
12 ปี บ� บ้านคนร�านคนรักสุนทราภรณ์กสุนทราภรณ์�ᑈ༝��⼺�นทรักสุนทราภรณ์าภรักสุนทราภรณ์ณ์�ᑈ༝��⼺眯P�⸳牯����Configu�
วนเสุนทราภรณ์�ᑈ༝��⼺ารักสุนทราภรณ์�ท�� 15 มีนาคม 2557 เวลา�นาคมีนาคม 2557 เวลา 2557 เวลา 17.00 – 24.00 น.

ณ์�ᑈ༝��⼺眯P�⸳牯����Configu หอปี บรักสุนทราภรณ์ะชุมกานต์�มีนาคม 2557 เวลากานต์รัตน์ ดอนเมื�รักสุนทราภรณ์ต์รัตน์ ดอนเมืน� ดอนเมีนาคม 2557 เวลา&อง

เพลงโชุมกานต์ว�ชุมกานต์*วงท�� 1 เรักสุนทราภรณ์+�มีนาคม 2557 เวลา 17.45 น.
หลัก�กธรรมหลัก�กไทย (D 5 ในฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล �น)
นาวาท�พย� (B 3 พ�ชร�)
ไร�ร�กไร�ผลัก (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
คนธรรพ�พ�ณท�พย� (B 2 ได้วยรักและผูกพัม&อน)
ลัก"กน()าเค+ม (C 6 สบส�นต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�)
ถึ2งพ�4 (A 5 อมราลัก�กษณ�)
ปากลัก�ด้วยรักและผูกพั (G 1 นางอาย)

     นกเขาไพร (E1 sos)
พ>ทธศาสน�ค"&ไทย (F 1 คนสม>ทรสงคราม)

     แอ&วสาวอ�สาน (G 3 wasana)
     อ>&นไอร�ก (F 2 สอนเป+น)

ล�ลาศชุมกานต์*วงท�� 1
รักสุนทราภรณ์-าวง

ชาวทะเลัก (D 1-2 โยสลัก�ม)
     เทว�ศร�นวลัก (B 4 ส เต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&า แก&งคอย)
     สาวสวรรค� (D 3 ธ"ปหอม)
     เพลัก�นนาวา (B 1 ป�าต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�Gม)

        ร�กเถึอะร�กก�นไว� (B 6 สาระวอน)
     ร(าวงมาลัก�ยรจนา (C 2-3 บ�ว)

ร(าวงเด้วยรักและผูกพัIอนลักอยฟ้า (ด้วยรักแล�า (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
บ้านคนร�ก+น
         ขอให�ได้วยรักและผูกพั�ด้วยรักและผูกพั�4งใจน2ก (A 4 สายน()า)

     ใจชาย ใจหญิง (F 4 น้ำต้อย�ง (F 4 น()าต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�อย)
     พ�4ร�กจร�ง (B 6 สาระวอน)

ชุมกานต์ะชุมกานต์ะชุมกานต์*า
         หน�ไม&พ�น (C 4 บ�านฟ้า (ด้วยรักแล�า)

     เพลัก�นเพลักงแมมโบ� (E 2 ส. เต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&าแก&งคอย)
รักสุนทราภรณ์�มีนาคม 2557 เวลาบ้านคนร�า
        ใจค"&ใจ (C 4 บ�านฟ้า (ด้วยรักแล�า)

     รI4นเร�งใจ (C 5 ในฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล �น)
     ด้วยรักและผูกพัวงเด้วยรักและผูกพัIอน (F 1 คนสม>ทรสงคราม)

กวรักสุนทราภรณ์าชุมกานต์*า
มนต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�เทว� (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

     ร�กจากใจ (G 2 ลัก(าปาง)
ร�กต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&างแด้วยรักและผูกพัน (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

ออฟบ้านคนร+ท
ส�4งใจ (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

แซมีนาคม 2557 เวลาบ้านคนร�า
     โลักกอลักวน (B 1 ป�าต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�Gม)



ลาปี บาจังก้งก�า
รักสุนทราภรณ์ะบ้านคนร-าบ้านคนร�านนา (D 5 ในฝัน)������d���������น)

ต์รัตน์ ดอนเมืะล�ง
     ต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธระลัก>งพรานบ>ญิง (F 4 น้ำต้อย (C 2-3 บ�ว)

ต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธระลัก>งมอญิง (F 4 น้ำต้อยซ&อนผ�า (D 1-2 โยสลัก�ม)
ต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธระลัก>งแมลักงแฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล งด้วยรักและผูกพัอกไม� (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

รักสุนทราภรณ์7อค
ย�)ม (D 1-2 โยสลัก�ม)
คอยขว�ญิง (F 4 น้ำต้อยใจ (A 1 ด้วยรักและผูกพั�เจอร)

     ส�)นแสงจ�นทร� (พรศ>ลัก� ว�ชเวช)

เพลงโชุมกานต์ว�ชุมกานต์*วงท�� 2
         ม&านมงคลัก (A 4 สายน()า)

     ขว�ญิง (F 4 น้ำต้อยข�าว (C 2-3 บ�ว)
     บนลักานลัก�4นทม (E 3 เพชรไพลัก�น)
     ห�าแต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�ม (C 5 ในฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล �น)
     ร�กฉันคนเดียว�นคนเด้วยรักและผูกพั�ยว (E 4 ย&าคร�ซซ�4)

ว�มานใยบ�ว (G 1 นางอาย)
        แอ&วซ> �ม (E 4 ย&าคร�ซซ�4)
        เด้วยรักและผูกพัIอนหงาย (C 1 พยาบาลักอ�วน)

     ด้วยรักและผูกพัาวประด้วยรักและผูกพั�บฟ้า (ด้วยรักแล�า (D 4 ;วาสนากระต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&าย)
     ถึ�4นไทยงาม (D 4 ;วาสนากระต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&าย)

ผ2)ง (F 2 สอนเป+น)
     ซ> �มกลัก�วยไม� (G 2 ลัก(าปาง)

ล�ลาศชุมกานต์*วงท�� 2
วอล�ซ
       กลักางว�นจ�นทร�จาก (B 2 ได้วยรักและผูกพัม&อน)
       ชI4นส>ข (C 1 พยาบาลักอ�วน)
       เด้วยรักและผูกพั&นด้วยรักและผูกพัวงเด้วยรักและผูกพัIอน (พรศ>ลัก� ว�ชเวช)
แทงโก�

     ด้วยรักและผูกพัาวลัก�อมเด้วยรักและผูกพัIอน (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
     ถึ�าร�กก�นลัก�4นเปร�)ยง (C 2-3 บ�ว)
     แจ&มใจ (F 4 น()าต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�อย)
     ค(าร�กค(าขว�ญิง (F 4 น้ำต้อย (A 2 ภัท)�)��瑥P�⸰挳����Separat�ท)
    ชะต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธราฟ้า (ด้วยรักแล�า (A 5 อมราลัก�กษณ�)

คว+8กวอล�ซ
     หยด้วยรักและผูกพัน()าเจาพระยา (E1 sos)
     สก>ณาเร�งฟ้า (ด้วยรักแล�า (พรศ>ลัก� ว�ชเวช)

S.Fox 
       มาลัก�ม�ขาย (A 1 ด้วยรักและผูกพั�เจอร)
        จร�งหรIอ (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
        ลักอยลัก(าส(าราญิง (F 4 น้ำต้อย (G 3 wasana)
Q.Step

     บ�านเก�ด้วยรักและผูกพัเมIองนอน (B 5 เมฆ)



บ้านคนร�ก+น
      ฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล ากใจฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล �น (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
   เพลักงจากด้วยรักและผูกพัวงใจ (F 3 ปRองศ�กด้วยรักและผูกพั�S)
    คลักI4นสวาท (D 1-2 โยสลัก�ม)
    ค"&เสน&หา (พรศ>ลัก� ว�ชเวช)

ชุมกานต์ะ ชุมกานต์ะ ชุมกานต์*า
   ส>ขก�นเถึอะเรา (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

รักสุนทราภรณ์�มีนาคม 2557 เวลาบ้านคนร�า
   ข�างข2)นเด้วยรักและผูกพัIอนหงาย (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
   ร�มฝัน)�慯楳㩳H�㩳捴����	ชาวทะเล �4งน()า (E 2 ส. เต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&าแก&งคอย)

กวรักสุนทราภรณ์าชุมกานต์*า
        เร�งเพลักงลัก�มโบ� (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

     บรเทศ (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
    ไพรพ�สด้วยรักและผูกพัาร (B 4 ส เต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร&า แก&งคอย)

โซล (รักสุนทราภรณ์7อค 4)
         เพลักงสI4อส�มพ�นธ� (A 6 กาญิง (F 4 น้ำต้อยจนา)
        เพลักงร�กของเธอ (F 3 ปRองศ�กด้วยรักและผูกพั�S)
ต์รัตน์ ดอนเมืะล�ง
        ต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธระลัก>งร�กหวาน (B 5 เมฆ)
รักสุนทราภรณ์-าวง
        ร(าวงเนI)อค"&อย"&วงร(า (A 6 กาญิง (F 4 น้ำต้อยจนา)
        ร(าวงบ�านใกลัก�ใจร�ก (A 2 ภัท)�)��瑥P�⸰挳����Separat�ท) 
        บ&าวสาวร(าวง (D 3 ธ"ปหอม)
        ร(าวงลัก�ลัการ�ก (E 3 เพชรไพลัก�น)
        เร�งเพลักงกลักองยาว (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)

     ร(าวงความหมายในด้วยรักและผูกพัวงต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธรา (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
     สวรรค�ในวงร(า (ด้วยรักและผูกพั�วยร�กแลักะผ"กพ�น)
     รอยย�)มในวงร(า (C 6 สบส�นต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�)

เพลงปี บ+ดงาน (23.45 น.)
         จากไปใจอย"&  (เนI)อเต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร+ม ร&วมก�นร�อง พรศ>ลัก� ว�ชเวชน(าหม"&)
         ไม&อยากจากเธอ (ร&วมก�นร�อง พรศ>ลัก� ว�ชเวชน(าหม"& หากเวลักาไม&พอ ต์)�湬㩳慤慴瑳汹P�∰砠����	คนธร�ด้วยรักและผูกพัออก)
 


