ปี
๒๕๕๑
๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๖๒
๒๕๖๒

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
ฉุยฉายหนุมานชมสวน
ระบานางยักษ์ล้อตะโพน
ลวปุระนารี จามเทวีศรีหริภุญไชย
ระบาวานรเตียวเพชร
ระบาพลอสุราอุณาราช

ผู้วิจัยสร้างสรรค์
นายสมชาย ฟ้อนราดี
นางภาพร ตระกูลปาน
นางสาวปภาอร แก้วสว่าง
นายสมชาย ฟ้อนราดี
นายเชาวนาท เพ็งสุข

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๒
ปี
๒๕๕๑

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
กลมอรชุน

ผู้วิจัย
๑. นายธรณินทร์ นามวา
๒. นางสาวนฤมล อุลิศ
๓. นางสาวลลิตา สวัสดิ์ชัย
๔. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง
หุ่นกระบอก: คณะอุดมศิลป์บันเทิง
๑. นางสาวกนิษฐา มีขีนหมาก
จังหวัดลพบุรี
๒. นางสาวกุสาวดี คงจาเนียร
๓. นางสาวกุสุมา แสงอินทร์
๔. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้ว
๕. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์
๖. นางสาวสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
เครื่องประกอบอิสริยยศในการแสดงโขน ๑. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล
ตอน ศึกพรหมาสตร์
๒. นางสาวศรัญญา น้อยพิมาย
๓. นายเสกสรร ฉลาดดี
๔. นายอิสรา เนียมเสวก
ระบานารายณ์แปดปาง กรณีศึกษา
๑. นางสาวณัฎฐชา คงชัย
คุณครูจาเรียง พุธประดับ
๒. นายธนาวุฒิ อ้นวงษ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษา
(นาฏศิลป์-ละคร)
๔. นายอนันท์ วงษ์แสง
ตรวจพลสี่ทิศ แสงอาทิตย์ พิจิตรไพรี
๑. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐ
๒. นายบัญชา สุริเจย์
๓. นายมงคล อยู่โต
๔. นางสาวอรินทร ตะโม
ช้าปี่
๑. นายชานนท์ อนันต์สลุง
๒. นายชัยกิจ ช่างต่อ

ปี
๒๕๕๔

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ : กรณีศึกษา
การแสดงเบิกโรง ชุด จับลิงหัวค่า

ผู้วิจัย
๓. นางสาวพรพรรณ ผิวเผือด
๑. นางสาวกัญญารัตน์ คามะณี
๒. นายจตุพร โหมดเทศ
๓. นางสาวเบ็ญจกานต์ หนูขลิบ
๔. นางสาวสุภักษร ขุนณรงค์

๒๕๕๔

การราศุภลักษ์อุ้มสม : กรณีศึกษา
คุณครูรติวรรณ กัลยาณมิตรและ
คุณครูกรรณิการ์ วิโรทัย

๑. นางสาวจุฑามาศ เจริญวงษ์
๒. นางสาวนันทนา คล้ายมณี
๓. นางสาวสุภาพร เฉื่อยนอก
๔. นางสาวสุมลทิพย์ เทพอินทร์

๒๕๕๔

กระบวนท่าราโนราสิบสองท่า
สายขุนอุปถัมภ์นรากระกรณีศึกษา
อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

๑. นางสาวจุฑารัตน์ แดงสกุล
๒. นางสาวชญาพร หลายเจริญ
๓. นางสาววรารัตน์ ชื่นจิตร์
๔. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก

๒๕๕๕

ลงสรงท้าวมาลีวราช

๑. นายนิคม แย้มประดิษฐ์
๒. นายประยูร อินทมาตร
๓. นางสาวพรรณราย พิ่มพูล

๒๕๕๕

เรื่องการบวนท่ารายักษ์ศิณี
วรรณคดีเอก

๑. นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน
๒. นางสาวสุทธิดา ยี่รักษ์
๓. นายธฤษดา สาลี

๒๕๕๖

พระไวยเกี้ยวนางวันทอง

๑. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์
๒. นางสาววารินี นิยมทอง
๓. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่า
๔. นางสาวสุวิตา ตุ้มสุข

๒๕๕๖

ศึกษาการแสดงละครนอก
เรื่องสังข์ศิลป์ชัย
ตอนพระอินทร์ช่วยพระสังข์ศิลป์ชัย

๑. นางสาวจันทร์จิรา ทารัตน์
๒. นายนฎกร ปั้นพุ่มโพธิ์
๓. นางสาวสุชาดา ศรีพวงวงษ์
๔. นางสาวสุธิศา กลัดสี

ปี
๒๕๕๗

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
ทรพีรบทรพา :
กรณีศึกษา คุณครูพงษ์พิศ จารุจินดา

๒๕๕๗

ศึกษากระบวนท่าราตัวนางวิฬาร์
ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม :
กรณีศึกษาคุณครูรัจนา พวงประยงค์

๒๕๕๗

โขนผู้หญิง :
ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย(แปลง)
กรณีศึกษา คุณครูจตุพร รัตนวราหะ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์-โขน)

๒๕๕๗

สุวรรณหงส์ ตอน สุวรรณหงส์ชมถ้า

๒๕๕๘

ชุดเพชรพระนารายณ์

ผู้วิจัย
๑. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหเวช
๒. นางสาวพิมมณี วงศ์วรรณ์
๓. นายวิทวัส ศาสกุล
๔. นางสาวอัจฉรา สิทธิศุภพงศ์
๑. นางสาวกมลชนก สุวรรณประเวก
๒. นายจักริน วงศ์สว่า
๓. นายถวินันท์ ใจมล
๔. นายประภารัตน์ เพ็ชรัตน์
๕. นางสาววิรงรอง คงมณีเงิน
๖. นางสาววิไลลักษณ์ อินทร์พิทักษ์
๗. นางสาวสุภัทรา ขุนเมือง
๑. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสะอาด
๒. นางสาวณิชารีย์ โพธิ
๓. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมือง
๔. นางสาวยุภาพร หนูเต๊ะ
๕. นางสาววราทิพย์ ศรีอ่าอ่วม
๖. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุ
๑. นางสาววจี อนุภักดิ์
๒. นางสาวศศิพร ตู้เจริญ
๓. นางสาวปฤษณา ชวนไชยสิทธิ์
๔. นางสาวพรชนก บุญเพชร
๕. นางสาวดวงกมล สุทธิธรรม
๖. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใย
๑. นางสาวกนกพร วงษ์ฉายา
๒. นายคนัสนันท์ พูลประดิษฐ์
๓. นางสาวรวีกานต์ โมรา
๔. นางสาวสุดารัตน์ อันกลิ้ง
๕. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมพลู
๖. นางสาววัชโรธร ศิริรุ่งฤดี

ปี
๒๕๕๘

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
รากิ่งไม้เงินทอง

ผู้วิจัย
๑. นางสาวประภัสสร ศรีคุ้ม
๒. นายฤกษ์ดี คงรักษ์
๓. นางสาวศรัญญา พิลาวรรณ์
๔. นายศิรณวิชญ์ คชมะเริง
๕. นางสาวอภิชญา อุบลพงษ์

๒๕๕๘

มาลานาไทย

๑. นายธนภรณ์ สวัสดี
๒. นางสาวกุลยา โตม่วง
๓. นางสาวภัทราภร เจริญพรตระกูล
๔. นางสาวหนึ่งฤทัย คากอง
๕. นางสาวณัฐธิดา พวงเกษม
๖. นายทักษกร มะลิ

๒๕๕๙

สมิงพระรามรบกามนี

๒๕๕๙

พาลีสอนน้อง

๒๕๕๙

สามนักขา (แปลง)

๒๕๖๐

อะล๊กน๊อยรามัญ บางขันหมาก

๑. นางสาวขนิษฐา สินธุไชย
๒. นายจตุพร กลีบลาดวน
๓. นางสาวประภาภรณ์ บุญศรี
๔. นางสาววราภรณ์ ชานาญแก้ว
๕. นางสาวศิริพร ผิวอ่อน
๖. นางสาวศิริพรรณ สลุงสุข
๑. นายชินกฤต ขัดจาปา
๒. นางสาวรุ่งอรุณ ม่วงมณี
๓. นางสาวปภัสรา ขากรม
๔. นางสาวปรารถนา เอี่ยมบาง
๕. นางสาววาสนา พิรักษา
๑. นายนิมิต สาเร็จสุข
๒. นางสาวพีรจิตร์ กิตติสิงห์สกุล
๓. นางสาววราภรณ์ พยัฆมาตร์
๔. นางสาววาสิฎฐินี สวดประโคน
๕. นายอนันต์ สินทรัพย์
๑. นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่
๒. นางสาวรัตนาพร อุยสกุล

ปี

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์

๒๕๖๐

ระบาอัตพิไลสไบมอญ

๒๕๖๐

จตุรเทวทวารบาล

๒๕๖๑

มณฑาทิพย์

๒๕๖๑

เสียงเพี้ยะเกี้ยวสาวชาวไทยเบิ้งลพบุรี

๒๕๖๑

ละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง
ตอนนางพญาคาปินขอฝน

ผู้วิจัย
๓. นายภควัฒน์ คงดี
๔. นายศักดิ์ดา น้อยเจริญ
๑. นายพงษ์ศักดิ์ หาญบัวแก้ว
๒. นางสาวจิตติมา ช่างต่อ
๓. นางสาวเทียรงาม เพ่งพิมล
๔. นางสาวณัฐธิยา ชื่นสว่าง
๕. นางสาวพิจิตรา จงอุดมชัยกิจ
๑. นายณัฐดนัย หมั่นเที่ยง
๒. นางสาวภาชินี พิกุลเงิน
๓. นางสาวเบญจวรรณ สุรารักษ์
๔. นางสาวสุพรรณี เพ็งพา
๕. นางสาวเสาวภา สุขสมบัติ
๑. นางสาวศุริตา เสนาขันธ์
๒. นางสาวศิริรัตน์ เสนาขันธ์
๓. นางสาวธันยาพัฒน์ คล้อยเหลือ
๔. นางสาวภิภาภรณ์ ขุนารักษ์
๕. นางสาวอชิรญาน์ เด่นดวง
๖. นางสาวศุภกร กันเพ็ชร
๑. นางสาวอชิรญาณ์ อุดมลาภประเสริฐ
๒. นางสาวปณิตา ปั้นสืบสาย
๓. นางสาวอรทัย หุมแพง
๔. นายครรชิตชล ทาเวียง
๕. นายธนาวุฒิ เสือสวัสดิ์
๖. นายรัชพล อุ่นมี
๑. นายวิทสันต์ ก่าชัยภูมิ
๒. นางสาวอลิษา งามนาศรี
๓. นางสาวกัญญา บัวลอย
๔. นางสาวสวลักษณื ธนพรสวโรจน์
๕. นางสาวอัจฉรา นิ่มนวล

ปี
๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
การศึกษากระบวนการเชิดหุ่นละครเล็ก
ร่วมกับคน ของคณะนาฏยศาลา หุ่น
ละครเล็กโจหลุยส์ ชุดรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย

ผู้วิจัย
๑. นางสาวพาฝัน กุลแพ
๒. นางสาวศิริวรรณ ผลเจริญสุข
๓. นางสาวอินธิอร อ่อนขา
๔. นางสาวอรอนงค์ เสมสกุล
๕. นางสาวอนุธิดา ศรีดี
มนต์เสน่ห์ปีกแมลงทับ
๑. นายธีรนพ ศรีสะอาด
๒. นายเกียรติศักดิ์ บุญปั้น
๓. นางสาวน้าฝน มังวงษ์
๔. นางสาวพรพิมล นิลสุพัฒน์
๕. นางสาวภัทริศา ป้อมบุบผา
ศึกษากลวิธีการราบทพราหมณ์เกศสุริยง ๑. นางสาวจารุพัสตร์ โสสะสุนทร
๒. นางสาวนภาพรรณ ฉายาวาส
๓. นางสาวเพ็ญสินี เย็นทรวง
๔. นายอมรศักดิ์ ใจเอื้อ
โขลน
๑. นายทศพล ชุมทรัพย์
๒. นางสาวสุภาพร เปี่ยมนงนุช
๓. นางสาวอารยา พันศร
๔. นางสาวอรพรรณ ภู่ไหม

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๒
ปี
๒๕๕๑

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
การศึกษารูปแบบการประพันธ์
เพลงระบา กรณีศึกษา
ครูน้าว้า ร่มโพธิ์ทอง

๒๕๕๕

การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
เรื่อง แบบฝึกทักษะปี่ใน เพลงะเหาะ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มัลติเมียเดีย เรื่องการตี
ระนาดเอก เพลงโหมโรงม้ารา สามชั้น
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
การพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เครื่องสาย ๒ (ปฏิบัติโท จะเข้)
รหั ส วิ ช า ศ ๓๑๒๔๖ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่
เพลงแป๊ะ สามชั้น สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปแบบการบรรเลงและขับร้อง
ประกอบการแสดงละครชาตรี
กรณีศึกษา : คณะศรีนวล ยอดรัก

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

ผู้วิจัย
๑. นายจิรศักดิ์ สฤษดิ์รักษ์
๒. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกตุ
๓. นางสาวประภาศรี พงษ์สุชล
๔. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ
๕. นายภูธชิ ย์ พึ่งสัตย์
นายประยงค์กิติ อ่วมป่วน

๑. นายจักรี รุททองจันทร์
๒. นายชัชวาล สาธารณะ
๓. นายพงศธร ไทยสิทธิพงษ์

๑. นางสาวนวภัทร สุวรรณวัฒนะ
๒. นางสาวลลิตา จิตรโสภา
๓. นายอิสระพงษ์ ปั้นทอง
๑. นายเทวินทร์ คามูลพงษ์
๒. นายภาคิน ปรารถนาธรรมกุล
๓. นายศรายุทธ อินทสูตร
๑. นายกิตติศักดิ์ ทรายเพ็ชร
๒. นายปณิธิ โห้วงษ์
๓. นายวีรยุทธ นิลทุ้ย
๔. นายวรพจน์ บุญสูตร

ปี
๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๑

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
การสร้างและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
การปฏิบัติระนาดทุ้ม เพลงสร้อยมยุรา
เถา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปแบบการทาขวัญนาค :
กรณีศึกษา พรเทพ พรทวี
(นายสมบูรณ์ แย้มสี)
การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันจังหวะ
ดนตรีไทยบนระบบปฏิบัติแอนดรอย
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ รายวิชาปี่พาทย์ ๒
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
การขับร้องเพลงไทย เพลงแขกบรเทศ
เถา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรณีศึกษารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
การเรียนรู้cooperative learning
รายวิชาขับร้องเพลงไทย(ปฏิบัติโท)รหัส
๓๓๒๕๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน รายวิชาปี่พาทย์ ๑ สาหรับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฆ้องวงใหญ่)
ศ ๒๑๒๑๐ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
การฝึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเครื่องสายไทย (ปฏิบัติโทขลุ่ย)
ศ ๓๒๒๔๖ โดยใช้ชุดการเรียนรู้

ผู้วิจัย
๑. นายกษิดิศ บุญญานุสนธิ์
๒. นายยุทธศักดิ์ เชื้อพราหมณ์
๓. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณฉิม

๑. นายภานุเดช คาวัจนัง
๒. นางสาวรสสุคนธ์ กมลเพ็ชร
๓. นางสาววาทินี เขียวชู
๑. นายจัดเจน บุญธรรม
๒. นายศราวุฒิ จังหวัดเขต
๓. นายกล้าณรงค์ ขาวสอาด

๑. นายจตุรพล ยิ้มละมูล
๒. นายศุภกร ปานงาม
๓. นายณรงค์ฤทธิ์ รอสูงเนิน
๑. นายปุญญพัฒน์ ประเสริฐรอด
๒. นายปฏิพล อารีย์
๓. นายพงศกร ลิขิตปัญญาวัฒน์

๑. นายภควัต เปรมปรีดิ์
๒. นายภัทรพล ผดุงสุทธิ์
๓. นายสมรักษ์ ธรรมกุล

๑. นางสาวเนตรทราย วงษ์มหันต์
๒. นางสาวศิวาพร ชาวเกวียน
๓. นายสุรเดช สิงหะ

ปี

๒๕๖๒

๒๕๖๒

ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
เรื่อง ขลุ่ยเพียงออ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ผู้วิจัย

๑. นายเอกราช

เข้มแข็ง

เรื่องการตีตะโพนและกลองทัด เพลง

๒. นายเพื่อน

สุขนิยม

ชานาญ

๓. นายคุณาวุฒิ

รุททองจันทร์

การสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย ๑. นายกาญจนภัทร บุญคง
สอน (CAI) การขับร้องเพลงไทย เพลง ๒. นางสาวเพ็ญนภา อยู่อิ่ม
ตวงพระธาตุสอง รายวิชาคีตศิลป์ไทย ๒ ๓. นางสาวณัฐริกา แก่งศิริ
รหัสวิชา ๒๑๒๑๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๒
ปี
ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์
๒๕๕๑ วิเคราะห์เพลงร้องสาหรับเด็ก

ผู้วิจัย
๑. นายวิชิต มีศรีสรรค์
๒. นายนฤมิต อุลิศ

๒๕๕๒ หลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น

๑. นายพรชัย ศรีชมพู
๒. นายนพรัตน์ ป้องกัน

๒๕๕๓ กรณีศึกษาแตรวง จังหวัดลพบุรี

๑. นายไพรัตน์ แสงทอง

๒๕๕๖ การสร้างสื่อผสมประกอบการสอน

๑. นายนพ ประดับค่าย

เรื่อง ขั้นคู่เสียง
๒๕๕๙ ชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑. นางสาววรินทร์พร อุยสกุล
๒. นายศักดิ์พล เติมเทียน

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

หมายเหตุ ปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ไม่มีนักศึกษาทาศิลปนิพนธ์

บรรณานุกรม
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ. วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย :
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.
นฤมล อุลิศและคณะ. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความ
วิจัยบทความวิชาการ. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๗.
นาฏศิลปลพบุรี, วิทยาลัย. การประดิษฐ์ท่าระบาน้อมราลึกองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช :
ระบานารายณ์ราชสดุดี. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๔.
. งานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
(Historical Method)ระบานาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด.ลพบุรี :
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๕.
. ทศวรรษนาฏศิลปลพบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๖.
. ๓ ทศวรรษนาฏศิลปลพบุรี. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๖.
. ฟ้อนพวน. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๑.
. ราชเสนีพระนารายณ์. ลพบุรี :กรุงไทยการพิมพ์ , ๒๕๕๙.
. ระบาขวัญเกล้าเมาลีศรีเด็กไทย. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๗.
. ระบาปรีดิ์เปรมวานร.ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๖.
. ระบาทานตะวัน.ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๕.
. ระบาลงข่วงเข็นฝ้าย.ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๕.
. รากลองยาวประยุกต์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๓.
. ราโทน. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๗.
. ราโทนฉบับสมบูรณ์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๗.
. เรือจ้างท่าพระอาทิตย์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๓.

. รวมผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. ลพบุรี :
รวมเล่ม ก็อปปี้ปริ้นท์, ๒๕๖๑.
. ผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดง ระบาดอกพิกุล. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,
๒๕๕๓.
. ผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดง ระบานารายณ์ราชสดุดี. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
๒๕๕๔.
. ผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดงระบาบุบผามาลัยประดิษฐ์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร,ี ๒๕๕๘.
. วิจัยสร้างสรรค์ ชุด รื่นเริงสราญนาไทย สมัยจอมพล ป. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,
๒๕๖๐.
. เอกสารประกอบการนาเสนอการแสดงคีตนาฏยธรรมอัศวโฆษ. ลพบุรี :
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๖.
. เอกสารประกอบการแสดงนาฏยลีลาชุด “ดอกไม้นามพระราชทาน”. ลพบุรี :
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๗.
บัณฑิตพัฒนศิลป์, สถาบัน. มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. พัทลุง : วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, ๒๕๕๗.
. มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี.กาฬสินธุ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, ๒๕๕๘.
ศิลปากร,กรม. นิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร
ปี ๒๕๓๓. กาฬสินธุ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, ๒๕๕๓.

คณะผู้จัดทา
๑. นายเชาวนาท

เพ็งสุข

ประธาน

๒. นายณรงค์ฤทธิ์

คงปิ่น

กรรมการ

๓. นายเกษมสันต์

วิเศษดอนหวาย

กรรมการ

๔. นางอัญชัน

เพ็งสุข

กรรมการ

๕. นางรภัสสา

กองทอง

กรรมการ

๖. นางสาวธภร

ยิ้มโสภา

กรรมการและเลขานุการ

