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รายการพบครูดนตรีไทย
ตอนที่ 1 ครู เจียน มาลัยมาลย์ (จ่าเอกกมล), เดี่ยวขลุ่ย เพลงปลาทอง 3 ชั้น
ตอนที่ 2 ครู ชิต แฉ่ งฉวี, เดี่ ยวซออู ้ เพลงพญาโศก
ตอนที่ 3 ครู บุญยง เกตุคง, ระนาดเอก เพลงมุล่ง
ตอนที่ 4 หลวงไพเราะเสี ยงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน), เดี่ยวซอด้วง เพลงอาถรรพ์
ตอนที่ 5 เหนี่ ยว ดุริยพันธุ์ เพลงปลาทองของข้า
ตอนที่ 6 ครู สุดา เขียววิจิตร เพลงนกเขาขะแมร์
ตอนที่ 7 ครู ประเวช กุมุท เพลงคลื่นกระทบฝั่ง 2 ชั้น
ตอนที่ 8 ครู ราพึง โปร่ งแก้วงาม, เดี่ ยวขิม เพลงลาวแพน
ตอนที่ 9 ครู สนิ ท บรรเลงการ (ละเมียด จิตตเสวี), เดี่ยวจะเข้ เพลงลาวแพน
ตอนที่ 10 ครู แช่มช้อย ดุริยพันธุ์ เพลงลาวเจริ ญศรี
ตอนที่ 11 ครู ทว้ ม ประสิ ทธิ กุล เพลงการะเวกเล็กเถา
ตอนที่ 12 ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, เดี่ ยวซอด้วง เพลงม้าย่องออกเหลา, เดี่ยวขลุ่ย เพลงพญาราพึง 3 ชั้น
ตอนที่ 13 ครู ระตี วิเศษสุ รการ, เดี่ ยวจะเข้ เพลงนกขมิ้น
ตอนที่ 14 ครู เฉลิม บัวทัง่ เพลงเกริ่ นเจ้าฟ้ า
ตอนที่ 15 ครู ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล เพลงนาคราชเถา เพลงไส้พระจันทร์ 2 ชั้น
ตอนที่ 16 ครู เผือด นักระนาด เพลงทยอยเดี่ ยว
ตอนที่ 17 ครู สอน วงฆ้อง, เดี่ ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงลาวแพน
ตอนที่ 18 ครู ประสิ ทธิ์ ถาวร เพลงศรี สงกรานต์
ตอนที่ 19 ครู จีรพล เพชรสม, เดี่ ยวซออู ้ เพลงกราวใน
ตอนที่ 19 ครู ชยุดี วสวานนท์, เดี่ ยวขิม เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 20 ครู สุพจน์ อ่างแก้ว เพลงนาคบริ พตั ร
ตอนที่ 21 ครู ประชิด ขาประเสริ ฐ เพลงจีนแส
ตอนที่ 22 เจ้าโสภา เพ็งพุ่ม เพลงน้อยใจยา
ตอนที่ 23 คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ, ขับร้อง เพลงพัดชา เพลงหกบท
ตอนที่ 24 ครู เจือ เสนี ยว์ งศ์ ณ อยุธยา, เดี่ ยวขิม เพลงสารถี 3 ชั้น, เดี่ยวซออู ้ เพลงพญาโศก
ตอนที่ 25 ครู นิภา อภัยวงศ์, ขับร้อง เพลงสุ ดาสวรรค์
ตอนที่ 26 คุณหญิงรามบัณฑิตสิ ทธิ เศรณี (เยีย่ ม สุ วงศ์) เพลงปลาทอง 3 ชั้น
ตอนที่ 27 ครู อุสา สุ คนั ธมาลัย เพลงพระลอ
ตอนที่ 28 ครู เลิศ รักรุ กรบ เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 29 นฤพนธ์ ดุริยพันธุ,์ ขับเสภาเรื่ องไกรทอง, ขับร้อง เพลงพญาสี่ เสา 2 ชั้น
ตอนที่ 30 ครู สุดจิตต์ ดุริยประณี ต เพลงแขกโหม่ง 2 ชั้น
ตอนที่ 31 กานันสาราญ เกิดผล โหมโรงอู่ทอง 3 ชั้น
ตอนที่ 32 ครู สุรางค์ ดุริยพันธุ์ เพลงคาหอม
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รายการพบครูดนตรีไทย
ตอนที่ 33 ครู มนตรี ตราโมท, เดี่ ยวขิม เพลงลาวแพน
ตอนที่ 34 นายเรี ยม รุ่ งศรี ทอง และนางเล็ก ศุขโสต
ตอนที่ 35 ครู ทศั นี ย ์ ขุนทอง เพลงเทพทอง เพลงเวสสุ กรรม
ตอนที่ 36 ครู เจริ ญใจ สุ นทรวาทิน เพลงเอกบท เพลงลาวเจริ ญศรี
ตอนที่ 37 ครู ยมโดย เพ็งพงษา เพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 38 ครู สมาน น้อยนิ ตย์, เดี่ ยวแคน เพลงลาวแพน
ตอนที่ 39 ครู กาหลง พึ่งทองคา เพลงสารถีทางมอญ
ตอนที่ 40 ครู เตือน พาทยกุล เพลงเชิดจีน (ทางจางวางทัว่ )
ตอนที่ 41 ครู วฒั นา โกศินานนท์ (แดงสว่าง) เพลงแขกสาหร่ าย 3 ชั้น
ตอนที่ 42 ครู ศิลปี ตราโมท, ซอสามสาย เพลงนกกระจอกทอง
ตอนที่ 43 ครู ชลอรัตน์ อ่วมหร่ าย เพลงสามไม้ใน 3 ชั้น
ตอนที่ 44 ครู ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน, ดีดจะเข้ เพลงม่านมงคล
ตอนที่ 45 ครู ณรงค์ รวมบรรเลง เพลงขึ้นพลับพลานอก
ตอนที่ 46 ร.ท.ยรรยง แดงกูร ร.น. เพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 47 ครู ทศั นี ย ์ ดุริยประณี ต เพลงทยอยใน 3 ชั้น
ตอนที่ 48 นายเชื้ อ, นักร้อง เพลงเชิดจีน
ตอนที่ 49 ครู จาเนี ยร ศรี ไทยพันธุ,์ เดี่ ยวขลุ่ย เพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 50 ครู ดวงเนตร ดุริยพันธุ,์ ขับร้อง เพลงลมพัดชายเขา 2 ชั้น
ตอนที่ 51 ครู สุชาติ หอมจันทร์ เจือ, ขลุ่ย เพลงลาวเจ้าสู เพลงแขกถนอมนวล
ตอนที่ 52 ครู ประสิ ทธิ์ คุม้ ทรัพย์, ขับร้อง เพลงทองกวาวเถา
ตอนที่ 53 ครู ละเมียด ทับสุ ข เพลงสี่ บท 3 ชั้น
ตอนที่ 54 ครู ฟุ้งและครู องุ่น บัวเอี่ยม กราวรา 3 ชั้น
ตอนที่ 55 ครู สมชาย ทับพร เพลงนเรศว์ชนช้าง 3 ชั้น
ตอนที่ 56 ครู กญั ญา โรหิตาจล เพลงระบานพรัตน์
ตอนที่ 57 ครู แสวง วิเศษสุ ด เพลงกล่อมพญาเถา บุญชู ทองเชื้ อ, ขับร้อง
ตอนที่ 58 ครู บาง หลวงสุ นทร, เดี่ ยวขลุ่ย เพลงลาวแพน
ตอนที่ 59 ครู ทองดี สุ จริ ตกุล, เดี่ ยวจะเข้ เพลงจีนแส
ตอนที่ 60 ครู สอน วงฆ้อง, เดี่ ยวฆ้องใหญ่ เพลงมุล่ง
ตอนที่ 61 ครู พฒ
ุ นันทพล, เดี่ ยวขิม เพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 62 นายปลัง่ วนเขจร, เดี่ ยวซออู ้ เพลงกราวใน
ตอนที่ 63 นายบุญยง เกตุคง, เดี่ ยวระนาดทุม้ เพลงอาเฮีย
ตอนที่ 64 ครู ฉลวย จิยะจันทน์, เดี่ ยวซออู ้ เพลงกราวใน
ตอนที่ 65 สมเด็จเจ้ากรมพระนครสวรรค์ เพลงสาครลัน่ เพลงสรรเสริ ญเสื อป่ า

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

รายการพบครูดนตรีไทย
ตอนที่ 66 ครู โกวิทย์ ขันธศิริ, เดี่ ยวซอด้วง เพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 67 ครู วิเทพ กันทิมา เพลงน้อยใจยา
ตอนที่ 68 ครู อรวรรณ บรรจงศิลป์ , เดี่ ยวจะเข้ เพลงลาวแพน
ตอนที่ 69 ครู อุไร สิ นแก้ว, ขับร้อง เพลงสดายงแปลง
ตอนที่ 70 ครู บุญชู ทองเชื้ อ, ขับร้อง เพลงจีนแส
ตอนที่ 71 ครู สุมิตรา สุ จริ ตกุล ครู นิภา อภัยวงศ์, เดี่ยวเปี ยโน เพลงพญาโศก
ตอนที่ 72 ครู จนั ทร์ โตวิสุทธิ์ เพลงโหมโรงเริ งรามัญ 3 ชั้น
ตอนที่ 73 ครู รักเกียรติ ปั ญญายศ, พิณเปี๊ ยะ เพลงสาวไหม
ตอนที่ 74 ครู เทวาประสิ ทธิ์ พาทยโกศล, เดี่ยวซอสามสาย เพลงเขมรปี่ แก้วทางสักวา
ตอนที่ 74 ครู เทวาประสิ ทธิ์ พาทยโกศล, เดี่ยวซอสามสาย เพลงเขมรปี่ แก้วทางสักวา
ตอนที่ 75 พันโทวิชิต โห้ไทย, ปี่ ฝรั่ง (คาริ เน็ต) เพลงลาวแพน
ตอนที่ 76 หลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุ นทรเกศ), ขับร้อง เพลงพญาโศก เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
ตอนที่ 77 ครู ประสงค์ พิณพาทย์, เดี่ ยวระนาดเอก เพลงทยอยเดี่ยว
ตอนที่ 78 จ.ส.อ.หญิงเลี่ ยมลักษณ์ อยูด่ ,ี ขับร้อง เพลงพวงร้อย 3 ชั้น
ตอนที่ 80 ครู สุธาร บัวทัง่ , เดี่ ยวจะเข้ เพลงลาวแพน
ตอนที่ 81 ครู โป๊ ะ เหมราไพ, ขับร้อง เพลงเห่เรื อชมปลา
ตอนที่ 82 พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุ นทรวาทิน), เดี่ยวระนาด เพลงการะเวก
ตอนที่ 83 หลวงเสี ยงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย), ขับร้อง เพลงพญาโศก
ตอนที่ 84 หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา, ขับร้อง เพลงตับแม่ศรี ทรงเครื่ อง
ตอนที่ 85 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), อังกะลุง เพลงเขมรปากท่อ
ตอนที่ 86 หม่อมเจริ ญ พาทยโกศล, ขับร้อง เพลงเทพนิมิต
ตอนที่ 87 หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์ (บุนนาค), ขับร้อง เพลงแสนเสนาะ 3 ชั้น
ตอนที่ 88 นางสาวแนบ เนตรานนท์, ขับร้อง เพลงจีนหน้าเรื อ 2 ชั้น
ตอนที่ 89 หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา, ขับร้อง เพลงสาริ กาแก้ว
ตอนที่ 90 นางละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา, ขับร้อง เพลงจีนราพัด
ตอนที่ 91 ครู สมนึ ก บุญจาเริ ญ, เดี่ ยวปี่ ใน เพลงลาวแพน
ตอนที่ 92 หม่อมเจริ ญ กุญชร ณ อยุธยา, ขับร้อง เพลงแขกมอญบางขุนพรหม
ตอนที่ 93 ครู เลื่ อน จันทรมาน, ขับร้อง เพลงลาวแพน
ตอนที่ 94 ครู เสนาะ เหลืองสุ นทร, เดี่ ยวระนาดเอก เพลงลาวแพน
ตอนที่ 95 ครู ลิ้ม ชีวะสวัสดิ์, กระจับปี่ เพลงเขมรกล่อมบรรทม
ตอนที่ 96 ครู ชนก สาคริ ก, เดี่ ยวขิม เพลงนกเขาขะแมร์
ตอนที่ 97 ครู สุรพล หนูจอ้ ย, เดี่ ยวปี่ ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น
ตอนที่ 98 ครู จีระพล เพชรสม, เดี่ ยวซอด้วง เพลงกราวใน
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รายการพบครูดนตรีไทย
ตอนที่ 99 ครู ธีระ ภู่มณี, เดี่ ยวซอด้วง เพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 100 ครู บุญช่วย โสวัตร, ขลุ่ยเพียงออ เพลงแขกมอญบางช้าง
ตอนที่ 101 ครู จางวางทัว่ พาทยโกศล เพลงมหานิ มิตร, วงโยธวาทิตกองทัพเรื อ
ตอนที่ 102 พระสรรเพลงสรวง (บัว กมลวาทิน), เดี่ยวปี่ ใน เพลงลาวแพน
ตอนที่ 103 พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี), เดี่ยวซอสามสาย เพลงช้างลูกหลวง
ตอนที่ 104 ครู เทียบ คงลายทอง, ปี่ ใน เพลงพญาโศก
ตอนที่ 105 คุณหญิงราชมนู (ม.ล.เล็ก อัศวเสนา), ขับร้อง เพลงกระบอกเงิน
ตอนที่ 106 ดาบตารวจเอนก คงเฟื่ อง, เดี่ ยวปี่ คลาริ เน็ต เพลงจีนขิมใหญ่
ตอนที่ 107 ครู อาจ สุ นทร เพลงตับนาคบาศ จ่าอิน อ๊อกกังวาล, ขับร้อง
ตอนที่ 108 ครู เจอ บุรานนท์, ขับร้อง เพลงพม่ามังศรี
ตอนที่ 109 ครู พินิจ ฉายสุ วรรณ เพลงมอญจับดาบเถา
ตอนที่ 110 ครู วิง ช้างแก้ว, เดี่ ยวหี บเพลงชัก เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น และเพลงพญาโศก 3 ชั้น
ตอนที่ 111 ครู อนงค์ ศรี ไทยพันธุ,์ ขับร้อง เพลงหุ่นกระบอก
ตอนที่ 112 ครู พฒั น์ บัวทัง่ , เดี่ ยวระนาดเอก เพลงลาวแพน
ตอนที่ 113 ครู วรยศ (จงกล) ศุขสายชล, เดี่ยวซอด้วง เพลงกราวใน
ตอนที่ 114 ครู วิเชียร เกิดผล, ฆ้องวงเล็ก เพลงกราวใน
ตอนที่ 115 ครู สุวิทย์ บวรวัฒนา, เดี่ ยวขิม เพลงสารถี 3 ชั้น
ตอนที่ 116 ครู ศุข นักดนตรี , เดี่ ยวขลุ่ย เพลงพญาโศก
ตอนที่ 117 ครู จนั ทนา พิจิตรคุรุการ เพลงลาวชมดง 2 ชั้น
ตอนที่ 118 ครู รอด อักษรทับ เพลงเขมรพวง 2 ชั้น
ตอนที่ 119 ครู จาลอง เกิดผล, ฆ้องวงใหญ่ เพลงกราวในชั้นเดียว
ตอนที่ 120 ครู สืบศักดิ์ ดุริยประณี ต, ระนาดทุม้ เพลงทะแย 3 ชั้น
ตอนที่ 121 นาวาตรี สราญ เรื องณรงค์, เดี่ ยวแตรทรัมเป็ ด เพลงสารถี 3 ชั้น (ทางสมเด็จเจ้าฟ้ านครสวรรค์วรพินิจ)
ตอนที่ 122 ครู สมชาย ดุริยประณี ต, ฆ้องวงใหญ่ เพลงม้าย่อง 3 ชั้น
ตอนที่ 123 ครู สละ จอนแจ้งจันทร์, เดี่ ยวระนาดทุม้ เพลงแขกมอญ 3 ชั้น
ตอนที่ 124 ครู แสวง อภัยวงศ์, จะเข้ เพลงเพลงลาวแพน
ตอนที่ 125 ครู เล็ก เกตรา, เดี่ ยวระนาดเอก เพลงต่อยรู ป 3 ชั้น
ตอนที่ 126 ครู ขาคม พรประสิ ทธิ์, เดี่ ยวจะเข้ เพลงสุ ดสงวน 3 ชั้น
ตอนที่ 127 ครู สุพฒั น์ บัวทัง่ , ขับร้อง เพลงแขกต่อยหม้อ
ตอนที่ 128 ร.อ.นพ ศรี เพชรดี, วงดุริยางค์กองทัพบก เพลงมอญดูดาว
ตอนที่ 129 ครู โชติ ดุริยประณี ต, ขับร้อง เพลงสาริ กาเขมร 2 ชั้น
ตอนที่ 130 พระสุ จริ ตสุ ดา (เปรื่ อง สุ จริ ตกุล), เครื่ องสายผสมเปี ยนโน เพลงสุ ดาสวรรค์
ตอนที่ 131 ครู ประคอง ประไพรัตน์, เดี่ ยวจะเข้ เพลงกราวใน
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รายการพบครูดนตรีไทย
ตอนที่ 132 ครู พฒั นี พร้อมสมบัต,ิ ขับร้อง เพลงตวงพระธาตุ
ตอนที่ 133 ครู ชฏิล นักดนตรี , ขับร้อง เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
ตอนที่ 134 ครู ลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา, ข้บร้อง เพลงแป๊ ะเล่ชุน
ตอนที่ 135 นางมหาเทพกษัตรสมุห์ (อาจารย์บรรเลง สาคริ ก) เพลงภูลาวเถา
ตอนที่ 136 ครู ศรี นาฏ เสริ มศิริ, ขับร้อง เพลงดอกไม้ใส 3 ชั้น
ตอนที่ 137 ครู สาเนียง ฟักภู,่ ขับร้อง เพลงลาวกระแซ 3 ชั้น
ตอนที่ 138 คุณหญิงชิ้ น ศิลปบรรเลง, ขับร้อง เพลงเพื่อนไทยร่ วมใจ
ตอนที่ 139 ครู ชอ้ งมาศ สุ นทรวาทิน, ขับร้อง เพลงใบ้คลัง่ 3 ชั้น
ตอนที่ 140 ครู สี่คน (หลวงไพเราะเสียงซอ, เสรี หวังในธรรม, แช่มช้อย ดุริยพันธุ์ และเพ็ญ ปัญญาพล) เล่าประวัติบนั ทึกเพลงแอ่วเคล้าซอ

ตอนที่ 141 ครู พิมพ์ พวงนาค เพลงแขกเล่นลม 2 ชั้น
ตอนที่ 142 ครู เชวงศักดิ์ โพธิ สมบัต,ิ เดี่ ยวขิม เพลงชมแสงจันทร์
ตอนที่ 143 ครู ศิริกุล วรบุตร, ขับร้อง เพลงถวายพระพร
ตอนที่ 144 ครู พริ้ ง ดนตรี รส, เดี่ ยวระนาดเอก เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 145 ครู ลายอง โสวัตร, ฆ้องวงใหญ่ เพลงสาธุ การ
ตอนที่ 146 ครู ไพฑูรย์ เฉยเจริ ญ, เดี่ ยวระนาดทุม้ จีนเข็มเล็ก 3 ชั้น
ตอนที่ 147 ครู สุวฒั น์ อรรถกฤษณ์, ขลุ่ยเพียงออ เพลงมุล่งชั้นเดียว
ตอนที่ 148 ครู ชยั ยะ ทางมีศรี , เดี่ ยวระนาดเอก เพลงมุล่ง 2 ชั้น
ตอนที่ 149 ครู สมาน ทองสุ โชติ, เดี่ ยวจะเข้ เพลงนกขมิ้น 3 ชัน
ตอนที่ 150 ครู ศิริ วิชเวช, ขับร้อง เพลงพัดชา 2 ชั้น
ตอนที่ 151 ครู รังสี เกษมสุ ข, ขลุ่ยเพียงออ เพลงพญาโศก
ตอนที่ 152 ครู แสวง คล้ายทิม, เดี่ ยวระนาดเอก เพลงต่อยรู ป 3 ชั้น
ตอนที่ 153 ครู สมนึ ก ศรประพันธ์, เดี่ ยวระนาดเอก เพลงพญาโศกเถา
ตอนที่ 154 ครู ดุษฏี สว่างวิบูลย์พงศ์ เดี่ ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่
ตอนที่ 155 ครู มณั ฑนา เพิ่มสิ น, ขับร้อง เพลงแขกมอญ 3 ชั้น
ตอนที่ 156 ครู ทรงศักดิ์ เสนี พงศ์, เดี่ ยวระนาด เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 157 ครู ประเจียด มาลัยมาลย์, ขับร้อง เพลงนกขมิ้น
ตอนที่ 158 ครู ทศั นัย พิณพาทย์, ระนาดเอก เพลงลาวแพน
ตอนที่ 159 ครู ระเบียบ มาลัยมาลย์, ขับร้อง เพลงสาริ กาแก้ว 3 ชั้น
ตอนที่ 160 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) เพลงเชิญขวัญ
ตอนที่ 161 ครู ประพาส สวนขวัญ, คาสัมภาษณ์
ตอนที่ 162 ครู พิไลพรรณ พรรุ่ งเพชร, ขับร้อง เพลงแขกไทร 2 ชั้น
ตอนที่ 163 ครู แป้ น วัชโรบล, คาสัมภาษณ์
ตอนที่ 164 ครู ณชั ชา พันธุ์เจริ ญ, ซอสามสาย เพลงบุหลันลอยเลื่อน
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รายการพบครูดนตรีไทย
ตอนที่ 165 ครู อุดม อรุ ณรัตน์, ซอสามสาย เพลงบุหลันลอยเลื่ อน
ตอนที่ 166 ครู สะอาด โปร่ งน้ าใจ, ขับร้อง เพลงสมโภชพระเศวต
ตอนที่ 167 ครู มาลี สุ ขเสี ยงศรี, ขับร้อง เพลงลาวเล็ก
ตอนที่ 168 ครู สังเวียน เกิดผล, คาสัมภาษณ์
ตอนที่ 169 ครู สุวิทย์ แก้วกระมล (สะอิ้ง แก้วกระมล) เป่ าขลุ่ยร่ วมกับวงดนตรี สากล (เปี ยนโน) เพลงลาวดาเนินทราย
ตอนที่ 170 ครู อุษา แสงไพโรจน์ โปร่ งน้ าใจ, ขับร้อง เพลงเขมรไทรโยค
ตอนที่ 171 ครู กมล ปลื้ มปรี ชา, ระนาดเอก เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 172 พระประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี, คาสัมภาษณ์ของเจ้าโสภา เพ็งพุ่ม
ตอนที่ 173 หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล), ปี่ พาทย์ไม้แข็ง เพลงกัลยาณมิตร
ตอนที่ 174 ครู นิตยา แดงกูร, ขับร้อง เพลงเขมรเขียว
ตอนที่ 175 ครู วิรัตน์ วิทยประพัฒน์ เพลงมะลิซ้อน 3 ชั้น
ตอนที่ 176 ครู เจริ ญ นักดนตรี , คาสัมภาษณ์ครู เจริ ญ
ตอนที่ 177 ครู บุญเลิศ แฉ่ งศิริ, ขับร้อง เพลงทองย่อน
ตอนที่ 178 ครู พงั พอน แตงสื บพันธุ,์ ปี่ ใน เพลงลิงโลด
ตอนที่ 179 ครู บุษยา ชิดท้วม, ขับร้อง เพลงน้ าลอดใต้ทราย
ตอนที่ 180 พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุ นทรวาทิน), เดี่ยวปี่ เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 181 ครู สาราญ ภมรสุ ต เพลงแขกบันเทิง 3 ชั้น
ตอนที่ 182 ครู ยงยศ วรรณมาศ, การบรรยายการตีกลองและเครื่ องหนังต่างๆ
ตอนที่ 183 ครู เฉลิม ม่วงแพรสี, เดี่ ยวซอสามสาย เพลงสุ รินทรหู 3 ชั้น
ตอนที่ 184 ครู มนัส ขาวปลื้ ม, การตีกลอง เพลงสะหม่าไทย
ตอนที่ 185 ครู บุหงา นาคพลั้ง, ขับร้อง เพลงยาดเล้
ตอนที่ 186 จ.ส.อ.ขุนสาเนียงวิเวกวร (น่วม บุณยเกียรติ), ขับเสภาขุนเรื่ องช้างขุนแผน
ตอนที่ 187 คุณยอดทอง บารมี, ขับร้อง เพลงขอมโบราณ 3 ชั้น
ตอนที่ 188 ครู พริ้ ง กาญจนผลิน, ควบคุมการบรรเลงและขับร้อง เพลงชุดตับนาคบาศ
ตอนที่ 189 ครู อุทยั แก้วละเอียด, ระนาดทุม้ เพลงแขกมอญ
ตอนที่ 190 ครู สิงหล สังจุย้ , การเดี่ยวปี่ ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น
ตอนที่ 191 ครู ทรัพย์ วิเศษประภา วงมโหรี บรรเลงเพลงหกบท
ตอนที่ 192 ครู ยพุ า วัชรนาค, ขับร้อง เพลงโยสลัม เพลงทองย่อน
ตอนที่ 193 ครู สมพงษ์ นุชพิจารณ์, กลองสองหน้า เพลงพญาโศก
ตอนที่ 194 ครู ยอแสง ภักดีเทวา เพลงคลื่ นกระทบฝั่ง
ตอนที่ 195 จ.ส.อ.ทวี ไทยพยัคฆ์, ปี่ ชวา เพลงสะระหม่าไทย
ตอนที่ 196 ครู บุนนาค กัลยาณมิตร. ขับร้อง เพลงนกเขาขัน เพลงพม่าโศก
ตอนที่ 197 หลวงเสนาะดุริยางค์ (ทองดี) เพลงแสนสุ ดสวาท 3 ชั้น
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ตอนที่ 198 ครู เขียน ศุขสายชล เพลงโหมโรงเชิดนอก 3 ชั้น
ตอนที่ 199 ครู สมภพ ขาประเสริ ฐ เพลงโหมโรงปฐมฤกษ์ 3 ชั้น
ตอนที่ 200 นายศักดา คาศิริ เพลงหน้าพาทย์
ตอนที่ 201 ครู เปล่ง แจ้งจรัส, ขับร้อง เพลงเขมรปากท่อ
ตอนที่ 202 ครู สะสม ศุขสายชล, ขับร้อง เพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น
ตอนที่ 203 หลวงเพราะสาเนี ยง (ศุข ศุขวาที), ขับร้อง เพลงจาปาทองเทศ
ตอนที่ 204 ครู พุ่ม บาปุยะวาส เพลงกัลยาเยีย่ มห้อง 3 ชั้น
ตอนที่ 205 ขุนลิขิตสุ นทร (หยิน), ขับร้อง เพลงสี่ บท
ตอนที่ 206 ครู สันธมิทย์ อุณหสุ วรรณ เพลงแขกมอญ 3 ชั้น
ตอนที่ 207 ครู เสมอจิต พึ่งโพธิ์, ขับร้อง เพลงทยอยนอก 3 ชั้น
ตอนที่ 208 ครู อารดา กีระนันทน์, ซอสามสาย เพลงขับไม้บณ
ั เฑาะว์
ตอนที่ 209 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ ามหามาลากรมพระยาบาราบปรปั กษ์ เพลงลีลากระทุ่ม 2 ชั้น
ตอนที่ 210 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพลงราตรี ประดับดาว
ตอนที่ 211 พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครู มีแขก) เพลงเชิดจีน, บรรเลง
ตอนที่ 212 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ ากรมพระยาสนริ ศรานุวดั ติวงศ์ เพลงเขมรไทรโยค
ตอนที่ 213 ครู ประเทือง ณ หนองหาร, ขับร้อง เพลงโยนดาบ 2 ชั้น
ตอนที่ 215 ครู สมาน กาญจนผลิน เพลงวรเชษฐ์
ตอนที่ 216 พระเจนดุริยางค์ (ปิ ติ วาทยากร) เพลงพม่าราขวาน
ตอนที่ 217 ครู กมล เกตุสิริ เพลงพิณน้ าเต้า
ตอนที่ 218 ครู นงนุช ปรี ชาสวัสดิ์, ขับร้อง เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น
ตอนที่ 219 ครู นาม พุ่มอยู,่ การบรรเลงอังกะลุง
ตอนที่ 220 ครู ยรรยงค์ จมูกแดง, การบรรเลงเครื่ องหนัง (โทน ชาตรี และดอยตุง)
ตอนที่ 221 ครู ละม้าย (แมว) พาทยโกศล โทน รามะนา มโหรี
ตอนที่ 222 ครู ดุษฎี มีป้อม, ระนาดทุม้ เพลงมุล่ง
ตอนที่ 223 ขุนสาเนี ยงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์), ตะโพนไทย
ตอนที่ 224 ครู ทนง แจ่มวิมล, ระนาดเอก เพลงเชิดนอก
ตอนที่ 225 ครู ชานาญ เดือนนวล เพลงมอญแปลง 2 ชั้น เพลงมอญราดาบ 2 ชั้น
ตอนที่ 226 ครู เอื้อน กรเกษม, กลองแขก
ตอนที่ 227 ครู จกั รายุทธ ไหลสกุล, เดี่ ยวปี่ ใน เพลงพัดชา
ตอนที่ 228 ครู พงั พอน แดงสื บพันธุ,์ ตะโพน
ตอนที่ 229 ครู ผวน บูญจาเริ ญ, ปี่ เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร 3 ชั้น
ตอนที่ 230 ครู เรวัตร เชนยะวณิ ช, ซอด้วง เพลงลาวดาเนินทราย
ตอนที่ 231 ครู อญั ชัญ ปิ่ นทอง, ปี่ พาทย์พายัพ เพลงขับไม้บณ
ั เฑาะว์
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ตอนที่ 232 หมื่นสมัครเสี ยงประจิตร์ (เจ๊ก ประสานศัพท์), ปี่ ชวา เพลงปี่ มวยไทย
ตอนที่ 233 ครู จริ ยา เอนกศรี เพลงสะมารัง เพลงบูกนั ตูโม๊ะ
ตอนที่ 234 ครู จิตร เสนีวงศ์, เดี่ ยวขลุ่ย เพลงนกขมิน้ 3 ชั้น
ตอนที่ 235ครู เทียม กรานต์เลิศ เพลงโอ้โลม
ตอนที่ 236 ครู ทวี เกตุแก้ว เพลงจีนหน้าเรื อ 2 ชั้น
ตอนที่ 237 ครู วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์, เดี่ ยวฆ้องใหญ่ เพลงอาเฮีย
ตอนที่ 238 ครู สุนทร มาประสบ, ปี่ มอญ เพลงพญามอญ
ตอนที่ 239 ครู ชม้อย (พระเอกคณะเทพบรรเทิงกิจ) เพลงเย้าแปลง เพลงจ๊อยลาว
ตอนที่ 240 ครู ลิ้นจี่ จารุ จรนต์ เพลงมังกรคาบแก้ว (ร้องคู่กบั ครู ละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา)

