจน์ อินทร์สุข นว. ๕๖๖๕ นนร. จีรวฒัน์ คงสวสัด์ิ กล.

๕๖๓๗ นนร. สามารถ(สมมารถ) ทวพีรสุข กล. ๕๖๖๖ นนร. เจษฎาพร เนียมประพนัธ์ นว.

๕๖๓๘ นนร. วโิรจน์ เกตุมณี นย. ๕๖๖๗ นนร. ฉตัรชยั เรืองศิลป์ นย.

๕๖๖๘ นนร. เฉลิมวฒิุ บุญจนัทร์ นว.

(  นนร.รุ่น ๙๒ ) ๕๖๖๙ นนร. ชรัตน์ มณฑา นว.

๕๖๓๙ นนร. กมล ศุภรวจิิตรพงศ์ นย. ๕๖๗๐ นนร. ชยัเดช เทียนทอง นว.

๕๖๔๐ นนร. กฤตยา ปัทมอนุพงศ์ นว. ๕๖๗๑ นนร. ชยัรัตน์(ณตฐพล) ชุ่มธิ นว.

พุทธศักราช ๒๕๓๗

๕๖๔๑ นนร. กฤษณะ พงคพ์รหม กล. ๕๖๗๒ นนร. ชยัวฒัน์ สุวรรณสุทธ์ิ นย.

๙๔
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๕๖๗๓ นนร ชาติสยาม ชยัชโชค นว ๕๗๐๔ นนร บรรจง เหมือนโพธ์ิ นว๕๖๗๓ นนร. ชาตสยาม ชยชูโชค นว. ๕๗๐๔ นนร. บรรจง เหมอนโพธ นว.

๕๖๗๔ นนร. ชาํนาญ จนัทร์สุวรรณ์ นว. ๕๗๐๕ นนร. บรรพต มุ่งหามณี นว.

๕๖๗๕ นนร. ชาํนาญ บวัจูม นว. ๕๗๐๖ นนร. บญัชา แสงกระจ่าง นว.

๕๖๗๖ นนร. ชิดพงษ์ พุม่แกว้ นย. ๕๗๐๗ นนร. บลัลงัก์ บางท่าไม้ นว.

๕๖๗๗ นนร. ชินดล งามสุทธิ      ตร. ๕๗๐๘ นนร. บุญเพ่ิม(พิรเมธ) เวชชานุเคราะห์ นว.ุ ุญ ุ

๕๖๗๘ นนร. ช่ืนจิตร(ชนวร์ี) พานแผว้ นว. ๕๗๐๙ นนร. บุญเลิศ ศรีหะจนัทร์ นว.

๕๖๗๙ นนร. โชค แกว้บุญช่วย กล. ๕๗๑๐ นนร. ปกรณ์ แกว้ช่วง นว.

๕๖๘๐ นนร. ฐิตินนัท์ ดว้งจนัทร์ นย. ๕๗๑๑ นนร. ปฏิรูป อยูพ่รหม นว.

๕๖๘๑ นนร. ณฐพงศ(์พลฎัฐ)์ตั้นเส้ง(แสนธรรมวฒิุ) นว. ๕๗๑๒ นนร. ปฏิวติั วงษป์ระเสริฐ กล.

๕๖๘๒ นนร. ณรงค์ สุขพอ่คา้ นว. ๕๗๑๓ นนร. ปรเมศวร์ ชอนตะวนั กล.

๕๖๘๓ นนร. วชัรพงศ(์ณรงฤทธ์ิ) ดวงกลาง นย. ๕๗๑๔ นนร. ปรเมษฐ โพยนอก    ตร.

๕๖๘๔ นนร. ณฎัชยั พลเสน นว. ๕๗๑๕ นนร. ประยงค์ พรมสุวรรณ์ นว.

๕๖๘๕ นนร. ณฐักร ใหศิ้ริกลุ นว. ๕๗๑๖ นนร. ประสงค์ บรรยงค์ กล.

์๕๖๘๖ นนร. ตามพนัธ์ุ จนัทร์ดี นว. ๕๗๑๗ นนร. ปริญญา สังขป์ระสิทธ์ิ นว.

๕๖๘๗ นนร. ทรงฤทธ์ิ กิตติพีรชล กล. ๕๗๑๘ นนร. ปริศฎางค์ กาศขนุทด กล.

๕๖๘๘ นนร. ทวทีรัพย์ เรืองเดช กล. ๕๗๑๙ นนร. ป่ินแกว้ สาระปัญญา นย.

๕๖๘๙ นนร. ทนัสิษฐ์ ศิริไล นว. ๕๗๒๐ นนร. ปุณณรัตน์ ถมคาํ นว.

๕๖๙ นนร ธนพล บาํเหน็จพนัธ์ ๕๗๒ นนร เผดจ็ สนิทเหลือ นย๕๖๙๐ นนร. ธนพล บาเหนจพนธุ - ๕๗๒๑ นนร. เผดจ สนทเหลอ นย.

๕๖๙๑ นนร. ธนภทัร แสงเป่ียมสุข กล. ๕๗๒๒ นนร. พงศเ์ทพ ศิริเจริญ นว.

๕๖๙๒ นนร. ธนากร ภู่กลัน่ นว. ๕๗๒๓ นนร. พงษอ์นนัต์ จารุแพทย ์   ตร.

๕๖๙๓ นนร. ธเนศ อินทร์เกิด นว. ๕๗๒๔ นนร. พนมชยั นุชกลู -

๕๖๙๔ นนร. ธรา ทองรับแกว้ - ๕๗๒๕ นนร. พรตพงศ์ แซงราชา นย.๕๖๙๔ นนร. ธรา ทองรบแกว ๕๗๒๕ นนร. พรตพงศ แซงราชา นย.

๕๖๙๕ นนร. ธวชัชยั ธนะมูล นว. ๕๗๒๖ นนร. พลัลภ วทิยาบาํรุง กล.

๕๖๙๖ นนร. ธนัว์ จนัทนชาติ นว. ๕๗๒๗ นนร. พิชิต โภชน์มาก นว.

๕๖๙๗ นนร. ธานินทร์ สุพรรณพงศ์ นว. ๕๗๒๘ นนร. พิเชษฐ์ เมืองโคตร นว.

๕๖๙๘ นนร. ธีรนนัท์ แดงพนัธ์ นว. ๕๗๒๙ นนร. พิเชษฐ โตเทศ นว.

๕๖๙๙ นนร. นพดล กาํป่ันทอง นว. ๕๗๓๐ นนร. พิทยา รับงาม กล.

๕๗๐๐ นนร. นวพล เป่ียมนิเวศน์ นว. ๕๗๓๑ นนร. พิทกัษ์ ถ่ินหวัเตย นว.

๕๗๐๑ นนร. นนัทพนัธ์ ชาํนาญไตรภพ นว. ๕๗๓๒ นนร. พิทกัษรั์ฐ นิลพฤกษ์ นย.

๕๗๐๒ นนร. นิรัตน์ ช่วยจิตต ์ ตร. ๕๗๓๓ นนร. พิพฒัน์ การจนัดา นว.

๕๗๐๓ นนร. นิรุจ ปัสสัมพนัธ์ นว. ๕๗๓๔ นนร. พิศาล หาญภกัดี นว.

๙๕
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๕๗๓๕ นนร พิษณ สขยอด นว ๕๗๖๖ นนร วนัชาติ พงษห์สับรรณ์ นว๕๗๓๕ นนร. พษณุ สุขยอด นว. ๕๗๖๖ นนร. วนชาต พงษหสบรรณ นว.

๕๗๓๖ นนร. พีระ สกลุเตม็ นว. ๕๗๖๗ นนร. วญิญู ไชยกิจ นว.

๕๗๓๗ นนร. ภควตั แดงเรือง กล. ๕๗๖๘ นนร. วนิยั น่ิมฟัก         ตร.

๕๗๓๘ นนร. ภาสกร บุษราคมั นว. ๕๗๖๙ นนร. วมิล์ โล่สุวรรณ นว.

๕๗๓๙ นนร. ภิญโญ ธรรมสุวรรณ นว. ๕๗๗๐ นนร. วลิาศ เรียงแหลม นว.ญ ญ ุ

๕๗๔๐ นนร. ภุชภงค์ สุวรรณไตร กล. ๕๗๗๑ นนร. ววิฒัน์ ขนุพรรณราย นว.

๕๗๔๑ นนร. ภมิูภทัร ศุขะพนัธ์ุ นว. ๕๗๗๒ นนร. วรีพล จาํภู่ -

๕๗๔๒ นนร. มนตรี โตประเสริฐ นย. ๕๗๗๓ นนร. วรีพล สังขพิ์ชยั นว.

๕๗๔๓ นนร. มรุต ชโลธร นว. ๕๗๗๔ นนร. วรีศกัด์ิ ช่างเกวยีน กล.

๕๗๔๔ นนร. มานพ มุณีชยั นว. ๕๗๗๕ นนร. ศราวธุ ทบัทิม กล.

๕๗๔๕ นนร. มานิตย์ มณีวงษ์ นว. ๕๗๗๖ นนร. ศราวธุ บุตรเสรีชยั นย.

๕๗๔๖ นนร. มานิตย์ สุขรุ่ง - ๕๗๗๗ นนร. ศกัด์ิชยั มีแตม้ นว.

๕๗๔๗ นนร. แมนชยั ยิง่ยงค์ นย. ๕๗๗๘ นนร. ศกัด์ิสยาม กล่ินศิริ นว.

๕๗๔๘ นนร. ยศพล มานกัฆอ้ง กล. ๕๗๗๙ นนร. ศิโรตม์ ธรรมเจริญ นว.

๕๗๔๙ นนร. ยอดทนง พดัประดิษฐ นย. ๕๗๘๐ นนร. ศิลา บุญมา กล.

๕๗๕๐ นนร. ยทุธ(ยศ) แกว้กาํเนิด นว. ๕๗๘๑ นนร. ศิวะราช ถือคาํ นว.

๕๗๕๑ นนร. ยทุธชยั ไพศาล นว. ๕๗๘๒ นนร. ศุภเดช ชยัวฒัโน นว.

๕๗๕๒ นนร โยธิน มหาชานนท์ นว ๕๗๘ นนร ศภสิทธ์ิ คงดี อศ๕๗๕๒ นนร. โยธน มหาชานนท นว. ๕๗๘๓ นนร. ศุภสทธ คงด อศ.

๕๗๕๓ นนร. โยธิน ศรีน่ิมนวล กล. ๕๗๘๔ นนร. สกนธ์ ชยัวนนท์ นว.

๕๗๕๔ นนร. รณชยั อินคาํลือ นว. ๕๗๘๕ นนร. สกล แสงแกว้ นว.

๕๗๕๕ นนร. รณรงค์ รามญัจิต กล. ๕๗๘๖ นนร. สเกน กือเจริญ นว.

๕๗๕๖ นนร. รักษ์ รักษบ์าํรง นว. ๕๗๘๗ นนร. สถาปน์ ปกิรณะ นย.๕๗๕๖ นนร. รกษ รกษบารุง นว. ๕๗๘๗ นนร. สถาปน ปกรณะ นย.

๕๗๕๗ นนร. รุ่ง จรัสกลุ นว. ๕๗๘๘ นนร. สมนึก ชูวงศอ์ภิชาติ นว.

๕๗๕๘ นนร. รุ่ง ดีรูป นว. ๕๗๘๙ นนร. สมพว่ง จนัแปงเงิน นว.

๕๗๕๙ นนร. รุ่งศกัด์ิ อภิสุนทรางกรู กล. ๕๗๙๐ นนร. สมศกัด์ิ เช้ือขาวพิมพ์ อศ.

๕๗๖๐ นนร. เรืองวฒิุ พวงภิรมย์ นว. ๕๗๙๑ นนร. สมศกัด์ิ บุญคาํ นว.

๕๗๖๑ นนร. ลิขิต เอ่ียมเยน็ นว. ๕๗๙๒ นนร. สมอ รักนาค กล.

๕๗๖๒ นนร. ภสันุ แกว้พรม นว. ๕๗๙๓ นนร. สมาน ไดร้ายรัมย์ อศ.

๕๗๖๓ นนร. วรพงศ์ บวัเพช็ร์ นว. ๕๗๙๔ นนร. สยาม เชิดชิด นย.

๕๗๖๔ นนร. วรวฒิุ ขนัธ์เครือ นว. ๕๗๙๕ นนร. สรศกัด์ิ มณี -

๕๗๖๕ นนร. วรวฒิุ(วสุิทธ์ิชยน) อารีรมย์ นว. ๕๗๙๖ นนร. สัญญา ณ จอม นว.

๙๖



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๗๙๗ นนร สัญญา พรเวยีง นว ๕๘๒๘ นนร อมรศกัด์ิ ดีจริง นว๕๗๙๗ นนร. สญญา พรเวยง นว. ๕๘๒๘ นนร. อมรศกด ดจรง นว.

๕๗๙๘ นนร. สันติ ปาจะกงั นว. ๕๘๒๙ นนร. อรุณ กระเบียด นย.

๕๗๙๙ นนร. สาธิต โภคสวสัด์ิ นว. ๕๘๓๐ นนร. อรุณ บุญประดิษฐ์ กล.

๕๘๐๐ นนร. สามารถ ประทุมชาติ นว. ๕๘๓๑ นนร. อคันินภ์ สงบพนัธ์ นย.

๕๘๐๑ นนร. สิร สุนทรมงคล นว. ๕๘๓๒ นนร. อฐันนัต์ โพธ์ิทองนาค นว.ุ ฐ

๕๘๐๒ นนร. สุขสันต์ ส่ือสกลุ อศ. ๕๘๓๓ นนร. อศันยั นรินรัตน์ กล.

๕๘๐๓ นนร. สุชาติพงศ์ อมัระรงค์ นว. ๕๘๓๔ นนร. อาณติั เตชะรัตน์ กล.

๕๘๐๔ นนร. สุดทวชิ เบญจจินดา นว. ๕๘๓๕ นนร. อิศรา อิสสระย ัง่ยนื นว.

๕๘๐๕ นนร. สุทศัน์ วรรณดี นว. ๕๘๓๖ นนร. อุกฤช เถาวช์าลี กล.

๕๘๐๖ นนร. สุเทพ พงษศ์รีกลุ นว. ๕๘๓๗ นนร. อุดมพล มุสิแดง นย.

๕๘๐๗ นนร. สุนทร ศรีเทพ นว. ๕๘๓๘ นนร. อุดมศิน ผวิแดง นว.

๕๘๐๘ นนร. สุภทัร เถาศิริวงศ์ กล. ๕๘๓๙ นนร.  เอกดนยั สุขเกษม นว.

๕๘๐๙ นนร. สุรชยั อภิกลุรุ่งเรือง นว. ๕๘๔๐ นนร.  เอกนรินทร์ จิรวงศนุ์สรณ์ นย.

๕๘๑๐ นนร. สุรพงษ์ เพง็มาก นว. ๕๘๔๑ นนร.  เอนกพงศ์ แจ่มกระจ่าง นว.

๕๘๑๑ นนร. สุรยทุธ สิงห์คะนอง กล. ๕๘๔๒ นนร. โสภณ รถทอง นว.

๕๘๑๒ นนร. สุรวธุ ป้ันบุญ นย. ๕๘๔๓ นนร. เมืองมนต์ นยัพรม -

๕๘๑๓ นนร. สุรศกัด์ิ ศรีเผอืก นย. ๕๘๔๔ นนร. วรีะวงศ์ หนัตุลา กล.

๕๘ ๔ นนร สรศกัด์ิ อินทร์พรหม นว ๕๘๔๕ นนร ชยัรัตน์ คาํภิรมย์ นย๕๘๑๔ นนร. สุรศกด อนทรพรหม นว. ๕๘๔๕ นนร. ชยรตน คาภรมย นย.

๕๘๑๕ นนร. สุระ บรรจงจิตร นว. ๕๘๔๖ นนร. ปรัชญา หาญเทียม นย.

๕๘๑๖ นนร. สูงศกัด์ิ อคัรปรีดี นย.

๕๘๑๗ นนร. เสกสรรค์ สุขศรี นว.

๕๘๑๘ นนร. แสงสคนธ์ กอวงษ์ นว. ๕๘๔๗ นนร. กรกช วไิลลกัษณ์ นย.

พุทธศักราช ๒๕๓๘
( นนร.รุ่น ๙๓ )

๕๘๑๘ นนร. แสงสุคนธ กอวงษ นว. ๕๘๔๗ นนร. กรกช วไลลกษณ นย.

๕๘๑๙ นนร. อดิเทพ ทิศาดลดิลก นว. ๕๘๔๘ นนร. กรกฎ เส้นทอง นย.

๕๘๒๐ นนร. อดิเรก จาํสนอง นว. ๕๘๔๙ นนร. กริช กองศรี นว.

๕๘๒๑ นนร. อดิเรก บวัเยน็ นย. ๕๘๕๐ นนร. กฤษณะ ยวงสอาด นย.

๕๘๒๒ นนร. อดิศกัด์ิ ขาํภาษี นว. ๕๘๕๑ นนร. กานต์ สาํราญถ่ิน กล.

๕๘๒๓ นนร. อนวชั หงษส์วสัด์ิ นว. ๕๘๕๒ นนร. กาํจดั แนวบุตร นย.

๕๘๒๔ นนร. อนุชา หงษชู์เกียรติ  ตร. ๕๘๕๓ นนร. กาํพล ชาญดว้ยกิจ นว.

๕๘๒๕ นนร. อนุศาสน์ ปานชูเชิด นว. ๕๘๕๔ นนร. กิตติ สิงห์บุตร กล.

๕๘๒๖ นนร. อภิชาติ แกว้อ่อง นว. ๕๘๕๕ นนร. กิตติชยั อุทธา นว.

๕๘๒๗ นนร. อมรศกัด์ิ ชนะศึก นว. ๕๘๕๖ นนร. กิติพงษ์ สาํเภาพอ่คา้ นว.

๙๗



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๘๕๗ นนร ก่ิงเพช็ร แกว้สาํอางค์ นว ๕๘๘๘ นนร ณฐัพล วฒันกล นย๕๘๕๗ นนร. กงเพชร แกวสาอางค นว. ๕๘๘๘ นนร. ณฐพล วฒนกลุ นย.

๕๘๕๘ นนร. เกษม วจิิตราภรณ์พงศ์ กล. ๕๘๘๙ นนร. ณฐัวฒิุ คล่องนาวา นว.

๕๘๕๙ นนร. ขจรศกัด์ิ ชมภนุูช        ตร. ๕๘๙๐ นนร. ณฐัวฒิุ น่ิมเรือง นว.

๕๘๖๐ นนร. ขตัติยะ ปัทมอนุพงศ์ นว. ๕๘๙๑ นนร. ดุลพินิจ ณ นครพนม นย.

๕๘๖๑ นนร. คมสันต์ิ มณีพนัธ์ กล. ๕๘๙๒ นนร. ทรงภกัด์ิ สืบนุการณ์ นว.ุ

๕๘๖๒ นนร. พงศพ์ล คาํหมอน นว. ๕๘๙๓ นนร. ทรงยศ สุตตาสอน นย.

๕๘๖๓ นนร. คคัเนศ ปาลศรี นว. ๕๘๙๔ นนร. ทวทีรัพย์ เรืองผึ้ง นว.

๕๘๖๔ นนร. จเร รุ่งสาย         ตร. ๕๘๙๕ นนร. ทวยีศ ลออวไิล นว.

๕๘๖๕ นนร. จกัร์กฤช แยม้วบิูล นย. ๕๘๙๖ นนร. ทิวากร นุกิจ นย.

๕๘๖๖ นนร. จกัรกฤษณ์ เรียมรักษ์ นว. ๕๘๙๗ นนร. เทพนิมิต เทียนศรี นว.

๕๘๖๗ นนร. จามร พลูเนียม นย. ๕๘๙๘ นนร. แทน ทองรับแกว้ นย.

๕๘๖๘ นนร. จีระเดช สังสนา นย. ๕๘๙๙ นนร. ธนวทิย์ ขวญัตน กล.

๕๘๖๙ นนร. เจนยทุธ นามวงษ์ กล. ๕๙๐๐ นนร. ธราพงษ์ พิมพส์มาน นว.

๕๘๗๐ นนร. เจษฎา เหลืองวงษ์ นว. ๕๙๐๑ นนร. ธวชัชยั กนัทดั นว.

๕๘๗๑ นนร. ฉตัรชยั ปากวเิศษ นว. ๕๙๐๒ นนร. ธีปติ คุม้ใจดี กล.

๕๘๗๒ นนร. ฉตัรชยั ศกัด์ิดี       ตร. ๕๙๐๓ นนร. ธีรพงษ์ ศรีสวสัด์ิ นว.

๕๘๗๓ นนร. ฉตัรฐาวฒิุ เอ่ียมโพธ์ิ - ๕๙๐๔ นนร. ธีรภทัร ชยัประเสริฐ นว.

๕๘๗๔ นนร ชนมร์ พี ภ่เอ่ียม ๕๙ ๕ นนร ธีรวทิย์ เลิศลบ กล๕๘๗๔ นนร. ชนมระพ ภเูอยม - ๕๙๐๕ นนร. ธรวทย เลศลบ กล.

๕๘๗๕ นนร. ชลเขตต์ หิรัญพิศ นย. ๕๙๐๖ นนร. ธีระศกัด์ิ พิสมยั นว.

๕๘๗๖ นนร. ชลอง เพชรพดั นว. ๕๙๐๗ นนร. นราพงศ์ อาจปรุ นว.

๕๘๗๗ นนร. ชลิต เยน็ฉํ่า นย. ๕๙๐๘ นนร. นรินทร โพธ์ิรักษา นย.

๕๘๗๘ นนร. ชยัเดช บนนาค นว. ๕๙๐๙ นนร. นฤนารถ วรรณรัตน์ นว.๕๘๗๘ นนร. ชยเดช บุนนาค นว. ๕๙๐๙ นนร. นฤนารถ วรรณรตน นว.

๕๘๗๙ นนร. ชยัอนนัต์ เกียวจนัทึก นว. ๕๙๑๐ นนร. นกัรบ สร้อยนาค นว.

๕๘๘๐ นนร. ชาญชยั ผลประเสริฐ นว. ๕๙๑๑ นนร. นฐัวฒิุ วงศาโรจน์ นว.

๕๘๘๑ นนร. ชิตวนั เชยสกลุ นว. ๕๙๑๒ นนร. นาวนิ จาระติกรรมา -

๕๘๘๒ นนร. ชิตสกนธ์ วเิศษ นว. ๕๙๑๓ นนร. นาวี ฤทยัวทญัญู นว.

๕๘๘๓ นนร. ไชยวฒัน์ มาละวรรณโณ นว. ๕๙๑๔ นนร. นิยวฒัน์ พ่ึงช่ืน นว.

๕๘๘๔ นนร. ไชยวฒิุ เอ่ียมสมยั นว. ๕๙๑๕ นนร. บญัชา กมลรัตน์ กล.

๕๘๘๕ นนร. ณฏัฐพงศ์ สวสัด์ิสุข นว. ๕๙๑๖ นนร. บญัชา ภาคพลู -

๕๘๘๖ นนร. ณฐักร สุพฒันะกรกิจ กล. ๕๙๑๗ นนร. บณัฑิต เนียมพลอย นว.

๕๘๘๗ นนร. ณฐัพล ปาณินท์ นว. ๕๙๑๘ นนร. บุญถ่ิน รุนสูงเนิน นว.

๙๘



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๙๑๙ นนร บญฤทธ์ิ วรรณสทธ์ิ นว ๕๙๕๐ นนร วรรธนนัท์ อาษา นว๕๙๑๙ นนร. บุญฤทธ วรรณสุทธ นว. ๕๙๕๐ นนร. วรรธนนท อาษา นว.

๕๙๒๐ นนร. ปรเมษฐ์ บุญเท่ียง กล. ๕๙๕๑ นนร. วรวฒิุ ขาํพลจิต นว.

๕๙๒๑ นนร. ประจกัร เจนไธสง นว. ๕๙๕๒ นนร. วศิน นาคมี นว.

๕๙๒๒ นนร. ประเดิม ล้ิมไพบูลย์ กล. ๕๙๕๓ นนร. วชัรพงษ์ ปรียานนท์ นว.

๕๙๒๓ นนร. ประภากร กูป้ระเสริฐ นย. ๕๙๕๔ นนร. วเิศษ เอ่ียมประคอง -ู ฐ

๕๙๒๔ นนร. ประสิทธ์ิพร ดวงมาลา นว. ๕๙๕๕ นนร. วโิรจน์ พิมพอ์น้ นว.

๕๙๒๕ นนร. ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ นย. ๕๙๕๖ นนร. ววิฒัน์ ภู่เพียงใจ นว.

๕๙๒๖ นนร. ปริทสัน์ นิระฉตัรสุวรรณ์ นว. ๕๙๕๗ นนร. วษิณุ จนัศิริรัตน์ นย.

๕๙๒๗ นนร. ปัญญา สงวนสุข นว. ๕๙๕๘ นนร. วสิณุ ตรุษทุ่ง นว.

๕๙๒๘ นนร. ปารเมศ เจนสมุทร กล. ๕๙๕๙ นนร. วรีศกัด์ิ ธนากิตติวงศ์ นว.

๕๙๒๙ นนร. ปิยะนนัท์ แกว้มณี นว. ๕๙๖๐ นนร. วรุีตม์ ฉายะจินดา นว.

๕๙๓๐ นนร. ปิยะพล มีแกว้ นว. ๕๙๖๑ นนร. วฒิุชยั คุม้จนัทึก นว.

๕๙๓๑ นนร. พฤฒิชยั มหสธน นว. ๕๙๖๒ นนร. วฒิุพร ม่วงวฒันะ นว.

์๕๙๓๒ นนร. พลกฤษณ์ เมฆขนุทด กล. ๕๙๖๓ นนร. ศกัด์ิสุริยา บุตราช        ตร.

๕๙๓๓ นนร. พลจิตต์ ไวหนงัสือ นว. ๕๙๖๔ นนร. ศิรพฒัน์ เบ้ืองบน -

๕๙๓๔ นนร. พิทยา มณีกาญจน์ นย. ๕๙๖๕ นนร. ศิริภทัร อริยเดช นว.

๕๙๓๕ นนร. พิทกัษ์ โภคสุทธ์ิ นว. ๕๙๖๖ นนร. ศุภสิทธ์ิ ทองเพียรพงษ์ กล.

๕๙ ๖ นนร พิภพ สดาบตร นว ๕๙๖๗ นนร สมเกียรติ เพช็รภาค นว๕๙๓๖ นนร. พภพ สุดาบุตร นว. ๕๙๖๗ นนร. สมเกยรต เพชรภาค นว.

๕๙๓๗ นนร. ภรเดช อาํนายพร นว. ๕๙๖๘ นนร. สมจิตร กางนอก นว.

๕๙๓๘ นนร. ภวูนารถ ภกัดีพินิจ กล. ๕๙๖๙ นนร. สมชาย โนนนอ้ย นว.

๕๙๓๙ นนร. มาโนชญ์ จนัทร์ชมภู - ๕๙๗๐ นนร. สมบติั ศรีมณฑา นว.

๕๙๔๐ นนร. ยทธนา บญทบั นว. ๕๙๗๑ นนร. สมปอง ช้ินอร่ามร่งเรือง นว.๕๙๔๐ นนร. ยทุธนา บุญทบ นว. ๕๙๗๑ นนร. สมปอง ชนอรามรุงเรอง นว.

๕๙๔๑ นนร. ยทุธภมิู ศรีสุข นว. ๕๙๗๒ นนร. สมพงษ์ สันติมาลยั นว.

๕๙๔๒ นนร. ยพุนธ์ ยิง่ยง นว. ๕๙๗๓ นนร. สุรัฐพล ติลา นว.

๕๙๔๓ นนร. ยวุศานต์ิ ไตรสรณะศาสตร์ นว. ๕๙๗๔ นนร. สมหมาย สิงขโรทยั นว.

๕๙๔๔ นนร. รณชยั หลิมลาํยอง นว. ๕๙๗๕ นนร. สรรธาร บุตรแกว้ นย.

๕๙๔๕ นนร. รังสรรค์ พลูเกษม นย. ๕๙๗๖ นนร. สราวธุ ลกัษณะโต นว.

๕๙๔๖ นนร. ราชนัย์ โกไศยกานนท์ นว. ๕๙๗๗ นนร. สวสัด์ิ แกว้จนัทร์ นว.

๕๙๔๗ นนร. ศรุต ศีลารัตน์ กล. ๕๙๗๘ นนร. สันติ เพียรธญัการ ตร.

๕๙๔๘ นนร. วรรณรักษ์ วชัรินทร์รัตน์ นว. ๕๙๗๙ นนร. สันทวฒัน์ พรหมบุญมี  ตร.

๕๙๔๙ นนร. วรรณะ ฤทธิชยั นย. ๕๙๘๐ นนร. สานนท์ รักหนู นว.

๙๙



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๕๙๘๑ นนร สามารถ กล่ินคาํหอม นว ๖๐๑๒ นนร อศัรายทธ ทองลอง      ตร๕๙๘๑ นนร. สามารถ กลนคาหอม นว. ๖๐๑๒ นนร. อศรายทุธ ทองลอง      ตร.

๕๙๘๒ นนร. สามารถ พวงประเสริฐ นว. ๖๐๑๓ นนร. อาชว แกว้ประเสริฐสม นว.

๕๙๘๓ นนร. สาริน โพธ์ินาคเงิน นว. ๖๐๑๔ นนร. อาทิตย์ สุขบาํรุง นว.

๕๙๘๔ นนร. สิชล ห่วงนิกร นว. ๖๐๑๕ นนร. อานุภาพ จิติวงค์ กล.

๕๙๘๕ นนร. สิทธิชยั มาลามาศ กล. ๖๐๑๖ นนร. อานุภาพ สุขสาํราญ นว.ุ ุ ญ

๕๙๘๖ นนร. สิทธิชยั มีสบาย นว. ๖๐๑๗ นนร. อาํพล ลุนชิตร กล.

๕๙๘๗ นนร. สิทธิศกัด์ิ สิทธิกลุ นว. ๖๐๑๘ นนร. อิทธิพล สุทธิรักษ์ นว.

๕๙๘๘ นนร. สิรภมิู กระต่ายทอง นว. ๖๐๑๙ นนร. อิทธิฤทธ์ิ พลธรรม นว.

๕๙๘๙ นนร. สิริรัตน์ ไตรวรัิตน กล. ๖๐๒๐ นนร. อิศรินทร์ ประชากรณ์ นว.

๕๙๙๐ นนร. สุธนต์ ชูศิริ นย. ๖๐๒๑ นนร. อุกฤต ศิลาจนัทร์ นว.

๕๙๙๑ นนร. สุนทร เอ้ือรักษโ์อฬาร นย. ๖๐๒๒ นนร. อุทก ขนุทองไทย นว.

๕๙๙๒ นนร. สุรชยั บุตรเสถียร กล. ๖๐๒๓ นนร. เอกชยั เกิดหนองมน นว.

๕๙๙๓ นนร. สุรศกัด์ิ ก่ิมบางยาง นว. ๖๐๒๔ นนร. เอกพนัธ์ุ เดชกาํแหง นว.

์๕๙๙๔ นนร. สุรศกัด์ิ คลงักาํเหนิด นว. ๖๐๒๕ นนร. เอกอุทยั ซอโฉม นว.

๕๙๙๕ นนร. สุรศกัด์ิ สาระธนะ นว. ๖๐๒๖ นนร. ชิตพล  วฒันวรคุณ นย.

๕๙๙๖ นนร. สุรศกัด์ิ สิริวฒันานุสรณ์ นว. ๖๐๒๗ นนร. ประเสริฐ สุขพิทกัษ์ นว.

๕๙๙๗ นนร. สุวรัฐ รัฐชยากร นว. ๖๐๒๘ นนร. พิเชษฐ์ กระจ่างโพธ์ิ นว.

๕๙๙๘ นนร สวชิาญ เทียมสวสัด์ิ นว ๖ ๒๙ นนร ดสิต มิทธิยา กล๕๙๙๘ นนร. สุวชาญ เทยมสวสด นว. ๖๐๒๙ นนร. ดุสต มทธยา กล.

๕๙๙๙ นนร. สู้ศึก อนุตระหานนท์ นว. ๖๐๓๐ นนร. ดาํเกิง รัตนเพญ็ นว.

๖๐๐๐ นนร. โสภณ เกตุมะยรู นว. ๖๐๓๑ นนร. วสันต์ เขียวบุญจนัทร์ นว.

๖๐๐๑ นนร. อกนิษฐ์ พิมพิลึก นย.

๖๐๐๒ นนร. อธิคม พรมปากสา นว.

พุทธศักราช ๒๕๓๙
( นนร.ร่น ๙๔ )๖๐๐๒ นนร. อธคม พรมปากสา นว.

๖๐๐๓ นนร. อธิรัฐ บวัเลก็ นว. ๖๐๓๒ นนร. กชมนต์ อ่อนประเสริฐ นว.

๖๐๐๔ นนร. อนุพงศ์ สัมภตัตะกลุ นย. ๖๐๓๓ นนร. กฤษฎา ขอสวสัด์ิ นว.

๖๐๐๕ นนร. อนุพงษ์ สุระชยัปัญญา กล. ๖๐๓๔ นนร. กฤษณะ วงษนิ์กร นว.

๖๐๐๖ นนร. อนุสรณ์ วงศปั์ญญา กล. ๖๐๓๕ นนร. กวี ตะคลอ้ นว.

( นนร.รุน ๙๔ )

๖๐๐๗ นนร. อภิชาติ เป่ียมพงษส์านต์ นว. ๖๐๓๖ นนร. กวศีกัด์ิ แกว้ใส กล.

๖๐๐๘ นนร. อภิวฒัน์ นวลรัตนตระกลู นว. ๖๐๓๗ นนร. กอ้งภพ สวสัด์ิพาณิชย์ นย.

๖๐๐๙ นนร. อรรฆพงศ์ บรรพบุตร นว. ๖๐๓๘ นนร. กมัปนาท (ศิวดล) อมาตยกลุ -

๖๐๑๐ นนร. อรรถสิทธ์ิ ติงสุวาทิตย์ นว. ๖๐๓๙ นนร. กานต์ พลาระชุน นว.

๖๐๑๑ นนร. อวรุิทธ์ เวยีงเกา้ นว. ๖๐๔๐ นนร. กิตติศกัด์ิ วมุิกติบุตร    ตร.

๑๐๐



๖๐๔๑ นนร เกรียงไกร เกาะเจริญ นว ๖๐๗๒ นนร ณฐัพงศ์ พรโสภณ นย

    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๐๔๑ นนร. เกรยงไกร เกาะเจรญ นว. ๖๐๗๒ นนร. ณฐพงศ พรโสภณ นย.

๖๐๔๒ นนร. เกียรติวงศ์ แจ่มจนัทร์ นว. ๖๐๗๓ นนร. ณฐัพนธ์ ชาติปรีชากลุ นว.

๖๐๔๓ นนร. ไกรสรรค์ สังขแ์กว้ กล. ๖๐๗๔ นนร. ณฐัพล สูงกิจบูลย์ นว.

๖๐๔๔ นนร. ไกรสุเนตร เห็มสุข กล. ๖๐๗๕ นนร. ดนยั นิลละมงั นว.

๖๐๔๕ นนร. ขวญัชยั เกตุพนัธ์ นว. ๖๐๗๖ นนร. ดิศรณ์ ปนดัเศรณี กล.ญ ุ

๖๐๔๖ นนร. คงศกัด์ิ อยูค่ง นว. ๖๐๗๗ นนร. ต่อศกัด์ิ แกว้โบราณ นว.

๖๐๔๗ นนร. คมสัน(พงศพศั) ทองสุก นว. ๖๐๗๘ นนร. ไตรจกัร ศาสตราธรรม นว.

๖๐๔๘ นนร. จตุพล ชูช่วย นย. ๖๐๗๙ นนร. ทรงธรรม(ชุติพงศ)์  ธญัญโชติ นว.

๖๐๔๙ นนร. จอน อ่อนจาง กล. ๖๐๘๐ นนร. ทศพล(ธนากฤต) บวัศรีคาํ(สุทธิเตชากิจ) นว.

๖๐๕๐ นนร. จกัรพงษ์ พิพิธวจิิตรการ นว. ๖๐๘๑ นนร. ทศพล วรุิฬห์ประภา นว.

๖๐๕๑ นนร. จกัรา(ชยตุ) ใจดี(ใจดีชลธร) นว. ๖๐๘๒ นนร. เทอดพงษ์ จารุปกรณ์ นว.

๖๐๕๒ นนร. จกัราวธุ สิงห์อุบล - ๖๐๘๓ นนร. ธงชยั แมลงทบัทอง นว.

๖๐๕๓ นนร. จกัรเพชร นูเนตร นว. ๖๐๘๔ นนร. ธนพฒัน์ ขาวสุทธ์ิ       ตร.

๖๐๕๔ นนร. จิตติ สัมภตัตะกลุ กล. ๖๐๘๕ นนร. ธนภทัร ยวุนางกรู นว.

๖๐๕๕ นนร. จิระพล ชอ้ยเพง็ นว. ๖๐๘๖ นนร. ธนะรัชต์ บุญมีมีไชย นว.

๖๐๕๖ นนร. จิระวฒัน์ อุ่นจิตต นย. ๖๐๘๗ นนร. ธวชั สุวรรณรัตน์ นว.

๖๐๕๗ นนร. เจริญ รัตนหิรัญ นว. ๖๐๘๘ นนร. ธีรพฒัน์ คงเพช็ร์ นว.

๖ ๕๘ นนร เจษฎา คงคลา้ย นว ๖ ๘๙ นนร ธีรวทิย์ ศิริวลัลภ นย๖๐๕๘ นนร. เจษฎา คงคลาย นว. ๖๐๘๙ นนร. ธรวทย ศรวลลภ นย.

๖๐๕๙ นนร. ฉลองพล ศาตะสมิต กล. ๖๐๙๐ นนร. นครินทร์ เปาจีน นว.

๖๐๖๐ นนร. ฉตัรเทพ ชาญช่าง นว. ๖๐๙๑ นนร. นพดล ตนัวฒันะ กล.

๖๐๖๑ นนร. ชลธินทร์ ปราการสมุทร นว. ๖๐๙๒ นนร. นพดล(ปฐมพฒัน์) ล้ิมพรชยัเจริญ นว.

๖๐๖๒ นนร. ชวเมศ ฉกรรจแ์ดง นว. ๖๐๙๓ นนร. นพพงษ์ ออกฉิม นว.๖๐๖๒ นนร. ชวเมศ ฉกรรจแดง นว. ๖๐๙๓ นนร. นพพงษ ออกฉม นว.

๖๐๖๓ นนร. ชวลั ภาวสุทธิการ นว. ๖๐๙๔ นนร. นรเศรษฐ์ พนาสถิตย์ นว.

๖๐๖๔ นนร. ชชัวาล ประสิทธ์ิเวช นว. ๖๐๙๕ นนร. นฤพนธ์ ปาลศรี กล.

๖๐๖๕ นนร. ชยันาวี คุม้สุภา นว. ๖๐๙๖ นนร. นาวี ผลอวยพร นว.

๖๐๖๖ นนร. ชยัฤทธ์ิ คลา้ยบุญส่ง อศ. ๖๐๙๗ นนร. นิคม ประทุมทอง นว.

๖๐๖๗ นนร. ชาญยทุธ ทว้มจุย้ นย. ๖๐๙๘ นนร. นิติกร สมคะเณย์ ตร.

๖๐๖๘ นนร. ชูพงษ์ คาํเงิน นว. ๖๐๙๙ นนร. บดินทร์ นิธิอุทยั นย.

๖๐๖๙ นนร. เชษฐา ชาวบางนํ้าวน นย. ๖๑๐๐ นนร. บรรจง เนตรวงค์ นว.

๖๐๗๐ นนร. ฐิติพนัธ์ ปานทรัพย์ กล. ๖๑๐๑ นนร. บุญชยั ขจรราช นว.

๖๐๗๑ นนร. ณฐั อนัอาตมง์าม กล. ๖๑๐๒ นนร. บุญฤทธ์ิ ทองแสวง(จนัทรไพร) นว.

๑๐๑



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๑๐๓ นนร บญฤทธ์ิ(ศภสาร) เปรมปราศรัย นว ๖๑๓๔ นนร รัชศกัด์ิ หวา่นพืชน์ นว๖๑๐๓ นนร. บุญฤทธ(ศุภสาร) เปรมปราศรย นว. ๖๑๓๔ นนร. รชศกด หวานพชน นว.

๖๑๐๔ นนร. ปฏิรูป เขม็ทิศ นว. ๖๑๓๕ นนร. รัฐพล แกว้กระจาย นว.

๖๑๐๕ นนร. ประยรู อาษานอก นว. ๖๑๓๖ นนร. รัฐศกัด์ิ อ่ิมฤทธา      ตร.

๖๑๐๖ นนร. ประวทิย์ แกว้ใหญ่ นว. ๖๑๓๗ นนร. รัตน์ ณ ป้อมเพชร อศ.

๖๑๐๗ นนร. ประสบโชค พลสุริฉาย - ๖๑๓๘ นนร. ราชศกัด์ิ ไหมพลู นว.ุ ู

๖๑๐๘ นนร. ประสิทธ์ิ อคัคโพธิกลุ   ตร. ๖๑๓๙ นนร. ลาํพอง ทองสงค์ นย.

๖๑๐๙ นนร. ปราโมทย์ รักดี นว. ๖๑๔๐ นนร. วชิรา ขาํพลจิต นว.

๖๑๑๐ นนร. ปิติพงษ(์ชิษณุพงศ)์ นอ้ยคนดี นว. ๖๑๔๑ นนร. วรฐ ปัจจุสานนท์ นย.

๖๑๑๑ นนร. ปิยวฒัน์ รอดเช้ือ นว. ๖๑๔๒ นนร. วราวฒิุ สีลารักษ์ นว.

๖๑๑๒ นนร. ผดุงเกียรติ ขวญันิคม กล. ๖๑๔๓ นนร. วชัชิรานนท์ นนทน์า      ตร.

๖๑๑๓ นนร. ผดุงศกัด์ิ ม่วงทอง นว. ๖๑๔๔ นนร. วชิาญ บุญงาม กล.

๖๑๑๔ นนร. พงศน์ที อินทรบุญ นว. ๖๑๔๕ นนร. วทิยา(เป็นธรรม)    ภาวไิล(ปัทมชินาลยั) นย.

๖๑๑๕ นนร. พงศสิ์ริ ไพพรรณศิริ นว. ๖๑๔๖ นนร. ววิฒัน์ จิตกรณ์กิจศิลป์ นว.

่๖๑๑๖ นนร. พงษภ์มิู(อรุษ) ช่ืนตระกลู นว. ๖๑๔๗ นนร. วรีะเชษฐ์ ขยนัทาํ นย.

๖๑๑๗ นนร. พิเชษฐ ป้ัวเฮงทรัพย์ อศ. ๖๑๔๘ นนร. วฒิุชาติ พร้ิวไธสง -

๖๑๑๘ นนร. พีรศกัด์ิ สวยสม       ตร. ๖๑๔๙ นนร. วฒิุนนัท(์ธานทั) แกว้ทรัพย์ นย.

๖๑๑๙ นนร. พนูศกัด์ิ บวัเนียม นย. ๖๑๕๐ นนร. ศกัดา อุไรวรรณ นว.

๖ ๒ นนร พลศกัด์ิ ปานปร เสริฐ ๖ ๕ นนร ศกัดิชยั จนัทร์เผอืก นว๖๑๒๐ นนร. พลูศกด ปานประเสรฐ - ๖๑๕๑ นนร. ศกดชย จนทรเผอก นว.

๖๑๒๑ นนร. ไพบูลย์ วอ่งเจริญ กล. ๖๑๕๒ นนร. ศกัด์ิไผท ศกัดิกร นว.

๖๑๒๒ นนร. ไพรัตน์ ไชยวงศ์ นว. ๖๑๕๓ นนร. ศามน มิลินทางกรู นย.

๖๑๒๓ นนร. ภานุชา ลุขะรัง นว. ๖๑๕๔ นนร. ศิริวชิ นุ่นลอย นว.

๖๑๒๔ นนร. ภาสกร เจริญสข นว. ๖๑๕๕ นนร. ศิริศกัด์ิ เผา่เมือง นย.๖๑๒๔ นนร. ภาสกร เจรญสุข นว. ๖๑๕๕ นนร. ศรศกด เผาเมอง นย.

๖๑๒๕ นนร. มณฑล ยศสมศกัด์ิ นว. ๖๑๕๖ นนร. ศิวว์ศิว์ องัคสุวฒัน์ นย.

๖๑๒๖ นนร. มนสั นาคอาจหาญ นว. ๖๑๕๗ นนร. ศุภชยั(กงกฤช) พลยิง่ นว.

๖๑๒๗ นนร. มหินทร์ ชยัฤทธ์ิ กล. ๖๑๕๘ นนร. ศุภณฐั ธนะสีลงักรู นว.

๖๑๒๘ นนร. มานะ บุญสุข กล. ๖๑๕๙ นนร. ศุภมิตร สีทะวงค(์ศรีธะวงษ)์ นว.

๖๑๒๙ นนร. มาโนช พรหมโคตร นว. ๖๑๖๐ นนร. เศณวี ฐานะวฑุฒ์ นว.

๖๑๓๐ นนร. แมน หินประกอบ นว. ๖๑๖๑ นนร. สกลุ หอมขจร นว.

๖๑๓๑ นนร. ยทุธนา วงศช่์าง นว. ๖๑๖๒ นนร. สมคิด ภู่โตะ๊ยา นว.

๖๑๓๒ นนร. ยทุธศกัด์ิ พฒันกลุ นว. ๖๑๖๓ นนร. สมคิด ลาภมาก นย.

๖๑๓๓ นนร. รัชภมิู นนัทวสุิทธ์ิ นว. ๖๑๖๔ นนร. สมชาติ ลิขิตวทิยานิพนธ์ กล.

๑๐๒



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๑๖๕ นนร สมพงษ์ โกมรัตน์ นว ๖๑๙๖ นนร เอ อนกลการ นย๖๑๖๕ นนร. สมพงษ โกมรตน นว. ๖๑๙๖ นนร. เอ อนุกลการ นย.

๖๑๖๖ นนร. สมพล ยิง่นอก นว. ๖๑๙๗ นนร. เอกชยั บุญจาริยะ กล.

๖๑๖๗ นนร. สมภพ ศรีสุกใส นว. ๖๑๙๘ นนร. เอกรัฐ แช่มขนุทด นย.

๖๑๖๘ นนร. สมหมาย(รณกร) ธาราเวชรักษ์ อศ. ๖๑๙๙ นนร. เอกราษฎร์ นาคมี นว.

๖๑๖๙ นนร. สหราช ศรีหมอก อศ. ๖๒๐๐ นนร. เอกสิทธ์ิ เอ่ียมยิม้ กล.

๖๑๗๐ นนร. สีชงั เศรษฐชยั นว. ๖๒๐๑ นนร. เอนก เขียวงาม -

๖๑๗๑ นนร. สุทธิชยั อินทรัมพรรย์ นย. ๖๒๐๒ นนร. ไอยรา จนัทรสนธิ กล.

๖๑๗๒ นนร. สุเทพ เทศกลุ นว. ๖๒๐๓ นนร. เขม็ชาติ(คณพศ) กาญจนเพญ็ นว.

๖๑๗๓ นนร. สุภชยั กาญจนโชติดาํรง - ๖๒๐๔ นนร. ชชัชยั ศรียารัตน์ นว.

๖๑๗๔ นนร. สุรเชษฐ์ นิยม นว. ๖๒๐๕ นนร. ชยัรัตน์ ปทุมรัตน์ -

๖๑๗๕ นนร. สุรเชษฐ์ บรรจงจิตร นว. ๖๒๐๖ นนร. ทญัญฤทธ์ บวับุตร -

๖๑๗๖ นนร. สุรพงษ(์สุวจิกัขณ์) ณีวงษ์ นว. ๖๒๐๗ นนร. เทพฤทธ์ิ ดีเจริญ นย.

๖๑๗๗ นนร. สุรวฒิุ ทองเรืองสุกใส นว. ๖๒๐๘ นนร. พนัธรัชต์ วลิะรัตน์ -

์๖๑๗๘ นนร. สุรศกัด์ิ เชาวพนัธ์เรืองเดช นว. ๖๒๐๙ นนร. สุทธิพร ทองคง -

๖๑๗๙ นนร. สุรศกัด์ิ รัตนพิมพ ์    นย. ๖๒๑๐ นนร. สุรเชษฐ ปักการะนงั -

๖๑๘๐ นนร. สุรศกัด์ิ วรรณา        นว. ๖๒๑๑ นนร. อนรรฆ ธนาภรณ์ นว.

๖๑๘๑ นนร. สุริยา ขนุโต ตร. ๖๒๑๒ นนร. ธงรบ วรีะจิตต์ นย.

๖ ๘๒ นนร เสน่ห์ อกัษร นว ๖๒ นนร อดิศกัด์ิ นาโสก(ภานโรจนากร) นว๖๑๘๒ นนร. เสนห อกษร นว. ๖๒๑๓ นนร. อดศกด นาโสก(ภานุโรจนากร) นว.

๖๑๘๓ นนร. เสวยีง เถ่ือนบุญ กล. ๖๒๑๔ นนร. กลุเชษฐ์ ศิริสืบ นว.

๖๑๘๔ นนร. เสาวนนัท์ เจียวุน่ กล. ๖๒๑๕ นนร. ใหม่ ชูเวช กล.

๖๑๘๕ นนร. แสงอรุณ ดีสิน - ๖๒๑๖ นนร. พงษไ์ทย ธีรางศุ นว.

๖๑๘๖ นนร. โสภณ(ทศพล) จลศกัด์ิ - พทธศักราช ๒๕๔๐๑ . ( ) ุ

๖๑๘๗ นนร. โสภณ ตั้งวทิยโ์มไนย นว.
๖๑๘๘ นนร. อโณทยั เช่ียนมัน่ - ๖๒๑๗ นนร. กงจกัร กฤษณ์เพช็ร์ นว.

๖๑๘๙ นนร. อดิศร จารุจินดา นว. ๖๒๑๘ นนร. กฤษดา สุทธิสาคร นว.

๖๑๙๐ นนร. อดิศกัด์ิ(เนติภทัร)ประชุมพนัธ์(นนทพ์ฒิุกร) นว. ๖๒๑๙ นนร. กอบชยั เจตน์กลุววิฒัน์ นว.

ุ
(  นนร.รุ่น ๙๕ )

๖๑๙๑ นนร. อนุรักษ์ สมจิตร นว. ๖๒๒๐ นนร. กาญจน์ กลุศรีสมบติั นว.

๖๑๙๒ นนร. อภิรักษ์ มงักร นว. ๖๒๒๑ นนร. กานต์ เพชรสุวรรณ นว.

๖๑๙๓ นนร. อรรถกร หชัสีฬหา นว. ๖๒๒๒ นนร. กาํชยั เจริญพงศช์ยั กล.

๖๑๙๔ นนร. อฏัฐภมิู เหลืองทองคาํ กล. ๖๒๒๓ นนร. กิตติพนัธ์ ไชยศิริ นว.

๖๑๙๕ นนร. อิทธิกร บวัน่วม นว. ๖๒๒๔ นนร. กิตติศกัด์ิ จนัทร์นอ้ย กล.

๑๐๓



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๒๒๕ นนร เกรียงไกร ลอ้เลิศวไิล กล ๖๒๕๖ นนร ดษฎี ภ่เจริญ นย๖๒๒๕ นนร. เกรยงไกร ลอเลศวไล กล. ๖๒๕๖ นนร. ดุษฎ ภเูจรญ นย.

๖๒๒๖ นนร. เกียรติพงษ์ ชิตสุภาพ นว. ๖๒๕๗ นนร. ดุษฎี อศันีวฒิุกร นว.

๖๒๒๗ นนร. คทายธุ โพธ์ิทอง นว. ๖๒๕๘ นนร. เดโช จนัมีศรี       ตร.

๖๒๒๘ นนร. จตุพร ทรงทิมไทย นย. ๖๒๕๙ นนร. ต่อตระกลู ล้ิมสง่า นว.

๖๒๒๙ นนร. จตุพล สง่างาม นย. ๖๒๖๐ นนร. เถลิงศกัด์ิ หร่ังชะเอม -ุ

๖๒๓๐ นนร. จกัรพงษ์ มณีวรรณ นว. ๖๒๖๑ นนร. ทศพล สืบกาสี นย.

๖๒๓๑ นนร. จกัรพล พงษส์มบูรณ์ นว. ๖๒๖๒ นนร. ทศพล ไหลมา นว.

๖๒๓๒ นนร. จกัรภพ กอประเสริฐ นว. ๖๒๖๓ นนร. ทิวากร ทา้ยวดั นว.

๖๒๓๓ นนร. จกัรี บุญสองชั้น นว. ๖๒๖๔ นนร. เทวนิ(นิธิพฒัน์)  ยวงสอาด นว.

๖๒๓๔ นนร. จิรายุ วเิศษนคร ตร. ๖๒๖๕ นนร. ธนลกัษณ์ นุกลูกิจ นย.

๖๒๓๕ นนร. จีรวฒุ หม่ืนศรี นว. ๖๒๖๖ นนร. ธนะพงษ์ สุดรักษ์ นว.

๖๒๓๖ นนร. ฉตัรชยั คลงัเพช็ร นย. ๖๒๖๗ นนร. ธเนศวร์ สุขแสวง นย.

๖๒๓๗ นนร. ชนเทพ ศรีเพช็ร์ นว. ๖๒๖๘ นนร. ธราธร โตวจิิตร นว.

์๖๒๓๘ นนร. ชนินทร์ มุสิกพนัธ์ กล. ๖๒๖๙ นนร. ธวชัศกัด์ิ มิตรโกสุม กล.

๖๒๓๙ นนร. ชชัพล ปานพรม นย. ๖๒๗๐ นนร. ธญัญวฒัน์ โอสถานนท์ นว.

๖๒๔๐ นนร. ชาติวนัชยั หวงัแววกลาง ตร. ๖๒๗๑ นนร. ธีระพล พงษส์ระพงั นว.

๖๒๔๑ นนร. ชิตพงศ์ ชา้งงาม นว. ๖๒๗๒ นนร. นพดล เสนียน์นัท์ กล.

๖๒๔๒ นนร ชินวรรธน์ สคนัธรัต กล ๖๒๗ นนร นพดล หนนอ้ยเจริญ กล๖๒๔๒ นนร. ชนวรรธน สุคนธรต กล. ๖๒๗๓ นนร. นพดล หนูนอยเจรญ กล.

๖๒๔๓ นนร. ชินะศพัท์ สวสัดิปาณี นว. ๖๒๗๔ นนร. นมสัการ นิลกาํแหง  ตร.

๖๒๔๔ นนร. เชษฐ์ กนัฐา นว. ๖๒๗๕ นนร. นราธิป เปล่งวทิยา นว.

๖๒๔๕ นนร. เชิดพงษ์ ประพนัธ์ กล. ๖๒๗๖ นนร. นรินทร์ศกัด์ิ ประวนันา นว.

๖๒๔๖ นนร. ฐิติ ภาษี นว. ๖๒๗๗ นนร. นเรศน์ เนียมประพนัธ์ นว.๖๒๔๖ นนร. ฐต ภาษ นว. ๖๒๗๗ นนร. นเรศน เนยมประพนธ นว.

๖๒๔๗ นนร. ฐนิตพนัธ์ุ สังขสุ์วรรณ - ๖๒๗๘ นนร. นฤทธ์ิ พิกลุแกว้ กล.

๖๒๔๘ นนร. ฐิติวฒิุ แกว้ชมภู นว. ๖๒๗๙ นนร. นาวาศกัด์ิ เอ้ือทวสีัมพนัธ์ นว.

๖๒๔๙ นนร. ณทรรศน์ รัศมีเฟ่ือง นว. ๖๒๘๐ นนร. นาวี เหลืองพยงุ นว.

๖๒๕๐ นนร. ณรงคเ์ดช บุตรนํ้าเพชร - ๖๒๘๑ นนร. บรรเจิด บุญก่อ นว.

๖๒๕๑ นนร. ณฐั วชิยักลุ นว. ๖๒๘๒ นนร. บริบูรณ์ วชิรศรีสุกญัยา นว.

๖๒๕๒ นนร. ณฐัจกัร เหลืองนภา นว. ๖๒๘๓ นนร. ปฏิภาณ มินประพาฬ กล.

๖๒๕๓ นนร. ณฐัพล พละวฒัน์ - ๖๒๘๔ นนร. ปรเมษฐ์ ยิง่อินทร์ -

๖๒๕๔ นนร. ณฐัพล สุขสุแพทย์ นว. ๖๒๘๕ นนร. ปรศุ กะระโสภณ กล.

๖๒๕๕ นนร. ณฐัวฒิุ ศิรธรานนท์ นว. ๖๒๘๖ นนร. ปราชญ์ เอมสมโต  ตร.

๑๐๔



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๒๘๗ นนร ปราโมทย์ ไชยสาคร     ตร ๖๓๑๘ นนร วรินทร์ รักษบ์าํรง นว๖๒๘๗ นนร. ปราโมทย ไชยสาคร     ตร. ๖๓๑๘ นนร. วรนทร รกษบารุง นว.

๖๒๘๘ นนร. พงศร์พี อุนนะนนัทน์ นว. ๖๓๑๙ นนร. วฤนท์ ธรรมศิริ นว.

๖๒๘๙ นนร. พงษก์าญจน์ กฤตนนัท์ นว. ๖๓๒๐ นนร. วชัระ โคตรพฒัน์ นย.

๖๒๙๐ นนร. พงษศ์กัด์ิ เทียนจนัทร์ นว. ๖๓๒๑ นนร. วกิรม สงวนวงศ์ นว.

๖๒๙๑ นนร. พงษศ์กัด์ิ สมวงศ์ นว. ๖๓๒๒ นนร. วทิยา หนูแกว้ กล.ู

๖๒๙๒ นนร. พรชยั มณฑา กล. ๖๓๒๓ นนร. วบิูลย์ ผาคาํ กล.

๖๒๙๓ นนร. พรหมวชิย์ กิจปล้ืม นย. ๖๓๒๔ นนร. วรีภฎั รักแผน นว.

๖๒๙๔ นนร. พลเทพ เพช็รกลู นว. ๖๓๒๕ นนร. วรีะชยั จนัทร์ทศ นย.

๖๒๙๕ นนร. พฒันพงษ์ ขยนัสาํรวจ นว. ๖๓๒๖ นนร. วรีะวฒัน์ ธนากิตติวงศ์ นว.

๖๒๙๖ นนร. พนัธ์เทพ กา้นสังวอน นว. ๖๓๒๗ นนร. วฒิุคุณ มะลิซอ้น นย.

๖๒๙๗ นนร. พินิจศกัด์ิ พาลีชีพ นว. ๖๓๒๘ นนร. วฒิุชยั วรเชษฐ์ กล.

๖๒๙๘ นนร. พิบูลย์ ธีรานุสนธ์ิ กล. ๖๓๒๙ นนร. วฒิุพล สุขผดุง นว.

๖๒๙๙ นนร. พิริยะ เวยีงทอง นว. ๖๓๓๐ นนร. ศรัณย์ ศรีโสมพนัธ์ นย.

่ ์ ์๖๓๐๐ นนร. พฒุพร ยิง่อินทร์ นย. ๖๓๓๑ นนร. ศกัด์ิสิทธ์ิ เตชะพงศป์ระเสริฐ นว.

๖๓๐๑ นนร. ภาณุ ขาํเพชร นว. ๖๓๓๒ นนร. ศุภเดช แกว้ในหิน นว.

๖๓๐๒ นนร. ภิษณุ แตงพลบั นย. ๖๓๓๓ นนร. ศุภฤกษ ์      โชควงศป์ระดิษฐ์ นว.

๖๓๐๓ นนร. ภุชงค์ สาํเริศรัมย์ นว. ๖๓๓๔ นนร. เศรษฐา โพธา นว.

๖ ๔ นนร ภติภทัร บญณารักษ์ นว ๖ ๕ นนร สกล สขีสาร นว๖๓๐๔ นนร. ภตูภทร บุญณารกษ นว. ๖๓๓๕ นนร. สกล สุขสาร นว.

๖๓๐๕ นนร. ภวูดล ดิษบรรจง นว. ๖๓๓๖ นนร. สมเจต สุหร่ายมาตร์ นว.

๖๓๐๖ นนร. มนตรั์ตน์ นาคฤทธ์ิ นว. ๖๓๓๗ นนร. สมศกัด์ิ สีโยแกว้ นว.

๖๓๐๗ นนร. มหนัตพล ศรีนนท ์     ตร. ๖๓๓๘ นนร. สรยทุธ ฤกษพ์ลูสวสัด์ิ -

๖๓๐๘ นนร. มานะ สวสัด์ิรัตน์ นว. ๖๓๓๙ นนร. สัญชยั กอบวัแกว้ นว.๖๓๐๘ นนร. มานะ สวสดรตน นว. ๖๓๓๙ นนร. สญชย กอบวแกว นว.

๖๓๐๙ นนร. มารุต ชาติพราหมณ์ นว. ๖๓๔๐ นนร. สาธิต จนัทา กล.

๖๓๑๐ นนร. ยอดธง จงกลรอด นว. ๖๓๔๑ นนร. สาโรจน์ เกล้ียงสง นว.

๖๓๑๑ นนร. ยอดอาวธุ มีชูพล นว. ๖๓๔๒ นนร. สิทธิพร เจริญวยั นว.

๖๓๑๒ นนร. รชต โอศิริ อศ. ๖๓๔๓ นนร. สิรพงศ์ เก้ือหนุน -

๖๓๑๓ นนร. รัฐชวาล กนัทา นว. ๖๓๔๔ นนร. สุขสวสัด์ิ โชติวไิลวรรณ นว.

๖๓๑๔ นนร. ฤทธิรงค์ อยูเ่จริญ นว. ๖๓๔๕ นนร. สุทธิพร น่ิมนวล นว.

๖๓๑๕ นนร. วรพล วรวมุิต นว. ๖๓๔๖ นนร. สุนนั ขนัที นว.

๖๓๑๖ นนร. วรภทัร แสงสุวรรณ นว. ๖๓๔๗ นนร. สุรการ สังขรุ่์ง นย.

๖๓๑๗ นนร. วราวฒิุ วอ่งเจริญกิจกลุ กล. ๖๓๔๘ นนร. สุรไกร รัตนกสุุมภ์ นว.

๑๐๕



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๓๔๙ นนร สรพนัธ์ ถาวรขจรศิริ นว ๖๓๗๘ นนร คมสิทธ์ิ ฤทธ์ิประภา นว๖๓๔๙ นนร. สุรพนธุ ถาวรขจรศร นว. ๖๓๗๘ นนร. คมสทธ ฤทธประภา นว.

๖๓๕๐ นนร. เสดจ็ ชาญวธุ นว. ๖๓๗๙ นนร. จตุรงค์ ชมภู นว.

๖๓๕๑ นนร. แสงระวี สมโรจน์รัตน์ ตร. ๖๓๘๐ นนร. จกัรพนัธ์ จนัทร์หอม นย.

๖๓๕๒ นนร. อดิเรก จนัทร์วงศ์ กล. ๖๓๘๑ นนร. จกัรพนัธ์ ยงัพะกลู นว.

๖๓๕๓ นนร. อธิพนัธ์ สิงหอุบล นว. ๖๓๘๒ นนร. จิตรกร นรบตัร นว.ุ

๖๓๕๔ นนร. อนุรักษ์ คงคา นว. ๖๓๘๓ นนร. จิทศัน์ ทองเชียง นว.

๖๓๕๕ นนร. อนุรักษ์ วอ่งเจริญ - ๖๓๘๔ นนร. จิรยทุธ์ แจ่มพงษา นว.

๖๓๕๖ นนร. อรุณ เจริญผล นว. ๖๓๘๕ นนร. เจษฎา ไชยรักษ์ นว.

๖๓๕๗ นนร. อกัขรายทุธ์ ทองบ่อ นว. ๖๓๘๖ นนร. เฉลิมชาติ พริกบุญจนัทร์ นว.

๖๓๕๘ นนร. อจัฉริยวฒิุ นอ้ยจินดา นว. ๖๓๘๗ นนร. ชยาสิทธ์ิ ดิษฐบรรจง นว.

๖๓๕๙ นนร. อิทธิพล               เพง็พลกรัง(เหมนาค) นว. ๖๓๘๘ นนร. เชิดพงศ์ พิกลุผล นว.

๖๓๖๐ นนร. อู่แกว้ ต่อประดิษฐ์ นว. ๖๓๘๙ นนร. ฐากรู ธญัญากรณ์ นว.

๖๓๖๑ นนร. เอกบุรุษ ชา้งใหญ่ กล. ๖๓๙๐ นนร. ณพนนัท์ วนัจนัทึก ตร.

์๖๓๖๒ นนร. เอกพจน์ ศรีแสง นว. ๖๓๙๑ นนร. ณรงคฤ์ทธ์ิ ยงัดาํรงค์ -

๖๓๖๓ นนร. เอกริน ล้ิมสังกาศ - ๖๓๙๒ นนร. ณฐันยั เลก็ใจกลา้ นว.

๖๓๖๔ นนร. เอกสยาม แยม้สาํรวล นว. ๖๓๙๓ นนร. ณฐัพล ป่ินเกตุ นว.

๖๓๖๕ นนร. โอห์ม พงษพ์านิช กล. ๖๓๙๔ นนร. ณฐัพล สงวนพวก นว.

๖ ๖๖ นนร สาคเรศ โชติปร ดา นย ๖ ๙๕ นนร ณฐัวฒิ สัจจ มโน นว๖๓๖๖ นนร. สาคเรศ โชตประดา นย. ๖๓๙๕ นนร. ณฐวฒุ สจจะมโน นว.

๖๓๖๗ นนร. ไกรสร โพธ์ิตุ่น นย. ๖๓๙๖ นนร. ดนยั สีกหุลาบ กล.

๖๓๖๘ นนร. บรรเจิด อาจเอ่ียม นย. ๖๓๙๗ นนร. ดิฐพฒัน์ โลหิตกาญจน์ นย.

๖๓๖๙ นนร. ชชัชยั ปาละนนัท์ กล. ๖๓๙๘ นนร. ทนญัชยั สวา่งเนตร กล.

๖๓๗๐ นนร. เลก็ บญพา นว. ๖๓๙๙ นนร. ทศพล ควรการ นว.๖๓๗๐ นนร. เลก บุญพา นว. ๖๓๙๙ นนร. ทศพล ควรการ นว.

๖๔๐๐ นนร. ทินกร หนูเหมือน กล.

๖๔๐๑ นนร. เทพนม             สุวรรณรัตน์ ตร.

๖๓๗๑ นนร. กรกฎ สิทธินนัทน์ นว. ๖๔๐๒ นนร. เทวนิทร์ นิลสาคร กล.

๖๓๗๒ นนร. กรภทัร ศรีพิพฒัน์ นว. ๖๔๐๓ นนร. เทียนชยั ปัญญาฟอง นว.

พุทธศักราช ๒๕๔๑
(  นนร.รุ่น ๙๖ )

๖๓๗๓ นนร. กรุงไทย วะชุม - ๖๔๐๔ นนร. ธนกรณ์ เขมะบาล นว.

๖๓๗๔ นนร. กฤษณะ ชูสาย นว. ๖๔๐๕ นนร. ธรรมธี์ร์ จนัทพฒัน์ นว.

๖๓๗๕ นนร. กานต์ สุทธิสารสุนทร - ๖๔๐๖ นนร. ธชัพล ทิพเวส นว.

๖๓๗๖ นนร. เกรียงศกัด์ิ ห่อทอง กล. ๖๔๐๗ นนร. นครินทร์ วงศจ์อม นว.

๖๓๗๗ นนร. คเชนทร์ สิงห์ชู นย. ๖๔๐๘ นนร. นรพล ไชยมนตรี นย.
๑๐๖



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๔๐๙ นนร นรา คณโฑถม นว ๖๔๔๐ นนร เภรี คลา้ยอดม -๖๔๐๙ นนร. นรา คุณโฑถม นว. ๖๔๔๐ นนร. เภร คลายอุดม -

๖๔๑๐ นนร. นราธิป สุวรรณศิลป์ นย. ๖๔๔๑ นนร. ยทุธพล เรืองฤทธ์ิ นว.

๖๔๑๑ นนร. นฤนาท ปานคาํ             นว. ๖๔๔๒ นนร. ยทุธศกัด์ิ ไทยคาํ นว.

๖๔๑๒ นนร. นกัรบ บางพระ นว. ๖๔๔๓ นนร. ร่มฉตัร เปล่ียนดวง นว.

๖๔๑๓ นนร. นาวี นามสง่า นว. ๖๔๔๔ นนร. เรวติั ทบัแสง นว.

๖๔๑๔ นนร. นิทศัน์ ทศัเจริญ - ๖๔๔๕ นนร. ลือชา จินตนา นว.

๖๔๑๕ นนร. นิโรจน์ หมุดหมิด นว. ๖๔๔๖ นนร. เลิศศกัด์ิ หนูน่ิม นว.

๖๔๑๖ นนร. นิวฒัน์ สาลาด - ๖๔๔๗ นนร. วรากร วชิาเพียร นว.

๖๔๑๗ นนร. บริบูรณ์ มีบุญ นว. ๖๔๔๘ นนร. วราวธุ คาํโฮง นว.

๖๔๑๘ นนร. ประการณ์ ภู่เกตุ        ตร. ๖๔๔๙ นนร. วนัชนะ มาลีรัตน์ -

๖๔๑๙ นนร. ประพนธ์ นยัมณี นว. ๖๔๕๐ นนร. วชิญ รอดทรัพย์ -

๖๔๒๐ นนร. ประพนัพงศ(์กฤติพิชญ)์ ถนดัคา้ กล. ๖๔๕๑ นนร. วฑูิรย์ ญานุกลู   ตร.

๖๔๒๑ นนร. ประภทัร ใหม่เอ่ียม - ๖๔๕๒ นนร. วทิยา หลกัคง นว.

๖๔๒๒ นนร. ประสิทธิชยั ศรีคาํมา    ตร. ๖๔๕๓ นนร. วริะ วอ่งวรานนท์ กล.

๖๔๒๓ นนร. ปรีด์ิพงศ์ ทองคาํวงศ์ - ๖๔๕๔ นนร. วศิิษฐ์ พรหมมาลี นว.

๖๔๒๔ นนร. ปิยวทิย์ บุญช่วย นว. ๖๔๕๕ นนร. วรียทุธ พนัธ์ฉลาด นย.

๖๔๒๕ นนร. ผรณเดช พฒันาวจิารย์ นว. ๖๔๕๖ นนร. วรีะวฒัน์ ยโสธร นว.

๖๔๒๖ นนร เผา่ศกัด์ิ(ณฐักษ) แกว้เจริญ นย ๖๔๕๗ นนร วฒินนท์ เดชท่งคา นว๖๔๒๖ นนร. เผาศกด(ณฐกษ) แกวเจรญ นย. ๖๔๕๗ นนร. วฒุนนท เดชทุงคา นว.

๖๔๒๗ นนร. พรนิมิต ศรีโฉมงาม นย. ๖๔๕๘ นนร. ศรัณย์ รัตนภาณุ นว.

๖๔๒๘ นนร. พรอนนัต์ งามสอาด นย. ๖๔๕๙ นนร. ศราวธุ ทองเลิศ นว.

๖๔๒๙ นนร. พิชฌา เชียงกลู นว. ๖๔๖๐ นนร. ศรีกรุง ใจอินทร์ นว.

๖๔๓๐ นนร. พิทยา นอ้ยวฒัน์ นว. ๖๔๖๑ นนร. ศภชยั ใจใส นว.๖๔๓๐ นนร. พทยา นอยวฒน นว. ๖๔๖๑ นนร. ศุภชย ใจใส นว.

๖๔๓๑ นนร. พิษณุ รักนาค นว. ๖๔๖๒ นนร. ศุภฤกษ์ บุตรดีวงษ์ นว.

๖๔๓๒ นนร. พิษณุ องัสุวฒันะ นว. ๖๔๖๓ นนร. สถาพร พยงุสุวรรณ นว.

๖๔๓๓ นนร. พีรภทัร พฒันโสภณ นว. ๖๔๖๔ นนร. สนธยา ประกอบกิจ ตร.

๖๔๓๔ นนร. พีระยทุธ พลูพิพฒัน์ กล. ๖๔๖๕ นนร. สมศกัด์ิ วฒันาฟุ้งเจริญ นว.

๖๔๓๕ นนร. เพทาย รัตนแกว้ กล. ๖๔๖๖ นนร. สมศกัด์ิ(คชาพล) หวงัไมตรี นว.

๖๔๓๖ นนร. ภากร ยวุนางกรู นว. ๖๔๖๗ นนร. สันติวนั บริบาล นว.

๖๔๓๗ นนร. ภาณุทตั ทิพยว์งษท์อง นว. ๖๔๖๘ นนร. สากล มณีนวล นว.

๖๔๓๘ นนร. ภานุพนัธ์ ฉิมทิม นว. ๖๔๖๙ นนร. สิทธิชยั สิทธิแสงอาํไพ กล.
๖๔๓๙ นนร. ภาสกร ดว้งเหมือน กล. ๖๔๗๐ นนร. สุชาติ จุย้เลก็ นว.

๑๐๗



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๔๗๑ นนร สทธิพงษ์ หมวดเหลก็ นว ๖๕๐๒ นนร เอนก(ภริต)            แกว้กล(อริยนนัทกล) กล๖๔๗๑ นนร. สุทธพงษ หมวดเหลก นว. ๖๕๐๒ นนร. เอนก(ภรูต)            แกวกลุ(อรยนนทกลุ) กล.

๖๔๗๒ นนร. สุพจน์ ระอุ่ง นว. ๖๕๐๓ นนร. ประภากร สวา่งอารมณ์ นว.

๖๔๗๓ นนร. สุรชยั ไววอ่ง กล. ๖๕๐๔ นนร. คงกฤช หอมตลบ นว.

๖๔๗๔ นนร. สุรชยั สายวงศปั์ญญา นว. ๖๕๐๕ นนร. สุทธิ ทิพยสุ์ข นว.

๖๔๗๕ นนร. สุรนาถ สัมปัตตะวนิช - ๖๕๐๖ นนร. สมบติั แสงชยัภมิู นว.ุ ู

๖๔๗๖ นนร. สุรศกัด์ิ สาโมทย ์ ตร. ๖๕๐๗ นนร. เลอสันต์ รอดแกว้ นว.

๖๔๗๗ นนร. สุระชยั(สุรชยั) เบา้รักษา นย.

๖๔๗๘ นนร. สุวรรณ วงษพ์านิช นว.
๖๔๗๙ นนร. สุวทิยา พานสุวรรณ นว. ๖๕๐๘ นนร. กนก กล่อมจิต กล.

( นนร.รุ่น ๙๗ )

พุทธศักราช ๒๕๔๒

๖๔๘๐ นนร. เสกสรรค์ งา้วแหลม นว. ๖๕๐๙ นนร. กมลศกัด์ิ วนัประดุง ตร.

๖๔๘๑ นนร. อดิเรก สาทาํ นย. ๖๕๑๐ นนร. กรกฎ บวัรา นว.

๖๔๘๒ นนร. อนุกลู โนรี กล. ๖๕๑๑ นนร. กฤช รักชาติ นว.

๖๔๘๓ นนร. อนุรักษ์ เจริญศรี นว. ๖๕๑๒ นนร. กฤษณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ นว.

๖๔๘๔ นนร. อนุราช เรืองศิริเดช นว. ๖๕๑๓ นนร. กฤษณชยั ยนิดียม นว.

๖๔๘๕ นนร. อภิชาติ แสงทอง นว. ๖๕๑๔ นนร. กววีฒัน์ เก่งการ นย.

๖๔๘๖ นนร. อภิเชษฐ์ บุญเผือ่น กล. ๖๕๑๕ นนร. กสานต์ อติโพธิ กล.

๖๔๘๗ นนร. อภิลพธ์ อมรพฒัน์ นว. ๖๕๑๖ นนร. กษัมินทร์ สวาฆพรรณ กล.

๖๔๘๘ นนร อภิสิทธ์ิ สิรกลยวรรณ นว ๖๕ ๗ นนร กิตตินนัท์ เบา้จงัหาร นว๖๔๘๘ นนร. อภสทธ สรกลุยวรรณ นว. ๖๕๑๗ นนร. กตตนนท เบาจงหาร นว.

๖๔๘๙ นนร. อรรณพ อาํพนัทอง - ๖๕๑๘ นนร. กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ นว.

๖๔๙๐ นนร. ภวูเดช(อรรถวฒิุ) จนัทรศรี นว. ๖๕๑๙ นนร. กิตติศกัด์ิ นิลรัตน์ อศ.

๖๔๙๑ นนร. อรรถสิทธ์ิ ทองสุข - ๖๕๒๐ นนร. กีรฏิ สหายสุข นว.

๖๔๙๒ นนร. อากร หนนภกัดี ตร. ๖๕๒๑ นนร. โกวทิ สมงคล ตร.๖๔๙๒ นนร. อากร หนุนภกด ตร. ๖๕๒๑ นนร. โกวท สุมงคล ตร.

๖๔๙๓ นนร. อาณติั แหยมสร้อยทอง นว. ๖๕๒๒ นนร. คณิตพงษ์ วงษว์เิศษ นย.

๖๔๙๔ นนร. อาทิตย์ ดาํสนิท ตร. ๖๕๒๓ นนร. คมสัน จอ้ยลี นว.

๖๔๙๕ นนร. อาทิตย์ นนทะคุณ นว. ๖๕๒๔ นนร. คูณอนนัต์ จนัทร์ไตร นว.

๖๔๙๖ นนร. อุดมพร จนัทโร ตร. ๖๕๒๕ นนร. จตุพร สิริวรรณ อศ.

๖๔๙๗ นนร. เอกชยั โจมพล นว. ๖๕๒๖ นนร. จตุพล แสงบุญส่ง นว.

๖๔๙๘ นนร. เอกพงษ์ เหล่าป่ินรัตนา กล. ๖๕๒๗ นนร. เจนณรงค์ จารุภา ตร.

๖๔๙๙ นนร. เอกฤทธ์ พนัธ์บุตร นว. ๖๕๒๘ นนร. ฉตัรชยั ดวงมณี นว.

๖๕๐๐ นนร. เอกลกัษณ์ ปานสอน นว. ๖๕๒๙ นนร. เฉลิมศกัด์ิ ไชยจิตต์ นว.
๖๕๐๑ นนร. เอกวทิย์ พว่งเจริญ กล. ๖๕๓๐ นนร. ชยัประสิทธ์ิ สมปอง นว.

๑๐๘



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๕๓๑ นนร ชยัวฒัน์ ศรีพนม นว ๖๕๖๒ นนร นิพนธ์ โชคสขนิรันดร นย๖๕๓๑ นนร. ชยวฒน ศรพนม นว. ๖๕๖๒ นนร. นพนธ โชคสุขนรนดร นย.

๖๕๓๒ นนร. ชยัวฒิุ เยน็ใจเฉ่ือย นว. ๖๕๖๓ นนร. นิรุจน์ สุศรี นว.

๖๕๓๓ นนร. ชาญณรงค์ วงัคะฮาด นย. ๖๕๖๔ นนร. เนติ หนูเจริญ นว.

๖๕๓๔ นนร. ชาย อมรมงคล กล. ๖๕๖๕ นนร. บญัชา ดว้งโตด้ นว.

๖๕๓๕ นนร. เชษฐา ศรีหินกอง กล. ๖๕๖๖ นนร. บุญช่วย ศรีคง นว.ฐ ุญ

๖๕๓๖ นนร. เชิดพงษ์ แกว้เสถียร นว. ๖๕๖๗ นนร. บุญนาํ กองสุข นว.

๖๕๓๗ นนร. ณรงคศ์กัด์ิ ใจกลา้ นว. ๖๕๖๘ นนร. บุญววิฒัน์ เปรมไพบูลย์ -

๖๕๓๘ นนร. ณฐักิจ แสวงผล นว. ๖๕๖๙ นนร. บุญเอ้ือ สุวรรณ์ นย.

๖๕๓๙ นนร. ณฐัพงษ์ วงศท์องศรี นว. ๖๕๗๐ นนร. บุรินทร์ วกิลุ นว.

๖๕๔๐ นนร. ณฐัวฒิุ กลางสาทร นว. ๖๕๗๑ นนร. ประมวล ศรีทนั นย.

๖๕๔๑ นนร. ดุษฎียากร กองทอง      ตร. ๖๕๗๒ นนร. ประวทิ สิงห์ซอม -

๖๕๔๒ นนร. เด่นชยั หยวกแฟง นว. ๖๕๗๓ นนร. ปริญญา ธญัญวาส กล.

๖๕๔๓ นนร. เดือน(ตะวนั) บุญคง กล. ๖๕๗๔ นนร. ปิยมิตร เจนสมุทร นย.

์๖๕๔๔ นนร. ทยารักษ์ เพช็รมาลยั นว. ๖๕๗๕ นนร. เปรมศกัด์ิ ดาํทบั นว.

๖๕๔๕ นนร. ทวศิีลป์ คงประเสริฐ พธ. ๖๕๗๖ นนร. พงศกร พวงสุวรรณ นว.

๖๕๔๖ นนร. ทศันยั ผลชูช่ืน กล. ๖๕๗๗ นนร. พรเลิศ รัตนะ -

๖๕๔๗ นนร. เทพธวชั เชษฐโชติศกัด์ิ กล. ๖๕๗๘ นนร. พรหมศร เฮ่ประโคน กล.

๖๕๔๘ นนร เทพนิมิต นาอดม นว ๖๕๗๙ นนร พลากร สนทรศารทล นว๖๕๔๘ นนร. เทพนมต นาอุดม นว. ๖๕๗๙ นนร. พลากร สุนทรศารทูล นว.

๖๕๔๙ นนร. ธนภมิู ประทีป นว. ๖๕๘๐ นนร. พนัธ์ุกสิต(จิณณ์ณฏัฐ)์  พรหมนุรักษ์ นว.

๖๕๕๐ นนร. ธิติพนัธ์ุ พรินทรากลุ กล. ๖๕๘๑ นนร. พานุรัตน์ อุ่นญาติ นย.

๖๕๕๑ นนร. ธีรพงศ์ โอฬารกิจอนนัต์ กล. ๖๕๘๒ นนร. พิเชษฐ์ มีมานาน นว.

๖๕๕๒ นนร. ธีรยทธ ภกัดีภกัด์ิ นย. ๖๕๘๓ นนร. พิทยา พลสวสัด์ิ นว.๖๕๕๒ นนร. ธรยทุธ ภกดภกด นย. ๖๕๘๓ นนร. พทยา พลูสวสด นว.

๖๕๕๓ นนร. ธีรศกัด์ิ คงถนอมพรรณ นย. ๖๕๘๔ นนร. พินิจ                  สังขก์ลมเกล้ียง ตร.

๖๕๕๔ นนร. ธุวพล ทรัพยเ์จริญ พธ. ๖๕๘๕ นนร. พีรพงษ์ สถิตยน์อ้ย กล.

๖๕๕๕ นนร. นพพล จิระชยั นว. ๖๕๘๖ นนร. พีรพฒัน์ เจริญผล อศ.

๖๕๕๖ นนร. นพนยั              สวนเดิมบาง  นย. ๖๕๘๗ นนร. พีระชิต หอมไชยแกว้ นว.

๖๕๕๗ นนร. นภดล บรรเลงกลอง นว. ๖๕๘๘ นนร. พีริศร เปร่ืองเวทย์ นว.

๖๕๕๘ นนร. นราธิป สัมปุญญานนท์ นว. ๖๕๘๙ นนร. พทุธินนัท์ พทุธิรานนท ์ ตร.

๖๕๕๙ นนร. นรินทร์ เถินบุรินทร์ กล. ๖๕๙๐ นนร. ไพฑูรย์ นวลเพง็ นว.

๖๕๖๐ นนร. นาวนิ เส็งแดง นว. ๖๕๙๑ นนร. ภาคภมิู บูรณะเหตุ นว.
๖๕๖๑ นนร. นิติวฒัน์ อมรพิศาล นว. ๖๕๙๒ นนร. ภาคภมิู ไพโรจนานนัท์ นว.

๑๐๙



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๕๙๓ นนร ภิญโญ ร่งเรือง นว ๖๖๒๔ นนร สมปรารถนา   ไพศาล นว๖๕๙๓ นนร. ภญโญ รุงเรอง นว. ๖๖๒๔ นนร. สมปรารถนา   ไพศาล นว.

๖๕๙๔ นนร. ภมิูสิทธ์ิ ดิษสกลุ นว. ๖๖๒๕ นนร. สมาน ชยัพิมพ์ นย.

๖๕๙๕ นนร. ภวูดล นาโสม นว. ๖๖๒๖ นนร.  สันติ(พิพฒัน์) พวงมาลยั(มาลาธรรมรัตน์)  ตร.

๖๕๙๖ นนร. มงคล เพช็รเกล้ียง กล. ๖๖๒๗ นนร. สามารถ คุม้ยิม้ กล.

๖๕๙๗ นนร. มนตช์ยั พรหมประดิษฐ์ นว. ๖๖๒๘ นนร. สุกรรณ์ จนัทะเดช นว.ฐ ุ

๖๕๙๘ นนร. มนตรี ประเสริฐพนัธ์ พธ. ๖๖๒๙ นนร. สิงหา ควรบาํรุง ตร.

๖๕๙๙ นนร. มนตรี ศรีมาน นย. ๖๖๓๐ นนร. สุเชษฐ(์กิตติพงษ)์ นอ้ยแจ่ม นว.

๖๖๐๐ นนร. มนสัพนัธ์ ปัญญาใจ นย. ๖๖๓๑ นนร. สุเนตร คาํเวยีงสา นว.

๖๖๐๑ นนร. มนสั เฝ้าถนอม นย. ๖๖๓๒ นนร. สุรจกัษ์ ดาํรักษ์ นว.

๖๖๐๒ นนร. ยีพ่ญา โยวะผยุ นย. ๖๖๓๓ นนร. สุรเชษฐ์ เกิดเตม็ นย.

๖๖๐๓ นนร. ยทุธพงษ์ แสงพิทกัษ์ นว. ๖๖๓๔ นนร. สุริยา สามญั นย.

๖๖๐๔ นนร. ร่มเกลา้ เป่ียมอ่อน นย. ๖๖๓๕ นนร. สุวชิชา โคสูงเนิน กล.

๖๖๐๕ นนร. ราชนวนิทร์ แป้นทอง - ๖๖๓๖ นนร. สุวทิย์ เคยรัมย์ นว.

๖๖๐๖ นนร. รุ่งเรือง มาสุทธิ นว. ๖๖๓๗ นนร. สุสาธร เพชรเกตุ นว.

๖๖๐๗ นนร. วรพจน์ วชิญวรนนัท์ นว. ๖๖๓๘ นนร. เสกสรรค์ มูลสาร กล.

๖๖๐๘ นนร. วรรณา อินเช้ือ ตร. ๖๖๓๙ นนร. อภิชาต น่ิมเนตร นว.

๖๖๐๙ นนร. วชัระ คาํแกว้ นว. ๖๖๔๐ นนร. อมร เตา้ประเสริฐ กล.

๖๖ นนร วชัร ลีแสวงสข นว ๖๖๔ นนร อรรถพร พรโกเมธกล พธ๖๖๑๐ นนร. วชระ ลแสวงสุข นว. ๖๖๔๑ นนร. อรรถพร พรโกเมธกลุ พธ.

๖๖๑๑ นนร. วชิภพ ถนอมแหยม กล. ๖๖๔๒ นนร. อรรถพร หอมช่ืน นว.

๖๖๑๒ นนร. วชิยั สุระการณ์ นว. ๖๖๔๓ นนร. อรรถพล สุนทรชยั นย.

๖๖๑๓ นนร. วบิูลย์ โคตรสมบติั นว. ๖๖๔๔ นนร. อลงกรณ์ รอเสนา นว.

๖๖๑๔ นนร. วริพงค์ เจนจรัสชีวกล นว. ๖๖๔๕ นนร. อตันนัท์ พรหมโยธิน นว.๖๖๑๔ นนร. วรพงค เจนจรสชวกลุ นว. ๖๖๔๕ นนร. อตนนท พรหมโยธน นว.

๖๖๑๕ นนร. วโิรจน์ อุ่นวงษ์ พธ. ๖๖๔๖ นนร. อศัวนิ คงประเสริฐ นย.

๖๖๑๖ นนร. วรีพงษ์ นาคประสิทธ์ิ นว. ๖๖๔๗ นนร. อาคม วชัรกรัณฑ์ นย.

๖๖๑๗ นนร. วรีะเดช แตงยิม้ นว. ๖๖๔๘ นนร. อาวธุ สุขบรม นว.

๖๖๑๘ นนร. เวชกลุ ชานก นย. ๖๖๔๙ นนร. อาํนาจ ชูกล่ิน ตร.

๖๖๑๙ นนร. ศราวธุ สินธุรักษ์ นว. ๖๖๕๐ นนร. อาํนาจ อ่อนเพง็ นว.

๖๖๒๐ นนร. ศราวธุ สุทธิสังข์ นว. ๖๖๕๑ นนร. อาํนาจ อุ่นเมือง นว.

๖๖๒๑ นนร. ศิริพงษ์ นพไธสง นว. ๖๖๕๒ นนร. อาํนาจ เอ่ียมสอาด นว.

๖๖๒๒ นนร. ศุภกร ปาลวฒัน์ กล. ๖๖๕๓ นนร. อุเทน บวัทิม นว.
๖๖๒๓ นนร. สกรรจ ์                 เพง็พานิช(ธีราพงษ)์ กล. ๖๖๕๔ นนร. เอกชยั แกลว้กลา้ นว.

๑๑๐



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๖๕๕ นนร เอกรัฐ ถกจิตต์ นว ๖๖๘๔ นนร จีรศกัด์ิ หวงัวรวฒันากล นย๖๖๕๕ นนร. เอกรฐ ถกูจตต นว. ๖๖๘๔ นนร. จรศกด หวงวรวฒนากลุ นย.

๖๖๕๖ นนร. เอกราช สารดาํ นว. ๖๖๘๕ นนร. ฉตัรชยั ศิลลา         ตร.

๖๖๕๗ นนร. เอกลกัษณ์ บุญแลบ - ๖๖๘๖ นนร. ฉตัรพร ทรัพยเ์จริญมาก นว.

๖๖๘๗ นนร. เฉลิมรัฐ อยูดี่ นว.

๖๖๘๘ นนร. ชลมนสั พงษส์วสัด์ิ นว.

พุทธศักราช ๒๕๔๓
( นนร.รุ่น ๙๘ )

๖๖๕๘ นนร. กนก คาํศิริรักษ์ นว. ๖๖๘๙ นนร. ชนะชยั พิมพหิ์น นว.

๖๖๕๙ นนร. กนก ไพศาลเจริญ นว. ๖๖๙๐ นนร. ชยตุม์ รัตนเดชากร นว.

๖๖๖๐ นนร. กมลชยั ประกอบจินดา อศ. ๖๖๙๑ นนร. ชยัโย ศรีเลิศชยัพานิช กล.

๖๖๖๑ นนร. กฤตวทิย์ จนัทคนางกรู นว. ๖๖๙๒ นนร. ชยัยศ บูรณะถาวร นว.

ุ

๖๖๖๒ นนร. กฤตานน หลา้ปาวงศ ์ ตร. ๖๖๙๓ นนร. ชุติพงษ์ จรสัมฤทธ์ิ นว.

๖๖๖๓ นนร. กฤษณ์ ทวลีาภพนูผล นว. ๖๖๙๔ นนร. ณฐัจกัร              เหมกสิต(วงศสุ์วรรณ) นย.

๖๖๖๔ นนร. กฤษดา ตาธง นว. ๖๖๙๕ นนร. ณรงคฤ์ทธ์ิ ชะเอมทอง  ตร.

๖๖๖๕ นนร. กอบกฤษ แก่นโนนสังข์ กล. ๖๖๙๖ นนร. ณฐัคม เมธาธรรมสถิต นว.

๖๖๖๖ นนร. กปัตนั เหลืองอ่อน กล. ๖๖๙๗ นนร. ณฐัพงศ์ แสนแกว้ นย.

๖๖๖๗ นนร. การัณยภาส การดี - ๖๖๙๘ นนร. ณฐัวฒิุ ตุลาพนัธ์ุ นว.

๖๖๖๘ นนร. กิตติ แสนสุข นย. ๖๖๙๙ นนร. ณฐัวฒิุ ไตรประวติั นย.

๖๖๖๙ นนร. กิจไพสิฐ แสงประทุม นว. ๖๗๐๐ นนร. ตอง ถาวร นว.

๖๖๗ นนร เกษมศกัด์ิ ชาจนัทึก นย ๖๗ นนร เติมพงษ์ สร้อยทอง นว๖๖๗๐ นนร. เกษมศกด ชาจนทก นย. ๖๗๐๑ นนร. เตมพงษ สรอยทอง นว.

๖๖๗๑ นนร. เกียรติชยั เลิศภิญโญชยัถาวร นว. ๖๗๐๒ นนร. ทรงชยั ใจมัน่         ตร.

๖๖๗๒ นนร. เกียรตินาวนิ ศรีแสง นว. ๖๗๐๓ นนร. ทกัษพล นํ้าหอม นว.

๖๖๗๓ นนร. โกสินทร์ ชยัอนนัต์ นว. ๖๗๐๔ นนร. ทชั เลิศวรีชน นย.

๖๖๗๔ นนร. ขจรยศ ทรงประดิษฐ ์  ตร. ๖๗๐๕ นนร. ธนชิต ยอดสอน นว.๖๖๗๔ นนร. ขจรยศ ทรงประดษฐ   ตร. ๖๗๐๕ นนร. ธนชต ยอดสอน นว.

๖๖๗๕ นนร. คมสัน แช่มกระโทก นว. ๖๗๐๖ นนร. ธวชั บุญโท นว.

๖๖๗๖ นนร. คึกฤทธ์ิ พรเจริญฤทธ์ิ กล. ๖๗๐๗ นนร. ธีรกิตต์ิ ทองนิล นว.

๖๖๗๗ นนร. จตุรงค์ ขจรฟุ้ง นว. ๖๗๐๘ นนร. นพดล นาใจ นย.

๖๖๗๘ นนร. จกัรพนัธ์ จนัดาห์ นว. ๖๗๐๙ นนร. นรเศรษฐ์ จนัทนป กล.

๖๖๗๙ นนร. จกัรวาล เศรษฐพงษ์ กล. ๖๗๑๐ นนร. นราธิป อนนัต์ พธ.

๖๖๘๐ นนร. จิรภทัร เดมียก์ลุ กล. ๖๗๑๑ นนร. นิคม นามวงศ์ นว.

๖๖๘๑ นนร. จิรัสย์ นิพทัธ์โยธิน นว. ๖๗๑๒ นนร. นิติ วารีกลุ นว.

๖๖๘๒ นนร. จิตติภมิู ใจจิตร์ นว. ๖๗๑๓ นนร. นิติพฒัน์ รัฐเมือง      ตร.
๖๖๘๓ นนร. จิตตสิ์น เลิศไกร นย. ๖๗๑๔ นนร. นิเวศน์ ตั้งกงพานิช นว.

๑๑๑



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๗๑๕ นนร บรรณชั นาคพนัธ์ - ๖๗๔๖ นนร ภานพงษ์ กิมาคม พธ๖๗๑๕ นนร. บรรณช นาคพนธ ๖๗๔๖ นนร. ภานุพงษ กมาคม พธ.

๖๗๑๖ นนร. บญัชา นาคะศิริ นว. ๖๗๔๗ นนร. ภานุวฒัน์ ธนะมูล นย.

๖๗๑๗ นนร. บญัญติั นาคะศิริ นว. ๖๗๔๘ นนร. ภานุวฒัน์ แสนอุ่น พธ.

๖๗๑๘ นนร. ปฏิพงษ์ พนัธุเสนีย์ นว. ๖๗๔๙ นนร. มงคลโชค เนียมอินทร์ นว.

๖๗๑๙ นนร. ปณิธาน ม่วงทอง นว. ๖๗๕๐ นนร. มนตช์ยั บุญยกิตานนท์ นว.ุญ

๖๗๒๐ นนร. ปริญญา หงษส์ร้อย   ตร. ๖๗๕๑ นนร. มชัฌิม เชาวน์สังเกต นว.

๖๗๒๑ นนร. ปิจิราวธุ เวยีงจนัดา กล. ๖๗๕๒ นนร. ยทุธนา อมัระปาล นว.

๖๗๒๒ นนร. ปิติพงศ์ วงศก์ณัทรักษ์ นว. ๖๗๕๓ นนร. ยทุธศาสตร์ ภาคภมิู นว.

๖๗๒๓ นนร. ประกฤษฎ์ิ มีศิริ นว. ๖๗๕๔ นนร. ฤทธิรงค์ อุดมมงคลชยั กล.

๖๗๒๔ นนร. ประกลกิจ กาญจนาภา - ๖๗๕๕ นนร. รังสรรค์ ปราณีตพลกรัง นย.

๖๗๒๕ นนร. ปราการ อุดมเวช นว. ๖๗๕๖ นนร. วงศบ์วร เอ่ียมสอาด กล.

๖๗๒๖ นนร. ปัญญา จ่วงทอง นว. ๖๗๕๗ นนร. วรา วงศาริยะ นว.

๖๗๒๗ นนร. ปัญญา จาปรุง นย. ๖๗๕๘ นนร. วสันต์ วงศสุ์วรรณ นย.

์๖๗๒๘ นนร. ผดุงศกัด์ิ พงทะเล พธ. ๖๗๕๙ นนร. วชัรพงษ์ สุองัคะวาทิน นว.

๖๗๒๙ นนร. พงศกร สมหมาย กล. ๖๗๖๐ นนร. วนัชนะ รัตนฉายา นว.

๖๗๓๐ นนร. พงศพ์ฒัน์ อิศรกลุ นว. ๖๗๖๑ นนร. วาริช อุณหะชาติ นว.

๖๗๓๑ นนร. พงษธ์วชั เพญ็ฟุ้ง นว. ๖๗๖๒ นนร. วทิวสั แจง้นภา นว.

๖๗ ๒ นนร พรชยั แสวงคณ นว ๖๗๖ นนร วนิยั ม เวช นว๖๗๓๒ นนร. พรชย แสวงคุณ นว. ๖๗๖๓ นนร. วนย มะเวชะ นว.

๖๗๓๓ นนร. พิเชษฐ์ พิสุทธิวงษ์ นว. ๖๗๖๔ นนร. วริะวฒิุ บุญจนัทร์ นว.

๖๗๓๔ นนร. พิฑูรย์ ทองประหยดั นว. ๖๗๖๕ นนร. วศิรุต บุญห่อ กล.

๖๗๓๕ นนร. พิพฒัน์ พลดงนอก พธ. ๖๗๖๖ นนร. วรีชน สมเพชร นว.

๖๗๓๖ นนร. พิศณ คมีชยั นว. ๖๗๖๗ นนร. วฒิวฒัน์ ศรสงเนิน อศ.๖๗๓๖ นนร. พศณุ คูมชย นว. ๖๗๖๗ นนร. วฒุวฒน ศรสูงเนน อศ.

๖๗๓๗ นนร. พิชาน บวัทิน นย. ๖๗๖๘ นนร. วงศพิ์สิษฐ(์อลงกรณ์)  กสิผล นว.

๖๗๓๘ นนร. พีรวฒัน์ สมภู่ กล. ๖๗๖๙ นนร. ศกัดา ธาราดล -

๖๗๓๙ นนร. พทุธพร สุขอนนัต์ นว. ๖๗๗๐ นนร. ศกัรินทร์ จตุทอง       ตร.

๖๗๔๐ นนร. ไพรวลัย์ จนัแจ นย. ๖๗๗๑ นนร. ศกัรินทร์ ซ่ือสงวน นว.

๖๗๔๑ นนร. ไพโรจน์ แกว้พลอย นว. ๖๗๗๒ นนร. ศิริพงษ์ เวทการ กล.

๖๗๔๒ นนร. ภควตั พิริยพล กล. ๖๗๗๓ นนร. ศิริวฒิุ ศิริเจริญ นว.

๖๗๔๓ นนร. ภาสกร จุลปาโมข นว. ๖๗๗๔ นนร. สมเกียรติ ศิริผลวฒิุชยั นว.

๖๗๔๔ นนร. ภาพพจน์ ภรีูโรจน์ นย. ๖๗๗๕ นนร. สรณตัถ ์      วรวทิยส์ัตถญาน นว.
๖๗๔๕ นนร. ภาวนิทร์ สุขวรรณ์ นว. ๖๗๗๖ นนร. สาคร(ราชิต)     สันป่าแกว้ นย.

๑๑๒



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๗๗๗ นนร สามารถ หีบใสสงค์ นว ๖๘๐๖ นนร กนกพงษ์ สาํราญใจ ตร๖๗๗๗ นนร. สามารถ หบใสสงค นว. ๖๘๐๖ นนร. กนกพงษ สาราญใจ ตร.

๖๗๗๘ นนร. สาโรช เด่นดาํรง นว. ๖๘๐๗ นนร. กรกฎ วฒิุศิริ นว.

๖๗๗๙ นนร. สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล กล. ๖๘๐๘ นนร. กรัชพล สหนาวนิ นย.

๖๗๘๐ นนร. สุรเชษฐ์ กงัวานวาณิชย์ กล. ๖๘๐๙ นนร. กฤษฎา หุ่นทอง กล.

๖๗๘๑ นนร. สุรศกัด์ิ ฉิมพาลี นว. ๖๘๑๐ นนร. กณัฑภณ สุขกระรงคะ นว.ุ ุ

๖๗๘๒ นนร. สุรศกัด์ิ ศรีสุทธิยากร นว. ๖๘๑๑ นนร. กิตติ สุขสมบูรณ์ นว.

๖๗๘๓ นนร. สุวชัรพงศ์ สุรแสนปรีดี นว. ๖๘๑๒ นนร. กิตติ สาสูงเนิน พธ.

๖๗๘๔ นนร. อกนิษฐ์ ขะหสั นย. ๖๘๑๓ นนร. กิตติธชั บุญวฒันะกลุ นว.

๖๗๘๕ นนร. อดุลยจ์รัส สุบรรณเสนีย์ กล. ๖๘๑๔ นนร. กิตติภฏั เอ่ียมสมุทร -

๖๗๘๖ นนร. อดิศกัด์ิ ทิพยท์อง นว. ๖๘๑๕ นนร. กอ้งเกียรติ เกิดชูช่ืน นว.

๖๗๘๗ นนร. อดิเรก โปธิปัน       ตร. ๖๘๑๖ นนร. ไกรลาศ ใจสามารถ ตร.

๖๗๘๘ นนร. อธิวฒัน์ แสงสวา่ง นย. ๖๘๑๗ นนร. ไกรวฒัน์ สายเปียง นย.

๖๗๘๙ นนร. อนุชิต ละออคาํ กล. ๖๘๑๘ นนร. โกเมศ พินิจมนตรี นย.

๖๗๙๐ นนร. อนุชิต สุนทรโฆษิต นว. ๖๘๑๙ นนร. ขวญั เพง็ปรีชา นว.

๖๗๙๑ นนร. อนุรักษ ์ ปริญญาสถิรกลุ ตร. ๖๘๒๐ นนร. คงนคร อินทะแสน นว.

๖๗๙๒ นนร. อนุรักษ ์       เหมือนจนัทร์ นว. ๖๘๒๑ นนร. คงฤทธ์ิ บุญทอง นว.

๖๗๙๓ นนร. อภิวฒัน์ เครือเก้ียว นย. ๖๘๒๒ นนร. คมสัน ทิพยอ์กัษร นว.

๖๗๙๔ นนร อรรจน์ คาํคณ นว ๖๘๒ นนร จกัรกฤษณ์ นาคเทวญั นว๖๗๙๔ นนร. อรรจน คาคูณ นว. ๖๘๒๓ นนร. จกรกฤษณ นาคเทวญ นว.

๖๗๙๕ นนร. อรรจน์ อรชร พธ. ๖๘๒๔ นนร. จกัรกฤษณ์ สิงหนุต -

๖๗๙๖ นนร. อรรถวฒิุ มานิตย์ กล. ๖๘๒๕ นนร. จกัรกฤษณ์ หงษา นว.

๖๗๙๗ นนร. อชัรวฒิุ พงษส์รอย กล. ๖๘๒๖ นนร. จกัรรัตน์ สาํอางคศ์รี นว.

๖๗๙๘ นนร. อศันยั ไทรบญจนัทร์ อศ. ๖๘๒๗ นนร. จิตรกร สพรศิริสิน นว.๖๗๙๘ นนร. อศนย ไทรบุญจนทร อศ. ๖๘๒๗ นนร. จตรกร สุพรศรสน นว.

๖๗๙๙ นนร. อาทิตย์ เขียวประเสริฐ นย. ๖๘๒๘ นนร. จีระศกัด์ิ จนัทรังศรี นว.

๖๘๐๐ นนร. อาทิตย์ มีสมมนต์ นย. ๖๘๒๙ นนร. เจนยทุธ นิมา นว.

๖๘๐๑ นนร. อิทธิพล สิงหา นว. ๖๘๓๐ นนร. เจษฎา ปัญญา นว.

๖๘๐๒ นนร. อินทนิล จนัทบาํรุง นย. ๖๘๓๑ นนร. เฉลิมพล ทาทอง ตร.

๖๘๐๓ นนร. อุกฤษฎ์ เลก็กระจ่าง - ๖๘๓๒ นนร. เฉลิมรัตน์ บุญเรืองศรี กล.

๖๘๐๔ นนร. เอ่ียวศกัด์ิ(รัชต)  หาญพนา นว. ๖๘๓๓ นนร. ชนะชยั ตั้งสิริอนุสรณ์ นว.

๖๘๐๕ นนร. อาํนาจ ภู่ทอง นย. ๖๘๓๔ นนร. ชยพล ตนัติวทิ นย.

๖๘๓๕ นนร. ชชัวาล คชวงศ์ กล.พุทธศักราช ๒๕๔๔
๖๘๓๖ นนร. ชาติบดี ทองอาภรณ์ กล.( นนร.รุ่น ๙๙ )

๑๑๓



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๘๓๗ นนร เชาวริน พวงประด่ นว ๖๘๖๘ นนร ปิยะยทธ อาศยัสข นว๖๘๓๗ นนร. เชาวรน พวงประดู นว. ๖๘๖๘ นนร. ปยะยทุธ อาศยสุข นว.

๖๘๓๘ นนร. โชคชยั ศรีดาวเรือง กล. ๖๘๖๙ นนร. ผลิตเดช ชุ่มเงิน พธ.

๖๘๓๙ นนร. ณฐัพงษ์ บุญหนกั นว. ๖๘๗๐ นนร. พงศน์รินทร์ สันตวชิยั กล.

๖๘๔๐ นนร. ณฐัวฒิุ เจียมจกัร นว. ๖๘๗๑ นนร. พงศิษฏ์ ทวชิพงศธ์ร กล.

๖๘๔๑ นนร. ดาํรง ทองพฒุ นว. ๖๘๗๒ นนร. พรศกัด์ิ สรรศรี นว.ุ

๖๘๔๒ นนร. ดาํรงคฤ์ทธ์ิ อนคัฆเวช พธ. ๖๘๗๓ นนร. พรเทพ ปาลรัตน์ นว.

๖๘๔๓ นนร. ดุสิต กาฬดิษย์ นว. ๖๘๗๔ นนร. พลฉกาจ หริตกลุ นว.

๖๘๔๔ นนร. ทองหล่อ แสงสวา่ง นว. ๖๘๗๕ นนร. พลพยหุะ จนัทร์ศรี นย.

๖๘๔๕ นนร. ทศพร มัน่คง ตร. ๖๘๗๖ นนร. พนัเดช สังขศิ์ลป์เลิศ นว.

๖๘๔๖ นนร. ธงรบ ธรานนท์ - ๖๘๗๗ นนร. พนัเลิศ บุญช่วย อศ.

๖๘๔๗ นนร. ธนชยั รอดทศันา นว. ๖๘๗๘ นนร. พิชิต อ่องบางนอ้ย นว.

๖๘๔๘ นนร. ธนพล เจนสุทธิเวชกลุ - ๖๘๗๙ นนร. พทุธิพิพฒัน์  ศรีจนัทร์บุญ กล.

๖๘๔๙ นนร. ธรา อมัพรรัตน์ นว. ๖๘๘๐ นนร. ภทัรฉตัร รุ่งแสง นย.

๖๘๕๐ นนร. ธวชัชยั สุขประเสริฐ กล. ๖๘๘๑ นนร. มงคล เทือกพดุซา นย.

๖๘๕๑ นนร. ธวชัชยั อินทะแสน นว. ๖๘๘๒ นนร. มงคล เบญญาเธียร กล.

๖๘๕๒ นนร. ธีรพฒัน์ ถุงเงินโต นย. ๖๘๘๓ นนร. มนตรี จินะ ตร.

๖๘๕๓ นนร. นฐัภมิู แพพลศิริ นว. ๖๘๘๔ นนร. ยงยทุธ ก่ิมบางยาง นว.

๖๘๕๔ นนร นถักร เท่ียงตรง นว ๖๘๘๕ นนร รณเดช ทรัพยม์ณี นว๖๘๕๔ นนร. นถกร เทยงตรง นว. ๖๘๘๕ นนร. รณเดช ทรพยมณ นว.

๖๘๕๕ นนร. นาถพจน์ แพพลศิริ นว. ๖๘๘๖ นนร. รัฐพล ขะตะเจริญ นว.

๖๘๕๖ นนร. นํ้าน่าน บุนนาค นว. ๖๘๘๗ นนร. รัตนชยั พรภเูขียว พธ.

๖๘๕๗ นนร. นิธิ บุญยรัตกลิน นว. ๖๘๘๘ นนร. รัตนชยั ศรีทองพิมพ์ -

๖๘๕๘ นนร. นิรต จหอ้ง กล. ๖๘๘๙ นนร. ราชนาวี หม่ืนศรี นว.๖๘๕๘ นนร. นรุต จูหอง กล. ๖๘๘๙ นนร. ราชนาว หมนศร นว.

๖๘๕๙ นนร. บญัชา ทองเวโรจน์ นย. ๖๘๙๐ นนร. โรจวรงค์ จนัทมาตย์ นย.

๖๘๖๐ นนร. บุญโชค อู่โภคิน ตร. ๖๘๙๑ นนร. วชัรพล เพชรวรีะกลุ -

๖๘๖๑ นนร. ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ - ๖๘๙๒ นนร. วชัรพงษ์ ถนอมสัตย์ นว.

๖๘๖๒ นนร. ประทีป ตุม้นิลกาล นว. ๖๘๙๓ นนร. ววิฒัน์ จนัทรา นว.

๖๘๖๓ นนร. ประพนัธ์ ลิขิต กล. ๖๘๙๔ นนร. ววิฒัน์ มาศผล กล.

๖๘๖๔ นนร. ประทุม แยมสูงเนิน นว. ๖๘๙๕ นนร. วชิิต เกิดสวสัด์ิ นว.

๖๘๖๕ นนร. ปริญญ์ กนัอยู่ ๖๘๙๖ นนร. วรีชยั พ่ึงไทย นว.

๖๘๖๖ นนร. ปริญญ์ เนียมศิริ นว. ๖๘๙๗ นนร. ศรัณย์ ภติูโยธิน นว.
๖๘๖๗ นนร. ปรุง จาํเริญ นว. ๖๘๙๘ นนร. ศราวธุ ทองยิง่ นว.

๑๑๔



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๘๙๙ นนร ศกัด์ิสิทธ์ิ ม่งฝอยกลาง ตร ๖๙๒๘ นนร กฤษดา ม่วงเทง้ นว๖๘๙๙ นนร. ศกดสทธ มุงฝอยกลาง ตร. ๖๙๒๘ นนร. กฤษดา มวงเทง นว.

๖๙๐๐ นนร. ศกัด์ิสิทธ์ิ      สุวรรณประดิษฐ - ๖๙๒๙ นนร. กฤษฎา สรณ์คุณแกว้ นว.

๖๙๐๑ นนร. ศากร ศรีมงคล นย. ๖๙๓๐ นนร. กอ้งหลา้ ศิริบุตร นย.

๖๙๐๒ นนร. ศิรณฐัทร์ บุษราตระกลู นว. ๖๙๓๑ นนร. กานต์ ศรีนิศากร นว.

๖๙๐๓ นนร. ศิริศกัด์ิ ธูปทอง กล. ๖๙๓๒ นนร. กิตติ กิตติพงศว์วิฒัน์ นว.ู

๖๙๐๔ นนร. ศิวชยั ใจสุทธ์ิ นว. ๖๙๓๓ นนร. กิตติศกัด์ิ ศรีเผอืก ตร.

๖๙๐๕ นนร. สมชาติ เกตุฉาย นว. ๖๙๓๔ นนร. กิติวฒัน์ บวัสถิตย์ นว.

๖๙๐๖ นนร. สมภพ เขม็กาํเหนิด นว. ๖๙๓๕ นนร. กลุมโนชญ์ วนัหวา่น นว.

๖๙๐๗ นนร. สมยศ เปรมฤทธ์ิ นว. ๖๙๓๖ นนร. เกริกยศ สุวรรณโณ นว.

๖๙๐๘ นนร. สมคัร ยิง่คาํแหง นว. ๖๙๓๗ นนร. โกสินทร์ สายบุญมี นย.

๖๙๐๙ นนร. สราวฒิุ สายทวี นว. ๖๙๓๘ นนร. กนัตินนัท์ เตชะเสน นย.

๖๙๑๐ นนร. สาโรจน์ ติระกิจพานิช ตร. ๖๙๓๙ นนร. คณิน ศิริธรากลู นว.

๖๙๑๑ นนร. สุทธิภมิู เยาวว์วิฒัน์      นว. ๖๙๔๐ นนร. โฆษิต พิสุทธ์ิไพศาล นว.

๖๙๑๒ นนร. สุรชาติ รอดผล นย. ๖๙๔๑ นนร. จกัรพนัธ์ุ นิลชาติ กล.

๖๙๑๓ นนร. อนาวลิ สารธิมา นว. ๖๙๔๒ นนร. จกัรวฒัน์ มูลศรี ตร.

๖๙๑๔ นนร. อนุพนัธ์ สมบูรณ์ทรัพย์ ตร. ๖๙๔๓ นนร. จกัรี ชาญสูงเนิน นว.

๖๙๑๕ นนร. อนุรักษ์ ศรีเรืองรัตน์ อศ. ๖๙๔๔ นนร. เจษฎา ตาลลกัษมณ์ นว.

๖๙ ๖ นนร อนราช วมิล ตร ๖๙๔๕ นนร ชยติ บตรไชย นว๖๙๑๖ นนร. อนุราช วมล ตร. ๖๙๔๕ นนร. ชยตุ บุตรไชย นว.

๖๙๑๗ นนร. อนุสรนาวี แสงสินชยั นว. ๖๙๔๖ นนร. ชยัเดช จนัทร์เสนา นว.

๖๙๑๘ นนร. อรรณพ งามกระจ่าง นว. ๖๙๔๗ นนร. ชยัวฒัน์ ปุญญา นว.

๖๙๑๙ นนร. อรรถพล คาํนอ้ย นว. ๖๙๔๘ นนร. ชีพ ผึ้งประสพพร นว.

๖๙๒๐ นนร. เอกชยั ทดทะศรี นย. ๖๙๔๙ นนร. โชติช่วง จิรอษัฎายธ กล.๖๙๒๐ นนร. เอกชย ทดทะศร นย. ๖๙๔๙ นนร. โชตชวง จรอษฎายธุ กล.

๖๙๒๑ นนร. เอกราช นนัเป้ง นย. ๖๙๕๐ นนร. โชติวทิย์ วฒันะคีรี นว.

๖๙๕๑ นนร. ฐานะ ตาราช ตร.

๖๙๕๒ นนร. ณฐัชาติ เอ๊ียะมณี พธ.

๖๙๒๒ นนร. กนกศกัด์ิ วรรณตรง นว. ๖๙๕๓ นนร. ณฐัพงศ์ ปกรณ์ธาดา นว.

(  นนร.รุ่น ๑๐๐ )

พุทธศักราช ๒๕๔๕

๖๙๒๓ นนร. กรกช สีหะ นว. ๖๙๕๔ นนร. ณฐัพงศ์ พฤกษธ์าราธิกลู ตร.

๖๙๒๔ นนร. กรกานต์ วรรณภกัตร์ นว. ๖๙๕๕ นนร. ณฐัวฒิุ เช้ือชูม กล.

๖๙๒๕ นนร. กรวร์ี จาํเนียร นว. ๖๙๕๖ นนร. ณฐัวฒิุ สุชาโต กล.

๖๙๒๖ นนร. กรัยนิติ วงศไ์ชย นว. ๖๙๕๗ นนร. เทวฤทธ์ิ ทองดี นย.
๖๙๒๗ นนร. กฤษณะ ไกรสิงห์ นว. ๖๙๕๘ นนร. เทอดเกียรติ รัตนจารุรักษ์ นย.

๑๑๕



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๖๙๕๙ นนร ธนพล บญเสริฐ นว ๖๙๙๐ นนร พฒันพงษ์ อ่วมดว้ง พธ๖๙๕๙ นนร. ธนพล บุญเสรฐ นว. ๖๙๙๐ นนร. พฒนพงษ อวมดวง พธ.

๖๙๖๐ นนร. ธนพล เมืองแมน นว. ๖๙๙๑ นนร. พาสุกรี ยคุเกษมวงศ์ นว.

๖๙๖๑ นนร. ธนพฒัน์ สัตตะ นว. ๖๙๙๒ นนร. พิชิตชยั เถ่ือนนาดี นว.

๖๙๖๒ นนร. ธนะนนัต์ อึงขจรกลุ กล. ๖๙๙๓ นนร. พิทกัษ์ นาชยัฤทธ์ิ นว.

๖๙๖๓ นนร. ธนานพ เป่ียมศิลปกลุชร กล. ๖๙๙๔ นนร. พิทกัษ์ อวบสันเทียะ นว.ุ

๖๙๖๔ นนร. ธวชัชยั เจริญคุณ กล. ๖๙๙๕ นนร. พิพฒัน์ ภควณิช นว.

๖๙๖๕ นนร. ธีรภทัร์ พินธุโท นย. ๖๙๙๖ นนร. พนูลาภ สาํเภานอ้ย พธ.

๖๙๖๖ นนร. ธีรพล ลาํใยสถิต นย. ๖๙๙๗ นนร. ไพศาล ออมสิน กล.

๖๙๖๗ นนร. ธีระพงศ์ จนัทร์ดี นย. ๖๙๙๘ นนร. ภาณุพล แจงกระโทก นว.

๖๙๖๘ นนร. นพดล ก่ิงเกตุ นว. ๖๙๙๙ นนร. ภิญโญ ทิฆมัพรธีรวงศ์ นย.

๖๙๖๙ นนร. นพพร ทองท่าฉาง นว. ๗๐๐๐ นนร. มานพ สืบสาย นย.

๖๙๗๐ นนร. นพพล ชูวงศว์ฒิุ นว. ๗๐๐๑ นนร. เมฆินทร์ พลโคตร นย.

๖๙๗๑ นนร. นราธิป อว้นดาํ อศ. ๗๐๐๒ นนร. เมธา คงเจริญ นย.

๖๙๗๒ นนร. นฤดล ภุมรา พธ. ๗๐๐๓ นนร. เมธาวี ชูเมือง นว.

๖๙๗๓ นนร. นววร์ี สนิทสุริวงษ์ นว. ๗๐๐๔ นนร. ยทุธกร พลประสิทธ์ิ นย.

๖๙๗๔ นนร. นทัธวตัร แสนไพร นย. ๗๐๐๕ นนร. ยทุธพงษ์ ห่วงทอง ตร.

๖๙๗๕ นนร. นนัทวฒิุ แกว้กลา้ นย. ๗๐๐๖ นนร. โยธิน สีหาทิพย์ ตร.

๖๙๗๖ นนร นาวนิ หมายดี กล ๗ ๗ นนร โยธิน สโกศล ตร๖๙๗๖ นนร. นาวน หมายด กล. ๗๐๐๗ นนร. โยธน สุโกศล ตร.

๖๙๗๗ นนร. นิติชยั เครือวลัย์ นว. ๗๐๐๘ นนร. รัฐกรณ์ นพไธสง นว.

๖๙๗๘ นนร. นิเวศน์ ศรีศรีสวา่ง นย. ๗๐๐๙ นนร. วสันต์ หน่อสีดา นว.

๖๙๗๙ นนร. บริบูรณ์ จ๋ิวรักษา นย. ๗๐๑๐ นนร. วตัรรัตน์ เช่ือมสามคัคี นว.

๖๙๘๐ นนร. ปรมตัถ์ จิตรองอาจ นว. ๗๐๑๑ นนร. วชิิตร สลกัษณ์ นว.๖๙๘๐ นนร. ปรมตถ จตรองอาจ นว. ๗๐๑๑ นนร. วชตร สุลกษณ นว.

๖๙๘๑ นนร. ปรเมศวร์ คาํชมภู นย. ๗๐๑๒ นนร. วรีจิตต์ สมบติัมี กล.

๖๙๘๒ นนร. ประกาศิต สุทธิวงศก์ลุ นว. ๗๐๑๓ นนร. วรีฉตัร ยศสุวรรณ นว.

๖๙๘๓ นนร. ปรัชญา เอกโพธ์ิ นว. ๗๐๑๔ นนร. วรีะยทุธ พลยทุธภมิู นว.

๖๙๘๔ นนร. ปราโมทย์ สอนสวสัด์ิ นว. ๗๐๑๕ นนร. วฒิุชยั ฮะวงัจู กล.

๖๙๘๕ นนร. ปิยะพงษ์ รุ่งเรือง กล. ๗๐๑๖ นนร. วรุธิชยั ศรีสืบ นว.

๖๙๘๖ นนร. พยงุค์ แกว้สาทร นว. ๗๐๑๗ นนร. ศรัณยู ล้ิมพิทยา นว.

๖๙๘๗ นนร. พงศธร ยิง่อินทร์ นว. ๗๐๑๘ นนร. ศราวธุ ศรีนาแกว้ กล.

๖๙๘๘ นนร. พรพจน์ ทรงนิสัย นว. ๗๐๑๙ นนร. ศิรพล รุ่งรัตนาอุบล กล.
๖๙๘๙ นนร. พรฤกษ์ ฤกษง์ามสง่า นว. ๗๐๒๐ นนร. ศุภชยั คงเจริญ นว.

๑๑๖
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๗๐๒๑ นนร สมพงษ์ บวัขนเณร นว ๗๐๕๐ นนร เกรียงศกัด์ิ ดีประสิทธ์ิ ตร๗๐๒๑ นนร. สมพงษ บวขนุเณร นว. ๗๐๕๐ นนร. เกรยงศกด ดประสทธ ตร.

๗๐๒๒ นนร. สรชยั ศกัด์ิสิทธ์ิ นว. ๗๐๕๑ นนร. ขนัติ ดีพราหมณ์ นว.

๗๐๒๓ นนร. สาธร พรสุพิกลุ นว. ๗๐๕๒ นนร. คตศกัด์ิ แกว้มะเริง นย.

๗๐๒๔ นนร. สาโรจน์ เลิศประเสริฐ ตร. ๗๐๕๓ นนร. คธาวธุ ประดาอินทร์ นว.

๗๐๒๕ นนร. สิทธิชยั ลีสีสุข นว. ๗๐๕๔ นนร. คมสันต์ ตอ๊ดแกว้ นว.ุ

๗๐๒๖ นนร. สุทธินนัท์ หงดิษฐาราม นว. ๗๐๕๕ นนร. คุณวฒิุ รุ่งรัศมี นว.

๗๐๒๗ นนร. สุทธพงศ์ ม่วงเรือง นว. ๗๐๕๖ นนร. จตุพร จตุทอง นว.

๗๐๒๘ นนร. สุธี โตะ๊ขวญั นย. ๗๐๕๗ นนร. จตุภทัร ลิมปนารมณ์ นว.

๗๐๒๙ นนร. สุภฤกษ์ กิตติธรรมโม นว. ๗๐๕๘ นนร. จรุงชาติ หวงัลดาภิรมย์ ตร.

๗๐๓๐ นนร. สุริยชาติ สอนเครือ นว. ๗๐๕๙ นนร. จกัรพงษ์ เพ่ิมกาํลงัพล ตร.

๗๐๓๑ นนร. สุวชัชยั อู่ตะเภา นย. ๗๐๖๐ นนร. จกัรพนัธ์ พงษสุ์ภกัด์ิ นว.

๗๐๓๒ นนร. สุวทิยา มาประจกัษ์ ตร. ๗๐๖๑ นนร. เฉลิม บุญเรือง นว.

๗๐๓๓ นนร. แสงฟ้า สวสัด์ินาค นว. ๗๐๖๒ นนร. ชลกวนิ โพธ์ิทองคาํ นว.

๗๐๓๔ นนร. อนุวฒัน์ อายยุนื นว. ๗๐๖๓ นนร. ชวพล ราชสิงห์

๗๐๓๕ นนร. อรรถพล เศรษฐสุข กล. ๗๐๖๔ นนร. ชชัวาลย์ ฉายสุวรรณ กล.

๗๐๓๖ นนร. อรรถพล นิยมรัฐ นว. ๗๐๖๕ นนร. เชิดศกัด์ิ ขนัถม นว.

๗๐๓๗ นนร. อวรุิทธ์ิ นาราษฎร์ ๗๐๖๖ นนร. ณฐันยั หทยัวเิชียร นว.

๗ ๘ นนร อตัพล เพง็พร กล ๗ ๖๗ นนร ณฐัพงศ์ แสงแกว้๗๐๓๘ นนร. อตพล เพงพร กล. ๗๐๖๗ นนร. ณฐพงศ แสงแกว -

๗๐๓๙ นนร. อธั แพงปัสสา นว. ๗๐๖๘ นนร. ณฐัพจน์ จอมพงษ์ นว.

๗๐๔๐ นนร. อารีย์ หวนัหละเบ๊ะ อศ. ๗๐๖๙ นนร. ณฐัพล ใจยศ กล.

๗๐๔๑ นนร. อิทธิพงษ์ จรัสอรรถกร กล. ๗๐๗๐ นนร. ณฐัวฒิุ สายหยดุ นว.

๗๐๔๒ นนร. เอกพฒัน์ วฒันรณชยั      นว. ๗๐๗๑ นนร. เดชชาติ อาสวา่ง ตร.๗๐๔๒ นนร. เอกพฒน วฒนรณชย      นว. ๗๐๗๑ นนร. เดชชาต อาสวาง ตร.

๗๐๔๓ นนร. เอกวฒัน์ วงษอุ์ระ พธ. ๗๐๗๒ นนร. ต่อพงศ์ ฟุ้งเฟ่ือง นว.

๗๐๔๔ นนร. เอกภพ ตลอดไธสง นย. ๗๐๗๓ นนร. ติณณภพ ธรรมวนิยัสถิต นว.

๗๐๗๔ นนร. เตชิษฐ์ แกว้มโน กล.

๗๐๗๕ นนร. ทศพล มนทสิทธ์ิ ตร.(  นนร.รุ่น ๑๐๑ )

พุทธศักราช ๒๕๔๖

๗๐๔๕ นนร. กนก บุนนาค นว. ๗๐๗๖ นนร. เทวนิทร์ บวัพ่ึง นว.

๗๐๔๖ นนร. กฤษฎา ชูตระกลู นย. ๗๐๗๗ นนร. ธงรบ กาํจร นว.

๗๐๔๗ นนร. กฤษณ์ ทิง้ิวงาม นว. ๗๐๗๘ นนร. ธนชยั กระต่ายทอง นว.

๗๐๔๘ นนร. กอ้งเกียรติ เหมทานนท์ ตร. ๗๐๗๙ นนร. ธนเดช จิตร์ประวติั นว.
๗๐๔๙ นนร. เกรียงไกร รักษา นว. ๗๐๘๐ นนร. ธนเทพ เตโชพิทยากลู นว.

๑๑๗



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๐๘๑ นนร ธนศกัด์ิ ศรีบญนาค นว ๗๑๑๒ นนร มีน สวรรณวฒัน์ นว๗๐๘๑ นนร. ธนศกด ศรบุญนาค นว. ๗๑๑๒ นนร. มน สุวรรณวฒน นว.

๗๐๘๒ นนร. ธราดล ถ่ินทวี นว. ๗๑๑๓ นนร. รณภมิู จนัทร กล.

๗๐๘๓ นนร. ธารไชยยนัต์ ตนัติอาํนวย นว. ๗๑๑๔ นนร. รัตนพงศ์ อ่ิมเลง้ นว.

๗๐๘๔ นนร. ธีรุตม์ ภยูานนท์ นว. ๗๑๑๕ นนร. ราเชนทร์ สวนคาํศรี ตร.

๗๐๘๕ นนร. นริศ เอ่ียมละออ นว. ๗๑๑๖ นนร. ลีลา จนัทร์ดาบุญ นว.ุญ

๗๐๘๖ นนร. นฐัพงศ์ ตาแกว้ ตร. ๗๑๑๗ นนร. วสันต์ ปานโพธ์ิ นย.

๗๐๘๗ นนร. นิวฒัน์ ยอดมณี กล. ๗๑๑๘ นนร. วรณฐ ปานเจริญ อศ.

๗๐๘๘ นนร. บดินทร์ สันทดั นย. ๗๑๑๙ นนร. วรพล ป่ินสุภา นว.

๗๐๘๙ นนร. บนัเทิง คงชยะนนัท์ ตร. ๗๑๒๐ นนร. วรยทุธ ตรีสอน นว.

๗๐๙๐ นนร. บาํรุงกิจ ฝาเงิน นว. ๗๑๒๑ นนร. วรยทุธ วรยทุธการ นว.

๗๐๙๑ นนร. ปฐมพงศ์ เซ่งหลี นว. ๗๑๒๒ นนร. วรวทิย์ นพเกา้ นว.

๗๐๙๒ นนร. ปฐมพงศ์ สมดี นว. ๗๑๒๓ นนร. วชัรนนัท์ มูลแก่น นว.

๗๐๙๓ นนร. ปฐมพงษ์ คุม้มา นว. ๗๑๒๔ นนร. วรัิช เหลืองประเสริฐ -

๗๐๙๔ นนร. ปราชญ์ แกว้สุขศรี นย. ๗๑๒๕ นนร. วโิรจน์ สุภะศิลป์ กล.

๗๐๙๕ นนร. ปุณยวยี์ วงษว์จิารณ์ นว. ๗๑๒๖ นนร. วเิศษศกัด์ิ วเิศษแสนยากร กล.

๗๐๙๖ นนร. เปรมกิตติ ช่างหล่อ นว. ๗๑๒๗ นนร. วษุิวตั ปานบา้นเกร็ด นว.

๗๐๙๗ นนร. พงศธร สะบาย นย. ๗๑๒๘ นนร. วสุิทธ์ิ ทาํทอง นว.

๗ ๙๘ นนร พรชยั ถนอมเน้ือ นว ๗ ๒๙ นนร วรีกมล สวนจนัทร์ นย๗๐๙๘ นนร. พรชย ถนอมเนอ นว. ๗๑๒๙ นนร. วรกมล สวนจนทร นย.

๗๐๙๙ นนร. พรพรต บุญปราศภยั กล. ๗๑๓๐ นนร. ศศิเวช มงันอ้ย นว.

๗๑๐๐ นนร. พลกฤษณ์ อุณหบณัฑิต นว. ๗๑๓๑ นนร. ศิวดล แปลงแดง นว.

๗๑๐๑ นนร. พลพฒัน์ เกิดขมุทอง กล. ๗๑๓๒ นนร. สมเกียรติ ยิม้กร่ิม นว.

๗๑๐๒ นนร. พลพิพฒัน์ เศวตวงศ์ นว. ๗๑๓๓ นนร. สมมาตร เสือบวั ตร.๗๑๐๒ นนร. พลพพฒน เศวตวงศ นว. ๗๑๓๓ นนร. สมมาตร เสอบว ตร.

๗๑๐๓ นนร. พลภทัร มีศิลป์ นว. ๗๑๓๔ นนร. สวพศั สถิตยเ์สถียร นว.

๗๑๐๔ นนร. พชัรพงษ์ สุวรรณโชติ กล. ๗๑๓๕ นนร. สาชล ห่วงนิกร นว.

๗๑๐๕ นนร. พารณ แสงแกว้ นว. ๗๑๓๖ นนร. สิทธิพร สีเขียว นว.

๗๑๐๖ นนร. ไพฑูรย์ ทรงหยง นว. ๗๑๓๗ นนร. สิทธิศกัด์ิ สวสัด์ิโรจน์ นว.

๗๑๐๗ นนร. ภทัรวฒิุ กนกวรรณากร กล. ๗๑๓๘ นนร. สิริรัฐ เทพานวล นว.

๗๑๐๘ นนร. ภทัรกร อินตุย้ - ๗๑๓๙ นนร. สุทธิรักษ์ แสงช่วย นว.

๗๑๐๙ นนร. ภานุวฒัน์ อตัชู นว. ๗๑๔๐ นนร. สุนนัท์ เนสะและ นย.

๗๑๑๐ นนร. ภาสกร เคร่ืองสนุก นว.  ๗๑๔๑ นนร. สุรสิทธ์ิ อินทร์สุก -
๗๑๑๑ นนร. มนสัชยั ฟังสุวรรณรักษ์ นว. ๗๑๔๒ นนร. สุรพงศ์ น่ิมสุข นว.

๑๑๘



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๑๔๓ นนร โสภณ พฒิวริิยโรจน์ นว ๗๑๗๒ นนร ชาญวศิว์ ภาคทรวง กล๗๑๔๓ นนร. โสภณ พฒุวรยโรจน นว. ๗๑๗๒ นนร. ชาญวศว ภาคทรวง กล.

๗๑๔๔ นนร. อดิเรก ศรีทองคาํ นว. ๗๑๗๓ นนร. ฑาห์กร รชตะนนัทน์ นว.

๗๑๔๕ นนร. อภิเชษฐ์ ดีโท่น นว. ๗๑๗๔ นนร. ณรงค์ โพธ์ิทอง นว.

๗๑๔๖ นนร. อภิเชษฐ นุ่นสวสัด์ิ นย. ๗๑๗๕ นนร. ณฐัพงษ์ หงษสุ์วรรณ -

๗๑๔๗ นนร. อภิวฒัน์ เตชวาทกลุ กล. ๗๑๗๖ นนร. ณฐัพล ชววสุิทธิกลู นว.ุ ฐ ุ ู

๗๑๔๘ นนร. อนุสรณ์ คลา้ยมงคล นว. ๗๑๗๗ นนร. ณฐัวฒิุ แจ่มแจง้ -

๗๑๔๙ นนร. อรรถสิทธ์ิ นิธิปรีชา นว. ๗๑๗๘ นนร. ณฐัวฒิุ เกตุทอง กล.

๗๑๕๐ นนร. อริยพล ธีระชุติกลุ นว. ๗๑๗๙ นนร. ณฐัวฒิุ อรชร อศ.

๗๑๕๑ นนร. อานนท์ พว่งเฟ่ือง ตร. ๗๑๘๐ นนร. ณฐัศกัด์ิ ช่างหล่อ นว.

๗๑๕๒ นนร. อานนท์ ยะยอง กล. ๗๑๘๑ นนร. ต่อสกลุ สุชยัรัตนโชค นว.

๗๑๕๓ นนร. อาํนาจ คงแสง นย. ๗๑๘๒ นนร. ตงัเมล์ พิริยะวงศ์ กล.

๗๑๕๔ นนร. เอกพล ทองรักษา นย. ๗๑๘๓ นนร. ทรงยศ เฉลิมพนาพนัธ์ นว.

๗๑๕๕ นนร. เอกภพ วรีะศิลป์ อศ. ๗๑๘๔ นนร. ทรงวฒิุ แสงพิทยา นว.

๗๑๕๖ นนร. เอกลกัษณ์ ปลอ้งอ่อน นย. ๗๑๘๕ นนร. ทกัษกร ตณัฑวฑุโฒ นว.

๗๑๕๗ นนร. เอกศกัด์ิ ขจรเนติยทุธ นว. ๗๑๘๖ นนร. ทศันยั ทาใจ นย.

๗๑๘๗ นนร. ทิเนศร์ ปลาตะเพียนทอง นว.

๗๑๘๘ นนร. เทพรัตน์ โตบาง นว.

๗ ๕๘ นนร กฤชณภทัร เสรีสวสัด์ิ นว ๗ ๘๙ นนร เทวาฤทธ์ิ จรงพนัธ์ กล

พุทธศักราช ๒๕๔๗
( นนร.รุ่น ๑๐๒ )

๗๑๕๘ นนร. กฤชณภทร เสรสวสด นว. ๗๑๘๙ นนร. เทวาฤทธ จรุงพนธุ กล.

๗๑๕๙ นนร. กวนิ ประยรูยวง นว. ๗๑๙๐ นนร. ธนกานต์ สิทธิวงษ์ นว.

๗๑๖๐ นนร. กอบชยั โตอ่อน ตร. ๗๑๙๑ นนร. ธนกิจ ศรีแสง กล.

๗๑๖๑ นนร. กิตติ จนัทร์คง ตร. ๗๑๙๒ นนร. ธนนท์ อาจหาญ นว.

๗๑๖๒ นนร. กิตติธชั ผอ่งพลีศาล ตร. ๗๑๙๓ นนร. ธนบตัร ศรีวรรณ นว.๗๑๖๒ นนร. กตตธช ผองพลศาล ตร. ๗๑๙๓ นนร. ธนบตร ศรวรรณ นว.

๗๑๖๓ นนร. ขจรศิลป์ สุดสาคร นว. ๗๑๙๔ นนร. ธนพฒัน์ คนซ่ือ กล.

๗๑๖๔ นนร. จกัรกริช โควนิทเศรษฐ กล. ๗๑๙๕ นนร. ธิติสรรค์ ฉนัทาคโม นว.

๗๑๖๕ นนร. จกัรเพชร สิริชุมแสง อศ. ๗๑๙๖ นนร. ธีรนนัท์ สุขเวช นว.

๗๑๖๖ นนร. จิรชาติ โจมฤทธ์ิ  - ๗๑๙๗ นนร. ธีรพงษ์ เมิดไธสง นว.

๗๑๖๗ นนร. จิรวฒัน์ ไพรีกลุ(โอจารุทิพย)์ นว. ๗๑๙๘ นนร. ธีรสันต์ สถิตยเ์สถียร นย.

๗๑๖๘ นนร. จุมพล งามกาละ นว. ๗๑๙๙ นนร. นนทกร มีนุ่น นย.

๗๑๖๙ นนร. คณพศ(จุลณรงค)์ บุญนฤธี ตร. ๗๒๐๐ นนร. นราศกัด์ิ บายคายคม นย.

๗๑๗๐ นนร. ชยัวฒิุ อคัพิน อศ. ๗๒๐๑ นนร. บญัชา มหาลาภก่อเกียรติ กล.

๗๑๗๑ นนร. ชยัสิทธ์ิ เตชะสวา่งวงศ์ นว. ๗๒๐๒ นนร. ปกรณ์ รัตนครีพ กล.

๑๑๙



    ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๒๐๓ นนร ปฏิเวธ เรืองประกอบกิจ นว อศ ๗๒๓๔ นนร รัฐสรณ์ เกตแกว้ นว๗๒๐๓ นนร. ปฏเวธ เรองประกอบกจ นว. อศ. ๗๒๓๔ นนร. รฐสรณ เกตุแกว นว.

๗๒๐๔ นนร. ประติพทัธ์พงศ์ วงษพ์านิช นว. วฟ. ๗๒๓๕ นนร. วชิร รักทอง นว.

๗๒๐๕ นนร. ประทีป เพช็รงาม - วร. ๗๒๓๖ นนร. วรงคฤ์ทธ์ิ บุญส่งประเสริฐ นว.

๗๒๐๖ นนร. ปริญญา เอิบอาบ          ตร. วฟ. ๗๒๓๗ นนร. วรรธนะ บุญตนาชยั นว.

๗๒๐๗ นนร. ป้องราษฎร์ แยม้งามเรียบ นว. วฟ. ๗๒๓๘ นนร. วชัรพงษ์ พรมเหมา นย.ฎ

๗๒๐๘ นนร. ป่าสัก ไชยเนตร นว. ๗๒๓๙ นนร. วทิยา เฉยสอาด นว.

๗๒๐๙ นนร. ปิยณฐั สาระวงศ์ อศ. บศ ๗๒๔๐ นนร. วทิวสั เพช็รรักษ ์    ตร.

๗๒๑๐ นนร. ปิยะ โถชารี นย. ๗๒๔๑ นนร. วพิล               คงแกว้ อศ.

๗๒๑๑ นนร. ปิยะณฐั ปะโสทะกงั   ตร. วร. ๗๒๔๒ นนร. วรีชยั ครูศรี(แถมจอหอ) นว.

๗๒๑๒ นนร. เผา่พงษ์ คูณสวสัด์ิ นว. อศ. ๗๒๔๓ นนร. วฒิุชยั แกว้คาํ กล.

๗๒๑๓ นนร. พงศพ์นัธ์ุ จนัทร์สาํราญ นว. วฟ. ๗๒๔๔ นนร. วฒิุชยั ฉิมทดั นว.

๗๒๑๔ นนร. พงศศ์กัด์ิ แกว้จาํนงค์ นย. คพ ๗๒๔๕ นนร. วฒิุนนัท์ วอ่งไว นว.

๗๒๑๕ นนร. พงษศ์กัด์ิ พฤษสลุง นว. วร. ๗๒๔๖ นนร. ศกัด์ิอนนัต ์   พนัธ์พิพฒัไพบูลย์ นว.

๗๒๑๖ นนร. พงษศิ์ริ พิทกัษ ์         ตร. วฟ. ๗๒๔๗ นนร. ศุภวชัช์ เดชาสกลุ กล.

๗๒๑๗ นนร. พจน์พิชยั สุ่นปาน นว. วฟ. ๗๒๔๘ นนร. เศรษฐวฒิุ หงษส์วสัด์ิ นว.

๗๒๑๘ นนร. พยงุศกัด์ิ รูขะจี นย. วฟ. ๗๒๔๙ นนร. สุกลภาคย์ ขนิษฐกลุ นว.

๗๒๑๙ นนร. พรรษวฒิุ พิมลบุตร นว. บศ ๗๒๕๐ นนร. สมภพ ศฤงคส์วสัด์ิ  ตร.

๗๒๒ นนร พลชยั โชติการ นว วฟ ๗๒๕ นนร สัมพนัธ์ กนัฮ นว๗๒๒๐ นนร. พลชย โชตการ นว. วฟ. ๗๒๕๑ นนร. สมพนธ กนฮะ นว.

๗๒๒๑ นนร. พนัธกานต์ จิตรอกัษร นย. วฟ.๗๒๕๒ นนร. สืบสกลุ คอนเอม นว.

๗๒๒๒ นนร. พิสุทธ์ิศกัด์ิ สุพยากรณ์ นย. วฟ. ๗๒๕๓ นนร. สุทธิพงษ์ ศรีอินทรสุทธ์ิ กล.

๗๒๒๓ นนร. พีรพงษ์ พลูศิริ นย. วฟ. ๗๒๕๔ นนร. สุปรีด์ ตนัติตระกลู นว.

๗๒๒๔ นนร. เพรียวพนัธ์ เกียรติมีผล นว. วร. ๗๒๕๕ นนร. สรพงค์ ยอดเจริญ นว.๗๒๒๔ นนร. เพรยวพนธุ เกยรตมผล นว. วร. ๗๒๕๕ นนร. สุรพงค ยอดเจรญ นว.

๗๒๒๕ นนร. ภราดร เขม็พิลา นย. วฟ. ๗๒๕๖ นนร. สุรัตน์ ทรงทิพย์ นย.

๗๒๒๖ นนร. ภาณุกร วฒันจงั กล. วฟ. ๗๒๕๗ นนร. สุวทิย์ กลว้ยหอม นว.

๗๒๒๗ นนร. ภานุวตั เลิศมาลยัมาลย์ นว. วร. ๗๒๕๘ นนร. โสภณ โกวทิอิสริยะ นว.

๗๒๒๘ นนร. ภารดร เกิดแจง้ นว. คพ ๗๒๕๙ นนร. อดิเทพ วเิศษ นว.

๗๒๒๙ นนร. เมธาวี หิรัญมูล นว. วฟ. ๗๒๖๐ นนร. อนนัตเ์ดช จูเซียน นว.

๗๒๓๐ นนร. ยศพล สาโรจน์ นว. วฟ. ๗๒๖๑ นนร. อนุมติั สิทธิโห กล.

๗๒๓๑ นนร. ยทุธนา บุบผา นย. คพ ๗๒๖๒ นนร. อรรถกฤต จิตตแ์จง้ นว.

๗๒๓๒ นนร. รัฐ กาญจนโชติ นว. บศ ๗๒๖๓ นนร. อริยะ ชูสุวรรณ นว.

๗๒๓๓ นนร. รัฐเขต รัศมี นว. ๗๒๖๔ นนร. อลงกต หนูสันเทียะ นว.

๑๒๐



๗๒๖๕ นนร. อวรุิทธ มณีสร นว. ๗๒๙๔ นนร. ณฏัฐพล หิรัตนพนัธ์ุ นว.

๗๒๖๖ นนร. อคัรินทร์ จนัทรภกัดี นว. ๗๒๙๕ นนร. ณฐักฤษณ์(ธรรมปพน)  ชวงฉํ่า่ ตร.

๗๒๖๗ นนร. อศัวนิ อุยสีรักษ์ นว. ๗๒๙๖ นนร. ตรีวฒิุ อนุรักษบ์ณัฑิต กล.

๗๒๖๘ นนร. อิศรานนท์ พนัธ์ทอง กล. ๗๒๙๗ นนร. ทวศีกัด์ิ เหลือสิน นว.

๗๒๖๙ นนร. อิสระพงษ์ นิตยกตติิ นว. ๗๒๙๘ นนร. ทศพล        ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม นว.

๗๒๗๐ นนร. เอกพงศ์ ชูศรี กล. ๗๒๙๙ นนร. ธนพงษ(์พงศกร) สายศรี นว.

๗๒๗๑ นนร. เอกรัฐ อรุณ ตร. ๗๓๐๐ นนร. ธนวฒัน์ เตียวกจิ นว.

๗๓๐๑ นนร. ธนวชิญ์ สหวศิิษฏ์ นว.

๗๓๐๒ นนร. ธนานนัท์ ธาํรงมาศ(ฉายเชิด) กล.

๗๒๗๒ นนร. กฤษณพร จนัทร์ยม้ิ นว. ๗๓๐๓ นนร. ธรณินทร์ คชเสนี นว.
๗๒๗๓ นนร. กฤษณพร เนตรประภา นว. ๗๓๐๔ นนร. ธีระพล เหรียญบุบผา นว.

๗๒๗๔ นนร. กฤษณ์ภพ อุบลเทพชยั กล. ๗๓๐๕ นนร. ธีริน เขียวเปลือง้ นว.

๗๒๗๕ นนร. กวศิ พนัธ์ุเอ่ียม นว. ๗๓๐๖ นนร. นทีรัฐ หม่ืนศรี กล.

๗๒๗๖ นนร. กงสดาลั สุจเร นว. ๗๓๐๗ นนร. บณัฑิต อารีรอบ นว.

๗๒๗๗ นนร. กตติพงษ์ิ กอบการ นย. ๗๓๐๘ นนร. ปวณิ กลขนุทด นว.

๗๒๗๘ นนร. กตติศกัดิิ ์ ขนุณิรงค์ นว. ๗๓๐๙ นนร. พงศพิ์ทกัษ์ บุญบาํรุง ตร.

๗๒๗๙ นนร. กศุลิน สุนทรศารทูล กล. ๗๓๑๐ นนร. พรรษ ศุขสวสัดิ ณ อยธุยา์ นย.

๗๒๘๐ นนร. ขวญัใจ เครือวลัย์ นว. ๗๓๑๑ นนร. พร้อมเพื่อน แตงนารา นว.

๗๒๘๑ นนร. คมัภีร์ เน่ืองจาํนงค์ นว. ๗๓๑๒ นนร. พลเทพ สุขอุดม นว.

๗๒๘๒ นนร. จรรษณะ อุยยะพฒัน์ นย. ๗๓๑๓ นนร. พสธร มาป้อง นว.

๗๒๘๓ นนร. จกัรกฤษ วงักรานต์ นว. ๗๓๑๔ นนร. พีรพฒัน์ วาณิชยชาติ นว.

๗๒๘๔ นนร. จิรวฒัน์ แกวบวั้ นว. ๗๓๑๕ นนร. พีระพฒัน์ ถนอมวงษ์ -

๗๒๘๕ นนร. จิรวฒัน์ ตงัใจ้ กล. ๗๓๑๖ นนร. พทุธิคุณ แสงทอง นย.

๗๒๘๖ นนร. จิราภิวฒัน์ หิรัญเรือง กล. ๗๓๑๗ นนร. ภาณุพงศ์ จาํเริญวงศ์ นว.

๗๒๘๗ นนร. จีรยทุธ์ ออนทอง ่ ตร. ๗๓๑๘ นนร. ภานุวฒัน์ โฉมยงค ์ ตร.

๗๒๘๘ นนร. เจนยทุธ ภิบาลวงษ์ นว. ๗๓๑๙ นนร. ภมิู ภมูมะภติู นว.

๗๒๘๙ นนร. เจริญฤทธ์ิ มารัตนะ นว. ๗๓๒๐ นนร. ภมิูวฒิุ อมาตยกลุ นว.

๗๒๙๐ นนร. ใจเพชร เอ่ียมละออ นว. ๗๓๒๑ นนร. ภษิูต (อครเดชน์) ภทูอง ตร.

๗๒๙๑ นนร. ชนะพล ฉินนะโสต นว. ๗๓๒๒ นนร. เมธสั บุญศรี กล.

๗๒๙๒ นนร. ชลวทิย์ ไตรยพื์ชน์ นว. ๗๓๒๓ นนร. โยธิน สินภกัดี นย.

๗๒๙๓ นนร. ณภทัร ตีระพฤติกลุชยั กล. ๗๓๒๔ นนร. รัฐพงศ์ บุญลือ นว.

          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

พทธศักราช ุ ๒๕๔๘
( นนร.รุ่น ๑๐๓ )

๑๒๑
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๗๓๒๕ นนร. รัตนเฉลิม เฉลิมสุข กล. ตปท๗๓๕๖ นนร. อริยะ ทองมน่ั นว.

๗๓๒๖ นนร. วรงคฤ์ทธ์ิ หงส์ประสิทธ์ิ อศ. วฟ. ๗๓๕๗ นนร. อาจชวงั บา้นเกาะใต้ กล.

๗๓๒๗ นนร. วริษฐ์ วรรละออ นว. คพ. ๗๓๕๘ นนร. อานนท์ นาคประสิทธ์ิ กล.

๗๓๒๘ นนร. วรุตม์ มีสังข์ นว. วฟ. ๗๓๕๙ นนร. เอกพณ ทาํนองนาค นว.

๗๓๒๙ นนร. วริิยะ บุญสมบติั นย. คพ. ๗๓๖๐ นนร. เอกราช ดว้งอินทร์ ตร.

๗๓๓๐ นนร. วรีศกัด์ิ แกวสวาง้ ่ นว. วฟ. ๗๓๖๑ นนร. เอกลกัษณ์ วนัมหาใจ ตร.

๗๓๓๑ นนร. วรีะวฒัน์ ศิวประชากลุ ตร. วฟ. พุทธศักราช ๒๕๔๙
๗๓๓๒ นนร. ศราวฒิุ เอ่ียมสุวรรณ์ กล. คพ. (  นนร.รุ่น ๑๐๔ )

๗๓๓๓ นนร. ศลกัษณ์ ฤทธิเดช อศ. วร. ๗๓๖๒ นนร. กมล พราหมณ์แกว้ นย.

๗๓๓๔ นนร. ศาสตรา เจริญชยั นว. อศ. ๗๓๖๓ นนร. กตติกริ ทองปลอด ตร.

๗๓๓๕ นนร. ศิราวธุ วนัทองเจริญ นว. วฟ. ๗๓๖๔ นนร. กตติพลิ นวมมณีรัตน์ นว.

๗๓๓๖ นนร. ศิวะเทพ เรืองศิลป์ประเสริฐ นว. วร. ๗๓๖๕ นนร. เกยรติศกัดิี ์ (ฐกฤต) อศัวเดชาพร(ศศิรวฒิุ) นว.

๗๓๓๗ นนร. สนน่ั(ชินโชติ) จินดา นว. วฟ. ๗๓๖๖ นนร. คมสันต์ วงศก์องแกว้ นว.

๗๓๓๘ นนร. สาริษฐ สังขท์อง นย. ตปท๗๓๖๗ นนร. จกัรกฤษณ์ วงศส์วสัด์ิ ตร.

๗๓๓๙ นนร. สิทธิศกัด์ิ นพสิทธิพร นว. บศ. ๗๓๖๘ นนร. จกัรพงษ์ มนสัชยั ตร.

๗๓๔๐ นนร. สุจริต พลแกว้ นว. วร. ๗๓๖๙ นนร. จิรัฏฐ์ อมัพะเศวต กล.

๗๓๔๑ นนร. สุบรรณ สงสวสัดิ่ ์ นย. วฟ. ๗๓๗๐ นนร. เฉลิมเกยรติี นุชธุรี กล.

๗๓๔๒ นนร. สุพจน์ จินดาทิพย์ นว. วฟ. ๗๓๗๑ นนร. เชษฐรชา จนัทร์พานิช นว.

๗๓๔๓ นนร. สุรศกัด์ิ สุพฒันกลุ นว. วร. ๗๓๗๒ นนร. ฐิติวฒัน์ สุขสวสัด์ิ นว.

๗๓๔๔ นนร. สุรสิงห์ ไชยมงคล กล. คพ. ๗๓๗๓ นนร. ณภทัร บุญนรากร นว.

๗๓๔๕ นนร. สุรสิทธ์ิ กนธุั นว. คพ. ๗๓๗๔ นนร. ณฐักติ การสมวรรณ์ นว.

๗๓๔๖ นนร. สุริยนั ผลอาจ นว. วร. ๗๓๗๕ นนร. ณฐัธร ทองศุข -

๗๓๔๗ นนร. สุริยา ผลอาจ นว. คพ. ๗๓๗๖ นนร. ณฐัพงศ์ สมบูรณ์เกอื้ นว.

๗๓๔๘ นนร. สุริยา ใยออน่ นว. คพ. ๗๓๗๗ นนร. ณฐัพล กาญจน์บริรักษ์ นย.

๗๓๔๙ นนร. โสรัจ ลดเลียว้ นว. คพ. ๗๓๗๘ นนร. ณฐัอรรณพ พิบูลบุญวฒัน์ นว.

๗๓๕๐ นนร. อนุพงศ์ ศรีสงสาร นย. วฟ. ๗๓๗๙ นนร. ทวชียั(ธีรชยั) เติมมธุรพจน์ นว.

๗๓๕๑ นนร. อนุสรณ์ สมุทรกตติศกัดิิ ์ ตร. วฟ. ๗๓๘๐ นนร. ทศวชัร์ ประเสริฐ นว.

๗๓๕๒ นนร. อภิณฐั รัตนดิลก ณ ภเูกต็ นย. วฟ. ๗๓๘๑ นนร. ธงไชย บุญชยัศรี นว.

๗๓๕๓ นนร. อภินนัท์ สุขชยัศรี กล. วฟ. ๗๓๘๒ นนร. ธนกร มวงทอง่ นว.

๗๓๕๔ นนร. อรรถชยั ออมสินสมบูรณ์ ตร. วร. ๗๓๘๓ นนร. ธนชยั วยิะรันดร์ นว.

๗๓๕๕ นนร. อรรถพล พงษส์วสัด์ิ นว. วฟ. ๗๓๘๔ นนร. ธนกฤต(ธนพล) พรนิมิตร นว.

๑๒๒



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๓๘๕ นนร. ธวชัชยั เทียนบุญสง่ นว. ตปท ๗๔๑๖ นนร. วฒิุพงค์ ดีกระจาง่ อศ.

๗๓๘๖ นนร. ธาดาพงศ์ สุกสวาง่ กล. วฟ. ๗๔๑๗ นนร. ศิโรดม สนุนดี ่ ตร.

๗๓๘๗ นนร. ธานี พิมพจ์นัทร์ นว. ตปท ๗๔๑๘ นนร. สมยศ เจง้วฒันพงศ์ -

๗๓๘๘ นนร. ธีรนิธ์ิ ปัญจะ นว. วร. ๗๔๑๙ นนร. สรศกัด์ิ ไขหนู่ (สิทธิธีรกลุ) ตร.

๗๓๘๙ นนร. ธีรพนัธ์ สวยเนตรทอง นว. วร. ๗๔๒๐ นนร. สิทธิกร ขาวหิรัญ นว.

๗๓๙๐ นนร. ธีรยทุธ บุญเกดิ นว. วฟ. ๗๔๒๑ นนร. สุรเชษฐ์ รุจิระเมธี นว.

๗๓๙๑ นนร. นราเชษฐ์ วทิยด์าํรงค์ กล. วฟ. ๗๔๒๒ นนร. อธิบดี ทองเตม็ นว.

๗๓๙๒ นนร. นาวนิ คีรีเลิศ นว. วฟ. ๗๔๒๓ นนร. อธิป บุญยงค์ นว.

๗๓๙๓ นนร. นิตินนัท์ รอดทองคาํ กล. วฟ. ๗๔๒๔ นนร. อนิรุทธ์ิ สอรักษา ตร.

๗๓๙๔ นนร. นิรันดร์ พวงแกว้ - วฟ. ๗๔๒๕ นนร. อนุตร สุเมธาวฒันพงศ์ นว.

๗๓๙๕ นนร. ปดิพทัธ์ บุญยโกวทิย์ นย. วร. ๗๔๒๖ นนร. อภิชน อึงประเสริฐ้ กล.

๗๓๙๖ นนร. ประเวศ คาํแกน่ กล. วฟ. ๗๔๒๗ นนร. อภิชาติ หสัวงค์ -

๗๓๙๗ นนร. ประสงค์ แสนประสิทธ์ิ นว. วฟ. ๗๔๒๘ นนร. อรรนพ ทพัศรีลา กล.

๗๓๙๘ นนร. ปรัชญา แสงแกว้ นย. วฟ. ๗๔๒๙ นนร. อิทธิพล ชูศรี นว.

๗๓๙๙ นนร. พงศพิ์สิฐ ไลท้อง นว. วร. ๗๔๓๐ นนร. อิทศวะ นามจนัดา กล.

๗๔๐๐ นนร. พงษสิ์ทธ์ิ โรจน์บุญถึง นว. วฟ. ๗๔๓๑ นนร. เอกราช หอหุม้ ่ ตร.

๗๔๐๑ นนร. พจนินท์ ลิมปนารมณ์ ตร. วฟ. ๗๔๓๒ นนร. โอรส พทุธโค นว.

๗๔๐๒ นนร. พรพระพรหม ธรรมนิตยกลุ นว. วร. พุทธศักราช ๒๕๕๐
๗๔๐๓ นนร. พนัเลิศ พลูชวย่ นย. วฟ. (  นนร.รุ่น ๑๐๕)

๗๔๐๔ นนร. พิเชษฐ์ วชิาพร นว. วฟ. ๗๔๓๓ นนร. กฤษณ์ นาคเกดิ นย.

๗๔๐๕ นนร. ภมิู พลธรรม กล. วฟ. ๗๔๓๔ นนร. กอบกจิ สันติกลุ กล.

๗๔๐๖ นนร. ภมิูธรรม จุนเจือจาน นว. วฟ. ๗๔๓๕ นนร. กอบเดช มีเดช -

๗๔๐๗ นนร. มานพ จนัทร์เกด ิ ตร. วฟ. ๗๔๓๖ นนร. กจติพงษ์ิ ชางเกบ่ ็ กล.

๗๔๐๘ นนร. รพีภทัร โกสยะมาศ นว. ๗๔๓๗ นนร. กตติพงศ์ิ พ่ึงชมภู ตร.

๗๔๐๙ นนร. วงศกร สุขเกษม กล. วฟ. ๗๔๓๘ นนร. กตติศกัดิิ ์ พทุธิมา ตร.

๗๔๑๐ นนร. วชิรวทิย์ ใจสัตย์ นว. วฟ. ๗๔๓๙ นนร. กลุวณิ สุคนธมาน นว.

๗๔๑๑ นนร. วรยทุธ นิสสัยพนัธ์ุ นว. วร. ๗๔๔๐ นนร. เกษมสันต์ ราชโสภา ตร.

๗๔๑๒ นนร. วฒันา เพชรรัตน์ ตร. วฟ. ๗๔๔๑ นนร. เกยรติคุณี เป่ียมศรี นว.

๗๔๑๓ นนร. วติรัส สมาบติั นว. วฟ. ๗๔๔๒ นนร. ขวญัลิขิต สุวรรณชยัรบ ตร.

๗๔๑๔ นนร. วธิวนิท์ อมรสันต์ นว. วร. ๗๔๔๓ นนร. ฆโณทยั แสงเพช็ร กล.

๗๔๑๕ นนร. วศิิษฏ์ สัตยธิ์พนัธ์ นว. วร. ๗๔๔๔ นนร. จตุรงค์ ธรรมสุจิตร์ นว.

๑๒๓



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๔๔๕ นนร. จิตบุญ บุญลอย นว. วร. ๗๔๗๖ นนร. พ.พนัธ์ โตตามวงศ์ -

๗๔๔๖ นนร. เจษฎากร กาลานุกาล นว. วฟ. ๗๔๗๗ นนร. พงษพิ์พฒัน์ บูรณะบญัญติั ตร.

๗๔๔๗ นนร. ฉตัรชยั ศรีดอน กล. วฟ. ๗๔๗๘ นนร. พิชณฐั บวัเขียว นว.

๗๔๔๘ นนร. เฉลิมเกยรติี เฉ่ือยฉํ่า กล. วร. ๗๔๗๙ นนร. พิธิวฒั ทรงประดิษฐ นว.

๗๔๔๙ นนร. เฉลิมพล พละแสน - วร. ๗๔๘๐ นนร. ไพรัตน์ วลิาสมงคลชยั นว.

๗๔๕๐ นนร. ชวลัธร             จนัทร์จิตตะการ กล. วฟ. ๗๔๘๑ นนร. ภมร สายสมาน นว.

๗๔๕๑ นนร. ชยัทตั พบศิลา - วฟ. ๗๔๘๒ นนร. ภราดร สวสัดี ตร.

๗๔๕๒ นนร. ชยัธวชั วานิชกร นว. วฟ. ๗๔๘๓ นนร. ภาณุพงศ์ บุบผา นว.

๗๔๕๓ นนร. ชาตรี สิทนั นว. ๗๔๘๔ นนร. ภวูจกัร ภวูนาถนรานุบาล   นว.

๗๔๕๔ นนร. ฐิติกรณ์ เขม็ศรี กล. ๗๔๘๕ นนร. มานะ เชือเพชร้ นว.

๗๔๕๕ นนร. ณรงคก์รณ์ โมรา นว. วฟ. ๗๔๘๖ นนร. ยทุธจกัร โพธิทอง์ ตร.

๗๔๕๖ นนร. ณโรจ ศรีวชิรวฒัน์ นว. วร. ๗๔๘๗ นนร. วรวทิย์ พลูเพิม่ นว.

๗๔๕๗ นนร. ณฐักานต์ ขวญัเพช็ร นว. อศ. ๗๔๘๘ นนร. วรวฒิุ สุขยง่ิ นว.

๗๔๕๘ นนร. ดุสิต ชูชวะลิต ตร. วฟ. ๗๔๘๙ นนร. วโิรจน์ อารียวงศส์ถิตย์ นว.

๗๔๕๙ นนร. ตรีศลัย์ ชาญปรีชา นว. วฟ. ๗๔๙๐ นนร. วฒิุศกัด์ิ กตติวรัญญูิ นย.

๗๔๖๐ นนร. ตะวนั รัศมีสุรีย์ กล. วร. ๗๔๙๑ นนร. เวทิน นนัตะ๊ กล.

๗๔๖๑ นนร. ไตฝุ้่ น ดว้งกลดั กล. วร. ๗๔๙๒ นนร. ศรัณยว์ทิย์ จีระเวช ตร.

๗๔๖๒ นนร. ไตรรงค์ กลุทนาวงศ์ นว. วร. ๗๔๙๓ นนร. ศรุต พวงรักษา่ นว.

๗๔๖๓ นนร. ทรงพล มณีรอด นว. วร. ๗๔๙๔ นนร. ศิวา แสดงฤทธ์ิ นว.

๗๔๖๔ นนร. ทศพล จาํเริญทรัพย์ นว. วฟ. ๗๔๙๕ นนร. ศุภชยั ประกอบ นว.

๗๔๖๕ นนร. ธรรมกร ลีลาธนากร นว. วฟ. ๗๔๙๖ นนร. ศุภณฐั ไกรรส นว.

๗๔๖๖ นนร. ธีรกลุ จนัทรอมรพร ตร. วฟ. ๗๔๙๗ นนร. ศุภณฐั ใจขาํ นว.

๗๔๖๗ นนร. นริศ บุญทนั นว. บศ. ๗๔๙๘ นนร. สมชาย พวงมาลี่ กล.

๗๔๖๘ นนร. นวพล ภกัดิโพธิ์ ์ นว. วฟ. ๗๔๙๙ นนร. สิริพงศ์ ศรีมุกดา -

๗๔๖๙ นนร. นกัสิทธ์ิ สังขข์าว นว. วฟ. ๗๕๐๐ นนร. สุทธจินต์ ประสมสุข กล.

๗๔๗๐ นนร. นาวนิ นาระตะ๊ กล. วฟ. ๗๕๐๑ นนร. อนนท์ สุขจิตร์ นว.

๗๔๗๑ นนร. นิติ รักทอง นว. วฟ. ๗๕๐๒ นนร. อมัฤทธ์ิ ศรีระเดช นว.

๗๔๗๒ นนร. บุญญฤทธ์ิ สุขเมือง อศ. วฟ.

๗๔๗๓ นนร. บูรณ์ศกัด์ิ บุตรเนียร นว. วฟ.

๗๔๗๔ นนร. ปฏิพทัธ์ กระจางยศ่ นว. วฟ. ๗๕๐๓ นนร. กฤษฏิน โชตินอก นย.

๗๔๗๕ นนร. เพิมศกัดิ่ ์ สิริมงคลไพบูลย์ นย. วฟ. ๗๕๐๔ นนร. กตตินนัท์ิ ขนัธะวนิะหุ นย.

๑๒๔

พทธศักราช ุ ๒๕๕๑
(  นนร.รุ่น ๑๐๖)



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๕๐๕ นนร. จกัรพงศ์ สิทธิไชย นว. วฟ. ๗๕๓๖ นนร. พลากร เหลาวเิศษกลุ่ ตร.

๗๕๐๖ นนร. จิรายุ บุญมา นว. บศ. ๗๕๓๗ นนร. พชัระ รัตนกลู ตร.

๗๕๐๗ นนร. จุราพล พลูทวี นว. อศ. ๗๕๓๘ นนร. พนัเทพ โอมี ตร.

๗๕๐๘ นนร. ฉมานนัท์ บุญกนก นว. วร. ๗๕๓๙ นนร. พิจกัษณ์ พงษบุ์บผา ตร.

๗๕๐๙ นนร. เฉลิมพล สุนทรรัตน์ นว. วฟ. ๗๕๔๐ นนร. พีรวสั บวัพ่ึง นย.

๗๕๑๐ นนร. เฉลิมวฒิุ มรรคเจริญ นย. วฟ. ๗๕๔๑ นนร. ภทัรดนยั สังขสุ์ข กล.

๗๕๑๑ นนร. ชญานิน ดารายง่ิ กล. วฟ. ๗๕๔๒ นนร. ภาคภมิู อรุณศรี นย.

๗๕๑๒ นนร. ชาญณรงค์ ฑีฆายุ - วฟ. ๗๕๔๓ นนร. รัฐพล ทววีฒัน์ นว.

๗๕๑๓ นนร. ชารวี แดงใหญ่ วฟ. ๗๕๔๔ นนร. วรเดช พิพฒัน์รัตนเสรี นว.

๗๕๑๔ นนร. ฐิตวฒัน์ พศัดุรักษา กล. วฟ. ๗๕๔๕ นนร. วรพล เลิศวริิยะพงศ์ ตร.

๗๕๑๕ นนร. ฐิติกร ทองเตม็ ตร. วร. ๗๕๔๖ นนร. วฒิุพงศ์ วฒิุรณฤทธ์ิ นว.

๗๕๑๖ นนร. ณฐกร ออนนุช่ (จารุวสัตร์) นว. วฟ. ๗๕๔๗ นนร. ศุภกานต์ ธาตุอินทร์จนัทร์ กล.

๗๕๑๗ นนร. ณพวฒิุ มนตส์ัตตา นย. ตปท ๗๕๔๘ นนร. ศุภโชค บุญเครือชู นว.

๗๕๑๘ นนร. ณฐันนัท์ สุทธิกตติรัตน์ิ นย. วฟ. ๗๕๔๙ นนร. สแปม จนัทรคติ นว.

๗๕๑๙ นนร. ณฐัพงศ์ นาอุดมทรัพย์ นว. วร. ๗๕๕๐ นนร. สมประสงค์ รักเหลา่ นว.

๗๕๒๐ นนร. เดชาธร ภีมะโยธิน นว. วฟ. ๗๕๕๑ นนร. สลกัชยั ทาวธุ นว.

๗๕๒๑ นนร. ทุติยา ฉตัรตนัใจ - วฟ. ๗๕๕๒ นนร. สัณทพฒัน์ มณีเมือง ตร.

๗๕๒๒ นนร. ธนดล ฉิมทิม นว. วฟ. ๗๕๕๓ นนร. สุภทัรชยั ศิริธรรม ตร.

๗๕๒๓ นนร. ธนรัตน์ จนัทนกรณ์ นว. วฟ. ๗๕๕๔ นนร. อนุชา ชยัชมภู นว.

๗๕๒๔ นนร. ธนากร สีขาว นย. ๗๕๕๕ นนร. อมตะ เกดมีิ นย.

๗๕๒๕ นนร. ธาวพิล สัมฤทธิวงศ์์ นว. ๗๕๕๖ นนร. อรรถวทิย์ แสงทอง นว.

๗๕๒๖ นนร. นรุตม์ ศิริกณหาั ตร. ๗๕๕๗ นนร. อคัรภมิู ตน้สมบูรณ์ นย.

๗๕๒๗ นนร. บดินทร์ ศรีออน่ ตร. ๗๕๕๘ นนร. เอกพล จุลวงศ์ นว.

๗๕๒๘ นนร. บริหาร คาํนนัท์ นว.

๗๕๒๙ นนร. ปกรณ์ ศรีโสภณ นว.

๗๕๓๐ นนร. ปณทั เปียร์นนท์ กล. ๗๕๕๙ นนร. กริชติณ นนทเ์จริญ นว.

๗๕๓๑ นนร. ปณิธาน ปัตโชติชยั นย. ๗๕๖๐ นนร. กฤษฎา ศรีปริยติั นว.

๗๕๓๒ นนร. ปภณ ดีมาก นว. ๗๕๖๑ นนร. กษิดิเดช์ อยชุูม่ ่ นว.

๗๕๓๓ นนร. ปิยะณฐั เทพสืบ นว. ๗๕๖๒ นนร. กรติี ภาณุพิจารย์ นว.

๗๕๓๔ นนร. ปุริมสิทธิ โลไทยสงค์ กล. ๗๕๖๓ นนร. ขจร สมรูป ตร.

๗๕๓๕ นนร. พงษเ์ทพ สันทดั นว. ๗๕๖๔ นนร. คชกร สุดแดน นว.

พทธศักราช ุ ๒๕๕๒
( นนร.รุ่น ๑๐๗)

๑๒๕



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ

 

๗๕๖๕ นนร. คมกฤช บุญรอด นว. ๗๕๙๖ นนร. พชรมงคล เกดมณีิ นว.

๗๕๖๖ นนร. จกัรพรรษ กาหล นว. ๗๕๙๗ นนร. พลรัตน์ สิโรดม นว.

๗๕๖๗ นนร. จกัรเพชร พิศปัน้ นว. ๗๕๙๘ นนร. ภาคภมิู อินทร์พระเนตร  -

๗๕๖๘ นนร. เจตชนก วาดวารี นว. ๗๕๙๙ นนร. ภาณุพนัธ์ กองสาย กล.

๗๕๖๙ นนร. เจตน์กวี ภเูจริญยศ่ กล. ๗๖๐๐ นนร. มรกต บุญเดช นว.

๗๕๗๐ นนร. เจนยทุธ วรรณกลาง นว. ๗๖๐๑ นนร. มหคัฆพงษ์ สายสุจริต กล.

๗๕๗๑ นนร. เฉลิมชยั ศรีหะรัญ นย. ๗๖๐๒ นนร. ยทุธพร โสสิงห์ นว.

๗๕๗๒ นนร. ชญานนท์ เปรมอนนัต์ นย. ๗๖๐๓ นนร. รัฐภมิู โคตรเคร่ือง นว.

๗๕๗๓ นนร. ชนตัถพงศ์ เสืองามเอ่ียม อศ. ๗๖๐๔ นนร. วนสับดี นิมศิริ่ นว.

๗๕๗๔ นนร. ชลกร บุญเลิศ กล. ๗๖๐๕ นนร. ศตพล อนนัตศีล นว.

๗๕๗๕ นนร. ชยัชนะ วโนทยาโรจน์ ตร. ๗๖๐๖ นนร. ศรัณย์ นวมจุย้่ นว.

๗๕๗๖ นนร. ชุติพงศ์ จนัตะกลู กล. ๗๖๐๗ นนร. ศกัรินทร์ สุริยงค์ กล.

๗๕๗๗ นนร. ฐิติกร ฉนัทะสาร นว. ๗๖๐๘ นนร. ศิริศกัด์ิ เวชศาสตร์ นว.

๗๕๗๘ นนร. ณฏัฐช์นิตร เฟ่ืองฟู นว. ๗๖๐๙ นนร. สิทธินาถ คุณวฒัน์ นว.

๗๕๗๙ นนร. ณฐั ธรรมวชิยั กล. ๗๖๑๐ นนร. สุชาติ สุวพนัธ์ นว.

๗๕๘๐ นนร. ณฐัเชษฐ์ เสง่ียมพงษ์ นว. ๗๖๑๑ นนร. สุวศิน ภคพงษป์ระดิษฐ์ ตร.

๗๕๘๑ นนร. ณฐัพงษ์ อินตะ๊วงค์ นว. ๗๖๑๒ นนร. อนุทิน คงขาล อศ.

๗๕๘๒ นนร. ณฐัพล ตระกลูขนุพล นว. ๗๖๑๓ นนร. อภินนัท์ พวงแกว้ -

๗๕๘๓ นนร. ณฐัพล พรมเสนวงศ์ นว. ๗๖๑๔ นนร. อภิวฒัน์ เสทธะยะ ตร.

๗๕๘๔ นนร. ตถตา คา้ไกล กล. ๗๖๑๕ นนร. อมฤต บวัพรหมมาตร์ -

๗๕๘๕ นนร. ตนัติกร โรจนปุณยนาวนิ นว. ๗๖๑๖ นนร. อาณติั คามเขต ตร.

๗๕๘๖ นนร. เทพรัตน์ ถมฉิมพลี ตร. ๗๖๑๗ นนร. เอกชล โสดาจนัทร์ พธ.

๗๕๘๗ นนร. ธนะพล จงสุขพทัธี - ๗๖๑๘ นนร. เอกพนัธ์ ชวยเหมาะขนาด่ ตร.

๗๕๘๘ นนร. ธนทัเทพ ยาวชิยั นว. ๗๖๑๙ นนร. เอกสิทธ์ิ กนประชาั นว.

๗๕๘๙ นนร. ธิติพนธ์ ณ จนัตา ตร.

๗๕๙๐ นนร. ธีรนยั เหลาสิงห์่ นว. (  นนร.รุ่น ๑๐๘)

๗๕๙๑ นนร. นนทศกัด์ิ อกัษรศรี ๗๖๒๐ นนร. กษิกานต์ เตชะธีราวฒัน์ นว.

๗๕๙๒ นนร. นฤชิต คงสกลุ ตร. ๗๖๒๑ นนร. เกษม สุขมุาสวนิ กล.

๗๕๙๓ นนร. นิวติั เฉงไล่ ่ ตร. ๗๖๒๒ นนร. เกยรติภมิูี สุพรรณพงศ์ นว.

๗๕๙๔ นนร. พงศพ์นัธ์ แกวสาร้ ๗๖๒๓ นนร. เกยรติยศี จนัทน์แดงงาม นย.

๗๕๙๕ นนร. พงษพ์ฒัน์ จนัทร์กง กล. ๗๖๒๔ นนร. จิรายทุธ์ แกวดว้ง้ ตร.

๑๒๖

พทธศักราช ุ ๒๕๕๓



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๖๒๕ นนร ฉัตรชัย สืบสกล - ๗๖๕๖ นนร ยศพร วังแกว นว๗๖๒๕ นนร. ฉตรชย สบสกุล - ๗๖๕๖ นนร. ยศพร วงแกว นว.
๗๖๒๖ นนร. ชนินทร หมื่นหนู นว. ๗๖๕๗ นนร. ราชฤทธิ์ มีสถิตย นว.
๗๖๒๗ นนร. ฐิรวัฒน ชิณรงค นว. ๗๖๕๘ นนร. รุจา จารุการ กล.
๗๖๒๘ นนร. ณภัทร หงษทอง นย. ๗๖๕๙ นนร. รุทร บุญแสน นว.
๗๖๒๙ นนร. ณัฎฐวรุต ไชยถา กล. ๗๖๖๐ นนร. วชิรวิทย สุขพินิจ สเปนฎฐ ุ ุ
๗๖๓๐ นนร. ณัฐกร โอริส ญี่ปุน ๗๖๖๑ นนร. วรรธนะ ทาหนองบัว นย.
๗๖๓๑ นนร. ณัฐดนัย นามนารถ นว. ๗๖๖๒ นนร. วรัญู ประทุมทอง กล.
๗๖๓๒ นนร. ณัฐพล พันธุสะอาด กล. ๗๖๖๓ นนร. วัชรพล วิชา ออสเตรเลีย

๗๖๓๓ นนร. ณัฐวัฒน สุวรรณพืช กล. ๗๖๖๔ นนร. วัลลภ อัครจรรยา นย.
๗๖๓๔ นนร. ทยากร กุศลศิลปบัญชร ตร. ๗๖๖๕ นนร. วิษณุ จินาวงษ ตร.
๗๖๓๕ นนร. ทศพร ศรายุทธ นว. ๗๖๖๖ นนร. วุฒิชัย ธรรมทะโร นว.
๗๖๓๖ นนร. ทัตพงศ เทพไชย ตร. ๗๖๖๗ นนร. ศิโรจน ชุมศรี ตร.
๗๖๓๗ นนร. แทนพงศ หวังสม นว. ๗๖๖๘ นนร. ศิวัช กาญจนอุดมการ ตร.
๗๖๓๘ นนร. ธัญธวัช แกวกรรณ นว. ๗๖๖๙ นนร. ศิวัช ฟูเจริญ นย.
๗๖๓๙ นนร. นภเมธิ์ พรหมสุทธิรักษ นว. ๗๖๗๐ นนร. ศุภเกียรติ กองออน นว.
๗๖๔๐ นนร. นรเชษฐ จอกนาค นว. ๗๖๗๑ นนร. ศุภณัฐ นอยภารา นว.
๗๖๔๑ นนร. บัณฑิต สีดา นว. ๗๖๗๒ นนร. ศุภวิชญ วงศอิศเรศ อเมริกา

๗๖๔๒ นนร ปรเมษฐ กรอบเพ็ชร พธ ๗๖๗ นนร สิทธิชัย กลางพัฒนา นว๗๖๔๒ นนร. ปรเมษฐ กรอบเพชร พธ. ๗๖๗๓ นนร. สทธชย กลางพฒนา นว.
๗๖๔๓ นนร. ปรัชญาพล สัญกูล ตร. ๗๖๗๔ นนร. อมฤต สาตราวุธ นว.
๗๖๔๔ นนร. ปวรินทร อดุลยาศักด์ิ - ๗๖๗๕ นนร. อวิรุทธ ชุมเมืองปก นว.
๗๖๔๕ นนร. ปยธาดา คูหาสุวรรณ นว. ๗๖๗๖ นนร. เอกวัฒน อนอารี พธ.
๗๖๔๖ นนร. ปยะพล ธวัชสนทร ตร. พทธศักราช ๒๕๕๔. ุ .
๗๖๔๗ นนร. ปุณณรัตน ซิ้มยินดี นว.
๗๖๔๘ นนร. พงศพีระ เกียรติมีผล - ๗๖๗๗ นนร. กฤติน สังขบูรณ -
๗๖๔๙ นนร. พีรพัฒน มูลจิตร ตร. ๗๖๗๘ นนร. กวิน  สัมพันธ นว.
๗๖๕๐ นนร. ภัทร อยูสบาย กล. ๗๖๗๙ นนร. กิตติศักด์ิ  สุขพูล ญี่ปุน

ุ
(  นนร.รุ่น ๑๐๙)

๗๖๕๑ นนร. ภัทรภณ เอี่ยมพานิชกุล นว. ๗๖๘๐ นนร. คุณาธิป  หวังจิตต กล.
๗๖๕๒ นนร. ภาณุพงศ เกษมพิณ นว. ๗๖๘๑ นนร. งามพล  พันธุสวัสด์ิ -
๗๖๕๓ นนร. ภานุวัฒน ทองศิริ นว. ๗๖๘๒ นนร. จิณณวัตร  เติมเศรษฐเจริญ นว.
๗๖๕๔ นนร. ภู เครือบุญมา นว. ๗๖๘๓ นนร. ชัชฤทธิ์  ลาภักด์ิ ตร.
๗๖๕๕ นนร. มงคล พวงนอย กล. ๗๖๘๔ นนร. ชัยณรงค  เราเขตรกิจ นว.

๑๒๗



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๖๘๕ นนร ชิตพงษ ชมจิตร นว ๗๗๑๖ นนร พงศธร กือเย็น นว๗๖๘๕ นนร. ชตพงษ  ชุมจตร นว. ๗๗๑๖ นนร. พงศธร  กอเยน นว.
๗๖๘๖ นนร. ชิษณุพงศ  นิยมสิทธิ์ นว. ๗๗๑๗ นนร. พัทธ  พฤกษา นว.
๗๖๘๗ นนร. เชิดพงษ  สอนอาจ กล. ๗๗๑๘ นนร. พัทรพงศ  ชาลีรินทร กล.
๗๖๘๘ นนร. ณัฐดนัย  ดิษพงษ นว. ๗๗๑๙ นนร. พิชิตชน  นิยมจันทร นว.
๗๖๘๙ นนร. ณัฐนันทน คัมภีระพันธุ นว. ๗๗๒๐ นนร. พีระพันธุ  คําภิระแปง นว.ฐ ุ ุ
๗๖๙๐ นนร. ณัฐพงศ  จิตสุวรรณ ตร. ๗๗๒๑ นนร. ภาณุพงศ  เช้ือฉ่ําหลวง กล.
๗๖๙๑ นนร. ณัฐพงศ  พุทธศรี นว. ๗๗๒๒ นนร. ยุรนันท  มีเดช ตร.
๗๖๙๒ นนร. ณัฐพงษ  เนตรทิพย กล. ๗๗๒๓ นนร. รงคสิทธิ์  ถนอมสิน ตร.
๗๖๙๓ นนร. ณัฐวัฒน  แสงทอง กล. ๗๗๒๔ นนร. รัฐนันท  ศรีโย นว.
๗๖๙๔ นนร. ดิชา  ราชปาลวงศ นว. ๗๗๒๕ นนร. รัตนสินทร  สุวรรณ ออสเตรเลีย

๗๖๙๕ นนร. ตันติกร  เริงพิทักษ พธ. ๗๗๒๖ นนร. ฤทธิชัย  นันตา กล.
๗๖๙๖ นนร. ติณณภพ  จันทรเสนา ตร. ๗๗๒๗ นนร. ลัทธพล  อุนศิริ นย.
๗๖๙๗ นนร. ทศพล    พงศไพศาลศรี นว. ๗๗๒๘ นนร. วรัญู  ภูยอย นว.
๗๖๙๘ นนร. ทินภัทร  นาคา นว. ๗๗๒๙ นนร. วรุณ  งานขยัน นว.
๗๖๙๙ นนร. เทียนเทพ  บุญโชควิทูร นว. ๗๗๓๐ นนร. วสุ  บัวจีน ตร.
๗๗๐๐ นนร. ธนภัทร  เจริญสุข นว. ๗๗๓๑ นนร. วัชรวัชร  พันธุพล นว.
๗๗๐๑ นนร. ธนรัฐ ศรีสงคราม ตร. ๗๗๓๒ นนร. วิชาญ  จุติพิมาน นว.
๗๗ ๒ นนร ธนสร เสียงใส กล ๗๗ นนร วิชานันท ศรีเกษ นว๗๗๐๒ นนร. ธนสร เสยงใส กล. ๗๗๓๓ นนร. วชานนท  ศรเกษ นว.
๗๗๐๓ นนร. ธนาพล  แสนทวีวัฒน กล. ๗๗๓๔ นนร. วิทธวัฒน  ออนเลิศ ตร.
๗๗๐๔ นนร. ธรรมปพน  ปรีชารณเสฏฐ นว. ๗๗๓๕ นนร. วิสิษฏศักด์ิ สินประเสริฐ นว.
๗๗๐๕ นนร. ธิปก  เอกวิริยะเสถียร อเมริกา ๗๗๓๖ นนร. วิสุทธิ์  คําพันธุ นว.
๗๗๐๖ นนร. ธีรนันท อนสมัย นย. ๗๗๓๗ นนร. วีรศรต ถนอมวงษ อศ.๗๗๐๖ นนร. ธรนนท  อุนสมย นย. ๗๗๓๗ นนร. วรศรุต  ถนอมวงษ อศ.
๗๗๐๗ นนร. นพฤทธิ์  ทิพยากูล นว. ๗๗๓๘ นนร. ศรุต  ธรรมประทีป นว.
๗๗๐๘ นนร. นวพล  ขวัญทอง ตร. ๗๗๓๙ นนร. ศิรวิชญ  ศรีธรรมา นว.
๗๗๐๙ นนร. นิธิกร ศุภชัยศิริเรือง พธ. ๗๗๔๐ นนร. ศิรวิชญ  เหมาะสม นว.
๗๗๑๐ นนร. บรรณสรณ พวงธานี นว. ๗๗๔๑ นนร. ศิวกร  ครุฑธา กล.
๗๗๑๑ นนร. ปฏิวัติ  โลหศิริปญญา นว. ๗๗๔๒ นนร. ศุภรชัย  สินธุประสพชัย กล.
๗๗๑๒ นนร. ปพลทนัย  กําบังภัย นว. ๗๗๔๓ นนร. ศุภสัณห  สวนแกว นว.
๗๗๑๓ นนร. ปภัสร  บริบูรณมุกข นว. ๗๗๔๔ นนร. เศรษฐชัย  รัตนฉัตรชัย นว.
๗๗๑๔ นนร. ปริณฒร  บุญเก้ือหนุน กล. ๗๗๔๕ นนร. สมปรารถน  เฉลิมเกียรติ ตร.
๗๗๑๕ นนร. ปยะวุฒิ  ดวงพิบูลย กล. ๗๗๔๖ นนร. สมพล  เพ่ิมมาผล นว.

๑๒๘



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๗๔๗ นนร สริณ ปาลานสรณ สเปน ๗๗๗๖ นนร ฐิติวัฒน เอี้ยวสวรรณ นว๗๗๔๗ นนร. สรณ  ปาลานุสรณ สเปน ๗๗๗๖ นนร. ฐตวฒน เอยวสุวรรณ นว.
๗๗๔๘ นนร. สัณหณัฐ  อิสมาแอล อศ. ๗๗๗๗ นนร. ณัฐกร ต้ังพานิช นว.
๗๗๔๙ นนร. สิริธัช  มะหิงพันธ นว. ๗๗๗๘ นนร. ณัฐภัทร ขาวสะอาด นว.
๗๗๕๐ นนร. สุกฤษฏ์ิ  โพธิจาด นว. ๗๗๗๙ นนร. ณัฐภัทร ลิ่วคุณูปการ ญี่ปุน
๗๗๕๑ นนร. สุรัตน  ขําสา ตร. ๗๗๘๐ นนร. ณัฐวุฒิ เทพนิมิตร กล.ุ ฐ ุ
๗๗๕๒ นนร. อภิชา  โตโชติสิน นว. ๗๗๘๑ นนร. ตถาพร บวรสุวรรณ นว.
๗๗๕๓ นนร. อภิวิชญ  ทองเรือง นว. ๗๗๘๒ นนร. ตักเพชร ตัณฑิกุล กล.
๗๗๕๔ นนร. อัครัตน  เดชขุน นว. ๗๗๘๓ นนร. ตุลา จูขวา กล.
๗๗๕๕ นนร. อัศฆเดช  แกวเปย นว. ๗๗๘๔ นนร. ธงไท เจริญพาศ นว.
๗๗๕๖ นนร. อิทธิ  อินณรงค นว. ๗๗๘๕ นนร. ธนจิต อยูสุขี นว.
๗๗๕๗ นนร. เอกชัย  ปงอ่ํา พธ. ๗๗๘๖ นนร. ธนสาร มะเด่ือ กล.
๗๗๕๘ นนร. เอกราช   ศรีสมภาร - ๗๗๘๗ นนร. ธนัท รัตนมาลัย กล.

๗๗๘๘ นนร. ธนา เกษแกว นว.พุทธศักราช ๒๕๕๕
๗๗๘๙ นนร. นครินทร จันทรา นว.

๗๗๕๙ นนร. กรกช นาจักร กล. ๗๗๙๐ นนร. นันทภพ แกวมณี นว.
๗๗๖๐ นนร. กฤษฎา สวัสด์ิมงคล นว. ๗๗๙๑ นนร. บริรักษ เพ่ิมผล นว.
๗๗๖๑ นนร. กัญจนกวินท พิบูลภานุวัธน ตร. ๗๗๙๒ นนร. บุรฉัตร เลี่ยมชาติ ตร.
๗๗๖๒ นนร กันตพงศ บรีรักษ นว ๗๗๙ นนร ปร ชานาถ อิสสอาด นว

(  นนร.รุ่น ๑๑๐)

๗๗๖๒ นนร. กนตพงศ บุรรกษ นว. ๗๗๙๓ นนร. ประชานาถ อสสอาด นว.
๗๗๖๓ นนร. กาจพล ใจชู กล. ๗๗๙๔ นนร. ประชุม จันทรมั่น อเมริกา
๗๗๖๔ นนร. กิตติศักด์ิ มีสุข พธ. ๗๗๙๕ นนร. ปริญญา นิยมพงษ นย.
๗๗๖๕ นนร. เกรียงศักด์ิ อุไร พธ. ๗๗๙๖ นนร. ปญจพล กาทอง สเปน
๗๗๖๖ นนร. แกวขวัญ อิ่มวิทยา นว. ๗๗๙๗ นนร. พงษโชติ เช่ือมชิต นว.๗๗๖๖ นนร. แกวขวญ อมวทยา นว. ๗๗๙๗ นนร. พงษโชต เชอมชต นว.
๗๗๖๗ นนร. ขอบเขต ศาลานอย นว. ๗๗๙๘ นนร. พชระ เทศะกรณ นว.
๗๗๖๘ นนร. จรณินท คงเพ็ชร นว. ๗๗๙๙ นนร. พริษฐ เกิดนาค นว.
๗๗๖๙ นนร. จรัสพล เพ็งกับหนู นว. ๗๘๐๐ นนร. พสิษฐ อุนทริจันทร พธ.
๗๗๗๐ นนร. จิรทีปต ฤกษสงา - ๗๘๐๑ นนร. พัชร กระจางสด ตร.
๗๗๗๑ นนร. จิรายุส บัวขม นว. ๗๘๐๒ นนร. พัทธนันท บรรเริงเสนาะ นว.
๗๗๗๒ นนร. ชนะภัย พันธนอย นว. ๗๘๐๓ นนร. พินิจ ทิพยรัตนมงคล กล.
๗๗๗๓ นนร. ญาณพัฒน รอบจังหวัด เยอรมนี ๗๘๐๔ นนร. พิริยะ จันทร นว.
๗๗๗๔ นนร. ญาณภัทร กรดดํา ตร. ๗๘๐๕ นนร. พีระพัฒน แผนเจริญ นว.
๗๗๗๕ นนร. ฐานันดร มนูจันทรัถ ตร. ๗๘๐๖ นนร. ภราดร สุขบงกช นย.

๑๒๙



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๘๐๗ นนร ภาณรักษ เข็มครฑ ออสเตรเลีย พทธศักราช ๒๕๕๖๗๘๐๗ นนร. ภาณุรกษ เขมครุฑ ออสเตรเลย

๗๘๐๘ นนร. ภาณุวัฒน ชัยสาคร ตร.
๗๘๐๙ นนร. ภานุพัฒน แสนสุข นว. ๗๘๓๗ นนร. กฤตกร                  หิรัญรัตน                    ญี่ปุน
๗๘๑๐ นนร. ภาสุ เจตินัย นว. ๗๘๓๘ นนร. กฤษฏ                    บุญศรี                         -
๗๘๑๑ นนร. มโนสิทธิ์ โตะกังวาล กล. ๗๘๓๙ นนร. กฤษตินันท            จันทรศรี                     -

พุทธศกราช ๒๕๕๖
(  นนร.รุ่น ๑๑๑)

๗๘๑๒ นนร. ยุทธพงษ พ่ึงสติ นว. ๗๘๔๐ นนร. กลวัชร                  ตาวงศ                        นว.
๗๘๑๓ นนร. ยุทธพล เสือทัพ กล. ๗๘๔๑ นนร. กวินทร                  วงศอุดม                      นว.
๗๘๑๔ นนร. รณชิต ใจเที่ยงแท ตร. ๗๘๔๒ นนร. กวีพล                    ชัยชะนะ                       นว.
๗๘๑๕ นนร. รณภพ สมอุดร นย. ๗๘๔๓ นนร. กสิณ                      สุขสง                         สเปน
๗๘๑๖ นนร. วชิรศักด์ิ ศรีเงิน กล. ๗๘๔๔ นนร. กันตณัฐ                 นัยจิต                        กล.
๗๘๑๗ นนร. วรฉัตร ขําวงษ ตร. ๗๘๔๕ นนร. กิตติกานต             เชาวโชติ                      นว.
๗๘๑๘ นนร. วรวัชร วิสุทธิทรัพย กล. ๗๘๔๖ นนร. กิตติพัฒน              ขาววิเศษ                      นว.
๗๘๑๙ นนร. วันฉัตร แสงทองศรี นว. ๗๘๔๗ นนร. กุลเชษฐ                 สืบศิริ                       นว.
๗๘๒๐ นนร. ศิรชัช จันทรสงเสริม นว. ๗๘๔๘ นนร. กุลพงศ                  วงหะกูล                       เยอรมนี
๗๘๒๑ นนร. ศิรวิทย เหลืองขม้ิน นว. ๗๘๔๙ นนร. เกษมศักด์ิ              ทิพยะวัฒน นว.
๗๘๒๒ นนร. ศิริวัฒน ตะอาจ ตร. ๗๘๕๐ นนร. เกียรติศักด์ิ             เภกะนันทน นว.
๗๘๒๓ นนร. ศิวกร ฉายา นย. ๗๘๕๑ นนร. คณิน                     พฤกษารุงเรือง นว.
๗๘๒๔ นนร ศิวรจน รัตนวิชัย ๗๘๕๒ นนร เจษฎ สัตยวงศทิพย๗๘๒๔ นนร. ศวรุจน รตนวชย - ๗๘๕๒ นนร. เจษฎ                      สตยวงศทพย -
๗๘๒๕ นนร. ศุภากร อังกินันท - ๗๘๕๓ นนร. ชนาธิป                  พูลเพ่ิม                      นว.
๗๘๒๖ นนร. สถาพร (อัครพัชร) คลังทรัพย นว. ๗๘๕๔ นนร. ชวินธร                  ลบเมฆ                         กล.
๗๘๒๗ นนร. สยาม วิรัชติ นย. ๗๘๕๕ นนร. ชัชนันท                 จุยจิตต                     พธ.
๗๘๒๘ นนร. สรรคภพ อัคราธร พธ. ๗๘๕๖ นนร. ฐาปนพงศ หนช่ืน นว.๗๘๒๘ นนร. สรรคภพ อคราธร พธ. ๗๘๕๖ นนร. ฐาปนพงศ             หนูชน                       นว.
๗๘๒๙ นนร. สุกฤษฎ์ิ กัลพัตร กล. ๗๘๕๗ นนร. ณภัทร                   ไกรฤกษ                       นว.
๗๘๓๐ นนร. เสกสรร เศษนาเวช นย. ๗๘๕๘ นนร. ณรงคธรรม           มณีนพ                         นย.
๗๘๓๑ นนร. อธิฏฐาน โพธิ์แกว นว. ๗๘๕๙ นนร. ณัฐชนน                ตรียกุล             
๗๘๓๒ นนร. อภิวัฒน ยานสุวรรณ ตร. ๗๘๖๐ นนร. ณัฐดนัย                 วันจันทึก                     ตร.
๗๘๓๓ นนร. อมรพงศ ดานปาน นว. ๗๘๖๑ นนร. ณัฐธัมม                 ประสงคสําเร็จ              นว.
๗๘๓๔ นนร. อรรถชัย อัจฉริยนิติ นว. ๗๘๖๒ นนร. ณัฐสิทธิ์                 สุขรุง                       นย.
๗๘๓๕ นนร. อรรถฐินนท แตงกูล นว. ๗๘๖๓ นนร. ดนุเดช                   จันทะวงศ                     ออสเตรเลีย

๗๘๓๖ นนร. โอฬาร เอี่ยมจํารูญ นว. ๗๘๖๔ นนร. ดารากรณ              ภักดีพงษ                     กล.
๗๘๖๕ นนร. ดุษฎี                      จันทร                         นว.

๑๓๐



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๘๖๖ นนร ธนพล จันทรเสนา ตร ๗๘๙๗ นนร รัชพล พันธสวัสด์ิ นย๗๘๖๖ นนร. ธนพล                   จนทรเสนา                  ตร. ๗๘๙๗ นนร. รชพล                    พนธุสวสด                 นย.
๗๘๖๗ นนร. ธนภณ                  อภิภัทรฐากร               ตร. ๗๘๙๘ นนร. รัตนะ                    คุมคลองโยง                  นว.
๗๘๖๘ นนร. ธนภัทร                 ศรีศรศักด์ิ                   กล. ๗๘๙๙ นนร. วสุพล                    มีรักษา                       นย.
๗๘๖๙ นนร. ธัชพล                   โชคชัยวัฒนะ              ตร. ๗๙๐๐ นนร. ศุภกานท               สุวรรณฉวี                     กล.
๗๘๗๐ นนร. ธีรพงษ                 ดีนุช                         ตร. ๗๙๐๑ นนร. ศุภโชค                  สายแสงทอง                  นว.ุ ุ
๗๘๗๑ นนร. นรวิชญ                 ฤทธิผล                        ตร. ๗๙๐๒ นนร. ศุภฤกษ                  กัลยาณจารุกร                นว.
๗๘๗๒ นนร. นัทธพงศ              เรืองผล                       กล. ๗๙๐๓ นนร. สรวิศ                     ชูช่ืน                        กล.
๗๘๗๓ นนร. นิติเกียรติ              มณีทิพย                      นว. ๗๙๐๔ นนร. สรวิศ                     อินทรประเสริฐ             นว.
๗๘๗๔ นนร. บัญชา                   อัศววารินทร                 - ๗๙๐๕ นนร. สรัล                       กูบกระบี่                     พธ.
๗๘๗๕ นนร. ปภพ                     บุญวิธวาเจริญ             นย. ๗๙๐๖ นนร. สุกฤษฏ์ิ                 ตระกูลทักษิณา              นย.
๗๘๗๖ นนร. ปรานต                 ทองไหลเลิศ                กล. ๗๙๐๗ นนร. สุรพงษ                  ศรีวัลลภ                      นว.
๗๘๗๗ นนร. ปวรุตม                 เสมอวงษ                     อเมริกา ๗๙๐๘ นนร. สุวัฒน                   ตันสกุล                       นว.
๗๘๗๘ นนร. ปุณยวีร                 เคี่ยมทองคํา                 นว. ๗๙๐๙ นนร. อธิบดี                    ทิพมะณี                       นว.
๗๘๗๙ นนร. พงศธร                  สุดลาภา                       กล. ๗๙๑๐ นนร. อนิรุธ                    ทองสีมา                       นว.
๗๘๘๐ นนร. พงศวิชญ              รุจิโยธิน                     พธ. ๗๙๑๑ นนร. อภิภัทร                  ศิริคง                        นว.
๗๘๘๑ นนร. พาทิศ                    วิสุทธิทรัพย                นว. ๗๙๑๒ นนร. อัษฎาวุธ                พุทธสอน                      นว.
๗๘๘๒ นนร. พิชุตม                ฤกษพิศุทธิ์                  นว. ๗๙๑๓ นนร. อานนท                 ชิตทัพ                        นว.
๗๘๘ นนร พิทักษ กิตติ ตร ๗๙ ๔ นนร อานันท กิมฮง กล๗๘๘๓ นนร. พทกษ                   กตต                         ตร. ๗๙๑๔ นนร. อานนท                 กมฮง                         กล.
๗๘๘๔ นนร. พีรพล                   พงษทอง                      นว. ๗๙๑๕ นนร. เอื้อการย                ผดุงกาล                       ตร.
๗๘๘๕ นนร. พีรวัส                   สุวรรณลออ                 นว. ๗๙๑๖ นนร. อธิวัฒน                 พิพิธอภินันท                 พธ.
๗๘๘๖ นนร. พีรวิชญ                 พูลแกว                       นย.
๗๘๘๗ นนร. พีรวิชญ สพิชญ นว.

พุทธศักราช ๒๕๕๗
(  นนร.รุ่น ๑๑๒)๗๘๘๗ นนร. พรวชญ                 สุพชญ                       นว.

๗๘๘๘ นนร. พูนเพ่ิม                 สมรักษ                       นย. ๗๙๑๗ นนร. ศรนรินทร      ชัยยอดพรม             อเมริกา

๗๘๘๙ นนร. ภณังกูล                 สีดาวงศ                      กล. ๗๙๑๘ นนร. นาวิก          โรงสะอาด              นว.
๗๘๙๐ นนร. ภัคพล                   สมจันทร                     นย. ๗๙๑๙ นนร. คมสัน          อภิชาติบวรวงศ        กล.
๗๘๙๑ นนร. ภัทรชนก              สุขะวรรณะ                 นว. ๗๙๒๐ นนร. ธนวัฒน        ทาวคําหลง             นว.

( ุ )

๗๘๙๒ นนร. ภาคภูมิ                 ราชเหนือ                     นว. ๗๙๒๑ นนร. ณัฐชยุตม      ชัยทนุนานนท          นว.
๗๘๙๓ นนร. ภานุพงศ               บุตรคํา                        นว. ๗๙๒๒ นนร. วิศเวศ         คุมราษี              นว.
๗๘๙๔ นนร. ภูวเดช(ชาลเดช)   โพธิ์ทอง                      นว. ๗๙๒๓ นนร. ณัฐภัทร        ทนันขัติ              เยอรมนี

๗๘๙๕ นนร. มุนิน (ศิริพงษ)     โชติโรจนอนันต (เหมือนเพ็ชร) ตร. ๗๙๒๔ นนร. ณัฐวุฒิ        บัวลอย                นย.
๗๘๙๖ นนร. รพีพงศ                 สุภัททธรรม                นว. ๗๙๒๕ นนร. รัฐศาสตร      จําปาทอง               อศ.

๑๓๑



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๙๒๖ นนร อรรถวิท มลเมือง นว ๗๙๕๖ นนร พงศธร พมวงศสําเนียง นว๗๙๒๖ นนร. อรรถวท        มูลเมอง              นว. ๗๙๕๖ นนร. พงศธร          พุมวงศสาเนยง       นว.
๗๙๒๗ นนร. จิรสกุล        บุญคํา                 นว. ๗๙๕๗ นนร. พีรณัฐ         ชนะบวรบุตร            พธ.
๗๙๒๘ นนร. สมัชญ         ไทยานนท              กล. ๗๙๕๘ นนร. บัณฑิต         แสนสุข                นว.
๗๙๒๙ นนร. อภิเศรษฐ      โกสินทร              กล. ๗๙๕๙ นนร. ภาณุวัฒน      แจมมี                ตร.
๗๙๓๐ นนร พงศธร สระแกว ตร ๗๙๖๐ นนร กรธวัช สริยะธง -๗๙๓๐ นนร. พงศธร          สระแกว               ตร. ๗๙๖๐ นนร. กรธวช         สุรยะธง              
๗๙๓๑ นนร. ราชรัชต       มีสถิตย              นว. ๗๙๖๑ นนร. อินทัช         แสงศุภกร              กล.
๗๙๓๒ นนร. กัณภัค         บุณยะประภัศร          ญี่ปุน ๗๙๖๒ นนร. สุพิชัย        อมริต                 นย.
๗๙๓๓ นนร. ชัชชัย         ตะสูงเนิน             นว. ๗๙๖๓ นนร. สมัคชัย        อัครวงศวัฒนา         นย.
๗๙๓๔ นนร. สหชาติ         ภูมิภัทรภากร          นว. ๗๙๖๔ นนร. ปภพธ          ชวนะ          ู
๗๙๓๕ นนร. จักรกฤษณ      ทองสองช้ัน            นย. ๗๙๖๕ นนร. ณัฐพล          บุญธิมา       
๗๙๓๖ นนร. ธนภัทร         ฤทธิกูล               กล. ๗๙๖๖ นนร. นัชธนวิชญ     ภาคภูมิ               กล.
๗๙๓๗ นนร. ธนวัฒน        รุจะศิริ              ออสเตรเลีย ๗๙๖๗ นนร. รัฐพงศ        อรุณคีรีโรจน         นว.
๗๙๓๘ นนร. ชลเมต (อริยธัช)   แทนฟก (ธีรอารยะรัตน)  พธ.          ๗๙๖๘ นนร. ณ พล           วัฒนราช               นว.
๗๙๓๙ นนร. จิรพงศ        อินทะนิง              นว. ๗๙๖๙ นนร. ปวเรศ          ปทุมลักษณ            นว.
๗๙๔๐ นนร. นนทพัทธ       กาวชู                 ตร. ๗๙๗๐ นนร. พีรทร          พิทักษเกียรติยศ      นว.
๗๙๔๑ นนร. จักริน         มาลัยโรจนศิริ        นว. ๗๙๗๑ นนร. ธนเดช          ไชยศรี                นว.
๗๙๔๒ นนร. รุงโรจน      สิงหคํา               ตร. ๗๙๗๒ นนร. อภินัทธ       สังวรนิตย            นว.
๗๙๔๓ นนร. นนทพัทธ       แกวเหมือน            นย. ๗๙๗๓ นนร. ศิวกร          โปแดง                นว.
๗๙๔๔ นนร. ธีระศักด์ิ     รัฒยา                 นว. ๗๙๗๔ นนร. ปฏิภาณ         บุญรักษ              นว.
๗๙๔๕ นนร. พิชญ          เฟองจันทร          นว. ๗๙๗๕ นนร. จีรศักด์ิ      อุดมสินานนท          ตร.
๗๙๔๖ นนร. ไกรวี          ภาณุพิจารย           กล. ๗๙๗๖ นนร. ตันติกร        มะลิซอน              กล.
๗๙๔๗ นนร. วรยศ           ทรงไทย                นว. ๗๙๗๗ นนร. ภูภัฎ          โรจนตระกูล           นว.
๗๙๔๘ นนร. ณัฐชัย         เหลืองอราม           อศ. ๗๙๗๘ นนร. จาตุรงค       กันธะเรียน            ตร.
๗๙๔๙ นนร. ธราทร          พัวสุวรรณ             นย. ๗๙๗๙ นนร. ณัฐภัทร        พัวเจริญเกียรติ       ตร.
๗๙๕๐ นนร. พิสิษฐ        สวางใจธรรม           สเปน ๗๙๘๐ นนร. กิตติธัช       จันทรสิงขร           นว.
๗๙๕๑ นนร. สัณหศิริ      ปริตโตทก              นว. ๗๙๘๑ นนร. สรสิช          เที่ยงตรงดี

๗๙๕๒ นนร. นภเดช          อัตตเจริญวงศ         กล. ๗๙๘๒ นนร. คําภีร         ปนเขียน             นย.
๗๙๕๓ นนร. จักราวุธ       โขขุณี                นว. ๗๙๘๓ นนร. พาณุเศรฐ       เดระดา                กล.
๗๙๕๔ นนร. ธัชพงศ        สุตันต้ังใจ           นย. ๗๙๘๔ นนร. จักรกฤษณ      สืบสกุล

๗๙๕๕ นนร. ปวิช           เดนกิจกุล            - ๗๙๘๕ นนร. กนตธร         ขาวจุย

๑๓๒



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๗๙๘๖ นนร วรพล ศีลรักษา ๘๐๑๔ นนร วรพล ลิลา พธ๗๙๘๖ นนร. วรพล           ศลรกษา ๘๐๑๔ นนร. วรพล ลลา พธ.
๗๙๘๗ นนร. วีรากร         เอกภูมิมาศ             - ๘๐๑๕ นนร. กันตินันท จิตตสงวน กล.
๗๙๘๘ นนร. ยศวัฒน        บัวกอง ๘๐๑๖ นนร. วสุพล ครุอําโพธิ์

๘๐๑๗ นนร. ณัฐพล ธิถา

๘๐๑๘ นนร เกากาญจน จินดาวงศ -

พุทธศักราช ๒๕๕๘
(  นนร.ร่น ๑๑๓) ๘๐๑๘ นนร. เกากาญจน จนดาวงศ

๗๙๘๙ นนร. ณัฐพงศ เลิศประสิทธิ์ สเปน ๘๐๑๙ นนร. รัฐนันท ดารายิ่ง
๗๙๙๐ นนร. รชฤทธิ์ จําปาหวาย เยอรมนี ๘๐๒๐ นนร. ภาคภูมิ กรอบเพ็ชร
๗๙๙๑ นนร. ณัชพล ธรรมสุวรรณ ญี่ปุน ๘๐๒๑ นนร. ทวีศักด์ิ รามนัฏ กล.
๗๙๙๒ นนร. ธีระติพงษ พันนิล ออสเตรเลีย ๘๐๒๒ นนร. ธรรศ เพียรธรรม

( ุ ๑๑ )

๗๙๙๓ นนร. เกษม วรวัฒนากุล กล. ๘๐๒๓ นนร. วรวุฒิ สุพรหมมา กล.
๗๙๙๔ นนร. มนตรี ทรัพยอดิเรก ตร. ๘๐๒๔ นนร. ครุศาสตร วงคชัย ตร.
๗๙๙๕ นนร. สุทธิกานต วันที ๘๐๒๕ นนร. ภัทรพล(ภัทรณวัฒน) พิริยะพงษพันธ กล.
๗๙๙๖ นนร. ทยากร จันทรงาม  ๘๐๒๖ นนร. ฑีรายุ จรรยโกมล กล.
๗๙๙๗ นนร. ปยวัฒน ไตรรัตนากร ๘๐๒๗ นนร. คณาวุฒิ ทองดี
๗๙๙๘ นนร. พอช นกพลับ ตร. ๘๐๒๘ นนร. วิจิตร ศิริชัยสุทธิกร
๗๙๙๙ นนร. ยศวริศ แกลวกลา กล. ๘๐๒๙ นนร. ภานุพงศ วงศภัคไพบูลย
๘๐๐๐ นนร. พีรดนย โรจนพานิช ๘๐๓๐ นนร. ศิรินทร อิสริยวงศปรีดี
๘๐๐๑ นนร. ยศภัทร กอเกียรติโกมล ๘๐๓๑ นนร. ธีระพงษ อ่ําศรี
๘๐๐๒ นนร. ณพล โกศลสุรเสนีย ๘๐๓๒ นนร. ปยบุตร สิงหน
๘๐๐๓ นนร. รัฐภูมิ จันทะสาร ตร. ๘๐๓๓ นนร. ธานาวินท ธนินทยาศักด กล.
๘๐๐๔ นนร. กิตติเดช แกวผลึก ๘๐๓๔ นนร. ณัชพล สุขนิยม
๘๐๐๕ นนร. นันทิพัฒน นิราศ ตร. ๘๐๓๕ นนร. ภูวิศ สิงหสุต
๘๐๐๖ นนร. นรภัทร ทิพยศรีราช ๘๐๓๖ นนร. สิรวิชญ จวงจรัสโรจน
๘๐๐๗ นนร. ชัชพิมุข เพ็ชรเจริญ ๘๐๓๗ นนร. โทรสาร ทําเนาว
๘๐๐๘ นนร. ตุลย มณีเมือง ตร. ๘๐๓๘ นนร. กิตติพงษ ขวัญพราย พธ.
๘๐๐๙ นนร. พิสุทธิ์ พุทธิสารชัย ๘๐๓๙ นนร. ณัฐวิชช พานครอบแกว
๘๐๑๐ นนร. กษิตินาถ บุญพันธ ตร. ๘๐๔๐ นนร. ชินวัตร พูลสุภาพ
๘๐๑๑ นนร. ภูมิทัศน ตระกูลรุง ๘๐๔๑ นนร. คชินทร บุญทรัพย
๘๐๑๒ นนร. ติณณภพ แหลมหลวง พธ. ๘๐๔๒ นนร. กานต มิ่งขวัญ
๘๐๑๓ นนร. ฉัตรแกว ทองนิล ๘๐๔๓ นนร. วีร สงเจริญ

๑๓๓



          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๘๐๔๔ นนร วรัญ สดจิตร ตร พทธศักราช ๒๕๕๙๘๐๔๔ นนร. วรญู สุดจตร ตร.

๘๐๔๕ นนร. จิรายุทธ สมสงวน
๘๐๔๖ นนร. ปฏิภาณ ชัยภักดี กล. ๘๐๗๒ นนร. ธนภัทร สุวรรณโชติ

๘๐๔๗ นนร. เศรษฐศักด์ิ จันทรา ๘๐๗๓ นนร. วัชรวีร สุขสุวรรณ เยอรมนี

๘๐๔๘ นนร ธราธร ดวงประทม ๘๐๗๔ นนร. ศมิติน กองแกว กล.

พุทธศกราช ๒๕๕๙
(  นนร.รุน ๑๑๔)

๘๐๔๘ นนร. ธราธร ดวงประทุม ๘๐๗๔ นนร. ศมตน กองแกว กล.

๘๐๔๙ นนร. ศิรวิทย นาคมุสิก ตร. ๘๐๗๕ นนร. ภูมัย รักษสุวรรณ ญี่ปุน

๘๐๕๐ นนร. จักรภพ ปราบไกรสีห ๘๐๗๖ นนร. ไตรรัตน แกวรงค จีน

๘๐๕๑ นนร. อภินันท มีความดี ๘๐๗๗ นนร. จักรภพ ทุงมน อศ.

๘๐๕๒ นนร. สหรัฐ วิชัยดิษฐ ตร. ๘๐๗๘ นนร. พีรวิชฌ คําสอนพันธ เกาหลีใตฐ ฐ
๘๐๕๓ นนร. ศิวัช สวยลํ้า  - ๘๐๗๙ นนร. ฉัตรชัย ตันหลง ตร.

๘๐๕๔ นนร. ธนวัฒน เสนาวงษ ๘๐๘๐ นนร. ธนากร แกนอินทร ตร.

๘๐๕๕ นนร. พรหมพัฒน อยูศรีสกุล กล. ๘๐๘๑ นนร. คณุตม สมานรักษ

๘๐๕๖ นนร. วีรากร ผลมาตย กล. ๘๐๘๒ นนร. พศวัฒ ฉันทนะสุขศิลป กล.

๘๐๕๗ นนร. ธนรุจ เปยมเมตตา ๘๐๘๓ นนร. รณรต ชูมณี

๘๐๕๘ นนร. ตรีชนน ปญญชุณห  - ๘๐๘๔ นนร. เจนณรงค ชนะโยธา

๘๐๕๙ นนร. ปรีชา มีสวน ๘๐๘๕ นนร. พีรวัส แกวอินทร พธ.

๘๐๖๐ นนร. นันทณัฐ ปณะวันนา ตร. ๘๐๘๖ นนร. อภิสิทธิ์ สิงหสุวรรณ กล.

๘๐๖๑ นนร. ศุภกร สืบสุทธา ๘๐๘๗ นนร. ชนกันต บุญวันท จีน

๘๐๖๒ นนร. วชร ชมะโชติ ๘๐๘๘ นนร. ชโลธร เขจรเนตร

๘๐๖๓ นนร. ณัฐพล เพ็ชรยืนยง ๘๐๘๙ นนร. กีรติ อูอุดมยิ่ง

๘๐๖๔ นนร. ทักษิณ รักบํารุงพงศ ๘๐๙๐ นนร. พงษสิทธิ ทองยอย

๘๐๖๕ นนร. ชัชชาญ มีชัย ๘๐๙๑ นนร. ธนกิจ ศรีเชียงสา

๘๐๖๖ นนร. ชนชิต ประจิมทิศ  - ๘๐๙๒ นนร. เจษฎากร อินทพงศ พธ.

๘๐๖๗ นนร. สุรนาท นิราราช  - ๘๐๙๓ นนร. บุลวัชร อภิธนาภิรักษ

๘๐๖๘ นนร. ภานุวัฒน หองแซง ตร.  - ๘๐๙๔ นนร. ชายชาญ สมชอบ

๘๐๖๙ นนร. มนตนัทธ พงษทองเจริญ ๘๐๙๕ นนร. ณภัทร อุนแกว  -

๘๐๗๐ นนร. กฤษดา บุญอิ่ม  - ๘๐๙๖ นนร. รวมพล พันธุสวัสด์ิ

๘๐๗๑ นนร. ธัชพล ศรีสุพรรณบุตร  - ๘๐๙๗ นนร. ณัฐสิทธิ์ ปริสุทธิ์สุนทร กล.

๑๓๔
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๘๐๙๘ นนร ธนาดล กลิ่นเกษม ๘๑๒๖ นนร พีรวัส เหมนแกว ตร๘๐๙๘ นนร. ธนาดล กลนเกษม ๘๑๒๖ นนร. พรวส เหมนแกว ตร.
๘๐๙๙ นนร. ชาติย นาวาวิจิต ๘๑๒๗ นนร. กวีวัฒน พูลศรี
๘๑๐๐ นนร. ปวริศ ชัยอํานาจ  - ๘๑๒๘ นนร. ชุณเกียรติ รักสนิท
๘๑๐๑ นนร. กันตพงศ ทองสังข ๘๑๒๙ นนร. ชวนกร ก่ิงกาน
๘๑๐๒ นนร. ชลวิชิต ยะราไสย ๘๑๓๐ นนร. จิระภัทร อดคําเที่ยง ตร.๘๑๐๒ นนร. ชลวชต ยะราไสย ๘๑๓๐ นนร. จระภทร อุดคาเทยง ตร.
๘๑๐๓ นนร. ณัทดรัณ คุรุวิชญา อเมริกา ๘๑๓๑ นนร. ตติย อาจศรี ตร.
๘๑๐๔ นนร. เศรษฐพงศ ปรีการ ๘๑๓๒ นนร. รักชนน คัมภิรานนท กล.
๘๑๐๕ นนร. กรกช พรมใจมั่น ๘๑๓๓ นนร. ชยิน ศรีสุข  -
๘๑๐๖ นนร. จิรพัส เกิดชัง พธ. ๘๑๓๔ นนร. ชัยวัฒน น่ิมมณีรัตน
๘๑๐๗ นนร. ชวนธร ก่ิงกาน อศ. ๘๑๓๕ นนร. อานนท บุญเลิศ กล.
๘๑๐๘ นนร. ชวรินทร แหลงสทาน ตร. ๘๑๓๖ นนร. กมล ชวงโชติ
๘๑๐๙ นนร. ณัฐนนท ควรประดิษฐ ๘๑๓๗ นนร. คุณานนต อ่ําทอง กล.
๘๑๑๐ นนร. วรชาติ พลราชม ๘๑๓๘ นนร. นนทธชา โกศัยกานนท
๘๑๑๑ นนร. วิษณุวัฒน เตบุญมี ๘๑๓๙ นนร. ชิษณุพงศ วงษแสงจันทร
๘๑๑๒ นนร. ชวัลลภ คําเบา ๘๑๔๐ นนร. วัชรพงษ คงประชาทรัพย
๘๑๑๓ นนร. พันธกานต ปรีชาวงษ ๘๑๔๑ นนร. นัฐกานต เย็นกาย
๘๑๑๔ นนร. ภัทรศักด์ิ อัศวพานิชยกุล กล. ๘๑๔๒ นนร. บรรณวิชญ มากัน ตร.
๘๑๑๕ นนร. ภาสวิชญ ยรรยงเลิศ ตร. ๘๑๔๓ นนร. คุณานนต นาคสิทธิ์ ตร.
๘๑๑๖ นนร. รัชฏะ หนันดูน ๘๑๔๔ นนร. นภัส ทาทราย
๘๑๑๗ นนร. หัตถกร นัยชิต ตร. ๘๑๔๕ นนร. ศุภณัฐ วัฒนธรรม
๘๑๑๘ นนร. ณัฐวัตร สมสงวน ๘๑๔๖ นนร. ณัชศรันณ วิชัยบุญ
๘๑๑๙ นนร. ตันติกร ชูใจ ๘๑๔๗ นนร. ปาณัสม สอนซี
๘๑๒๐ นนร. อภิมุข กลิ่นลําดวน ๘๑๔๘ นนร. กฤติน เกิดนาค  -
๘๑๒๑ นนร. พงศธร ผาสอน
๘๑๒๒ นนร. จิรชนนท คลายชัง พุทธศักราช ๒๕๖๐
๘๑๒๓ นนร. จตุรพิธ ภูระโหง
๘๑๒๔ นนร. กฤตพรต พรหมสิน กล.
๘๑๒๕ นนร. ธิติพัฒน อรุณศรี กล.

(  นนร.รุน ๑๑๕)

๑๓๕



๘๑๗๕ นนร วงศธร ลาวัลย

          ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
พทธศักราช ๒๕๖๐ ๘๑๗๕ นนร. วงศธร ลาวลย

๘๑๗๖ นนร. กิตติธัช สวางแจง
๘๑๔๙ นนร. ศไนส ทําเนียบ ออสเตรเลีย ๘๑๗๗ นนร. ภวินทพล กันหามาลา
๘๑๕๐ นนร. ธงบุญ เพ็งแกว อเมริกา ๘๑๗๘ นนร. ขวัญกลา วงศหอม ตร.
๘๑๕๑ นนร ภกฤษ หมื่นหาญ ๘๑๗๙ นนร ณฐกร ศิริคําเพ็ง

พุทธศกราช ๒๕๖๐
(  นนร.รุ่น ๑๑๕)

๘๑๕๑ นนร. ภูกฤษ หมนหาญ ๘๑๗๙ นนร. ณฐกร ศรคาเพง
๘๑๕๒ นนร. พัฒนพงศ อังกลมเกลียว ญี่ปุน ๘๑๘๐ นนร. ธัชกร ขันธุปตน
๘๑๕๓ นนร. ณัฐวุฒิ อุทรส สเปน ๘๑๘๑ นนร. จีรยุทธ วงศไตรรัตน จีน
๘๑๕๔ นนร. ชนธัญ ณ สงขลา ๘๑๘๒ นนร. จารุวัฒน ตุนคํา ตร.
๘๑๕๕ นนร. พลธวัฒน ศิริรัตนากล - ๘๑๘๓ นนร. พงศกฤษณ กาญจนเสถียรนนร. พลธวฒน ศรรตนากูล นนร. พงศกฤษณ กาญจนเสถยร
๘๑๕๖ นนร. ดนุพร คงรอดเพ็ง ๘๑๘๔ นนร. รัฐพล มงคลคํานวณเขต
๘๑๕๗ นนร. ธีรจุฑา ผาสุข ๘๑๘๕ นนร. ณัฐดนัย กาญจนสิริวิโรจน
๘๑๕๘ นนร. เจริญลาภ โชติกุญชร ๘๑๘๖ นนร. อภิรักษ อินจาด
๘๑๕๙ นนร. ทินภัทร นิจสินสกุล ๘๑๘๗ นนร. จักรี กล่ินศรีสุขุ ุ
๘๑๖๐ นนร. นนทพัทธ หวลคนึง ตร. ๘๑๘๘ นนร. กิตติพล ประทุมทอง
๘๑๖๑ นนร. พีรวัส ขําอวม เยอรมนี ๘๑๘๙ นนร. ณัฐกิตต์ิ นาอุดม
๘๑๖๒ นนร. นิพนธ ปริมาส ๘๑๙๐ นนร. อิทธิพัทธ สุขกลาง
๘๑๖๓ นนร. อดิศร เจี้ยมดี ๘๑๙๑ นนร. กรณัฏฐ ทองโปรง
๘๑๖๔ นนร. สิรวิชญ งามธิติมาวงศ ตร. ๘๑๙๒ นนร. ชัยพฤกษ เช้ือฉ่ําหลวง
๘๑๖๕ นนร. นฐกร มุสิกะจินดา ๘๑๙๓ นนร. ภูมิพัฒน วิริยะเจตพงษ
๘๑๖๖ นนร. ธิบดี ชาติกิตติ ๘๑๙๔ นนร. สหกฤษฏ์ิ วงศจําปา
๘๑๖๗ นนร. ปญญา โสดา ๘๑๙๕ นนร. ชัยธวัช อักษร
๘๑๖๘ นนร. เพ่ิมพล เพียรกลา ๘๑๙๖ นนร. อาภากร เอี่ยมสําอางค
๘๑๖๙ นนร. ปลันธ โพธิ์บุญ ๘๑๙๗ นนร. ธนิน วรศักด์ินุกู
๘๑๗๐ นนร. ภิเศก ภักดีบุรีกุล ๘๑๙๘ นนร. ณัฐกมล ชิงทอง
๘๑๗๑ นนร. ดนุภัทร ศักด์ิพรหม ๘๑๙๙ นนร. สรวิชญ คีรีรัตน ตร.
๘๑๗๒ นนร. พงศพล ภิวงค ๘๒๐๐ นนร. กฤตภาส ศรีรุงเรือง
๘๑๗๓ นนร. ณัฐพงศ พันธพิกุล ๘๒๐๑ นนร. ทิพากร ชาญณรงค ตร.
๘๑๗๔ นนร. ธรณธันย เสียงสุวรรณ ๘๒๐๒ นนร. ทิวัตถ กล่ันเรืองแส

๑๓๖



ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๘๒๐๓ นนร กฤษฏ์ิ ทรัพยสกล ๘๒๓๑ นนร วิญ เมนะเสวต๘๒๐๓ นนร. กฤษฏ ทรพยสกุล ๘๒๓๑ นนร. วญู เมนะเสวต
๘๒๐๔ นนร. ณัฐพงศ ขําชูสงฆ ตร. ๘๒๓๒ นนร. ธีรดนัย สมภักดี
๘๒๐๕ นนร. นพรัตน พักใส ๘๒๓๓ นนร. คมิก สิทธิจิตต
๘๒๐๖ นนร. นนทกร ชวยบํารุง
๘๒๐๗ นนร ปณณวิชญ พฒิแสงจันทร พทธศักราช ๒๕๖๑๘๒๐๗ นนร. ปณณวชญ พุฒแสงจนทร
๘๒๐๘ นนร. สหรัตน วงคกุลพิลาศ
๘๒๐๙ นนร. ณรงคเดช แจมมี
๘๒๑๐ นนร. ศุภวิชญ เริงพิทักษ ๘๒๓๔ นนร. ธนกร นิธิอนันต ตร.
๘๒๑๑ นนร ณัฐชนน พากเพียร ๘๒๓๕ นนร. ดํารงคฤทธิ์ เยี่ยมวัฒนา

พุทธศกราช ๒๕๖๑
(  นนร.รุ่น ๑๑๖)

นนร. ณฐชนน พากเพยร ฤ
๘๒๑๒ นนร. วิศววิท แสงทอง ๘๒๓๖ นนร. กฤษณพงศ อินบัว ออสเตรเลีย
๘๒๑๓ นนร. อลงกร กลั่นสกุล ๘๒๓๗ นนร. กฤตไนย นิรภัยวงศ
๘๒๑๔ นนร. เตชิต วังตาล ๘๒๓๘ นนร. ศาครินทร จูคํานึง ญี่ปุน
๘๒๑๕ นนร. ชัชพงษ โพธิ์ทอง ๘๒๓๙ นนร. สุทธิภัทร มวงนา อเมริกา ๖๓ุ
๘๒๑๖ นนร. อัศวชัย พิศาลสาสน ตร. ๘๒๔๐ นนร. ฐาณัฐกูร อึ้งโชควัฒนา
๘๒๑๗ นนร. อธิปตย สังวาลยเพ็ช ๘๒๔๑ นนร. วิษณุ ถาวรวงษ สปจ. ๖๓
๘๒๑๘ นนร. เอกรัตน พิศนอก ๘๒๔๒ นนร. พรกยกรัย บุญสม
๘๒๑๙ นนร. กองทัพ จันทรงกุล ๘๒๔๓ นนร. อดิพงษ สงฆเจริญ สปจ. ๖๒
๘๒๒๐ นนร. เพชรระพิน อุทธิเสน ๘๒๔๔ นนร. สุรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ อเมริกา
๘๒๒๑ นนร. ธนากร แดงเอียด ๘๒๔๕ นนร. ภราดร แหวกระโทก สปจ. ๖๓
๘๒๒๒ นนร. ศักดินนท ยางแดง ๘๒๔๖ นนร. ปรัตถกร ศรีสุนารถ สปจ. ๖๓
๘๒๒๓ นนร. ชินพัฒน ลีวิโรจน ๘๒๔๗ นนร. กวิณ จริตพันธ
๘๒๒๔ นนร. นิพนธ ประดา ตร. ๘๒๔๘ นนร. สันติพร วงษไพบูลย
๘๒๒๕ นนร. กฤตเมธ กาญจนะ ๘๒๔๙ นนร. กฤษฎา ปานแจม
๘๒๒๖ นนร. ภาณุพงษ เจริญพร ๘๒๕๐ นนร. ชิติพัทธ มาศรี ออสเตรเลีย ๖๓
๘๒๒๗ นนร. พระนาย ดาวสุข ๘๒๕๑ นนร. ทินภัทร โพธิ์ปาน ญี่ปุน ๖๓
๘๒๒๘ นนร. ยศกร ปยะนันท ตร. ๘๒๕๒ นนร. ภัคคพล อธิเสรีรัตน
๘๒๒๙ นนร. วรุตม ขําญาติ ๘๒๕๓ นนร. ศุภากร เจนจบสกลกิจ
๘๒๓๐ นนร. บารมี ศรีสุวรรณ ๘๒๕๔ นนร. รัชภัฏ สุทธิวัฒนะ

๑๓๗



ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๘๒๕๕ นนร จารเดช เข็มทอง ๘๒๘๓ นนร สรเกียรติ ศรีพลไกร๘๒๕๕ นนร. จารุเดช เขมทอง ๘๒๘๓ นนร. สุรเกยรต ศรพลไกร
๘๒๕๖ นนร. ปกรณ รื่นรมย ๘๒๘๔ นนร. สรวิชญ สวัสด์ิรักษกุล
๘๒๕๗ นนร. ชลพิภพ วัยเจริญ ๘๒๘๕ นนร. สหรัฐ อินทรโสภา
๘๒๕๘ นนร. กฤษฎา หอมอม สปจ.๖๓ ๘๒๘๖ นนร. รุงโรจน ชุติมาอนันตกุล
๘๒๕๙ นนร วรปรัชญ โปธินันท ๘๒๘๗ นนร เฉลิมยศ ทองอย๘๒๕๙ นนร. วรปรชญ โปธนนท ๘๒๘๗ นนร. เฉลมยศ ทองอยู
๘๒๖๐ นนร. กริชเพชร หงษภักดี ๘๒๘๘ นนร. พงศกร สะแหละ ตร.
๘๒๖๑ นนร. ภาณุพงศ เครือชะเอม ๘๒๘๙ นนร. ณฐนน สมเช้ือ ตร.
๘๒๖๒ นนร. ธนากร ไสวดี ๘๒๙๐ นนร. ตรีทเศศ สังฆมิตกล
๘๒๖๓ นนร. ธนพล คูเจริญ ๘๒๙๑ นนร. พรพิพัฒน หาสินู ญ
๘๒๖๔ นนร. ชัชนันท  สืบสายเผาพันธุ ๘๒๙๒ นนร. ชลันธร เอียงผาสุข
๘๒๖๕ นนร. สิรภพ คงเพชรศักด์ิ ๘๒๙๓ นนร. พันธกานต เตชะเจริญวงศ
๘๒๖๖ นนร. ณัฐพัฒน ขําชู ตร. ๘๒๙๔ นนร. อดิเทพ เพชรสุวรรณ
๘๒๖๗ นนร. ศุภวิชญ กลอมแกว ๘๒๙๕ นนร. จิตรประดิษฐ พิกุลทองุ ญ ุ
๘๒๖๘ นนร. วิริยะ ผาสุข ๘๒๙๖ นนร. ณัชพล รังสิยานนท
๘๒๖๙ นนร. พงศกร ใจมนต ๘๒๙๗ นนร. กฤษณโชติ เอื้อวงษประเสริฐ ตร.
๘๒๗๐ นนร. ธีรภัทร รอดยินดี ๘๒๙๘ นนร. อิทธิ์ธนทัต กันธิยะกิตติกร
๘๒๗๑ นนร. ธัญภัทร บุญเกษม ๘๒๙๙ นนร. จุลจิตต ซิมฟา
๘๒๗๒ นนร. รัตตัญู มนตรี ๘๓๐๐ นนร. ศุภวิชญ ปยสันท สปจ. ๖๓
๘๒๗๓ นนร. ยุทธภูมิ สายสิญจน ตร. ๘๓๐๑ นนร. อธิคมา ดีสนธิโชติ
๘๒๗๔ นนร. ภูรี นอยมวง ๘๓๐๒ นนร. ณัฐวัตร เขียดช่ืน
๘๒๗๕ นนร. ธนาพงศ นาถุงคํา ๘๓๐๓ นนร. อนพัทย งามดี
๘๒๗๖ นนร. ศุภณัฐ เกียรติกอง ๘๓๐๔ นนร. ธนภูมิ รักช่ืน
๘๒๗๗ นนร. สิรวิชญ สิทธินันทน ๘๓๐๕ นนร. พงศราชย กลับอําไพ ตร.
๘๒๗๘ นนร. ชวกร เรืองวัฒกี ๘๓๐๖ นนร. พัชรพล นอยทาทอง
๘๒๗๙ นนร. ณัฐวุฒิ สุธาทรัพย ๘๓๐๗ นนร. ภาณุพงศ ชูช่ืน
๘๒๘๐ นนร. คุณากร ฟูธรรม ๘๓๐๘ นนร. ธเนศพล ทองเจิม ตร.
๘๒๘๑ นนร. ศิวกร ศรีสุวรรณ ๘๓๐๙ นนร. พุฒิพงศ บุตะเขียว ตร.
๘๒๘๒ นนร. อธิป เกตุนวล ๘๓๑๐ นนร. วิศรุต ไกวัลวิศรุต

๑๓๘



ทาํเนียบนักเรียนนายเรือ
๘๓๑๑ นนร ชิษณพงศ มาให ๘ ๖ นนร ชานนท เพชรพิมานสมทร๘๓๑๑ นนร. ชษณุพงศ มาให ๘๓๓๖ นนร. ชานนท เพชรพมานสมุทร
๘๓๑๒ นนร. นิติธร แสงแกว ๘๓๓๗ นนร. พีรพัฒน สัตตะรัตนะ
๘๓๑๓ นนร. สุวัชรพงศ สําเภาพร ๘๓๓๘ นนร. ชยุต งอนรถ ตร.
๘๓๑๔ นนร. ธนวุธ เวชสงเคราะห ๘๓๓๙ นนร. ประมุขมนต เผาเพ็ง
๘๓๑๕ นนร ศศิศ วิมลจิตร ๘๓๔๐ นนร นําชัย กังวาฬ๘๓๑๕ นนร. ศศศ วมลจตร ๘๓๔๐ นนร. นาชย กงวาฬ
๘๓๑๖ นนร. จารุกมล นอยเจริญ ๘๓๔๑ นนร. กัมพล นะสีหโต
๘๓๑๗ นนร. ณภัทร พัฒนมณี ๘๓๔๒ นนร. รุงโรจน พัศดารักษ
๘๓๑๘ นนร. อัชฌพันธ เซ็นพานิช ๘๓๔๓ นนร. ณัฐชิต ต้ันไทย
๘๓๑๙ นนร. ภูวนาถ พ่ึงพุม ๘๓๔๔ นนร ธนชิต ต้ันไทยู ุ ๘๓๔๔ นนร. ธนชต ตนไทย
๘๓๒๐ นนร. ศุภคณาวุฒิ ภูเจริญ ๘๓๔๕ นนร. กลาเกียรติ สหฤทานันท
๘๓๒๑ นนร. ปริญ วงศไทย ๘๓๔๖ นนร. เกียรติภูมิ อาจหาญ
๘๓๒๒ นนร. พีรดนย กลิ่นหมน ๘๓๔๗ นนร. ณัฐสิทธิ์ ขันธรักษ
๘๓๒๓ นนร. ปธานิน สูนนาดํา ๘๓๔๘ นนร. นําชัย ไชยนาู
๘๓๒๔ นนร. คุณานนต งามโพธิ์ทอง ๘๓๔๙ นนร. พสิษฐ พฤกษวัฒนากุล

๘๓๕๐ นนร. อัครพล ทองแถว
๘๓๕๑ นนร. ณัฐพงศ ภักดีบุญ
๘๓๕๒ นนร. กษิด์ิเดช แกวสุวรรณ

พุทธศักราช ๒๕๖๒
(  นนร.รุ่น ๑๑๗)

๘๓๕๓ นนร. รัฐภูมิ เสียงประเสริฐ
๘๓๒๕ นนร. ภาสวี นอยจํารัส ๘๓๕๔ นนร. ศุภณัฐ ภักดีณรงค
๘๓๒๖ นนร. รัฐนันท เอี่ยมตระกูล ๘๓๕๕ นนร. ชลธวัช อยูดี
๘๓๒๗ นนร. เขมทัต อิ่นแกวนาน ๘๓๕๖ นนร. ปฏิภาณ หงษเจริญ
๘๓๒๘ นนร. พชร กนิษฐ ๘๓๕๗ นนร. ธัมมา ฉายศรี
๘๓๒๙ นนร. ธนพล ชุมเเจม ๘๓๕๘ นนร. สรวิชญ ใหมชุม
๘๓๓๐ นนร. วิกรม อุดมชนะรุงโรจน ๘๓๕๙ นนร. ญาณวิชญ จิตตรัตน
๘๓๓๑ นนร. วิรุฬหรชฏ นาคออน ๘๓๖๐ นนร. ณัฐพล สมหวัง
๘๓๓๒ นนร. ธนกร สะสม ๘๓๖๑ นนร. วรัญชัย บุญมาภิ ตร.
๘๓๓๓ นนร. ธนกฤต ชินธนเศรษฐ ๘๓๖๒ นนร. ศกุนต ทองหิน
๘๓๓๔ นนร. อัชฌา ดาษพันธ ๘๓๖๓ นนร. กมนนัช ทองจันทร
๘๓๓๕ นนร. กฤตภาส กนะกาศัย ๘๓๖๔ นนร. นิธิ อานโพธิ์ทอง

๑๓๙



ทําเนียบนักเรียนนายเรือ

พุทธศักราช ๒๕๖๐๘๓๖๕ นนร. ณภทัรพงศ์ เนืองจาํนงค์ ๘๓๙๕ นนร. พฒันศกัดิ มะโนนอ้ม

๘๓๖๖ นนร. ภานุพงศ์ มาตรโคง้ ตร. ๘๓๙๖ นนร. อธิวฒัน์ จิตรเสรีพงศ์

๘๓๖๗ นนร. ณฐัสิทธิ ราตรี ๘๓๙๗ นนร. ธชัชา ใจเสน

๘๓๖๘ นนร. รังสิยากร ทองอุ่นเรือน ๘๓๙๘ นนร. ณฐัยศ ววิฒัน์รัตนกลุ

๘๓๖๙ นนร. ภูรี กลมเกลียว ๘๓๙๙ นนร. เตชยตุม์ พลบัทอง

๘๓๗๐ นนร. พิชิตชยั ปินทอง ๘๔๐๐ นนร. ณฐักิตติ กิจคณะ

๘๓๗๑ นนร. มนชิต อิมปราง ตร. ๘๔๐๑ นนร. คณิน หนูสุทธิ ตร.

๘๓๗๒ นนร. ศกัดิพฒัน์ โชติสุวรรณ์ ๘๔๐๒ นนร. พงศกร วโรรส

๘๓๗๓ นนร. รัฐพงศ์ พงศสุ์วรรณ ๘๔๐๓ นนร. ณภทัร วธันจิตต์

๘๓๗๔ นนร. พชรพล กรีโภค ๘๔๐๔ นนร. อาชวนิ กลินศรีสุข

๘๓๗๕ นนร. ณน มนัคง ๘๔๐๕ นนร. เจนทศัน์ วสุิทธิสมาน

๘๓๗๖ นนร. วรุตม์ วชัรสิงห์ ๘๔๐๖ นนร. พนัธวชั ดีศรี

๘๓๗๗ นนร. เกียรติภมิู นุชนุ่ม ๘๔๐๗ นนร. การัณยภาส ทรงวศิน

๘๓๗๘ นนร. อนุกูล นิมทรงประเสริฐ ๘๔๐๘ นนร. วรีภทัร แป้นถึง

๘๓๗๙ นนร. กษิดิเดช บุญโสภา ๘๔๐๙ นนร. สิทธา มรรคผล

๘๓๘๐ นนร. พชร ศรีอรุณ ๘๔๑๐ นนร. ณฐัวชัร์ สกลุภชุพงษ์

๘๓๘๑ นนร. ชินวตัร ชุ่มทรัพย์ ๘๔๑๑ นนร. ธราเทพ วสุิทธินนัท์

๘๓๘๒ นนร. ณฐัดนยั สมานโสร ตร. ๘๔๑๒ นนร. วรีะยทุธ เลิศลาํ

๘๓๘๓ นนร. ปรณฐั โพพา ๘๔๑๓ นนร. ณภทัร มณีเศียร

๘๓๘๔ นนร. ณฐัวฒัน์ ผูพ้ฒัน์

๘๓๘๕ นนร. ธนวฒัน์ มูลสาร

๘๓๘๖ นนร. ธนดล สวนทอง

๘๓๘๗ นนร. กีรติฐิกาล แกว้สี ตร. ๘๔๑๔ นนร. จกักาย หล่อยดา

๘๓๘๘ นนร. ชยัชนะ พิศเพง็ ๘๔๑๕ นนร. อภิรัตน์ อปุอินทร์

๘๓๘๙ นนร. ไรวนิทร์ กรวร์ีปภาวทิย์ ๘๔๑๖ นนร. วสุพล วชิาบาล

๘๓๙๐ นนร. เตชพฒัน์ คาํวงศ์ ตร. ๘๔๑๗ นนร. ณฐัรัฐ ธิป้อ

๘๓๙๑ นนร. คณาธิป แกว้มรกต ๘๔๑๘ นนร. นนัทวฒัน์ พลูพุทธพงษ์

๘๓๙๒ นนร. ชยภทัร ชา้งชาวนา ตร. ๘๔๑๙ นนร. ณฐัชนน คนใหญ่

๘๓๙๓ นนร. ชนกชน ยงิธนนนัต์ ตร. ๘๔๒๐ นนร. สหัสวรรษ นุ่นเกิด

๘๓๙๔ นนร. ศุภกฤต พฒันกุล ๘๔๒๑ นนร. ภวนิท์ สิรินภาพฒัน์

๑๔๐

พุทธศักราช ๒๕๖๓

(  นนร.รุ่น ๑๑๘)



ทําเนียบนักเรียนนายเรือ

พุทธศักราช ๒๕๖๐๘๔๒๒ นนร. ปุญระพี ประกิจ ๘๔๕๒ นนร. วรปรัชญ์ โพธิยอ้ย

๘๔๒๓ นนร. ดนย์ ทองจนัทร์ ๘๔๕๓ นนร. บุญฤทธิ พรหมดิสาร ตรน.

๘๔๒๔ นนร. ณฐัสวสัดิ พอ่ไชยราช ๘๔๕๔ นนร. ปกรณ์ชยั คาํบนัเทิง

๘๔๒๕ นนร. กมัพล เจียมไพจิตร ๘๔๕๕ นนร. เปรม อุดมวงษ์

๘๔๒๖ นนร. ฟารุก จินเดหวา ๘๔๕๖ นนร. จีรพฒัน์ สิทธิศร

๘๔๒๗ นนร. กอ้งภพ เฟืองขจร ๘๔๕๗ นนร. ชนะชนม์ แกว้เพง็

๘๔๒๘ นนร. ณฐักิตติ สังฆตูม ๘๔๕๘ นนร. ชนสรณ์ ไขแสง

๘๔๒๙ นนร. ธนชั คนศิลป์ ๘๔๕๙ นนร. สรอรรถ เสมาวฒันกิจ

๘๔๓๐ นนร. อาณกร เกษรมาลา ๘๔๖๐ นนร. นนท์ เหมทานนท์

๘๔๓๑ นนร. พงศกร อสิพงษ์ ๘๔๖๑ นนร. ภูรินทร์ จนัทร์แพง

๘๔๓๒ นนร. อธิปัตย์ บุญประชม ๘๔๖๒ นนร. วชิรวชิญ์ สอาดดีเศรษฐพล

๘๔๓๓ นนร. ปริตต์ โพธิสุภานนัท์ ๘๔๖๓ นนร. พงศกร ฉิมตระกูล

๘๔๓๔ นนร. ศุภเดช มีพนัธ์ ๘๔๖๔ นนร. กองคลงั ธรรมเมธาพร ตร.

๘๔๓๕ นนร. สรวชิญ์ อกัษรทิพย์ ๘๔๖๕ นนร. ชนญัชยั เดชรักษา ตร.

๘๔๓๖ นนร. คริษฐ์ กุลฉตัรานนท์ ๘๔๖๖ นนร. ณฐัภทัร ยศพลเสนีย์

๘๔๓๗ นนร. ณภทัร อินทรักษา ๘๔๖๗ นนร. ประเดิมชยั จิตวฒันาภิรมย์

๘๔๓๘ นนร. รณกฤต จินดาชืน ๘๔๖๘ นนร. สถาพร บุญพทิกัษ์

๘๔๓๙ นนร. ณฐัวตัร เมืองโคตร ๘๔๖๙ นนร. นรเศรษฐ์ วหิคหาญ

๘๔๔๐ นนร. ธีรศกัดิ เผือกผอ่ง ตร. ๘๔๗๐ นนร. พจน์ ปุญญฤทธิ

๘๔๔๑ นนร. พชัรพล ศิริแกว้ ๘๔๗๑ นนร. กรณฐั ธนจิรกรณ์

๘๔๔๒ นนร. ชานน ทองเจียม ๘๔๗๒ นนร. วรัญ ู นุ่มนิม

๘๔๔๓ นนร. กิตติศกัดิ ผาสุข ๘๔๗๓ นนร. คณิน ครุฑธา

๘๔๔๔ นนร. ธชัชยั  บุญญ บุญญะ ๘๔๗๔ นนร. วชิญพ์ล จนัทร์ทบัทิม ตร.

๘๔๔๕ นนร. นภสัรพี สุภทัรศกัดา ๘๔๗๕ นนร. ณฐัพงศ์ แหลมมาก

๘๔๔๖ นนร. ธนาคาร สิงห์สา ๘๔๗๖ นนร. นครินทร์ พดุเกิด

๘๔๔๗ นนร. นทัธพงศ์ สุภศรี ๘๔๗๗ นนร. ชยตุพล อิทธิกรเมธา

๘๔๔๘ นนร. นนัทวตัร พมิพเ์จริญ ตร. ๘๔๗๘ นนร. ปิยวฒัน์ เจริญมรรค

๘๔๔๙ นนร. ธนวศิว์ เมธีวชัรพฒัน์ ๘๔๗๙ นนร. อธิวฒัน์ พรีะพนัธ์ุ

๘๔๕๐ นนร. สุวจิกัขณ์ เจนวาณิชยานนท์ ๘๔๘๐ นนร. ณทัชนน อาชาวฒันากร

๘๔๕๑ นนร. ยทุธนาวี ตรีสุข ๘๔๘๑ นนร. สุภกฤษฎิ จุฬาชยังาม ตร.

๑๔๑



ทําเนียบนักเรียนนายเรือ

พุทธศักราช ๒๕๖๐๘๔๘๒ นนร. ฐานิสร์ ตรีสมุทร์

๘๔๘๓ นนร. บวรภทัร อรุณรัตตโนภาส

๘๔๘๔ นนร. รุ่งเจริญชยั เเท่นคาํ

๘๔๘๕ นนร. ตะวนั เทียบฤทธิ

๘๔๘๖ นนร. ธนวฒัน์ จนัทร์เจริญ

๘๔๘๗ นนร. ภูริณฐั เพชรสุก

๘๔๘๘ นนร. ศิธา ทศัมาลา

๘๔๘๙ นนร. ศกัดิธชั บุญเจริญ

๘๔๙๐ นนร. ภาคิน วงเวยีน

๘๔๙๑ นนร. กนกพนัธุ์ ยอดแกว้

๘๔๙๒ นนร. ธนกฤต อินดีคาํ

๘๔๙๓ นนร. ธีรภทัร พนัธุสินธุ ตร.

๘๔๙๔ นนร. จกัรพรรณ์ ขาวรัตน์

๘๔๙๕ นนร. ชยวตุม์ ศรีศกัดิ

๘๔๙๖ นนร. อริยวชิญ์ เชิงทอง

๘๔๙๗ นนร. วธุโยธิน วงศช์าลี

๘๔๙๘ นนร. ภีษมินทร์ เทพบาล

๘๔๙๙ นนร. พิช ุตม์ บาํรุง

๘๕๐๐ นนร. สุรวศั อาภรณ์รัตน์

๘๕๐๑ นนร. สรวชิญ์ พงษบุ์บผา

๘๕๐๒ นนร. เนติธร สีมาอิง

๘๕๐๓ นนร. ธนพล จิรักษา ตร.

๘๕๐๔ นนร. พีรพทัธ์ ธนาพริิยะกลุ

๑๔๒

พุทธศักราช ๒๕๖๔

(  นนร.รุ่น ๑๑๙)
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