
MagicSing Chip THAI - 1,400 popular Thai songs 

 

Compatible 
to 

ET25K, ET9K, ET19Kv, ET18Kv, ET13K, ET12K, ET12S, MT14K, ET15K, ET21K 
EG-18000, ED-11000, ED-9000, ED-8000, ED-7000, ED-6000, ED-2000 (MS II) 

 

 

NO. Song Title Popularized by 

1 ไมเ่ทา่ไหร่                                  ทีสเกิรต์ บรรเจิด สนิธุฉํ า  

2 คนเนรคณุ                                     พงษ์พฒัน์ บรรเจิด สนิธุฉํ า  

3 ขอเถอะฟ้า                                    พงษ์พฒัน์ บรรเจิด สนิธุฉํ า  

4 หมื นคําลา                                    ฝันด-ีฝันเดน่ บรรเจิด สนิธุฉํ า  

5 รอยพิมพ์ใจ                                   วงจนัทร์ ไพโรจน์ วงจนัทร์ ไพโรจน์  

6 หน้าหลอ่ใจลวง                                เสยีงพิณ ถิ นอีสาน ดาว บ้านดอน  

7 หญิงนอกสายตา                                 เสยีงพิณ ถิ นอีสาน ดาว บ้านดอน  

8 คนเดียวในดวงใจ                               เสยีงพิณ ถิ นอีสาน ดาว บ้านดอน  

9 สง่ใจถึงแฟน                                  เสยีงพิณ ถิ นอีสาน ดาว บ้านดอน  

10 ศาลาหวัใจ                                    ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

11 บพุเพสนันิวาส                                เวส สนุทราจามร เวส สนุทราจามร  

12 พรหมลขิิต                                    เวส สนุทราจามร เวส สนุทราจามร  

13 ซํามะคกัแท้น้อ                                สญัญา จฬุาพร สญัญา จฬุาพร  

14 แม ่                                         สญัญา จฬุาพร สญัญา จฬุาพร  

15 เซิ  งกระเติ บข้าว                            สญัญา จฬุาพร สญัญา จฬุาพร  

16 เซิ  งสวิง                                    สญัญา จฬุาพร สญัญา จฬุาพร  

17 เซิ  งแหน่างแมว                               สญัญา จฬุาพร สญัญา จฬุาพร  

18 แก้มเปิ นเวิน                                สญัญา จฬุาพร สญัญา จฬุาพร  



19 รอยรักในอารมณ์                               สายณัห์ รัญจวน พิพฒัน์ บริบรูณ์  

20 ลาชู้                                        สายณัห์ รัญจวน พิพฒัน์ บริบรูณ์  

21 แล้วจะรู้วา่พี รัก                           สายณัห์ รัญจวน พิพฒัน์ บริบรูณ์  

22 นกึวา่แนแ่คไ่หน                              พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

23 เหมือนยายดูต่า                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

24 นางห้อง                                      พุม่พวง ดวงจนัทร์ เนรัญชรา  

25 อทิุศหวัใจ                                   พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

26 นกึถึงแมแ่กบ้างไหม                           พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

27 พงัพอนกบัง ู                                 มนตรี ผลพนัธิน มนตรี ผลพนัธิน  

28 ช่างร้ายนกั                                  มนตรี ผลพนัธิน มนตรี ผลพนัธิน  

29 โดนกอดวนัทอดกฐิน                             เย็นฤด ีศรีร้อยเอด็ ดาว บ้านดอน  

30 มอเตอร์ไซค์ฮ่าง                              ร็อคแสลง RMS Studio  

31 หลบัตา                                       ป้อม ออโต้บาร์น บรรเจิด สนิธุฉํ า  

32 รักนี  มีกรรม                                 สนัติ ดวงสวา่ง สถิตย์พงศ์ สถาพร  

33 หยาดนํ  าตา                                    อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

34 อกหกับอ่ยครั  ง                               อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

35 เธอชํ  าเพราะคําลวง                             อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

36 ชอบคนมีตงัค์                                 อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

37 ท้ารัก                                       อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

38 ช่างร้ายเหลอื                                วงจนัทร์ ไพโรจน์ มงคล อมาตยกลุ  

39 ปรารถนาแหง่หวัใจ                             วงจนัทร์ ไพโรจน์ มงคล อมาตยกลุ  

40 โธ่..ไมน่า่เลย                               วงจนัทร์ ไพโรจน์ มงคล อมาตยกลุ  



41 มารชีวิต                                     วงจนัทร์ ไพโรจน์ มงคล อมาตยกลุ  

42 ผวัสามสไตล์                                  สมุทมุ ไผริ่มบงึ สมุทมุ ไผริ่มบึง  

43 หวัใจคดึฮอด                                  แดง จิตกร สลา คณุาวฒุ ิ 

44 รักแท้แพ้ใกล้ชิด                             แดง จิตกร RMS Studio  

45 สาวทุง่ลยุลาย                                สมุทมุ ไผริ่มบงึ สมุทมุ ไผริ่มบึง  

46 พรานเบ็ด -ชาย-                               ล้วน ควนัธรรม ล้วน ควนัธรรม  

47 สงขลาที รัก                                  ล้วน ควนัธรรม ล้วน ควนัธรรม  

48 เผลอใจรัก                                    ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

49 รักแล้วไมล่มื                                ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

50 ทหารบกพา่ยรัก                                ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

51 ลารักจากสวนแตง                               ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

52 สาวครวญจากสวนแตง                             ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

53 สญัญาเมื อสายณัห์                            ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

54 สญัญารักปากช่อง                              ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

55 สญัญาห้าปี                                   ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

56 ห้าปีที เธอลมื                               ธงชยั เลก็กําพล ธงชยั เลก็กําพล  

57 ถามดาว                                       ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

58 อกหกัจากคาเฟ่                                สายณัห์ นิรันดร สลา คณุวฒุ ิ 

59 รักแท้แคพี่ ชาย                              สลา คณุวฒุ ิสลา คณุวฒุ ิ 

60 รองเท้าหน้าห้อง                              สายณัห์ นิรันดร สลา คณุวฒุ ิ 

61 ดวงใจในฝัน                                   ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

62 ผู้ชนะสบิทิศ                                 ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  



63 หวัหินสิ  นมนต์รัก                            ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

64 ไฟรัก                                        ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

65 มา่นไทรย้อย                                  ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

66 มา่นบงัตา                                    ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

67 บเุรงนองลั นกลองรบ                           ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

68 เดียวดาย                                     ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

69 สายลมเหนือ                                   ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

70 เกิดมาพึ งกนั                                ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

71 กินรีเลน่นํ  า                                 ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

72 กากีเหมือนดอกไม้                             ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

73 คนธรรพ์รําพงึ                                 ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

74 รักฉนันานนาน                                 ไสล ไกรเลศิ ไสล ไกรเลศิ  

75 ดอกแก้ว                                      ชาล ีอินทรวิจิตร สมาน กาญจนะผลนิ  

76 คาวหวัใจ                                     ประดิษฐ์ อตุตะมงั   

77 คําคน                                         สนุทรียา ณ เวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

78 รักอยา่รู้คลาย                               ชาล ีอินทรวิจิตร สมาน กาญจนะผลนิ  

79 รําวงเกี ยวข้าว                               ชรัมภ์ เทพชยั พิพฒัน์ บริบรูณ์  

80 รําวงสาละวนั                                  ชรัมภ์ เทพชยั พิพฒัน์ บริบรูณ์  

81 นางในฝัน                                     ชรัมภ์ เทพชยั พิพฒัน์ บริบรูณ์  

82 สาวบ้านแต้                                   ชรัมภ์ เทพชยั พิพฒัน์ บริบรูณ์  

83 ดอกไม้เมืองกรุง                              ถนดัศรี สวสัดิวฒัน์ พิพฒัน์ บริบรูณ์  

84 รักหมอน                                      ถนดัศรี สวสัดิวฒัน์ พิพฒัน์ บริบรูณ์  



85 ขอโทษ                                        ถนดัศรี สวสัดิวฒัน์ พิพฒัน์ บริบรูณ์  

86 สวยก็จริงนะสาว                               ถนดัศรี สวสัดิวฒัน์ พิพฒัน์ บริบรูณ์  

87 กอดแก้จน                                     ชลธี ธารทอง   

88 นํ  าตาสบิล้อ                                  ชลธี ธารทอง   

89 ดอกไม้กบัก้อนอฐิ                             ชลธี ธารทอง   

90 เด็ดดอกหญ้า                                  ชลธี ธารทอง   

91 รักฉนัแนรั่กแมฉ่นัด้วย                       ชลธี ธารทอง   

92 นกัเพลงคนจน                                  ชลธี ธารทอง   

93 นางฟ้ามีเบอร์                                ชลธี ธารทอง   

94 จดหมายจากแม ่                                ชลธี ธารทอง   

95 ร้องเพลงเพื อแม ่                            ชลธี ธารทอง   

96 คนกลอ่มโลก                                   ชลธี ธารทอง   

97 หนุม่ทุง่กระโจมทอง                           ชลธี ธารทอง   

98 เห็นหน้าก็รัก                                ชลธี ธารทอง   

99 ไฟกินฟืน                                     ชลธี ธารทอง   

100 ไม้เรียวครู                                  ชลธี ธารทอง   

101 ไอ้หนุม่ตงัเก                                ชลธี ธารทอง   

102 จดหมายจากแนวหน้า                             ชลธี ธารทอง   

103 นํ  าตาน้องเพ็ญ                                ชลธี ธารทอง   

104 วานนี  รักวนันี  ลมื                           ชลธี ธารทอง   

105 เทพธิดาผ้าซิ น                               ชลธี ธารทอง   

106 พอหรือยงั                                    ชลธี ธารทอง   



107 สาวทรานซิสเตอร์                              ชลธี ธารทอง   

108 จกัรยานคนจน                                  ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

109 โชคดีที รัก                                  ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

110 ใครลมืใครก่อน                                ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

111 รักเผื อเลอืก                                ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

112 ขาดเงินขาดรัก                                ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

113 ขาดคนหงุข้าว                                 ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

114 พี ไมม่ีแฟน                                  ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

115 พี มีแตใ่ห้                                  ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

116 รอทั  งปี                                     ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

117 ได้โปรดเถิดที รัก                            สวล ีผกาพนัธุ์ จงรัก จนัทร์คณา  

118 กฎแหง่กรรม                                   พิทยา บญุญะรัตนพนัธ์ จงรัก จนัทร์คณา  

119 ฉํ าใจไหมพี                                   ฮอทเปปเปอร์ จงรัก จนัทร์คณา  

120 คนละใจ                                       สวล ีผกาพนัธุ์ จงรัก จนัทร์คณา  

121 คืนทรมาน                                     ดาวใจ ไพจิตร จงรัก จนัทร์คณา  

122 สวสัดีที รัก                                 ดาวใจ ไพจิตร จงรัก จนัทร์คณา  

123 หวัใจกระดาษ                                  ดาวใจ ไพจิตร จงรัก จนัทร์คณา  

124 บญุเหลอืเกิน                                 จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

125 ชีวิตเสรี                                    จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

126 ดาว                                          พนม เพชรสงคราม พนม เพชรสงคราม  

127 ผมถกูใสร้่าย                                 พนม เพชรสงคราม   

128 ข้อยเว้าแมน่บ ่                              สรวง สนัติ   



129 สาว ต.จ.ว.                                   สรวง สนัติ   

130 ลกูสาวกํานนั                                  สรวง สนัติ   

131 สว่นเกิน                                     สรวง สนัติ   

132 โอ๊ยมนับแ่นห่รอกนาย                          สรวง สนัติ   

133 สวยในซอย                                     สรวง สนัติ   

134 หวัใจอะไหล ่                                 สรวง สนัติ   

135 คนเหมือนกนั                                  สรวง สนัติ   

136 นา่นนํ  าคืนเพ็ญ                               สมยศ ทศันพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

137 เสยีงครวญจากเหมนัต์                          พีระ ตรีบปุผา   

138 อยา่มาคิดถึงฉนัเลย                           สมยศ ทศัพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

139 เสยีงขลุย่ระทม                               สมยศ ทศันพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

140 แมน่างนกขมิ  น                                สมยศ ทศันพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

141 วิวาห์สะอื  น                                 ไพรวลัย์ ลกูเพชร พีระ ตรีบปุผา  

142 คําประณาม                                     ไพวลัย์ ลกูเพชร พีระ ตรีบปุผา  

143 น้อง                                         ไพวลัย์ ลกูเพชร พีระ ตรีบปุผา  

144 กลบัเถิดดวงใจ                                ไพวลัย์ ลกูเพชร พีระ ตรีบปุผา  

145 แก้วลมืคอน                                   สมยศ ทศันพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

146 คืนนี  พี ครวญ                                ทลู ทองใจ พีระ ตรีบปุผา  

147 กลิ นธูปแสงเทียน                             ทลู ทองใจ พีระ ตรีบปุผา  

148 ชํ  ารัก                                       สมยศ ทศันพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

149 เหมนัต์                                      สมยศ ทศันพนัธ์ พีระ ตรีบปุผา  

150 ผู้ เสยีสละ                                   สายณัห์ สญัญา พีระ ตรีบปุผา  



151 จะรักใครด ี                                  ยพิุน แพรทอง พีระ ตรีบปุผา  

152 ครวญหาเสยีงขลุย่                             พีระ ตรีบปุผา พีระ ตรีบปุผา  

153 รักคนชื อน้อย                                สชุาต ิเทียนทอง   

154 เกาะหนอ่ย                                    ฝน ศิลารัตน์ RMS Studio  

155 หอบฝัน                                       ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

156 โอ๊ย โอ๊ย                                    ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

157 นิดนงึพอ                                     ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

158 ที สดุของหวัใจ                               ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

159 3 คําทําร้ายใจ                                 ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

160 คนนี  ขอเถอะ                                  ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

161 เอาอยา่งนี  ดีมั  ย                            ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

162 ฉนัทนาที รัก                                 สชุาต ิเทียนทอง   

163 รักข้ามคลอง                                  สชุาต ิเทียนทอง   

164 โทน                                          สชุาต ิเทียนทอง   

165 จงรัก                                        จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

166 ช่องวา่งระหวา่งเรา                           จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

167 ตะวนัลา                                      จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

168 ดาวไมล่มืดิน                                 จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

169 เปลอืงตวัเปลอืงใจ                            จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

170 รักกนัวนัละสองเวลา                           จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

171 โอ๊ย..เจ็บ..                                 จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

172 นางพิมตวัจริง                                จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  



173 ฟ้าใสใส                                      จรัล มโนเพ็ชร   

174 รางวลัแดค่นชา่งฝัน                           จรัล มโนเพ็ชร   

175 บ้านบนดอย                                    จรัล มโนเพ็ชร   

176 ฉนัมีความรักมาให้                            จรัล มโนเพ็ชร   

177 สาวมอเตอร์ไซด์                               จรัล มโนเพ็ชร   

178 อุ๊ยคํา                                       จรัล มโนเพ็ชร   

179 ตากบัหลาน                                    จรัล มโนเพ็ชร   

180 มิดะ                                         จรัล มโนเพ็ชร   

181 ปี  สาวครับ                                   จรัล มโนเพ็ชร   

182 สาวเจียงใหม ่                                จรัล มโนเพ็ชร   

183 สบิหกปีแหง่ความหลงั                          สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

184 ผู้ชายป้ายแดง                                ฝน ศิลารัตน์ RMS Studio  

185 ดรรชนีไฉไล                                   สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

186 ห้องนอนคนชํ  า                                 สทิธิพร สนุทรพจน์ RMS Studio  

187 ลกูแก้วเมียขวญั                              สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

188 มอง                                          สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

189 นํ  าตาจ่าโท                                   สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

190 เสยีงเรียกจากหนุม่ไทย                        สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

191 สิ  นกลิ นดิน                                 อิส อารีย์ อิส อารีย์  

192 ชํามะเลยีง                                    อิส อารีย์ อิส อารีย์  

193 ให้                                          อิส อารีย์ อิส อารีย์  

194 หายใจเป็นเธอ                                 อิส อารีย์ อิส อารีย์  



195 ดั งนกเจ็บ                                   อิส อารีย์ อิส อารีย์  

196 ขาดการติดตอ่                                 อิส อารีย์ อิส อารีย์  

197 เธอรู้หรือเปลา่                              อิส อารีย์ อิส อารีย์  

198 รักเข้าใจในรัก                               อิส อารีย์ อิส อารีย์  

199 อยูก่บัเรา                                   อิส อารีย์ อิส อารีย์  

200 กล้วยไม้                                     พรานบรูณ์ พรานบรูณ์  

201 สตรีที โลกลมื                                จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

202 อยากจะรักสกัครั  ง                            พรานบรูณ์ พรานบรูณ์  

203 รักทรมาน                                     จงรัก จนัทรคณา จงรัก จนัทรคณา  

204 ลกูผู้ชาย                                    จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

205 ทนได้ทกุที                                   ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

206 เสยีมารยาท                                   ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

207 มือสงัหาร                                    ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

208 ซิ งอยูแ่ล้ว                                 ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

209 นอนคนเดียว                                   ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

210 ฉนัไมใ่ช่นางเอก                              ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

211 ไมม่ีฝีมือ                                   ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

212 และแล้ว                                      ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

213 นํ  าตาฝน                                      ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

214 คิดอยูเ่หมือนกนั                             อิส อารีย์ อิส อารีย์  

215 ดอกไม้ให้คณุ                                 สรุชยั จนัทิมาธร สรุชยั จนัทิมาธร  

216 วนัพระอยา่เว้น                               สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  



217 บ้านนี  ฉนัรัก                                สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

218 หวัใจเดาะ                                    สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

219 ลมืไมล่ง                                     สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

220 รักริงโง                                     สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

221 เดือนจา๋                                     สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

222 แฟนจ ๋า                                       สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

223 ดําเนินจ ๋า                                    สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

224 เดือนหงายที ริมโขง                           สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

225 ของปลอม                                      สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

226 เสยีวไส้                                     สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

227 ขี  เมาไร้เทียมทาน                            สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

228 เอาแน ่                                      สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

229 เพราะคณุคนเดยีว                              สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

230 มือที สาม                                    วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

231 ยงัดกีวา่                                    วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

232 ไมม่ีที ไป                                   วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

233 ด้วยรักและจริงใจ                             วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

234 เธอไมเ่คยตาย                                 วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

235 เก็บตะวนั                                    อนัปลั  ก RS Promotion  

236 แวน่วเิศษ                                    สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

237 อีแม๊ะ                                       สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

238 คนสวยใจดํา                                    สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  



239 ไอ้หนุม่ตู้ เพลง                              ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

240 จบูเย้ยจนัทร์                                เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

241 รัก                                          สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

242 สญัญารัก                                     สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

243 ทยุจ ๋าทยุ                                    เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

244 นกเขาครัูก                                   สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

245 คนพิการรัก                                   จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

246 กําแพงประเพณี                                 อาณตั ิพทุธมาศ อาณตั ิพทุธมาศ  

247 ขวญัเรียม                                    จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

248 ที รัก                                       สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

249 เพียงคําเดียว                                 สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

250 ทําไมถึงทํากบัฉนัได้                           จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

251 หนึ งหญิงสองชาย                              จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

252 ทหารอากาศขาดรัก                              ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง  

253 มณีร้าว                                      สทุธิพงษ์ วฒันจงั สทุธิพงษ์ วฒันจงั  

254 แผน่ดินไมไ่ร้ เทา่ใบพทุรา                    เกษม ชื นประสทิธิ  สมาน กาญจนะผลนิ  

255 ความในใจ                                     ต้อม เรนโบว์ วีระ เดชไกรวลัย์  

256 หวัใจร้อยรัก                                 จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

257 เหมือนคนละฟากฟ้า                             จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

258 รักด้วยนํ  าตา                                 จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

259 ศกัดินากบัยาจก                               จงรัก จนัทรคณา จงรัก จนัทร์คณา  

260 ฉนัทนไมไ่ด้                                  จงรัก จนัทรคณา จงรัก จนัทร์คณา  



261 เทพเจ้าแหง่ความระทม                          จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

262 เตรียมการณ์รัก                               จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

263 รักซ้อนรัก                                   จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

264 โลกลวง                                       จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

265 เสยีดาย                                      จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

266 กิ  งกา่อยากได้ทอง                            จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

267 รักอาภพั                                     จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

268 อยากให้โลกหยดุหมนุ                           จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

269 นกัแสดงบทเศร้า                               จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

270 ฮกักนับไ่ด้                                  สชุาต ิเทียนทอง   

271 มองทําไม                                      สชุาต ิเทียนทอง   

272 คนบ้านนอก                                    สชุาต ิเทียนทอง   

273 แบง่เวลาไปหาฉนับ้าง                          อส ิสถาพร   

274 ถามคําสดุท้าย                                 สมชาย จรดปลายเท้า ผลงานเพลงของ  

275 เหยื อ                                       สมชาย จรดปลายเท้า ผลงานเพลงของ  

276 ลื  น                                         ทชั ณ ตะกั วทุง่ ผลงานเพลงของ  

277 สมศรี 1992                                   ยิ งยง ยอดบวังาม RMS Studio  

278 ช่างทองร้องไห้                               ยิ งยง ยอดบวังาม RMS Studio  

279 ป่าลั น                                      สมาน กาญจนะผลนิ   

280 นํ  าตาคลอ                                     ประยรู เวชชประสทิธิ    

281 ขวญัดาว                                      ประยรู เวชชประสทิธิ    

282 นางทาส                                       เพลงละครทีว ีพรรทิภา สกลุชยั  



283 ลอดลายมงักร                                  แซม ซิกเซนท์ พรรทิภา สกลุชยั  

284 ตะวนัชิงพลบ                                  พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พรรทิกา สกลุชยั  

285 บวัแล้งนํ  า                                   สมหวงั อนศุกัดิ เสถียร พรรทิภา สกลุชยั  

286 เจ็บเข้ากระดกูดาํ                             อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

287 ทหารเรืออ้อนรัก                              ลพ บรีุรัตน์ พรรทิภา สกลุชยั  

288 หลานยา่โม                                    พรเลศิ สารานียคณุ   

289 ฆา่ฉนัให้ตายดกีวา่                           อ.กว ีสตัโกวิท   

290 จําเลยรัก                                     สมาน กาญจนะผลนิ   

291 รักข้ามขอบฟ้า                                อ.กว ีสตัโกวิท   

292 ฟ้าตํ าแผน่ดินสงู                             รัก รักพงษ์ พรรทิภา สกลุชยั  

293 กระดาษหอ่ไฟ                                  ธนพล อินทฤทธิ  พิสทุธิ  ทรัพย์วจิิตร  

294 ชีวิตหนี                                      ธนพล อินทฤทธิ  ธนพล อินทฤทธิ   

295 เก็บไว้นาน..นาน                              ธนพล อินทฤทธิ  ธนพล อินทฤทธิ   

296 18 ฝน                                        ธนพล อินทฤทธิ  ธนพล อินทฤทธิ   

297 รักคงยงัไมพ่อ                                ธนพล อินทฤทธิ  แทน ปัณฑรอมัพร  

298 ใจไมด้่านพอ                                  อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

299 ลิ  วล้อ                                      อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

300 คืนนี  พี คอยเจ้า                             ศกัดิ   เกิดศิริ   

301 คืนนั  นฉนัมีเธอ                              ศกัดิ   เกิดศิริ   

302 เหมือนไมรั่กกนั                              ศกัดิ   เกิดศิริ   

303 อายฟ้าดิน                                    ศกัดิ   เกิดศิริ   

304 บษุบาเสี ยงเทียน                             ศกัดิ   เกิดศิริ   



305 เมียไมม่าเมียไมม่ ี                          ศกัดิ   เกิดศิริ   

306 พอ่แง่แมง่อน                                 เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

307 พี ยงัรักเธอไมค่ลาย                          สง่า อารัมภีร์   

308 สกัวนัหนึ ง                                  สง่า อารัมภีร์   

309 หนึ งในร้อย                                  สง่า อารัมภีร์   

310 นํ  าตาแสงไต้                                  สง่า อารัมภีร์   

311 รักเกา่ที บ้านเกิด                           เอกชยั ศรีวิชยั RMS Studio  

312 มนต์รักดอกคําใต้                              สง่า อารัมภีร์   

313 เรือนแพ                                      สง่า อารัมภีร์   

314 คนรักหาย                                     ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

315 แฟนใคร                                       ประทวน ฉิมพะวงศ์ ประทวน ฉิมพะวงศ์  

316 หนี  รัก                                      สง่า อารัมภีร์   

317 นางแมว                                       หิน เหลก็ ไฟ ปฐมพงศ์ สมบตัิพิบลูย์  

318 ขอคืน                                        บอยสเก๊าท์   

319 ใจจํายอม                                      ทชั ณ.ตะกั วทุง่ เทพนม สวุรรณบนุย์  

320 ดวงใจ                                        สง่า อารัมภีร์   

321 ทาษเทว ี                                     สง่า อารัมภีร์   

322 อีกดอก                                       อาภาพร นครสวรรค์ RMS Studio  

323 ระฆงัทอง                                     สง่า อารัมภีร์   

324 ทะเลไมเ่คยหลบั                               สง่า อารัมภีร์   

325 คืนหนึ ง                                     ผลงานเพลงของ พระองค์เจ้าภาณพุนัธ์  

326 วนาสวาท                                      สง่า อารัมภีร์   



327 จําปาจําปนูจําปี                                ศกัดิ   เกิดศิริ   

328 สดุที รัก                                    สง่า อารัมภีร์   

329 นิ  วก้อย                                     ลฟิท์-ออย เทพนม สวุรรณะบณุย์  

330 เจ้าพระยา                                    สง่า อารัมภีร์   

331 ลาํนํารัก                                      สง่า อารัมภีร์   

332 รักคณุเข้าแล้ว                               สนุทรียา ณ เวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

333 บ้านทรายทอง                                  สมาน กาญจนะผลนิ   

334 ไหนวา่ไมล่มื                                 สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

335 รอยร้าว                                      อิทธิ พลางกลู   

336 ทิ  ง                                         พชัริดา แหมม่   

337 อารมณ์บจ่อย                                  ลฟิท์ กบั ออย วินยั จรัสอาชา  

338 ดาวประดบัใจ                                  องัคาร หาญวงษา องัคาร หาญวงษา  

339 รอพี ที บ้านเกิด                             จนัทรา ธีรวรรณ RMS Studio  

340 ช่างทองอยา่ร้องไห้                           อาภาพร นครสวรรค์ RMS Studio  

341 เสยีงครวญจากสมศรี                            อาภาพร นครสวรรค์ RMS Studio  

342 ฉนัทั  งนั  น                                  ผลงานเพลงของ สรุพนัธ์ ชาญวชิฌานนัต์  

343 กลั  นใจ                                      ผลงานเพลงของ เทพนม สวุรรณบณุย์  

344 รักเธอ                                       แซ้งค์   

345 ชู้ รายวนั                                    เอกชยั ศรีวิชยั RMS Studio  

346 ถ้าฉนัจะรัก                                  ชาล-ีสมาน   

347 หกัใจไมค่ิด                                  เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

348 เพื อน้อง                                    สมาน กาญจนะผลนิ   



349 หนึ งใจสองรัก                                จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

350 บทเรียนก่อนววิาห์                            เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

351 อยา่งงี  มนันา่ตีก้น                          ผลงานเพลงของ อนนัต์ เธียรธรรมจกัร์  

352 สวนทาง                                       ผลงานเพลงของ สมชาย ผู้ นําพล  

353 ขอมนั                                        ผลงานเพลงของ สทุธิพงษ์ วฒันจงั  

354 ไมไ่ด้เจตนา                                  ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

355 สมองจนจน                                     ดนุพล แก้วกาญจน์ ดนุพล แก้วกาญจน์  

356 ไมเ่คยรักกนัเลยใช่ไหม                        ผลงานเพลงของ อารียา พีรพงษ์เดชา  

357 แล้วคณุละ่พอหรือยงั                          ชลธี ธารทอง   

358 ฉลองวนัปราชยั                                เอกชยั ศรีวิชยั RMS Studio  

359 อยูค่นเดยีวหรือเปลา่                         ศรราม เทพพิทกัษ์ อนนัต์ เธียรธรรมจกัร์  

360 ฆา่กนัให้ตาย                                 สมชาย เข็มกลดั อนนัต์ เธียรธรรมจกัร์  

361 ลุม่เจ้าพระยา                                นารถ ถาวรบตุร แก้ว อจัฉระยะกลุ  

362 เสี ยงไป..เชื อส ิ                           สมชาย เข็มกลดั ธนพล อินทฤทธิ   

363 หลงกล                                        หิน เหลก็ ไฟ RS Promotion  

364 รักสาวซะเราะแอง                              ยิ งยง ยอดบวังาม RMS Studio  

365 สาวซะเราะแอง                                 อาภาพร นครสวรรค RMS Studio  

366 ควายหงาน                                     จรัล มโนเพ็ชร   

367 ลมือ้ายแล้วกา                                จรัล มโนเพ็ชร   

368 ลอ่งแมปิ่ง                                   จรัล มโนเพ็ชร จรัล มโนเพ็ชร  

369 อทุยานผลไม้                                  สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

370 รําวงออกพรรษา                                 สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  



371 ยิ กเท๊าโละ่ซวั                              สรุพล สมบตัิเจริญ สรุพล สมบตัิเจริญ  

372 เสเลเมา                                      จรัล มโนเพ็ชร   

373 น้อยไจ ๋ยา                                    จรัล มโนเพ็ชร   

374 ของกินคนเมือง                                จรัล มโนเพ็ชร   

375 ผกักาดจอ                                     จรัล มโนเพ็ชร   

376 คนสงึตงึ                                     จรัล มโนเพ็ชร   

377 มว่นขนาด                                     จรัล มโนเพ็ชร   

378 เจ็บมากมั  ย                                  ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

379 หว่งฉนับ้างไหม                               ทชั ณ.ตะกั วทุง่ เชษฐา ยารสเอก  

380 แคด่ิน                                       ทชั ณ.ตะกั วทุง่ ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวฒัน์  

381 น้อย ๆ หนอ่ย                                 ทชั ณ.ตะกั วทุง่ อนนัต์ เธียรธรรมจกัร์  

382 สดุขั  วหวัใจ                                 เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

383 ไมข่อให้คิดถึง                               บอยสเก๊าท์ ตา่ยกบัต้า  

384 หนุม่กาฬสนิธุ์                               ดาว บ้านดอน ซิ ง ออฟบีท  

385 กอดปืนยืนหนาว                                ศกัดิ   เกิดศิริ   

386 กอดฉนั                                       วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

387 คําเดียว                                      วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

388 ให้เวลาฉนับ้าง                               วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

389 หวัใจร้อยเปอร์เซนต์                          วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

390 เธอจะเลอืกใคร                                วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

391 ใจเฉาเฉา                                     วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

392 ซึ  งใจ                                       วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  



393 เจ็บ...เข้าใจไหม                             วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

394 ตดัใจ                                        วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

395 ทําไม                                         วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

396 ถามใจ                                        วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

397 แล้วเราก็รักกนั                              วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

398 กวา่จะรู้                                    วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

399 ลมืฉนัเสยีเถิด                               วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

400 ลมืแน ่                                      ศิริพร อยูย่อด ดนพุล แก้วกาญจน์  

401 ขายหวัใจ                                     วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

402 รักข้างเดียว                                 วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

403 เผลอ                                         วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

404 ลงทนุรัก                                     วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

405 เปิดเปิด..ปิดปิด                             วารุณี สนุทรีสวสัดิ  พรพจน์ อนัทนยั  

406 ผู้หญิงคนหนึ ง                               ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

407 ดวงตาดวงใจ                                   พุม่พวง ดวงจนัทร์ เนรัญชรา  

408 ดาวเรืองดาวโรย                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

409 ขดุดินแชง่                                   พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

410 บทเรียนราคาแพง                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ สมหวงั ช่วงโชต ิ 

411 วิหคเหิรลม                                   สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

412 ลมืรัก                                       สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

413 แมก่ลอง                                      สมาน กาญจนะผลนิ   

414 ครวญ                                         สมาน กาญจนะผลนิ   



415 สวรรค์มืด                                    สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

416 เทา่นี  ก็ตรม                                 สมาน กาญจนะผลนิ   

417 อาลยัรัก                                     สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

418 กว๊านพะเยา                                   สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

419 รักกนัวนันี  ดกีวา่                           สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

420 ทุง่รวงทอง                                   สมาน กาญจนะผลนิ   

421 ไกลบ้าน                                      สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

422 ให้                                          สมาน กาญจนะผลนิ   

423 บหุรงคืนรัง                                  ประยรู เวชชประสทิธิ  ประยรู เวชชประสทิธิ   

424 หมดเสยีแหละด ี                               สรวง สนัติ   

425 นํ  ามนัแพง                                    สรวง สนัติ สรวง สนัติ  

426 เจ้านาง                                      จรัล มโนเพ็ชร   

427 รักเธอเสมอใจ                                 อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

428 ลงแดง                                        อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

429 สวมเขา                                       อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

430 หวา่นล้อม                                    ผลงานเพลงของ อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

431 อาภพั                                        อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

432 เธอลาํเอยีง                                   อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

433 ไมห่นกัหวัใคร                                อริสมนัต พงษ์เรืองรอง อริสมนัต พงษ์เรืองรอง  

434 ทดัทาน                                       อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

435 บอดี  การ์ด                                   วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

436 ล้างใจ                                       วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  



437 ขอแรง                                        ผลงานเพลงของ วีระ เดชไกรวลัย์  

438 หลงตวัเอง                                    วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

439 เพราะฉนัยงัอยู ่                             ผลงานเพลงของ วีระ เดชไกรวลัย์  

440 เลน่ตวั                                      วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

441 เกินห้ามใจ                                   วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

442 สะสาง                                        สรุพนัธ์ ชาญวชิณานนัต์ สรุพนัธ์ ชาญวิชณานนัต์  

443 แบเบอร์                                      สรุพนัธ์ ชาญวชิณานนัต์ สรุพนัธ์ ชาญวิชณานนัต์  

444 รอได้ไหม                                     สรุพนัธ์ ชาญวชิณานนัต์ สรุพนัธ์ ชาญวิชณานนัต์  

445 คิดดใูหม ่                                   ผลงานเพลงของ วีระ เดชไกรวลัย์  

446 แคเ่ดน                                       สรุพนัธ์ ชาญวชิณานนัต์ สรุพนัธ์ ชาญวิชณานนัต์  

447 บ้านนี  สนุขัด ุ                              สรุพนัธ์ ชาญวชิณานนัต์ สรุพนัธ์ ชาญวิชณานนัต์  

448 สดดุีมหาราชา                                 สมาน กาญจนะผลนิ   

449 เหงือกจ ๋าฟันลาก่อน                           สมหวงั ช่วงโชต ิสมหวงั ช่วงโชต ิ 

450 นํ  าตาหรือจะแก้ปัญหาใจ                        วินยั รุ่งอนนัต์   

451 หยาดเพชร                                     สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

452 แสนแสบ                                       สมาน กาญจนะผลนิ   

453 ทา่ฉลอม                                      สมาน กาญจนะผลนิ   

454 เมียมเีมยีพี ต้องมา                          ศกัดิ   เกิดศิริ   

455 รักไมม่ีวนัตาย                               วีระ เดชไกรวลัย์ วีระ เดชไกรวลัย์  

456 ไอ้หนุม่กรรมกร                               ยิ งยง ยอดบวังาม ยิ งยง ยอดบวังาม  

457 รักสาวเย็บผ้า                                ยิ งยง ยอดบวังาม ยิ งยง ยอดบวังาม  

458 ความรัก                                      มนตรี ผลพนัธิน   



459 ขออีกที                                      ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

460 รักพี ลองแล                                  เอกชยั ศรีวิชยั ประจวบ วงศ์วิชา  

461 ลองแลไมไ่ด้                                  เจี ยบ เบญจา เจี ยบ เบญจา  

462 นกัร้องน้องรัก                               ชลธี ธารทอง   

463 ลอ่งเรือหารัก                                ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง  

464 ล้นเกล้าเผา่ไทย                              ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง  

465 เรารอเขาลมื                                  ชลธี ธารทอง   

466 นํ  าตาหลน่ที โคราช                            ชลธี ธารทอง   

467 ลาโคราช                                      ชลธี ธารทอง   

468 ไอ้หนุม่ ต.ช.ด.                              ชลธี ธารทอง   

469 เธอไมใ่ช่คนเดิม                              อนนัต์ บญุนาค อนนัต์ บญุนาค  

470 รักเธอไมรู้่จบ                               อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง อริสมนัต์ พงษ์เรืองรอง  

471 ลกูสาวผู้การ                                 ชลธี ธารทอง   

472 จําปาลมืต้น                                   ชลธี ธารทอง   

473 ไอ้หนุม่รถไถ                                 ชลธี ธารทอง   

474 สาวชยัภมู ิ                                  ประทีป ขจดัพาล ประทีป ขจดัพาล  

475 นํ  าตาอีสาน                                   ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง  

476 นางฟ้ายงัอาย                                 ชลธี ธารทอง   

477 แหมม่ปลาร้า                                  ชลธี ธารทอง   

478 กินอะไรถึงสวย                                ชลธี ธารทอง   

479 สามชา่คนโสด                                  หลง ลงลาย หลง ลงลาย  

480 โบว์รักสดีํา                                  ศิริพร อําไพพงษ์ สพุรรณ ชื นชม  



481 หนาวใจชายแดน                                 ชลธี ธารทอง   

482 สาํรวยลมืคาํ                                   ชลธี ธารทอง   

483 รักสาวเสื  อแดง                               สมัฤทธิ  รุ่งโรจน์ สมัฤทธิ  รุ่งโรจน์  

484 แหข่นัหมาก                                   สมัฤทธิ  รุ่งโรจน์ สมัฤทธิ  รุ่งโรจน์  

485 แฟนจ ๋าอยูไ่หน                                สมัฤทธิ  รุ่งโรจน์   

486 สาวงามเมืองพิจิตร                            แจ่ม ชาวไร่ เริง ภิรัมย์  

487 เธออยูไ่หน                                   สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

488 หนชู๊อบชอบ                                   จรินทร์ เกตแุดง จรินทร์ เกตแุดง  

489 สาวสนักําแพง                                  ฉลอง ภูส่วา่ง ฉลอง ภูส่วา่ง  

490 สกัขีแมปิ่ง                                  สมาน กาญจนะผลนิ   

491 ทหารใหมไ่ปกอง                                ประจวบ วงศ์วิชา   

492 ช่วยบอกลว่งหน้าถ้าไมรั่ก                     ประจวบ วงศ์วิชา ประจวบ วงศ์วิชา  

493 อําพาขายตวั                                   ประจวบ วงศ์วิชา   

494 อกหกัก็รักไมล่มื                             ประจวบ วงศ์วิชา ประจวบ วงศ์วิชา  

495 อดีตรักเกาะลาํพ ู                             ประจวบ วงศ์วิชา   

496 ตบให้ตาย                                     เพทาย ถนอมจิต เพทาย ถนอมจิต  

497 บึ บบั บ                                     เพทาย ถนอมจิต เพทาย ถนอมจิต  

498 แมด่เุมียดา่                                 เพทาย ถนอมจิต เพทาย ถนอมจิต  

499 หนุม่ทา่ศาลา                                 ประจวบ วงศ์วิชา ประจวบ วงศ์วิชา  

500 ขอรักขอควง                                   ประจวบ วงศ์วิชา   

501 ดอกไม้ในทะเลทราย                             อนนัต์ บนุนาค สทุธิพงษ์ วฒันจงั  

502 สโุขทยัระทม                                  จิ ว พิจิตร จิ ว พิจิตร  



503 ความรักสดีาํ                                  เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

504 เตือนการณ์รัก                                จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

505 ยิ งกวา่การฆา่                               จงรัก จนัทร์คณา จงรัก จนัทร์คณา  

506 บางปะกง                                      นคร ถนอมทรัพย์ นคร ถนอมทรัพย์  

507 ปาปายา่ป๊อกป๊อก                              เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

508 สาวตากลม                                     ผลงานเพลงของ เทียรี  เมฆวฒันา  

509 ไผแ่ดง                                       เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

510 คาถาเศรษฐี                                   เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

511 สาวใต้สอยตอ                                  เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

512 รักขึ  นสมอง                                  เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

513 พขร. ณ รมต.                                  เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

514 ปรัศนีย์หวัใจ                                นคร ถนอมทรัพย์   

515 ขายบ๊ะจ่าง                                   นคร ถนอมทรัพย์ นคร ถนอมทรัพย์  

516 คืนข้างแรม                                   นคร ถนอมทรัพย์ นคร ถนอมทรัพย์  

517 มอญซอ่นผ้า                                   รุ่งเพชร แหลมสงิห์ มงคล อมาตยกลุ  

518 คนขี  หลงัควาย                                ดาว บ้านดอน ดนตรี หนุม่ ภไูท  

519 ฮกัสาวหมอลาํ                                  ดาว บ้านดอน ดาว บ้านดอน  

520 หนุม่ยาวสาวสั  น                              ดาว บ้านดอน/พิมพ์ใจ ดาว บ้านดอน/พิมพ์ใจ  

521 จีบสาวเลี  ยงเป็ด                             ดาว บ้านดอน พิมพ์ใจ เพชรพลาญชยั  

522 หนุม่ลาํชีสาวลาํโขง                            ดาว บ้านดอน พิมพ์ใจ เพชรพลาญชยั  

523 ฝนตกในใจ                                     ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

524 นํ  าตาหลน่บนที นอน                            แอนนี  ศรีอีสาน แอนนี  ศรีอีสาน  



525 สาวนาผวารัก                                  แอนนี  ศรีอีสาน แอนนี  ศรีอีสาน  

526 สาวกาฬสนิธุ์                                 แอนนี  ศรีอีสาน ผลงานเพลง  

527 สาวดอยสอยดาว                                 เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

528 รักคณุเทา่ฟ้า                                เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

529 คนดงัลมืหลงัควาย                             พุม่พวง ดวงจนัทร์ ฉลอง ภูส่วา่ง  

530 มาตอนฝัน                                     พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

531 รักเกา่ที เขาลมื                             พุม่พวง ดวงจนัทร์ ฉลอง ภูส่วา่ง  

532 ผู้ชายในฝัน                                  พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

533 หา่งหนอ่ยถอยนิด                              พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

534 สาว เอ เอ็ม                                  พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

535 กะลิ มกะเหลี ย                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

536 จะทั  งปี                                     พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

537 ผู้ชายท้ายบญัชี                              พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

538 สยามเมืองยิ  ม                                พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

539 ชั วเจ็ดที-ดีเจ็ดหน                          พุม่พวง ดวงจนัทร์ สดใส รุ่งโพธิ ทอง  

540 ผู้ชายในอดุมการณ์                            พุม่พวง ดวงจนัทร์ สดใส รุ่งโพธิ ทอง  

541 คิดฮอดอีสาน                                  ศิรินทรา นิยากร กานต์ การุณวงศ์  

542 น้องวา่งทกุวนั                               ศิรินทรา นิยากร กานต์ การุณวงศ์  

543 หลอกหนทํูาไม                                  ศิรินทรา นิยากร เนรัญชรา  

544 สดุรักสดุบชูา                                ศิรินทรา นิยากร กานต์ การุณวงศ์  

545 ใครวา่กากีชั ว                               ศิรินทรา นิยากร ไสล ไกรเลศิ  

546 กระแซะเข้ามาซ ิ                              พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  



547 อือฮื  อ...หลอ่จงั                            พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

548 นอนฟังเครื องไฟ                              พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

549 อายแสงนีออน                                  พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

550 สดุแค้นแสนรัก                                พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

551 รู้ไปหมด                                     พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

552 พี เข้ทําเซ็ง                                 พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

553 ซี โครงบญุมา                                 วง อมตะ อ๊ะ อมตะ  

554 ตาผยุชมุแพ                                   วง อมตะ อ๊ะ อมตะ  

555 คนขายโลง                                     วง อมตะ อ๊ะ อมตะ  

556 อมตะ                                         วง อมตะ อ๊ะ อมตะ  

557 บาดทะยกัใจ                                   ประดิษฐ อตุตะมงั   

558 ใต้ถนุคาวใจ                                  ประดิษฐ อตุตะมงั   

559 บอกแล้วไง                                    มนตรี ผลพนัธิน   

560 ซื อรัก                                      มนตรี ผลพนัธิน   

561 เดือนหงายใจเหงา                              มนตรี ผลพนัธิน   

562 สาวนาปลกูรัก                                 ศิรินทรา นิยากร กานต์ การุณวงศ์  

563 รู้วา่เขาหลอก                                ศิรินทรา นิยากร กานต์ การุณวงศ์  

564 จะขอก็รีบขอ                                  ศิรินทรา นิยากร กานต์ การุณวงศ์  

565 บาปบริสทุธิ                                  ศิรินทรา นิยากร จิตรกร บวัเนียม  

566 หยาดนํ  าฝนหยดนํ  าตา                            ศิรินทรา นิยากร เนรัญชรา  

567 สามสบิยงัแจ ๋ว                                ยอดรัก สลกัใจ วิเชียร คําเจริญ  

568 ที รักเรารักกนัไมไ่ด้                        จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  



569 วอนประเพณี                                   อาณตั ิพทุธมาศ อาณตั ิพทุธมาศ  

570 บ้านเรา                                      มนตรี ผลพนัธิน   

571 นดัพบหน้าอําเภอ                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

572 หนลู้อเลน่                                   พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

573 อนิจจาทิงเจอร์                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

574 สาวนาสั งแฟน                                 พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

575 แมจ่ ๋าหนเูหงา                                พุม่พวง ดวงจนัทร์ เชิดศกัดิ   เปลี  ยนศรี  

576 คิดแล้วกลุ้ม                                 พุม่พวง ดวงจนัทร์ จํานงค์ เป็นสขุ  

577 รักแล้วอยา่ลมื                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ ชลธี ธารทอง  

578 เงินซื  อฉนัไมไ่ด้                            พุม่พวง ดวงจนัทร์ เชิดศกัดิ   เปลี  ยนศรี  

579 เจอแตค่นชอบหลอก                              พุม่พวง ดวงจนัทร์ วิเชียร คําเจริญ  

580 หนเูป็นสาวแล้ว                               พุม่พวง ดวงจนัทร์ ชลธี ธารทอง  

581 ฝากดิน                                       ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

582 น้อยใจรัก                                    ประดิษฐ อตุตะมงั   

583 คําสดุท้าย                                    ประดิษฐ อตุตะมงั   

584 ศาลาร้าง                                     ประดิษฐ อตุตะมงั   

585 อยา่กวนใจทะเล                                ประดิษฐ อตุตะมงั   

586 กายเป็นของฉนัใจปันคนอื น                     ประดิษฐ อตุตะมงั   

587 สชิล                                         ประดิษฐ อตุตะมงั   

588 ทั  ง ๆ ที รู้                                ประดิษฐ อตุตะมงั   

589 หน้าเนื  อใจเสอื                              ประดิษฐ อตุตะมงั   

590 ห้วงใจรัก                                    ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  



591 หมื นไมล์แคใ่จเอื  อม                         ประดิษฐ อตุตะมงั   

592 เสนห่า                                       มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

593 ฝันกลางฤดฝูน                                 มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

594 เสนห่าอาลยั                                  มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

595 คืนนั  น                                      มนสั ปิติสานต์ มนนั ปิติสานต์  

596 ฝนรักฝนเศร้า                                 มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

597 ศรัทธารัก                                    มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

598 รอยรักในดวงใจ                                มนสั ปิติสานต์ มนนั ปิติสานต์  

599 ระฆงัใจ                                      มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

600 ไมม่ีเสยีงเรียกจากใจ                         มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

601 ละอองดาว                                     มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

602 กลิ นรํ า                                     มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

603 เธอก็รู้                                     มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

604 ปอปผีฟ้า                                     มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

605 แมน่าคพระโขนง                                มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

606 รักระทมใจ                                    มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

607 หากรักเป็นเช่นทะเล                           ประดิษฐ อตุตะมงั   

608 ตะกอนใจ                                      ประดิษฐ อตุตะมงั   

609 กามเทพโกหก                                   ประดิษฐ อตุตะมงั   

610 เหมือนพี ไมม่ีสทิธิ                          ประดิษฐ อตุตะมงั   

611 เกิดมาเพื อฆา่                               ประดิษฐ อตุตะมงั   

612 รักและคิดถงึ                                 ประดิษฐ อตุตะมงั   



613 บหุงาลาก่อน                                  ประดิษฐ อตุตะมงั   

614 สูอ้่อมอกดิน                                 ประดิษฐ อตุตะมงั   

615 อดีตรักบ้านนา                                เพลนิใจ ไพจิตร สมบตั ิเมืองบรรจง  

616 ตกใจตื น                                     เอกชยั ศรีวิชยั ไข ่ทองคํา  

617 จ้างเป็นแฟน                                  เอกชยั ศรีวิชยั ไข ่ทองคํา  

618 ปไูขไ่ก่หลง                                  แคทรียา มารศรี ฉลอง ภูส่วา่ง  

619 คิดถงึ                                       ป๋อง ณ ปะเหลยีน ป๋อง ณ ปะเหลยีน  

620 ดั งเม็ดทราย                                 ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

621 เหมนัต์ที ผา่นพ้นไป                          ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

622 รักกนัไว้เถิด                                นคร ถนอมทรัพย์ นคร ถนอมทรัพย์  

623 ชาวนากบังเูหา่                               อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

624 ขอเวลาหนอ่ย                                  อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

625 กาเอย๋กา                                     อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

626 สามล้อลารัก                                  อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

627 นางโลม                                       อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

628 หนึ งปีที ทรมาน                              ปิยะ ตระกลูราษฎร์   

629 ไก่จ ๋า                                       ปิยะ ตระกลูราษฎร์ ปิยะ ตระกลูราษฎร์  

630 เสยีดายเวลา                                  อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

631 จอมใจจกัรพรรดิ                               นคร ถนอมทรัพย์   

632 เพลงรักชาวเรือ                               นคร ถนอมทรัพย์   

633 อยา่ตีสะม้อ                                  เอกชยั ศรีวิชยั แดง ธิดาทิพย์  

634 อทุยานรักไทรโยค                              ไสล ไกรเลศิ   



635 ไหนคณุเคยบอกวา่รัก                           ไสล ไกรเลศิ   

636 กหุลาบเวยีงเหนือ                             ไสล ไกรเลศิ   

637 คิดถงึพี บ้างไหม                             ไสล ไกรเลศิ   

638 ไมม่ีเวลาไปหาเมยีน้อย                        ยอดรัก สลกัใจ ยอดรัก สลกัใจ  

639 คนหน้าเดิม                                   ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

640 ช่างเขาเถิดนะหวัใจ                           ผลงานเพลง ทวีพงศ์ มณีนิล  

641 ชายหน้าซมึ                                   ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

642 แสนรัก                                       ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

643 สมิหราราตรี                                  ไสล ไกรเลศิ   

644 สกัขีสมิหรา                                  ไสล ไกรเลศิ   

645 ไก่ฟ้า                                       ไสล ไกรเลศิ   

646 เคย                                          ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

647 เหตผุล                                       ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

648 เรื องโกหก                                   ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

649 ไมส่าํคญั                                     ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

650 คําขอร้อง                                     ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

651 เตา่กบักระตา่ย                               ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

652 สตัว์โลกผู้นา่รัก                            ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

653 หนาวลมขมรัก                                  ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

654 ระบํายอดหญ้า                                  ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

655 เพลงรักดอกไม้ป่า                             ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

656 ทยุใจดํา                                      ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัริน  



657 สิ  นเยื อขาดใย                               ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

658 ชมไพรในฝัน                                   ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

659 โกหกไมล่ง                                    มนตรี ผลพนัธิน มนตรี ผลพนัธิน  

660 คืนนี  ไมก่ลบับ้าน                            มนตรี ผลพนัธิน มนตรี ผลพนัธิน  

661 อดทนกวา่นี                                    ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

662 แมพ่ระ                                       สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

663 รักสองเปอร์เซ็นต์                            คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

664 กหุลาบแดง                                    คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

665 ใสก่ลอนนอนกลุ้ม                              คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

666 ทหารกล้าลาแฟน                                คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

667 เกี ยวข้าวคอยนาง                             คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

668 มารักกนัเถอะ                                 สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

669 คืนรัง                                       สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

670 ลาทีความระทม                                 สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

671 พรุ่งนี  ฉนัจะรักเธอจนตาย                     สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

672 ทั  งสิ  นเพื อความรัก                         สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

673 ฝันฝันฝัน                                    เนรัญชรา เนรัญชรา  

674 บ้านของเรา                                   เนรัญชรา เนรัญชรา  

675 รอวนัแตง่                                    ชยั ชพิูนิจ ชยั ชพิูนิจ  

676 กอดหมอนนอนหนาว                               บรรจบ เจริญพร บรรจบ เจริญพร  

677 บาร์หวัใจ                                    สนิท มโนรัตน์ สนิท มโนรัตน์  

678 คืนนี  พี นอนกอดใคร                           แดง พลาญชยั แดง พลาญชยั  



679 น้องเป็นคนรักที เทา่ไร                       จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

680 เตือนรัก                                     ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

681 เหงาใจ                                       ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

682 รักไมเ่คย                                    ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

683 กามเทพลวง                                    ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

684 ฉนัมาจากดาว                                  ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

685 รักกนัดีกวา่                                 ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

686 แมค้่าปลาจ่อม                                จรัล มโนเพ็ชร จรัล มโนเพ็ชร  

687 ลกูข้าวนึ ง                                  จรัล มโนเพ็ชร จรัล มโนเพ็ชร  

688 ตลงุเพ้อ                                     ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

689 หงึดาว                                       ประดิษฐ อตุตะมงั ประดิษฐ อตุตะมงั  

690 มะเมี ยะ                                     จรัล มโนเพ็ชร จรัล มโนเพ็ชร  

691 รอพี ที คาเฟ่                                สลา คณุวฒุ ิสลา คณุวฒุ  

692 รักแท้แคน้่องสาว                             สลา คณุวฒุ ิสลา คณุวฒุ  

693 หวัซิงไค                                     จ่าหรอย เฮนรี  ยทุธนา แสนสวาสดิ    

694 สาวภไูท                                      จ่าหรอย เฮนรี  ยทุธนา แสนสวาสดิ    

695 ฝัน                                          มนตรี ผลพนัธิน มนตรี ผลพนัธิน  

696 เอาความรักเธอคืนไป                           อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

697 เอาความรักฉนัคืนกลบัมา                       อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร  

698 หวัใจป้ายแดง                                 ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

699 ไมม่ีทาง                                     ธนะยศ จิวานนท์ ธนะยศ จิวานนท์  

700 เลกิแล้วคะ่                                  อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  



701 กลวัเมยีไหม                                  อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

702 เมียว เมียว มมู ู                            จรัล/สนุทรี จรัล มโนเพ็ชร  

703 สามล้อ                                       จรัล มโนเพ็ชร สนุทรี เวชานนท์  

704 ดอกฝิ น                                      สนุทรี เวชานนท์ จรัล มโนเพ็ชร  

705 ดวงใจของนก                                   ศิริพร อําไพพงษ์ ชดุ ดวงใจของนก  

706 ดาราตู้กระจก                                 เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

707 ขาดเธอขาดใจ                                  เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

708 วอน จ.ส.100                                  เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

709 อยา่ลมืโนรา                                  เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

710 เฝ้าปองดอกฟ้า                                เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

711 ถามขา่วสาวใต้                                เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

712 เสยีงซอ                                      เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

713 หนุม่ชาวเล                                   เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

714 ข้าวยําน้องแดง                                เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

715 สวยหจีู                                       เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

716 หลอกให้คอย                                   เอกชยั ศรีวิชยั เอกชยั ศรีวิชยั  

717 10 ปีที เป็นหม้าย                            อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

718 เมียมีนี หวา่                                อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

719 ผู้หมวดชว่ยด้วย                              ยิ งยง/อาภาพร ยิ งยง/อาภาพร  

720 สญัญาใจ                                      ยิ งยง/อาภาพร ยิ งยง/อาภาพร  

721 นกัร้องน้องใหม ่                             ยิ งยง/อาภาพร ยิ งยง/อาภาพร  

722 ชอบไหม                                       อาภาพร นครสวรรค์ ชดุ 9+1  



723 ทา่นชายกํามะลอ                               อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

724 ฮกัสาวเฒา่                                   บญุช ูบวัผาง บญุช ูบวัผาง  

725 จดหมายผิดซอง                                 สลา คณุวฒุ ิสลา คณุวฒุ ิ 

726 ผิดซองเพราะลองใจ                             สลา คณุาวฒุ ิสลา คณุาวฒุ ิ 

727 แท็กซี  มเิตอร์                               จ่าหลอย เฮนรี  ยทุธนา แสนสวาสดิ    

728 รักสะดดุเพราะวฒุิชาวนา                       บญุช ูบวัผาง บญุช ูบวัผาง  

729 นํ  าตามดแดง                                   จ่าหลอย เฮนรี  ยทุธนา แสนสวาสดิ    

730 กระเป๋าตงุแฟนตรึม                            บญุช ูบวัผาง บญุช ูบวัผาง  

731 ปราณี                                        จ่าหลอย เฮนรี  ยทุธนา แสนสวาสดิ    

732 พิณแคนเอิ  นสาว                               จ่าหลอย เฮนรี  ยทุธนา แสนสวาสดิ    

733 หนาวลมที เรณ ู                               สายณัห์ สญัญา สริุนทร์ ภาคศริิ  

734 ข้างหลงัภาพ                                  หน ูมิเตอร์ ผดงุ ป้องจนัลา  

735 นิราศป่าปนู                                  หน ูมิเตอร์ ผดงุ ป้องจนัลา  

736 คํามั นสญัญา                                  หน ูมิเตอร์ ผดงุ ป้องจนัลา  

737 หอ่ให้ด้วย                                   ธีระพนัธ์ ชพิูนิจ ธีระพนัธ์ ชพิูนิจ  

738 เสี ยวพเนจร                                  หน ูมิเตอร์ ผดงุ ป้องจนัลา  

739 ดอกไม้คนด ี                                  หน ูมิเตอร์ ผดงุ ป้องจนัลา  

740 จะเลี  ยงไหวเรอะ                              อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

741 หนุม่ตงัเก                                   เพทาย ถนอมจิตร เพทาย ถนอมจิต  

742 หกัคอไอ้เทง่                                 เพทาย ถนอมจิตร เพทาย ถนอมจิต  

743 ตลอดเวลา                                     พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

744 แคน่ั  น                                      พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  



745 รอ                                           พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

746 เสอืตวัที  11                                พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

747 คิดถงึ                                       พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

748 รักบอด                                       พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

749 มาตามสญัญา                                   พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

750 สดุใจ                                        พงษ์สทิธ์ คําภีร์ พงษ์สทิธ์ คําภีร์  

751 เราจะกลบัมา                                  พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

752 เธอผู้ เสยีสละ                                พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

753 ถึงเพื อน                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

754 ไถ่เธอคืนมา                                  พงษ์สทิธิ  คมัภีร์ พงษ์สทิธิ  คมัภีร์  

755 สาวสง่ออก                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

756 เรียนและงาน                                  พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

757 โยโกฮามา่                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

758 ไทรโศก                                       พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

759 กตญั  ู                                      พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

760 อยากขึ  นสวรรค์                               พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

761 ใจเกินร้อย                                   พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

762  6 ต.ค. 2519                                 พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

763 สดุใจฝัน                                     พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

764 ทองด ีทองเค                                  พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

765 ยอดชาย                                       พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

766 แรงยงัม ี                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  



767 หนุม่น้อย                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

768 หวงั                                         พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

769 นกัแสวงหา                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

770 ม.ให้อะไร                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

771 แกเพื  อนฉนั                                  พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

772 วนัเวลา                                      พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

773 พอ่เป็นกรรมกร                                พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

774 หาดสริุนทร์                                  ธานินทร์ อินทรเทพ นคร มงัคลายน  

775 พอ่แก่แมเ่ฒา่                                ชาย เมืองสงิห์ พนม สกุแสง  

776 กราบเท้ายา่โม                                ภาณ ุรังษีทอง พนม สกุแสง  

777 แนวหน้าหว่งแฟน                               ภาณ ุรังษีทอง พนม สขุแสง  

778 กลบัมาเถิดทนูหวั                             สมยศ ทศันพนัธ์ นคร มงัคลายน  

779 ครั  งหนึ งวนันี                               ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

780 ยอม                                          ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

781 หนทางสูรั่ก                                  ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

782 ล้มๆลกุๆ                                     ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

783 เชื อฉนั                                     ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

784 เพียงสบตา                                    ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

785 คนธรรพ์รําพนั                                 ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

786 หวัใจสชีมพ ู                                 ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

787 เทวดาเดินดิน                                 ดนพุล แก้วกาจญน์ ดนพุล แก้วกาจญน์  

788 ตายทั  งเป็น                                  ดนุพล แก้วกาญจน์ ดนุพล แก้วกาญจน์  



789 ทิ  งไว้..ที งาน                              ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

790 ห้อนนอนคนเศร้า                               สดุา ศรีลาํดวน สดุา ศรีลาํดวน  

791 คําสญัญาที หาดใหญ่                            วรวิทย์ ชี  ทางด ีวรวิทย์ ชี  ทางด ี 

792 คําถาม                                        ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

793 ฝันลาํเอียง                                   ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

794 อดึอดั                                       ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

795 หนึ งคําลา                                    ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

796 แด.่.คณุคนพิเศษ                              ดนพุล แก้วกาญจน์ ดนพุล แก้วกาญจน์  

797 ปัญหาหวัใจ                                   ผอ่งศรี วรนชุ สนั น นาที  

798 ความรัก                                      เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

799 อยา่ทําข้อย                                   เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

800 ก.เอย๋ ก.ไก่                                 เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

801 ผีเสื  อ                                      เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

802 รอยแผลเป็น                                   เทียรี  เมฆวฒันา เทียรี  เมฆวฒันา  

803 หนิงหนอ่ง                                    สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

804 หนไูมย่อม                                    สชุาต ิเทียนทอง สชุาต ิเทียนทอง  

805 เฮียเบี  ยว                                   สดุา ศรีลาํดวน สดุา ศรีลาํดวน  

806 หวานใจนาว ี                                  อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

807 ชีวิตนาว ี                                   อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

808 ยอดเสนห่านาว ี                               อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

809 ประดูไ่มรู้่โรย                              อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

810 ฝากไว้ในแผน่ดิน                              อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 



811 ลกูรักทพัเรือ                                อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

812 แดพ่ระภมูิพล                                 อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

813 กองบญัชาการทหารสงูสดุ                        อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

814 มาร์ชสามคัคีสี  เหลา่                         อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

815 เนวีมาร์ช                                    อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

816 ขวญัดาว                                      อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

817 นาวีไทยไปเวียตนาม                            อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

818 เนวีร๊อค                                     อ.สนัติ ลนุเผ ่อ.สนัติ ลนุเผ ่ 

819 หวัแตก                                       ฌามา ทรงกรด กระจ่างเมฆ  

820 ขวญัใจโซเฟอร์                                ฌามา ทรงกรด กระจ่างเมฆ  

821 อยา่มาขี  หก                                  ฌามา ทรงกรด กระจ่างเมฆ  

822 คนใต้รักจริง                                 ก้องฟ้า สริุยชยั ก้องฟ้า สริุยชยั  

823 สาวทา่ยาง                                    วิบลูย์ ชยัชิตาธร วิบลูย์ ชยัชิตาธร  

824 ถวิลดอกฟ้า                                   วิบลูย์ ชยัชิตาธร วิบลูย์ ชยัชิตาธร  

825 จ๊อกแจ๊กจอแจ                                 วิบลูย์ ชยัชิตาธร วิบลูย์ ชยัชิตาธร  

826 จากใจถึงพอ่                                  ณิชา เอื  ออารีนสุรณ์ ณิชา เอื  ออารีนสุรณ์  

827 ใจรัก                                        ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

828 ไร้ดาว                                       ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

829 ภวงัค์รัก                                    สชุาต ิชวางกลู ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

830 ด้วยรัก..คิดถงึ                              ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

831 โธ่เอย๋ผู้ชาย                                ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  

832 เก็บใจ                                       ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม ปัญญา ประดิษฐ์ธรรม  



833 บวัแล้งนํ  า                                   สมหวงั อนศุกัดิ เสถียร สมหวงั อนศุกัดิ เสถียร  

834 สดุแตใ่จจะไขวค่ว้า                           เทียรี  เฆมวฒันา สมหวงั อนศุกัดิ เสถียร  

835 คิดถงึบ้าน                                   จรัล มโนเพ็ชร สมหวงั อนศุกัดิ เสถียร  

836 นํ  าตาฟ้า                                     วง สามโทน สมหวงั อนศุกัดิ เสถียร  

837 มาลไีร้คา่                                   ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

838 สั งฟ้าฝากดิน                                ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

839 ลมจ ๋า                                        ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

840 ธาราระทม                                     ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

841 เพ้อ                                         ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

842 ละครบทรัก                                    ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

843 จดหมายฉบบัสดุท้าย                            ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

844 รักมิใช่สนามอารมณ์                           ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

845 เสกรักเสกหลอ่                                ลซิา่ ไปรพิศ ธีระพนัธ์ ชพิูนิจ  

846 อยากเลน่เครื องร่อน                          ลซิา่ ไปรพิศ ธีระพนัธ์ ชพิูนิจ  

847 ดอกไม้ป่า                                    ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

848 รักสะท้านดินสะเทือน                          รุ่งเรือง เมืองสริุนทร์ รุ่งเรือง เมอืงสริุนทร์  

849 รักครึ งทาง                                  รุ่งเรือง เมืองสริุนทร์ รุ่งเรือง เมอืงสริุนทร์  

850 ดว่นแมก่ลอง                                  รุ่งเรือง เมืองสริุนทร์ รุ่งเรือง เมอืงสริุนทร์  

851 คนหเูบา                                      ไพศาล ปัญโญ อ.สนัต ิจํารัสทอง  

852 สาวบอ่สร้าง                                  ไพศาล ปัญโญ อ.สริุยา ยศถาวร  

853 ลมือ้ายแล้วกา                                ไพศาล ปัญโญ อ.สริุยา ยศถาวร  

854 แมส่ะเรียง                                   ไพศาล ปัญโญ อ.สริุยา ยศถาวร  



855 เย็นสบายชาวนา                                ท้าวบวัเงิน ซาภวูงศ์ พิศ เสาศลิา  

856 สายใจลาว-ไทย                                 ท้าวบวัเงิน ซาภวูงศ์ พิศ เสาศลิา  

857 หว่งน้อง                                     ไพศาล ปัญโญ อ.สริุยา ยศถาวร  

858 ภาษาเหล้า                                    ไพศาล ปัญโญ อ.สริุยา ยศถาวร  

859 ไมอ้่วนเอาเทา่ไหร่                           ระว ีกงัสนารักษ์ ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

860 ตวัสาํรอง                                    ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

861 อีกนาน                                       ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

862 ทะเลทราย                                     วีระพงษ์ ศภุรประเสริฐ ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

863 ทรมาน                                        โดม ทิวทอง ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

864 คนขี  เหงา                                    พนเทพ สวุรรณยบญุ ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

865 ประเดิม                                      ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

866 รับบทใหมไ่มม่ีเธอ                            ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

867 ฉนัมนัเลว                                    ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

868 ปลายฟ้า                                      ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

869 โทษฟ้า                                       สรุะชยั บญุแตง่ ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

870 บาดตา                                        ฉตัรชยั ดริุยประณีต์ ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

871 ละลาย                                        ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

872 หมดแรง                                       ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

873 ใจบางๆ                                       ฉตัรชยั ดริุยประณีต ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

874 กว้าง คณู ยาว                                สรุชยั บญุแตง่ ฉตัรชยั ดริุยประณีต  

875 ชู้                                          ปรมินทร์ รังษีธรรม หลง หลงลาย  

876 ข้ารักเอง็                                   ปรมินทร์ รังษีธรรม หลง ลงลาย  



877 ไมอ่ยากให้โลกนี  มีความรัก                    สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

878 ยามชงั                                       สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

879 คณุจะงอนมากไปแล้ว                            เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

880 แมจ่ ๋า                                       สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

881 สาวมหาชยั                                    สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

882 ฝนแรก                                        สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

883 ทลูหวัหลอกพี                                 สนุทรียา ณ เวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

884 สวสัดีความรัก                                เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

885 ศกณุตลาอาลยั                                 สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

886 รักพี นะ                                     สนุทรียา ณ เวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

887 ฝันหวานอยูไ่ด้                               สนุทรียา ณ เวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

888 ดาวพระศกุร์                                  มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

889 เพื อเธอที รัก                               มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

890 มา่นบงัใจ                                    มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

891 สดุเอื  อม                                    มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

892 ปรารถนา                                      มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

893 มารักกนัดีกวา่                               มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

894 เขตฟ้า เขตฝัน                                มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

895 หนาวใจ                                       มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

896 ลมืผมเสยีเถิด                                เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

897 วอนรัก                                       สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

898 ละอองดาว                                     สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  



899 ฝนเหนือ                                      สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

900 ตะวนัยอแสง                                   สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

901 ทยุฝันร้าย                                   เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

902 ใจพี                                         สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

903 พรพี                                         สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

904 ใกล้เกลอืกินดา่ง                             เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

905 ฉนัรอจบูจากเธอ                               สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

906 ลมจ ๋าลม                                      เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

907 นา่รัก                                       สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

908 ผมไมก่ลวัคณุหรอก                             เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

909 โพระดก                                       สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

910 สริุยะจนัทร์                                 สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

911 เดือนควํ าเดือนหงาย                           จิ ว พิจิตร จิ ว พิจิตร  

912 คนกบัควาย                                    วิสา คญัทพั วิสา คญัทพั  

913 ร้อยบปุผา                                    วิสา คญัทพั วิสา คญัทพั  

914 บินหลา                                       วิสา คญัทพั วิสา คญัทพั  

915 สวรรค์บ้านนอก                                วิสา คญัทพั วิสา คญัทพั  

916 แรงเทียน                                     วิสา คญัทพั วิสา คญัทพั  

917 ร้อยลิ  นพนัคํา                                เกษม ชื นประดิษฐ์ สมาน กาญจนะผลนิ  

918 รอยไถ                                        สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

919 รักประดบัชีวนั                               สนุทรียา ณเวยีงกาญจน์ สมาน กาญจนะผลนิ  

920 ใจประสานใจ                                   มนตรี ผลพนัธิน มนตรี ผลพนัธิน  



921 ปัญหาหวัใจ                                   ศกัดิ  ชาย วนัชยั ศกัดิ  ชาย วนัชยั  

922 สาวทา่ยาง                                    ศกัดิ  ชาย วนัชยั ศกัดิ  ชาย วนัชยั  

923 อยา่ลมืสามพราน                               ศกัดิ  ชาย วนัชยั ศกัดิ  ชาย วนัชยั  

924 รักหนอ่ย                                     ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

925 กลกามแหง่ความรัก                             วิสา คญัทพั วิสา คญัทพั  

926 สนามอารมณ์                                   ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

927 สั งลมฝากรัก                                 ประเทือง บญุญประพนัธ์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

928 นิราศรักนครปฐม                               ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

929 อา่วอารมณ์                                   ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

930 ฉนัวนันี                                      ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

931 หวัใจมีปีก                                   ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

932 หลกัไม้เลื  อย                                ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

933 เศษเนื  อข้างเขยีง                            ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

934 ถ้าวนันี  ยงัมเีขาอยู ่                       ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

935 ขาดฉนัแล้วเธอจะรู้สกึ                        ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

936 ฝากเพลงลอยลม                                 ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

937 คนไกลบ้าน                                    ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

938 ปั  นดินให้เป็นดาว                            ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

939 ฝากเพลงถึงเธอ                                ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

940 คนหนกัโลก                                    ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

941 นํ  าตาร่วงหลงัพวงมาลยั                        ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

942 คนใจหิน                                      ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  



943 เพื อนขี  อ้อน                                ทวีพงศ์ มณีนิล ทวีพงศ์ มณีนิล  

944 ฝนเดือนหก                                    ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

945 คืนฝนตก                                      ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

946 นํ  าลงเดอืนยี                                 ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

947 นํ  าทว่ม                                      ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

948 ผู้ใหญ่ล ี                                   แซม ซิกเซนต์ ผสานเจตนารมณ์  

949 แมค้่าตาคม                                   ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

950 อนัเป็นดวงใจ                                 ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

951 นํ  าตาเทียน                                   ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

952 ขี  เหร่ก็รัก                                 ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

953 โลกนี  คือละคร                                ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

954 มนต์เมืองเหนือ                               ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

955 ขวญัใจคนจน                                   ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

956 เสยีงขลุย่เรียกนาง                           ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

957 ลานรักลั นทม                                 ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

958 รักแล้งเดือนห้า                              ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

959 แล้วแตว่าสนา                                 รุ่งเพชร แหลมสงิห์ สงเคราะห์ สมตัถภาพงศ์  

960 บพุเพสนันิวาส                                ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

961 สามหวัใจ                                     ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

962 โอ้ทลูกระหมอ่ม                               ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

963 ฝนตกฟ้าร้อง                                  ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

964 คา่นํ  านม                                     ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  



965 มนต์รักแมก่ลอง                               ไพบลูย์ บตุรขนัธุ์ ไพบลูย์ บตุรขนัธุ์  

966 ไอ้ทยุแถลงการณ์                              ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

967 แมแ่ตงร่มใบ                                  ไพบลูย์ บตุรขนัธุ์ ไพบลูย์ บตุรขนัธุ์  

968 อยากรู้ใจเธอ                                 ไพบลูย์ บตุรขนัธุ์ ไพบลูย์ บตุรขนัธุ์  

969 น้องนางบ้านนา                                ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

970 เสอืสาํนกึบาป                                 ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

971 สองฝั งโขง                                   ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

972 คูเ่หมาะคูเ่จาะ                              ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

973 ทุง่เศรษฐี                                   ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

974 ขนมจีนนํ  ายา                                  ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

975 ไอดินกลิ นสาว                                ไพบลูย์ บตุรขนั ไพบลูย์ บตุรขนั  

976 เจ้าสาวชดุดาํ                                มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

977 สนิมสงัคม                                    มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

978 บว่งเสนห่า                                   มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

979 สามปอยหลวง                                   มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

980 พิไรรัก                                      มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

981 หุน่ไลก่า                                    มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

982 พิภพมจัจรุาช                                 มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

983 เหมือนคนและฟากฟ้า                            มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

984 แตก่่อนแตไ่ร                                 มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

985 คนอยา่งฉนั                                   มนสั ปิติสานต์ มนสั ปิติสานต์  

986 หน้าตา่งหวัใจ                                เนรัญชรา เนรัญชรา  



987 ลารัก                                        สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

988 ดาวเหนือ                                     สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

989 สั งใจ                                       ชรินทร์ นนัทนาคร เนรัญชรา  

990 พิไรรําพนั                                    ชรินทร์ นนัทนาคร เนรัญชรา  

991 คิดถงึจงัเสยี                                มนญู กําเนิดทอง มนญู กําเนิดทอง  

992 จริงเรอะที จะเลี  ยง                          พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

993 เชื อไหมพี                                   พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

994 แอบรักพี หลวง                                พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

995 ฝันงรัูด                                     พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

996 มาต้าถ้ารักจริง                              พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

997 สาวชาวใต้                                    พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

998 เกลยีดชายเจ้าชู้                             พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

999 นา่เสยีบ                                     พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

1000 หลงเพ้อ                                      จิตนา สขุสถิตย์ ประเทือง บญุญประพนัธ์  

1001 สาวเสยีเมือง                                 ปัญญา สวุรรณทิพย์ ปัญญา สวุรรณทิพย์  

1002 บางกอกน้อย                                   ชยัชนะ บญุโชต ิพิพฒัน์ บริบรูณ์  

1003 แอบฝัน/รักเดียวใจเดยีว                       ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1004 ฉนัทนาที รัก                                 ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1005 จ้างก็ไมเ่ชื อ/เชื อผมเถิดนะ                 ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1006 รักน้องพร                                    ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1007 รายงานหวัใจ                                  ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1008 ห้องนอนคนจน                                  ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  



1009 รักก็ชํ  าเลกิก็ชํ  า                            ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1010 ไอ้หวงัตายแน ่                               ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1011 คนละที                                       ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1012 เขามีอะไรกนัแล้ว                             สาํราญ บญุลาภ สาํราญ บญุลาภ  

1013 ถึงเวลาจะบอกรัก                              ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1014 รักเพราะรอยยิ  ม                              ชวัร์ช่ะชะชา่ ชวัร์ช่ะชะชา่  

1015 กลบัไปถามเมียดกู่อน                          ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1016 ดื มเหล้าเผากลุ้ม                            ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1017 จดหมายผิดซอง                                 ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1018 โอ๊ย..เจ็บ                                   ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1019 ฝนตกฟ้าร้อง                                  ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1020 สดุท้ายที กรุงเทพฯ                           ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1021 โปรดพิจารณา                                  ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1022 แฟนฉนัไมต้่องหลอ่                            ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1023 รักติ  มคนเดียว                               ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1024 มอเตอร์ไซค์นุง่สั  น                          ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1025 รักมาห้าปี                                   ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1026 เรารอเขาลมื                                  ชวัร์ ชะชะชา่ ชวัร์ ชะชะชา่  

1027 จดหมายรักฉบบัเศร้า                           คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

1028 ใบไผ ่                                       ฤทธิพร อินสวา่ง ฤทธิพร อินสวา่ง  

1029 หนุม่ปากมลู                                  คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  

1030 พี เจ็บคงสะใจ                                คนองนา กาฬสนิธุ์ ดาว บ้านดอน  



1031 น้องนอนไมห่ลบั                               อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

1032 โครตหลอ่                                     อาภาพร นครสวรรค์ อาภาพร นครสวรรค์  

1033 รักใน ก.ศ.น.                                 หนุย่ ชยัยะวฒัน์ หนุย่ ชยัยะวฒัน์  

1034 โบว์แดงแสลงใจ                                พาเมลา่ เบาว์เด้น ธีระพนัธุ์ ชพิูนิจ  

1035 อดีตรักเกาะพีพี                              เพทาย ถนอมจิต เพทาย ถนอมจิต  

1036 คนเริ มมคีวามรัก                             คทัลยีา มารศรี ส.ลอืเนตร  

1037 เมดเลย์่รําวงร่วมสมยั 1                       ตวง นวรัตน์ ตวง นวรัตน์  

1038 โรงเรียนของหน ู                              พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

1039 ผีโรงเย็น                                    พงษ์สทิธิ  คําภีร์ พงษ์สทิธิ  คําภีร์  

1040 หวัใจจั  กกะจี                                 ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1041 หนุม่คอนศรีสาวคอนฐม                          ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1042 สาวเทคนิค                                    ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1043 ไอ้หนุม่แร่นอง                               ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1044 คนใต้ไกลบ้าน                                 ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1045 ฉนัรักเธอนะ                                  ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1046 หนุม่เทคนิค                                  ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1047 สาวอาชีวะ                                    ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1048 น.ส.กระโปรงบาน                               ฌามา ทรงกลด กระจา่งเมฆ  

1049 คืนนั  น                                      มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1050 คืนอําลา                                      มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1051 ฝากหวัใจ                                     มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1052 รังรักในจินตนาการ                            มงคล อาตยกลุ มงคล อาตยกลุ  



1053 เธอรู้หรือเปลา่                              มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1054 กระทอ่มชาวไร่                                มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1055 ไกลน้อง                                      มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1056 จอมขวญัใจ                                    มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1057 ลมืพี                                        มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1058 เทพธิดาหลงฟ้า                                มงคล อาตยกลุ มงคล อาตยกลุ  

1059 ควายหาย                                      มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1060 เขมรไลค่วาย                                  มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1061 ผู้ชายนะผู้ชาย                               มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1062 รัก รัก รัก                                  มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1063 หม้ายขนัหมาก                                 พุม่พวง ดวงจนัทร์ จิ ว พิจิตร  

1064 เริงรักเริงไพร                               มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1065 เทพีเชียงใหม ่                               มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1066 ลอ่งโขงคืนเพ็ญ                               มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1067 คนเผาถา่น                                    เสมียน ใจยั งยืน ตะวนัสทีอง  

1068 เบิ งโขง                                     มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1069 บว่งมาร                                      มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1070 สาวขอนแก่นบา่วเวยีงจนัทน์                    อรอมุา/วิเศษ ดาว บ้านดอน  

1071 เย้ยฟ้าท้าดิน                                มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1072 โนรีจากคอน                                   มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1073 ยงัคอย                                       มงคล อมาตยกลุ มงคล อมาตยกลุ  

1074 พี เมาวนัเขาหมั  น                            สลา คณุวฒุ ิสลา คณุวฒุ ิ 



1075 ลาก่อนสาํหรับวนันี                             สมาน กาญจนะผลนิ สมาน กาญจนะผลนิ  

1076 กนกลายโบตั  น                                 สทุธิพงษ์ วฒันจงั สทุธิพงษ์ วฒันจงั  

1077 คูก่รรม                                      สทุธิพงษ์ วฒันจงั สทุธิพงษ์ วฒันจงั  

1078 รัตนโกสนิทร์                                 สทุธิพงษ์ วฒันจงั สทุธิพงษ์ วฒันจงั  

1079 เฝ้าหวง                                      หนุย่ ชยัยะวฒัน์ หนุย่ ชยัยะวฒัน์  

1080 ให้เธอ                                       หนุย่ ชยัยะวฒัน์ หนุย่ ชยัยะวฒัน์  

1081 อีลุ๊บตุ๊บป่อง                               ประสทิธิ  นครพนม ประสทิธิ  นครพนม  

1082 อยากซิเห็นขาออ่น                             ประสทิธิ  นครพนม ประสทิธิ  นครพนม  

1083 ซ้ายขวา ซ้ายขวา                              ประสทิธิ  นครพนม ประสทิธิ  นครพนม  

1084 ไวพจน์กลองยาว                                ประสทิธิ  นครพนม ประสทิธิ  นครพนม  

1085 ไวพจน์แหน่าค                                 ประสทิธิ  นครพนม ประสทิธิ  นครพนม  

1086 คิดถงึพี ยาว                                 จินตหรา พนูลาภ จินตหรา พนูลาภ  

1087 ชีวิตจินตหรา                                 จินตหรา พนูลาภ ประสทิธิ  นครพนม  

1088 สาวทุง่กลุา                                  จินตหรา พนูลาภ ประสทิธิ  นครพนม  

1089 สาวจินตหรา                                   รุ่งฟ้า กลุาชยั ประสทิธิ  นครพนม  

1090 ลาํเพลนิผู้บา่วสมยัใหม ่                      ชบาไพร นามวยั ประสทิธิ  นครพนม  

1091 ลาํผู้ชายสมยันี                                ชบาไพร นามวยั ประสทิธิ  นครพนม  

1092 ลเิกลาํกลอน                                   ชบาไพร นามวยั ประสทิธิ  นครพนม  

1093 ลาํเพลนิอยา่อง่หลาย                           ชบาไพร นามวยั ประสทิธิ  นครพนม  

1094 สาวจนันอกใจ                                  ไวพจน์ เพชรสพุรรณ ประสทิธิ  นครพนม  

1095 พี ชํ  าวนันี  น้องชํ  าวนัหน้า                   เดช เกศไชโย เดช เกศไชโย  

1096 แมห่ม้ายรายวนั                               ยอดรัก สลกัใจ ระพี เรือนเพชร์  



1097 สาวประเทืองระทม                              ผอ่งศรี วรนชุ ดอย อินทนนท์  

1098 ฉนัลาเธอ                                     ผอ่งศรี วรนชุ ดอย อินทนนท์  

1099 จําปา จําเป็น                                  ผอ่งศรี วรนชุ ดอย อินทนนท์  

1100 เสยีงสั งจากปากเซ                            ผอ่งศรี วรนชุ ดอย อินทนนท์  

1101 จนัทร์อ้อน                                   ผอ่งศรี วรนชุ ดอย อินทนนท์  

1102 ตวัไกลใจใกล้                                 ผอ่งศรี วรนชุ ดอย อินทนนท์  

1103 ผู้ชายพายเรือ                                ผอ่งศรี วรนชุ สนิท มโนรัตน์  

1104 คนชื อเดือน                                  สชิุน เสอืม ีรุ่ง ทานตะวนั  

1105 หลงเสยีงนาง                                  สชิุน เสอืม ีรุ่ง ทานตะวนั  

1106 พายจํ  า                                       สชิุน เสอืม ีรุ่ง ทานตะวนั  

1107 ห้องนอนคนจน                                  สชิุน เสอืม ีรุ่ง ทานตะวนั  

1108 นางกลางเมือง                                 ผอ่งศรี วรนชุ สนิท มโนรัตน์  

1109 นํ  าตาหยดสดุท้าย                              ผอ่งศรี วรนชุ สนิท มโนรัตน์  

1110 ไอ้หนุม่ก่อสร้าง                             มนต์รัก ขวญัโพธิ ไทย มงคล ขวญัโพธิ ไทย  

1111 อํานาจใบแดง                                   มนต์รัก ขวญัโพธิ ไทย มงคล ขวญัโพธิ ไทย  

1112 ซมซาน                                        ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1113 หลงัคาแดง                                    ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1114 สมคัรรักสมคัรแฟน                             ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1115 ใจจะขาด                                      กงัวาลไพร ลกูเพชร ชาตรี ศรีชล  

1116 อยากกินรัก                                   กงัวาลไพร ลกูเพชร ชาตรี ศรีชล  

1117 แฟนมีแฟนใหม ่                                ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1118 คนจนคนจร                                     ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  



1119 ชํ  ารักจากเมืองชล                             ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1120 ทหารหว่งเมีย                                 ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1121 รอไมไ่หว                                     ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1122 สาวอตุรดติถ์                                 ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1123 สมคัรรักมกัไมจ่ริง                           วนัเพ็ญ เดือนสบิสอง ชาตรี ศรีชล  

1124 สาวผกัไห ่                                   ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1125 อํานาจแหง่ความคิดถึง                          สายณัห์ สญัญา สาํเนียง มว่งทอง  

1126 หวานเป็นลมขมเป็นยา                           สายณัห์ สญัญา สาํเนียง มว่งทอง  

1127 ปีหน้าแตง่แน ่                               ไวพจน์ เพชรสพุรรณ สาํเนียง มว่งทอง  

1128 ทิดใหมใ่จเศร้า                               ไวพจน์ เพชรสพุรรณ สาํเนียง มว่งทอง  

1129 ตําราหารัก                                    ไวพจน์ เพชรสพุรรณ สาํเนียง มว่งทอง  

1130 รักน้องลองแล                                 ดาวใต้ ปลายพระยา เบ็ญจมาศ วงค์วชิา  

1131 ชํ  ารักจากปักใต้                              ดาวใต้ ปลายพระยา เบ็ญจมาศ วงค์วชิา  

1132 สาวสวนยาง                                    ดาวใต้ ปลายพระยา เบ็ญจมาศ วงค์วชิา  

1133 แรกรัก                                       เอ ๋สนัติภาพ เอ ๋สนัติภาพ  

1134 หนึ งในดวงใจ                                 แดนชยั ไพบลูย์ แดนชยั ไพบลูย์  

1135 นํ  าตาชาย                                     แดนชยั ไพบลูย์ แดนชยั ไพบลูย์  

1136 ข้างทาง                                      เอ ๋สนัติภาพ เอ ๋สนัติภาพ  

1137 สายบวั                                       อมตะ เสรี-สนัติ กลางสาทร  

1138 คกัใจเจ้าแล้วบ ่                             ศกัดิ  สยาม เพชรชมภ ูเทพพร เพชรอบุล  

1139 หงษ์ปีกหกั                                   ศกัดิ  สยาม เพชรชมภ ูเทพพร เพชรอบุล  

1140 สั งฟ้าไปหาน้อง                              เทพพร เพชรอบุล เทพพร เพชรอบุล  



1141 เขมรินทร์ อินทิรา                            เอ ๋สนัติภาพ เอ ๋สนัติภาพ  

1142 กระทอ่มไม้ไผ ่                               เอ ๋สนัติภาพ เอ ๋สนัติภาพ  

1143 กินเหล้าเผากลุ้ม                             ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1144 รักหรือเปลา่                                 ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1145 ธาตแุท้ของเธอ                                สายณัห์ สญัญา แดนชยั ไพบลูย์  

1146 เชียงรายรําลกึ                                โกวิท เกิดศิริ โกวิท เกิดศิริ  

1147 รักพี มีบาป                                  โกวิท เกิดศิริ โกวิท เกิดศิริ  

1148 ร้อยชู้                                      โกวิท เกิดศิริ โกวิท เกิดศิริ  

1149 บวัหลวง                                      ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1150 มะลไิกล มาลยัชงั                             ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1151 งามงอน                                       ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1152 เมารัก                                       ดํา แดนสพุรรณ ชาตรี ศรีชล  

1153 ลมวา่ว                                       กงัวาลไพร ลกูเพชร ชาตรี ศรีชล  

1154 วอนแฟนเพลง                                   ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1155 ไปเอาเหล้ามา                                 ชาตรี ศรีชล ชาตรี ศรีชล  

1156 บ้าไก่ต ี                                    ดอย อินทนนท์ ดอย อินทนนท์  

1157 รักสาวนครสวรรค์                              ดอย อินทนนท์ ดอย อินทนนท์  

1158 หนุม่นาหน้าจ ๋อย                              ดอย อินทนนท์ ดอย อินทนนท์  

1159 กระทอ่มสาวเมิน                               ดอย อินทนนท์ ดอย อินทนนท์  

1160 อดีตรักเดือนสบิสอง                           ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด  

1161 ลาํดวนดง                                      ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด  

1162 แมพ่วงมาลยั                                  ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด  



1163 ลกูทุง่เสยีงแคน                              วิเชียร สทิธิสงค์ วิเชียร สทิธิสงค์  

1164 ลกูสาวกํานนั                                  สนิท มโนรัตน์ สนิท มโนรัตน์  

1165 ทหารเกณฑ์ผลดัสอง                             สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1166 แมแ่ก้มแดงออ่งตอ่ง                           สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1167 ลกูชั ว                                      เปี ยก เอราวณั เปี ยก เอราวณั  

1168 อีสานลาํเพลนิ                                 สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1169 มีบ้างไหมรักจริง                             สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1170 เซียงบวัลอ่งกรุง                             สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1171 สญัญา ฝั งมลู                                สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1172 รักร้าวหนาวลม                                สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1173 ภพูานสะอื  น                                  ก้องเพชร แก่นนคร สริุนทร์ ภาคศิริ  

1174 มนต์เพลงพิณ                                  ก้องเพชร แก่นนคร สริุนทร์ ภาคศิริ  

1175 นาดํานาดอน                                    สนิท มโนรัตน์ แมน เนรมิตร  

1176 กําลงัใจ                                      หงา คาราวาน วิสา คญัทพั  

1177 บาร์หวัใจ                                    ผอ่งศรี วรนชุ สนิท มโนรัตน์  

1178 ห้องนอนคนจน                                  แวว มยรุา ดาว อตุรดิตถ์  

1179 ขยี  รัก                                      ดาวใจ ไพจิตร อส ิสถาพร  

1180 เอาความทกุข์ไปทิ  งทะเล                       ชชัฎาภรณ์ รักษณาเวส อส ิสถาพร  

1181 ฉนัไปค้างคืนที ไหนไมไ่ด้                     รังษิยา อส ิสถาพร  

1182 บญัชารัก                                     ชชัฎาพร ลกัษาเวศ อส ิสถาพร  

1183 ฉนัไปค้างคืนที ไหนก็ได้                      ธานินท์ อินทรเทพ อส ิสถาพร  

1184 พิราบขาว                                     แผน พิราบขาว แดง อินโดจีน  



1185 หมดกําลงัใจ                                   อีส อารีย์ อีส อารีย์  

1186 ชู้ทางใจ                                     อีส อารีย์ อีส อารีย์  

1187 นํ  าตาชายเหนือ                                คมัภีร์ แสงทอง คมัภีร์ แสงทอง  

1188 ร้องไห้กบัเดือน                              คมัภีร์ แสงทอง คมัภีร์ แสงทอง  

1189 เดือนลบัฟ้า                                  คมัภีร์ แสงทอง คมัภีร์ แสงทอง  

1190 หวัใจกุ๊กกิ ก                                18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1191 มา่นประเพณี                                  18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1192 ไกลบ้าน                                      กิตติคณุ เชียรสงค์ มนตรี ผลพนัธิน  

1193 นางนวล                                       กิตติคณุ เชียรสงค์ มนตรี ผลพนัธิน  

1194 สาวคาราโอเกะ                                 ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

1195 แก้วตา                                       ตวงสทิธิ  เรียมจินดา มนตรี ผลพนัธิน  

1196 ลาํบากใจ                                      ตวงสทิธิ  เรียมจินดา มนตรี ผลพนัธิน  

1197 เพียงเอย่คาํลา                                ตวงสทิธิ  เรียมจินดา มนตรี ผลพนัธิน  

1198 ลมืเสยีเถิด                                  พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1199 ใจนะใจ                                       ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

1200 รักไมรู้่จบ                                  พิมพ์โพยม เรืองโรจน์ มนตรี ผลพนัธิน  

1201 ใจเสาะ                                       สวิะ แตรสงัข์ มนตรี ผลพนัธิน  

1202 ความหวงัหลงัรอยยิ  ม                          FOREVER มนตรี ผลพนัธิน  

1203 สวยซึ  งใจ                                    FOREVER มนตรี ผลพนัธิน  

1204 ถลาํรัก                                       FOREVER มนตรี ผลพนัธิน  

1205 รักร้าง                                      พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1206 เซกกั  นแฮนด์                                 CARROT มนตรี ผลพนัธิน  



1207 รักไมแ่ปรเปลี ยน                             พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1208 เลอืกใครข้างหนึ ง                            พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1209 โอ๊ย..ปวดใจ                                  พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1210 อยา่อิจฉานะ                                  พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1211 กีต้าร์สายเพี  ยน                             พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1212 นา่อายไหม                                    พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1213 พอ่ปลาไหล                                    18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1214 นํ  าตานองหน้า                                 พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1215 ไมรั่กก็อยา่รัก                              พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1216 อุ้มบญุ                                      ยรุนนัท์ ภมรมนตรี มนตรี ผลพนัธิน  

1217 อีกาฟักไข ่                                  ยรุนนัท์ ภมรมนตรี มนตรี ผลพนัธิน  

1218 วิงวอน                                       ดอน สอนระเบียบ มนตรี ผลพนัธิน  

1219 เพียงเรารักกนั                               ดอน-นฐัฐา มนตรี ผลพนัธิน  

1220 หวัใจร้องไห้                                 พิมพ์โพยม เรืองโรจน์ มนตรี ผลพนัธิน  

1221 พิราบขาว                                     วฒุิไกร ทองอนัตงั มนตรี ผลพนัธิน  

1222 ปลอบใจตวัเอง                                 CRYSTAL มนตรี ผลพนัธิน  

1223 ขอร้อง                                       CRYSTAL มนตรี ผลพนัธิน  

1224 เมื อวานนี                                    ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

1225 หลอกกนัชดั ๆ                                 พิมพ์โพยม เรืองโรจน์ มนตรี ผลพนัธิน  

1226 ประท้วงใจ                                    พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1227 นํ  ายาไมม่ ี                                  พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1228 เปรี  ยวพอกนั                                 18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  



1229 ไปละ่เพื อน                                  18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1230 แรงรัก                                       18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1231 ใจเย็น ๆ                                     18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1232 ใจเธอใจฉนั                                   18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1233 อําลาอาลยั                                    18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1234 สาํคญัที ใจ                                   18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1235 บาดตาตําใจ                                    พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1236 ระกําใจ                                       พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1237 ลมืไมล่งปลงไมไ่ด้                            พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1238 รู้ทั  งรู้                                   พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1239 สอนเจ็บ                                      พรพิมล ธรรมสาร มนตรี ผลพนัธิน  

1240 ชํ  า                                          ดอกไม้ป่า มนตรี ผลพนัธิน  

1241 รักครั  งสดุท้าย                              FOREVER มนตรี ผลพนัธิน  

1242 ผกูใจไว้ด้วยรัก                              FOREVER มนตรี ผลพนัธิน  

1243 อาลยั                                        โอเวชั น มนตรี ผลพนัธิน  

1244 ห้ามเธอไปรักใคร                              FOREVER มนตรี ผลพนัธิน  

1245 สดุห้ามใจรัก                                 CRYSTAL มนตรี ผลพนัธิน  

1246 หลงรอ                                        CRYSTAL มนตรี ผลพนัธิน  

1247 คนไมรู้่จกัพอ                                พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1248 ทนัตาเห็น                                    พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1249 เซ็งเต็มทน                                   พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1250 ใครกนัเอย                                    พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  



1251 จากกนัด้วยด ี                                พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1252 ความผิดของใคร                                พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1253 สดุจะหยดุใจ                                  ดอน สอนระเบียบ มนตรี ผลพนัธิน  

1254 โกหกหน้าตาย                                  เทห์่-อเุทน พรหมมินทร์ มนตรี ผลพนัธิน  

1255 แรงแหง่ความคิดถึง                            พชัรา แวงวรรณ มนตรี ผลพนัธิน  

1256 กระตา่ยตาซน                                  18 กะรัต มนตรี ผลพนัธิน  

1257 รักเขาข้างเดยีว                              ชาย เมืองสงิห์ สาํเนียง มว่งทอง  

1258 คนเดียวในดวงใจ                               ศรีไศล สชุาตวิฒุ ิทิพย์ประภา  

1259 รอฝัน                                        ชรินทร์ นนัทนาคร เนรัญชรา  

1260 ลาใจ                                         เนรัญชรา เนรัญชรา  

1261 นํ  าค้างบนปรางสาว                             สเุทพ วงศ์กําแหง เนรัญชรา  

1262 นางใจ                                        สเุทพ วงศ์กําแหง เนรัญชรา  

1263 ฉนัยงัอยู ่                                  สเุทพ วงศ์กําแหง เนรัญชรา  

1264 เพลงไมม่ีชื อ                                สเุทพ วงศ์กําแหง เนรัญชรา  

1265 จะคอยขวญัใจ                                  สเุทพ วงศ์กําแหง เนรัญชรา  

1266 กลิ นรักโลมใจ                                สเุทพ วงศ์กําแหง เนรัญชรา  

1267 วนัรอคืนรัก                                  สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1268 ห้องขวญั                                     สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1269 หญิงหนึ ง                                    สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1270 ฉนัคงพบเธอก่อนตาย                            สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1271 สมสวาท                                       สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1272 สายนํ  าผึ  งแหง่ชีวิต                          เนรัญชรา เนรัญชรา  



1273 รอยพิษสวาท                                   สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1274 คมจบู                                        สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1275 ผิดทางรัก                                    สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1276 ยิ งกวา่ความรัก                              สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1277 หนี  เสนห่า                                   สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1278 ระฆงัสั งรัก                                 สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1279 เขตฟ้าเขตฝัน                                 สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1280 ฤทธิ กามเทพ                                  สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1281 ฉนัหมนุโลกด้วยความรัก                        สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1282 รักคนมีคู ่                                  ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1283 เรารักกนัไมไ่ด้                              ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1284 สายจิตเดยีวกนั                               ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1285 หนีเงา                                       ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1286 หิ งห้อยน้อย                                 เนรัญชรา เนรัญชรา  

1287 หญิงว้าเหว ่                                 เนรัญชรา เนรัญชรา  

1288 ทะเลชีวติ                                    ฉนัทนา เนรัญชรา  

1289 น้องรัก                                      ชรินทร์ นนัทนาคร เนรัญชรา  

1290 ไทรโยคพิศวาส                                 เนรัญชรา เนรัญชรา  

1291 ยิ  มพิมพ์ใจ                                  เนรัญชรา เนรัญชรา  

1292 เทา่นี  ก็พอ                                  สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1293 รักในป่าดาว                                  เนรัญชรา เนรัญชรา  

1294 ความดีของชายชั ว                             เนรัญชรา เนรัญชรา  



1295 เกลยีดคณุเข้ากระดกู                          เนรัญชรา เนรัญชรา  

1296 ยิ งกวา่ทาสความรัก                           เนรัญชรา เนรัญชรา  

1297 มารมนษุย์                                    เนรัญชรา เนรัญชรา  

1298 ที แสนเลวของฉนั                              เนรัญชรา เนรัญชรา  

1299 นางฟ้าไทย                                    เนรัญชรา เนรัญชรา  

1300 อนาถโอ้โมรา                                  เนรัญชรา เนรัญชรา  

1301 ความทกุข์ทางใจ                               เนรัญชรา เนรัญชรา  

1302 สิ งแทงใจ                                    สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1303 โยงใยอาวรณ์                                  ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1304 กลิ นสาวจาวบวั                               สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1305 ความหวงั                                     สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1306 ฉนัคงรักเธออยา่งเคย                          สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1307 ที แสนซึ  งของฉนั                             สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1308 อยา่ห้ามรัก                                  สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1309 ใจฉนัมีที พกัร้อน                            ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1310 วยัหวาน                                      ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1311 บํานาญนรก                                     ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1312 ด้วยรัก                                      ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1313 ธารใจ                                        สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1314 ขอใจ                                         สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1315 กลา่วออกมาจากใจ                              เนรัญชรา เนรัญชรา  

1316 ฝันรัญจวน                                    เนรัญชรา เนรัญชรา  



1317 ความรักในความลบั                             เนรัญชรา เนรัญชรา  

1318 ความรักเสรี                                  สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1319 เงาความหลงั                                  เนรัญชรา เนรัญชรา  

1320 วนัแหง่ความทรมาน                             เนรัญชรา เนรัญชรา  

1321 ชายในดวงใจ                                   เนรัญชรา เนรัญชรา  

1322 ภกัดีไมม่ีสิ  นสดุ                            เนรัญชรา เนรัญชรา  

1323 หวามชีวติ                                    ธานินทร์ อินทรเทพ เนรัญชรา  

1324 หลงปี                                        วินยั พนัธุรักษ์ เนรัญชรา  

1325 จําใจลา                                       วินยั พนัธุรักษ์ เนรัญชรา  

1326 ชายชาติมาร                                   เนรัญชรา เนรัญชรา  

1327 นางเดียว                                     เนรัญชรา เนรัญชรา  

1328 ฉนัรักรถเมล์                                 เนรัญชรา เนรัญชรา  

1329 ขอแคส่บิล้าน                                 เนรัญชรา เนรัญชรา  

1330 หวามจบู                                      เนรัญชรา เนรัญชรา  

1331 เพียงจบูเดยีว                                เนรัญชรา เนรัญชรา  

1332 นาฬิกาแหง่ชีวิต                              สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1333 พรพระชนะมาร                                  ดาวใจ ไพจิตร เนรัญชรา  

1334 หุ้นสว่นชีวิต                                ดาวใจ ไพจิตร เนรัญชรา  

1335 แลไปข้างหลงั                                 จินตนา สขุสถิตย์ เนรัญชรา  

1336 ซอ่นรัก                                      จินตนา สขุสถิตย์ เนรัญชรา  

1337 สายจิต                                       สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1338 โทรจิตพิศวาส                                 สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  



1339 เทพบตุรของหญิง                               สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1340 พิศวาสคลาสสคิ                                สวล ีผกาพนัธ์ เนรัญชรา  

1341 ความเศร้า                                    เนรัญชรา เนรัญชรา  

1342 ดาราละครโลก                                  เนรัญชรา เนรัญชรา  

1343 ที แสนดีของฉนั                               เนรัญชรา เนรัญชรา  

1344 ราคาความคดิถงึ                               สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1345 ใจชาย                                        สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1346 ดาว                                          สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1347 แก้วกฤษณา                                    สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1348 สบิเจ็ดปีแหง่ความรัก                         สเุทพ วงค์กําแหง เนรัญชรา  

1349 แพรสเีลอืด                                   เนรัญชรา เนรัญชรา  

1350 โชครัก                                       พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1351 อีสานบ้านเฮา                                 พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1352 ดว่น บขส.                                    พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1353 มนต์รักแมนํ่  ามลู                             พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1354 นางกวกัมหาเสนห์่                             พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1355 สาละวนัรําวง                                  พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1356 สาวอบุลรอรัก                                 พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1357 ตะวนัรอนที หนองหาร                           พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1358 ทุง่รัก                                      พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา พงษ์ศกัดิ   จนัทรุกขา  

1359 เจ็บแตส่วน                                   พิมพา พรศิริ สมนกึ อินชมุ  

1360 วา่พรือพี บา่ว                               พิมพา พรศิริ สมนกึ อินชมุ  



1361 ดอกรักแห้งแล้ว                               พรไพร เพชรดาํเนิน สริุนทร์ ภาคศิริ  

1362 บ้องกญัชา                                    สดใส ร่มโพธิ ทอง สริุนทร์ ภาคศิริ  

1363 นํ  าตาลาไทร                                   สายณัห์ สญัญา พร ภิรมย์  

1364 ดาวลกูไก ่1                                  พร ภิรมย์ พร ภิรมย์  

1365 ดาวลกูไก ่2                                  พร ภิรมย์ พร ภิรมย์  

1366 หลานรักวยัรุ่น                               พร ภิรมย์ พร ภิรมย์  

1367 บวัตมูบวับาน                                 พร ภิรมย์ พร ภิรมย์  

1368 วงัแมล่กูออ่น 1                              พร ภิรมย์ พร ภิรมย์  

1369 วงัแมล่กูออ่น 2                              พร ภิรมย์ พร ภิรมย์  

1370 บ้านนาสญัญารัก                               นิยม มารยาท นิยม มารยาท  

1371 แหวนรัก                                      นิยม มารยาท นิยม มารยาท  

1372 พวงมะนาว                                     นิยม มารยาท นิยม มารยาท  

1373 กระบี ไร้เทียมทาน                            ดอน สอนระเบียบ องัคาร หาญวงษา  

1374 ฤทธิ ดาบวงพระจนัทร์                          ดอน สอนระเบียบ องัคาร หาญวงษา  

1375 คดีดาํตระกลูหยาง                              ดอน สอนระเบียบ องัคาร หาญวงษา  

1376 ร้องไห้ครั  งเดยีว                            นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1377 ใจคนคอย                                      นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1378 ลมืเสยีเถิด                                  นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1379 แสลงใจ                                       นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1380 ขอเพียงยกโทษ                                 นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1381 ทั  งรักทั  งเกลยีด                            นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1382 ไมม่ีวนันั  นอีกแล้ว                          นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  



1383 บ้านตรงข้าม                                  นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1384 สายเกินไป                                    นิตยา บญุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1385 เพรียกหารัก                                  นิตยา บยุสงูเนิน มนตรี ผลพนัธิน  

1386 จดุธูปสามดอก                                 อาภาพร นครสวรรค์ พิน ขวญัใจ  

1387 ม 21                                         เอราวณั เปี ยก เอราวณั  

1388 ซากรักบงึพระราม                              โรม ศรีธรรมราช แจ่ม ชาวไร่  

1389 จดหมายถงึพอ่                                 ครอบครัว ฟตุบาท เพลงประชาชน  

1390 แวว่เสยีงชะนี                                ทลู ทองใจ เบญจมินทร์  

1391 ในฝัน                                        หยาด นภาลยั เบญจมินทร์  

1392 โปรดเถิดดวงใจ                                หยาด นภาลยั เบญจมินทร์  

1393 ชวนน้องแตง่งาน                               ไพฑรูย์ ขนัทอง ไพฑรูย์ ขนัทอง  

1394 นํ  าตาในสายฝน                                 ไพฑรูย์ ขนัทอง ไพฑรูย์ ขนัทอง  

1395 ทหารเกณฑ์ผลดัสอง                             สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1396 แมแ่ก้มแดงออ่งตอ่ง                           สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1397 รักร้าวหนาวลม                                สริุนทร์ ภาคศิริ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1398 แตกเนื  อสาว                                  พุม่พวง ดวงจนัทร์ สยาม ดาวไพร  

1399 พ.ศ.นี  จะรักกี คน                            พุม่พวง ดวงจนัทร์ สยาม ดาวไพร  

1400 คอยเคียวเกี ยวคู ่                           พุม่พวง ดวงจนัทร์ สยาม ดาวไพร  

1401 นางบงัเงา                                    พุม่พวง ดวงจนัทร์ สยาม ดาวไพร  

1402 หวัใจถวายวดั                                 พุม่พวง ดวงจนัทร์ สยาม ดาวไพร  

1403 ทยุจ ๋า                                       พุม่พวง ดวงจนัทร์ สยาม ดาวไพร  

1404 หวัใจวงัเวง                                  ระพินทร์ ไพรวรรณ์ เพทาย ถนอมจิต  



1405 แมบ่วัตมู                                    ภมูินทร์ อินทพนัธ์ แผน พนัธ์สาล ี 

1406 เวียงพิงค์นคร                                สริุนทร์ ภาคสริิ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1407 คํ าคืน                                       อี ด ฟตุปาธ อิทธิพล วาทะวฒันะ  

1408 นํ  าพกันํ  าแรง                                 อี ด ฟตุปาธ อิทธิพล วาทะวฒันะ  

1409 บ้านน้อยซอยลกึ                               อี ด ฟตุปาธ อิทธิพล วาทะวฒันะ  

1410 เซียงขวงแดนงาม                               อี ด ฟตุปาธ อิทธิพล วาทะวฒันะ  

1411 กอดหมอนนอนหนาว                               ผอ่งศรี วรนชุ บรรจบ เอื  อชชูยั  

1412 สาวเหนือเบื อรัก                             ผอ่งศรี วรนชุ บรรจบ เอื  อชชูยั  

1413 ที รักเรารักกนัไมไ่ด้                        จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

1414 ฝากใจไว้อิสาน                                ยอดรัก สลกัใจ จํานงค์ กรรณิกา  

1415 สวรรค์บ้านนา                                 วิภารัตน์-ประจวบ สริุนทร์ ภาคศิริ  

1416 คูรั่ก คูใ่คร่                               บปุผา-ศรีไพร สริุนทร์ ภาคศิริ  

1417 หนาวลมที เรณ ู                               สายณัห์ สญัญา สริุนทร์ ภาคศริิ  

1418 บ้องกญัชา                                    สดใส ร่มโพธิ ทอง สริุนทร์ ภาคศิริ  

1419 คํ าแล้วในฤดหูนาว                             ล้วน ควนัธรรม ล้วน ควนัธรรม  

1420 ผีเสื  อกบัดอกไม้                             ล้วน ควนัธรรม ล้วน ควนัธรรม  

1421 อดีตรักวนัเข้าพรรษา                          จนัทร์ โสภา <เขียว> จนัทร์ โสภา <เขียว>  

1422 วอนแมห่มั  นสาว                               จนัทร์ โสภา <เขียว> จนัทร์ โสภา <เขียว>  

1423 อ้อนน้องกลบันา                               จนัทร์ โสภา <เขียว> จนัทร์ โสภา <เขียว>  

1424 คนนอกสายตา                                   มนต์สทิธิ  คําสร้อย ชวัร์ ออดิโอ  

1425 แอบรักพี หลวง                                พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  

1426 มาต้าถ้ารักจริง                              พาย ุสริุยนั พาย ุสจัจะพราน  



1427 นํ  าพริกปลาร้า                                พร พิฒเนศร์ ลออ แย้มศรี  

1428 นํ  าปลาพริกป่น                                พร พิฒเนศร์ ลออ แย้มศรี  

1429 กระทบชิ ง                                    พร พิฒเนศร์ ลออ แย้มศรี  

1430 หนุม่นาปรัง                                  พร พิฒเนศร์ ลออ แย้มศรี  

1431 สั งทิว                                      พร พิฒเนศร์ ลออ แย้มศรี  

1432 จงอางรัก                                     พร พิฒเนศร์ ลออ แย้มศรี  

1433 คนดีของแม ่                                  จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

1434 รอรักจากหนุม่ไทย                             จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

1435 สดุท้ายที กรุงเทพ                            จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

1436 แนวหน้าลาแฟน                                 จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

1437 แนวหลงัยงัคอย                                จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

1438 เสยีแล้วเสยีไป                               จิตรกร บวัเนียม จิตรกร บวัเนียม  

 


