
รหัส ช่ือเพลง ศิลปิน

2175 หน่ึงมิตรชิดใกล้ Isn't
2176 ทศันาจร Isn't
2177 ชาวดง Isn't
0636 หน่ึงมิตรชิดใกล้ Isn't
0637 วิญญาณในภาพถ่าย Isn't
0638 แม่สาวตางาม Isn't
0639 ชาวดง Isn't
0640 ทศันาจร Isn't
0641 ชีวิตกบัความหวงั Isn't
0642 ร่ืนเริงดนตรี Isn't
0643 สามเกลอพเนจร Isn't
0644 แกะเจา้เล่ห์ Isn't
0645 คนมีบาป Isn't
0646 บนเส้นทางรัก Isn't
0647 ศรีราชา Isn't
0893 ก่ิงดอกฟ้า Isn't
0894 เกาะสวรรค์ Isn't
0895 ขาดเธอ Isn't
0896 ชมทะเล Isn't
0897 เพ่ือนกบัชีวิต Isn't
0898 เซ้ิงสากล Isn't
0899 เพอ้ Isn't
0900 สมัพนัธไ์ทย Isn't
0901 แน่ใจหรือยงั Isn't (วาสนา จงวิไล)
0902 นํ้าใจไทย Isn't (วาสนา จงวิไล)
0903 แด่เธอดว้ยความจริงใจ Isn't (วาสนา จงวิไล)
0648 ความรักสาํคญัท่ีใจ Isn't (หญิงขบัร้อง)
2019 เกลียดคุณเขา้กระดูก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2020 เหมือนใจโดนกรีด 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2021 คอยรักคืน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2022 เขา 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2023 ไม่มีแมแ้ต่คาํลา 2 สาวฮอทเปปเปอร์



2024 คิดดีแลว้หรือ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2025 ฉนัขอเป็นฝ่ายไป 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2026 รักคร้ังแรก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2027 นํ้าตาหรือจะแกปั้ญหาใจ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0924 รักเอ๋ยรักขา้ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0925 แรมพิศวาส 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0926 ม่านไทรยอ้ย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0927 เขา 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0928 คอย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0929 คอยรักคืน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0930 ปล่อยฉนัไป 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0931 ผิดดว้ยหรือถา้เราจะรักกนั 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0932 ลมจ๋า 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0933 ธาราระทม 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0934 ชาติน้ีชาติเดียว 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0935 นํ้าตาหรือจะแกปั้ญหาใจ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0936 ฉนัขอเป็นฝ่ายไป 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0937 ไม่มีวนั 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0938 คนใจดาํ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0939 ขาดการติดต่อ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0940 ใครกไ็ดถ้า้รักฉนัจริง 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0941 ท่ีแลว้มาคิดว่าเป็นทาน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0942 คิดดีแลว้หรือ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0943 เหมือนใจโดนกรีด 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0944 รักคร้ังแรก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0945 สกัวนัหน่ึง 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0946 คิดจะปลูกตน้รักอีกกอ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0947 เกลียดคุณเขา้กระดูก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0948 ไม่มีแมแ้ต่คาํลา 2 สาวฮอทเปปเปอร์
0949 อยากกลั้นใจตาย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1867 รักเอย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1868 รางวลัชีวิต 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1869 เกบ็รัก 2 สาวฮอทเปปเปอร์



1870 จงรัก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1871 จากเจา้พระยาถึงฝ่ังโขง 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1872 จะคอยขวญัใจ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1873 หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1874 มารักกนัใหม่ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1875 ไม่อ่ิมรัก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1876 เพียงแค่น้ี 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1877 ชีวิตมืด 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1878 ก่อนส้ินแสงตะวนั 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1879 คนหลายใจ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1880 ใจสนองใจ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1881 รอยมลทิน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1882 รักริษยา 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1883 กฎแห่งกรรม 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1884 ดอกฟ้าผกาดิน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1885 ตั้งแต่วนัน้ีไม่มีอีกแลว้ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1886 ถา้หวัใจฉนัมีปีก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1887 บญัชารัก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1888 บา้นของเรา 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1889 คน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1890 ผิดทางรัก 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1891 ยิง่กว่าการฆ่า 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1892 รักใหโ้ง่ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1893 หลกัไมเ้ล้ือย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1894 ฤทธ์ิกามเทพ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1895 พรุ่งน้ีฉนัจะรักเธอจนตาย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1896 ชัว่ฟ้าดินสลาย 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1897 ชีวิตน้ีเพ่ือเธอ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1898 ฝัน ฝัน 2 สาวฮอทเปปเปอร์
1899 มารหวัใจ 2 สาวฮอทเปปเปอร์
2001 หวัใจสลาย The Hot Pepper Singers
2002 เช็ดนํ้าตากบัอกฉนั The Hot Pepper Singers
2003 ยากจะหกัใจลืม The Hot Pepper Singers



2004 คอยวนัจะไดเ้จอ The Hot Pepper Singers
2005 คนร้อยเล่ห์ The Hot Pepper Singers
2006 นํ้าตาตกใน The Hot Pepper Singers
2007 ส่ิงสุดทา้ย The Hot Pepper Singers
2008 แสงสุรีย์ The Hot Pepper Singers
2009 สองเรา The Hot Pepper Singers
2010 ฝากใจมากบัลม The Hot Pepper Singers
2011 อดีตท่ีลบไม่ส้ิน The Hot Pepper Singers
2012 แผลหวัใจ The Hot Pepper Singers
2013 รักแสลง The Hot Pepper Singers
2014 คล่ืนรัก The Hot Pepper Singers
2015 ปรัศนียห์วัใจ The Hot Pepper Singers
2016 ชีวิตเหงา The Hot Pepper Singers
2017 หรือว่าฉนัรักเธอ The Hot Pepper Singers
2018 สุดหวัใจคือเธอ The Hot Pepper Singers
2200 เธอรักใคร The Hot Pepper Singers
0601 หวัใจสลาย The Hot Pepper Singers
0602 เช็ดนํ้าตากบัอกฉนั The Hot Pepper Singers
0603 ยากจะหกัใจลืม The Hot Pepper Singers
0604 คอยวนัจะไดเ้จอ The Hot Pepper Singers
0605 ฝันสลาย The Hot Pepper Singers
0606 คนร้อยเล่ห์ The Hot Pepper Singers
0607 นํ้าตาตกใน The Hot Pepper Singers
0608 แสงสุรีย์ The Hot Pepper Singers
0609 คลางแคลง The Hot Pepper Singers
0610 แผลหวัใจ The Hot Pepper Singers
0611 เจา้ประจาํ The Hot Pepper Singers
0612 ชายในร่างแห The Hot Pepper Singers
0613 เธอรักใคร The Hot Pepper Singers
0614 ชีวิตเหงา The Hot Pepper Singers
0615 คาํพยากรณ์ The Hot Pepper Singers
0616 คืนฝนตก The Hot Pepper Singers
0617 ดีใจท่ีไดพ้บ The Hot Pepper Singers



0618 ใจมนุษย์ The Hot Pepper Singers
0619 ทกุขรั์ก The Hot Pepper Singers
0620 ฟ้าหลงัฝน The Hot Pepper Singers
0840 รักแสลง The Hot Pepper Singers
0841 ส่ิงสุดทา้ย The Hot Pepper Singers
0842 รอยร้าวในดวงใจ The Hot Pepper Singers
0843 ยงัอาลยัรัก The Hot Pepper Singers
0844 อดีตท่ีลบไม่ส้ิน The Hot Pepper Singers
0845 คล่ืนรัก The Hot Pepper Singers
0846 สองเรา The Hot Pepper Singers
0847 พนัธะหวัใจ The Hot Pepper Singers
0848 ในหว้งนึก The Hot Pepper Singers
0849 ฝากใจมากบัลม The Hot Pepper Singers
0850 ความสุขนิรันดร์ The Hot Pepper Singers
0851 โถ...ช่างกระไร The Hot Pepper Singers
0852 บะ๊จ่าง The Hot Pepper Singers
0853 สญัญารัก The Hot Pepper Singers
0854 แม่สอนว่า The Hot Pepper Singers
0855 ลืม...ลืมเสีย The Hot Pepper Singers
0856 ทรมานใจ The Hot Pepper Singers
0857 รัก...เพ่ือสวรรค์ The Hot Pepper Singers
0858 เลือกทางใหม่ The Hot Pepper Singers
0859 อารมณ์รัก The Hot Pepper Singers
0860 จอมใจจกัรพรรด์ิ (หยดนํ้าผ้ึงในดวงใจ) The Hot Pepper Singers
0861 ดอกไมป่้า The Hot Pepper Singers
0862 เพลงรักชาวเรือ The Hot Pepper Singers
0863 ปรัศนียห์วัใจ The Hot Pepper Singers
0864 หรือว่าฉนัรักเธอ The Hot Pepper Singers
0865 สุดหวัใจคือเธอ The Hot Pepper Singers
1741 สามหวัใจ The Hot Pepper Singers
1742 หากฉนัขาดเธอ The Hot Pepper Singers
1743 อยา่ทรมานอีกเลย The Hot Pepper Singers
1744 รักขา้มโลก The Hot Pepper Singers



1745 หน้ีรัก The Hot Pepper Singers
1746 รักขา้มขอบฟ้า The Hot Pepper Singers
1747 ลุ่มเจา้พระยา The Hot Pepper Singers
1748 หน่ึงในร้อย The Hot Pepper Singers
1749 ฟ้ามิอาจกั้น The Hot Pepper Singers
1750 ฟ้าตํ่าแผน่ดินสูง The Hot Pepper Singers
1751 เพ่ือเธอคนเดียว The Hot Pepper Singers
1752 ภาษาใจ The Hot Pepper Singers
1753 ดาวประดบัใจ The Hot Pepper Singers
1754 ดวงใจ The Hot Pepper Singers
1755 ชีวิตฉนัขาดเธอไม่ได้ The Hot Pepper Singers
1756 ฉงน The Hot Pepper Singers
1757 จูบ The Hot Pepper Singers
1758 ความรักคร้ังสุดทา้ย The Hot Pepper Singers
1759 เม่ือวานน้ี The Hot Pepper Singers
1760 มนตรั์กดอกคาํใต้ The Hot Pepper Singers
1761 ขออภยั The Hot Pepper Singers
1762 ถมไม่เตม็ The Hot Pepper Singers
0621 ช่ืนรัก The Impossibles
0622 เริงรถไฟ The Impossibles
0623 ปิดเทอม The Impossibles
0624 พ่ีสาว The Impossibles
0625 บาดหวัใจ The Impossibles
0626 เห็นแลว้หิว The Impossibles
0627 แพผิ้วขาว The Impossibles
0628 ผมไม่วุน่ The Impossibles
0629 โคบาลไทย The Impossibles
0630 ไฟไหมเ้ช้ือ The Impossibles
0631 มาจู๋จ๋ีกนักนัไหม The Impossibles
0632 ไม่รังเกียจ The Impossibles
0633 โลกแสนเซ็ง The Impossibles
0634 คนใจแขง็ The Impossibles
0635 คนผา่นโลก The Impossibles



0866 ช่ืนรัก-ลาํนาํรัก-หนาวเน้ือ-โอรั้ก (เมดเล่ย)์ The Impossibles
0867 รอยรักรอยเลบ็ The Impossibles
0868 ปองดอกฟ้า The Impossibles
0869 นกขมิ้น The Impossibles
0870 เด็ดดอกรัก The Impossibles
0871 คุณไม่วิเศษ The Impossibles
0872 คอยคู่ The Impossibles
0873 คีรีบนูบิน The Impossibles
0874 ราตรีท่ีคอย The Impossibles
0875 อยา่เห็นกนัดีกว่า The Impossibles
0876 อาํนาจเงิน The Impossibles
0877 ใจเดียวกนั The Impossibles
0878 วนัวิวาห์ The Impossibles
2028 ชาวดง The Sugar Chorus
2029 ทศันาจร The Sugar Chorus
0879 กาํลงัใจ The Sugar Chorus
0880 ใจประสานใจ The Sugar Chorus
0881 ดอกไมใ้หคุ้ณ The Sugar Chorus
0882 ป่าลัน่ The Sugar Chorus
0883 ห่ิงหอ้ย The Sugar Chorus
0884 ทศันาจร The Sugar Chorus
0885 ชาวดง The Sugar Chorus
0886 ใจคนคอย The Sugar Chorus
0887 ทั้งรักทั้งเกลียด The Sugar Chorus
0888 รักท่ีเลือกไม่ได้ The Sugar Chorus
0889 รักสาํรอง The Sugar Chorus
0890 รักหมดใจ The Sugar Chorus
0891 แหวนแลกใจ The Sugar Chorus
0892 คาํสุดทา้ย The Sugar Chorus
1763 ฟังดนตรีเถิดช่ืนใจ The Sugar Chorus
1764 ช่ืนรัก The Sugar Chorus
1765 คิดถึง The Sugar Chorus
1766 คืนหน่ึง The Sugar Chorus



1767 ใครหนอ The Sugar Chorus
1768 สุริยนั-จนัทรา The Sugar Chorus
1769 บวัขาว The Sugar Chorus
1770 โลกน้ีคือละคร The Sugar Chorus
1771 ชัว่นิจนิรันดร The Sugar Chorus
1772 ทาสเทวี The Sugar Chorus
1773 ลมหวน The Sugar Chorus
1774 คนึงถึง The Sugar Chorus
1775 ฉํ่ารัก The Sugar Chorus
1776 มนตช์ะตา The Sugar Chorus
1777 เม่ือเธอจากฉนัไป The Sugar Chorus
1778 อดีตรักดอกทองกวาว The Sugar Chorus
1779 ธารสวาท The Sugar Chorus
1780 บา้นเรา The Sugar Chorus
1781 คาํมัน่สญัญา The Sugar Chorus
1782 คิดจะปลูกตน้รักอีกกอ The Sugar Chorus
2190 กล่ินเกลา้ กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0732 กล่ินเกลา้ กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0743 จะตายในซอกอกเธอ กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0744 ออ้มแขนรอเธอ กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0745 ใครหนอใคร กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0746 อยา่ห่วง กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0747 ทกัโปสเตอร์ กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
0748 เช่ือหญิงยิง่ชํ้า กุง้-กิตติคุณ เชียงสงค์
2186 นอ้งนางบา้นนา กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2187 โอคุ้ณของผม กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2188 ตารางดวงใจ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2189 ขวญัใจคนจน กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2191 ชัว่ดีกลู็กแม่ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2192 คนลม้อยา่ขา้ม กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2193 เสียงกระซิบสัง่ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2194 สามหวัใจ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2195 ค่านํ้านม กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์



2196 โลกน้ีคือละคร กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
2197 กล่ินโคลนสาปควาย กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0731 ค่านํ้านม กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0733 ขวญัใจคนจน กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0734 สามหวัใจ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0735 โลกน้ีคือละคร กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0736 นอ้งนางบา้นนา กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0737 กล่ินโคลนสาปควาย กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0738 คนลม้อยา่ขา้ม กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0739 ตารางดวงใจ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0740 โอคุ้ณของผม กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0741 เสียงกระซิบสัง่ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0742 ชัว่ดีกลู็กแม่ กุง้-กิตติคุณ เชียรสงค์
0359 พอแลว้สาํหรับรอ จิตติมา เจือใจ
0360 นํ้าตาเพ่ือนใจ จิตติมา เจือใจ
0361 ผิดดว้ยหรือถา้เราจะรักกนั จิตติมา เจือใจ
0362 เกลียดหวัใจ จิตติมา เจือใจ
0363 ควนัมายา จิตติมา เจือใจ
0364 จูบวนัจาก จิตติมา เจือใจ
0365 ประวิงรัก จิตติมา เจือใจ
0366 ปลง จิตติมา เจือใจ
0367 รักบนความทรมาน จิตติมา เจือใจ
0368 วนัในความหลงั จิตติมา เจือใจ
0369 หมดเวลาคอย จิตติมา เจือใจ
1074 เขด็ความหลงั จินตนา - มนตรี
1075 ทิพยญ์าน จินตนา - มนตรี
1076 ราตรีความรัก จินตนา - มนตรี
1077 เลือดจองหอง จินตนา - มนตรี
1078 จินตนารําพนั จินตนา - มนตรี
2166 เดือนอาลยัฟ้า จินตนา สุขสถิตย์
2167 เพียงคาํเดียว จินตนา สุขสถิตย์
0219 คิดถึง จินตนา สุขสถิตย์
0220 พรุ่งน้ีฉนัจะรักเธอจนตาย จินตนา สุขสถิตย์



0221 ยามตะวนัรอน จินตนา สุขสถิตย์
0222 ร้อยชู้ไม่สู้เมีย จินตนา สุขสถิตย์
0223 คืนหน่ึง จินตนา สุขสถิตย์
0224 จะคอยขวญัใจ จินตนา สุขสถิตย์
0225 ดอกฟ้าผกาดิน จินตนา สุขสถิตย์
0226 ช่ืนหวัใจ จินตนา สุขสถิตย์
0227 เด๋ียวเขาหยิกใหน้ะ จินตนา สุขสถิตย์
0228 เดือนอาลยัฟ้า จินตนา สุขสถิตย์
0229 ขอดูใจพ่ี จินตนา สุขสถิตย์
0230 คิดไปใจหาย จินตนา สุขสถิตย์
0231 ดอกไม้ จินตนา สุขสถิตย์
0232 ดอกรัก จินตนา สุขสถิตย์
0233 นํ้าตาแห่งรัก จินตนา สุขสถิตย์
0234 วอนพญายม จินตนา สุขสถิตย์
0235 สุดระกาํ จินตนา สุขสถิตย์
0236 มารักกนัเถิด จินตนา สุขสถิตย์
0237 เมืองไทยงาม จินตนา สุขสถิตย์
0238 คนเดียวคือเธอ จินตนา สุขสถิตย์
1149 เพียงคาํเดียว จินตนา สุขสถิตย์
1150 เฟ่ืองฟ้า จินตนา สุขสถิตย์
1151 มะลิ จินตนา สุขสถิตย์
1152 มนตรั์กในอดีต จินตนา สุขสถิตย์
1153 โถ...ผูช้าย จินตนา สุขสถิตย์
1154 ตะวนัลบัฟ้า จินตนา สุขสถิตย์
1155 บปุผากบัภมร จินตนา สุขสถิตย์
1156 ปลายล้ิน จินตนา สุขสถิตย์
1157 พอ่นกนอ้ย จินตนา สุขสถิตย์
1158 บทเรียนของหญิง จินตนา สุขสถิตย์
1159 ขอเวลา จินตนา สุขสถิตย์
1160 ฉนัคงพบเธอก่อนตาย จินตนา สุขสถิตย์
1161 นวลแสงโสม จินตนา สุขสถิตย์
1162 ประหวัน่ จินตนา สุขสถิตย์
1163 เอ้ืองดอย จินตนา สุขสถิตย์



1164 รักระทมใจ จินตนา สุขสถิตย์
1165 แรงแคน้ จินตนา สุขสถิตย์
1166 ท่ีรักของคนอ่ืน จินตนา สุขสถิตย์
1167 คนขายใจ จินตนา สุขสถิตย์
1168 คนชํ้าของคนกลางคืน จินตนา สุขสถิตย์
1725 สาวรัญจวน จินตนา สุขสถิตย์
1726 ร่มไม้ จินตนา สุขสถิตย์
1727 รักสลาย จินตนา สุขสถิตย์
1728 วนัรอคืนรัก จินตนา สุขสถิตย์
1729 รักฉนัวนัละนิด จินตนา สุขสถิตย์
1730 อยากใหเ้ธอด้ินดาย จินตนา สุขสถิตย์
1731 อยา่ลวงฉนัไวฆ่้า จินตนา สุขสถิตย์
1732 ตะวนัลา จินตนา สุขสถิตย์
1733 สตัต-สตัรี จินตนา สุขสถิตย์
1734 มารจาํแลง จินตนา สุขสถิตย์
1735 บางระกาํ จินตนา สุขสถิตย์
1736 กรรมลิขิต จินตนา สุขสถิตย์
1737 กล่ินสายหยดุ จินตนา สุขสถิตย์
1738 กงัวาลซอ จินตนา สุขสถิตย์
1739 คาํแจง้ความ จินตนา สุขสถิตย์
1740 บวัลาํยอง จินตนา สุขสถิตย์
2160 สญัญารัก จินตนา-ทนงศกัด์ิ
2162 งอ้รัก จินตนา-ทนงศกัด์ิ
1023 งอ้รัก จินตนา-ทนงศกัด์ิ
1024 ระฆงัรัก จินตนา-ทนงศกัด์ิ
1025 สญัญารัก จินตนา-ทนงศกัด์ิ
1073 กลวัหนาว จินตนา-ทนงศกัด์ิ
0325 คืนน้ีพ่ีคอยเจา้ ชรัมภ ์เทพชยั
0326 ภาพดวงใจ ชรัมภ ์เทพชยั
0327 สวรรคเ์พอ้ ชรัมภ ์เทพชยั
0328 พรุ่งน้ีไม่มีไมตรีจากฉนั ชรัมภ ์เทพชยั
0329 นวลแข ชรัมภ ์เทพชยั
0330 เธอสวย ชรัมภ ์เทพชยั



0331 กล่ินปาหนนั ชรัมภ ์เทพชยั
0332 กล่ินเน้ือนวลนาง ชรัมภ ์เทพชยั
0333 คร้ังหน่ึง ชรัมภ ์เทพชยั
0334 รักคุณคนเดียว ชรัมภ ์เทพชยั
0335 สัง่รัก ชรัมภ ์เทพชยั
0336 เอ้ืองดิน ชรัมภ ์เทพชยั
0337 รักฉนักลัน่จากใจ ชรัมภ ์เทพชยั
0338 คนใจเดียวท่ีรัก ชรัมภ ์เทพชยั
0339 จะใหค้อยก่ีปี ชรัมภ ์เทพชยั
0340 ซากรักแม่ปิง ชรัมภ ์เทพชยั
0341 เพ่ือนรัก ชรัมภ ์เทพชยั
0342 เรารักกนัไม่ได้ ชรัมภ ์เทพชยั
0343 กง็ามอยา่งน้ี ชรัมภ ์เทพชยั
0344 จนกว่าใจเธอจะไร้เจา้ของ ชรัมภ ์เทพชยั
1226 คลา้ยเธอกอด ชรัมภ ์เทพชยั
1227 ยงัคิดถึงเธอ ชรัมภ ์เทพชยั
1228 รักไม่เคยลืม ชรัมภ ์เทพชยั
1229 รักลอยลม ชรัมภ ์เทพชยั
1230 ลมเพอ้ ชรัมภ ์เทพชยั
1231 ชีวิตชาวนา ชรัมภ ์เทพชยั
1232 รสจูบพิมพใ์จ ชรัมภ ์เทพชยั
1233 รักประหาร ชรัมภ ์เทพชยั
1234 อยา่งอนนกัเธอ ชรัมภ ์เทพชยั
1235 อิจฉานก ชรัมภ ์เทพชยั
1236 ขอรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1237 คนสองรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1238 นานแลว้ท่ีรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1239 น่ีหรือรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1240 เพ่ือนใจ ชรัมภ ์เทพชยั
1241 ฟ้าไกลดิน ชรัมภ ์เทพชยั
1242 จากใจสาํนึก ชรัมภ ์เทพชยั
1243 ถา้รักตอ้งรอ ชรัมภ ์เทพชยั
1244 นํ้าตาไม่ลบรอยตรม ชรัมภ ์เทพชยั



1245 ผิดกจ็ะรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1496 วิสยัชาย ชรัมภ ์เทพชยั
1497 เผลอใจ ชรัมภ ์เทพชยั
1498 เหลือเพียงความหลงั ชรัมภ ์เทพชยั
1499 คืนน้ีไม่มีเธอ ชรัมภ ์เทพชยั
1500 งอนแต่พองาม ชรัมภ ์เทพชยั
1501 เธอเทา่นั้นท่ีฉนัรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1502 ไม่นึกรักฉนัจะฝันร้าย ชรัมภ ์เทพชยั
1503 ยากยิง่ส่ิงใด ชรัมภ ์เทพชยั
1504 รู้แลว้ล่ะ ชรัมภ ์เทพชยั
1505 เศร้าสามฤดู ชรัมภ ์เทพชยั
1506 สายจิต-พิศวาส ชรัมภ ์เทพชยั
1507 บทบาทของความรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1508 พระเจา้ไม่รับรู้ ชรัมภ ์เทพชยั
1509 รักของคนหนุ่ม ชรัมภ ์เทพชยั
1510 เหงา ชรัมภ ์เทพชยั
1511 ขอใจสู่ชายแดน ชรัมภ ์เทพชยั
1512 คนรวยรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1513 จะรักซะอยา่ง ชรัมภ ์เทพชยั
1514 ธนาคารหวัใจ ชรัมภ ์เทพชยั
1515 เธอไม่ใช่ดอกไม้ ชรัมภ ์เทพชยั
1516 ปฏิรูปความรัก ชรัมภ ์เทพชยั
1517 เหตุเพราะห่าง ชรัมภ ์เทพชยั
1518 โจโจซ้งัฉนัยงัรักเธอ ชรัมภ ์เทพชยั
2042 ผูช้นะสิบทิศ ชรินทร์  นนัทนาคร
2043 บเุรงนองลัน่กลองรบ ชรินทร์  นนัทนาคร
0017 ยอดอนงค์ ชรินทร์  นนัทนาคร
0239 เรือนแพ ชรินทร์  นนัทนาคร
0240 ทาสเทวี ชรินทร์  นนัทนาคร
0241 นํ้าตาแสงใต้ ชรินทร์  นนัทนาคร
0243 สุริยนั-จนัทรา ชรินทร์  นนัทนาคร
0244 คาํมัน่สญัญา ชรินทร์  นนัทนาคร
0245 ลุ่มเจา้พระยา ชรินทร์  นนัทนาคร



0246 เดือนเพญ็ ชรินทร์  นนัทนาคร
0247 บา้นเรา ชรินทร์  นนัทนาคร
0251 คนใจนอ้ย ชรินทร์  นนัทนาคร
0252 บว่งกรรม ชรินทร์  นนัทนาคร
0253 พรรณนารัก ชรินทร์  นนัทนาคร
0254 เพราะความรัก ชรินทร์  นนัทนาคร
0255 รักนิรันดร์ ชรินทร์  นนัทนาคร
0256 ศตัรูของหญิง ชรินทร์  นนัทนาคร
0257 ผูช้นะสิบทิศ ชรินทร์  นนัทนาคร
0258 บเุรงนองลัน่กลองรบ ชรินทร์  นนัทนาคร
2036 กลบัหมอน ชรินทร์ นนัทนาคร
2039 จา้งกไ็ม่รัก ชรินทร์ นนัทนาคร
2040 รักฉนันาน ๆ ชรินทร์ นนัทนาคร
2041 หน้ีมาร ชรินทร์ นนัทนาคร
0007 กลบัหมอน ชรินทร์ นนัทนาคร
0008 จา้งกไ็ม่รัก ชรินทร์ นนัทนาคร
0009 ฝันดีเถิดนะ ชรินทร์ นนัทนาคร
0010 เน้ือทองของพ่ี ชรินทร์ นนัทนาคร
0018 หน้ีมาร ชรินทร์ นนัทนาคร
0019 ชัว่นิจนิรันดร ชรินทร์ นนัทนาคร
0020 รักฉนันาน ๆ ชรินทร์ นนัทนาคร
0242 โลกน้ีคือละคร ชรินทร์ นนัทนาคร
0249 ลมรัก ชรินทร์ นนัทนาคร
0259 ความจริงใจ ชรินทร์ นนัทนาคร
0260 ใจเยน็อยา่งไร ชรินทร์ นนัทนาคร
0261 โธ่เอ๋ยดวงใจ ชรินทร์ นนัทนาคร
0262 นํ้าตาผูห้ญิง ชรินทร์ นนัทนาคร
0263 พิไรรําพนั ชรินทร์ นนัทนาคร
0264 แพรสีเลือด ชรินทร์ นนัทนาคร
1407 รอฝัน ชรินทร์ นนัทนาคร
1408 ลาใจ ชรินทร์ นนัทนาคร
1409 วนัของพ่ี ชรินทร์ นนัทนาคร
1410 สงครามรัก ชรินทร์ นนัทนาคร



1411 หอมหน่อยไดไ้หม ชรินทร์ นนัทนาคร
1412 คิดถึงเธอ ชรินทร์ นนัทนาคร
1413 ชัว่ลมหายใจ ชรินทร์ นนัทนาคร
1414 ชํ้า ชรินทร์ นนัทนาคร
1415 ดาวใจ ชรินทร์ นนัทนาคร
1416 ทกุลมหายใจ ชรินทร์ นนัทนาคร
1417 นํ้าใจใหเ้ช่ายืม ชรินทร์ นนัทนาคร
1418 เม่ือไหร่จะตอบว่ารัก ชรินทร์ นนัทนาคร
1419 รักของคนจน ชรินทร์ นนัทนาคร
1420 รักพ่ีอีกคร้ัง ชรินทร์ นนัทนาคร
1421 วนัน้ีนะ ชรินทร์ นนัทนาคร
1422 ศรดอกสุดทา้ย ชรินทร์ นนัทนาคร
1423 หมา้ยสาว ชรินทร์ นนัทนาคร
1997 หงษปี์กหกั ชรินทร์ นนัทนาคร
2030 เพราะขอบฟ้ากวา้ง ชรินทร์ นนัทนาคร 
2031 ลาก่อนความรัก ชรินทร์ นนัทนาคร 
2032 ทาสทรมาน ชรินทร์ นนัทนาคร 
2033 ขา้มขอบฟ้า ชรินทร์ นนัทนาคร 
2034 นิราศนุช ชรินทร์ นนัทนาคร 
2035 คิดไม่ถึง ชรินทร์ นนัทนาคร 
2037 ในฝัน ชรินทร์ นนัทนาคร 
2038 ขวญักระเจิง ชรินทร์ นนัทนาคร 
2044 ขอใจใหพ่ี้ ชรินทร์ นนัทนาคร 
0001 อาลยัรัก ชรินทร์ นนัทนาคร 
0002 เพราะขอบฟ้ากวา้ง ชรินทร์ นนัทนาคร 
0003 ลาก่อนความรัก ชรินทร์ นนัทนาคร 
0004 ขา้มขอบฟ้า ชรินทร์ นนัทนาคร 
0005 คิดไม่ถึง ชรินทร์ นนัทนาคร 
0006 ทาสทรมาน ชรินทร์ นนัทนาคร 
0011 ขวญักระเจิง ชรินทร์ นนัทนาคร 
0012 ขอใจใหพ่ี้ ชรินทร์ นนัทนาคร 
0013 นิราศนุช ชรินทร์ นนัทนาคร 
0014 รอยไถ ชรินทร์ นนัทนาคร 



0015 หากรู้สกันิด ชรินทร์ นนัทนาคร 
0016 ในฝัน ชรินทร์ นนัทนาคร 
0248 ฝันสลาย ชรินทร์ นนัทนาคร 
0250 คนพเนจร ชรินทร์ นนัทนาคร 
1010 เพลงรักเพลงรํา ชรินทร์-นาํหมู่

1048 เตม็รักอยา่เตม็หวงั ชรินทร์-รุ่งฤดี
1049 ประกายไฟปอง ชรินทร์-รุ่งฤดี
1050 มนตแ์ฝงฝัน ชรินทร์-รุ่งฤดี
1051 ราคาความรัก ชรินทร์-รุ่งฤดี
1052 สวรรคใ์หรั้ก ชรินทร์-รุ่งฤดี
1053 อยูใ่นหวัใจเสมอ ชรินทร์-รุ่งฤดี
1005 ของเธอคนเดียว ชรินทร์-ลินจง
1006 มนตรั์กดอกคาํใต้ ชรินทร์-ลินจง
1007 รักคนท่ีเขารักเราดีกว่า ชรินทร์-ลินจง
1008 วนันั้น ชรินทร์-ลินจง
1009 แมเ้พียงหน่ึงนาที ชรินทร์-ลินจง
2157 มะลิขาว ชรินทร์-สวลี
2161 สุขจริงนะ ชรินทร์-สวลี
2170 จูบเยย้จนัทร์ ชรินทร์-สวลี
1001 จูบเยย้จนัทร์ ชรินทร์-สวลี
1002 มะลิขาว ชรินทร์-สวลี
1003 ลานพิกลุ ชรินทร์-สวลี
1004 ชงโคบานในฤดูหนาว ชรินทร์-สวลี
1054 ดว้ยปีกแห่งรัก ชรินทร์-สวลี
1055 ทิง้ไวใ้นราตรี ชรินทร์-สวลี
1056 รักทิพย์ ชรินทร์-สวลี
1057 ราชินีชีวิน ชรินทร์-สวลี
1058 สวสัดีเธอ ชรินทร์-สวลี
1059 หวานคาํวอน ชรินทร์-สวลี
1246 หนีรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1247 อยา่ทรมานอีกเลย ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1248 โธ่เอ๋ย...กรรมของคุณแท้ๆ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1249 ฆ่าฉนัใหต้ายดีกว่า ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ



1250 มนัน่าปวดใจ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1251 ดวงใจ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1252 อาลยัรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1253 ฉนัรักเธอเสมอ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1254 ฉนัรักเธอไม่ได้ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1255 ค่านํ้าใจ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1256 เกาะลอย ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1257 จะรักเสียอยา่ง ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1258 ฉนัเกลียดเธอ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1259 ดวงแข ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1260 เดือนเยือนรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1261 ผาเงอบกระซิบ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1262 มาลี ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1263 รักนิรันดร์ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1264 สายลมสายรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1265 แด่นกัรบไทย ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1533 ลกัษณาวงศ์ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1534 หยาดเหมย ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1535 หอ้งสีชมพู ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1536 แกว้กลางดิน ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1537 คงคาชีวิต ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1538 อารีรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1539 ชะตาวิปโยค ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1540 ทางวิบาก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1541 ไทรโศก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1542 พรหมลิขิต ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1543 แม่นํ้าวิปโยค ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1544 รอรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1545 สุดทางรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1546 สุดรักสุดบชูา ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1547 รําพึงสวาท ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1548 พฒันารัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1549 ยางมนุษย์ ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ



1550 ไม่อาลยัรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1551 หมายรัก ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
1552 หลิวลู่ลม ชชัฎาภรณ์ รักษนาเวศ
0649 ป่าแสม ชาตรี
0650 สาํเนียงเสียงพ่ี ชาตรี
0651 หลงรัก ชาตรี
0652 ชีวิตชาวนา ชาตรี
0653 เกาะแกว้พิสดาร ชาตรี
0654 คอยต่อไป ชาตรี
0655 หวัใจเบ้ียว ชาตรี
0656 โขงสวาท ชาตรี
0657 สมองใส ชาตรี
0658 วนัน้ีไม่มีเงิน ชาตรี
0659 ง่ายมาก ชาตรี
0660 เวลาตาย ชาตรี
0717 สวรรคปิ์ด ดอน  สอนระเบียบ
0718 รักยอกใจ ดอน  สอนระเบียบ
0719 ขวญัใจโคราช ดอน  สอนระเบียบ
0720 โป๊ะเชะ ดอน  สอนระเบียบ
0722 นางใจ ดอน  สอนระเบียบ
0723 ตกัท่ีน่านอนตาย ดอน  สอนระเบียบ
0724 ทศกณัฑ์ ดอน  สอนระเบียบ
0725 ชายหนา้เซียว ดอน  สอนระเบียบ
0726 ความชํ้าของชาย ดอน  สอนระเบียบ
0727 เล่าใหฟั้ง ดอน  สอนระเบียบ
0728 ฝากหวัใจไวส้กัดวง ดอน  สอนระเบียบ
0729 นอ้ย ๆ หน่อยนะ ดอน  สอนระเบียบ
0730 กระตอ๊บขา้งตึก ดอน  สอนระเบียบ
1920 แมวตะครุบเงา ดอน  สอนระเบียบ
1921 หมอนไม่เหมือนคุณ ดอน  สอนระเบียบ
1922 จงอภยัยามฉนัมอง ดอน  สอนระเบียบ
1923 บอกแลว้ไม่เช่ือ ดอน  สอนระเบียบ
1924 พนัธะทางใจ ดอน  สอนระเบียบ



1925 ระทมอยูเ่ดียวดาย ดอน  สอนระเบียบ
1926 รักหลอกรักลวง ดอน  สอนระเบียบ
1927 เร่ืองของเธอ ดอน  สอนระเบียบ
1928 ส้ินเสน่หา ดอน  สอนระเบียบ
1929 หยาดเหง่ือเหนือคิ้วนาง ดอน  สอนระเบียบ
0721 เป็นไปไม่ได้ ดอน สอนระเบียบ
1930 ส่ือรัก ดอน สอนระเบียบ
1931 คนใจร้าว ดอน สอนระเบียบ
1932 เธอคือกาก ดอน สอนระเบียบ
1933 มนตน์าง ดอน สอนระเบียบ
1934 วอนรัก ดอน สอนระเบียบ
1935 คนจน-คนเดน ดอน สอนระเบียบ
2123 คนลม้อยา่ขา้ม ดาวใจ  ไพจิตร
2125 ฉนัไปคา้งคืนท่ีไหนไม่ได้ ดาวใจ  ไพจิตร
2126 บญัชารัก ดาวใจ  ไพจิตร
2127 เอาความทกุขไ์ปทิง้ทะเล ดาวใจ  ไพจิตร
2128 ไม่เช่ือ ดาวใจ  ไพจิตร
2129 ไม่กลวักช่็าง ดาวใจ  ไพจิตร
2130 ขยี้รัก ดาวใจ  ไพจิตร
2131 จริงหรือเปล่า ดาวใจ  ไพจิตร
0190 รักใหโ้ง่ ดาวใจ  ไพจิตร
0191 ปล่อยฉนัไป ดาวใจ  ไพจิตร
0192 เพียงแค่น้ี ดาวใจ  ไพจิตร
0193 ฤทธ์ิกามเทพ ดาวใจ  ไพจิตร
0194 อยากใหเ้ขาโกรธ ดาวใจ  ไพจิตร
0195 จบัปู ดาวใจ  ไพจิตร
0196 จูบ ดาวใจ  ไพจิตร
0197 ฉนัไปคา้งคืนท่ีไหนไม่ได้ ดาวใจ  ไพจิตร
0198 หน้ีรัก ดาวใจ  ไพจิตร
0540 บญัชารัก ดาวใจ  ไพจิตร
0541 จริงหรือเปล่า ดาวใจ  ไพจิตร
0542 คู่รัก ดาวใจ  ไพจิตร
0543 ขยี้รัก ดาวใจ  ไพจิตร



0544 ก.เอ๋ย ก.ไก่ ดาวใจ  ไพจิตร
0545 ตารางดวงใจ ดาวใจ  ไพจิตร
0546 คนลม้อยา่ขา้ม ดาวใจ  ไพจิตร
0547 ใครจะทนได้ ดาวใจ  ไพจิตร
0558 เอาความทกุขไ์ปทิง้ทะเล ดาวใจ  ไพจิตร
1206 คนพิการรัก ดาวใจ  ไพจิตร
1207 ไม่กลวักช่็าง ดาวใจ  ไพจิตร
1208 ไม่เช่ือ ดาวใจ  ไพจิตร
1209 คนเลวของเธอ ดาวใจ  ไพจิตร
2124 กสุุมาอธิษฐาน ดาวใจ ไพจิตร
0177 อยา่มารักฉนัเลย ดาวใจ ไพจิตร
0178 ส่วนเกิน ดาวใจ ไพจิตร
0179 ทาํไมทาํกบัฉนัได้ ดาวใจ ไพจิตร
0180 คืนทรมาน ดาวใจ ไพจิตร
0181 อุทยานดอกไม้ ดาวใจ ไพจิตร
0182 มองวิหคอกตรม ดาวใจ ไพจิตร
0183 แรมพิศวาส ดาวใจ ไพจิตร
0184 ฝันสลาย ดาวใจ ไพจิตร
0185 ไดโ้ปรดเถิดท่ีรัก ดาวใจ ไพจิตร
0186 บษุบาเส่ียงเทียน ดาวใจ ไพจิตร
0187 ดอกไมใ้หคุ้ณ ดาวใจ ไพจิตร
0188 ไหนคุณเคยบอกว่ารัก ดาวใจ ไพจิตร
0189 กลกามแห่งความรัก ดาวใจ ไพจิตร
0443 กสุุมาอธิษฐาน ดาวใจ ไพจิตร
0444 ทรากรักของจนัทรา ดาวใจ ไพจิตร
0448 นนัทวดีพลาดรัก ดาวใจ ไพจิตร
0449 ปอละเตียงครวญ ดาวใจ ไพจิตร
0539 คอยพ่ี ดาวใจ ไพจิตร
0548 รัก-รัก-รัก ดาวใจ ไพจิตร
0549 ยงัรัก ดาวใจ ไพจิตร
0550 จนใจ ดาวใจ ไพจิตร
0551 ขอโง่ดีกว่า ดาวใจ ไพจิตร
0552 เกบ็ใจไวเ้ถิด ดาวใจ ไพจิตร



0553 เด็ดดอกดิน ดาวใจ ไพจิตร
0554 เด็ดดอกฟ้า ดาวใจ ไพจิตร
0555 รอยเลบ็เหน็บรัก ดาวใจ ไพจิตร
0556 เป็นไปเสียได้ ดาวใจ ไพจิตร
0557 ราตรีท่ีรอ ดาวใจ ไพจิตร
1210 คนเสเพล ดาวใจ ไพจิตร
1211 คุณคนเดียว ดาวใจ ไพจิตร
1212 จะหนีรักไปไหน ดาวใจ ไพจิตร
1213 ซึมเศร้า ดาวใจ ไพจิตร
1214 เขาโกรธตวั ดาวใจ ไพจิตร
1215 คางคกอยากข้ึนวอ ดาวใจ ไพจิตร
1216 ไท ดาวใจ ไพจิตร
1217 จูบมหศัจรรย์ ดาวใจ ไพจิตร
1218 จูบหวาน ดาวใจ ไพจิตร
1219 ชาติน้ีจะไม่รักใคร ดาวใจ ไพจิตร
1220 ดีกนัเถอะนะ ดาวใจ ไพจิตร
1221 รักกนัดีกว่า ดาวใจ ไพจิตร
1222 ความผิดท่ีเกินอภยั ดาวใจ ไพจิตร
1223 ถ่ินไทย ดาวใจ ไพจิตร
1224 พร้อมแลว้เพ่ือการจาก ดาวใจ ไพจิตร
1225 เพราะเธอเป็นเธอ ดาวใจ ไพจิตร
1609 ภาวนา ดาวใจ ไพจิตร
1610 สกัวนัจะรู้สึก ดาวใจ ไพจิตร
1611 เหมือนอยูคู่่อุรา ดาวใจ ไพจิตร
1612 อยา่มาซ่า ดาวใจ ไพจิตร
1613 เอาไปเถอะผูช้าย ดาวใจ ไพจิตร
1614 จุดหมายท่ีมืดมน ดาวใจ ไพจิตร
1615 นกนอ้ยในโลกฝัน ดาวใจ ไพจิตร
1616 นิทรา-อาวรณ์ ดาวใจ ไพจิตร
1617 อกคุณละมุนกว่าแอร์ ดาวใจ ไพจิตร
1618 โคมดบัท่ีปลายทาง ดาวใจ ไพจิตร
1619 จงลิขิตชีวิตทา่นเอง ดาวใจ ไพจิตร
1620 ทางหลุดพน้ ดาวใจ ไพจิตร



1621 นอ้งบญุนอ้ย ดาวใจ ไพจิตร
1622 โนรีกาํศรวญ ดาวใจ ไพจิตร
1623 ฝันครองโลก ดาวใจ ไพจิตร
1624 รักจริงของหญิงชัว่ ดาวใจ ไพจิตร
1625 สญัญารักเหนือเจา้พระยา ดาวใจ ไพจิตร
1626 ออ้ยอ่ิง ดาวใจ ไพจิตร
1627 ฉนัเคยผิดหวงั ดาวใจ ไพจิตร
1628 ฉนัลืมเธอแลว้ ดาวใจ ไพจิตร
1629 ลีลาบัม๊พ์ ดาวใจ ไพจิตร
1630 ระฆงัใจ ดาวใจ ไพจิตร
1631 คุณคงวิเศษ ดาวใจ ไพจิตร
1632 ดอกไมใ้หคุ้ณ ดาวใจ ไพจิตร
1633 อาํนาจกาม ดาวใจ ไพจิตร
1634 คนลองรัก ดาวใจ ไพจิตร
2158 ระฆงัรัก ทนงศกัด์ิ -จินตนา
2072 เดือนลืมฟ้า ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
2073 ผมไม่กลวัคุณหรอก ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0116 หอรักหอร้าง ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0117 สัง่ฟ้าฝากดิน ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0118 ชัว่ฟ้าดินสลาย ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0119 ผมไม่กลวัคุณหรอก ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0120 เช่ือไหม ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0121 เดือนลืมฟ้า ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0122 แค่รอ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0123 เพ่ือนนอน ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0124 เจา้พระคุณ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0125 ปลงเสียเถิดเพ่ือนรัก ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0126 ปล่อยใจรัก ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0127 ปาฎาจารา ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0128 พบรัก ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0129 พยานรัก ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0130 เพลง ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0131 รักเธอ-รักเธอ-รักเธอ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา



0132 ลาชัว่กปัลช์ัว่กลัป์ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0133 หอมใจ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0134 เหมือนเธอตาย ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
0135 ใหท้านเถอะแม่คุณ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
1987 ไร้อารมณ์ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
1988 อยูเ่พ่ือรอ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
1989 จูบตรงหวัใจ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
1990 รักริษยา ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
1991 คิดจะปลูกตน้รักอีกกอ ทนงศกัด์ิ ภกัดีเทวา
2096 เธอคือดวงใจ ธานินทร์  อินทรเทพ
2098 ค่านํ้านม ธานินทร์  อินทรเทพ
0042 เธอคือดวงใจ ธานินทร์  อินทรเทพ
0043 ขาดฉนัแลว้เธอจะรู้สึก ธานินทร์  อินทรเทพ
0044 นํ้าตาร่วงหลงัพวงมาลยั ธานินทร์  อินทรเทพ
0045 ขออภยั ธานินทร์  อินทรเทพ
0046 ค่านํ้านม ธานินทร์  อินทรเทพ
0295 ในโลกแห่งความฝัน ธานินทร์  อินทรเทพ
0296 ถมไม่เตม็ ธานินทร์  อินทรเทพ
2084 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว ธานินทร์ อินทรเทพ
2085 คํ่าไหนนอนนัน่ ธานินทร์ อินทรเทพ
2086 ตั้งแต่วนัน้ีไม่มีอีกแลว้ ธานินทร์ อินทรเทพ
2087 เกิดมาเพ่ือรักคุณ ธานินทร์ อินทรเทพ
2088 คาํพรจากคนจน ธานินทร์ อินทรเทพ
2089 นางตูค้นสุดทา้ย ธานินทร์ อินทรเทพ
2090 ตดัใจไม่มาหา ธานินทร์ อินทรเทพ
2091 ตารางดวงใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
2092 ฉนัคนใหม่ ธานินทร์ อินทรเทพ
2093 เฝ้าไขใ้กลเ้ตียง ธานินทร์ อินทรเทพ
2094 ราคาความรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
2095 โอคุ้ณของผม ธานินทร์ อินทรเทพ
2097 นางไสยาสน์ ธานินทร์ อินทรเทพ
2099 แมพ่ี้จะข้ีเมา ธานินทร์ อินทรเทพ
2100 นํ้าตาเทียน ธานินทร์ อินทรเทพ



2198 จากนํ้าตามาเป็นเพลง ธานินทร์ อินทรเทพ
0041 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว ธานินทร์ อินทรเทพ
0047 พ่ียงัรักเธอไม่คลาย ธานินทร์ อินทรเทพ
0048 กินรีเล่นนํ้า ธานินทร์ อินทรเทพ
0049 ดาวประดบัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0050 เกิดมาพ่ึงกนั ธานินทร์ อินทรเทพ
0051 คนธรรพรํ์าพึง ธานินทร์ อินทรเทพ
0052 ผิดใจนิดเดียว ธานินทร์ อินทรเทพ
0053 อิเหนารําพนั ธานินทร์ อินทรเทพ
0054 ยามดึก ธานินทร์ อินทรเทพ
0055 เสน่หาละเวง ธานินทร์ อินทรเทพ
0056 หงษท์อง ธานินทร์ อินทรเทพ
0057 ห่วงนอ้ง ธานินทร์ อินทรเทพ
0058 จนแลว้ไม่เจียม ธานินทร์ อินทรเทพ
0059 คอยพ่ีก่อน ธานินทร์ อินทรเทพ
0060 ทาสชีวิต ธานินทร์ อินทรเทพ
0297 วานลมจูบ ธานินทร์ อินทรเทพ
0298 เสียสละรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0299 หน้ีรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0300 หลบัไม่ลง ธานินทร์ อินทรเทพ
0301 ปานทิพยเ์ทพี ธานินทร์ อินทรเทพ
0302 พ่ีรักนุชนาฎ ธานินทร์ อินทรเทพ
0303 คิมหนัตพิ์ศวาส ธานินทร์ อินทรเทพ
0304 เหมนัตพิ์ศวาส ธานินทร์ อินทรเทพ
0305 อยากรักคนท่ีพลาดรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0306 เกิดมาเพ่ือรักคุณ ธานินทร์ อินทรเทพ
0307 คํ่าไหนนอนนัน่ ธานินทร์ อินทรเทพ
0308 จากขั้วดวงใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0309 ตารางดวงใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0310 นํ้าตาเทียน ธานินทร์ อินทรเทพ
0311 แมพ่ี้จะข้ีเมา ธานินทร์ อินทรเทพ
0312 ละครหลงโรง ธานินทร์ อินทรเทพ
0313 นางไสยาสน์ ธานินทร์ อินทรเทพ



0314 นํ้าตาฟ้า ธานินทร์ อินทรเทพ
0315 รังสีรุ่งฟ้า ธานินทร์ อินทรเทพ
0316 จา้วหวัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0317 คอย ธานินทร์ อินทรเทพ
0318 ชาติน้ีชาติเดียว ธานินทร์ อินทรเทพ
0319 เปล่ียวใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0320 มารผจญ ธานินทร์ อินทรเทพ
0321 มารหวัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0322 ไม่มีวนั ธานินทร์ อินทรเทพ
0323 ลืม ธานินทร์ อินทรเทพ
0324 สกัวนัหน่ึง ธานินทร์ อินทรเทพ
0455 รักคุณเขา้แลว้ ธานินทร์ อินทรเทพ
0456 หน้ีมาร ธานินทร์ อินทรเทพ
0457 หลงัภาพ ธานินทร์ อินทรเทพ
0458 เหนือธรณี ธานินทร์ อินทรเทพ
0459 บชูารัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0460 ทาสรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0461 ในออ้มกอดพ่ี ธานินทร์ อินทรเทพ
0462 เพลงน้ีอุทิศใหเ้ธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
0463 กระทอ่มวิปโยค ธานินทร์ อินทรเทพ
0464 คืนพ่ีครวญ ธานินทร์ อินทรเทพ
0465 ดอกบวั ธานินทร์ อินทรเทพ
0466 ดาวเทียม ธานินทร์ อินทรเทพ
0467 ดึกแลว้พ่ีคอย ธานินทร์ อินทรเทพ
0468 นางรองสะอ้ืน ธานินทร์ อินทรเทพ
0469 น่านนํ้าคืนเพญ็ ธานินทร์ อินทรเทพ
0470 แม่นางนกขม้ิน ธานินทร์ อินทรเทพ
0471 สายณัห์วิปโยค ธานินทร์ อินทรเทพ
0472 เสียงครวญจากเหมนัต์ ธานินทร์ อินทรเทพ
0473 แสงจนัทร์ ธานินทร์ อินทรเทพ
0474 อกฟ้าใจนาง ธานินทร์ อินทรเทพ
0475 นํ้าใจนอ้งนาง ธานินทร์ อินทรเทพ
0476 รังรัก ธานินทร์ อินทรเทพ



0477 จกัรวาลแห่งความรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0478 จินตนาพาฝัน ธานินทร์ อินทรเทพ
0479 ซ่อนรัก รักซอ้น ธานินทร์ อินทรเทพ
0480 แด่เธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
0481 สาวบา้นนา ธานินทร์ อินทรเทพ
0482 อยา่หลอกฉนัเลย ธานินทร์ อินทรเทพ
0483 ฉนัจะรอเธอท่ีวงัขนาย ธานินทร์ อินทรเทพ
0484 อยากใหเ้หมือนเม่ือวานน้ี ธานินทร์ อินทรเทพ
0591 นางตูค้นสุดทา้ย ธานินทร์ อินทรเทพ
0592 ตั้งแต่วนัน้ีไม่มีอีกแลว้ ธานินทร์ อินทรเทพ
0593 ตดัใจไม่มาหา ธานินทร์ อินทรเทพ
0594 คนจนเจา้เก่า ธานินทร์ อินทรเทพ
0595 คาํพรจากเพ่ือนเก่า ธานินทร์ อินทรเทพ
0596 ชัว่โมงทรมาน ธานินทร์ อินทรเทพ
0597 เฝ้าไขใ้กลเ้ตียง ธานินทร์ อินทรเทพ
0598 จากนํ้าตามาเป็นเพลง ธานินทร์ อินทรเทพ
0599 ราคาความรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0600 คาํพรจากคนจน ธานินทร์ อินทรเทพ
1119 เหมือนเถาวลัยพ์นัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1120 จากกนัเพียงกาย ธานินทร์ อินทรเทพ
1121 หนา้ใสใจดาํ ธานินทร์ อินทรเทพ
1122 โอ ้คนัไถ ธานินทร์ อินทรเทพ
1123 โอคุ้ณของผม ธานินทร์ อินทรเทพ
1124 กระทอ่มชาวไร่ ธานินทร์ อินทรเทพ
1125 อ่านหวัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1126 นอ้งนางเมืองใต้ ธานินทร์ อินทรเทพ
1127 ขนิษฐา ธานินทร์ อินทรเทพ
1128 คืนนั้น ธานินทร์ อินทรเทพ
1129 จูบซบันํ้าตา ธานินทร์ อินทรเทพ
1130 เทวี ธานินทร์ อินทรเทพ
1131 กงัหนัอารมณ์ ธานินทร์ อินทรเทพ
1132 คนึงถึง ธานินทร์ อินทรเทพ
1133 ใครเคยอยูค่ ํ้าฟ้า ธานินทร์ อินทรเทพ



1134 ทางเปล่ียว ธานินทร์ อินทรเทพ
1135 นางไมจ้าํแลง ธานินทร์ อินทรเทพ
1136 ปทมุสรวง ธานินทร์ อินทรเทพ
1137 เลิกกนัที ธานินทร์ อินทรเทพ
1138 สกลุกา ธานินทร์ อินทรเทพ
1139 สายลม ธานินทร์ อินทรเทพ
1140 หยาดนํ้าคา้ง ธานินทร์ อินทรเทพ
1141 หอ้งใจใหจ้อง ธานินทร์ อินทรเทพ
1142 หวัใจใครจอง ธานินทร์ อินทรเทพ
1143 คนสวยหาง่าย ธานินทร์ อินทรเทพ
1144 เตือนเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
1145 นางแกว้ในดวงใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1146 สนักาํแพง ธานินทร์ อินทรเทพ
1147 สุดฟากฟ้า ธานินทร์ อินทรเทพ
1148 หนุนแขนแทนเขนย ธานินทร์ อินทรเทพ
1446 ออ้มรัก-จนัทร์เพญ็ ธานินทร์ อินทรเทพ
1447 กอดปืน ธานินทร์ อินทรเทพ
1448 เกิดเป็นบวั ธานินทร์ อินทรเทพ
1449 เขียวคล่ืน ธานินทร์ อินทรเทพ
1450 นํ้าเซาะตล่ิงรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
1451 ร่ําลาราตรี ธานินทร์ อินทรเทพ
1452 เรารักฟ้า ธานินทร์ อินทรเทพ
1453 หยดรอยยิม้ ธานินทร์ อินทรเทพ
1454 เอียงหนา้เขา้มาสกันิด ธานินทร์ อินทรเทพ
1455 กม้หนา้ดูดิน ธานินทร์ อินทรเทพ
1456 ทาํไมถึงพดูอยา่งน้ี ธานินทร์ อินทรเทพ
1457 ทาํไมถึงรักอยา่งน้ี ธานินทร์ อินทรเทพ
1458 ธรรมชาติของเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
1459 เราเดินกนัคนละทาง ธานินทร์ อินทรเทพ
1460 แลว้ฉนักท็าํไม่ได้ ธานินทร์ อินทรเทพ
1461 กรั็กน่ีนะ ธานินทร์ อินทรเทพ
1462 ความรักกบัเงิน ธานินทร์ อินทรเทพ
1463 เช่ือพ่ีนะ ธานินทร์ อินทรเทพ



1464 ไม่รักแลว้หรือ ธานินทร์ อินทรเทพ
1465 วณิพกฝัน ธานินทร์ อินทรเทพ
1466 สาํนึกผิด ธานินทร์ อินทรเทพ
1467 ขอคร้ังสุดทา้ย ธานินทร์ อินทรเทพ
1468 คนดีของฉนั ธานินทร์ อินทรเทพ
1469 สาํคญัรักดว้ยใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1470 หอมหวัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1471 อยา่รักฉนั ธานินทร์ อินทรเทพ
1472 ดอยสุเทพ ธานินทร์ อินทรเทพ
1473 ประจวบคีรีขนัธ์ ธานินทร์ อินทรเทพ
1474 ป่าซาง ธานินทร์ อินทรเทพ
1475 ลาํปาง ธานินทร์ อินทรเทพ
1573 สีชงั ธานินทร์ อินทรเทพ
1574 อุดรธานี ธานินทร์ อินทรเทพ
1575 กระต่ายตรมจนัทร์ ธานินทร์ อินทรเทพ
1576 ความหลงัสีทอง ธานินทร์ อินทรเทพ
1577 ใจดนู ธานินทร์ อินทรเทพ
1578 ฉนันอนท่ีไหนกไ็ด้ ธานินทร์ อินทรเทพ
1579 โปรดอยา่ไดรั้กฉนัเลย ธานินทร์ อินทรเทพ
1580 พิศวาสเป็นพิษ ธานินทร์ อินทรเทพ
1581 แม่เหลก็รัก ธานินทร์ อินทรเทพ
1582 ยางอาวรณ์ ธานินทร์ อินทรเทพ
1583 รักท่ีคุณสอนให้ ธานินทร์ อินทรเทพ
1584 หวัใจไปหล่นท่ีเชียงใหม่ ธานินทร์ อินทรเทพ
1585 ฝันสวาท ธานินทร์ อินทรเทพ
1586 ฝากหวัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1587 มนตส์วาท ธานินทร์ อินทรเทพ
1588 สุดาดอกฟ้า ธานินทร์ อินทรเทพ
1589 หนาว-หนาว ธานินทร์ อินทรเทพ
1590 ขอเพียงนํ้าตา ธานินทร์ อินทรเทพ
1591 คนละฝ่ังฝัน ธานินทร์ อินทรเทพ
1592 นํ้าใจท่ีไหลริน ธานินทร์ อินทรเทพ
1593 รักของเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ



1594 แววทอง ธานินทร์ อินทรเทพ
1595 ศรีศกัด์ิรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
1596 ส่ิงผกูพนั ธานินทร์ อินทรเทพ
1597 เสน่ห์น้ิวนาง ธานินทร์ อินทรเทพ
1598 เส้ียววินาที ธานินทร์ อินทรเทพ
1599 หนามชีวิต ธานินทร์ อินทรเทพ
1600 เห็นใจแลว้ ธานินทร์ อินทรเทพ
1601 อศัดงอาดูร ธานินทร์ อินทรเทพ
1602 กลุม้ใจจริง ธานินทร์ อินทรเทพ
1603 คอยเธอคืน ธานินทร์ อินทรเทพ
1604 แคน้รัก ธานินทร์ อินทรเทพ
1605 จุดยืนของคนยาก ธานินทร์ อินทรเทพ
1606 ลูกผูช้าย ธานินทร์ อินทรเทพ
1607 ศึกหวัใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
1608 หลงทาง ธานินทร์ อินทรเทพ
1998 เยย้ฟ้าทา้ดิน ธานินทร์ อินทรเทพ
0421 คนหลายใจท่ีรัก บษุยา รังสี
0422 ความรักเหมือนสายลม บษุยา รังสี
0423 ใครเขารักเธอ บษุยา รังสี
0424 ไดแ้ต่คอย บษุยา รังสี
0425 เปล่ียวใจ บษุยา รังสี
0426 ยิม้ทั้งนํ้าตา บษุยา รังสี
0427 บางจาก บษุยา รังสี
0428 นํ้าใจชาย บษุยา รังสี
0429 คู่ชงั บษุยา รังสี
0430 มารยาผูช้าย บษุยา รังสี
0431 สาปแลว้คนลวง บษุยา รังสี
0432 แม่หมา้ยคอยคู่ บษุยา รังสี
0433 ขายความฝัน บษุยา รังสี
0434 ขายดวงใจ บษุยา รังสี
0435 ชายข้ีงอน บษุยา รังสี
0436 ประตูดวงใจ บษุยา รังสี
0437 ปริญญารัก บษุยา รังสี



0438 สวรรควิ์ปโยค บษุยา รังสี
0439 วนัทอง บษุยา รังสี
0440 อาหารทานเล่น บษุยา รังสี
1994 รักเอย บษุยา รังสี
1000 ความรัก ป้อม ออโตบ้าห์น - สุนารี ราชสีมา
1394 นางเดียว พรเทพ เทพรัตน์
1395 น่ารัก พรเทพ เทพรัตน์
1396 รักบริสุทธ์ิ พรเทพ เทพรัตน์
1397 พิมพเ์ดียว พรเทพ เทพรัตน์
1398 อยูดี่หรืออะไร พรเทพ เทพรัตน์
1399 คู่กรณี คดีนํ้าตา พรเทพ เทพรัตน์
1400 ตามแต่เธอจะไป พรเทพ เทพรัตน์
1401 ไม่เช่ือง พรเทพ เทพรัตน์
2069 วิหคเหิรลม เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
2070 หนามชีวิต เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
2071 ส้ินหวงั เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
0081 วิหคเหิรลม เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
0082 หนามชีวิต เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
0083 ส้ินหวงั เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
0084 ดอกไมป่้า เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
0085 ลาวคาํหอม เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
1996 ความฝันอนัสูงสุด เพญ็ศรี พุม่ชูศรี
0370 คนหลายใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
0371 ขาดการติดต่อ เพียงพิศ ศิริวิไล
0372 ไม่อ่ิมรัก เพียงพิศ ศิริวิไล
0373 เหนือธรณี เพียงพิศ ศิริวิไล
0374 ชาติน้ีชาติเดียว เพียงพิศ ศิริวิไล
0375 จา้วหวัใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
0376 เปล่ียวใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
0377 พอ่พระในดวงใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
0378 มารหวัใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
0379 ไม่มีวนั เพียงพิศ ศิริวิไล
0380 มารผจญ เพียงพิศ ศิริวิไล



0381 ลืม เพียงพิศ ศิริวิไล
0382 สกัวนัหน่ึง เพียงพิศ ศิริวิไล
0383 หน้ีมาร เพียงพิศ ศิริวิไล
0384 หลงัภาพ เพียงพิศ ศิริวิไล
0385 ละครนอกบท เพียงพิศ ศิริวิไล
0386 คอย เพียงพิศ ศิริวิไล
0387 ปัญหาหวัใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
0388 ฝันถึงอดีต เพียงพิศ ศิริวิไล
0389 ขอใจใหน้อ้ง เพียงพิศ ศิริวิไล
0390 เกลียดคุณเขา้กระดูก เพียงพิศ ศิริวิไล
1169 กลวั เพียงพิศ ศิริวิไล
1170 ถลาํรัก เพียงพิศ ศิริวิไล
1171 บาป เพียงพิศ ศิริวิไล
1172 โปรถเถิดพระพรหม เพียงพิศ ศิริวิไล
1173 ดวงใจท่ีรอคอย เพียงพิศ ศิริวิไล
1174 ภาพความหลงั เพียงพิศ ศิริวิไล
1175 รักกนัวนัละสองเวลา เพียงพิศ ศิริวิไล
1176 ไม่สนคนใต้ เพียงพิศ ศิริวิไล
1177 เน้ือสาว เพียงพิศ ศิริวิไล
1178 คู่ฝัน เพียงพิศ ศิริวิไล
1179 ดอกไมริ้มทาง เพียงพิศ ศิริวิไล
1180 จาํจนตาย เพียงพิศ ศิริวิไล
1181 เส้นทางใจ เพียงพิศ ศิริวิไล
1182 กงัหนัรัก เพียงพิศ ศิริวิไล
1183 คนขาดเมตตา เพียงพิศ ศิริวิไล
1184 คนใจเหงา เพียงพิศ ศิริวิไล
1185 คนหนา้ซ่ือ เพียงพิศ ศิริวิไล
1186 คนเห็นแก่ตวั เพียงพิศ ศิริวิไล
1187 สวรรครํ์าคาญ เพียงพิศ ศิริวิไล
1188 สญัญารักสลาย เพียงพิศ ศิริวิไล
1189 เอาความสาวไปทิง้บางแสน เพียงพิศ ศิริวิไล
1190 ตายเสียดีกว่าถา้จะตอ้งเป็นของคุณ เพียงพิศ ศิริวิไล
1191 คิดถึงความรัก เพียงพิศ ศิริวิไล



2155 เป็นไปแลว้ เพียงพิศ-บญุส่ง
1028 ฉอเลาะรัก เพียงพิศ-บญุส่ง
1029 เป็นไปแลว้ เพียงพิศ-บญุส่ง
1936 ส่ือรัก ไฟลท์ 787
1937 ทาํไม ไฟลท์ 787
1938 รักฉนัสกันาที ไฟลท์ 787
1939 คืนฝนตก ไฟลท์ 787
1940 เจ็บเพราะเธอ ไฟลท์ 787
1941 เธอน่าจะรู้ ไฟลท์ 787
1942 เปล่ียนเปล่ียนใหม่ ไฟลท์ 787
1943 เพราะเราไม่ต่างกนั ไฟลท์ 787
1944 ฝากดวงใจ ไฟลท์ 787
1945 ไม่เห็นเป็นไง ไฟลท์ 787
1946 เราเขาไม่ปรารถนา ไฟลท์ 787
1947 รักใครหรือยงั ไฟลท์ 787
1948 อยา่บอกลา ไฟลท์ 787
1949 คู่รัก ไฟลท์ 787
0086 กหุลาบในมือเธอ ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
0087 เพ่ือเธอ เพ่ือเธอ ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
0088 พ่ีรักนุชนาฎ ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
0089 มณีหยาดฟ้า ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
0090 อยูเ่ดียว ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
0091 ลาวดวงเดือน ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
0092 ลาวคาํหอม ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
1984 กล่ินร่ํา ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
1985 ขา้วคอยฝน ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
1986 คล่ืนกระทบฝ่ัง ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน์
1015 รักคุณเทา่ฟ้า ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน ์- นงลกัษณ์ โรจนพรรณ
1016 แขกสาหร่าย ม.ร.ว.ถนดัศรี สวสัดิวตัน ์- พลูศรี เจริญพงษ์
0661 รักท่ีหลุดลอย  มณีนุช เสมรสุต
0662 ชีวิตน้ีเพ่ือเธอ มณีนุช เสมรสุต
0663 ยิง่รักยิง่โง่ มณีนุช เสมรสุต
0664 แพเ้งิน มณีนุช เสมรสุต



0665 หวัใจเรียกหา มณีนุช เสมรสุต
0666 ใครจะทาํไม มณีนุช เสมรสุต
0667 คิดถึง มณีนุช เสมรสุต
0668 ฉนัยงัคอย มณีนุช เสมรสุต
0669 อยากรู้นกั มณีนุช เสมรสุต
0670 ให้ มณีนุช เสมรสุต
0671 เหงา มณีนุช เสมรสุต
0672 รอรัก มณีนุช เสมรสุต
0673 ทางไปดวงดาว มณีนุช เสมรสุต
0674 ลานรักลานทอง มณีนุช เสมรสุต
0675 แม่สาย มณีนุช เสมรสุต
0676 ทาง...เปล่ียว มณีนุช เสมรสุต
0677 ผิดนดั มณีนุช เสมรสุต
0678 แจกรัก มณีนุช เสมรสุต
0679 โลกของฉนั มณีนุช เสมรสุต
0680 คนห่างบา้น มณีนุช เสมรสุต
0950 รักใหม่ (ของเพ่ือนเก่า) มณีนุช เสมรสุต
0951 อยากมีใครสกัคน มณีนุช เสมรสุต
0952 คอยเธอ มณีนุช เสมรสุต
0953 ทางท่ีเลือกไม่ได้ มณีนุช เสมรสุต
0954 ตะวนัลบัฟ้า มณีนุช เสมรสุต
0955 ตดัใจไม่ลง มณีนุช เสมรสุต
0956 เพลงรักท่ีไม่ไดเ้ขียน มณีนุช เสมรสุต
0957 ฝันของวนัใหม่ มณีนุช เสมรสุต
0958 มารักกนัเถิด มณีนุช เสมรสุต
0959 เมารัก มณีนุช เสมรสุต
0960 รักน้ีนิรันดร มณีนุช เสมรสุต
0961 วนัวาน มณีนุช เสมรสุต
0962 อาจจะเป็นเธอ มณีนุช เสมรสุต
0963 ใจไม่จาํ มณีนุช เสมรสุต
0964 พิศวาส มณีนุช เสมรสุต
0965 ไฟพิศวาส มณีนุช เสมรสุต
0966 อยา่เล่นกบัความรัก มณีนุช เสมรสุต



0967 พลงัรัก มณีนุช เสมรสุต
0968 คนรอ มณีนุช เสมรสุต
0969 ใครกรู้็ มณีนุช เสมรสุต
0970 ทรายใกลน้ํ้า มณีนุช เสมรสุต
0971 เธอใช่ไหม มณีนุช เสมรสุต
0972 ชา้ก่อนหวัใจ มณีนุช เสมรสุต
0973 ธารรัก-ธารสวาท มณีนุช เสมรสุต
0974 ฝากเดือน มณีนุช เสมรสุต
0975 เม่ือวานฉนัรักเธอ มณีนุช เสมรสุต
0976 ไม่มีใครเหมือนคุณ มณีนุช เสมรสุต
0977 รักลน้ใจ มณีนุช เสมรสุต
0978 โอ.้..ดอกไม้ มณีนุช เสมรสุต
0979 ขอบฟ้า มณีนุช เสมรสุต
0980 ยงัหวัน่ มณีนุช เสมรสุต
1321 รักจากดวงใจ มนตรี สีหเทพ
1322 สุริยนั-จนัทรา มนตรี สีหเทพ
1323 ในฝัน มนตรี สีหเทพ
1324 นางกลางเมือง มนตรี สีหเทพ
1325 หวานอยา่งน้ีใครไม่รัก มนตรี สีหเทพ
1326 คอยเธอคืน มนตรี สีหเทพ
1327 ขงัหวัใจ มนตรี สีหเทพ
1328 ดอกส้มบาน มนตรี สีหเทพ
1329 ชีวิตไม่ใช่ดอกกหุลาบ มนตรี สีหเทพ
1330 เปล่ียว มนตรี สีหเทพ
1331 อาวรณ์รัก มนตรี สีหเทพ
1332 ไม่ลืมเพชรบรีุ มนตรี สีหเทพ
1333 มาฆ่าฉนัเสียเถิดยอดรัก มนตรี สีหเทพ
1334 สุดฟากฟ้า มนตรี สีหเทพ
1266 บว่งเสน่หา ยรรยงค ์เสลานนท์
1267 ชายไร้แฟน ยรรยงค ์เสลานนท์
1268 ผิดตรงท่ีจน ยรรยงค ์เสลานนท์
1269 รักของคนอ่ืน ยรรยงค ์เสลานนท์
1270 สวรรควิ์ปโยค ยรรยงค ์เสลานนท์



1271 ซ้ือดวงใจ ยรรยงค ์เสลานนท์
1272 ป่านน้ี ยรรยงค ์เสลานนท์
1273 ประตูดวงใจ ยรรยงค ์เสลานนท์
1274 อยา่แพลู้กเดียว ยรรยงค ์เสลานนท์
1275 แม่หมา้ยคอยคู่ ยรรยงค ์เสลานนท์
1276 สญัญาวนัจาก ยรรยงค ์เสลานนท์
1277 อยา่หยิง่ ยรรยงค ์เสลานนท์
0136 ท่ีแลว้มาคิดว่าเป็นทาน รวงทอง  ทองลัน่ธม
0137 ใครกไ็ดถ้า้รักฉนัจริง รวงทอง  ทองลัน่ธม
0138 รอยมลทิน รวงทอง  ทองลัน่ธม
1995 รักเอยรักขา้ รวงทอง ทองลัน่ทม
0139 แมแ้ต่ทะเลยงัครวญคร่ํา รวงทอง ทองลัน่ธม
0140 จดหมายรักสลกับนพ้ืนทราย รวงทอง ทองลัน่ธม
0141 จนัทรา-อาลยั รวงทอง ทองลัน่ธม
0142 เชลยรัก รวงทอง ทองลัน่ธม
0143 อยา่งเธอหรือจะรักฉนัจริง รวงทอง ทองลัน่ธม
0144 ร้ายกรั็ก รวงทอง ทองลัน่ธม
0145 เหมนัตส์ะอ้ืน รวงทอง ทองลัน่ธม
0146 พาร์ทเนอร์ รวงทอง ทองลัน่ธม
0147 รักชัว่คราว รวงทอง ทองลัน่ธม
0148 โลกของคนเศร้า รวงทอง ทองลัน่ธม
0149 สนิมมนุษย์ รวงทอง ทองลัน่ธม
0150 สุดตาดาว รวงทอง ทองลัน่ธม
0151 นอนฝัน รวงทอง ทองลัน่ธม
0152 ทะเลนํ้าตา รวงทอง ทองลัน่ธม
0153 ธารสวรรค์ รวงทอง ทองลัน่ธม
0154 นํ้าตาแม่ รวงทอง ทองลัน่ธม
0155 นิทรา-อาวรณ์ รวงทอง ทองลัน่ธม
0156 ซาโยนาระ รวงทอง ทองลัน่ธม
0569 ทยุจาํไดไ้หม รวงทอง ทองลัน่ธม
0570 เจา้คนรักไทย รวงทอง ทองลัน่ธม
0571 เขาช่ืออะไร รวงทอง ทองลัน่ธม
0572 ถลาํรัก รวงทอง ทองลัน่ธม



0573 กลบัอีสาน รวงทอง ทองลัน่ธม
0574 สวรรคห์าย รวงทอง ทองลัน่ธม
0575 กามเทพเจา้ขา รวงทอง ทองลัน่ธม
0576 ข้ึนช่ือว่าผูช้าย รวงทอง ทองลัน่ธม
0577 คล่ืนซบหาด รวงทอง ทองลัน่ธม
0578 คืนคล่ืนครวญ รวงทอง ทองลัน่ธม
0579 ฆ่าฉนัเถิดถา้ไม่รัก รวงทอง ทองลัน่ธม
0580 คนใจผวา รวงทอง ทองลัน่ธม
0581 เชิญเธอไปถา้ไม่รัก รวงทอง ทองลัน่ธม
0582 เธอชอบหญิงแพศยา รวงทอง ทองลัน่ธม
0583 ปลน้รัก รวงทอง ทองลัน่ธม
0584 ไม่มีสญัญา รวงทอง ทองลัน่ธม
0585 รอยตรม รวงทอง ทองลัน่ธม
0586 รักเก่า รวงทอง ทองลัน่ธม
0587 ลาเพียงน้ี รวงทอง ทองลัน่ธม
0588 วิมานในฝัน รวงทอง ทองลัน่ธม
0589 สรณะใจ รวงทอง ทองลัน่ธม
0590 รักรวงดีกว่า รวงทอง ทองลัน่ธม
1019 รักเธอเสมอ รวงทอง ทองลัน่ธม - สมศกัด์ิ เทพานนท์
1302 ปล่อยฉนัไป รังษิยา บรรณากร
1303 ไม่แคร์ รังษิยา บรรณากร
1304 ว่าจะไม่คิด รังษิยา บรรณากร
1305 ฉนัยงัรักเธออยู่ รังษิยา บรรณากร
1306 คนหลอกคน รังษิยา บรรณากร
1307 หากใหเ้ห็นปลายใจ รังษิยา บรรณากร
1308 ความเจ็บปวดท่ีไม่อยากจาก รังษิยา บรรณากร
1309 เจ็บเป็นหรือชาย รังษิยา บรรณากร
1310 ทกุขรั์ก รังษิยา บรรณากร
1311 เธอลืมจูบไวท่ี้แกม้ฉนั รังษิยา บรรณากร
1312 ไม่ตอ้งการ รังษิยา บรรณากร
1313 หน้ีรักท่ีตอ้งหกัลบ รังษิยา บรรณากร
1314 คนสองใจ รังษิยา บรรณากร
1315 ของขวญัวนัรัก รังษิยา บรรณากร



1316 ดวงใจฉนัมีเธอเสมอ รังษิยา บรรณากร
1317 สาปสวาท รังษิยา บรรณากร
1318 ทางรอดของชายเจา้ชู้ รังษิยา บรรณากร
1319 ไมใ้กลฝ่ั้ง รังษิยา บรรณากร
1320 น้ิวนาง รังษิยา บรรณากร
2151 เช่ือไม่ไหว รังษิยา-มนตรี
2156 พอ่แง่-แม่งอน รังษิยา-มนตรี
1026 เช่ือไม่ไหว รังษิยา-มนตรี
1027 พอ่แง่-แม่งอน รังษิยา-มนตรี
2106 คลา้ยเธอกอด รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2107 คืนแห่งความหวาน รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2108 โจโจซ้งั รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2109 ชีวิตชาวนา รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2110 นกัรบชายแดน รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2111 ยงัคิดถึงเธอ รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2112 รสจูบพิมพใ์จ รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2113 รักไม่เคยลืม รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2114 ลมเพอ้ รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2115 อยา่มาหลอกกนั รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2116 อิจฉานก รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2117 คนรักลวง รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0515 โจโจซ้งั รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0516 นกัรบชายแดน รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0517 ห่างกนัวาเดียว รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0518 อยา่หึงนกัเลย รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0519 คืนแห่งความหวาน รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0520 ยงัคิดถึงเธอ รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0521 รสจูบพิมพใ์จ รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0522 รักไม่เคยลืม รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0523 รักลอยลม รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0524 ลมเพอ้ รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0525 อยา่มาหลอกกนั รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
0538 อิจฉานก รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส



1099 คลา้ยเธอกอด รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
1100 คนรักลวง รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
1101 ชีวิตชาวนา รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส
2101 โอท้ลูกระหม่อม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2102 อเวจีแห่งดวงใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2103 ออ้มอกแม่ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2104 แสนสงสาร รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2105 เกลียดใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2118 วาสนาคนจน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2119 สามหวัใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2120 ในฝัน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2121 เงาไม้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
2122 ดอกไมห้นา้ฝน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0157 บวัขาว รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0158 ลมหวน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0159 ในฝัน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0160 ม่านไทรยอ้ย รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0161 มนตรั์กวงัไพร รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0162 มารักกนัใหม่ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0163 วาสนาคนจน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0164 รักริษยา รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0165 เงาไม้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0166 ตาแสนกลม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0167 หวัหินส้ินมนตรั์ก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0168 เสียงสะอ้ืนจากสายลม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0169 สามหวัใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0170 อเวจีแห่งดวงใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0171 ออ้มอกแม่ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0172 โอท้ลูกระหม่อม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0173 โถคุณทาํได้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0174 แสนสงสาร รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0175 รุ้งทองฟ่องฟ้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0176 แมกไมล้ะเมอ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส



0526 ก่อนส้ินแสงตะวนั รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0527 บทเรียนแผลรัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0528 วงับวับาน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0529 สาวสะอ้ืน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0530 ทาสอารมณ์ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0531 จินตนาอาลยั รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0532 ฝากรัก-ฝากดิน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0533 รวงทอง-เปลวทอง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0534 รักท่ีลืมไม่ได้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0535 ส้ินแสงสุรีย์ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0536 หลงรักปักใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
0537 ขา้มขอบฟ้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1102 ลูกจ๋า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1103 กญุแจทอง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1104 ดอกไมห้นา้ฝน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1105 วงัรักเวียงใต้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1106 แสนเศร้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1107 ความรักคร้ังสุดทา้ย รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1108 นํ้าตาฟ้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1109 รังสีรุ่งฟ้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1110 ดอกไม้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1111 เกลียดใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1112 ฟ้าหม่น รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1113 รักรันทดใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1114 บางพลี รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1115 หอมดอกกฐิน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1116 อยากจะเจอคนรักจริง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1117 เพลงเศร้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1118 จาํวนัลา รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1476 ฟ้าไร้จนัทร์ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1477 คิดถึงคุณ เกลียดคุณ ร้องไหเ้พราะคุณ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1478 วสนัตวิ์ปโยค รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1479 ทกุอยา่งคืออนิจจงั รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส



1480 บอกใหเ้อาบญุ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1481 ผลบาป รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1482 ชํ้าเพราะเธอ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1483 พบกนัทางใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1484 มาลี-นารี รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1485 รัศมีกรรม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1486 สายรุ้ง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1487 หวงใจใหเ้ธอ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1488 อยากจะลืม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1489 อาวรณ์รัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1490 คร้ังเดียวไม่เคยพอ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1491 ฉนักบัความรักรอเธออยู่ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1492 ชายข้ีหึง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1493 บริสุทธ์ิท่ีตอ้งทณัฑ์ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1494 บาป รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1495 ปวดใจเหลือเกิน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1635 เพราะเธอไม่ซ้ึง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1636 ไม่งอ้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1637 โยงสญัญา รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1638 รักแรก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1639 วาดดาวใหดิ้นหวงั รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1640 เกลียดหวัใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1641 อยากฝัน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1642 กามเทพอกหกั รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1643 ความกรุณา รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1644 ดอกเอย-ดอกไม้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1645 พลงัรัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1646 คนใจมาร รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1647 นครสวรรค์ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1648 บางแสน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1649 ปากนํ้า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1650 พทัยา รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1651 ลพบรีุ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส



1652 หาดผาแดง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1653 ความพา่ยแพ้ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1654 จกัรวาลแห่งความรัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1710 ธุลีรักในฝัน รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1711 วิบากกรรม รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1712 สวรรคใ์นเรือนใจ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1713 คนขายสญัญารัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1714 เกิดเป็นหญิงยากยิง่ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1715 คนแลว้คนเล่า รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1716 ผูแ้พก้บัผูช้นะ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1717 รักฉนัคืนน้ีเถิดคุณ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1718 เล่ห์รักลมลวง รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1719 โลกทกุวนัน้ี รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1720 คืนท่ีเธอจาก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1721 โธ่...คุณขา รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1722 แม่โพสพ รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1723 สาปรัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1724 อยา่ปลน้รัก รุ่งฤดี แพง่ผอ่งใส
1378 ขอรักคืนเรือน ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1379 ซ่อนรัก ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1380 เม่ือเธอคืนรัง ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1381 ไม่รักดีกว่า ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1382 ศรัทธารัก ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1383 ขอปันรัก ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1384 ส้ินมนตรั์ก ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1385 หา้มรัก ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1386 เหมือนคนหลงทาง ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1387 อาํนาจรัก ลดัดาวลัย ์ประวติัวงศ์
1278 ไม่ลืมรัก ลินจง บนุนากรินทร์
1279 รักคู่ฟ้า ลินจง บนุนากรินทร์
1280 กหุลาบรัก ลินจง บนุนากรินทร์
1281 นํ้าตาใจ ลินจง บนุนากรินทร์
1282 เจา้นํ้าตา ลินจง บนุนากรินทร์



1283 เพชรไร้เรือนแหวน ลินจง บนุนากรินทร์
1284 รักนกัมกัหน่าย ลินจง บนุนากรินทร์
1285 ราตรีในโตเกียว ลินจง บนุนากรินทร์
1286 อยา่ไปจากฉนั ลินจง บนุนากรินทร์
1287 นอ้ยใจจริง ๆ ลินจง บนุนากรินทร์
1288 ภูติเสน่หา ลินจง บนุนากรินทร์
0701 แตกดงัโพละ วินยั พนัธุรักษ์
0702 แดดออก วินยั พนัธุรักษ์
0703 ครัวอาภพั วินยั พนัธุรักษ์
0704 เจา้พระยา 2520 วินยั พนัธุรักษ์
0705 เม่ือไหร่จะยิม้ วินยั พนัธุรักษ์
0706 ยิง่กว่ารัก วินยั พนัธุรักษ์
0707 ลาดว้ยตา วินยั พนัธุรักษ์
0708 เธอเหมือนเรือ วินยั พนัธุรักษ์
0709 ใครทาํเฉยเมยฉนัก่อน วินยั พนัธุรักษ์
0710 บา้ชดัๆ วินยั พนัธุรักษ์
0711 ส่ิงควรรู้ วินยั พนัธุรักษ์
0712 คนัใจ วินยั พนัธุรักษ์
0713 ในโลกแห่งความฝัน วินยั พนัธุรักษ์
0714 ถมไม่เตม็ วินยั พนัธุรักษ์
0715 ภาษาชํ้า วินยั พนัธุรักษ์
0716 อยา่ฉงน วินยั พนัธุรักษ์
2173 ละครบทรัก วิระ บาํรุงศรี
2174 อาญารัก วิระ บาํรุงศรี
0783 สไบแพร วิระ บาํรุงศรี
0784 คาํเขาลือ วิระ บาํรุงศรี
0785 อาญารัก วิระ บาํรุงศรี
0786 นางแกว้ในดวงใจ วิระ บาํรุงศรี
0787 ม่านประเพณี วิระ บาํรุงศรี
0788 ในออ้มกอดพ่ี วิระ บาํรุงศรี
0789 ดอกฟ้าในมือโจร วิระ บาํรุงศรี
0790 ทาสทรมาน วิระ บาํรุงศรี
0791 เม่ือคืนน้ี วิระ บาํรุงศรี



0792 รักผมสกันิด วิระ บาํรุงศรี
0793 หอรักหอร้าง วิระ บาํรุงศรี
0794 ไกลบา้น วิระ บาํรุงศรี
0795 ละครบทรัก วิระ บาํรุงศรี
0796 อาลยัรัก วิระ บาํรุงศรี
0797 กากีเหมือนดอกไม้ วิระ บาํรุงศรี
0798 ค่อนคืน วิระ บาํรุงศรี
0799 คิดถึงเธอทกุลมหายใจ วิระ บาํรุงศรี
0800 โคมทองแห่งชีวิต วิระ บาํรุงศรี
0801 กวา๊นพะเยา วิระ บาํรุงศรี
0802 ในสวนรัก วิระ บาํรุงศรี
0803 แดนฟ้าขาดเดือน วิระ บาํรุงศรี
0804 จนัทร์สวาท วิระ บาํรุงศรี
0805 จนัทร์ครวญ วิระ บาํรุงศรี
0806 คืนหน่ึงยงัจาํ วิระ บาํรุงศรี
2171 รักเธอเสมอ วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0807 กลว้ยไม้ วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0808 ขวญัเรียม วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0809 วนาสวาท วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0810 ฟ้ารักดิน วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0811 ขา้วคอยฝน วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0812 นํ้าใจรัก วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0813 จนัทร์เจา้ขา วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0814 รักฝังจิตฝังใจ (กล่ินกระแจะจนัทร์) วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0815 รักเธอเสมอ วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
0816 แต่ปางก่อน วิระ บาํรุงศรี-องัศณา ชา้งเศวต 
1402 ตดัใจไม่ขาด วีนสั พนูทรัพย์
1403 ไปขา้งหนา้ก่อน วีนสั พนูทรัพย์
1404 เส้นทางรัก วีนสั พนูทรัพย์
1405 เปล่ียวอารมณ์ วีนสั พนูทรัพย ์
1406 รักเหลือเดน วีนสั พนูทรัย์
0199 นํ้าตาหรือจะแกปั้ญหาใจ ศรวณี โพธิเทศ
0200 รักคร้ังแรก ศรวณี โพธิเทศ



0201 คิดดีแลว้หรือ ศรวณี โพธิเทศ
0202 คิดถึงเธอทกุลมหายใจ ศรวณี โพธิเทศ
0203 คงมีวนั ศรวณี โพธิเทศ
0204 ไม่มีวนั ศรวณี โพธิเทศ
0205 จา้วหวัใจ ศรวณี โพธิเทศ
0206 อโหสิกรรม ศรวณี โพธิเทศ
0207 รักแสนขม ศรวณี โพธิเทศ
0208 อาํนาจแห่งความรัก ศรวณี โพธิเทศ
0209 จาํเลยรัก ศรวณี โพธิเทศ
0210 อยา่ร้องไหเ้พ่ือฉนั ศรวณี โพธิเทศ
0211 ยิม้ท่ีเป้ือนนํ้าตา ศรวณี โพธิเทศ
0212 ไม่มีแมแ้ต่คาํลา ศรวณี โพธิเทศ
0213 คอยก่อนคนดี ศรวณี โพธิเทศ
0214 คิดถึงนํ้าตา ศรวณี โพธิเทศ
0215 เลิกแลว้ต่อกนั ศรวณี โพธิเทศ
0216 โถ...ไม่น่าลืม ศรวณี โพธิเทศ
0217 คลีนิคหวัใจ ศรวณี โพธิเทศ
0218 อนิจจาลาโง่ ศรวณี โพธิเทศ
0559 ไม่น่าพบกนัเลย ศรวณี โพธิเทศ
0560 ผูช้าํนาญการฆ่า ศรวณี โพธิเทศ
0561 ฉนัอยูเ่พ่ือใคร ศรวณี โพธิเทศ
0562 สวรรคล์าํเอียง ศรวณี โพธิเทศ
0563 นึกว่าสวรรค์ ศรวณี โพธิเทศ
0564 โลกตอ้งการสนัติภาพ ศรวณี โพธิเทศ
0565 กลวัคุณไม่รักจริง ศรวณี โพธิเทศ
0566 ใจเธอดงัสายนํ้า ศรวณี โพธิเทศ
0567 หวานลมขมใจ ศรวณี โพธิเทศ
0568 รอวนัส้ินลม ศรวณี โพธิเทศ
1192 รักขาดดุลย์ ศรวณี โพธิเทศ
1193 ขาดเธอฉนัเฉยๆ ศรวณี โพธิเทศ
1194 ศีลธรรม ศรวณี โพธิเทศ
1195 รักกนัไม่ถึง ศรวณี โพธิเทศ
1196 จะใหฉ้นัพดูอยา่งไร ศรวณี โพธิเทศ



1197 ทาํไมตอ้งเป็นอยา่งน้ี ศรวณี โพธิเทศ
1198 ท่ีพ่ึงสุดทา้ย ศรวณี โพธิเทศ
1199 คิดถึงพอ่ ศรวณี โพธิเทศ
1200 สุดทา้ยของความรัก ศรวณี โพธิเทศ
1201 ท่ีสุดในโลก ศรวณี โพธิเทศ
1202 ภาษีรัก ศรวณี โพธิเทศ
1203 ไม่หยดุรักเธอ ศรวณี โพธิเทศ
1204 ส้ินรักหกัสวาท ศรวณี โพธิเทศ
1205 ขอบคุณ ศรวณี โพธิเทศ
2067 บวัขาว ศรีไศล สุชาตวุฒิ
2068 ลมหวน ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0093 ชัว่ฟ้าดินสลาย ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0094 คิดจะปลูกตน้รักอีกกอ ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0095 ใครเอ่ย ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0096 เงาไม้ ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0097 ในฝัน ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0098 หากรู้สกันิด ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0099 รักริษยา ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0100 ช่ืนหวัใจ ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0101 บวัขาว ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0102 ลมหวน ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0103 ไม่มีใครรักเธอเทา่ฉนั ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0104 ยามตะวนัรอน ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0105 รักฉนัสกันิด ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0106 รักหลอกลวง ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0107 เรารักกนัไม่ได้ ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0108 ชีวิตละคร ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0109 ดอกไม้ ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0110 นานแค่ไหนกย็งัรัก ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0111 ส้ินสวาท ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0112 ส้ินศรัทธา ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0113 จงเป็นสุขเถิดท่ีรัก ศรีไศล สุชาตวุฒิ
0114 เฝ้าแต่คอย ศรีไศล สุชาตวุฒิ



0115 ป่ินทอง ศรีไศล สุชาตวุฒิ
1992 คะนึงรัก ศรีไศล สุชาตวุฒิ
1993 ไฟสุมขอน ศรีไศล สุชาตวุฒิ
1017 ฝากใจไวด้ว้ย ศรีไศล สุชาตวุฒิ - วินยั พนัธุรักษ์
1018 อยา่ลืม ศรีไศล สุชาตวุฒิ - วินยั พนัธุรักษ์
1388 จูบลวง ศรีสุดา เริงใจ
1389 รักร้าง ศรีสุดา เริงใจ
1390 คิดไม่ผิด ศรีสุดา เริงใจ
1391 ฉนัจะอยูเ่พ่ือเธออีกวนั ศรีสุดา เริงใจ
1392 ฝนเศร้า ศรีสุดา เริงใจ
1393 กหุลาบงาม ศรีสุดา เริงใจ
2169 แผน่ดินไม่ไร้เทา่ใบพทุรา ศกัดา อิทธิชยั
1362 แผน่ดินไม่ไร้เทา่ใบพทุรา ศกัดา อิทธิชยั
1363 คืนเดือนมืด ศกัดา อิทธิชยั
1364 โคมทองแห่งชีวิต ศกัดา อิทธิชยั
1365 ทางสายเปล่ียว ศกัดา อิทธิชยั
1366 ออ้ยอ่ิง ศกัดา อิทธิชยั
1367 ฉนัยงัคอยเธออยู่ ศกัดา อิทธิชยั
1368 เจ็บแค่น้ีไม่ตาย ศกัดา อิทธิชยั
1369 คืนน้ีพ่ีเหงา ศกัดา อิทธิชยั
1370 บษุบามาลยั ศกัดา อิทธิชยั
1371 ผิดนิดควรอภยั ศกัดา อิทธิชยั
1372 กล่ินกายนาง ศกัดา อิทธิชยั
1373 ใครแทนพ่ี ศกัดา อิทธิชยั
1374 ชีวิตกบัสายนํ้า ศกัดา อิทธิชยั
1375 เถาวลัยห์ลกัใหม่ ศกัดา อิทธิชยั
1376 เยา้หน่อยอยา่นอ้ยใจ ศกัดา อิทธิชยั
1377 คนใจลอย ศกัดา อิทธิชยั
0699 ห่วงคู่หาย เศรษฐา - วินยั
0700 รักปลิวลม เศรษฐา - วินยั
0681 ขาดเธอดงัขาดใจ เศรษฐา ศิระฉายา
0682 ฝากหวัใจ เศรษฐา ศิระฉายา
0683 แม่เน้ืออุ่น เศรษฐา ศิระฉายา



0684 เบ่ือหมอน เศรษฐา ศิระฉายา
0685 ตกัท่ีน่านอนตาย เศรษฐา ศิระฉายา
0686 ไม่หวัน่ เศรษฐา ศิระฉายา
0687 นางใจ เศรษฐา ศิระฉายา
0688 รอ เศรษฐา ศิระฉายา
0689 ความรักคร้ังสุดทา้ย เศรษฐา ศิระฉายา
0690 ป่าของเรา เศรษฐา ศิระฉายา
0691 นางโลม เศรษฐา ศิระฉายา
0692 ฉนัจนใจ เศรษฐา ศิระฉายา
0693 โคมทองแห่งชีวิต เศรษฐา ศิระฉายา
0694 ทางสายเปล่ียว เศรษฐา ศิระฉายา
0695 คืนเดือนมืด เศรษฐา ศิระฉายา
0696 นํ้าใจนอ้งนาง เศรษฐา ศิระฉายา
0697 พลงัรัก เศรษฐา ศิระฉายา
0698 รังรัก เศรษฐา ศิระฉายา
1900 ฝันครองโลก เศรษฐา ศิระฉายา
1901 รักเธอผูเ้ดียว เศรษฐา ศิระฉายา
1902 เดือนดารา เศรษฐา ศิระฉายา
1903 เตย้เก้ียวสาว เศรษฐา ศิระฉายา
1904 จดหมายจากสุพรรณ เศรษฐา ศิระฉายา
1905 หนุ่มสุพรรณฝันเฟ่ือง เศรษฐา ศิระฉายา
1906 รักเธอเทา่ฟ้า เศรษฐา ศิระฉายา
1907 ใบหยกก่ิงทอง เศรษฐา ศิระฉายา
1908 ส้ินโคมทอง เศรษฐา ศิระฉายา
1909 ภาษากระดาษ เศรษฐา ศิระฉายา
1910 แฟนใคร เศรษฐา ศิระฉายา
1911 ฝากใจไวใ้นหอ้งนอน เศรษฐา ศิระฉายา
1912 เจ็ดหวัใจ เศรษฐา ศิระฉายา
1913 บา้นเธออยูไ่หน เศรษฐา ศิระฉายา
1914 รอยยิม้เธอ เศรษฐา ศิระฉายา
1915 เพลินทะเล เศรษฐา ศิระฉายา
1916 คล่ืนซดั เศรษฐา ศิระฉายา
1917 บางแสนเศร้า เศรษฐา ศิระฉายา



1918 พทัยา เศรษฐา ศิระฉายา
1919 หาดราไว เศรษฐา ศิระฉายา
2136 ผูช้นะสิบทิศ สมบติั เมทะนี
2137 ยอดพธูเมืองแปร สมบติั เมทะนี
2138 จอมใจจะเด็ด สมบติั เมทะนี
0441 ผูช้นะสิบทิศ สมบติั เมทะนี
0446 ยอดพธูเมืองแปร สมบติั เมทะนี
0453 จอมใจจะเด็ด สมบติั เมทะนี
0454 เนงบาผูป้ราชยั สมบติั เมทะนี
2132 กสุุมายอดรัก สมบติั เมทะนี 
2134 บเุรงนองพา่ยรัก สมบติั เมทะนี 
2135 บเุรงนองลัน่กลองรบ สมบติั เมทะนี 
0442 บเุรงนองลัน่กลองรบ สมบติั เมทะนี 
0450 บเุรงนองพา่ยรัก สมบติั เมทะนี 
0451 กสุุมายอดรัก สมบติั เมทะนี 
2133 กสุุมาวอนสวาท สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2139 อเทตยาเพอ้รัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2140 เป็นไปแลว้ สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2141 รัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2142 นกเขาคูรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2143 รักจนัทร์ สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2144 พอ่แง่-แม่งอน สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2145 ถนอมรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2146 เธออยูไ่หน สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2147 มัน่ใจรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2148 สญัญารัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2149 จูบเยย้จนัทร์ สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2163 ชะตาฟ้า สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2164 สาบานรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
0445 บเุรงนองเฉลยรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
0447 อเทตยาเพอ้รัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
0452 กสุุมาวอนสวาท สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1034 นกเขาคูรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร



1035 เธออยูไ่หน สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1036 สญัญารัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1037 รัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1038 ชะตาฟ้า สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1039 เป็นไปแลว้ สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1040 รักจนัทร์ สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1041 มัน่ใจรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1042 ถนอมรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1043 สาบานรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1044 หวานรัก สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1045 จูบเยย้จนัทร์ สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
1047 พอ่แง่-แม่งอน สมบติั เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
2150 ฉอเลาะรัก สมบติั เมทะนี-ดาวใจ ไพจิตร
1046 ฉอเลาะรัก สมบติั เมทะนี-ดาวใจ ไพจิตร
2074 ร้อยล้ินพนัคาํ สวลี ผกาพนัธ์ุ
2075 ฝัน ฝัน สวลี ผกาพนัธ์ุ
2076 บา้นของเรา สวลี ผกาพนัธ์ุ
2077 จงเป็นสุขเถิดท่ีรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
2078 บญัชารัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
2079 ดาราอาลยั สวลี ผกาพนัธ์ุ
2080 สนามอารมณ์ สวลี ผกาพนัธ์ุ
2081 หลงเงา สวลี ผกาพนัธ์ุ
2082 หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา สวลี ผกาพนัธ์ุ
2083 ให้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
2199 ส้ินสวาท สวลี ผกาพนัธ์ุ
0061 จาํเลยรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0062 ฤทธ์ิกามเทพ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0063 สนามอารมณ์ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0064 ให้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0065 คนใจดาํ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0066 จากเจา้พระยาถึงฝ่ังโขง สวลี ผกาพนัธ์ุ
0067 ร้อยล้ินพนัคาํ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0068 ระแวงสวาท สวลี ผกาพนัธ์ุ



0069 รักเอย สวลี ผกาพนัธ์ุ
0070 ฝัน ฝัน สวลี ผกาพนัธ์ุ
0071 บา้นของเรา สวลี ผกาพนัธ์ุ
0072 ดาราอาลยั สวลี ผกาพนัธ์ุ
0073 นํ้าตาซ้ือนํ้าตา สวลี ผกาพนัธ์ุ
0074 กฎแห่งกรรม สวลี ผกาพนัธ์ุ
0075 เพอ้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0076 บญัชารัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0077 ส้ินสวาท สวลี ผกาพนัธ์ุ
0078 สร้อยสายฝัน สวลี ผกาพนัธ์ุ
0079 หลงเงา สวลี ผกาพนัธ์ุ
0080 จงเป็นสุขเถิดท่ีรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0391 อยากกลั้นใจตาย สวลี ผกาพนัธ์ุ
0392 หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา สวลี ผกาพนัธ์ุ
0393 เอาความทกุขไ์ปทิง้ทะเล สวลี ผกาพนัธ์ุ
0394 หนา้ไม่อาย สวลี ผกาพนัธ์ุ
0395 สุดขอบฟ้า สวลี ผกาพนัธ์ุ
0396 รักในใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0397 ชีวิตท่ีตอ้งร้องไห้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0398 ลาก่อนสาํหรับวนัน้ี สวลี ผกาพนัธ์ุ
0399 คนใจร้าย สวลี ผกาพนัธ์ุ
0400 คนใจดี สวลี ผกาพนัธ์ุ
0401 รักหรือหลอก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0402 ลืมฉนัเสียท่ีรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0403 คิมหนัตท่ี์สนัทราย สวลี ผกาพนัธ์ุ
0404 ดอกไมข้องชาติ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0405 คาํของชาย สวลี ผกาพนัธ์ุ
0406 เม่ือเหมนัตจ์ะเร่ิม สวลี ผกาพนัธ์ุ
0407 ส้ินศรัทธา สวลี ผกาพนัธ์ุ
0408 ไม่รอคุณแลว้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0409 นอ้งรอรังรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0410 ขอใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0411 ธารใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ



0412 ไฟเสน่หา สวลี ผกาพนัธ์ุ
0413 รักแท้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0414 ลาทีมิใช่ลาจาก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0415 สัง่สวาท สวลี ผกาพนัธ์ุ
0416 สาํคญัท่ีฉนัรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0417 สุดจะหกัความรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0418 กล่ินไมรั้ก สวลี ผกาพนัธ์ุ
0419 คุณของแม่โพสพ สวลี ผกาพนัธ์ุ
0420 ใจลน้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1079 ฉนัทนไม่ได้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1080 ภาพรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1081 รอยร้าว สวลี ผกาพนัธ์ุ
1082 รอยเศร้า สวลี ผกาพนัธ์ุ
1083 รอยสญัญา สวลี ผกาพนัธ์ุ
1084 รอรักษาใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1085 ลวง สวลี ผกาพนัธ์ุ
1086 สนธยาราตรี สวลี ผกาพนัธ์ุ
1087 คืนรังรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1088 จกัรวาลแห่งความรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1089 จินตนาอาลยั สวลี ผกาพนัธ์ุ
1090 ทาษอารมณ์ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1091 ผานํ้าใส สวลี ผกาพนัธ์ุ
1092 พบไดแ้ค่ฝัน สวลี ผกาพนัธ์ุ
1093 มะลิวลัย์ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1094 มาร สวลี ผกาพนัธ์ุ
1095 รักเล่ห์ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1096 ความรักคบัอก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1097 คนใจซ่ืออยูท่ี่ไหน สวลี ผกาพนัธ์ุ
1098 ตามรอยกรรม สวลี ผกาพนัธ์ุ
1685 ปยุรักร่วง สวลี ผกาพนัธ์ุ
1686 ขอเพียงแต่รัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1687 คอยก่อนความรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1688 คอยวนัสุขใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ



1689 ใครกไ็ด้ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1690 ฉิมพลี สวลี ผกาพนัธ์ุ
1691 ปางไหนจะใหพ้บ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1692 ร้อยพนัช่ืนใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1693 รอยอารมณ์ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1694 วนัหวาน สวลี ผกาพนัธ์ุ
1695 สวรรคย์งัไม่สว่าง สวลี ผกาพนัธ์ุ
1696 สุขชัว่ฝัน สวลี ผกาพนัธ์ุ
1697 หน่ึงรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1698 กระแสรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1699 ทาสรัก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1700 ไปสู่ความสุข สวลี ผกาพนัธ์ุ
1701 ฝันไปฝ่ายเดียว สวลี ผกาพนัธ์ุ
1702 เขด็ไปจนตาย สวลี ผกาพนัธ์ุ
1703 นํ้าน่ิงไหลลึก สวลี ผกาพนัธ์ุ
1704 ผูผิ้ดหวงั สวลี ผกาพนัธ์ุ
1705 เพ่ือเธอ เพ่ือเธอและเพ่ือเธอ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1706 หวานล้ินกินตาย สวลี ผกาพนัธ์ุ
1707 อ่อนใจ สวลี ผกาพนัธ์ุ
1708 บางนรา สวลี ผกาพนัธ์ุ
1709 ตะวนัยอแสง สวลี ผกาพนัธ์ุ
2000 เดือนเอ๋ย สวลี ผกาพนัธ์ุ
2159 รัก สามารถ - พราวตา
1030 รัก สามารถ - พราวตา
1335 คาํมัน่สญัญา สามารถ บริบรูณ์เวช
1336 ร้อนแดด สามารถ บริบรูณ์เวช
1337 สุขของเธอเศร้าของฉนั สามารถ บริบรูณ์เวช
1338 ภาพเตือน สามารถ บริบรูณ์เวช
1339 คนขาดรัก สามารถ บริบรูณ์เวช
1340 แผลรักในอดีต สามารถ บริบรูณ์เวช
1341 หนุ่มหนาว สามารถ บริบรูณ์เวช
1342 อยา่มาเห็นใจ สามารถ บริบรูณ์เวช
1343 จะจริงหรือไร สามารถ บริบรูณ์เวช



1344 บางกะปิ สามารถ บริบรูณ์เวช
1345 ตาใจ สามารถ บริบรูณ์เวช
1346 ใยสวาทในดวงใจ สามารถ บริบรูณ์เวช
1347 รักและภกัดี สามารถ บริบรูณ์เวช
1348 รางวลัดุษฎี สามารถ บริบรูณ์เวช
1349 วนัวิวาห์ สามารถ บริบรูณ์เวช
1350 หญิงในใจ สามารถ บริบรูณ์เวช
1351 ใจเพอ้ สามารถ บริบรูณ์เวช
1352 ชมโฉม สามารถ บริบรูณ์เวช
1353 แด่หญิงคนหน่ึง สามารถ บริบรูณ์เวช
2165 คู่ช่ืน สามารถ-ดาวใจ
1032 คู่ช่ืน สามารถ-ดาวใจ
1033 สกัขีแม่ปิง สามารถ-ดาวใจ
1031 แสงจนัทร์หวานใจ สามารถ-พราวตา
1976 ขาดฉนัแลว้เธอจะรู้สึก สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1977 ขาดเธอขาดใจ สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1978 เขมรไล่ควาย สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1979 ชาวดง สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1980 ถา้หวัใจฉนัมีปีก สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1981 ทศันาจร สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1982 สวรรคปิ์ด สิทธิชนยคุสุดทา้ย
1983 ความรักไม่รู้จบ สิทธิชนยคุสุดทา้ย
2046 รักอยา่รู้คลาย สุเทพ  วงศก์าํแหง
2051 รักคุณเขา้แลว้ สุเทพ  วงศก์าํแหง
2052 เพ่ือนอ้ง สุเทพ  วงศก์าํแหง
2059 ใกลเ้กลือกินด่าง สุเทพ  วงศก์าํแหง
2060 ไกลบา้น สุเทพ  วงศก์าํแหง
2064 ลูกกาํพร้า สุเทพ  วงศก์าํแหง
0034 ชายคาหวัใจ สุเทพ  วงศก์าํแหง
0035 นวลนอ้งนางไพร สุเทพ  วงศก์าํแหง
0036 นยันต์าฟ้า สุเทพ  วงศก์าํแหง
0037 นางอาย สุเทพ  วงศก์าํแหง
0038 กล่ินไมแ้ซมผม สุเทพ  วงศก์าํแหง



0039 ใกลเ้กลือกินด่าง สุเทพ  วงศก์าํแหง
0040 ฐานนัดรรัก สุเทพ  วงศก์าํแหง
0266 เพ่ือนอ้ง สุเทพ  วงศก์าํแหง
0267 รักอยา่รู้คลาย สุเทพ  วงศก์าํแหง
0268 ลูกกาํพร้า สุเทพ  วงศก์าํแหง
0270 เธอเป็นหวัใจของฉนั สุเทพ  วงศก์าํแหง
0271 ไกลบา้น สุเทพ  วงศก์าํแหง
0272 ราคาความคิดถึง สุเทพ  วงศก์าํแหง
0273 ธาราระทม สุเทพ  วงศก์าํแหง
0274 อยูเ่พ่ือความดี สุเทพ  วงศก์าํแหง
0275 คนึงนุช สุเทพ  วงศก์าํแหง
0276 พ่ีคอยเกอ้ สุเทพ  วงศก์าํแหง
0277 รักแท้ สุเทพ  วงศก์าํแหง
0278 สวรรคบ์นทราย สุเทพ  วงศก์าํแหง
0279 หมายแข สุเทพ  วงศก์าํแหง
0280 หวัหินไม่ส้ินทราย สุเทพ  วงศก์าํแหง
0281 โลกลวง สุเทพ  วงศก์าํแหง
0292 รักคุณเขา้แลว้ สุเทพ  วงศก์าํแหง
0293 เยย้ฟ้าทา้ดิน สุเทพ  วงศก์าํแหง
2045 มนตเ์มืองเหนือ สุเทพ วงศก์าํแหง
2047 เศรษฐีนํ้าตา สุเทพ วงศก์าํแหง
2048 ผูค้รองใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
2049 ลมจ๋า สุเทพ วงศก์าํแหง
2050 ชัว่ดีกลู็กแม่ สุเทพ วงศก์าํแหง
2053 เพียงคาํเดียว สุเทพ วงศก์าํแหง
2054 มนตรั์กฤดูร้อน สุเทพ วงศก์าํแหง
2055 คนลม้อยา่ขา้ม สุเทพ วงศก์าํแหง
2056 คอยก่อนคนดี สุเทพ วงศก์าํแหง
2057 เสียงกระซิบสัง่ สุเทพ วงศก์าํแหง
2058 กากีเหมือนดอกไม้ สุเทพ วงศก์าํแหง
2061 ใจพ่ี สุเทพ วงศก์าํแหง
2062 เทา่น้ีกต็รม สุเทพ วงศก์าํแหง
2063 ลืมผมเสียเถิด สุเทพ วงศก์าํแหง



2065 สายลมเหนือ สุเทพ วงศก์าํแหง
2066 อาลยัโตเกียว สุเทพ วงศก์าํแหง
0021 เพียงคาํเดียว สุเทพ วงศก์าํแหง
0022 ขอใจใหพ่ี้ สุเทพ วงศก์าํแหง
0023 มนตรั์กฤดูร้อน สุเทพ วงศก์าํแหง
0024 รอ สุเทพ วงศก์าํแหง
0025 ใจพ่ี สุเทพ วงศก์าํแหง
0026 เทพเจา้แห่งความระทม สุเทพ วงศก์าํแหง
0027 เทา่น้ีกต็รม สุเทพ วงศก์าํแหง
0028 ลืมผมเสียเถิด สุเทพ วงศก์าํแหง
0029 เศรษฐีนํ้าตา สุเทพ วงศก์าํแหง
0030 สัง่ฟ้าฝากดิน สุเทพ วงศก์าํแหง
0031 สายลมเหนือ สุเทพ วงศก์าํแหง
0032 เหมือนคนละฟากฟ้า สุเทพ วงศก์าํแหง
0033 อาลยัโตเกียว สุเทพ วงศก์าํแหง
0265 คนเดียวในดวงใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
0269 รังรักในจินตนาการ สุเทพ วงศก์าํแหง
0282 เงินเทา่นั้น สุเทพ วงศก์าํแหง
0283 คนพิการรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
0284 จงรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
0285 คน สุเทพ วงศก์าํแหง
0286 คนเดนคน สุเทพ วงศก์าํแหง
0287 บษุบาในฝัน สุเทพ วงศก์าํแหง
0288 หลงคอย สุเทพ วงศก์าํแหง
0289 กากีเหมือนดอกไม้ สุเทพ วงศก์าํแหง
0290 ลีลารัก สุเทพ วงศก์าํแหง
0291 บเุรงนองลัน่กลองรบ สุเทพ วงศก์าํแหง
0294 ก้ิงก่าไดท้อง สุเทพ วงศก์าํแหง
0485 บพุเพสนันิวาส สุเทพ วงศก์าํแหง
0486 คอยคู่ สุเทพ วงศก์าํแหง
0487 คืนใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
0488 เยือ่สวาทยงัไม่ส้ิน สุเทพ วงศก์าํแหง
0489 ดวงใจของพ่ี สุเทพ วงศก์าํแหง



0490 ราตรีประดบัดาว สุเทพ วงศก์าํแหง
0491 หวัใจมืด สุเทพ วงศก์าํแหง
0492 ดนตรีชีวิต สุเทพ วงศก์าํแหง
0493 ถ่ินไทย สุเทพ วงศก์าํแหง
0494 นกัแสดงบทเศร้า สุเทพ วงศก์าํแหง
0495 เพ่ือความรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
0496 ลูกสาวเจา้พระยา สุเทพ วงศก์าํแหง
0497 จาํเรียงรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
0498 ชัว่ลมปราณ สุเทพ วงศก์าํแหง
0499 แด่ดาวดวงเดียว สุเทพ วงศก์าํแหง
0500 ประทีปเหนือธารพิงค์ สุเทพ วงศก์าํแหง
0501 สาลิกาล้ินทอง สุเทพ วงศก์าํแหง
0502 คนลม้อยา่ขา้ม สุเทพ วงศก์าํแหง
0503 คอยก่อนคนดี สุเทพ วงศก์าํแหง
0504 ชัว่ดีกลู็กแม่ สุเทพ วงศก์าํแหง
0505 ผูค้รองใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
0506 มนตเ์มืองเหนือ สุเทพ วงศก์าํแหง
0507 เสียงกระซิบสัง่ สุเทพ วงศก์าํแหง
0508 ลมจ๋า สุเทพ วงศก์าํแหง
0509 คนใจดาํ สุเทพ วงศก์าํแหง
0510 กามเทพลวง สุเทพ วงศก์าํแหง
0511 สกัขีสมิหรา สุเทพ วงศก์าํแหง
0512 อยา่เอาความทกุขไ์ปทิง้ทะเล สุเทพ วงศก์าํแหง
0513 คนใจเดียว สุเทพ วงศก์าํแหง
0514 ไม่เคยใจร้าย สุเทพ วงศก์าํแหง
1424 โปรดรออีกปี สุเทพ วงศก์าํแหง
1425 ไม่มีเธอฉนักอ็ยูไ่ด้ สุเทพ วงศก์าํแหง
1426 เยน็วนัหน่ึง สุเทพ วงศก์าํแหง
1427 จงทาํดี สุเทพ วงศก์าํแหง
1428 จูบลา สุเทพ วงศก์าํแหง
1429 เจอคนรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1430 นางในฝัน สุเทพ วงศก์าํแหง
1431 นํ้าใจ สุเทพ วงศก์าํแหง



1432 บทเรียนชีวิต สุเทพ วงศก์าํแหง
1433 รักคา้งใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1434 หวัใจชา สุเทพ วงศก์าํแหง
1435 คืนหน่ึงในสงขลา สุเทพ วงศก์าํแหง
1436 ดวงจนัทร์-ในดวงใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1437 ท่ีแสนดีของฉนั สุเทพ วงศก์าํแหง
1438 นางบาป สุเทพ วงศก์าํแหง
1439 ไปสู่ความรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1440 ฝนชีวิต สุเทพ วงศก์าํแหง
1441 ร่มไม้ สุเทพ วงศก์าํแหง
1442 กงัหนัคอยลม สุเทพ วงศก์าํแหง
1443 เงารัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1444 ฉนัยงัเป็นโสด สุเทพ วงศก์าํแหง
1445 ฝันกลางวนั สุเทพ วงศก์าํแหง
1553 ม่านสวาท สุเทพ วงศก์าํแหง
1554 มายาใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1555 รักหน่ึงใจเดียว สุเทพ วงศก์าํแหง
1556 อธิษฐาน สุเทพ วงศก์าํแหง
1557 แอบรักนวล สุเทพ วงศก์าํแหง
1558 แกม้แดง สุเทพ วงศก์าํแหง
1559 ความรักกระพือปีก สุเทพ วงศก์าํแหง
1560 โคมทองส่องใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1561 แด่เธอ สุเทพ วงศก์าํแหง
1562 ตราจอง สุเทพ วงศก์าํแหง
1563 ทนหนาว สุเทพ วงศก์าํแหง
1564 พบแลว้ สุเทพ วงศก์าํแหง
1565 แรกพบ สุเทพ วงศก์าํแหง
1566 อยา่ห่วง สุเทพ วงศก์าํแหง
1567 คนพเนจร สุเทพ วงศก์าํแหง
1568 ความรักเหมือนควนับหุร่ี สุเทพ วงศก์าํแหง
1569 คนขาดรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1570 คนึงคู่ สุเทพ วงศก์าํแหง
1571 คอยชู้คู่ชม สุเทพ วงศก์าํแหง



1572 นิราศรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1655 ปริศนาสอนนอ้ง สุเทพ วงศก์าํแหง
1656 หลงรูป สุเทพ วงศก์าํแหง
1657 อยากรักคนท่ีไม่เคยรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1658 ท่ีรัก...ฉนัไม่มีความสุข สุเทพ วงศก์าํแหง
1659 บญัชาสวาท สุเทพ วงศก์าํแหง
1660 ศรัทธาพ่ียงัไม่ส้ิน สุเทพ วงศก์าํแหง
1661 ความรักในมือเธอ สุเทพ วงศก์าํแหง
1662 คิดถึงความรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1663 คืนนั้นพระจนัทร์ร้องไห้ สุเทพ วงศก์าํแหง
1664 เจ็บใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1665 บนัไดทองของความรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1666 พระจนัทร์เดือนกนัยา สุเทพ วงศก์าํแหง
1667 รอเงายิม้ สุเทพ วงศก์าํแหง
1668 รอยใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1669 รักสุดหวัใจ สุเทพ วงศก์าํแหง
1670 สะพานสายตา สุเทพ วงศก์าํแหง
1671 สาธุชน สุเทพ วงศก์าํแหง
1672 หากชีวิตผิดหวงั สุเทพ วงศก์าํแหง
1673 ตวักขูองกู สุเทพ วงศก์าํแหง
1674 นกันิยมไพร สุเทพ วงศก์าํแหง
1675 ปัญหาโลกแตก สุเทพ วงศก์าํแหง
1676 ฝันถึงเธอ สุเทพ วงศก์าํแหง
1677 ราชเทวี สุเทพ วงศก์าํแหง
1678 ความรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1679 ใจเธอใจฉนั สุเทพ วงศก์าํแหง
1680 ผมใช่หลายรัก สุเทพ วงศก์าํแหง
1681 เพ่ือเธอ เพ่ือเธอและเพ่ือเธอ สุเทพ วงศก์าํแหง
1682 หยดนํ้าผ้ึงปนยาพิษ สุเทพ วงศก์าํแหง
1683 อยา่เผลอ สุเทพ วงศก์าํแหง
1684 คืนรัง สุเทพ วงศก์าํแหง
1999 คลองวาฬ สุเทพ วงศก์าํแหง
1011 รักจริงนะ สุเทพ-รังษิยา



1012 รักฉนันานๆ สุเทพ-รังษิยา
1060 นกเขาคอยรัก สุเทพ-รังษิยา
1061 บทเรียนคืนวิวาห์ สุเทพ-รังษิยา
1062 คู่ทาษ สุเทพ-รังษิยา
1063 เพชรซ้ึง สุเทพ-รังษิยา
1064 วนัใหม่ สุเทพ-รังษิยา
1065 รักสลกัใจ สุเทพ-รังษิยา
1066 กระเซา้รัก สุเทพ-รุ่งฤดี
1067 คะนองรัก สุเทพ-รุ่งฤดี
1068 คืนพิศวาส สุเทพ-รุ่งฤดี
1069 จนัทรา-มาลี สุเทพ-รุ่งฤดี
1070 เห็นใจหรือยงั สุเทพ-รุ่งฤดี
1071 อยากรักคุณ สุเทพ-รุ่งฤดี
1072 ฝันรัก สุเทพ-รุ่งฤดี
2152 เธออยูไ่หน สุเทพ-สวลี
1013 เธออยูไ่หน สุเทพ-สวลี
1014 เท่ียวจกัรยาน สุเทพ-สวลี
0749 ผีเส้ือกบัดอกไม้ สุนารี  ราชสีมา
0750 เสียงกระซิบสัง่ สุนารี  ราชสีมา
0751 เหมนัตท่ี์ผา่นพน้ไป สุนารี  ราชสีมา
0752 นํ้าเซาะทราย สุนารี  ราชสีมา
0753 สายณัห์รัญจวน สุนารี  ราชสีมา
0754 ดัง่เมด็ทราย สุนารี  ราชสีมา
0755 ใครหนอ สุนารี  ราชสีมา
0756 รักซอ้น สุนารี  ราชสีมา
0757 ใจรัก สุนารี  ราชสีมา
0758 โกหกหนา้ตาย สุนารี  ราชสีมา
0759 รักขา้มขอบฟ้า สุนารี  ราชสีมา
0760 พะวงรัก สุนารี  ราชสีมา
0761 ถา้หวัใจฉนัมีปีก สุนารี  ราชสีมา
0762 วาสนาคนจน สุนารี  ราชสีมา
0763 รักสาํรอง สุนารี  ราชสีมา
0764 ชีวิตน้ีเพ่ือเธอ สุนารี  ราชสีมา



0765 รักท่ีหลุดลอย  สุนารี  ราชสีมา
0766 ทะเลไม่เคยหลบั สุนารี  ราชสีมา
0767 หนาวเน้ือ สุนารี  ราชสีมา
0768 คนร้อยเล่ห์ สุนารี  ราชสีมา
1819 เช็ดนํ้าตากบัอกฉนั สุนารี  ราชสีมา
1820 นํ้าตาตกใน สุนารี  ราชสีมา
1821 บพุเพสนันิวาส สุนารี  ราชสีมา
1822 ยากจะหกัใจลืม สุนารี  ราชสีมา
1823 ส่ิงสุดทา้ย สุนารี  ราชสีมา
1824 หวัใจสลาย สุนารี  ราชสีมา
0981 ความรักไม่รู้จบ สุนารี ราชสีมา
0982 ท่ีสุดของหวัใจ สุนารี ราชสีมา
0983 รักจากดวงใจ สุนารี ราชสีมา
0984 ครวญ สุนารี ราชสีมา
0985 พิษรัก สุนารี ราชสีมา
0986 รักในซีเมเจอร์ สุนารี ราชสีมา
0987 รักหนอรัก สุนารี ราชสีมา
0988 รักปักใจ สุนารี ราชสีมา
0989 แสนรัก สุนารี ราชสีมา
0990 เหมือนไม่เคย สุนารี ราชสีมา
0991 ให้ สุนารี ราชสีมา
0992 โอรั้ก สุนารี ราชสีมา
0993 ดวงใจในฝัน สุนารี ราชสีมา
0994 รักฉนันั้นเพ่ือเธอ สุนารี ราชสีมา
0995 รักฉนันานๆ สุนารี ราชสีมา
0996 รักเธอเสมอ สุนารี ราชสีมา
0997 รักเอย สุนารี ราชสีมา
0998 เกบ็รัก สุนารี ราชสีมา
0999 เพราะเรานั้นคู่กนั สุนารี ราชสีมา
1803 จงรัก สุนารี ราชสีมา
1804 ลมจ๋า สุนารี ราชสีมา
1805 นดัพบ สุนารี ราชสีมา
1806 รักคุณเขา้แลว้ สุนารี ราชสีมา



1807 ฟ้ามิอาจกั้น สุนารี ราชสีมา
1808 ดวงใจ สุนารี ราชสีมา
1809 จูบ สุนารี ราชสีมา
1810 บญัชารัก สุนารี ราชสีมา
1811 ลมรัก สุนารี ราชสีมา
1812 ผิดทางรัก สุนารี ราชสีมา
1813 ฝัน ฝัน สุนารี ราชสีมา
1814 จาํเลยรัก สุนารี ราชสีมา
1815 หยาดเพชร สุนารี ราชสีมา
1816 หน่ึงมิตรชิดใกล้ สุนารี ราชสีมา
1817 หนีรัก สุนารี ราชสีมา
1818 รอ สุนารี ราชสีมา
1289 คิดไปใจหาย สุวจัชยั สุทธิมา
1290 สุดเสียดาย สุวจัชยั สุทธิมา
1291 กล่ินเน้ือนาง สุวจัชยั สุทธิมา
1292 ราตรีระทม สุวจัชยั สุทธิมา
1293 เผลอใจ สุวจัชยั สุทธิมา
1294 เดือนเตือนรัก สุวจัชยั สุทธิมา
1295 เน้ือนวล สุวจัชยั สุทธิมา
1296 งามอนงค์ สุวจัชยั สุทธิมา
1297 จอมใจ สุวจัชยั สุทธิมา
1298 ออ้มอกนอ้งนาง สุวจัชยั สุทธิมา
1299 ห่วง สุวจัชยั สุทธิมา
1300 กลบัมาหาพ่ีเถิด สุวจัชยั สุทธิมา
1301 คนขายรสสวาท สุวจัชยั สุทธิมา
0769 เชียงรายรําลึก หงา คาราวาน
0770 วิญญาณในภาพถ่าย หงา คาราวาน
0771 ลุ่มเจา้พระยา หงา คาราวาน
0772 รักคร้ังแรก หงา คาราวาน
0773 หน่ึงมิตรชิดใกล้ หงา คาราวาน
0774 สญัญาใจ หงา คาราวาน
0775 แฟนฉนั หงา คาราวาน
0776 นางใจ หงา คาราวาน



0777 นางโลม หงา คาราวาน
0778 ทศันาจร หงา คาราวาน
0779 ชีวิตกบัความหวงั หงา คาราวาน
0780 ชาวดง หงา คาราวาน
0781 สวรรคปิ์ด หงา คาราวาน
0782 จากไปลอนดอน หงา คาราวาน
1825 โอรั้ก หงา คาราวาน
1826 หน่ึงในดวงใจ หงา คาราวาน
1827 รักกนัหนอ หงา คาราวาน
1828 ไม่มีวนัท่ีเราจะพรากจากกนั หงา คาราวาน
1829 ทะเลไม่เคยหลบั หงา คาราวาน
1830 หนาวเน้ือ หงา คาราวาน
1831 ลาํนาํรัก หงา คาราวาน
1832 คอยนอ้ง หงา คาราวาน
1833 ไหนว่าจะจาํ หงา คาราวาน
1834 ขาดเธอขาดใจ หงา คาราวาน
1835 ไปตามดวง หงา คาราวาน
1836 เป็นไปไม่ได้ หงา คาราวาน
1837 ทะเลเป่ียมรัก หงา คาราวาน
1838 ช่ืนรัก หงา คาราวาน
1950 กงัหนัสวาท หน่อย สกาวเดือน
1951 ศตัรูหวัใจ หน่อย สกาวเดือน
1952 สตรีท่ีโลกลืม หน่อย สกาวเดือน
1953 เม่ือนํ้าตาเป็นยาพิษ หน่อย สกาวเดือน
1954 ไฟเสน่หา หน่อย สกาวเดือน
1955 ตราบาป หน่อย สกาวเดือน
1956 ผูช้ายรักไม่จริง หน่อย สกาวเดือน
1957 ไม่อ่ิมรัก หน่อย สกาวเดือน
1958 แลว้เราจะรักกนัไดอ้ยา่งไร หน่อย สกาวเดือน
1959 มารักกนัใหม่ หน่อย สกาวเดือน
1960 รักคุณออกอยา่งน้ี หน่อย สกาวเดือน
1961 รักปักใจ หน่อย สกาวเดือน
1962 อยา่มารักฉนัเลย หน่อย สกาวเดือน



1839 ดัง่นกเจ็บ อว้น ไฟลท์ 787
1840 แอบรักเขา อว้น ไฟลท์ 787
1841 อายฟ้าดิน อว้น ไฟลท์ 787
1842 ความรัก อว้น ไฟลท์ 787
1843 วิญญาณในภาพถ่าย อว้น ไฟลท์ 787
1844 รักตรึงใจ อว้น ไฟลท์ 787
1845 แม่ยอดรัก อว้น ไฟลท์ 787
1846 เพญ็โสภา อว้น ไฟลท์ 787
1847 รักคุณเขา้แลว้ อว้น ไฟลท์ 787
1848 หายใจเป็นเธอ อว้น ไฟลท์ 787
1849 ขอใจใหพ่ี้ อว้น ไฟลท์ 787
1850 คนจะรักกนั อว้น ไฟลท์ 787
1851 คุณจะงอนมากไปแลว้ อว้น ไฟลท์ 787
1852 งอ้เพราะรัก อว้น ไฟลท์ 787
1853 ดวงใจกระซิบรัก อว้น ไฟลท์ 787
1854 ทาํบญุดว้ยอะไร อว้น ไฟลท์ 787
1855 บญัชารัก อว้น ไฟลท์ 787
1856 บาดหวัใจ อว้น ไฟลท์ 787
1857 รอยรักรอยเลบ็ อว้น ไฟลท์ 787
1858 ไหนว่าจะจาํ อว้น ไฟลท์ 787
1859 ครวญ อว้น ไฟลท์ 787
1860 คาํสุดทา้ย อว้น ไฟลท์ 787
1861 คิดอยูเ่หมือนกนั อว้น ไฟลท์ 787
1862 เทา่น้ีกต็รม อว้น ไฟลท์ 787
1863 ในโลกแห่งความฝัน อว้น ไฟลท์ 787
1864 เพอ้ อว้น ไฟลท์ 787
1865 ลมรัก อว้น ไฟลท์ 787
1866 นํ้าตาแสงใต้ อว้น ไฟลท์ 787
2168 ความรักเจา้ขา ออ้ยใจ วไลพรรณ
1354 ผูช้ายรักไม่จริง ออ้ยใจ วไลพรรณ
1355 ความรักเจา้ขา ออ้ยใจ วไลพรรณ
1356 ดวงใจไร้ค่า ออ้ยใจ วไลพรรณ
1357 คนใหม่ ออ้ยใจ วไลพรรณ



1358 เพ่ือนใจ ออ้ยใจ วไลพรรณ
1359 สวรรคด์วงใจ ออ้ยใจ วไลพรรณ
1360 อยา่ลวงใจ ออ้ยใจ วไลพรรณ
1361 บางพงั ออ้ยใจ วไลพรรณ
2153 นกเขาคูรัก ออ้ยใจ-ศกัดา
2154 บทเรียนก่อนวิวาห์ ออ้ยใจ-ศกัดา
1020 นกเขาคูรัก ออ้ยใจ-ศกัดา
1021 บทเรียนก่อนวิวาห์ ออ้ยใจ-ศกัดา
1022 สุริยนั-จนัทรา ออ้ยใจ-ศกัดา
2172 ละครบทเศร้า องัศณา ชา้งเศวต
0817 เกลียดคนสวย องัศณา ชา้งเศวต
0818 ชีวิตคนดาํ องัศณา ชา้งเศวต
0819 ขา้วนอกนา องัศณา ชา้งเศวต
0820 คู่กรรม องัศณา ชา้งเศวต
0822 กลกามแห่งความรัก องัศณา ชา้งเศวต
0823 คุณหญิงนอกทาํเนียบ องัศณา ชา้งเศวต
0824 ทดัดาวบษุยา องัศณา ชา้งเศวต
0825 เปลวไฟในดวงดาว องัศณา ชา้งเศวต
0826 ประกายรักในดวงตา องัศณา ชา้งเศวต
0829 ลมสวาท องัศณา ชา้งเศวต
0830 ลืมเสียเถิด องัศณา ชา้งเศวต
0831 รักท่ีอยากลืม องัศณา ชา้งเศวต
0832 ละครบทเศร้า องัศณา ชา้งเศวต
0833 ฝ่ังหวัใจ องัศณา ชา้งเศวต
0834 รอเธอ องัศณา ชา้งเศวต
0835 ความในใจ องัศณา ชา้งเศวต
0837 รักเธอเสมอ องัศณา ชา้งเศวต
0838 ส่วนเกิน องัศณา ชา้งเศวต
0839 หางเคร่ือง องัศณา ชา้งเศวต
0821 บา้นทรายทอง องัศณา ชา้งเศวต 
0827 กหุลาบร่วง องัศณา ชา้งเศวต 
0828 ร้อยชู้ไม่สู้เมีย องัศณา ชา้งเศวต 
0836 อยากจะรักสกัคร้ัง องัศณา ชา้งเศวต 



2178 เอาความทกุขไ์ปทิง้ทะเล อญัชุลีย ์บวัแกว้
2179 คิดจะปลูกตน้รักอีกกอ อญัชุลีย ์บวัแกว้
2180 พรุ่งน้ีฉนัจะรักเธอจนตาย อญัชุลีย ์บวัแกว้
2181 ฤทธ์ิกามเทพ อญัชุลีย ์บวัแกว้
2182 หวัหินส้ินมนตรั์ก อญัชุลีย ์บวัแกว้
2184 หนามชีวิต อญัชุลีย ์บวัแกว้
2185 ฉนัไปคา้งคืนท่ีไหนไม่ได้ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0904 ฉนัรักผวัเขา อญัชุลีย ์บวัแกว้
0905 ถา้ฉนัจะรัก อญัชุลีย ์บวัแกว้
0906 หนาวตกั อญัชุลีย ์บวัแกว้
0907 ไฟรัก อญัชุลีย ์บวัแกว้
0908 รักน้ีสีดาํ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0909 บาดทะยกัหวัใจ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0910 รอ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0911 ฤทธ์ิกามเทพ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0912 ส้ินสวาท อญัชุลีย ์บวัแกว้
0913 หน้ีรัก อญัชุลีย ์บวัแกว้
0914 หวัหินส้ินมนตรั์ก อญัชุลีย ์บวัแกว้
0915 อาลยัรัก อญัชุลีย ์บวัแกว้
0916 ฉงน อญัชุลีย ์บวัแกว้
0917 ถา้หวัใจฉนัมีปีก อญัชุลีย ์บวัแกว้
0918 บาดหวัใจ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0919 ให้ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0920 ยงัคอย อญัชุลีย ์บวัแกว้
0921 ท่ีแลว้มาคิดว่าเป็นทาน อญัชุลีย ์บวัแกว้
0922 ฉนัไปคา้งคืนท่ีไหนไม่ได้ อญัชุลีย ์บวัแกว้
0923 ใครกไ็ดถ้า้รักฉนัจริง อญัชุลีย ์บวัแกว้
1783 หน่ึงในร้อย อญัชุลีย ์บวัแกว้
1784 หน่ึงมิตรชิดใกล้ อญัชุลีย ์บวัแกว้
1785 รอยมลทิน อญัชุลีย ์บวัแกว้
1786 ปล่อยฉนัไป อญัชุลีย ์บวัแกว้
1787 หนามชีวิต อญัชุลีย ์บวัแกว้
1788 ความรักไม่รู้จบ อญัชุลีย ์บวัแกว้



1789 เอาความทกุขไ์ปทิง้ทะเล อญัชุลีย ์บวัแกว้
1790 เกบ็รัก อญัชุลีย ์บวัแกว้
1791 ลืมแลว้หรือสญัญา อญัชุลีย ์บวัแกว้
1792 กามเทพโกหก อญัชุลีย ์บวัแกว้
1793 นิยายรักของฉนั อญัชุลีย ์บวัแกว้
1794 เปลืองตวัเปลืองใจ อญัชุลีย ์บวัแกว้
1795 ยิง่กว่าฆาตกร อญัชุลีย ์บวัแกว้
1796 โพระดก อญัชุลีย ์บวัแกว้
1797 เหมือนเป็นส่วนเกิน อญัชุลีย ์บวัแกว้
1798 กลวัจะซํ้ารอยเดิม อญัชุลีย ์บวัแกว้
1799 จูบ อญัชุลีย ์บวัแกว้
1800 รักฉนันานๆ อญัชุลีย ์บวัแกว้
1801 คิดจะปลูกตน้รักอีกกอ อญัชุลีย ์บวัแกว้
1802 พรุ่งน้ีฉนัจะรักเธอจนตาย อญัชุลีย ์บวัแกว้
2183 ให้ อิสริยา คูประเสริฐ
1963 ดอกไมใ้หคุ้ณ อิสริยา คูประเสริฐ
1964 ฉํ่ารัก อิสริยา คูประเสริฐ
1965 เตม็ใจให้ อิสริยา คูประเสริฐ
1966 ป่านฉะน้ี อิสริยา คูประเสริฐ
1967 เพราะฉะนั้นจึงรักกนัเช่นฉะน้ี อิสริยา คูประเสริฐ
1968 รอยรักรอยสลาย อิสริยา คูประเสริฐ
1969 สายเกินไป อิสริยา คูประเสริฐ
1970 ให้ อิสริยา คูประเสริฐ
1971 อยากกลบับา้น อิสริยา คูประเสริฐ
1972 ขาดการติดต่อ อิสริยา คูประเสริฐ 
1973 คิดถึง อิสริยา คูประเสริฐ 
1974 ปล่อยมือฉนั อิสริยา คูประเสริฐ 
1975 อยา่เห็นกนัดีกว่า อิสริยา คูประเสริฐ 
0345 วิญญาณในภาพถ่าย อุมาพร บวัผ้ึง
0346 วิหคเหิรลม อุมาพร บวัผ้ึง
0347 หนามชีวิต อุมาพร บวัผ้ึง
0348 ให้ อุมาพร บวัผ้ึง
0349 ส้ินหวงั อุมาพร บวัผ้ึง



0350 เสียงครวญจากดวงใจ อุมาพร บวัผ้ึง
0351 ร้อยล้ินพนัคาํ อุมาพร บวัผ้ึง
0352 จาํเลยรัก อุมาพร บวัผ้ึง
0353 ความรักเจา้ขา อุมาพร บวัผ้ึง
0354 เกมส์เสน่หา อุมาพร บวัผ้ึง
0355 จบักระแต อุมาพร บวัผ้ึง
0356 ตาฝัน อุมาพร บวัผ้ึง
0357 เพราะรักจึงหวง อุมาพร บวัผ้ึง
0358 คิดถึงเธอมาก อุมาพร บวัผ้ึง
1519 โชคดีพรุ่งน้ีท่ีรัก อุมาพร บวัผ้ึง
1520 นํ้าตาสาวดอกคาํใต้ อุมาพร บวัผ้ึง
1521 ปิดตายประตูใจ อุมาพร บวัผ้ึง
1522 พา่ยรัก อุมาพร บวัผ้ึง
1523 ภาพในฝัน อุมาพร บวัผ้ึง
1524 มนตรั์กแทงโก้ อุมาพร บวัผ้ึง
1525 รอรัก อุมาพร บวัผ้ึง
1526 วสนัตส์วาท อุมาพร บวัผ้ึง
1527 หวัน่รัก อุมาพร บวัผ้ึง
1528 อารมณ์วยัรุ่น อุมาพร บวัผ้ึง
1529 ค่าไถ่หวัใจ อุมาพร บวัผ้ึง
1530 รักคนผิด อุมาพร บวัผ้ึง
1531 รักประเด๋ียวเดียว อุมาพร บวัผ้ึง
1532 อีกสามวนั อุมาพร บวัผ้ึง

หมายเหตุ: เพลงท่ี 2001 - 2200 เป็นดนตรีฝึกร้อง


