รายการสังคีตภิรมย์
1 ตอนที่ 1 เพลงทยอยนอก 3 ชั้น กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง
2 ตอนที่ 2 เพลงบุหลัน 3 ชั้น เพลงจีนแส กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง
3 ตอนที่ 3 เพลงโหมโรงจีนโล้ 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง, บรรเลง เพลงพญาโศก เดี่ยวระนาดเอก
4 ตอนที่ 4 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น เพลงจรเข้หางยาว เพลงสี่บท 3 ชั้น
5 ตอนที่ 5 เพลง โหมโรงสะบัดสะบิง้ เถา เพลงพันธุฝ์ รั่งเถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง , บรรเลง
6 ตอนที่ 6 เพลงจรเข้หางยาวเถา เพลงอาลาพระอาทิตย์ชิงดวง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสมภพ ขาประเสริฐ, บรรเลง
7 ตอนที่ 7 เพลงจาปานารีเถา เพลงจาปาทองเทศ
8 ตอนที่ 8 เพลงทยอยเขมร 3 ชั้น เพลงเขมรปากท่อ 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสมภพ ขาประเสริฐ, บรรเลง
9 ตอนที่ 9 เพลงเทพบรรทม 3 ชั้น เพลงจีนขิมเล็กเถา
10 ตอนที่ 10 เพลงภิรมย์สุรางค์เถา เพลงจีนเก็บบุบผา 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสมภพ ขาประเสริฐ, บรรเลง
11 ตอนที่ 11 เพลงโหมโรงปฐมฤกษ์ 3 ชั้น เพลงมุล่งเถา
12 ตอนที่ 12 เพลงเทพรัญจวนเถา
13 ตอนที่ 13 เพลงสุดสงวน 3 ชั้น เพลงแขกมอญ 2 ชั้น
14 ตอนที่ 14 เพลงอาเฮีย 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวมสมาน น้อยนิตย์, บรรเลง
15 ตอนที่ 15 เพลงอกทะเล 3 ชั้น เพลงเขมรสุดใจ
16 ตอนที่ 16 เพลงเขมรโพธิสัตว์ 3 ชั้น เพลงเต่ากินบักบุง้
17 ตอนที่ 17 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน เพลงพม่าห้าท่อนเถา วงโยธวาทิตกองทัพบก, บรรเลง
18 ตอนที่ 18 เพลงแสนคานึงเถา วงโยธวาทิตกองทัพบก, บรรเลง
19 ตอนที่ 19 เพลงอาถรรพ์เถา เพลงระบาลพบุรี
20 ตอนที่ 20 เพลงโอ้ลาวเถา
21 ตอนที่ 21 เพลงทยอยเขมร 3 ชั้น เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง
22 ตอนที่ 22 เพลงแขกโอด 3 ชั้น เพลงแขกไทร 2 ชั้น วงเครื่องสายปีช่ วาคณะบุญช่วย โสวัตร, บรรเลง
23 ตอนที่ 23 เพลงโหมโรงราโค 3 ชั้น เพลงแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง
24 ตอนที่ 24 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ เพลงถอนสมอเถา อุไร สินแก้ว, ขับร้อง วงเครื่องสายปีช่ วาคณะบุญช่วย โสวัตร, บรรเลง
25 ตอนที่ 25 เพลงชอป๊าด เพลงพม่าพายัพ วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต, บรรเลง
26 ตอนที่ 26 เพลงแน เพลงสองกุมารเถา
27 ตอนที่ 27 เพลงพม่ากาชับ เพลงมัณฑเลย์ วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต, บรรเลง
28 ตอนที่ 28 เพลงคะยอน เพลงกราวรามอญเถา เพลงทวายเล็ก วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต, บรรเลง
29 ตอนที่ 29 เพลงสร้อยทะแยเถา เพลงดาวกระจ่าง เพลงกะเหรี่ยงเหนือ วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต , บรรเลง

30 ตอนที่ 30 เพลงมอญบางนางเกร็ง สุดจิตต์ ดุริยประณีต, ขับร้อง เพลงพระยาแปแล (พระยาแปล) วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณ
31 ตอนที่ 31 เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เพลงมอญมอบเรือ 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต, บรรเลง
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32 ตอนที่ 32 เพลงพุง่ หอก เพลงมอญมะละแหม่ง พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง
33 ตอนที่ 33 เพลงโหมโรงรามาธิบดี 3 ชั้น เพลงมอญราดาบเถา เพลงมอญมอบเรือ
34 ตอนที่ 34 เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 3 ชั้น เพลงสุดาสวรรค์เถา เพลงราตรีประดับดาว
35 ตอนที่ 35 เพลงลาวดาเนินทรายเถา เพลงสร้อยลาปางเถา
36 ตอนที่ 36 เพลงลาวลาปางใหญ่เถา เพลงจีนเก็บบุบผาเถา
37 ตอนที่ 37 เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ 3 ชั้น เพลงชะเวดากองเถา
38 ตอนที่ 38 เพลงโหมโรงสามสถาบัน เพลงกัลยาเยี่ยมห้องเถา
39 ตอนที่ 39 เพลงเทพชาตรีเถา อนงค์ ศรีพทยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะครูบุญยง เกตุคง
40 ตอนที่ 40 เพลงบุหลันลอยเลื่อนเถา เพลงเพชรน้อยเถา
41 ตอนที่ 41 เพลงลาวเสี่ยงเทียนเถา
42 ตอนที่ 42 เพลงเขมรชนบทเถา เพลงเขมรเหลืองเถา
43 ตอนที่ 43 เพลงทยอยลาวเถา วงเครื่องสายผสมออร์แกน
44 ตอนที่ 44 เพลงมอญชมจันทร์ เพลงพม่ากล่อมพระบรรทม
45 ตอนที่ 45 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมานเถา เพลงบังใบเถา
46 ตอนที่ 46 เพลงล่องเรือเถา
47 ตอนที่ 47 เพลงครอบจักรวาลเถา
48 ตอนที่ 48 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ 3 ชั้น เพลงต่อยรูปเถา
49 ตอนที่ 49 เพลงโหมโรงม้ารา 3 ชั้น เพลงเต่าเห่ เพลงเต่ากินผักบุง้
50 ตอนที่ 50 เพลงไทยดาเนินดอย เพลงอกทะเล 3 ชั้น
51 ตอนที่ 51 เพลงลมพัดชายเขา เพลงกล่อมนารี เพลงสร้อยเพลง เพลงสมิงทอง 2 ชั้น เพลงจาปานารี 2 ชั้น
52 ตอนที่ 52 เพลงแขกปัตตานีหรือเพลงห่วงอาลัย เพลงปลาทองเถา
53 ตอนที่ 53 เพลงแขกมอญบางช้างเถา เพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น

54 ตอนที่ 54 เพลงบรรเลงภาษาต่างๆ 6 ภาษา (เพลงระบาแขก เพลงไทยสาเนียงญวน เพลงพม่าเห่ทางเกวียน) เครื่องสายไทยคณ
55 ตอนที่ 55 เพลงโหมโรงเชิดนอก 3 ชั้น เพลงเตลงรัญจวนเถา
56 ตอนที่ 56 เพลงล่องลม 3 ัชัน เพลงสี่บท 3 ชั้น เครื่องสายไทยคณะนายจงกล สุขสายชล
57 ตอนที่ 57 เพลงนกเขาขะแมร์เถา เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เครื่องสายผสมแอคคอเดียนคณะครูราพึง โปร่งแก้วงาม
58 ตอนที่ 58 เพลงสาริกาเขมรเถาออกเพลงมยุราภิรมย์ เพลงแขกโหม่งออกเพลงแขกต่อยหม้อ เลี่ยมลักษณ์ อยู่ดี, ขับร้อง
59 ตอนที่ 59 เพลงเขมรปีแ่ ก้วน้อย เพลงเขมรไทรโยค เครื่องสายผสมแอคคอเดียนคณะครูราพึง โปร่งแก้วงาม

60 ตอนที่ 60 เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม 3 ชั้น เครื่องสายผสมแอคคอเดียนคณะครูราพึง โปร่งแก้ว

61 ตอนที่ 61 เพลงเขมรปีแ่ ก้วทางธรรมดา เพลงเขมรปีแ่ ก้วทางสักวา เพลงเขมรชนบทเถา เครื่องสายผสมออร์แกนคณะครูประชิต
62 ตอนที่ 62 เพลงสุรินทราหูเถา เพลงอะแซหวุน่ กี้เถา ปีพ่ าทย์ไม้นวมคณะ ร.อ.เสนาะ หลวงสุนทร
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63 ตอนที่ 63 เพลงแขกสดายงเถา อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง
64 ตอนที่ 64 เพลงพม่าชมเดือนเถาออกท้ายเพลงมอญแปลงเถา วิมล เผยเผ่าเย็น, ขับร้อง ปีพ่ าทย์ไม้นวมคณะพินิจ ฉายสุวรรณ
65 ตอนที่ 65 เพลงแขกอาหวังเถา เพลงแขกขาว 2 ชั้น เครื่องสายผสมอุดม อรุณรัตน์
66 ตอนที่ 66 เพลงแขกกุลิบเถา เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เครื่องสายผสมประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์
67 ตอนที่ 67 เพลงไส้พระจันทร์เถา (เพลงนาคราชเถา) เพลงระบาลพบุรี
68 ตอนที่ 68 เพลงพม่าเห่เถา เพลงพม่าราขวาน ต่อพงษ์ แจ่มทวี, ขับร้อง
69 ตอนที่ 69 เพลงสอดสีเถา เพลงจาปาทองเถา ต่อพงษ์ แจ่มทวี, ขับร้อง วงมโหรีผสมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บรรเลง
70 ตอนที่ 70 เพลงโหมโรงภูมิทอง 3 ชั้น เพลงแขกขาวเถา วงมโหรีผสมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บรรเลง
71 ตอนที่ 71 เพลงแขกโอด 3 ชั้น เพลงแขกโหม่ง 2 ชั้น
72 ตอนที่ 72 เพลงทยอยในเถา ศิริ วิชเวช, ขับร้อง
73 ตอนที่ 73 เพลงบุหลันเถา วันดี พงดนตรี, ขับร้อง
74 ตอนที่ 74 เพลงแขกมอญเถา ศิริ วิชเวช, ขับร้อง
75 ตอนที่ 75 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ 3 ชั้น เพลงกล่อมนางนอนเถา เพลงกล่อมนารี 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งพาทยกุล
76 ตอนที่ 76 เพลงพันธุฝ์ รั่งเถา เพลงแมลงภูเ่ ถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งพาทยกุล
77 ตอนที่ 77 เพลงสามัคคีรวมไทยเถา เลี่ยมลักษณ์ อยู่ด,ี ขับร้อง
78 ตอนที่ 78 เพลงสุพรรณราลึกเถา เพลงพม่าเห่ 2 ชั้น
79 ตอนที่ 79 เพลงสังข์ทองตอนมณฑาลงกระท่อม มาลี เกิดผล, ขับร้อง เพลงบัวตูมบัวบานเถา บรรเลง
80 ตอนที่ 80 เพลงธรณีกันแสงเถา ออกเพลงแต่ช้าแต่
81 ตอนที่ 81 เพลงโหมโรงกระฝั่ง 3 ชั้น เพลงโสมส่องแสงเถา วงมโหรีกรมประชาสัมพันธ์, บรรเลง
82 ตอนที่ 82 เพลงตับเรื่องสังข์ทองตอนมณฑาลงกระท่อม มาลี เกิดผล, ขับร้อง
83 ตอนที่ 83 เพลงน้าลอดใต้ทรายเถา เพลงอกทะเล 3 ชั้น เลี่ยมลักษณ์ อยู่ด,ี ขับร้อง
84 ตอนที่ 84 เพลงแขกสาหร่ายเถา เพลงอาทิตย์ชิงดวงทางมอญ เลี่ยมลักษณ์ อยู่ด,ี ขับร้อง
85 ตอนที่ 85 เพลงราตรีประดับดาวเถา ออกมอญมอบเรือ
86 ตอนที่ 86 เพลงพรามณ์ดีดน้าเต้าเถา เพลงบุหลันลอยเลื่อน วงมโหรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
87 ตอนที่ 87 เพลงผกากาญจณ์เถา นิตยา แดงกูร, ขับร้อง เพลงแขกไทร 2 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
88 ตอนที่ 88 เพลงตับขอมดาดิน วงมโหรีโรงพยาบาลรามาธิบดี, บรรเลง
89 ตอนที่ 89 เพลงทยอยในเถา เพลงน้าลอดใต้ทราย 2 ชั้น วงมโหรีประสงค์ พิณพาทย์
90 ตอนที่ 90 เพลงพญาราพึง 3 ชั้น เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา เพลงเต่ากินผักบุง้
91 ตอนที่ 91 เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น เพลงสี่บทเถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่คณะนายสังเวียน เกิดผล
92 ตอนที่ 92 เพลงโหมโรงอู่ทอง 3 ชั้น เพลงเขมรเอวบางเถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่คณะนายสังเวียน เกิดผล
93 ตอนที่ 93 เพลงตับพรหมมาศ ตอนที่ 3 เพลงพวงร้อย 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสมาน น้อยนิตย์
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94 ตอนที่ 94 เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร 3 ชั้น เพลงพม่า 5 ท่อน 3 ชั้น ออกท้ายด้วยพม่าชั้นเดียว
95 ตอนที่ 95 เพลงบุหลันเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งนายสังเวียน เกิดผล
96 ตอนที่ 96 เพลงเขมรโพธิสัตว์เถา ออกท้ายเพลงเขมรใหม่ มาลี เกิดผล, ขับร้อง
97 ตอนที่ 97 เพลงพวงร้อยเถา มาลี เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่นายสังเวียน เกิดผล
98 ตอนที่ 98 เพลงมอญบางช้างเถา เพลงดอกไม้ไทรเถา เพลงพวงร้อย 2 ชั้น มาลี เกิดผล, ขับร้อง
99 ตอนที่ 99 เพลงโหมโรงภูมิทอง 3 ชั้น เพลงแขกขาวเถา
100 ตอนที่ 100 เพลงสอดสีเถา เพลงจาปาทองเถา
101 ตอนที่ 101 เพลงแสนคานึงเถา ต่อพงศ์ แจ่มทวี, ขับร้อง วงมโหรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
102 ตอนที่ 102 เพลงเชิดจีน ออกแขกบรเทศเถา
103 ตอนที่ 103 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ เพลงทยอยญวน วงอังกะลุงไผ่ทองคา
104 ตอนที่ 104 เพลงราตรีประดับดาวเถา ต่อพงศ์ แจ่มทวี, ขับร้อง วงมโหรีผสมขิมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
105 ตอนที่ 105 เพลงโหมโรงจีนโล้ 3 ชั้นออกขยะแขยง เพลงจีนขิมเล็กเถา เพลงจีนเก็บบุบผา
106 ตอนที่ 106 เพลงทยอยนอก 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต
107 ตอนที่ 107 เพลงตับอิเหนา (ตอนชมสวนเมืองหมันหยา) วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต
108 ตอนที่ 108 เพลงทยอยญวนเถา เพลงอกทะเล 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต
109 ตอนที่ 109 เพลงการะเวกเล็กเถา เพลงหงส์ทองเถา สมชาย ทับพร, ขับร้อง
110 ตอนที่ 110 เพลงแขกมอญบางช้างเถา เพลงอุศเรนเถา เพลงแมลงภูท่ องเถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะอรุณ พาทยกุล
111 ที่ 111 เพลงระบาสวัสดิรักษา เพลงเทพสร้อยสน วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
112 ตอนที่ 112 เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา ต่อพงศ์ แจ่มทวี, ขับร้อง
113 ตอนที่ 113 เพลงตับนเรศวร์ 2 ชั้น สมชาย ทัพพร เลี่ยมลักษณ์ อยู่ด,ี ขับร้อง
114 ตอนที่ 114 เพลงธรณีร้องไห้เถา อนุพงศ์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งพินิจ ฉายสุวรรณ
115 ตอนที่ 115 เพลงวิหคเหิรเถา ขวัญยืน มีสมวงศ์, ขับร้อง
116 ตอนที่ 116 เพลงอนงค์สุชาดาเถา เพลงมังกรเล่นคลื่นเถา
117 ตอนที่ 117 เพลงเงี้ยวราลึกเถา เพลงลาวสมเด็จ 2 ชั้น ดิเรก กล้าหาญ,ขับร้อง วงเครื่องสายผสมออร์แกนครูอาพัน พูนอาไภย
118 ตอนที่ 118 เพลงมังกรทองเถา จริยา เอนกศรี, ขับร้อง
119 ตอนที่ 119 เพลงต้อยตลิ่งเถา ดิเรก กล้าหาญ, ขับร้อง
120 ตอนที่ 120 เพลงนาคบริพัตรเถา เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุ ละเมียด ทับสุข, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมขิมคณะเกียรติ ดุริยาคม
121 ตอนที่ 121 เพลงจากเรื่องพญาผานองตอนเจริญวัย

122 ตอนที่ 122 เพลงพญาผานองตอนเจริญวัย แจ้ง คล้ายสีทอง สมชาย ทับพร ดวงเนตร ดุริยพันธุ์ กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง วงพีพ่

123 ตอนที่ 123 เพลงแขกกุลิต 3 ชั้น เพลงแขกขาว 3 ชั้น เพลงแขกแดง 3 ชั้น เพลงแขกอาหวัง 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมซอฝรั่งคณ
124 ตอนที่ 124 เพลงสี่บทเถา (ทางครูจางวางทัว่ พาทยโกศล) ละเมียด ทับสุข, ขับร้อง
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125 ตอนที่ 125 เพลงเขมรไทรโยค เพลงเขมรปีแ่ ก้วทางสักวา เพลงเขมรเลียบนคร 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมซอฝรั่งคณะเกียรติ ดุริย
126 ตอนที่ 126 เพลงปลาทองเถา เพลงเหราเล่นน้า

127 ตอนที่ 127 การขับเสภาเรื่องกากีตอนคนธรรพ์เย้ยพระยาครุฑ แจ้ง คล้ายสีทอง, ขับเสภา สมชาย ทับพร กัญญา โรหิตาจล, ขับ
128 ตอนที่ 128 การขับเสภาเรื่องกากีตอนลอยแพ แจ้ง คล้ายสีทอง, ขับเสภา สมชาย ทับพร กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง

129 ตอนที่ 129 เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น เพลงต้นเพลงยาว 2 ชั้น เพลงต้นตะนาว 2 ชั้น เพลงต้นบรเทศ 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวม
130 ตอนที่ 130 เพลงสิงห์โตเล่นหาง เพลงหนีเสือ เพลงเขมรไทยโยค วงปีพ่ าทย์ไม้นวมทัศนัย พิณพาทย์
131 ตอนที่ 131 เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา 3 ชั้น เพลงการะเวกเล็กเถา เครื่องสายผสมระนาดทอง
132 ตอนที่ 132 เพลงตับมอญกละ สุรางค์ ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต
133 ตอนที่ 133 เพลงสารถี 3 ชั้น เพลงพญาโศก เดี่ยวขิม ชยุดี วสวานนท์
134 ตอนที่ 134 เพลงโหมโรงนางกราย 3 ชั้น เพลงนางครวญเถา
135 ตอนที่ 135 เพลงยอเรเถา เพลงมอญล่องเรือ 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์เครื่องใหญ่ดุริยประณีต
136 ตอนที่ 136 เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา เพลงมอญยาดเล้ วงปีพ่ าทย์เครื่องใหญ่ดุริยประณีต
137 ตอนที่ 137 เพลงเก้าทัพ
138 ตอนที่ 138 เพลง แขกมอญบางขุนพรหม

139 ตอนที่ 139 เพลงราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา แจ้ง คล้ายสีทอง ดวงเนตร ดุริยพันธุ์ กัญญา โรหิตาจล สมชาย ทับพร, ขับร้อ
140 ตอนที่ 140 เพลงสมิงพระรามอาสาตอนหนีเมีย ดวงเนตร ดุริยพันธุ์ สุรางค์ ดุริยพันธุ์ นฤพนธ์ ดุริยพันธุ์ ณรงค์ รวมบรรเลง

141 ตอนที่ 141 เพลงสมิงพระรามอาสาตอนดูตัวสมิงนครอินทร์ แจ้ง คล้ายสีทอง สมชาย ทับพร กัญญา โรหิตาจล, ดวงเนตร ดุริยพ

142 ตอนที่ 142 เพลงสมิงพระรามอาสาตอนยกทัพออกรบกับทับจีน แจ้ง คล้ายสีทอง สมชาย ทับพร กัญญา โรหิตาจล, ดวงเนตร ดุร

143 ตอนที่ 143 เพลงแขกพราหมณ์ เพลงทองย่อน เพลงสร้อยเพลง พูนพิศ อมาตยกุล ทัศนีย์ รุ่งเรือง วงปีพ่ าทย์ไม้นวมคณะทัศนัย
144 ตอนที่ 144 เพลงคลื่นกระทบฝั่ง 2 ชั้น เพลงมุลง เพลงฝรั่งควง
145 ตอนที่ 145 เพลงมอญรา
146 ตอนที่ 146 เพลงมอญราดาบเถา เพลงแขกมอญเถา วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต
147 ตอนที่ 147 เพลงขอมเงินเถาออกท้ายด้วยเพลงนกเขาเขมรและระบาลพลุรี
148 ตอนที่ 148 เพลงครวญหาเถา เพลงพม่าเห่ออกดอก 2 ชั้น
149 ตอนที่ 149 เพลงคู่มอญราดาบเถา ประชิด ขาประเสริฐ,ขับร้อง ออกเพลงมอญบางใส้ไก่ 2 ชั้น

150 ตอนที่ 150 เพลงลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น ณรงค์ รวมบรรเลง, ขับร้อง เพลงลาวสามท่อน สุดจิตต์ ดุริยประณีต, ขับร้อง เพลงโอ้ล
151 ตอนที่ 151 เพลงขอมเงินเถา เพลงขอมทรงเครื่องเถา
152 ตอนที่ 152 เพลงตับลาวเจริญศรี ต่อพงศ์ แจ่มทวี, ขับร้อง วงพืน้ เมืองอิสาน บรรเลง
153 ตอนที่ 153 เพลงตับวันทองห้ามทัพ แจ้ง คล้ายสีทอง ดวงเนตร ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง
154 ตอนที่ 154 เพลงตับจูล่ง เพลงจีนเก็บบุบผา 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งดุริยประณีต
155 ตอนที่ 155 เพลง นกเขาขะแมร์ เพลงตับภุมรินทร์
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156 ตอนที่ 156 เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย 3 ชั้น ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพลงเขมร
157 ตอนที่ 157 เพลงตับพญาผานอง อาพร แดงวิจิตร, บุษยา ชิตท้วม, ขับร้อง
158 ตอนที่ 158 เพลงตับพญาผานอง อาพร แดงวิจิตร, บุษยา ชิตท้วม, ขับร้อง
159 ตอนที่ 159 เพลงนวลสุรางค์เถา เพลงอกทะเล 3 ชั้น ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง
160 ตอนที่ 160 เพลงแสนเสนาะเถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
161 ตอนที่ 161 เพลงตับนกสีชมพู ยมโดย เพ็งพงศา นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
162 ตอนที่ 162 เพลงโหมโรงกระสุนทอง 3 ชั้น เพลงกราวราเถา
163 ตอนที่ 163 เพลงแป๊ะเถา เพลงจีนเก็บบุบผา 3 ชั้น ประชิด ขาประเสริญ, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมระนาดทอง
164 ตอนที่ 164 เพลงพม่าเห่เถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่
165 ตอนที่ 165 เพลงสมิงทองเถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
166 ตอนที่ 166 เพลงทะแยเถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่
167 ตอนที่ 167 เพลงแขกสายเถาออกเพลงสะมารัง เพลงบุกันตูโม๊ะ จริยา เอนกศรี, ขับร้อง

168 ตอนที่ 168 เพลงหุน่ กระบอกเรื่องพระอภัยมณี ดวงเนตร ดุริยประณีต สุดา เขียววิจิตร แจ้ง คล้ายสีทอง สุดจิตต์ ดุริยประณีต, ข
169 ตอนที่ 169 เพลงตับลาวเจริญศรี ต่อพงศ์ แจ่มทวี, ขับร้อง
170 ตอนที่ 170 เพลงโหมโรงราโค 3 ชั้น เพลงเหราเล่นน้าเถา วงเครื่องสายผสมระนาดทอง
171 ตอนที่ 171 เพลงลาวคาหอม 3 ชั้น องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
172 ตอนที่ 172 เพลงเขนงเถา เพลงจีนแส 3 ชั้น เพลงเดี่ยวจะเข้ องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
173 ตอนที่ 173 เพลงโอ้ลาวเถา เพลงลาวสวยรวย 2 ชั้น ขริยา เอนกศรี, ขับร้อง
174 ตอนที่ 174 เพลงโหมโรงยะวา พจนีย์ รุ่งเรือง, บรรจง สุขสวัสดิ์ ณรงค์ รวมบรรเลง แจ้ง คล้ายสีทอง, ขับร้อง
175 ตอนที่ 175 เพลงอาหนูเถา เพลงจีนเข็มเล็ก บรรจง สูขสวัสดิ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะดิริยประณีต
176 ตอนที่ 176 เพลงเงิ้ยวราลึกเถา บุหงา นาคพรั้ง ขับร้อง ออกเพลงเงี้ยวชมดอย 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์มอญดึกดาบรรพ์
177 ตอนที่ 177 เพลงเรื่องสี่เกลอออกเพลงฉิ่งเรื่องตวงพระธาตุ
178 ตอนที่ 178 เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารี
179 ตอนที่ 179 เพลงไอยราชูงวงเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง
180 ตอนที่ 180 เพลงโอ้ลาวเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง
181 ตอนที่ 181 เพลงลอยประทีปเถา เพลงจีนเข้าโบสถ์เถา
182 ตอนที่ 182 เพลงพิศวงเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง เพลงชมสวนสวรรค์ 3 ชั้น
183 ตอนที่ 183 เพลงโหมโรงประชุมเทวราช 3 ชั้น เพลงชมแสงทองเถา ศิราณี ชูทรัพย์, ขับร้อง วงเครื่องสายเครื่องคู่
184 ตอนที่ 184 เพลงเบญจคีรี องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง เพลงนกขมี้น 3 ชั้น ขาคม พรประสิทธิ,์ เดี่ยวจะเข้

185 ตอนที่ 185 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน 3 ชั้น เพลงเทพสร้อยสนเถา นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา
186 ตอนที่ 186 เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 2 ชั้น นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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187 ตอนที่ 187 เพลงตับฤาษีเสี่ยงลูก ตอนที่ 1 วิภาพร และมาลี เกิดผล, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
188 ตอนที่ 188 ตับฤาษีเสี่ยงลูก ตอนที่ 2 วิภาพร และมาลี เกิดผล, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
189 ตอนที่ 189 เพลงนารายณ์แปลงรูป 3 ชั้น เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ 3 ชั้น สุกัญญา ทับพร, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้นวมนิสิตคณะศิ
190 ตอนที่ 190 เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย 3 ชั้น เพลงพม่าห้าท่อน 3 ชั้น, เต่ากินผักบุง้
191 ตอนที่ 191 เพลงตับนางพันธุรัตน์ ตอนที่ 1 มาลี และวิภาพร เกิดผล ขับร้อง
192 ตอนที่ 192 เพลงตับนางพันธุรัตน์ ตอนที่ 2 มาลี และวิภาพร เกิดผล ขับร้อง
193 ตอนที่ 193 เพลงแปดบทเถา เพลงสาริกาเขมร 2 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
194 ตอนที่ 194 เพลงไอยราชูงวงเถา เพลงสามไม้ในเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งนายสังเวียน เกิดผล

195 ตอนที่ 195 เพลงเชิดนอก ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง ชยุดี วสวานนท์, เดี่ยวขิม เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น บรรจง สุขสวัสดิ,์ ขับร้อง

196 ตอนที่ 196 เพลงพิศวงเถา นิภาพร เกิดผล, ขับร้อง เพลงชมสวนสวรรค์ 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะนายสังเวียน และกานันสา
197 ตอนที่ 197 เพลงแสนเสนาะ 3 ชั้น เพลงอาถรรพ์เถา วงเครื่องสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
198 ตอนที่ 198 เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ เพลงต่อยรูป 3 ชั้น

199 ตอนที่ 199 เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ 3 ชั้น เพลงแขกมอญบางช้างเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมออร์แกน
200 ตอนที่ 200 เพลงตับมอญกละ มาลีวัลย์ ทับสุข, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์สุพจน์ อ่างแก้ว
201 ตอนที่ 201 เพลงลาวแพน สมชาย ทับพร, ขับร้อง สมาน น้อยนิตย์, แคน
202 ตอนที่ 202 เพลงอาเฮียเถา เพลงจีนนาเสด็จ ณรงค์ รวมบรรเลง, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต
203 ตอนที่ 203 เพลงปลาทองเถา บรรจง สุขสวัสดิ์, ขับร้อง เพลงเขมรโพธิสัตว์ 2 ชั้น วงเครื่องสายผสมระนาดทอง
204 ตอนที่ 204 เพลงยอเรเถา เพลงมอญช่อลูกหว้า บุหงา นาคพลั้ง, ขับร้อง

205 ตอนที่ 205 เพลงมอญราดาบเถา บุหงา นาคพลั้ง, ขับร้อง เพลงมอญแปลง 2 ชั้น สุพจน์ อ่างแก้ว, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์มอญดึกดา
206 ตอนที่ 206 เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา มาลีวัลย์ ทับสุข, ขับร้อง เพลงมอญท่าอิฐ สุพจน์ อ่างแก้ว, ขับร้อง
207 ตอนที่ 207 เพลงเขมรราชบุรีเถา ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง ออกท้ายเครื่องระบาลพบุรี
208 ตอนที่ 208 เพลงกล่อมนารีเถา ยมโดย เพ็งพงศา ขับร้อง เพลงเขมรโพธิสัตว์ 2 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
209 ตอนที่ 209 เพลงแขกโอด 3 ช้น สมชาย ทับพร, ขับร้อง เพลงแขกไทร 2 ชั้น อุไร สินแก้ว, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมปีช่ วา
210 ตอนที่ 210 เพลงทยอยนอก 3 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

211 ตอนที่ 211 เพลง มอญยาดเล้ บุหงา นาคพรั้ง, ขับร้อง เพลงนาคบริพัตร สุพจน์ อ่างแก้ว, ขับร้อง เพลงมอญชมจันทร์ 3 ชัน ม
212 ตอนที่ 212 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น เพลงช้างประสานงาเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
213 ตอนที่ 213 เพลงตับภุมริน ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง
214 ตอนที่ 214 เพลงแขกขาวเถาออกแขกถนอมนวล ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง
215 ตอนที่ 215 เพลงโหมโรงจักรทอง 3 ชั้น วงดุริยางค์กองทัพบก เพลงอาถรรพ์ ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
216 ตอนที่ 216 เพลงมังกรทองเถา ชรอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
217 ตอนที่ 217 เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง เพลงญาโศก 3 ชั้น รังษี เกษมสุข, เดี่ยวขลุ่ย

รายการสังคีตภิรมย์
218 ตอนที่ 218 เพลงพญาครวญ 3 ชั้น ธีระ ภูม่ ณี, เดี่ยวซออู้ เพลงลมพัดชายเขาเถา
219 ตอนที่ 219 เพลงหกบทเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
220 ตอนที่ 220 เพลงแสนสุดสวาทเถา เพลงแสนเสนาะเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
221 ตอนที่ 221 เพลงนาคเกี้ยว 2 ชั้น เพลงทองย่อน 2 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
222 ตอนที่ 222 เพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น ออกท้ายด้วยเพลงระบาพลบุรี ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
223 ตอนที่ 223 เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง เพลงปลาทองเถา บรรจง สุขสวัสดิ์, ขับร้อง
224 ตอนที่ 224 เพลงเทพธรนินทร์เถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
225 ตอนที่ 225 เพลงคีรีไพเราะเถา มรกต ณ ตะกั่วทุง่ , ขับร้อง เพลงอัปสรสาอางค์ 2 ชั้น
226 ตอนที่ 226 เพลงโหมโรงศรีนพวงค์ 3 ชั้น เพลงทักษิณราชนิเวศน์เถา นิตยา แดงกูร, ขับร้อง เพลงครอบจักรวาล 2 ชั้น มรกต
227 ตอนที่ 227 เพลงตับสมิงทอง นภา แสงจิต, ขับร้อง
228 ตอนที่ 228 เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น เพลงสุดสงวนเถา วัชราภรณ์ อาจหาญ, ขับร้อง
229 ตอนที่ 229 เพลงบุหลันชกมวย 3 ชั้น ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงษ์, ขับร้อง เพลงฉิ่งตรัง
230 ตอนที่ 230 เพลงเขมรปีแ่ ก้ว 3 ชั้น สุกัญญา ทับพร, ขับร้อง ออกเพลงแขกมอญ 3 ชั้น
231 ตอนที่ 231 เพลงเหราเล่นน้าเถา บรรจง สุขสวัสดิ์, ขับร้อง เพลงปลาทอง
232 ตอนที่ 232 เพลงเขมรสุดใจ มรกต ณ ตะกั่วทุง่ , ขับร้อง เพลงเขมรโพธิสัตว์ 2 ัชัน สมปอง พรมเปีย่ ม, ขับร้อง
233 ตอนที่ 233 เพลงทยอยในเถา ออกท้ายด้วยเพลงนกกิ้งโครง บรรจง สุขสวัสดิ์, ขับร้อง
234 ตอนที่ 234 เพลง เทพนิมิตรเถา เพลงจีนแส บรรจง สุขสวัสดิ์, ขับร้อง
235 ตอนที่ 235 เพลงขอมเงินเถา ยุพิน สุขสายชล, ขับร้อง วงมโหรีสุราบางยี่ขัน
236 ตอนที่ 236 เพลงโยสลัมเถา พิไลพรรณ พรรุ่งเพชร, ขับร้อง ออกเพลงแขกแตงเถา
237 ตอนที่ 237 เพลงโอ้ลาวเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
238 ตอนที่ 238 เพลงเชิดจีน ออกท้ายเขมรบรเทศ ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
239 ตอนที่ 239 เพลงวิเวกเวหาเถา เพลงนาคบริพัตร 2 ชั้น สมปอง พรมเนียม, ขับร้อง
240 ตอนที่ 240 เพลงมอญโยนดาบเถา นิตยา แดงกูร, ขับร้อง เพลงเทวาประสิทธ์ 2 ชั้น มรกต ณ ตะกั่วทุง่ , ขับร้อง
241 ตอนที่ 241เพลงโอ้ลาวเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง
242 ตอนที่ 242 เพลงลอยประทีปเถา เพลงจีนเข้าโบสณ์เถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสังเวียน เกิดผล
243 ตอนที่ 243 เพลงแขกลพบุรี ออกแขกถนอมนวล จริยา เอนกศรี, ขับร้อง

244 ตอนที่ 244 เพลงฝรั่งกรายเถา สมปอง พรมเปีย่ ม, ออกท้ายเพลงวิลันดาโอด เพลงฝรั่งจรดา เพลงฝรั่งควง วงฝรั่งผสมออร์แกน
245 ตอนที่ 245 เพลงพม่าห้าท่อน 3 ัชัน อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสุพจน์ โตวิสุทธิ์
246 ตอนที่ 246 เพลงใบ้คลั่งเถา อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสุพจน์ โตวิสุทธิ์
247 ตอนที่ 247 เพลงนางครวญเถา เพลงพม่าไชยา มาลีวัลย์ ร้อง,มะลิวัลย์ บรรเลง
248 ตอนที่ 248 เพลงเรื่องสี่เกลอ เพลงเรื่องตวงพระธาตุ ปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะสังเวียน เกิดผล

รายการสังคีตภิรมย์
249 ตอนที่ 249 เพลงเขมรพวงเถา เพลงพญาครวญ
250 ตอนที่ 250 เพลงแขกไทรเถา ประเจียด มาลัยมาลย์, ขับร้อง เพลงรองเง็ง จงกล สุขสายชล, เดี่ยวซอด้วง
251 ตอนที่ 251 เพลงทยอยญวนเถา บุหงา จรัสเพชร, ขับร้อง เพลงเต่ากินผักบุง้
252 ตอนที่ 252 เพลงทยอยนอก 3 ชั้น ณรงค์ รวมบรรเลง, ขับร้อง
253 ตอนที่ 253 เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา วิมล เผยเผ่าเย็น, ขับร้อง ออกท้ายเพลงยาดเล้
254 ตอนที่ 254 เพลงตับนิทราชาคริต ตอนนอซาตอลแต่งตัว นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

255 ตอนที่ 255 เพลงลาวแพน สุธี สว่างวิบูลย์พงศ์, เดี่วจะเข้ เพลงมะลิซ้อน 2 ชั้น เครื่องสายผสมระนาดทอง เพลงพญาโศก 3 ชั้น
256 ตอนที่ 256 เพลงนกขมิ้นเถา ออกเพลงดอกไม้ไทร ประเจียด มาลัยมาลย์, ขับร้อง วงมโหรีบางยี่ขัน
257 ตอนที่ 257 เพลงตับภุมรินทร์ เพลงนกเขาขะแมร์เถา ประชิด จาประเสริฐ, ขับร้อง วงพีพ่ าทย์คณะสมภพ ขาประเสริฐ
258 ตอนที่ 258 เพลงเขมรราชบุรีเถา อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง
259 ตอนที่ 259 เพลงจากละครเรื่องรถเสน บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินกรมศิลปากร
260 ตอนที่ 260 เพลงจากละครเรื่องมโนรา ตอนพระสุธนเดินป่า บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินกรมศิลปากร

261 ตอนที่ 261 เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง เพลงพญาโศก 3 ชั้น ยมโดย เพ็งพงศา,ขับร้อง รังษี เกษมสุข, เดี่ยวข
262 ตอนที่ 262 เพลงสาริกาแก้วเถา ออกท้ายสาริกาเขมร ระเบียบ มาลัยมาลย์, ขับร้อง วงมโหรีสุราบางยี่ขัน
263 ตอนที่ 263 เพลงกล่อมนารีเถา เพลงถอนสมอ 3 ชั้น สุกัญญา ทับพร, ขับร้อง
264 ตอนที่ 264 เพลงพม่า 5 ท่อน 3 ชั้น ดุษฏี สว่างวิบูลย์พงศ์, ขับร้อง เพลงหกบท 3 ชั้น สุกัญญา ทับพร, ขับร้อง
265 ตอนที่ 265 เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 3 ชั้น เพลงสีเสาเถา ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง เพลงล่องลมเถา นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง
266 ตอนที่ 266 เพลงแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น เพลงแขกมอญ 2 ชั้น ต่อพงษ์ แจ่มทวี, ขับร้อง
267 ตอนที่ 267 เพลงตับสมิงทอง อภิญญา ชีวกานนท์, ขับร้อง เพลงบุล่ง ถาวร ศรีพนม, เดี่ยวระนาดเอก
268 ตอนที่ 268 เพลงแสนเสนาะ 3 ชั้น อภิญญา ชีวกานนท์, ขับร้อง เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา
269 ตอนที่ 269 เพลงนกขมิ้นเถา สุกัญญา ทับพร, ขับร้อง เพลงนาคเกี้ยว 2 ชั้น อภิญญา ชีวกานนท์, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมขิม
270 ตอนที่ 270 เพลงเขมรโพธิสัตว์เถา เพลงเขมรพวง 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ผสมขิม
271 ตอนที่ 271 เพลงจะเข้หางยาว เพลงแป๊ะ 3 ชั้น สุกัญญา ทับพร, ขับร้อง
272 ตอนที่ 272 เพลงแขกไทร 3 ชั้น อภิญญา ชีวกานนท์ เพลงปลาทองเถา ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์, ขับร้อง
273 ตอนที่ 273 เพลงแปดบทเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงเต่ากินผักบุง้ 3 ชั้น พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง
274 ตอนที่ 274 เพลงอาเฮียเถา เพลงจีนเข็มล็กเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
275 ตอนที่ 275 เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ 3 ชั้น เพลงตับแม่ศรีทองเครื่อง บรรเลงและขับร้องโดยศูนย์วัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์

276 ตอนที่ 276 เพลงตับเรื่องคาวี ตอนคาวีตามมาพบจันสุดา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ขับร้อง วงปีพ่ าท

277 ตอนที่ 277 เพลงตับเรื่องคาวี ตอนคันธมาลีขี้หึง เพลงเขมรไทรโยค นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ขับร้อ

278 ตอนที่ 278 บทเพลงบวงสรวงเทวราชจากเรื่องอิเหนา เพลงมหาอาศิรวาทราชสดุดี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหา

279 ตอนที่ 279 เพลงนางครวญเถา ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง เพลงเขมรกล่อมบรรทม ชัชยา ขาเดช, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทย์โร

รายการสังคีตภิรมย์
280 ตอนที่ 280 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์,แสนเสนาะ ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง
281 ตอนที่ 281 เพลงโหมโรงแขกมอญ 3 ชั้น เพลงขอมใหญ่เถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
282 ตอนที่ 282 เพลงล่องเรือเถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
283 ตอนที่ 283 เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา ออกเพลงม้าย่อง เพลงกล่อมนารีเถา ภุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง
284 ตอนที่ 284 เพลงหม่องเห่เถา เพลงกล่อมพญาเถา ภุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง
285 ตอนที่ 285 เพลงพราหณ์ดีดน้าเต้าเถา เพลงเหราเล่นน้าเถา ภุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง
286 ตอนที่ 286 เพลงแขกกุลิบเถา เพลงแขกต่อยหม้อเถา นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง
287 ตอนที่ 287 เพลงแสนคานึงเถา ดุษฏี สว่างวิบูลย์พงศ์, ขับร้อง
288 ตอนที่ 288 เพลงโอ้ลาวเถา ออกเพลงลาวสวยรวย 2 ชั้น จริยา เอนกศรี, ขับร้อง
289 ตอนที่ 289 เพลงแขกมอญเถา อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งครูสุพจน์ โตสง่า
290 ตอนที่ 290 เพลงพม่าเห่เถา อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งครูสุพจน์ โตสง่า

291 ตอนที่ 291 เพลงโหมโรงไอยเรศเถา 3 ชั้น เพลงขอมทรงเครื่องเถา ชัชยา ขาเดช, ขับร้อง วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา

292 ตอนที่ 292 เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ วงมโหรีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพลงสุดสงวนเถา ต่อพงษ์ แจ่มทวี, ขับร
293 ตอนที่ 293 เพลงโหมโรงพญาโศก 3 ชั้น ออกม้าย่อง เพลงแขกมอญบางช้าง 3 ชั้น อภิญญา ชีวกานนท์, ขับร้อง
294 ตอนที่ 294 เพลงลาวเสี่ยงเทียนเถา ดุษฏี สว่างวิบูลย์พงศ์, ขับร้อง วงเครื่องสายไทย
295 ตอนที่ 295 เพลงเขมรเลียบนครเถา นิตยา แดงกูร, ขับร้อง ออกท้ายเพลงเขมรชมดง
296 ตอนที่ 296 เพลงโหมโรงมหาราช 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมออร์แกน เพลงมะลิซ้อนเถา ยอดทอง บารมี, ขับร้อง

297 ตอนที่ 297 เพลงพม่าต่อยรูป 3 ชั้น วงมโหรีนิสิตคณะศิลปกรรมศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพลงบังใบ 3 ชั้น อภิญญา ชีวะ
298 ตอนที่ 298 เพลงพม่าเห่เถา เพลงมอญราดาบ มโหรีโรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อพงษ์ แจ่มทวี, ขับร้อง
299 ตอนที่ 299 เพลงวิหกเถา จางวางทัว่ ทาไว้ทงั้ เถา ปีพ่ าทย์ไม้แข็งนายสังเวียน เกิดผล
300 ตอนที่ 301 เพลงหวนคานึงเถา จริยา เอนกศรี, ขับร้อง
301 ตอนที่ 302 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวม เพลงการะเวกเล็กเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
302 ตอนที่ 303 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน 3 ชั้น วงมโหรี เพลงแขกมอญบางช้างเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
303 ตอนที่ 304 เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ 3 ชั้น เพลงลมพัดชายเขา
304 ตอนที่ 305 เพลงโหมโรงไอยเรศเถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เพลงพม่าเห่เถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
305 ตอนที่ 306 เพลงธรณีร้องไห้เถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
306 ตอนที่ 307 เพลงทยอยนอก 3 ชั้น วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับ ร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
307 ตอนที่ 308 เพลงโพธิสัตว์เถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
308 ตอนที่ 309 เพลงโหมโรงครอบจักรวาล 3 ชั้น เพลงหกบท 3 ชั้น วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง

309 ตอนที่ 310 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ 3 ชั้น (ทางของอาจารย์มนตรี ตราโมท) วงมโหรีควบคุมวงโดยวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ เพลงท

310 ตอนที่ 311 เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 3 ชั้น วงมโหรีครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น อุดมทรัพย์ เพียรพงษ์. ขับ

รายการสังคีตภิรมย์

311 ตอนที่ 312 เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ 3 ชั้น ออกสะบัดสะบิง้ วงมโหรี ควบคุมและตีระนาดเอกโดยทรงศักดิ์ เสนีย์พงศ์ เพลงการ
312 ตอนที่ 313 เพลงภิรมย์สุรางค์เถา เพลงคางคกปากสระ 2 ชั้น วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
313 ตอนที่ 314 เพลงอาเฮียเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง เพลงพญาโศกเถา สมนึก ศรประพันธ์, เดี่ยวระนาด

314 ตอนที่ 315 เพลงช้าสีนวล (สีนวลนอก, สีนวลใน, กินรกราพม่า เหมราช สาวคา เพลงเร็ว และลา) วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะพาทยร
315 ตอนที่ 317 เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
316 ตอนที่ 318 เพลงบวงสรวงเทวราช เพลงเขมรไทรโยค, บรรเลง

317 ตอนที่ 319 เพลงกัลยาเยี่ยมห้องเถา วงเครื่องสายผสมขิมแผ่น เพลงจีนเข็มเล็กเถา สมบัติ สังเวียนกอง, ขับร้อง ออกท้ายเพลงจ
318 ตอนที่ 320 เพลงขอมโบราณ เพลงขอมกล่อมลูก 2 ชั้น ยอดทอง บารมี, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมขิมแผ่น
319 ตอนที่ 321 เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์เถา เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า 2 ชั้น ยอดทอง บารมี, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมออร์แกน

320 ตอนที่ 322 เพลงพม่าชมเดือนเถา สมบัติ สังเวียนกอง วงเครื่องสายผสมขิม ออกท้ายเพลงสาเนียงพม่า (เพลงพม่าเขว ซองเล พม
321 ตอนที่ 323 เพลงสี่บทเถา 3 ชั้น เพลงหงษ์ทองเถา ยอดทอง บารมี, ขับร้อง
322 ตอนที่ 324 เพลงนกขมิ้นเถา ภุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง เพลงสาริกาชมเดือน 3 ชั้น ยอดทอง บารมี, ขับร้อง

323 ตอนที่ 325 เพลงโหมโรงทะแย 3 ชั้น เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น เพลงเต่ากินผักบุง้ วงปีพ่ าทย์ไม้นวมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬ
324 ตอนที่ 326 เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เพลงแขกต่อยหม้อเถา วงปปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์
325 ตอนที่ 327 เพลงตับชุดจับลิงหัวค่า (เพลงกระบีล่ ีลา เพลงนาคราช เพลงสุดใจ เพลงลิงโลด เพลงลิงลาน มาลี เกิดผล, ขับร้อง
326 ตอนที่ 328 เพลงเรื่องมอญแปลง เพลงฉิ่งเรื่องฟองน้า วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งกานันสาราญ เกิดผล
327 ตอนที่ 329 เพลงตับมอญกละ นงนุช แสงทับทิม, ขับร้อง
328 ตอนที่ 330 เพลงฟ้อนโยคีจาแลง เพลงมอญเตลงราพึง ปีพ่ าทย์มอญคณะครูจงกล เพียรพงษ์
329 ตอนที่ 331 เพลงย่าเทีย่ ง วงปีพ่ าทย์มอญคณะครูจงกล เพียรพงษ์
330 ตอนที่ 332 เพลงมอญราดาบเถา เพลงมอญขว้างดาบเถา ออกท้ายเพลงพญาลาพอง
331 ตอนที่ 333 เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เพลงแขกไทร

332 ตอนที่ 334 เพลงฝรั่งราเท้า เพลงฝรั่งควง พูนพิศ อมาตยกุล ยอดทอง บารมี, ขับร้อง เพลงวิลันดาตัดเวศสุกรรม นิภา ชื่นใจ, ข
333 ตอนที่ 335 เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย 3 ชั้น เพลงอาหนูเถา ยอดทอง บารมี, ขับร้อง
334 ตอนที่ 336 เพลงใบ้คลั่งเถา นิตยา แดงกูร, ขับร้อง

335 ตอนที่ 337 เพลงถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพลงเวศศุกรรมออกสรภัญญะ พูนพิศ อม
336 ตอนที่ 338 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น เพลงกล่อมนารีเถา
337 ตอนที่ 339 เพลงตับชมสวนขวัญ มาลี เกิดผล วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง ปีพ่ าทย์ไม้แข็งนายสังเวียน เกิดผล
338 ตอนที่ 340 เพลงแขกสายเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
339 ตอนที่ 341 เพลงเดี่ยวเชิดนอก อุดมทรัพย์ เสนีพงษ์, ขับร้องและเดี่ยวระนาดเอก ทรงศักดิ์ เสนีย์พงศ์ ระนาดทุม้ ปีพ่ าทย์ไม้แข็ง
340 ตอนที่ 342 เพลงใบ้คลั่งเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง ปีพ่ าทย์ไม้นวมเครื่องคู่
341 ตอนที่ 343 เพลงครวญหาเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงพม่าเห่ พูนพิศ อมาตยกุล ปรชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

รายการสังคีตภิรมย์
342 ตอนที่ 344 เพลงขอมเงินเถา ออกท้ายด้วยเพลงนกเขาขะแมร์ และระบาลพบุรี ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
343 ตอนที่ 345 เพลงแขกสาหร่ายเถา องุ่น บัวเอี่ยม, ขับร้อง
344 ตอนที่ 346 เพลงช้างประสานงาเถา เพลงลาวดาเนินทราย 2 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
345 ตอนที่ 347 เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้าเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงอาทิตย์ชิงดวง พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง
346 ตอนที่ 348 เพลงมอญขว้างดาบเถา บุหงา นาคพลั้ง, ขับร้อง เพลงกรงทอง สุพจน์ อ่างแก้ว, ขับร้อง ปีพ่ าทย์มอญดึกดาบรรพ์
347 ตอนที่ 349 เพลงลาวคาหอม เพลงลาวดวงเดือน พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง
348 ตอนที่ 350 เพลงสาริกาเขมรเถา วงเครื่องสายผสมแอคคอร์เดียน เพลงแขกโหม่งออกแขกต่อยหม้อ เลี่ยมลักษณ์ อยู่ด,ี ขับร้อง
349 ตอนที่ 351 เพลงสารถี 3 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงสารถี 2 ชั้น วงมโหรีควบคุมโดยพูนพิศ อมาตยกุล
350 ตอนที่ 352 เพลงใส้พระจันทร์เถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
351 ตอนที่ 353 เพลงลาวเสี่ยงเทียนเถา เพลงลาวลาปางใหญ่ 2 ชั้น วงเครื่องสายผสมระนาดทอง
352 ตอนที่ 354 เพลงโหมโรงลาวสมด็จ 3 ชั้น เพลงสร้อยลาปางเถา เพลงขับไม้ 2 ชั้น อังกะลุงคณะไผ่ลายทอง
353 ตอนที่ 355 เพลงพญาโศก 3 ชั้น เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
354 ตอนที่ 356 เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง อานวย ศรีไทยพันธุ,์ เดี่ยวขลุ่ย เพลงมอญมอบเรือ 2 ชั้น คงศักดิ์
355 ตอนที่ 357 เพลงอะแซหวุน่ กี้เถา อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง
356 ตอนที่ 358 เพลงแสนคานึงเถา อุดมทรัพย์ เสนีพงษ์, ขับร้อง
357 ตอนที่ 359 เพลงไส้พระจันทร์เถา (ทางหลวงประดิษฐ์ไพเราะ) ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงอังกะลุงคณะไผ่ลายทอง
358 ตอนที่ 360 เพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น เพลงเต่ากินผักบุง้ 2 ชั้น ปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ อุดมทรัพย์ เสนีพงษ์, ขับร้อง
359 ตอนที่ 361 เพลงโสมส่องแสงเถา เพลงลาวดาเนินทราย วงเครื่องสายผสมระนาดทอง
360 ตอนที่ 362 เพลงทองกวาวเถา เพลงลาวดวงดอกไม้ 2 ชั้น มณฑา บุญแท้, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมขิมแผ่น
361 ตอนที่ 363 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น เพลงแขกอาหวังเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
362 ตอนที่ 364 เพลงโหมโรงขับไม้บัณเฑาะว์ 3 ชั้น เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
363 ตอนที่ 365 เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา วัขรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง เพลงมอญมอบเรือ 2 ชั้น วงมโหรีคณะ พ. สายสุดใจ
364 ตอนที่ 366 เพลงสารถีเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
365 ตอนที่ 367 เพลงโสมส่องแสงเถา เพลงลาวดวงดอกไม้ 2 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโน
366 ตอนที่ 368 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโน เพลงมอญราดาบเถา พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง

367 ตอนที่ 369 เพลงตับชมสวนขวัญ (ตอนที่ 2) มาลี และวิภาพร เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะนายสังเวียน เกิดผล เพลงล

368 ตอนที่ 370 เพลงโหมโรงยะวา เพลงสะมารัง เพลงกะหรัดรายา เพลงบูกันตูโมะ ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง อังกะลุงคณะไผ
369 ตอนที่ 371 เพลงใบ้คลั่งเถา เพลงอกทะเล ณรงค์ รวมบรรเลง, ขับร้อง
370 ตอนที่ 372 เพลงวิเวกเวหา เพลงสาริกาชมเดือน เพลงการะเวกเล็ก แจ้ง คล้ายศรีทอง, ขับร้อง
371 ตอนที่ 373 เพลงแสนสุดสวาท เดี่ยวลาวแพน แจ้ง คล้ายสีทอง, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งดุริยประณีต

372 ตอนที่ 374 เพลงสารถีเถา แจ้ง คล้ายสีทอง, ขับร้อง ปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะดุริยประณีต เพลงพญาโศก 3 ชั้น ทัศนัย พิณพาทย์, เด
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373 ตอนที่ 375 เพลงเต่าเห่ เพลงเต่ากินผักบุง้ เอื้อพงศ์ จตุรธารง จันทรา สุขะวิริยะ, ขับร้อง
374 ตอนที่ 376 เพลงอกทะเล 3 ชั้น เจริญใจ สุนทรวาทิน, ขับร้อง เพลงไทยดาเนินดอย พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง
375 ตอนที่ 377 เพลงตับชุดที่ 1 (เพลงลมพัดชายเขา เพลงกล่อมนารี เพลงสมิง จันทรา สุขะวิริยะ เอื้อพงศ์ จตุรธารง, ขับร้อง

376 ตอนที่ 378 เพลงขึ้นพลับพลา เพลงแขกบรเทศ ยมโดย เพ็งพงศา, ขับร้อง เพลงพัดชา เพลงนางนาค เพลงขึ้นพลับพลา ยมโดย
377 ตอนที่ 379 เพลงโหมโรงปฐมดุสิต เพลงจีนเก็บบุบผา เพลงลาวลาปางใหญ่
378 ตอนที่ 380 เพลงลาวดาเนินทราย เพลงสร้อยลาปาง เพลงราตรีประดับ

379 ตอนที่ 381 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น เพลงสุดสงวนเถา กันยา โลหิตาจล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายคณะครูปร

380 ตอนที่ 382 เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ 3 ชั้น เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา กันยา โลหิตาจล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายคณ

381 ตอนที่ 383 เพลงเขมรโพธิสัตว์เถา เพลงเขมรพายเรือเถา เพลงเขมรพวง 2 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายคณะครูประสง
382 ตอนที่ 384 เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น เพลงระบานพรัตน์ กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง
383 ตอนที่ 385 เพลงโหมโรงศรีสังคีต 3 ชั้น ปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยะปราณีต เพลงจีนลั่นถันเถา พจนีย์ รุ่งเรือง, ขับร้อง
384 ตอนที่ 386 เพลงเขมรราชบุรีเถา สมชาย ทับพร, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต

385 ตอนที่ 387 เพลงสุริโยทัยเถา ดวงเนตร ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง เพลงพญากุญชรเถา สมชาย ทับพร, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องค
386 ตอนที่ 388 เพลงทยอยในเถา ดวงเนตร ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต
387 ตอนที่ 389 เพลงเขมรปีแ่ ก้วทางธรรมดา 3 ชั้น เพลงกราวรา 2 ชั้น กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง ปีพ่ าทย์ไม้นวมสมาน น้อยนิตย์
388 ตอนที่ 390 เพลงทวอย 3 ชั้น ปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะครูบุญยง เกตุคง อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง

389 ตอนที่ 391 เพลงโหมโรงประเสบัน 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่สมนึก ศรประพันธ์, ควบคุม เพลงเทพรัญจวนเถา วัชรี อรรถ
390 ตอนที่ 392 เพลงทยอยในเถา อุดมทรัพย์ เสนีพงษ์, ขับร้อง

391 ตอนที่ 393 เพลงทยอยในเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะพาทยรัตน์ เพลงต้นวรเชษฐ์ 2 ชั้น มาลี เกิดผล, ขับ

392 ตอนที่ 394 เพลงทยอยเขมรเถา วิภาพร เกิดผล, ขับร้อง เพลงเขมรโพธิสัตว์ 2 ชั้นและชั้นเดียว วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะพาทยรัตน
393 ตอนที่ 395 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวมคณะพาทยรัคน์ เพลงไอยเรศ 3 ชั้น มาลี เกิดผล, ขับร้อง
394 ตอนที่ 396 เพลงเดี่ยวเชิดนอก มาลี เกิดผล, ขับร้อง เทียมเทพ บุญจาเริญ, เดี่ยวปี่ วิเชียร เกิดผล, เดี่ยวระนาด

395 ตอนที่ 397 เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมระนาดทอง พูนพิศ อมาตยกุล, ควบคุม เพลงขอมเงินเถา,ขอมทรงเค

396 ตอนที่ 398 เพลงโหมโรงแปดบท 3 ชั้นออกสะบัดสะบิง้ วงเครื่องสายผสมระนาดทอง พูนพิศ อมาตยหุล, ควบคุม เพลงมุล่งเถา
397 ตอนที่ 399 เพลงหกบทเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้นวม

398 ตอนที่ 400 เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวม พูนพิศ อมาตยกุล, ควบคุม เพลงเขมรชมดงเถา วัชรี อรรถกฤษณ์,
399 ตอนที่ 401 เพลงโหมโรงลุงเก๊ะ วงอังกะลุงคณะไผ่ลายทอง เพลงแขกกุลิตเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
400 ตอนที่ 402 เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา วงอังกะลุงคณะไผ่ลายทอง ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง
401 ตอนที่ 403 เพลงราตรีประดับดาวเถา เพลงแน วงปีพ่ าทย์มอญครูจงกล เพียรพงษ์
402 ตอนที่ 404 เพลงพุง่ หอก เพลงตะเลงราพึง วงปีพ่ าทย์มอญครูจงกล เพียรพงษ์

403 ตอนที่ 405 เพลงสารถี 3 ชั้น อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง สมนึก ศรประพันธ์, เดี่ยวระนาดเอก ทรงศักดิ์ เสนีย์พงษ์, เดี่ยวฆ้อง
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404 ตอนที่ 406 เพลงโหมโรงแขกมอญ 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง เพลงภิรมย์สุรางค์เถา อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์,ขับร้อง เพลงจีนเก็บบ
405 ตอนที่ 407 เพลงนางนาคบทไหว้ครู ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงเต่ากินผักบุง้ ภุมเรียง สมบูรณ์สิน, ขับร้อง
406 ตอนที่ 408 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ 3 ชั้น เพลงอาหนู ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
407 ตอนที่ 409 เพลงเขมรพวงเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
408 ตอนที่ 410 เพลงสารถีเถา เพลงขุนช้างขุนแผน มโหรีเครื่องเสียงโบราณแท้บ้านครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล

409 ตอนที่ 411 เพลงจีนขิมเล็กเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะครูสุพจน์ โตสง่า เพลงพญาโศก 3 ชั้น สุรา

410 ตอนที่ 412 เพลงสารถีเถา สุรางค์ ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง ชัยยุทธิ์ โตสง่า, เดี่ยวระนาดเอก เพลงสารถีทางมอญ (ทางของครูเทวาประ
411 ตอนที่ 413 เพลงทยอยเขมรเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง ครูสุพจน์ โตสง่า
412 ตอนที่ 414 เพลงแขกมอญเถา สุรางค์ ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง ชัยยุทธิ์ โตสง่า, เดี่ยวระนาดเอก วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งสุพจน์ โตสง่า
413 ตอนที่ 415 เพลงแขกมอญบางพรหมเถา ศิริ วิชเวช, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมเปียนโน ครูพิมพ์ พวงนาค
414 ตอนที่ 416 เพลงแขกขาวเถา ภุมเรียง สมบูรณ์สิน, ขับร้อง เพลงแขกโหม่ง 2 ชั้น พูนฑิศ อมาตยกุล, ขับร้อง

415 ตอนที่ 417 เพลงสารถีเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงม้าย่อง 3 ชั้น นายดาบตารวจเอนก คงเฟือ่ ง, เดี่ยวปีค่ าริเน็ท วิบูล
416 ตอนที่ 418 เพลงทยอยในเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
417 ตอนที่ 419 เพลงสี่บทเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่ สุพจน์ โตสง่า
418 ตอนที่ 420 เพลงทยอยญวนเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

419 ตอนที่ 421 เพลงเชิดจีน 5 ตัว (ทางครูจางวางทัว่ พาทยโกศล) พูนพิศ อมาตยกุล, วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม่แข็ง ท

420 ตอนที่ 422 เพลงนกขมิ้นเถา อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์,ขับร้อง ทรงศักดิ์ เสนีย์พงษ์, เดี่ยวระนาดเอก วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, เดี่ยวร
421 ตอนที่ 423 เพลงลาวคาหอม เพลงลาวดาเนินทราย นิรมล นุชทรัพย์ อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง

422 ตอนที่ 424 เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ 3 ชั้น ออกขับนก วงเครื่องสายผสมเปียนโน ครูศิลปี ตราโมท, ควบคุม เพลงแขกต่อยหม้อ
423 ตอนที่ 425 เพลงโหมโรงทะแย 3 ชั้น เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น นงนุช แสงทับทิม, ขับร้อง เพลงมอญมอบเรือ 2 ชั้น
424 ตอนที่ 426 เพลงโอ้ลาว 3 ชั้น นงนุช แสงทับทิม, ขับร้อง เพลงญวนเคล้า 2 ชั้น, บรรเลง

425 ตอนที่ 427 เพลงระบาไก่ (จากเรื่องพระลอ) อัมพร แดงวิจิตร นิรมล นุชทรัพย์, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมเปียนโน ครูศิลปี ตราโ

426 ตอนที่ 428 เพลงแขกมอญบางช้างเถา ชานาน เดือนนวล, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมเปียนโน ครูศิลปี ตราโมท, ควบคุม เพลงจีน
427 ตอนที่ 429 เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง คงศักดิ์ สุขีตานนท์, เดี่ยวซออู้
428 ตอนที่ 430 เพลงสารถี 3 ชั้น เพลงจีนเก็บบุบผา 3 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง คงศักดิ์ สุขีตานนท์, เดี่ยวขิม
429 ตอนที่ 431 เพลงโหมโรงเช้า, บรรเลง เพลงปฐมลา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง ครูจงกล เพียรพงษ์, ควบคุม

430 ตอนที่ 432 เพลงโหมโรงยะวา วงอังกะลุงคณะไผ่ ลายทอง เพลงสะมารัง 2 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง เพลงกะหรัดดราย
431 ตอนที่ 433 เพลงแป๊ะเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงเต่ากินผักบุง้ 2 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
432 ตอนที่ 434 เพลงเขมรโพธิสัตว์เถา (ทางครูจางวางทัว่ พาทยโกศล) วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง

433 ตอนที่ 435 เพลงโหมโรงไอยเรศ 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียนโน ครูพิมพ์ พวงนาค, ควบคุม เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ภุมเรียง ส

434 ตอนที่ 436 เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียนโนครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ เพลงเขมรปากท่อเถา ประชิด ข
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435 ตอนที่ 437 เพลงโหมโรงสามม้า 3 ชั้น วงมโหรี พ. สุดสายใจ วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, ควบคุม เพลงแขกขาวเถา วัชรี อรรถกฤษ
436 ตอนที่ 438 เพลงเขมรพวงเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง

437 ตอนที่ 439 เพลงหงส์ทองเถา (ทางครูจางวางทัว่ พาทยโกศล) อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง วิบูลย์ธรรม เพีย
438 ตอนที่ 440 เพลงช้าเรื่องจีนแส วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง จงกล เพียรพงษ์, ควบคุม เพลงช้าเรื่องพระรามเดินดง (จังหวะ 2 ไม้)
439 ตอนที่ 441 เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา 3 ชั้น เพลงบุหลัน 3 ชั้น วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง

440 ตอนที่ 442 เพลงขับเสภาไหว้ครู แจ้ง คล้ายสีทอง, บรรเลงและขับร้อง วงปีพ่ าทย์เสภา เพลงเสภาดาเนินเรื่อง แจ้ง คล้ายสีทอง

441 ตอนที่ 443 เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโน ครูพิมพ์ พวงนาค, ควบคุม เพลงเขมรพวงเถา ประชิด ขาประ

442 ตอนที่ 444 เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยา 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโนครูพิมพ์ พวงนาค เพลงเขมรปากท่อเถา ประชิด ขาประ

443 ตอนที่ 445 เพลงดาวกระจ่าง อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์มอญคณะจงกล เพียรพงษ์ เพลงทวายใหญ่ วงปีพ่ าทย์ม
444 ตอนที่ 446 เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์มอญเครื่องใหญ่คณะครูจงกล เพียรพงษ์

445 ตอนที่ 447 เพลงแขกมอญบางช้างเถา เพลงแขกโหม่ง 2 ชั้น พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง วงปีเ่ ครื่องสายผสมเปียนโนครูพิมพ

446 ตอนที่ 448 เพลงมะลิซ้อนเถา วงเครื่องสายผสมเปียนโนคณะครูพิมพ์ อ่างแก้ว พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง เพลงบังใบ 2 ชั้น

447 ตอนที่ 449 เพลงสารถี 3 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ์ ,ขับร้อง วงมโหรีเครื่องมโหรีแท้ๆ จากบ้านครูจางวางทัว่ พาทยโกศล พูนพิศ
448 ตอนที่ 450 เพลงไส้พระจันทร์เถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงมโหรี พูนพิศ อมาตยกุล, ควบคุม
449 ตอนที่ 451 เพลงแขกมอญบางช้างเถา นิถา ชื่นใจ, ขับร้อง เครื่องสายผสมเปียโนครูพิมพ์ พวงนาค
450 ตอนที่ 452 เพลงโหมโรงครอบจักรวาล 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโน เพลงแขกกุลิตเถา นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง
451 ตอนที่ 453 เพลงทยอยญวนเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
452 ตอนที่ 454 เพลงโหมโรงพม่าวัด 3 ชั้น เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม
453 ตอนที่ 455 เพลงลาวแพน พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง สมนึก ศรประพันธ์, เดี่ยวระนาดเอก
454 ตอนที่ 456 เพลงแปดบทเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งทางจางวางทัว่ พาทยโกศล

455 ตอนที่ 457 เพลงสี่บทถา ทางฝั่งธน (ทางจางวางทัว่ พาทยโกศล) ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง ออกท้ายเครื่องแขก สมนึกตีระน
456 ตอนที่ 458 เพลงช้างประสานงาเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงแขกมอญบางช้าง ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

457 ตอนที่ 459 เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโน ครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์, ควบคุม เพลงสุดาสวรรค์เถา, บรรเ

458 ตอนที่ 460 เพลงกล่อมนารีเถา นิภา ชื่นใจ, ขับร้อง เครื่องสายผสมเปียโน ครูพิมพ์ พวงนาค, ควบคุม เพลงมอญราดาบเถา, บร

459 ตอนที่ 461 เพลงพม่าห้าท่อน 3 ชั้น ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงนางนาค 2 ชั้น (เพลงไหว้ครู) ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร
460 ตอนที่ 462 เพลงนางนาคเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงพม่าเห่ 2 ชั้นและชั้นเดียว, บรรเลง
461 ตอนที่ 463 เพลงจรเข้หางยาว ครูแจ้ง คล้ายสีทอง เพลงเต่ากินผักบุง้ 2 ชั้น
462 ตอนที่ 464 เพลงโหมโรงม้ารา 3 ชั้น เพลงนางครวญเถา อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง

463 ตอนที่ 465 เพลงโหมโรงสามม้า 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เพลงจีนเข็มเล็กเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงสารถีท
464 ตอนที่ 466 เพลงขอมใหญ่เถา เพลงเขมรชมดงเถา อังกะลุงคณะไผ่ ลายทอง, บรรเลง
465 ตอนที่ 467 เพลงช้าเรื่องจีนแส วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะครูพินิจ ฉายสุวรรณ
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466 ตอนที่ 467 เพลงนางนาค ประชิด, ขับร้อง วงเครื่องสายผสมเปียโนคณะครูพิมพ์ พวงนาค เพลงเต่ากินผักบุง้ พุมเรียง สมบูรณ

467 ตอนที่ 468 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ 3 ชั้น วงเครื่องสายผสมเปียโนคณะครูพิมพ์ พวงนาค พูนพิศ อมาตยกุล, ควบคุม เพลงอาห
468 ตอนที่ 469 เพลงเรื่องมณีพิชัย (ตอนพระมณีพิชัยพบนางยอพระกลิ่น) อัมพร แดงวิจิตร ชานาญ เดือนนวล และบุษยา ชิดท้วม,

469 ตอนที่ 470 เพลงสารถี 3 ชั้น อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง เพลงต่อยรูป 3 ชั้น ชานาน ร้อง เพลงพัดชา 3 ชั้น ครูกาหลง พึง่ ทองค
470 ตอนที่ 471 เพลงช้าเรื่องแขกมอญ (เพลงแขกมอญ 2 ชั้น ออกแขกโอด 2 ชั้น เพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น เพลงจาปานารี, บรรเลง)

471 ตอนที่ 472 เพลงช้าเรื่องนกขมิ้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะครูพินิจ ฉายสุวรรณ (เพลงนกขมิ้นตัวผู้ เพลงนกขมิ้นตัวเมีย เพลงสุรินท
472 ตอนที่ 473 เพลงทวอย 3 ชั้น ทวี เกตุแก้ว, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะครูพินิจ ฉายสุวรรณ
473 ตอนที่ 474 เพลงเชิดจีน (ออกแขกบรเทศ 2 ชั้นและชั้นเดียว) รุ่งสรวง ทับพันธ์ ทวี เกตุแก้ว, ขับร้อง
474 ตอนที่ 474 เพลงเชิดจีน (ออกแขกบรเทศ 2 ชั้นและชั้นเดียว) รุ่งสรวง ทับพันธ์ ทวี เกตุแก้ว, ขับร้อง
474 ตอนที่ 475 เพลงลาวต้อยตริ่งเถา ทวี เกตุแก้ว, ขับร้อง

475 ตอนที่ 476 เพลงโหมโรงกราวนอก 3 ชั้น เพลงต่อยรูปเถา เพลงพญาลาพองเถา วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ
476 ตอนที่ 477 เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ เพลงทยอยในเถา วงเครื่องสายผสมขิม
477 ตอนที่ 478 เพลงถอนสมอเถา นิตยา แดงกูร, ขับร้อง เพลงแขกไทร 2 ชั้น วงเครื่องสายผสมขิมแผ่น
478 ตอนที่ 479 เพลงตับไหว้ครูดนตรีไทย ชานาญ เดือนนวล กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง

479 ตอนที่ 480 เพลงวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรีชาติต่างๆ กัญญา โรหิตาจล สมชาย ทับพร, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้นวม สมาน น้อ

480 ตอนที่ 481 เพลงวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรีชาติต่างๆ (ทีไ่ ด้จากการออกตัวภาษาสาหรับงานของมูลนิธิอุบลรัตน์ พุทธศักราช

481 ตอนที่ 482 เพลงภาษาสาเนียงฝรั่ง (4 เพลง เพลงวิลันดาโอด เพลงวิลันดาตับ เพลงฝรั่งราเท้า และเพลงฝรั่งตับ) กัญญา โรหิตาจ

482 ตอนที่ 483 เพลงเขมรพวงเถา พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง เพลงเขมรเขาเขียว เครื่องสายผสมออแกน ครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย
ตอนที่ 484

ไม่มีไฟล์

483 ตอนที่ 485 เพลงมอญอ้อยอิ่งเถา พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง เพลงมอญบางใส้ไก่, บรรเลง
484 ตอนที่ 486 เพลงโรงราโค 3 ชั้น เพลงขอมใหญ่เถา (ทางครูเฉลิม บัวทัง่ ) เพลงแขกไทร 2 ชั้น ระเบียบ มาลัยมาลย์, ขับร้อง

485 ตอนที่ 487 เพลงช้าเรื่องลงสรง (เพลงลงสรงสุหร่าย เพลงศรีนวลใน ศรีนวลนอก และเพลงสาวคา) วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณ

486 ตอนที่ 488 เพลงปีพ่ าทย์นางหงส์เรื่องเทพนิมิต (เพลงเทพนิมิตร เพลงเร็วเต่ากินผักบุง้ ท่อน 3 เพลงฉิ่ง เพลงช้างประสานงา เพล

487 ตอนที่ 489 เพลงช้าเรื่องจีนแส (เพลงทานองจีนแส 9 ท่อนบรรเลงติดต่อกัน เพลงจีนอาหนู เพลงจีนขายอ้อย) วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเ

488 ตอนที่ 490 เพลงปีพ่ าทย์นางหงส์เรื่องอกทะเล, บรรเลง (เพลงอกทะเล 3 ชั้น เพลงท่าน้า 2 ชั้น เพลงฟองน้า 2 ชั้น เพลงท่าน้าแ

489 ตอนที่ 491 เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 3 ชั้น ปีพ่ าทย์ไม้แข็ง ทรงศักดิ์ เสนีย์พงษ์, ควบคุมและบรรเลงระนาดเอก เพลงนกขมิ้น
490 ตอนที่ 492 เพลงถอนสมอเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
491 ตอนที่ 493 เพลงโยสลัมเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง
492 ตอนที่ 494 เพลงแป๊ะ ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม เพลงอาหนูเถา, บรรเลง

493 ตอนที่ 495 เพลงจากเรื่องพระอภัยมณีตอนสินสมุทรพบนางเงือก (เพลงฉิ่ง เพลงหุน่ ระบาเงือก จระเข้ขวางคลอง วิลันดาตับ แข

494 ตอนที่ 496 เพลงหุน่ กระบอกเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีลงเรือหนีนางผีเสื้อสมุทรจากเกาะแก้วพิศดาล (เพลงเชิด เพลงเท
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495 ตอนที่ 497 เพลงหุน่ กระบอกเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีพบสามพราหมณ์ (เพลงวา เพลงหุน่ เพลงเสมอ เพลงไหว้ครู ป

496 ตอนที่ 498 เพลงหุน่ กระบอกเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีเป่าปีใ่ ห้สามพราหมณ์ฟัง (เพลงโยนดาบ เพลงวิลันดาตับ เพลงส
497 ตอนที่ 499 เพลงสี่บทเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม เพลงสมโภชน์พระนคร 2 ชั้น

498 ตอนที่ 500 เพลงโหมโรงม้ารา 3 ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, ควบคุม เพลงม้าราเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร
499 ตอนที่ 501 เพลงแสนคานึงเถา อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม ชลอรัตน์
500 ตอนที่ 502 เพลงม้าย่องเถา และออกท้ายเพลงม้าย่อง อุดมทรัพย์ เสนีย์พงษ์, ขับร้อง
501 ตอนที่ 503 เพลงโหมโรงพม่าวัด 3 ชั้น เพลงมอญขว้างดาบเถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ครูจงกล

502 ตอนที่ 504 เพลงเทวาประสิทธิเ์ ถา ออกท้ายเครื่องเพลงเทพรัญจวนชั้นเดียว วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ครูจงกล เพียรพงษ์, ควบค

503 ตอนที่ 505 เพลงตับจุล่งตอนจูล่ง (เพลงเกริ่นจีน เพลงจีนดีฮูหยิน เพลงจีนเสียผี เพลงจีนขิมเล็ก เพลงจีนช้วน พูนพิศ อมาตยกุล
504 ตอนที่ 506 เพลงทยอยเขมรเถา อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง
505 ตอนที่ 507 เพลงโหมโรงพม่าวัด 3 ชั้น วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง

506 ตอนที่ 508 เพลงพม่า 5 ท่อน 3 ชั้น วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง เพลงนางนาค 2 ชั้น ชลอร
507 ตอนที่ 509 เพลงการะเวกเล็กเถา เพลงกราวรา อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็ง ทรงศักดิ์ เสนีย์พงษ์, ควบคุม
508 ตอนที่ 511 เพลงนางนาค 2 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย เพลงอาหนูเถา

509 ตอนที่ 512 เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง วงโยธวาทิต วิชิต โห้ไทย, ควบคุม เพลงน้าลอดใต้ทราย 2 ชั้น ช

510 ตอนที่ 513 เพลงตับเรื่องมณีพิชัยตอนกาเนิดยอพระกลิ่น (เพลงยานี เพลงตุ๊กตา เพลงแขกต่อยหม้อ เพลงนกจาก เพลงแขกไทรช

สวัตร, บรรเลง

ประณีต , บรรเลง

ย์มอญเครื่องใหญ่คณะดุริยประณีต, บรรเลง

ระณีต, บรรเลง

น) เครื่องสายไทยคณะนายจงกล สุขสายชล

ณะครูราพึง โปร่งแก้วงาม

ร์แกนคณะครูประชิต ขาประเสริฐ

ะพินิจ ฉายสุวรรณ

ทรวิโรฒ, บรรเลง

รูอาพัน พูนอาไภย

ณะเกียรติ ดุริยาคม

ตาจล, ขับร้อง วงพีพ่ าทย์ไม้นมเครื่องคู่คณะสมาน น้อยนิตย์

งสายผสมซอฝรั่งคณะเกียรติ ดุริยาคม

ฝรั่งคณะเกียรติ ดุริยาคม

ญญา โรหิตาจล, ขับร้อง

ชั้น วงปีพ่ าทย์ไม้นวมทัศนัย พิณพาทย์

สมชาย ทับพร, ขับร้อง

งค์ รวมบรรเลง

จล, ดวงเนตร ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง

หิตาจล, ดวงเนตร ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง

ทย์ไม้นวมคณะทัศนัย พิณพาทย์

ต, ขับร้อง เพลงโอ้ลาว 2 ชั้น ณรงค์ รวมบรรเลง, บรรเลง

ามาธิบดี เพลงเขมรปากท่อเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

จิตต์ ดุริยประณีต, ขับร้อง

าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พยาบาลรามาธิบดี

บาลรามาธิบดี

ย์ไม้นวมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จง สุขสวัสดิ,์ ขับร้อง ธีระ ภูม่ ณี, เดี่ยวซอด้วง

งเวียน และกานันสาราญ เกิดผล

รื่องสายผสมออร์แกนครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์

วงปีพ่ าทย์มอญดึกดาบรรพ์คณะ พ. อ่างแก้ว

งสายผสมปีช่ วา

ญชมจันทร์ 3 ชัน มาลีวัลย์ ทับสุข, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์

กรวาล 2 ชั้น มรกต ณ ตะกั่วทุง่ , ขับร้อง

วงฝรั่งผสมออร์แกนสุพจน์ โตวิสุทธิ์

พยาบาลรามาธิบดี

เพลงพญาโศก 3 ชั้น ธีระ ภูม่ ณี, เดี่ยวซออู้

งษี เกษมสุข, เดี่ยวขลุ่ย

เครื่องสายผสมขิม

ธรรมจุฬาลงกรณ์

ลัย, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งมโหรีคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อพงษ์ แจ่มทวี, ขับร้อง

3 ชั้น อภิญญา ชีวะกานนท์, ขับร้อง

เพียรพงษ์ เพลงทะแย 3 ชั้น วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง

ทรัพย์ เพียรพงษ์. ขับร้อง เพลงแขกมอญ 2 ชั้น (บรรเลง)

เสนีย์พงศ์ เพลงการะเวกเล็กเถา อุดมทรัพย์ เพียรพงษ์, ขับร้อง

ย์ไม้แข็งคณะพาทยรัตน์

ร้อง ออกท้ายเพลงจีนราพัด

สายผสมออร์แกน

งพม่าเขว ซองเล พม่าทุงเล พม่าราขวาน

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลี เกิดผล, ขับร้อง

กรรม นิภา ชื่นใจ, ขับ ร้อง

สรภัญญะ พูนพิศ อมาตยกุล บุษยา ชิดท้วม, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ดึกดาบรรพ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดทุม้ ปีพ่ าทย์ไม้แข็ง

ย์มอญดึกดาบรรพ์

กษณ์ อยู่ด,ี ขับร้อง

บเรือ 2 ชั้น คงศักดิ์ สุธีตานนท์, เดี่ยวซอด้วง เพลงสาริกาชมเดือน, อานวย ศรีไทยพันธุ,์ เดี่ยวขลุ่ย

ศิลป์, ขับร้อง

วียน เกิดผล เพลงลาวเล็ก

ร้อง อังกะลุงคณะไผ่ลายทอง

ทัศนัย พิณพาทย์, เดี่ยวระนาดเอก

ธารง, ขับร้อง

ขึ้นพลับพลา ยมโดย เพ็งพงศา พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง เพลงคลื่นกระทบฝั่ง พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง

ครื่องสายคณะครูประสงค์ พิณพาทย์

วมผสมเครื่องสายคณะครูประสงค์ พิณพาทย์

งสายคณะครูประสงค์ พิณพาทย์
รุ่งเรือง, ขับร้อง

พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะดุริยประณีต

วมสมาน น้อยนิตย์

ญจวนเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง
ชั้น มาลี เกิดผล, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งคณะพาทยรัตน์

ม้แข็งคณะพาทยรัตน์

มเงินเถา,ขอมทรงเครื่องเถา บรรเลง

วบคุม เพลงมุล่งเถา มณฑา บุญแท้, ขับร้อง

า วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง

เสนีย์พงษ์, เดี่ยวฆ้องใหญ่ สารถีทางมอญ 2 ชั้น ครูกาหลง พึง่ ทองคา, เดี่ยวปี่

บร้อง เพลงจีนเก็บบุบผา 3 ชั้น, บรรเลง

พญาโศก 3 ชั้น สุรางค์ ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง ชัยยุทธิ์ โตสง่า, เดี่ยวระนาดเอก

(ทางของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล)

เดี่ยวปีค่ าริเน็ท วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, ตีกลองสองหน้า

ง วงปีพ่ าทย์ไม่แข็ง ทรงศักดิ์ เสนีย์พงษ์, ควบคุม

ม เพียรพงษ์, เดี่ยวระนาดทุม้ ครูกาหลง พึง่ ทองคา, เดี่ยวปี่ เพลงการะเวกเล็กเถา, บรรเลง
เพลงแขกต่อยหม้อเถา อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง

ยนโน ครูศิลปี ตราโมท, ควบคุม

ท, ควบคุม เพลงจีนแส 2 ชั้น, บรรเลง

ง เพลงกะหรัดดรายา เพลงบูกันตูโม๊ะ วงอังกะลุงคณะไผ่ ลายทอง

าหู 3 ชั้น ภุมเรียง สมบูรณ์สิน, ขับร้อง

ปากท่อเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

วเถา วัชรี อรรถกฤษณ์, ขับร้อง วงมโหรี พ. สุดสายใจ วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, ควบคุม

ข็ง วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, ควบคุม เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ครูกาหลง พีง่ ทองคา, เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

อง แจ้ง คล้ายสีทอง, ร้องเสภา เพลงพม่าห้าท่อน

งเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

เถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

ายใหญ่ วงปีพ่ าทย์มอญคณะจงกล เพียรพงษ์

ครูจงกล เพียรพงษ์ เพลงมอญมอบเรือ 2 ชั้น

ผสมเปียนโนครูพิมพ์ พวงนาค

อง เพลงบังใบ 2 ชั้น พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง
พาทยโกศล พูนพิศ อมาตยกุล, ควบคุม เพลงสารถีทางมอญ 2 ชั้น, บรรเลง

ต โห้ไทย, ควบคุม

องแขก สมนึกตีระนาด

ดาสวรรค์เถา, บรรเลง

มอญราดาบเถา, บรรเลง

ตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง

ขับร้อง เพลงสารถีทางมอญ 2 ชั้น

บุง้ พุมเรียง สมบูรณ์ศิลป์, ขับร้อง

, ควบคุม เพลงอาหนูเถา ประชิด ขาประเสริฐ, ขับร้อง

และบุษยา ชิดท้วม, ขับร้อง

น ครูกาหลง พึง่ ทองคา, เดี่ยวปีใ่ น

าปานารี, บรรเลง)

นตัวเมีย เพลงสุรินทราหู เพลงจันทราหู ออกเพลงสองไม้กระต่ายชมจันทร์ ออกเพลงเร็วกินนรรา และลงจบ)

ครูพินิจ ฉายสุวรรณ, ควบคุม

ทย์ไม้นวม สมาน น้อยนิตย์, ควบคุม

บลรัตน์ พุทธศักราช 2537) กัญญา โรหิตาจล สมชาย ทับพร, ขับร้อง วงปีพ่ าทย์ไม้นวม สมาน น้อยนิตย์, ควบคุม

ตับ) กัญญา โรหิตาจล, ขับร้อง

ครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์, ควบคุม

ลัยมาลย์, ขับร้อง

ย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะครูพินิจ ฉายสุวรรณ

งช้างประสานงา เพลงช้างต้น เพลงเร็ว และเพลงเจดีย์ 7 ยอด)

ย) วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่คณะครูพินิจ ฉายสุวรรณ

า 2 ชั้น เพลงท่าน้าและเพลงฟองน้าชั้นเดียว ออกด้วยเพลงเร็ว ปิดท้ายด้วยเพลงกะหร่างตะวันตก) ชนะ ชานิราชกิจ, เป่าปีช่ วา

ดเอก เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น จาเนียร ศรีไทยพันธุ์ เดี่ยวขลุ่ย

คลอง วิลันดาตับ แขกอาหวัง) อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง

าล (เพลงเชิด เพลงเทพทอง เพลงกระบอก เพลงสองไม้ เพลงสระบุหร่งนอก เพลงแขกอาหวัง เพลงเขมรปีแ่ ก้ว ) อัมพร แดงวิจิตร อนงค์ ศรีไทยพันธ

สมอ เพลงไหว้ครู ปีนตลิ่ง เพลงสังขารา เพลงโยนดาบ) อัมพร แดงวิจิตร อนงค์ ศรีไทยพันธุ์ พูนพิศ อมาตยกุล, ขับร้อง

ลงวิลันดาตับ เพลงสองไม้ เพลงหุน่ พัดชา) ศิริ วิชเวช อนงค์ ศรีไทยพันธุ์ อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง

ระนคร 2 ชั้น

ถา ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง

ข็งเครื่องคู่ครูจงกล เพียรพงษ์, ควบคุม

กล เพียรพงษ์, ควบคุม ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง

น พูนพิศ อมาตยกุล อุดมทรัพย์ เพียรพงษ์, ขับร้อง ไม้แข็งวิบูลย์ธรรม

อ่วมหร่าย, ขับร้อง

นางนาค 2 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง

พงษ์, ควบคุม

ลอดใต้ทราย 2 ชั้น ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย, ขับร้อง

กจาก เพลงแขกไทรชั้นเดียว เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเวสสุกรรม) ชานาญ เดือนนวล อัมพร แดงวิจิตร, ขับร้อง

แดงวิจิตร อนงค์ ศรีไทยพันธุ,์ ขับร้อง

