รหัส
0544
0343
0074
1883
1455
1736
1066
0730
1575
1124
0463
1698
1461
0189
0822
0807
1300
2036
0007
0573
1169
0565
1798
1073
1372
2190
0732
2197
0737
0332
1291
0331

ชื่ อเพลง
ก.เอ๋ ย ก.ไก่
ก็งามอย่างนี้
กฎแห่งกรรม
กฎแห่งกรรม
ก้มหน้าดูดิน
กรรมลิขิต
กระเซ้ารัก
กระต๊อบข้างตึก
กระต่ายตรมจันทร์
กระท่อมชาวไร่
กระท่อมวิปโยค
กระแสรัก
ก็รักนี่นะ
กลกามแห่งความรัก
กลกามแห่งความรัก
กล้วยไม้
กลับมาหาพี่เถิด
กลับหมอน
กลับหมอน
กลับอีสาน
กลัว
กลัวคุณไม่รักจริ ง
กลัวจะซํ้ารอยเดิม
กลัวหนาว
กลิ่นกายนาง
กลิ่นเกล้า
กลิ่นเกล้า
กลิ่นโคลนสาปควาย
กลิ่นโคลนสาปควาย
กลิ่นเนื้อนวลนาง
กลิ่นเนื้อนาง
กลิ่นปาหนัน

ศิลปิ น
ดาวใจ ไพจิตร
ชรัมภ์ เทพชัย
สวลี ผกาพันธุ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ธานินทร์ อินทรเทพ
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
ดอน สอนระเบียบ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
อังศณา ช้างเศวต
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
รวงทอง ทองลัน่ ธม
เพียงพิศ ศิริวิไล
ศรวณี โพธิเทศ
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
จินตนา-ทนงศักดิ์
ศักดา อิทธิชยั
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ชรัมภ์ เทพชัย
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
ชรัมภ์ เทพชัย

0038
0418
1984
1737
1602
0801
1447
0526
1878
1738
1442
1182
1950
1131
2058
0289
0797
1792
0575
0510
1642
0879
0294
0893
0048
1103
2132
0451
2133
0452
2124
0443
1393

กลิ่นไม้แซมผม
กลิ่นไม้รัก
กลิ่นรํ่า
กลิ่นสายหยุด
กลุม้ ใจจริ ง
กว๊านพะเยา
กอดปื น
ก่อนสิ้นแสงตะวัน
ก่อนสิ้นแสงตะวัน
กังวาลซอ
กังหันคอยลม
กังหันรัก
กังหันสวาท
กังหันอารมณ์
กากีเหมือนดอกไม้
กากีเหมือนดอกไม้
กากีเหมือนดอกไม้
กามเทพโกหก
กามเทพเจ้าขา
กามเทพลวง
กามเทพอกหัก
กําลังใจ
กิ้งก่าได้ทอง
กิ่งดอกฟ้ า
กินรี เล่นนํ้า
กุญแจทอง
กุสุมายอดรัก
กุสุมายอดรัก
กุสุมาวอนสวาท
กุสุมาวอนสวาท
กุสุมาอธิษฐาน
กุสุมาอธิษฐาน
กุหลาบงาม

สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
วิระ บํารุ งศรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
2 สาวฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
เพียงพิศ ศิริวิไล
หน่อย สกาวเดือน
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
วิระ บํารุ งศรี
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
Isn't
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สมบัติ เมทะนี
สมบัติ เมทะนี
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ศรี สุดา เริ งใจ

0086
0827
1280
0552
0998
1790
1869
0354
0817
2019
0390
0947
2105
1111
0362
1640
0653
1256
0894
1448
1714
0050
2087
0306
1558
1536
0644
0758
2059
0039
2060
0271
0794

กุหลาบในมือเธอ
กุหลาบร่ วง
กุหลาบรัก
เก็บใจไว้เถิด
เก็บรัก
เก็บรัก
เก็บรัก
เกมส์เสน่หา
เกลียดคนสวย
เกลียดคุณเข้ากระดูก
เกลียดคุณเข้ากระดูก
เกลียดคุณเข้ากระดูก
เกลียดใจ
เกลียดใจ
เกลียดหัวใจ
เกลียดหัวใจ
เกาะแก้วพิสดาร
เกาะลอย
เกาะสวรรค์
เกิดเป็ นบัว
เกิดเป็ นหญิงยากยิง่
เกิดมาพึ่งกัน
เกิดมาเพื่อรักคุณ
เกิดมาเพื่อรักคุณ
แก้มแดง
แก้วกลางดิน
แกะเจ้าเล่ห์
โกหกหน้าตาย
ใกล้เกลือกินด่าง
ใกล้เกลือกินด่าง
ไกลบ้าน
ไกลบ้าน
ไกลบ้าน

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
อังศณา ช้างเศวต
ลินจง บุนนากริ นทร์
ดาวใจ ไพจิตร
สุ นารี ราชสี มา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
อุมาพร บัวผึ้ง
อังศณา ช้างเศวต
2 สาวฮอทเปปเปอร์
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
จิตติมา เจือใจ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชาตรี
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
Isn't
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
Isn't
สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
วิระ บํารุ งศรี

1127
2130
0543
2038
0011
2189
0733
0719
0808
1467
1315
1005
0551
0410
1511
0389
2044
0012
0022
1849
0229
1205
0979
1383
1686
1590
1236
1378
1159
0045
1761
1327
0371

ขนิษฐา
ขยี้รัก
ขยี้รัก
ขวัญกระเจิง
ขวัญกระเจิง
ขวัญใจคนจน
ขวัญใจคนจน
ขวัญใจโคราช
ขวัญเรี ยม
ขอครั้งสุ ดท้าย
ของขวัญวันรัก
ของเธอคนเดียว
ขอโง่ดีกว่า
ขอใจ
ขอใจสู่ชายแดน
ขอใจให้นอ้ ง
ขอใจให้พี่
ขอใจให้พี่
ขอใจให้พี่
ขอใจให้พี่
ขอดูใจพี่
ขอบคุณ
ขอบฟ้ า
ขอปันรัก
ขอเพียงแต่รัก
ขอเพียงนํ้าตา
ขอรัก
ขอรักคืนเรื อน
ขอเวลา
ขออภัย
ขออภัย
ขังหัวใจ
ขาดการติดต่อ

ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ดอน สอนระเบียบ
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
ธานินทร์ อินทรเทพ
รังษิยา บรรณากร
ชริ นทร์-ลินจง
ดาวใจ ไพจิตร
สวลี ผกาพันธุ์
ชรัมภ์ เทพชัย
เพียงพิศ ศิริวิไล
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
อ้วน ไฟล์ท 787
จินตนา สุขสถิตย์
ศรวณี โพธิเทศ
มณี นุช เสมรสุต
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชรัมภ์ เทพชัย
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Hot Pepper Singers
มนตรี สี หเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล

0939
1972
0043
1976
0895
1834
1977
1193
0681
2033
0004
0537
0433
0434
0811
1985
0819
0576
1074
1702
1978
2022
0927
1214
0571
1449
1016
0656
1537
0203
0285
1889
1183

ขาดการติดต่อ
ขาดการติดต่อ
ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
ขาดเธอ
ขาดเธอขาดใจ
ขาดเธอขาดใจ
ขาดเธอฉันเฉยๆ
ขาดเธอดังขาดใจ
ข้ามขอบฟ้ า
ข้ามขอบฟ้ า
ข้ามขอบฟ้ า
ขายความฝัน
ขายดวงใจ
ข้าวคอยฝน
ข้าวคอยฝน
ข้าวนอกนา
ขึ้นชื่ อว่าผูช้ าย
เข็ดความหลัง
เข็ดไปจนตาย
เขมรไล่ควาย
เขา
เขา
เขาโกรธตัว
เขาชื่ ออะไร
เขียวคลื่น
แขกสาหร่ าย
โขงสวาท
คงคาชีวิต
คงมีวนั
คน
คน
คนขาดเมตตา

2 สาวฮอทเปปเปอร์
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
Isn't
หงา คาราวาน
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
ศรวณี โพธิเทศ
เศรษฐา ศิระฉายา
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
บุษยา รังสี
บุษยา รังสี
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
อังศณา ช้างเศวต
รวงทอง ทองลัน่ ธม
จินตนา - มนตรี
สวลี ผกาพันธุ์
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
2 สาวฮอทเปปเปอร์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ดาวใจ ไพจิตร
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ธานินทร์ อินทรเทพ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ - พูลศรี เจริ ญพงษ์
ชาตรี
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ศรวณี โพธิเทศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
เพียงพิศ ศิริวิไล

1339
1569
1167
1301
1713
1935
0594
1850
0634
1097
0065
0509
0938
0400
0513
0338
0251
0580
1646
0399
1931
1377
1184
1168
1468
0286
0238
0265
0051
0635
0250
1567
0283

คนขาดรัก
คนขาดรัก
คนขายใจ
คนขายรสสวาท
คนขายสัญญารัก
คนจน-คนเดน
คนจนเจ้าเก่า
คนจะรักกัน
คนใจแข็ง
คนใจซื่ออยูท่ ี่ไหน
คนใจดํา
คนใจดํา
คนใจดํา
คนใจดี
คนใจเดียว
คนใจเดียวที่รัก
คนใจน้อย
คนใจผวา
คนใจมาร
คนใจร้าย
คนใจร้าว
คนใจลอย
คนใจเหงา
คนชํ้าของคนกลางคืน
คนดีของฉัน
คนเดนคน
คนเดียวคือเธอ
คนเดียวในดวงใจ
คนธรรพ์รําพึง
คนผ่านโลก
คนพเนจร
คนพเนจร
คนพิการรัก

สามารถ บริ บรู ณ์เวช
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ดอน สอนระเบียบ
ธานินทร์ อินทรเทพ
อ้วน ไฟล์ท 787
The Impossibles
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชรัมภ์ เทพชัย
ชริ นทร์ นันทนาคร
รวงทอง ทองลัน่ ธม
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สวลี ผกาพันธุ์
ดอน สอนระเบียบ
ศักดา อิทธิชยั
เพียงพิศ ศิริวิไล
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Impossibles
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง

1206
0645
1512
0968
2005
0606
0768
2117
1100
2055
2123
2192
0502
0546
0738
1634
1591
1209
1715
1143
1314
1237
1210
1185
1306
0370
1879
0421
0680
1186
1357
1570
1132

คนพิการรัก
คนมีบาป
คนรวยรัก
คนรอ
คนร้อยเล่ห์
คนร้อยเล่ห์
คนร้อยเล่ห์
คนรักลวง
คนรักลวง
คนล้มอย่าข้าม
คนล้มอย่าข้าม
คนล้มอย่าข้าม
คนล้มอย่าข้าม
คนล้มอย่าข้าม
คนล้มอย่าข้าม
คนลองรัก
คนละฝั่งฝัน
คนเลวของเธอ
คนแล้วคนเล่า
คนสวยหาง่าย
คนสองใจ
คนสองรัก
คนเสเพล
คนหน้าซื่อ
คนหลอกคน
คนหลายใจ
คนหลายใจ
คนหลายใจที่รัก
คนห่างบ้าน
คนเห็นแก่ตวั
คนใหม่
คนึงคู่
คนึงถึง

ดาวใจ ไพจิตร
Isn't
ชรัมภ์ เทพชัย
มณี นุช เสมรสุต
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ดาวใจ ไพจิตร
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ดาวใจ ไพจิตร
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
รังษิยา บรรณากร
ชรัมภ์ เทพชัย
ดาวใจ ไพจิตร
เพียงพิศ ศิริวิไล
รังษิยา บรรณากร
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
บุษยา รังสี
มณี นุช เสมรสุต
เพียงพิศ ศิริวิไล
อ้อยใจ วไลพรรณ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ

1774
0275
0984
1859
1490
0333
0703
1999
0609
2106
1099
1226
0217
1986
0577
1916
2014
0845
0363
1643
0259
1308
0726
0835
1222
1996
1653
1000
1678
1842
1559
1462
0689

คนึงถึง
คนึงนุช
ครวญ
ครวญ
ครั้งเดียวไม่เคยพอ
ครั้งหนึ่ง
ครัวอาภัพ
คลองวาฬ
คลางแคลง
คล้ายเธอกอด
คล้ายเธอกอด
คล้ายเธอกอด
คลีนิคหัวใจ
คลื่นกระทบฝั่ง
คลื่นซบหาด
คลื่นซัด
คลื่นรัก
คลื่นรัก
ควันมายา
ความกรุ ณา
ความจริ งใจ
ความเจ็บปวดที่ไม่อยากจาก
ความชํ้าของชาย
ความในใจ
ความผิดที่เกินอภัย
ความฝันอันสูงสุด
ความพ่ายแพ้
ความรัก
ความรัก
ความรัก
ความรักกระพือปี ก
ความรักกับเงิน
ความรักครั้งสุดท้าย

The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ นารี ราชสี มา
อ้วน ไฟล์ท 787
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
วินยั พันธุรักษ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Hot Pepper Singers
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
ศรวณี โพธิเทศ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
เศรษฐา ศิระฉายา
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
จิตติมา เจือใจ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชริ นทร์ นันทนาคร
รังษิยา บรรณากร
ดอน สอนระเบียบ
อังศณา ช้างเศวต
ดาวใจ ไพจิตร
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ป้ อม ออโต้บาห์น - สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
อ้วน ไฟล์ท 787
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา

1107
1758
1096
2168
0353
1355
1661
0981
1788
1983
0648
1568
0422
0850
1576
0798
0317
0386
0928
2056
0213
0503
1687
0486
0872
1571
0654
0952
1326
1603
1832
0539
0059

ความรักครั้งสุดท้าย
ความรักครั้งสุดท้าย
ความรักคับอก
ความรักเจ้าขา
ความรักเจ้าขา
ความรักเจ้าขา
ความรักในมือเธอ
ความรักไม่รู้จบ
ความรักไม่รู้จบ
ความรักไม่รู้จบ
ความรักสําคัญที่ใจ
ความรักเหมือนควันบุหรี่
ความรักเหมือนสายลม
ความสุขนิรันดร์
ความหลังสี ทอง
ค่อนคืน
คอย
คอย
คอย
คอยก่อนคนดี
คอยก่อนคนดี
คอยก่อนคนดี
คอยก่อนความรัก
คอยคู่
คอยคู่
คอยชู้คู่ชม
คอยต่อไป
คอยเธอ
คอยเธอคืน
คอยเธอคืน
คอยน้อง
คอยพี่
คอยพี่ก่อน

รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Hot Pepper Singers
สวลี ผกาพันธุ์
อ้อยใจ วไลพรรณ
อุมาพร บัวผึ้ง
อ้อยใจ วไลพรรณ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ นารี ราชสี มา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
Isn't (หญิงขับร้ อง)
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
บุษยา รังสี
The Hot Pepper Singers
ธานินทร์ อินทรเทพ
วิระ บํารุ งศรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรวณี โพธิเทศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Impossibles
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชาตรี
มณี นุช เสมรสุต
มนตรี สี หเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
หงา คาราวาน
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ

2021
0929
2004
0604
1688
1067
1992
0712
1215
1529
1255
2098
2195
0046
0731
0405
0784
1739
0615
2088
0600
0595
0244
1335
1781
0892
1860
2085
0307
2179
0094
0946
1782

คอยรักคืน
คอยรักคืน
คอยวันจะได้เจอ
คอยวันจะได้เจอ
คอยวันสุ ขใจ
คะนองรัก
คะนึงรัก
คันใจ
คางคกอยากขึ้นวอ
ค่าไถ่หวั ใจ
ค่านํ้าใจ
ค่านํ้านม
ค่านํ้านม
ค่านํ้านม
ค่านํ้านม
คําของชาย
คําเขาลือ
คําแจ้งความ
คําพยากรณ์
คําพรจากคนจน
คําพรจากคนจน
คําพรจากเพื่อนเก่า
คํามัน่ สัญญา
คํามัน่ สัญญา
คํามัน่ สัญญา
คําสุ ดท้าย
คําสุ ดท้าย
คํ่าไหนนอนนัน่
คํ่าไหนนอนนัน่
คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ
คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ
คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ
คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ

2 สาวฮอทเปปเปอร์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
วินยั พันธุรักษ์
ดาวใจ ไพจิตร
อุมาพร บัวผึ้ง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ธานินทร์ อินทรเทพ
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
สวลี ผกาพันธุ์
วิระ บํารุ งศรี
จินตนา สุขสถิตย์
The Hot Pepper Singers
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
The Sugar Chorus
The Sugar Chorus
อ้วน ไฟล์ท 787
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
The Sugar Chorus

1801
1991
2024
0201
0942
0219
0667
1765
1973
1191
1662
1477
1412
0202
0799
0358
0214
1199
0230
1289
2035
0005
1390
1861
0403
0303
0873
0578
0487
0695
1363
0180
1720

คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ
คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ
คิดดีแล้วหรื อ
คิดดีแล้วหรื อ
คิดดีแล้วหรื อ
คิดถึง
คิดถึง
คิดถึง
คิดถึง
คิดถึงความรัก
คิดถึงความรัก
คิดถึงคุณ เกลียดคุณ ร้ องไห้เพราะคุณ
คิดถึงเธอ
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
คิดถึงเธอมาก
คิดถึงนํ้าตา
คิดถึงพ่อ
คิดไปใจหาย
คิดไปใจหาย
คิดไม่ถึง
คิดไม่ถึง
คิดไม่ผิด
คิดอยูเ่ หมือนกัน
คิมหันต์ที่สนั ทราย
คิมหันต์พิศวาส
คีรีบนู บิน
คืนคลื่นครวญ
คืนใจ
คืนเดือนมืด
คืนเดือนมืด
คืนทรมาน
คืนที่เธอจาก

อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ศรวณี โพธิเทศ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
มณี นุช เสมรสุต
The Sugar Chorus
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
เพียงพิศ ศิริวิไล
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชริ นทร์ นันทนาคร
ศรวณี โพธิเทศ
วิระ บํารุ งศรี
อุมาพร บัวผึ้ง
ศรวณี โพธิเทศ
ศรวณี โพธิเทศ
จินตนา สุขสถิตย์
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
ศรี สุดา เริ งใจ
อ้วน ไฟล์ท 787
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Impossibles
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
เศรษฐา ศิระฉายา
ศักดา อิทธิชยั
ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส

1128
1663
0325
1369
1499
0616
1939
1068
0464
1684
1087
0223
1766
1435
0806
2107
0519
0419
1631
1211
1851
0871
0823
1399
0820
0429
2165
1032
1062
1178
0542
1949
1604

คืนนั้น
คืนนั้นพระจันทร์ ร้องไห้
คืนนี้พี่คอยเจ้า
คืนนี้พี่เหงา
คืนนี้ไม่มีเธอ
คืนฝนตก
คืนฝนตก
คืนพิศวาส
คืนพี่ครวญ
คืนรัง
คืนรังรัก
คืนหนึ่ง
คืนหนึ่ง
คืนหนึ่งในสงขลา
คืนหนึ่งยังจํา
คืนแห่งความหวาน
คืนแห่งความหวาน
คุณของแม่โพสพ
คุณคงวิเศษ
คุณคนเดียว
คุณจะงอนมากไปแล้ว
คุณไม่วิเศษ
คุณหญิงนอกทําเนียบ
คู่กรณี คดีน้ าํ ตา
คู่กรรม
คู่ชงั
คู่ชื่น
คู่ชื่น
คู่ทาษ
คู่ฝัน
คู่รัก
คู่รัก
แค้นรัก

ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชรัมภ์ เทพชัย
ศักดา อิทธิชยั
ชรัมภ์ เทพชัย
The Hot Pepper Singers
ไฟล์ท 787
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
จินตนา สุขสถิตย์
The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
วิระ บํารุ งศรี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
อ้วน ไฟล์ท 787
The Impossibles
อังศณา ช้างเศวต
พรเทพ เทพรัตน์
อังศณา ช้างเศวต
บุษยา รังสี
สามารถ-ดาวใจ
สามารถ-ดาวใจ
สุ เทพ-รังษิยา
เพียงพิศ ศิริวิไล
ดาวใจ ไพจิตร
ไฟล์ท 787
ธานินทร์ อินทรเทพ

0122
0629
1618
1560
0693
0800
1364
1689
0137
0923
0940
0969
0423
1133
0547
0666
0709
1373
0755
1767
0745
0095
0579
1249
1500
1852
2162
1023
1296
0659
2121
0096
0165

แค่รอ
โคบาลไทย
โคมดับที่ปลายทาง
โคมทองส่องใจ
โคมทองแห่งชีวิต
โคมทองแห่งชีวิต
โคมทองแห่งชีวิต
ใครก็ได้
ใครก็ได้ถา้ รักฉันจริ ง
ใครก็ได้ถา้ รักฉันจริ ง
ใครก็ได้ถา้ รักฉันจริ ง
ใครก็รู้
ใครเขารักเธอ
ใครเคยอยูค่ ้ าํ ฟ้ า
ใครจะทนได้
ใครจะทําไม
ใครทําเฉยเมยฉันก่อน
ใครแทนพี่
ใครหนอ
ใครหนอ
ใครหนอใคร
ใครเอ่ย
ฆ่าฉันเถิดถ้าไม่รัก
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
งอนแต่พองาม
ง้อเพราะรัก
ง้อรัก
ง้อรัก
งามอนงค์
ง่ายมาก
เงาไม้
เงาไม้
เงาไม้

ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
The Impossibles
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
เศรษฐา ศิระฉายา
วิระ บํารุ งศรี
ศักดา อิทธิชยั
สวลี ผกาพันธุ์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
มณี นุช เสมรสุต
บุษยา รังสี
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
มณี นุช เสมรสุต
วินยั พันธุรักษ์
ศักดา อิทธิชยั
สุ นารี ราชสี มา
The Sugar Chorus
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ชรัมภ์ เทพชัย
อ้วน ไฟล์ท 787
จินตนา-ทนงศักดิ์
จินตนา-ทนงศักดิ์
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
ชาตรี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส

1443
0282
1427
2077
0080
0113
0284
1803
1870
1619
1922
1904
0140
0344
0550
0058
2131
0541
1297
2138
0453
0860
0224
1872
1343
0743
1513
1257
1212
0339
1196
0477
1088

เงารัก
เงินเท่านั้น
จงทําดี
จงเป็ นสุขเถิดที่รัก
จงเป็ นสุขเถิดที่รัก
จงเป็ นสุขเถิดที่รัก
จงรัก
จงรัก
จงรัก
จงลิขิตชีวิตท่านเอง
จงอภัยยามฉันมอง
จดหมายจากสุ พรรณ
จดหมายรักสลักบนพื้นทราย
จนกว่าใจเธอจะไร้ เจ้าของ
จนใจ
จนแล้วไม่เจียม
จริ งหรื อเปล่า
จริ งหรื อเปล่า
จอมใจ
จอมใจจะเด็ด
จอมใจจะเด็ด
จอมใจจักรพรรดิ์ (หยดนํ้าผึ้งในดวงใจ)
จะคอยขวัญใจ
จะคอยขวัญใจ
จะจริ งหรื อไร
จะตายในซอกอกเธอ
จะรักซะอย่าง
จะรักเสี ยอย่าง
จะหนีรักไปไหน
จะให้คอยกี่ปี
จะให้ฉนั พูดอย่างไร
จักรวาลแห่งความรัก
จักรวาลแห่งความรัก

สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ นารี ราชสี มา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ดาวใจ ไพจิตร
ดอน สอนระเบียบ
เศรษฐา ศิระฉายา
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชรัมภ์ เทพชัย
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
สมบัติ เมทะนี
สมบัติ เมทะนี
The Hot Pepper Singers
จินตนา สุขสถิตย์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
ชรัมภ์ เทพชัย
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ดาวใจ ไพจิตร
ชรัมภ์ เทพชัย
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สวลี ผกาพันธุ์

1654
0805
0813
0804
1069
0141
0355
0195
1120
0308
0066
1871
1242
2198
0598
0782
2039
0008
0205
0316
0375
1180
0497
0061
0209
0352
1814
1118
0478
1078
0531
1089
1605

จักรวาลแห่งความรัก
จันทร์ ครวญ
จันทร์ เจ้าขา
จันทร์ สวาท
จันทรา-มาลี
จันทรา-อาลัย
จับกระแต
จับปู
จากกันเพียงกาย
จากขั้วดวงใจ
จากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง
จากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง
จากใจสํานึก
จากนํ้าตามาเป็ นเพลง
จากนํ้าตามาเป็ นเพลง
จากไปลอนดอน
จ้างก็ไม่รัก
จ้างก็ไม่รัก
จ้าวหัวใจ
จ้าวหัวใจ
จ้าวหัวใจ
จําจนตาย
จําเรี ยงรัก
จําเลยรัก
จําเลยรัก
จําเลยรัก
จําเลยรัก
จําวันลา
จินตนาพาฝัน
จินตนารําพัน
จินตนาอาลัย
จินตนาอาลัย
จุดยืนของคนยาก

รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
วิระ บํารุ งศรี
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
วิระ บํารุ งศรี
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
รวงทอง ทองลัน่ ธม
อุมาพร บัวผึ้ง
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สวลี ผกาพันธุ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
หงา คาราวาน
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
เพียงพิศ ศิริวิไล
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
ศรวณี โพธิเทศ
อุมาพร บัวผึ้ง
สุ นารี ราชสี มา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
จินตนา - มนตรี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ

1614
0196
1757
1799
1809
1129
1989
1217
2149
2170
1001
1045
1388
1428
0364
1218
1912
1368
1664
1309
1940
1429
0570
1282
0611
0124
0704
0678
2108
0515
1518
0886
1577

จุดหมายที่มืดมน
จูบ
จูบ
จูบ
จูบ
จูบซับนํ้าตา
จูบตรงหัวใจ
จูบมหัศจรรย์
จูบเย้ยจันทร์
จูบเย้ยจันทร์
จูบเย้ยจันทร์
จูบเย้ยจันทร์
จูบลวง
จูบลา
จูบวันจาก
จูบหวาน
เจ็ดหัวใจ
เจ็บแค่น้ ีไม่ตาย
เจ็บใจ
เจ็บเป็ นหรื อชาย
เจ็บเพราะเธอ
เจอคนรัก
เจ้าคนรักไทย
เจ้านํ้าตา
เจ้าประจํา
เจ้าพระคุณ
เจ้าพระยา 2520
แจกรัก
โจโจ้ซงั
โจโจ้ซงั
โจโจ้ซงั ฉันยังรักเธอ
ใจคนคอย
ใจดนู

ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
The Hot Pepper Singers
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ นารี ราชสี มา
ธานินทร์ อินทรเทพ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ชริ นทร์-สวลี
ชริ นทร์-สวลี
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ศรี สุดา เริ งใจ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จิตติมา เจือใจ
ดาวใจ ไพจิตร
เศรษฐา ศิระฉายา
ศักดา อิทธิชยั
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รังษิยา บรรณากร
ไฟล์ท 787
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ลินจง บุนนากริ นทร์
The Hot Pepper Singers
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
วินยั พันธุรักษ์
มณี นุช เสมรสุต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
The Sugar Chorus
ธานินทร์ อินทรเทพ

0877
1679
0566
0880
2061
0025
1351
0618
0963
0260
0757
0420
1880
0916
1756
2150
1028
1046
1491
1258
2025
0936
1160
2092
1627
0692
0483
1391
1079
1578
2125
2185
0197

ใจเดียวกัน
ใจเธอใจฉัน
ใจเธอดังสายนํ้า
ใจประสานใจ
ใจพี่
ใจพี่
ใจเพ้อ
ใจมนุษย์
ใจไม่จาํ
ใจเย็นอย่างไร
ใจรัก
ใจล้น
ใจสนองใจ
ฉงน
ฉงน
ฉอเลาะรัก
ฉอเลาะรัก
ฉอเลาะรัก
ฉันกับความรักรอเธออยู่
ฉันเกลียดเธอ
ฉันขอเป็ นฝ่ายไป
ฉันขอเป็ นฝ่ายไป
ฉันคงพบเธอก่อนตาย
ฉันคนใหม่
ฉันเคยผิดหวัง
ฉันจนใจ
ฉันจะรอเธอที่วงั ขนาย
ฉันจะอยูเ่ พื่อเธออีกวัน
ฉันทนไม่ได้
ฉันนอนที่ไหนก็ได้
ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้
ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้
ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้

The Impossibles
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรวณี โพธิเทศ
The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
The Hot Pepper Singers
มณี นุช เสมรสุต
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ นารี ราชสี มา
สวลี ผกาพันธุ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
The Hot Pepper Singers
สมบัติ เมทะนี-ดาวใจ ไพจิตร
เพียงพิศ-บุญส่ง
สมบัติ เมทะนี-ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
เศรษฐา ศิระฉายา
ธานินทร์ อินทรเทพ
ศรี สุดา เริ งใจ
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ดาวใจ ไพจิตร

0922
0668
1367
1444
1305
1254
1253
0904
1628
0561
1775
1964
1690
1004
1352
0896
2163
1038
1539
2050
2191
0504
0742
0019
1771
0093
0118
1896
0596
0498
1413
0972
1219

ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้
ฉันยังคอย
ฉันยังคอยเธออยู่
ฉันยังเป็ นโสด
ฉันยังรักเธออยู่
ฉันรักเธอไม่ได้
ฉันรักเธอเสมอ
ฉันรักผัวเขา
ฉันลืมเธอแล้ว
ฉันอยูเ่ พื่อใคร
ฉํ่ารัก
ฉํ่ารัก
ฉิ มพลี
ชงโคบานในฤดูหนาว
ชมโฉม
ชมทะเล
ชะตาฟ้ า
ชะตาฟ้ า
ชะตาวิปโยค
ชัว่ ดีกล็ ูกแม่
ชัว่ ดีกล็ ูกแม่
ชัว่ ดีกล็ ูกแม่
ชัว่ ดีกล็ ูกแม่
ชัว่ นิจนิรันดร
ชัว่ นิจนิรันดร
ชัว่ ฟ้ าดินสลาย
ชัว่ ฟ้ าดินสลาย
ชัว่ ฟ้ าดินสลาย
ชัว่ โมงทรมาน
ชัว่ ลมปราณ
ชัว่ ลมหายใจ
ช้าก่อนหัวใจ
ชาติน้ ีจะไม่รักใคร

อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
มณี นุช เสมรสุต
ศักดา อิทธิชยั
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รังษิยา บรรณากร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ดาวใจ ไพจิตร
ศรวณี โพธิเทศ
The Sugar Chorus
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
สวลี ผกาพันธุ์
ชริ นทร์-สวลี
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
Isn't
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ชริ นทร์ นันทนาคร
The Sugar Chorus
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชริ นทร์ นันทนาคร
มณี นุช เสมรสุต
ดาวใจ ไพจิตร

0318
0374
0934
0435
1492
0034
0612
1267
0725
2028
2177
0639
0780
0885
1979
1414
1482
0641
0779
1374
0818
1755
2109
0652
1101
1231
0397
0662
0764
1897
1877
1329
0108

ชาติน้ ีชาติเดียว
ชาติน้ ีชาติเดียว
ชาติน้ ีชาติเดียว
ชายขี้งอน
ชายขี้หึง
ชายคาหัวใจ
ชายในร่ างแห
ชายไร้ แฟน
ชายหน้าเซียว
ชาวดง
ชาวดง
ชาวดง
ชาวดง
ชาวดง
ชาวดง
ชํ้า
ชํ้าเพราะเธอ
ชี วิตกับความหวัง
ชี วิตกับความหวัง
ชี วิตกับสายนํ้า
ชี วิตคนดํา
ชี วิตฉันขาดเธอไม่ได้
ชี วิตชาวนา
ชี วิตชาวนา
ชี วิตชาวนา
ชี วิตชาวนา
ชี วิตที่ตอ้ งร้องไห้
ชี วิตนี้เพื่อเธอ
ชี วิตนี้เพื่อเธอ
ชี วิตนี้เพื่อเธอ
ชี วิตมืด
ชี วิตไม่ใช่ดอกกุหลาบ
ชี วิตละคร

ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
บุษยา รังสี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Hot Pepper Singers
ยรรยงค์ เสลานนท์
ดอน สอนระเบียบ
The Sugar Chorus
Isn't
Isn't
หงา คาราวาน
The Sugar Chorus
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
ชริ นทร์ นันทนาคร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
Isn't
หงา คาราวาน
ศักดา อิทธิชยั
อังศณา ช้างเศวต
The Hot Pepper Singers
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชาตรี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
สวลี ผกาพันธุ์
มณี นุช เสมรสุต
สุ นารี ราชสี มา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
มนตรี สี หเทพ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ

2016
0614
0621
1764
1838
0866
0100
0226
2002
0602
1819
0142
0581
0769
1463
2151
1026
0748
0120
1519
1379
0479
0340
0156
1213
1271
0898
0040
0492
1259
1436
1251
1754

ชี วิตเหงา
ชี วิตเหงา
ชื่ นรัก
ชื่ นรัก
ชื่ นรัก
ชื่ นรัก-ลํานํารัก-หนาวเนื้อ-โอ้รัก (เมดเล่ย)์
ชื่ นหัวใจ
ชื่ นหัวใจ
เช็ดนํ้าตากับอกฉัน
เช็ดนํ้าตากับอกฉัน
เช็ดนํ้าตากับอกฉัน
เชลยรัก
เชิ ญเธอไปถ้าไม่รัก
เชี ยงรายรําลึก
เชื่ อพี่นะ
เชื่ อไม่ไหว
เชื่ อไม่ไหว
เชื่ อหญิงยิง่ ชํ้า
เชื่ อไหม
โชคดีพรุ่ งนี้ที่รัก
ซ่อนรัก
ซ่อนรัก รักซ้อน
ซากรักแม่ปิง
ซาโยนาระ
ซึมเศร้า
ซื้อดวงใจ
เซิ้งสากล
ฐานันดรรัก
ดนตรี ชีวิต
ดวงแข
ดวงจันทร์-ในดวงใจ
ดวงใจ
ดวงใจ

The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
The Impossibles
The Sugar Chorus
หงา คาราวาน
The Impossibles
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
จินตนา สุขสถิตย์
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
รวงทอง ทองลัน่ ธม
รวงทอง ทองลัน่ ธม
หงา คาราวาน
ธานินทร์ อินทรเทพ
รังษิยา-มนตรี
รังษิยา-มนตรี
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
อุมาพร บัวผึ้ง
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชรัมภ์ เทพชัย
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ดาวใจ ไพจิตร
ยรรยงค์ เสลานนท์
Isn't
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
The Hot Pepper Singers

1808
1853
0489
1316
1173
0993
1356
1054
0465
0789
0225
1884
0109
0231
1110
0404
0084
0861
1179
2122
1104
0187
0881
1632
1963
0232
1328
1644
1472
1839
0754
2079
0072

ดวงใจ
ดวงใจกระซิ บรัก
ดวงใจของพี่
ดวงใจฉันมีเธอเสมอ
ดวงใจที่รอคอย
ดวงใจในฝัน
ดวงใจไร้ค่า
ด้วยปี กแห่งรัก
ดอกบัว
ดอกฟ้ าในมือโจร
ดอกฟ้ าผกาดิน
ดอกฟ้ าผกาดิน
ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้ของชาติ
ดอกไม้ป่า
ดอกไม้ป่า
ดอกไม้ริมทาง
ดอกไม้หน้าฝน
ดอกไม้หน้าฝน
ดอกไม้ให้คุณ
ดอกไม้ให้คุณ
ดอกไม้ให้คุณ
ดอกไม้ให้คุณ
ดอกรัก
ดอกส้มบาน
ดอกเอย-ดอกไม้
ดอยสุเทพ
ดัง่ นกเจ็บ
ดัง่ เม็ดทราย
ดาราอาลัย
ดาราอาลัย

สุ นารี ราชสี มา
อ้วน ไฟล์ท 787
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รังษิยา บรรณากร
เพียงพิศ ศิริวิไล
สุ นารี ราชสี มา
อ้อยใจ วไลพรรณ
ชริ นทร์-สวลี
ธานินทร์ อินทรเทพ
วิระ บํารุ งศรี
จินตนา สุขสถิตย์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
จินตนา สุขสถิตย์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สวลี ผกาพันธุ์
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
The Hot Pepper Singers
เพียงพิศ ศิริวิไล
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ดาวใจ ไพจิตร
The Sugar Chorus
ดาวใจ ไพจิตร
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
จินตนา สุขสถิตย์
มนตรี สี หเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
อ้วน ไฟล์ท 787
สุ นารี ราชสี มา
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์

1415
0466
0049
1753
1220
0617
0467
0553
0554
0870
0227
1902
1294
0246
1260
2072
0121
2166
0228
2000
0702
0499
0480
1561
0903
0803
1265
1353
0424
0185
1562
1955
1709

ดาวใจ
ดาวเทียม
ดาวประดับใจ
ดาวประดับใจ
ดีกนั เถอะนะ
ดีใจที่ได้พบ
ดึกแล้วพี่คอย
เด็ดดอกดิน
เด็ดดอกฟ้ า
เด็ดดอกรัก
เดี๋ ยวเขาหยิกให้นะ
เดือนดารา
เดือนเตือนรัก
เดือนเพ็ญ
เดือนเยือนรัก
เดือนลืมฟ้ า
เดือนลืมฟ้ า
เดือนอาลัยฟ้ า
เดือนอาลัยฟ้ า
เดือนเอ๋ ย
แดดออก
แด่ดาวดวงเดียว
แด่เธอ
แด่เธอ
แด่เธอด้วยความจริ งใจ
แดนฟ้ าขาดเดือน
แด่นกั รบไทย
แด่หญิงคนหนึ่ง
ได้แต่คอย
ได้โปรดเถิดที่รัก
ตราจอง
ตราบาป
ตะวันยอแสง

ชริ นทร์ นันทนาคร
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Hot Pepper Singers
ดาวใจ ไพจิตร
The Hot Pepper Singers
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
The Impossibles
จินตนา สุขสถิตย์
เศรษฐา ศิระฉายา
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
จินตนา สุขสถิตย์
จินตนา สุขสถิตย์
สวลี ผกาพันธุ์
วินยั พันธุรักษ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
Isn't (วาสนา จงวิไล)
วิระ บํารุ งศรี
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
บุษยา รังสี
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
หน่อย สกาวเดือน
สวลี ผกาพันธุ์

0954
1154
1732
0685
0723
2086
0592
1885
1402
2090
0593
0955
1673
1345
0356
1400
1098
1190
2091
2188
0309
0545
0739
0166
1965
1048
1903
1144
0701
0816
2145
1042
0296

ตะวันลับฟ้ า
ตะวันลับฟ้ า
ตะวันลา
ตักที่น่านอนตาย
ตักที่น่านอนตาย
ตั้งแต่วนั นี้ไม่มีอีกแล้ว
ตั้งแต่วนั นี้ไม่มีอีกแล้ว
ตั้งแต่วนั นี้ไม่มีอีกแล้ว
ตัดใจไม่ขาด
ตัดใจไม่มาหา
ตัดใจไม่มาหา
ตัดใจไม่ลง
ตัวกูของกู
ตาใจ
ตาฝัน
ตามแต่เธอจะไป
ตามรอยกรรม
ตายเสี ยดีกว่าถ้าจะต้องเป็ นของคุณ
ตารางดวงใจ
ตารางดวงใจ
ตารางดวงใจ
ตารางดวงใจ
ตารางดวงใจ
ตาแสนกลม
เต็มใจให้
เต็มรักอย่าเต็มหวัง
เต้ยเกี้ยวสาว
เตือนเธอ
แตกดังโพละ
แต่ปางก่อน
ถนอมรัก
ถนอมรัก
ถมไม่เต็ม

มณี นุช เสมรสุต
จินตนา สุขสถิตย์
จินตนา สุขสถิตย์
เศรษฐา ศิระฉายา
ดอน สอนระเบียบ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
วีนสั พูนทรัพย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
มณี นุช เสมรสุต
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
อุมาพร บัวผึ้ง
พรเทพ เทพรัตน์
สวลี ผกาพันธุ์
เพียงพิศ ศิริวิไล
ธานินทร์ อินทรเทพ
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
ชริ นทร์-รุ่ งฤดี
เศรษฐา ศิระฉายา
ธานินทร์ อินทรเทพ
วินยั พันธุรักษ์
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ

0714
1762
0572
1170
0905
1243
0761
0917
1886
1980
0493
1223
1375
0851
1153
0216
0173
1563
0856
0444
0970
0724
0152
1837
0766
1829
0747
0887
0824
2029
2176
0640
0778

ถมไม่เต็ม
ถมไม่เต็ม
ถลํารัก
ถลํารัก
ถ้าฉันจะรัก
ถ้ารักต้องรอ
ถ้าหัวใจฉันมีปีก
ถ้าหัวใจฉันมีปีก
ถ้าหัวใจฉันมีปีก
ถ้าหัวใจฉันมีปีก
ถิ่นไทย
ถิ่นไทย
เถาวัลย์หลักใหม่
โถ...ช่างกระไร
โถ...ผูช้ าย
โถ...ไม่น่าลืม
โถคุณทําได้
ทนหนาว
ทรมานใจ
ทรากรักของจันทรา
ทรายใกล้น้ าํ
ทศกัณฑ์
ทะเลนํ้าตา
ทะเลเปี่ ยมรัก
ทะเลไม่เคยหลับ
ทะเลไม่เคยหลับ
ทักโปสเตอร์
ทั้งรักทั้งเกลียด
ทัดดาวบุษยา
ทัศนาจร
ทัศนาจร
ทัศนาจร
ทัศนาจร

วินยั พันธุรักษ์
The Hot Pepper Singers
รวงทอง ทองลัน่ ธม
เพียงพิศ ศิริวิไล
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ชรัมภ์ เทพชัย
สุ นารี ราชสี มา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ดาวใจ ไพจิตร
ศักดา อิทธิชยั
The Hot Pepper Singers
จินตนา สุขสถิตย์
ศรวณี โพธิเทศ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Hot Pepper Singers
ดาวใจ ไพจิตร
มณี นุช เสมรสุต
ดอน สอนระเบียบ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
หงา คาราวาน
สุ นารี ราชสี มา
หงา คาราวาน
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
The Sugar Chorus
อังศณา ช้างเศวต
The Sugar Chorus
Isn't
Isn't
หงา คาราวาน

0884
1981
0676
0953
1134
0673
1318
1540
0694
1365
1620
1090
0060
2032
0006
0790
0240
1772
0460
1699
0530
1854
1937
1197
1456
1457
0179
1055
1075
1198
1658
1166
0136

ทัศนาจร
ทัศนาจร
ทาง...เปลี่ยว
ทางที่เลือกไม่ได้
ทางเปลี่ยว
ทางไปดวงดาว
ทางรอดของชายเจ้าชู ้
ทางวิบาก
ทางสายเปลี่ยว
ทางสายเปลี่ยว
ทางหลุดพ้น
ทาษอารมณ์
ทาสชี วิต
ทาสทรมาน
ทาสทรมาน
ทาสทรมาน
ทาสเทวี
ทาสเทวี
ทาสรัก
ทาสรัก
ทาสอารมณ์
ทําบุญด้วยอะไร
ทําไม
ทําไมต้องเป็ นอย่างนี้
ทําไมถึงพูดอย่างนี้
ทําไมถึงรักอย่างนี้
ทําไมทํากับฉันได้
ทิง้ ไว้ในราตรี
ทิพย์ญาน
ที่พ่ งึ สุดท้าย
ที่รัก...ฉันไม่มีความสุข
ที่รักของคนอื่น
ที่แล้วมาคิดว่าเป็ นทาน

The Sugar Chorus
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
มณี นุช เสมรสุต
มณี นุช เสมรสุต
ธานินทร์ อินทรเทพ
มณี นุช เสมรสุต
รังษิยา บรรณากร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
เศรษฐา ศิระฉายา
ศักดา อิทธิชยั
ดาวใจ ไพจิตร
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
วิระ บํารุ งศรี
ชริ นทร์ นันทนาคร
The Sugar Chorus
ธานินทร์ อินทรเทพ
สวลี ผกาพันธุ์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อ้วน ไฟล์ท 787
ไฟล์ท 787
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
ชริ นทร์-สวลี
จินตนา - มนตรี
ศรวณี โพธิเทศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
รวงทอง ทองลัน่ ธม

0921
0941
0982
1201
1437
0619
1310
1416
1479
0569
0026
1130
2062
0027
1862
1014
1216
1541
1514
1458
0411
0973
0153
1779
0273
0933
1710
1932
2096
0042
0582
0971
1501

ที่แล้วมาคิดว่าเป็ นทาน
ที่แล้วมาคิดว่าเป็ นทาน
ที่สุดของหัวใจ
ที่สุดในโลก
ที่แสนดีของฉัน
ทุกข์รัก
ทุกข์รัก
ทุกลมหายใจ
ทุกอย่างคืออนิจจัง
ทุยจําได้ไหม
เทพเจ้าแห่งความระทม
เทวี
เท่านี้กต็ รม
เท่านี้กต็ รม
เท่านี้กต็ รม
เที่ยวจักรยาน
ไท
ไทรโศก
ธนาคารหัวใจ
ธรรมชาติของเธอ
ธารใจ
ธารรัก-ธารสวาท
ธารสวรรค์
ธารสวาท
ธาราระทม
ธาราระทม
ธุลีรักในฝัน
เธอคือกาก
เธอคือดวงใจ
เธอคือดวงใจ
เธอชอบหญิงแพศยา
เธอใช่ไหม
เธอเท่านั้นที่ฉนั รัก

อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ นารี ราชสี มา
ศรวณี โพธิเทศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Hot Pepper Singers
รังษิยา บรรณากร
ชริ นทร์ นันทนาคร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
อ้วน ไฟล์ท 787
สุ เทพ-สวลี
ดาวใจ ไพจิตร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
สวลี ผกาพันธุ์
มณี นุช เสมรสุต
รวงทอง ทองลัน่ ธม
The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ดอน สอนระเบียบ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
มณี นุช เสมรสุต
ชรัมภ์ เทพชัย

1941
0270
1515
2200
0613
1311
0330
0708
2146
2152
1013
1035
1721
1248
0261
0869
1060
2142
2153
1020
1034
1615
1647
0329
0035
1161
2186
0736
1126
1621
0409
0151
0729

เธอน่าจะรู้
เธอเป็ นหัวใจของฉัน
เธอไม่ใช่ดอกไม้
เธอรักใคร
เธอรักใคร
เธอลืมจูบไว้ที่แก้มฉัน
เธอสวย
เธอเหมือนเรื อ
เธออยูไ่ หน
เธออยูไ่ หน
เธออยูไ่ หน
เธออยูไ่ หน
โธ่...คุณขา
โธ่เอ๋ ย...กรรมของคุณแท้ๆ
โธ่เอ๋ ยดวงใจ
นกขมิ้น
นกเขาคอยรัก
นกเขาคูรัก
นกเขาคูรัก
นกเขาคูรัก
นกเขาคูรัก
นกน้อยในโลกฝัน
นครสวรรค์
นวลแข
นวลน้องนางไพร
นวลแสงโสม
น้องนางบ้านนา
น้องนางบ้านนา
น้องนางเมืองใต้
น้องบุญน้อย
น้องรอรังรัก
นอนฝัน
น้อย ๆ หน่อยนะ

ไฟล์ท 787
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชรัมภ์ เทพชัย
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
รังษิยา บรรณากร
ชรัมภ์ เทพชัย
วินยั พันธุรักษ์
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ-สวลี
สุ เทพ-สวลี
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ชริ นทร์ นันทนาคร
The Impossibles
สุ เทพ-รังษิยา
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
อ้อยใจ-ศักดา
อ้อยใจ-ศักดา
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
สวลี ผกาพันธุ์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ดอน สอนระเบียบ

1287
1674
2110
0516
0494
1805
0448
0036
1324
0786
1145
0687
0722
0776
1394
2089
0591
1430
1438
1135
0468
0691
0777
2097
0313
0037
0110
0469
1238
1395
1431
0428
1592

น้อยใจจริ ง ๆ
นักนิยมไพร
นักรบชายแดน
นักรบชายแดน
นักแสดงบทเศร้ า
นัดพบ
นันทวดีพลาดรัก
นัยน์ตาฟ้ า
นางกลางเมือง
นางแก้วในดวงใจ
นางแก้วในดวงใจ
นางใจ
นางใจ
นางใจ
นางเดียว
นางตูค้ นสุดท้าย
นางตูค้ นสุดท้าย
นางในฝัน
นางบาป
นางไม้จาํ แลง
นางรองสะอื้น
นางโลม
นางโลม
นางไสยาสน์
นางไสยาสน์
นางอาย
นานแค่ไหนก็ยงั รัก
น่านนํ้าคืนเพ็ญ
นานแล้วที่รัก
น่ารัก
นํ้าใจ
นํ้าใจชาย
นํ้าใจที่ไหลริ น

ลินจง บุนนากริ นทร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ นารี ราชสี มา
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
มนตรี สี หเทพ
วิระ บํารุ งศรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา
ดอน สอนระเบียบ
หงา คาราวาน
พรเทพ เทพรัตน์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา
หงา คาราวาน
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชรัมภ์ เทพชัย
พรเทพ เทพรัตน์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
บุษยา รังสี
ธานินทร์ อินทรเทพ

0902
0475
0696
0812
1417
1450
0752
1281
0073
2006
0607
1820
2100
0310
0262
0360
0314
1108
0154
1244
0044
1520
0241
1866
2027
0199
0935
0233
1703
0155
1616
1793
2034

นํ้าใจไทย
นํ้าใจน้องนาง
นํ้าใจน้องนาง
นํ้าใจรัก
นํ้าใจให้เช่ายืม
นํ้าเซาะตลิ่งรัก
นํ้าเซาะทราย
นํ้าตาใจ
นํ้าตาซื้อนํ้าตา
นํ้าตาตกใน
นํ้าตาตกใน
นํ้าตาตกใน
นํ้าตาเทียน
นํ้าตาเทียน
นํ้าตาผูห้ ญิง
นํ้าตาเพื่อนใจ
นํ้าตาฟ้ า
นํ้าตาฟ้ า
นํ้าตาแม่
นํ้าตาไม่ลบรอยตรม
นํ้าตาร่ วงหลังพวงมาลัย
นํ้าตาสาวดอกคําใต้
นํ้าตาแสงใต้
นํ้าตาแสงใต้
นํ้าตาหรื อจะแก้ปัญหาใจ
นํ้าตาหรื อจะแก้ปัญหาใจ
นํ้าตาหรื อจะแก้ปัญหาใจ
นํ้าตาแห่งรัก
นํ้านิ่งไหลลึก
นิทรา-อาวรณ์
นิทรา-อาวรณ์
นิยายรักของฉัน
นิราศนุช

Isn't (วาสนา จงวิไล)
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
ชริ นทร์ นันทนาคร
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ นารี ราชสี มา
ลินจง บุนนากริ นทร์
สวลี ผกาพันธุ์
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
จิตติมา เจือใจ
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
อุมาพร บัวผึ้ง
ชริ นทร์ นันทนาคร
อ้วน ไฟล์ท 787
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ศรวณี โพธิเทศ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
สวลี ผกาพันธุ์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ดาวใจ ไพจิตร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ชริ นทร์ นันทนาคร

0013
1572
1320
1239
0563
0454
0010
1295
1177
0901
1622
2037
2120
0016
0097
0159
1323
0295
0713
1863
0802
0848
0461
0788
1507
2154
1021
1158
1061
1432
0527
0646
1493

นิราศนุช
นิราศรัก
นิ้วนาง
นี่หรื อรัก
นึกว่าสวรรค์
เนงบาผูป้ ราชัย
เนื้อทองของพี่
เนื้อนวล
เนื้อสาว
แน่ใจหรื อยัง
โนรี กาํ ศรวญ
ในฝัน
ในฝัน
ในฝัน
ในฝัน
ในฝัน
ในฝัน
ในโลกแห่งความฝัน
ในโลกแห่งความฝัน
ในโลกแห่งความฝัน
ในสวนรัก
ในห้วงนึก
ในอ้อมกอดพี่
ในอ้อมกอดพี่
บทบาทของความรัก
บทเรี ยนก่อนวิวาห์
บทเรี ยนก่อนวิวาห์
บทเรี ยนของหญิง
บทเรี ยนคืนวิวาห์
บทเรี ยนชี วิต
บทเรี ยนแผลรัก
บนเส้นทางรัก
บริ สุทธิ์ที่ตอ้ งทัณฑ์

ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รังษิยา บรรณากร
ชรัมภ์ เทพชัย
ศรวณี โพธิเทศ
สมบัติ เมทะนี
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
เพียงพิศ ศิริวิไล
Isn't (วาสนา จงวิไล)
ดาวใจ ไพจิตร
ชริ นทร์ นันทนาคร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชริ นทร์ นันทนาคร
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
มนตรี สี หเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
วินยั พันธุรักษ์
อ้วน ไฟล์ท 787
วิระ บํารุ งศรี
The Hot Pepper Singers
ธานินทร์ อินทรเทพ
วิระ บํารุ งศรี
ชรัมภ์ เทพชัย
อ้อยใจ-ศักดา
อ้อยใจ-ศักดา
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ-รังษิยา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
Isn't
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส

0252
1266
1923
1480
0852
2078
2126
0076
0540
1810
1855
1887
1659
1665
2067
0101
0157
1769
1740
1344
0427
1708
1114
1361
1735
1648
1917
0710
0909
0625
0918
1856
2076

บ่วงกรรม
บ่วงเสน่หา
บอกแล้วไม่เชื่ อ
บอกให้เอาบุญ
บ๊ะจ่าง
บัญชารัก
บัญชารัก
บัญชารัก
บัญชารัก
บัญชารัก
บัญชารัก
บัญชารัก
บัญชาสวาท
บันไดทองของความรัก
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
บัวขาว
บัวลํายอง
บางกะปิ
บางจาก
บางนรา
บางพลี
บางพัง
บางระกํา
บางแสน
บางแสนเศร้ า
บ้าชัดๆ
บาดทะยักหัวใจ
บาดหัวใจ
บาดหัวใจ
บาดหัวใจ
บ้านของเรา

ชริ นทร์ นันทนาคร
ยรรยงค์ เสลานนท์
ดอน สอนระเบียบ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Hot Pepper Singers
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
สุ นารี ราชสี มา
อ้วน ไฟล์ท 787
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Sugar Chorus
จินตนา สุขสถิตย์
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
บุษยา รังสี
สวลี ผกาพันธุ์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อ้อยใจ วไลพรรณ
จินตนา สุขสถิตย์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เศรษฐา ศิระฉายา
วินยั พันธุรักษ์
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
The Impossibles
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
อ้วน ไฟล์ท 787
สวลี ผกาพันธุ์

0071
1888
0821
1913
0247
1780
1171
1494
1155
0485
1821
0445
2134
0450
2043
2135
0258
0291
0442
0287
1370
0186
0459
0684
1907
1516
1136
1049
0826
1473
0436
1273
0500

บ้านของเรา
บ้านของเรา
บ้านทรายทอง
บ้านเธออยูไ่ หน
บ้านเรา
บ้านเรา
บาป
บาป
บุปผากับภมร
บุพเพสันนิวาส
บุพเพสันนิวาส
บุเรงนองเฉลยรัก
บุเรงนองพ่ายรัก
บุเรงนองพ่ายรัก
บุเรงนองลัน่ กลองรบ
บุเรงนองลัน่ กลองรบ
บุเรงนองลัน่ กลองรบ
บุเรงนองลัน่ กลองรบ
บุเรงนองลัน่ กลองรบ
บุษบาในฝัน
บุษบามาลัย
บุษบาเสี่ยงเทียน
บูชารัก
เบื่อหมอน
ใบหยกกิ่งทอง
ปฏิรูปความรัก
ปทุมสรวง
ประกายไฟปอง
ประกายรักในดวงตา
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประตูดวงใจ
ประตูดวงใจ
ประทีปเหนือธารพิงค์

สวลี ผกาพันธุ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
อังศณา ช้างเศวต
เศรษฐา ศิระฉายา
ชริ นทร์ นันทนาคร
The Sugar Chorus
เพียงพิศ ศิริวิไล
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ นารี ราชสี มา
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี
สมบัติ เมทะนี
ชริ นทร์ นันทนาคร
สมบัติ เมทะนี
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สมบัติ เมทะนี
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศักดา อิทธิชยั
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์-รุ่ งฤดี
อังศณา ช้างเศวต
ธานินทร์ อินทรเทพ
บุษยา รังสี
ยรรยงค์ เสลานนท์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง

0365
1162
2015
0863
0437
1655
0366
0125
0583
0126
0191
0930
1302
1786
1974
1156
1495
0868
0449
1675
0387
2084
0041
1649
0690
1691
1474
0127
1966
0301
1272
0882
0649

ประวิงรัก
ประหวัน่
ปรัศนียห์ วั ใจ
ปรัศนียห์ วั ใจ
ปริ ญญารัก
ปริ ศนาสอนน้อง
ปลง
ปลงเสี ยเถิดเพื่อนรัก
ปล้นรัก
ปล่อยใจรัก
ปล่อยฉันไป
ปล่อยฉันไป
ปล่อยฉันไป
ปล่อยฉันไป
ปล่อยมือฉัน
ปลายลิ้น
ปวดใจเหลือเกิน
ปองดอกฟ้ า
ปอละเตียงครวญ
ปัญหาโลกแตก
ปัญหาหัวใจ
ปั้นดินให้เป็ นดาว
ปั้นดินให้เป็ นดาว
ปากนํ้า
ป่ าของเรา
ปางไหนจะให้พบ
ป่ าซาง
ปาฎาจารา
ป่ านฉะนี้
ปานทิพย์เทพี
ป่ านนี้
ป่ าลัน่
ป่ าแสม

จิตติมา เจือใจ
จินตนา สุขสถิตย์
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
บุษยา รังสี
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จิตติมา เจือใจ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ดาวใจ ไพจิตร
2 สาวฮอทเปปเปอร์
รังษิยา บรรณากร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
จินตนา สุขสถิตย์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Impossibles
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
เพียงพิศ ศิริวิไล
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เศรษฐา ศิระฉายา
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ยรรยงค์ เสลานนท์
The Sugar Chorus
ชาตรี

1521
0623
0115
1685
0721
1836
2140
2155
1029
1039
0556
0825
1942
1330
0319
0376
0425
1405
1794
1424
1579
1172
0720
1403
1835
1439
1700
1680
2073
0119
0628
1481
1261

ปิ ดตายประตูใจ
ปิ ดเทอม
ปิ่ นทอง
ปุยรักร่ วง
เป็ นไปไม่ได้
เป็ นไปไม่ได้
เป็ นไปแล้ว
เป็ นไปแล้ว
เป็ นไปแล้ว
เป็ นไปแล้ว
เป็ นไปเสี ยได้
เปลวไฟในดวงดาว
เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่
เปลี่ยว
เปลี่ยวใจ
เปลี่ยวใจ
เปลี่ยวใจ
เปลี่ยวอารมณ์
เปลืองตัวเปลืองใจ
โปรดรออีกปี
โปรดอย่าได้รักฉันเลย
โปรถเถิดพระพรหม
โป๊ ะเชะ
ไปข้างหน้าก่อน
ไปตามดวง
ไปสู่ความรัก
ไปสู่ความสุข
ผมใช่หลายรัก
ผมไม่กลัวคุณหรอก
ผมไม่กลัวคุณหรอก
ผมไม่วนุ่
ผลบาป
ผาเงอบกระซิ บ

อุมาพร บัวผึ้ง
The Impossibles
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
สวลี ผกาพันธุ์
ดอน สอนระเบียบ
หงา คาราวาน
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
เพียงพิศ-บุญส่ง
เพียงพิศ-บุญส่ง
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
อังศณา ช้างเศวต
ไฟล์ท 787
มนตรี สี หเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
บุษยา รังสี
วีนสั พูนทรัพย์
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
ดอน สอนระเบียบ
วีนสั พูนทรัพย์
หงา คาราวาน
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
The Impossibles
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ

1091
1245
0052
0361
0931
1268
1812
1890
0677
1371
0749
2048
0505
2042
2136
0257
0441
1354
1956
0560
1704
1716
1293
1497
2169
1362
1340
2012
0610
1440
1392
0833
2075

ผานํ้าใส
ผิดก็จะรัก
ผิดใจนิดเดียว
ผิดด้วยหรื อถ้าเราจะรักกัน
ผิดด้วยหรื อถ้าเราจะรักกัน
ผิดตรงที่จน
ผิดทางรัก
ผิดทางรัก
ผิดนัด
ผิดนิดควรอภัย
ผีเสื้ อกับดอกไม้
ผูค้ รองใจ
ผูค้ รองใจ
ผูช้ นะสิ บทิศ
ผูช้ นะสิ บทิศ
ผูช้ นะสิ บทิศ
ผูช้ นะสิ บทิศ
ผูช้ ายรักไม่จริ ง
ผูช้ ายรักไม่จริ ง
ผูช้ าํ นาญการฆ่า
ผูผ้ ิดหวัง
ผูแ้ พ้กบั ผูช้ นะ
เผลอใจ
เผลอใจ
แผ่นดินไม่ไร้ เท่าใบพุทรา
แผ่นดินไม่ไร้ เท่าใบพุทรา
แผลรักในอดีต
แผลหัวใจ
แผลหัวใจ
ฝนชีวิต
ฝนเศร้า
ฝั่งหัวใจ
ฝัน ฝัน

สวลี ผกาพันธุ์
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
จิตติมา เจือใจ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ยรรยงค์ เสลานนท์
สุ นารี ราชสี มา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
มณี นุช เสมรสุต
ศักดา อิทธิชยั
สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชริ นทร์ นันทนาคร
สมบัติ เมทะนี
ชริ นทร์ นันทนาคร
สมบัติ เมทะนี
อ้อยใจ วไลพรรณ
หน่อย สกาวเดือน
ศรวณี โพธิเทศ
สวลี ผกาพันธุ์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
ชรัมภ์ เทพชัย
ศักดา อิทธิชยั
ศักดา อิทธิชยั
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรี สุดา เริ งใจ
อังศณา ช้างเศวต
สวลี ผกาพันธุ์

0070
1813
1898
1445
0957
1623
1900
0009
1676
0388
1701
1072
0184
0248
0605
1585
2010
0849
1017
1911
1944
0974
0532
0682
1586
0728
2093
0597
0114
1483
1092
0128
1564

ฝัน ฝัน
ฝัน ฝัน
ฝัน ฝัน
ฝันกลางวัน
ฝันของวันใหม่
ฝันครองโลก
ฝันครองโลก
ฝันดีเถิดนะ
ฝันถึงเธอ
ฝันถึงอดีต
ฝันไปฝ่ายเดียว
ฝันรัก
ฝันสลาย
ฝันสลาย
ฝันสลาย
ฝันสวาท
ฝากใจมากับลม
ฝากใจมากับลม
ฝากใจไว้ดว้ ย
ฝากใจไว้ในห้องนอน
ฝากดวงใจ
ฝากเดือน
ฝากรัก-ฝากดิน
ฝากหัวใจ
ฝากหัวใจ
ฝากหัวใจไว้สกั ดวง
เฝ้ าไข้ใกล้เตียง
เฝ้ าไข้ใกล้เตียง
เฝ้ าแต่คอย
พบกันทางใจ
พบได้แค่ฝัน
พบรัก
พบแล้ว

สวลี ผกาพันธุ์
สุ นารี ราชสี มา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
มณี นุช เสมรสุต
ดาวใจ ไพจิตร
เศรษฐา ศิระฉายา
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
เพียงพิศ ศิริวิไล
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
ดาวใจ ไพจิตร
ชริ นทร์ นันทนาคร
The Hot Pepper Singers
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ - วินยั พันธุรักษ์
เศรษฐา ศิระฉายา
ไฟล์ท 787
มณี นุช เสมรสุต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เศรษฐา ศิระฉายา
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดอน สอนระเบียบ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สวลี ผกาพันธุ์
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง

0129
0253
1542
1224
1666
1508
2180
0220
1802
1895
0328
0697
0967
1645
2144
2156
1027
1047
1157
0377
0359
0760
1548
1650
1918
1924
0847
1522
0146
1397
0263
0964
1580

พยานรัก
พรรณนารัก
พรหมลิขิต
พร้อมแล้วเพื่อการจาก
พระจันทร์ เดือนกันยา
พระเจ้าไม่รับรู้
พรุ่ งนี้ฉนั จะรักเธอจนตาย
พรุ่ งนี้ฉนั จะรักเธอจนตาย
พรุ่ งนี้ฉนั จะรักเธอจนตาย
พรุ่ งนี้ฉนั จะรักเธอจนตาย
พรุ่ งนี้ไม่มีไมตรี จากฉัน
พลังรัก
พลังรัก
พลังรัก
พ่อแง่-แม่งอน
พ่อแง่-แม่งอน
พ่อแง่-แม่งอน
พ่อแง่-แม่งอน
พ่อนกน้อย
พ่อพระในดวงใจ
พอแล้วสําหรับรอ
พะวงรัก
พัฒนารัก
พัทยา
พัทยา
พันธะทางใจ
พันธะหัวใจ
พ่ายรัก
พาร์ ทเนอร์
พิมพ์เดียว
พิไรรําพัน
พิศวาส
พิศวาสเป็ นพิษ

ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชรัมภ์ เทพชัย
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
จินตนา สุขสถิตย์
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ชรัมภ์ เทพชัย
เศรษฐา ศิระฉายา
มณี นุช เสมรสุต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
รังษิยา-มนตรี
รังษิยา-มนตรี
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
จินตนา สุขสถิตย์
เพียงพิศ ศิริวิไล
จิตติมา เจือใจ
สุ นารี ราชสี มา
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เศรษฐา ศิระฉายา
ดอน สอนระเบียบ
The Hot Pepper Singers
อุมาพร บัวผึ้ง
รวงทอง ทองลัน่ ธม
พรเทพ เทพรัตน์
ชริ นทร์ นันทนาคร
มณี นุช เสมรสุต
ธานินทร์ อินทรเทพ

0985
0276
0047
0088
0302
0624
1063
1283
1846
2030
0002
0254
1967
1225
1635
0357
0999
1943
0130
0462
0862
0956
1010
1117
1915
0075
0899
1864
2053
2167
0021
1149
0192

พิษรัก
พี่คอยเก้อ
พี่ยงั รักเธอไม่คลาย
พี่รักนุชนาฎ
พี่รักนุชนาฎ
พี่สาว
เพชรซึ้ง
เพชรไร้เรื อนแหวน
เพ็ญโสภา
เพราะขอบฟ้ ากว้าง
เพราะขอบฟ้ ากว้าง
เพราะความรัก
เพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นฉะนี้
เพราะเธอเป็ นเธอ
เพราะเธอไม่ซ้ ึง
เพราะรักจึงหวง
เพราะเรานั้นคู่กนั
เพราะเราไม่ต่างกัน
เพลง
เพลงนี้อุทิศให้เธอ
เพลงรักชาวเรื อ
เพลงรักที่ไม่ได้เขียน
เพลงรักเพลงรํา
เพลงเศร้ า
เพลินทะเล
เพ้อ
เพ้อ
เพ้อ
เพียงคําเดียว
เพียงคําเดียว
เพียงคําเดียว
เพียงคําเดียว
เพียงแค่น้ ี

สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Impossibles
สุ เทพ-รังษิยา
ลินจง บุนนากริ นทร์
อ้วน ไฟล์ท 787
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อุมาพร บัวผึ้ง
สุ นารี ราชสี มา
ไฟล์ท 787
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Hot Pepper Singers
มณี นุช เสมรสุต
ชริ นทร์-นําหมู่
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เศรษฐา ศิระฉายา
สวลี ผกาพันธุ์
Isn't
อ้วน ไฟล์ท 787
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
ดาวใจ ไพจิตร

1876
0495
0087
1681
1705
1751
0897
1240
1358
0123
0341
2052
0266
0664
0627
0264
1796
1763
1241
1750
1749
1807
0810
1476
1112
0620
1150
1910
0775
0965
0907
1993
0412

เพียงแค่น้ ี
เพื่อความรัก
เพื่อเธอ เพื่อเธอ
เพื่อเธอ เพื่อเธอและเพื่อเธอ
เพื่อเธอ เพื่อเธอและเพื่อเธอ
เพื่อเธอคนเดียว
เพื่อนกับชี วิต
เพื่อนใจ
เพื่อนใจ
เพื่อนนอน
เพื่อนรัก
เพื่อน้อง
เพื่อน้อง
แพ้เงิน
แพ้ผิวขาว
แพรสี เลือด
โพระดก
ฟังดนตรี เถิดชื่ นใจ
ฟ้ าไกลดิน
ฟ้ าตํ่าแผ่นดินสูง
ฟ้ ามิอาจกั้น
ฟ้ ามิอาจกั้น
ฟ้ ารักดิน
ฟ้ าไร้ จนั ทร์
ฟ้ าหม่น
ฟ้ าหลังฝน
เฟื่ องฟ้ า
แฟนใคร
แฟนฉัน
ไฟพิศวาส
ไฟรัก
ไฟสุ มขอน
ไฟเสน่หา

2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
The Hot Pepper Singers
Isn't
ชรัมภ์ เทพชัย
อ้อยใจ วไลพรรณ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ชรัมภ์ เทพชัย
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
มณี นุช เสมรสุต
The Impossibles
ชริ นทร์ นันทนาคร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
The Sugar Chorus
ชรัมภ์ เทพชัย
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Hot Pepper Singers
จินตนา สุขสถิตย์
เศรษฐา ศิระฉายา
หงา คาราวาน
มณี นุช เสมรสุต
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
สวลี ผกาพันธุ์

1954
0630
1174
0326
1338
1523
1080
1609
1909
1752
0715
1202
1288
0089
1776
1933
1050
2045
0506
1006
1760
1524
1152
2054
0023
0161
1587
0182
1151
2157
1002
1093
2147

ไฟเสน่หา
ไฟไหม้เชื้ อ
ภาพความหลัง
ภาพดวงใจ
ภาพเตือน
ภาพในฝัน
ภาพรัก
ภาวนา
ภาษากระดาษ
ภาษาใจ
ภาษาชํ้า
ภาษีรัก
ภูติเสน่หา
มณี หยาดฟ้ า
มนต์ชะตา
มนต์นาง
มนต์แฝงฝัน
มนต์เมืองเหนือ
มนต์เมืองเหนือ
มนต์รักดอกคําใต้
มนต์รักดอกคําใต้
มนต์รักแทงโก้
มนต์รักในอดีต
มนต์รักฤดูร้อน
มนต์รักฤดูร้อน
มนต์รักวังไพร
มนต์สวาท
มองวิหคอกตรม
มะลิ
มะลิขาว
มะลิขาว
มะลิวลั ย์
มัน่ ใจรัก

หน่อย สกาวเดือน
The Impossibles
เพียงพิศ ศิริวิไล
ชรัมภ์ เทพชัย
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
อุมาพร บัวผึ้ง
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
เศรษฐา ศิระฉายา
The Hot Pepper Singers
วินยั พันธุรักษ์
ศรวณี โพธิเทศ
ลินจง บุนนากริ นทร์
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
The Sugar Chorus
ดอน สอนระเบียบ
ชริ นทร์-รุ่ งฤดี
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชริ นทร์-ลินจง
The Hot Pepper Singers
อุมาพร บัวผึ้ง
จินตนา สุขสถิตย์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
จินตนา สุขสถิตย์
ชริ นทร์-สวลี
ชริ นทร์-สวลี
สวลี ผกาพันธุ์
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร

1041
1250
1333
0631
0160
0926
0787
1553
1554
1094
1734
0320
0380
0430
0321
0378
1899
0236
0958
0162
1874
1959
1262
1484
0959
0791
0237
1380
1777
1953
0975
1759
0406

มัน่ ใจรัก
มันน่าปวดใจ
มาฆ่าฉันเสี ยเถิดยอดรัก
มาจู๋จี๋กนั กันไหม
ม่านไทรย้อย
ม่านไทรย้อย
ม่านประเพณี
ม่านสวาท
มายาใจ
มาร
มารจําแลง
มารผจญ
มารผจญ
มารยาผูช้ าย
มารหัวใจ
มารหัวใจ
มารหัวใจ
มารักกันเถิด
มารักกันเถิด
มารักกันใหม่
มารักกันใหม่
มารักกันใหม่
มาลี
มาลี-นารี
เมารัก
เมื่อคืนนี้
เมืองไทยงาม
เมื่อเธอคืนรัง
เมื่อเธอจากฉันไป
เมื่อนํ้าตาเป็ นยาพิษ
เมื่อวานฉันรักเธอ
เมื่อวานนี้
เมื่อเหมันต์จะเริ่ ม

สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
มนตรี สี หเทพ
The Impossibles
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
2 สาวฮอทเปปเปอร์
วิระ บํารุ งศรี
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
บุษยา รังสี
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
มณี นุช เสมรสุต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
2 สาวฮอทเปปเปอร์
หน่อย สกาวเดือน
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
มณี นุช เสมรสุต
วิระ บํารุ งศรี
จินตนา สุขสถิตย์
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
The Sugar Chorus
หน่อย สกาวเดือน
มณี นุช เสมรสุต
The Hot Pepper Singers
สวลี ผกาพันธุ์

1418
0705
0176
0139
0470
1543
0683
2099
0311
1009
1722
1845
1920
0854
0675
0638
0432
1275
1581
2129
1207
1319
0514
1303
1636
2128
1208
1401
1312
0559
1502
0103
0976

เมื่อไหร่ จะตอบว่ารัก
เมื่อไหร่ จะยิม้
แมกไม้ละเมอ
แม้แต่ทะเลยังครวญครํ่า
แม่นางนกขมิ้น
แม่น้ าํ วิปโยค
แม่เนื้ออุ่น
แม้พี่จะขี้เมา
แม้พี่จะขี้เมา
แม้เพียงหนึ่งนาที
แม่โพสพ
แม่ยอดรัก
แมวตะครุ บเงา
แม่สอนว่า
แม่สาย
แม่สาวตางาม
แม่หม้ายคอยคู่
แม่หม้ายคอยคู่
แม่เหล็กรัก
ไม่กลัวก็ช่าง
ไม่กลัวก็ช่าง
ไม้ใกล้ฝั่ง
ไม่เคยใจร้าย
ไม่แคร์
ไม่งอ้
ไม่เชื่ อ
ไม่เชื่ อ
ไม่เชื่ อง
ไม่ตอ้ งการ
ไม่น่าพบกันเลย
ไม่นึกรักฉันจะฝันร้าย
ไม่มีใครรักเธอเท่าฉัน
ไม่มีใครเหมือนคุณ

ชริ นทร์ นันทนาคร
วินยั พันธุรักษ์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
เศรษฐา ศิระฉายา
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์-ลินจง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อ้วน ไฟล์ท 787
ดอน สอนระเบียบ
The Hot Pepper Singers
มณี นุช เสมรสุต
Isn't
บุษยา รังสี
ยรรยงค์ เสลานนท์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
รังษิยา บรรณากร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รังษิยา บรรณากร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
พรเทพ เทพรัตน์
รังษิยา บรรณากร
ศรวณี โพธิเทศ
ชรัมภ์ เทพชัย
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
มณี นุช เสมรสุต

1425
2023
0212
0948
0204
0322
0379
0937
1828
0584
0408
1381
1464
0632
1332
1278
1176
1203
0686
1945
1550
0372
1875
1957
2137
0446
0017
0920
2111
0520
1227
0549
0980

ไม่มีเธอฉันก็อยูไ่ ด้
ไม่มีแม้แต่คาํ ลา
ไม่มีแม้แต่คาํ ลา
ไม่มีแม้แต่คาํ ลา
ไม่มีวนั
ไม่มีวนั
ไม่มีวนั
ไม่มีวนั
ไม่มีวนั ที่เราจะพรากจากกัน
ไม่มีสญ
ั ญา
ไม่รอคุณแล้ว
ไม่รักดีกว่า
ไม่รักแล้วหรื อ
ไม่รังเกียจ
ไม่ลืมเพชรบุรี
ไม่ลืมรัก
ไม่สนคนใต้
ไม่หยุดรักเธอ
ไม่หวัน่
ไม่เห็นเป็ นไง
ไม่อาลัยรัก
ไม่อิ่มรัก
ไม่อิ่มรัก
ไม่อิ่มรัก
ยอดพธูเมืองแปร
ยอดพธูเมืองแปร
ยอดอนงค์
ยังคอย
ยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
ยังคิดถึงเธอ
ยังรัก
ยังหวัน่

สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ศรวณี โพธิเทศ
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
หงา คาราวาน
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สวลี ผกาพันธุ์
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Impossibles
มนตรี สี หเทพ
ลินจง บุนนากริ นทร์
เพียงพิศ ศิริวิไล
ศรวณี โพธิเทศ
เศรษฐา ศิระฉายา
ไฟล์ท 787
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
หน่อย สกาวเดือน
สมบัติ เมทะนี
สมบัติ เมทะนี
ชริ นทร์ นันทนาคร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
ดาวใจ ไพจิตร
มณี นุช เสมรสุต

0843
2003
0603
1822
1503
1549
1582
0054
0104
0221
1891
1795
0706
0663
0426
0211
1426
0293
1998
1376
0488
1637
1346
1441
1726
0533
2112
0521
1232
0024
0688
0910
1818

ยังอาลัยรัก
ยากจะหักใจลืม
ยากจะหักใจลืม
ยากจะหักใจลืม
ยากยิง่ สิ่งใด
ยางมนุษย์
ยางอาวรณ์
ยามดึก
ยามตะวันรอน
ยามตะวันรอน
ยิง่ กว่าการฆ่า
ยิง่ กว่าฆาตกร
ยิง่ กว่ารัก
ยิง่ รักยิง่ โง่
ยิม้ ทั้งนํ้าตา
ยิม้ ที่เปื้ อนนํ้าตา
เย็นวันหนึ่ง
เย้ยฟ้ าท้าดิน
เย้ยฟ้ าท้าดิน
เย้าหน่อยอย่าน้อยใจ
เยือ่ สวาทยังไม่สิ้น
โยงสัญญา
ใยสวาทในดวงใจ
ร่ มไม้
ร่ มไม้
รวงทอง-เปลวทอง
รสจูบพิมพ์ใจ
รสจูบพิมพ์ใจ
รสจูบพิมพ์ใจ
รอ
รอ
รอ
รอ

The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
ชรัมภ์ เทพชัย
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
จินตนา สุขสถิตย์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
วินยั พันธุรักษ์
มณี นุช เสมรสุต
บุษยา รังสี
ศรวณี โพธิเทศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
ศักดา อิทธิชยั
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
เศรษฐา ศิระฉายา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ นารี ราชสี มา

1667
0834
1336
1407
1668
0222
0828
0585
0014
1692
0138
1785
1881
1914
0867
1857
1968
1081
0842
2074
0067
0351
0555
1082
1083
1693
0672
1525
1544
1084
0568
1630
2158

รอเงายิม้
รอเธอ
ร้ อนแดด
รอฝัน
รอยใจ
ร้ อยชู้ไม่สูเ้ มีย
ร้ อยชู้ไม่สูเ้ มีย
รอยตรม
รอยไถ
ร้ อยพันชื่ นใจ
รอยมลทิน
รอยมลทิน
รอยมลทิน
รอยยิม้ เธอ
รอยรักรอยเล็บ
รอยรักรอยเล็บ
รอยรักรอยสลาย
รอยร้ าว
รอยร้ าวในดวงใจ
ร้ อยลิ้นพันคํา
ร้ อยลิ้นพันคํา
ร้ อยลิ้นพันคํา
รอยเล็บเหน็บรัก
รอยเศร้ า
รอยสัญญา
รอยอารมณ์
รอรัก
รอรัก
รอรัก
รอรักษาใจ
รอวันสิ้นลม
ระฆังใจ
ระฆังรัก

สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
อังศณา ช้างเศวต
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
อังศณา ช้างเศวต
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชริ นทร์ นันทนาคร
สวลี ผกาพันธุ์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
เศรษฐา ศิระฉายา
The Impossibles
อ้วน ไฟล์ท 787
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
สวลี ผกาพันธุ์
The Hot Pepper Singers
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
อุมาพร บัวผึ้ง
ดาวใจ ไพจิตร
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
มณี นุช เสมรสุต
อุมาพร บัวผึ้ง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สวลี ผกาพันธุ์
ศรวณี โพธิเทศ
ดาวใจ ไพจิตร
ทนงศักดิ์ -จินตนา

1024
1925
0068
2141
2159
1030
1037
0857
1221
1195
1175
1827
0586
1419
1509
1269
1593
1192
0759
1746
1744
1007
1530
2026
0200
0772
0944
1433
2051
0292
0455
1806
1847

ระฆังรัก
ระทมอยูเ่ ดียวดาย
ระแวงสวาท
รัก
รัก
รัก
รัก
รัก...เพื่อสวรรค์
รักกันดีกว่า
รักกันไม่ถึง
รักกันวันละสองเวลา
รักกันหนอ
รักเก่า
รักของคนจน
รักของคนหนุ่ม
รักของคนอื่น
รักของเธอ
รักขาดดุลย์
รักข้ามขอบฟ้ า
รักข้ามขอบฟ้ า
รักข้ามโลก
รักคนที่เขารักเราดีกว่า
รักคนผิด
รักครั้งแรก
รักครั้งแรก
รักครั้งแรก
รักครั้งแรก
รักค้างใจ
รักคุณเข้าแล้ว
รักคุณเข้าแล้ว
รักคุณเข้าแล้ว
รักคุณเข้าแล้ว
รักคุณเข้าแล้ว

จินตนา-ทนงศักดิ์
ดอน สอนระเบียบ
สวลี ผกาพันธุ์
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สามารถ - พราวตา
สามารถ - พราวตา
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
The Hot Pepper Singers
ดาวใจ ไพจิตร
ศรวณี โพธิเทศ
เพียงพิศ ศิริวิไล
หงา คาราวาน
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชรัมภ์ เทพชัย
ยรรยงค์ เสลานนท์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ศรวณี โพธิเทศ
สุ นารี ราชสี มา
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
ชริ นทร์-ลินจง
อุมาพร บัวผึ้ง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ศรวณี โพธิเทศ
หงา คาราวาน
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ นารี ราชสี มา
อ้วน ไฟล์ท 787

0334
1015
1960
1279
1947
1624
1011
2143
1040
0983
1321
0337
1717
0994
2040
0020
0995
1012
1800
1729
1938
0105
0147
0756
1844
1056
1583
0534
0888
0661
0765
0831
0277

รักคุณคนเดียว
รักคุณเท่าฟ้ า
รักคุณออกอย่างนี้
รักคู่ฟ้า
รักใครหรื อยัง
รักจริ งของหญิงชัว่
รักจริ งนะ
รักจันทร์
รักจันทร์
รักจากดวงใจ
รักจากดวงใจ
รักฉันกลัน่ จากใจ
รักฉันคืนนี้เถิดคุณ
รักฉันนั้นเพื่อเธอ
รักฉันนาน ๆ
รักฉันนาน ๆ
รักฉันนานๆ
รักฉันนานๆ
รักฉันนานๆ
รักฉันวันละนิด
รักฉันสักนาที
รักฉันสักนิด
รักชัว่ คราว
รักซ้อน
รักตรึ งใจ
รักทิพย์
รักที่คุณสอนให้
รักที่ลืมไม่ได้
รักที่เลือกไม่ได้
รักที่หลุดลอย
รักที่หลุดลอย
รักที่อยากลืม
รักแท้

ชรัมภ์ เทพชัย
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ - นงลักษณ์ โรจนพรรณ
หน่อย สกาวเดือน
ลินจง บุนนากริ นทร์
ไฟล์ท 787
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ-รังษิยา
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สุ นารี ราชสี มา
มนตรี สี หเทพ
ชรัมภ์ เทพชัย
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ นารี ราชสี มา
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ-รังษิยา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
จินตนา สุขสถิตย์
ไฟล์ท 787
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สุ นารี ราชสี มา
อ้วน ไฟล์ท 787
ชริ นทร์-สวลี
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Sugar Chorus
มณี นุช เสมรสุต
สุ นารี ราชสี มา
อังศณา ช้างเศวต
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง

0413
1906
1901
0131
2171
0815
0837
0996
1019
1284
0255
1263
0960
0908
0396
0986
0367
1396
1531
1233
0700
0988
1961
0792
0814
1420
2113
0522
1228
0718
0590
1164
0548

รักแท้
รักเธอเท่าฟ้ า
รักเธอผูเ้ ดียว
รักเธอ-รักเธอ-รักเธอ
รักเธอเสมอ
รักเธอเสมอ
รักเธอเสมอ
รักเธอเสมอ
รักเธอเสมอ
รักนักมักหน่าย
รักนิรันดร์
รักนิรันดร์
รักนี้นิรันดร
รักนี้สีดาํ
รักในใจ
รักในซี เมเจอร์
รักบนความทรมาน
รักบริ สุทธิ์
รักประเดี๋ยวเดียว
รักประหาร
รักปลิวลม
รักปักใจ
รักปักใจ
รักผมสักนิด
รักฝังจิตฝังใจ (กลิ่นกระแจะจันทร์)
รักพี่อีกครั้ง
รักไม่เคยลืม
รักไม่เคยลืม
รักไม่เคยลืม
รักยอกใจ
รักรวงดีกว่า
รักระทมใจ
รัก-รัก-รัก

สวลี ผกาพันธุ์
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
อังศณา ช้างเศวต
สุ นารี ราชสี มา
รวงทอง ทองลัน่ ธม - สมศักดิ์ เทพานนท์
ลินจง บุนนากริ นทร์
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
มณี นุช เสมรสุต
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สวลี ผกาพันธุ์
สุ นารี ราชสี มา
จิตติมา เจือใจ
พรเทพ เทพรัตน์
อุมาพร บัวผึ้ง
ชรัมภ์ เทพชัย
เศรษฐา - วินยั
สุ นารี ราชสี มา
หน่อย สกาวเดือน
วิระ บํารุ งศรี
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
ชริ นทร์ นันทนาคร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
ดอน สอนระเบียบ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
จินตนา สุขสถิตย์
ดาวใจ ไพจิตร

1113
1389
0099
0164
1882
1990
1638
0977
0523
1229
1095
1347
1065
1727
0763
0889
1669
0207
2013
0840
0987
1555
0890
0401
1926
0106
1406
0190
1892
0950
2046
0267
0069

รักรันทดใจ
รักร้ าง
รักริ ษยา
รักริ ษยา
รักริ ษยา
รักริ ษยา
รักแรก
รักล้นใจ
รักลอยลม
รักลอยลม
รักเล่ห์
รักและภักดี
รักสลักใจ
รักสลาย
รักสํารอง
รักสํารอง
รักสุ ดหัวใจ
รักแสนขม
รักแสลง
รักแสลง
รักหนอรัก
รักหนึ่งใจเดียว
รักหมดใจ
รักหรื อหลอก
รักหลอกรักลวง
รักหลอกลวง
รักเหลือเดน
รักให้โง่
รักให้โง่
รักใหม่ (ของเพื่อนเก่า)
รักอย่ารู้คลาย
รักอย่ารู้คลาย
รักเอย

รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ศรี สุดา เริ งใจ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
มณี นุช เสมรสุต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
สวลี ผกาพันธุ์
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
สุ เทพ-รังษิยา
จินตนา สุขสถิตย์
สุ นารี ราชสี มา
The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรวณี โพธิเทศ
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Sugar Chorus
สวลี ผกาพันธุ์
ดอน สอนระเบียบ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
วีนสั พูนทรัย ์
ดาวใจ ไพจิตร
2 สาวฮอทเปปเปอร์
มณี นุช เสมรสุต
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์

0997
1867
1994
1995
0924
0476
0698
0269
0315
1109
1485
0272
2094
0599
1051
1868
1348
1677
1057
1076
0874
0557
1285
0490
1292
0144
1547
1451
0642
0175
1504
1946
1459

รักเอย
รักเอย
รักเอย
รักเอยรักข้า
รักเอ๋ ยรักข้า
รังรัก
รังรัก
รังรักในจินตนาการ
รังสี รุ่งฟ้ า
รังสี รุ่งฟ้ า
รัศมีกรรม
ราคาความคิดถึง
ราคาความรัก
ราคาความรัก
ราคาความรัก
รางวัลชีวิต
รางวัลดุษฎี
ราชเทวี
ราชิ นีชีวิน
ราตรี ความรัก
ราตรี ที่คอย
ราตรี ที่รอ
ราตรี ในโตเกียว
ราตรี ประดับดาว
ราตรี ระทม
ร้ ายก็รัก
รําพึงสวาท
รํ่าลาราตรี
รื่ นเริ งดนตรี
รุ ้งทองฟ่ องฟ้ า
รู ้แล้วล่ะ
เราเขาไม่ปรารถนา
เราเดินกันคนละทาง

สุ นารี ราชสี มา
2 สาวฮอทเปปเปอร์
บุษยา รังสี
รวงทอง ทองลัน่ ทม
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์-รุ่ งฤดี
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชริ นทร์-สวลี
จินตนา - มนตรี
The Impossibles
ดาวใจ ไพจิตร
ลินจง บุนนากริ นทร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
Isn't
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
ไฟล์ท 787
ธานินทร์ อินทรเทพ

0107
0342
1452
0622
1927
0239
1565
1165
0183
0925
1987
2181
0062
0193
0911
1894
1651
2049
0508
0932
1804
2114
0524
1230
0249
1811
1865
0829
2068
0102
0158
1773
1085

เรารักกันไม่ได้
เรารักกันไม่ได้
เรารักฟ้ า
เริ งรถไฟ
เรื่ องของเธอ
เรื อนแพ
แรกพบ
แรงแค้น
แรมพิศวาส
แรมพิศวาส
ไร้ อารมณ์
ฤทธิ์กามเทพ
ฤทธิ์กามเทพ
ฤทธิ์กามเทพ
ฤทธิ์กามเทพ
ฤทธิ์กามเทพ
ลพบุรี
ลมจ๋ า
ลมจ๋ า
ลมจ๋ า
ลมจ๋ า
ลมเพ้อ
ลมเพ้อ
ลมเพ้อ
ลมรัก
ลมรัก
ลมรัก
ลมสวาท
ลมหวน
ลมหวน
ลมหวน
ลมหวน
ลวง

ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Impossibles
ดอน สอนระเบียบ
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
จินตนา สุขสถิตย์
ดาวใจ ไพจิตร
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
2 สาวฮอทเปปเปอร์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ นารี ราชสี มา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ นารี ราชสี มา
อ้วน ไฟล์ท 787
อังศณา ช้างเศวต
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Sugar Chorus
สวลี ผกาพันธุ์

0385
2173
0795
2172
0832
0312
1533
2031
0003
0398
1408
0132
0707
0414
1003
0674
0587
0085
0092
0091
1831
1475
1629
0290
0323
0381
0855
0402
2063
0028
1791
0830
0245

ละครนอกบท
ละครบทรัก
ละครบทรัก
ละครบทเศร้า
ละครบทเศร้า
ละครหลงโรง
ลักษณาวงศ์
ลาก่อนความรัก
ลาก่อนความรัก
ลาก่อนสําหรับวันนี้
ลาใจ
ลาชัว่ กัปล์ชวั่ กัลป์
ลาด้วยตา
ลาทีมิใช่ลาจาก
ลานพิกลุ
ลานรักลานทอง
ลาเพียงนี้
ลาวคําหอม
ลาวคําหอม
ลาวดวงเดือน
ลํานํารัก
ลําปาง
ลีลาบัม๊ พ์
ลีลารัก
ลืม
ลืม
ลืม...ลืมเสี ย
ลืมฉันเสี ยที่รัก
ลืมผมเสี ยเถิด
ลืมผมเสี ยเถิด
ลืมแล้วหรื อสัญญา
ลืมเสี ยเถิด
ลุ่มเจ้าพระยา

เพียงพิศ ศิริวิไล
วิระ บํารุ งศรี
วิระ บํารุ งศรี
อังศณา ช้างเศวต
อังศณา ช้างเศวต
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
สวลี ผกาพันธุ์
ชริ นทร์ นันทนาคร
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
วินยั พันธุรักษ์
สวลี ผกาพันธุ์
ชริ นทร์-สวลี
มณี นุช เสมรสุต
รวงทอง ทองลัน่ ธม
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
หงา คาราวาน
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
The Hot Pepper Singers
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
อังศณา ช้างเศวต
ชริ นทร์ นันทนาคร

0771
1747
2064
0268
1102
1606
0496
1718
0727
1137
0215
0858
1077
1460
1958
0148
0679
0564
1719
2196
0242
0735
1770
0281
0633
1465
0809
1478
1526
0234
1934
0528
1105

ลุ่มเจ้าพระยา
ลุ่มเจ้าพระยา
ลูกกําพร้า
ลูกกําพร้า
ลูกจ๋ า
ลูกผูช้ าย
ลูกสาวเจ้าพระยา
เล่ห์รักลมลวง
เล่าให้ฟัง
เลิกกันที
เลิกแล้วต่อกัน
เลือกทางใหม่
เลือดจองหอง
แล้วฉันก็ทาํ ไม่ได้
แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร
โลกของคนเศร้ า
โลกของฉัน
โลกต้องการสันติภาพ
โลกทุกวันนี้
โลกนี้คือละคร
โลกนี้คือละคร
โลกนี้คือละคร
โลกนี้คือละคร
โลกลวง
โลกแสนเซ็ง
วณิ พกฝัน
วนาสวาท
วสันต์วิปโยค
วสันต์สวาท
วอนพญายม
วอนรัก
วังบัวบาน
วังรักเวียงใต้

หงา คาราวาน
The Hot Pepper Singers
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ดอน สอนระเบียบ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ศรวณี โพธิเทศ
The Hot Pepper Singers
จินตนา - มนตรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
หน่อย สกาวเดือน
รวงทอง ทองลัน่ ธม
มณี นุช เสมรสุต
ศรวณี โพธิเทศ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ชริ นทร์ นันทนาคร
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
The Sugar Chorus
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
The Impossibles
ธานินทร์ อินทรเทพ
วิระ บํารุ งศรี -อังศณา ช้างเศวต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อุมาพร บัวผึ้ง
จินตนา สุขสถิตย์
ดอน สอนระเบียบ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส

1409
0439
1008
1421
0658
0368
1728
0961
0878
1349
1694
1064
1304
1639
0297
2118
0163
0762
0345
0637
0770
1843
1711
0588
1496
2069
0081
0346
0660
1594
1422
1660
1382

วันของพี่
วันทอง
วันนั้น
วันนี้นะ
วันนี้ไม่มีเงิน
วันในความหลัง
วันรอคืนรัก
วันวาน
วันวิวาห์
วันวิวาห์
วันหวาน
วันใหม่
ว่าจะไม่คิด
วาดดาวให้ดินหวัง
วานลมจูบ
วาสนาคนจน
วาสนาคนจน
วาสนาคนจน
วิญญาณในภาพถ่าย
วิญญาณในภาพถ่าย
วิญญาณในภาพถ่าย
วิญญาณในภาพถ่าย
วิบากกรรม
วิมานในฝัน
วิสยั ชาย
วิหคเหิรลม
วิหคเหิรลม
วิหคเหิรลม
เวลาตาย
แววทอง
ศรดอกสุดท้าย
ศรัทธาพี่ยงั ไม่สิ้น
ศรัทธารัก

ชริ นทร์ นันทนาคร
บุษยา รังสี
ชริ นทร์-ลินจง
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชาตรี
จิตติมา เจือใจ
จินตนา สุขสถิตย์
มณี นุช เสมรสุต
The Impossibles
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
สวลี ผกาพันธุ์
สุ เทพ-รังษิยา
รังษิยา บรรณากร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ นารี ราชสี มา
อุมาพร บัวผึ้ง
Isn't
หงา คาราวาน
อ้วน ไฟล์ท 787
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชรัมภ์ เทพชัย
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
อุมาพร บัวผึ้ง
ชาตรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์

0647
1595
0256
1951
1194
1607
2047
0029
1505
1138
1410
1952
1086
2080
0063
0149
0783
0657
0589
0078
0178
0838
1359
1712
0278
0717
0781
1982
0327
1695
1187
0562
0438

ศรี ราชา
ศรี ศกั ดิ์ รัก
ศัตรู ของหญิง
ศัตรู หวั ใจ
ศีลธรรม
ศึกหัวใจ
เศรษฐีน้ าํ ตา
เศรษฐีน้ าํ ตา
เศร้าสามฤดู
สกุลกา
สงครามรัก
สตรี ที่โลกลืม
สนธยาราตรี
สนามอารมณ์
สนามอารมณ์
สนิมมนุษย์
สไบแพร
สมองใส
สรณะใจ
สร้ อยสายฝัน
ส่วนเกิน
ส่วนเกิน
สวรรค์ดวงใจ
สวรรค์ในเรื อนใจ
สวรรค์บนทราย
สวรรค์ปิด
สวรรค์ปิด
สวรรค์ปิด
สวรรค์เพ้อ
สวรรค์ยงั ไม่สว่าง
สวรรค์รําคาญ
สวรรค์ลาํ เอียง
สวรรค์วิปโยค

Isn't
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
หน่อย สกาวเดือน
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
หน่อย สกาวเดือน
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
วิระ บํารุ งศรี
ชาตรี
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
อังศณา ช้างเศวต
อ้อยใจ วไลพรรณ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ดอน สอนระเบียบ
หงา คาราวาน
สิ ทธิชนยุคสุดท้าย
ชรัมภ์ เทพชัย
สวลี ผกาพันธุ์
เพียงพิศ ศิริวิไล
ศรวณี โพธิเทศ
บุษยา รังสี

1270
0574
1052
1058
2009
0846
1670
1033
0511
1610
0324
0382
0945
0030
0117
0335
0415
0774
2148
2160
0853
1025
1036
1188
1625
1276
1733
1146
0900
1671
2164
1043
1723

สวรรค์วิปโยค
สวรรค์หาย
สวรรค์ให้รัก
สวัสดีเธอ
สองเรา
สองเรา
สะพานสายตา
สักขีแม่ปิง
สักขีสมิหรา
สักวันจะรู ้สึก
สักวันหนึ่ง
สักวันหนึ่ง
สักวันหนึ่ง
สัง่ ฟ้ าฝากดิน
สัง่ ฟ้ าฝากดิน
สัง่ รัก
สัง่ สวาท
สัญญาใจ
สัญญารัก
สัญญารัก
สัญญารัก
สัญญารัก
สัญญารัก
สัญญารักสลาย
สัญญารักเหนือเจ้าพระยา
สัญญาวันจาก
สัตต-สัตรี
สันกําแพง
สัมพันธ์ไทย
สาธุชน
สาบานรัก
สาบานรัก
สาปรัก

ยรรยงค์ เสลานนท์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชริ นทร์-รุ่ งฤดี
ชริ นทร์-สวลี
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สามารถ-ดาวใจ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
เพียงพิศ ศิริวิไล
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ชรัมภ์ เทพชัย
สวลี ผกาพันธุ์
หงา คาราวาน
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
จินตนา-ทนงศักดิ์
The Hot Pepper Singers
จินตนา-ทนงศักดิ์
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
เพียงพิศ ศิริวิไล
ดาวใจ ไพจิตร
ยรรยงค์ เสลานนท์
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
Isn't
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส

0431
1317
0643
2119
2194
0169
0734
1741
1969
1506
1486
1139
1264
2065
0031
0753
0471
0501
0481
1725
0529
0416
1469
1466
0650
0711
1596
2007
0841
1823
1908
1384
1204

สาปแล้วคนลวง
สาปสวาท
สามเกลอพเนจร
สามหัวใจ
สามหัวใจ
สามหัวใจ
สามหัวใจ
สามหัวใจ
สายเกินไป
สายจิต-พิศวาส
สายรุ ้ง
สายลม
สายลมสายรัก
สายลมเหนือ
สายลมเหนือ
สายัณห์รัญจวน
สายัณห์วิปโยค
สาลิกาลิ้นทอง
สาวบ้านนา
สาวรัญจวน
สาวสะอื้น
สําคัญที่ฉนั รัก
สําคัญรักด้วยใจ
สํานึกผิด
สําเนียงเสี ยงพี่
สิ่ งควรรู ้
สิ่ งผูกพัน
สิ่ งสุ ดท้าย
สิ่ งสุ ดท้าย
สิ่ งสุ ดท้าย
สิ้นโคมทอง
สิ้นมนต์รัก
สิ้นรักหักสวาท

บุษยา รังสี
รังษิยา บรรณากร
Isn't
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
The Hot Pepper Singers
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
ชรัมภ์ เทพชัย
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ นารี ราชสี มา
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
จินตนา สุขสถิตย์
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชาตรี
วินยั พันธุรักษ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
เศรษฐา ศิระฉายา
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
ศรวณี โพธิเทศ

0112
0407
2199
0077
0111
0912
1928
0535
2071
0083
0349
1573
1930
1936
1337
2161
1696
0395
0417
0150
1545
1200
1147
1334
0235
1546
1290
2018
0865
1588
0243
1022
1322

สิ้นศรัทธา
สิ้นศรัทธา
สิ้นสวาท
สิ้นสวาท
สิ้นสวาท
สิ้นสวาท
สิ้นเสน่หา
สิ้นแสงสุรีย ์
สิ้นหวัง
สิ้นหวัง
สิ้นหวัง
สี ชงั
สื่ อรัก
สื่ อรัก
สุขของเธอเศร้ าของฉัน
สุขจริ งนะ
สุขชัว่ ฝัน
สุดขอบฟ้ า
สุดจะหักความรัก
สุดตาดาว
สุดทางรัก
สุดท้ายของความรัก
สุดฟากฟ้ า
สุดฟากฟ้ า
สุดระกํา
สุดรักสุดบูชา
สุดเสี ยดาย
สุดหัวใจคือเธอ
สุดหัวใจคือเธอ
สุดาดอกฟ้ า
สุริยนั -จันทรา
สุริยนั -จันทรา
สุริยนั -จันทรา

ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ดอน สอนระเบียบ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
อุมาพร บัวผึ้ง
ธานินทร์ อินทรเทพ
ดอน สอนระเบียบ
ไฟล์ท 787
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
ชริ นทร์-สวลี
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
มนตรี สี หเทพ
จินตนา สุขสถิตย์
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
อ้อยใจ-ศักดา
มนตรี สี หเทพ

1768
1181
1404
1597
0055
2057
2193
0507
0741
0750
0350
0472
0168
1598
0298
0473
1031
2008
0608
0989
1106
2104
0174
0056
1997
1350
2070
2184
0082
0347
1599
1787
0394

สุริยนั -จันทรา
เส้นทางใจ
เส้นทางรัก
เสน่ห์นิ้วนาง
เสน่หาละเวง
เสี ยงกระซิ บสัง่
เสี ยงกระซิ บสัง่
เสี ยงกระซิ บสัง่
เสี ยงกระซิ บสัง่
เสี ยงกระซิ บสัง่
เสี ยงครวญจากดวงใจ
เสี ยงครวญจากเหมันต์
เสี ยงสะอื้นจากสายลม
เสี้ ยววินาที
เสี ยสละรัก
แสงจันทร์
แสงจันทร์ หวานใจ
แสงสุรีย ์
แสงสุรีย ์
แสนรัก
แสนเศร้ า
แสนสงสาร
แสนสงสาร
หงษ์ทอง
หงษ์ปีกหัก
หญิงในใจ
หนามชี วิต
หนามชี วิต
หนามชี วิต
หนามชี วิต
หนามชี วิต
หนามชี วิต
หน้าไม่อาย

The Sugar Chorus
เพียงพิศ ศิริวิไล
วีนสั พูนทรัพย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
สุ นารี ราชสี มา
อุมาพร บัวผึ้ง
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สามารถ-พราวตา
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี
อุมาพร บัวผึ้ง
ธานินทร์ อินทรเทพ
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สวลี ผกาพันธุ์

0906
0767
1830
1589
1121
2041
0018
0383
0456
1246
0198
0299
0913
1745
1817
1313
1826
1748
1783
2175
0636
0773
1784
1816
1697
1148
1905
1341
0369
1921
0279
1551
1423

หนาวตัก
หนาวเนื้อ
หนาวเนื้อ
หนาว-หนาว
หน้าใสใจดํา
หนี้มาร
หนี้มาร
หนี้มาร
หนี้มาร
หนีรัก
หนี้รัก
หนี้รัก
หนี้รัก
หนี้รัก
หนีรัก
หนี้รักที่ตอ้ งหักลบ
หนึ่งในดวงใจ
หนึ่งในร้ อย
หนึ่งในร้ อย
หนึ่งมิตรชิ ดใกล้
หนึ่งมิตรชิ ดใกล้
หนึ่งมิตรชิ ดใกล้
หนึ่งมิตรชิ ดใกล้
หนึ่งมิตรชิ ดใกล้
หนึ่งรัก
หนุนแขนแทนเขนย
หนุ่มสุพรรณฝันเฟื่ อง
หนุ่มหนาว
หมดเวลาคอย
หมอนไม่เหมือนคุณ
หมายแข
หมายรัก
หม้ายสาว

อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ นารี ราชสี มา
หงา คาราวาน
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชริ นทร์ นันทนาคร
ชริ นทร์ นันทนาคร
เพียงพิศ ศิริวิไล
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
รังษิยา บรรณากร
หงา คาราวาน
The Hot Pepper Singers
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
Isn't
Isn't
หงา คาราวาน
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ นารี ราชสี มา
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
เศรษฐา ศิระฉายา
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
จิตติมา เจือใจ
ดอน สอนระเบียบ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ชริ นทร์ นันทนาคร

1682
1453
1140
2082
0392
1873
1815
1929
1534
2017
0864
0288
2081
0079
1608
0651
0536
1656
1893
0384
0457
0300
1552
1299
0699
1487
0057
1527
1059
1044
0567
1706
1325

หยดนํ้าผึ้งปนยาพิษ
หยดรอยยิม้
หยาดนํ้าค้าง
หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา
หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา
หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา
หยาดเพชร
หยาดเหงื่อเหนือคิ้วนาง
หยาดเหมย
หรื อว่าฉันรักเธอ
หรื อว่าฉันรักเธอ
หลงคอย
หลงเงา
หลงเงา
หลงทาง
หลงรัก
หลงรักปักใจ
หลงรู ป
หลักไม้เลื้อย
หลังภาพ
หลังภาพ
หลับไม่ลง
หลิวลู่ลม
ห่วง
ห่วงคู่หาย
หวงใจให้เธอ
ห่วงน้อง
หวัน่ รัก
หวานคําวอน
หวานรัก
หวานลมขมใจ
หวานลิ้นกินตาย
หวานอย่างนี้ใครไม่รัก

สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
สุ นารี ราชสี มา
ดอน สอนระเบียบ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สวลี ผกาพันธุ์
สวลี ผกาพันธุ์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชาตรี
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
2 สาวฮอทเปปเปอร์
เพียงพิศ ศิริวิไล
ธานินทร์ อินทรเทพ
ธานินทร์ อินทรเทพ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
เศรษฐา - วินยั
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ
อุมาพร บัวผึ้ง
ชริ นทร์-สวลี
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
ศรวณี โพธิเทศ
สวลี ผกาพันธุ์
มนตรี สี หเทพ

1141
1535
0133
1115
1411
1470
0116
0793
1142
1434
0655
1584
0491
0665
2001
0601
1824
0280
2182
0167
0914
1742
1672
0015
0098
1307
0517
0839
1652
1919
1385
1848
0883

ห้องใจให้จอง
ห้องสี ชมพู
หอมใจ
หอมดอกกฐิน
หอมหน่อยได้ไหม
หอมหัวใจ
หอรักหอร้ าง
หอรักหอร้ าง
หัวใจใครจอง
หัวใจชา
หัวใจเบี้ยว
หัวใจไปหล่นที่เชี ยงใหม่
หัวใจมืด
หัวใจเรี ยกหา
หัวใจสลาย
หัวใจสลาย
หัวใจสลาย
หัวหินไม่สิ้นทราย
หัวหินสิ้นมนต์รัก
หัวหินสิ้นมนต์รัก
หัวหินสิ้นมนต์รัก
หากฉันขาดเธอ
หากชีวิตผิดหวัง
หากรู้สกั นิด
หากรู้สกั นิด
หากให้เห็นปลายใจ
ห่างกันวาเดียว
หางเครื่ อง
หาดผาแดง
หาดราไว
ห้ามรัก
หายใจเป็ นเธอ
หิ่ งห้อย

ธานินทร์ อินทรเทพ
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชริ นทร์ นันทนาคร
ธานินทร์ อินทรเทพ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
วิระ บํารุ งศรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชาตรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
มณี นุช เสมรสุต
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
สุ นารี ราชสี มา
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
The Hot Pepper Singers
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชริ นทร์ นันทนาคร
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ
รังษิยา บรรณากร
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อังศณา ช้างเศวต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
เศรษฐา ศิระฉายา
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
อ้วน ไฟล์ท 787
The Sugar Chorus

0671
1510
1517
1600
1070
0626
0373
0458
0751
0304
0145
0032
1386
2020
0943
1119
0134
1797
0990
1611
1498
0891
2083
2183
0064
0348
0670
0919
0991
1970
0135
0188
1833

เหงา
เหงา
เหตุเพราะห่าง
เห็นใจแล้ว
เห็นใจหรื อยัง
เห็นแล้วหิว
เหนือธรณี
เหนือธรณี
เหมันต์ที่ผา่ นพ้นไป
เหมันต์พิศวาส
เหมันต์สะอื้น
เหมือนคนละฟากฟ้ า
เหมือนคนหลงทาง
เหมือนใจโดนกรี ด
เหมือนใจโดนกรี ด
เหมือนเถาวัลย์พนั ใจ
เหมือนเธอตาย
เหมือนเป็ นส่วนเกิน
เหมือนไม่เคย
เหมือนอยูค่ ู่อุรา
เหลือเพียงความหลัง
แหวนแลกใจ
ให้
ให้
ให้
ให้
ให้
ให้
ให้
ให้
ให้ทานเถอะแม่คุณ
ไหนคุณเคยบอกว่ารัก
ไหนว่าจะจํา

มณี นุช เสมรสุต
ชรัมภ์ เทพชัย
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
The Impossibles
เพียงพิศ ศิริวิไล
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ นารี ราชสี มา
ธานินทร์ อินทรเทพ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
ธานินทร์ อินทรเทพ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ นารี ราชสี มา
ดาวใจ ไพจิตร
ชรัมภ์ เทพชัย
The Sugar Chorus
สวลี ผกาพันธุ์
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
สวลี ผกาพันธุ์
อุมาพร บัวผึ้ง
มณี นุช เสมรสุต
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สุ นารี ราชสี มา
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ดาวใจ ไพจิตร
หงา คาราวาน

1858
1617
0474
2011
0844
1778
2139
0447
1556
0218
0391
0949
1971
1116
0836
1488
1641
0951
0305
1657
1071
0669
0194
1730
0484
0143
1234
0716
1247
1743
1948
1724
1286

ไหนว่าจะจํา
อกคุณละมุนกว่าแอร์
อกฟ้ าใจนาง
อดีตที่ลบไม่สิ้น
อดีตที่ลบไม่สิ้น
อดีตรักดอกทองกวาว
อเทตยาเพ้อรัก
อเทตยาเพ้อรัก
อธิษฐาน
อนิจจาลาโง่
อยากกลั้นใจตาย
อยากกลั้นใจตาย
อยากกลับบ้าน
อยากจะเจอคนรักจริ ง
อยากจะรักสักครั้ง
อยากจะลืม
อยากฝัน
อยากมีใครสักคน
อยากรักคนที่พลาดรัก
อยากรักคนที่ไม่เคยรัก
อยากรักคุณ
อยากรู ้นกั
อยากให้เขาโกรธ
อยากให้เธอดิ้นดาย
อยากให้เหมือนเมื่อวานนี้
อย่างเธอหรื อจะรักฉันจริ ง
อย่างอนนักเธอ
อย่าฉงน
อย่าทรมานอีกเลย
อย่าทรมานอีกเลย
อย่าบอกลา
อย่าปล้นรัก
อย่าไปจากฉัน

อ้วน ไฟล์ท 787
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
The Hot Pepper Singers
The Hot Pepper Singers
The Sugar Chorus
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สมบัติ เมทะนี - ดาวใจ ไพจิตร
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ศรวณี โพธิเทศ
สวลี ผกาพันธุ์
2 สาวฮอทเปปเปอร์
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
อังศณา ช้างเศวต
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
มณี นุช เสมรสุต
ธานินทร์ อินทรเทพ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ-รุ่ งฤดี
มณี นุช เสมรสุต
ดาวใจ ไพจิตร
จินตนา สุขสถิตย์
ธานินทร์ อินทรเทพ
รวงทอง ทองลัน่ ธม
ชรัมภ์ เทพชัย
วินยั พันธุรักษ์
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
The Hot Pepper Singers
ไฟล์ท 787
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ลินจง บุนนากริ นทร์

1683
1274
1612
0177
1962
2115
0525
1342
0210
1471
1360
1731
1018
0966
1277
0482
0746
1566
0518
0875
1975
0512
1398
0090
1053
0274
1988
2102
0170
0206
1707
0744
1446

อย่าเผลอ
อย่าแพ้ลูกเดียว
อย่ามาซ่า
อย่ามารักฉันเลย
อย่ามารักฉันเลย
อย่ามาหลอกกัน
อย่ามาหลอกกัน
อย่ามาเห็นใจ
อย่าร้ องไห้เพื่อฉัน
อย่ารักฉัน
อย่าลวงใจ
อย่าลวงฉันไว้ฆ่า
อย่าลืม
อย่าเล่นกับความรัก
อย่าหยิง่
อย่าหลอกฉันเลย
อย่าห่วง
อย่าห่วง
อย่าหึ งนักเลย
อย่าเห็นกันดีกว่า
อย่าเห็นกันดีกว่า
อย่าเอาความทุกข์ไปทิง้ ทะเล
อยูด่ ีหรื ออะไร
อยูเ่ ดียว
อยูใ่ นหัวใจเสมอ
อยูเ่ พื่อความดี
อยูเ่ พื่อรอ
อเวจีแห่งดวงใจ
อเวจีแห่งดวงใจ
อโหสิ กรรม
อ่อนใจ
อ้อมแขนรอเธอ
อ้อมรัก-จันทร์ เพ็ญ

สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ยรรยงค์ เสลานนท์
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
หน่อย สกาวเดือน
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สามารถ บริ บรู ณ์เวช
ศรวณี โพธิเทศ
ธานินทร์ อินทรเทพ
อ้อยใจ วไลพรรณ
จินตนา สุขสถิตย์
ศรี ไศล สุชาตวุฒิ - วินยั พันธุรักษ์
มณี นุช เสมรสุต
ยรรยงค์ เสลานนท์
ธานินทร์ อินทรเทพ
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
The Impossibles
อิสริ ยา คูประเสริ ฐ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
พรเทพ เทพรัตน์
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
ชริ นทร์-รุ่ งฤดี
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ศรวณี โพธิเทศ
สวลี ผกาพันธุ์
กุง้ -กิตติคุณ เชียงสงค์
ธานินทร์ อินทรเทพ

1298
2103
0171
1366
1626
1601
0962
2174
0785
1125
1841
0859
1528
1538
2066
0033
0001
0796
0915
1252
1331
1489
0440
1633
0876
1387
0208
2116
0538
1235
0053
1532
1574

อ้อมอกน้องนาง
อ้อมอกแม่
อ้อมอกแม่
อ้อยอิ่ง
อ้อยอิ่ง
อัศดงอาดูร
อาจจะเป็ นเธอ
อาญารัก
อาญารัก
อ่านหัวใจ
อายฟ้ าดิน
อารมณ์รัก
อารมณ์วยั รุ่ น
อารี รัก
อาลัยโตเกียว
อาลัยโตเกียว
อาลัยรัก
อาลัยรัก
อาลัยรัก
อาลัยรัก
อาวรณ์รัก
อาวรณ์รัก
อาหารทานเล่น
อํานาจกาม
อํานาจเงิน
อํานาจรัก
อํานาจแห่งความรัก
อิจฉานก
อิจฉานก
อิจฉานก
อิเหนารําพัน
อีกสามวัน
อุดรธานี

สุ วจั ชัย สุ ทธิมา
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ศักดา อิทธิชยั
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
มณี นุช เสมรสุต
วิระ บํารุ งศรี
วิระ บํารุ งศรี
ธานินทร์ อินทรเทพ
อ้วน ไฟล์ท 787
The Hot Pepper Singers
อุมาพร บัวผึ้ง
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ชริ นทร์ นันทนาคร
วิระ บํารุ งศรี
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
มนตรี สี หเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
บุษยา รังสี
ดาวใจ ไพจิตร
The Impossibles
ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
ศรวณี โพธิเทศ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
ชรัมภ์ เทพชัย
ธานินทร์ อินทรเทพ
อุมาพร บัวผึ้ง
ธานินทร์ อินทรเทพ

0181
2127
2178
0393
0558
1789
1189
1613
1454
1163
0336
1840
1557
1122
0978
2095
2187
0740
1123
2101
0172
0992
1825

อุทยานดอกไม้
เอาความทุกข์ไปทิง้ ทะเล
เอาความทุกข์ไปทิง้ ทะเล
เอาความทุกข์ไปทิง้ ทะเล
เอาความทุกข์ไปทิง้ ทะเล
เอาความทุกข์ไปทิง้ ทะเล
เอาความสาวไปทิง้ บางแสน
เอาไปเถอะผูช้ าย
เอียงหน้าเข้ามาสักนิด
เอื้องดอย
เอื้องดิน
แอบรักเขา
แอบรักนวล
โอ้ คันไถ
โอ้...ดอกไม้
โอ้คุณของผม
โอ้คุณของผม
โอ้คุณของผม
โอ้คุณของผม
โอ้ทลู กระหม่อม
โอ้ทลู กระหม่อม
โอ้รัก
โอ้รัก
หมายเหตุ : เพลงที่ 2001 - 2200 เป็ นดนตรี ฝึกร้อง

ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
สวลี ผกาพันธุ์
ดาวใจ ไพจิตร
อัญชุลีย ์ บัวแก้ว
เพียงพิศ ศิริวิไล
ดาวใจ ไพจิตร
ธานินทร์ อินทรเทพ
จินตนา สุขสถิตย์
ชรัมภ์ เทพชัย
อ้วน ไฟล์ท 787
สุ เทพ วงศ์กาํ แหง
ธานินทร์ อินทรเทพ
มณี นุช เสมรสุต
ธานินทร์ อินทรเทพ
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
กุง้ -กิตติคุณ เชียรสงค์
ธานินทร์ อินทรเทพ
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
รุ่ งฤดี แพ่งผ่องใส
สุ นารี ราชสี มา
หงา คาราวาน

