
รายชือ่เพลง กลอ่งเพลงสนุทราภรณ ์รุน่อปัเกรด ตามล าดบัชือ่เพลง ก-ฮ

ชือ่เพลง ศลิปิน

0370 กบใตก้อบวั ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0850 กบใตก้อบวั ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0391 กรงทีข่งัใจ มารษิา  อมาตยกลุ

0438 กรรมรัก ยรรยงค ์เสลานนท์

0528 กรรมเอย๋กรรม วนัิย จลุละบษุปะ

0142 กระซบิสวาท บษุยา รังสี

0880 กระซบิสวาท กติตคิณุ เชยีรสงค์

1385 กระซบิสวาท ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0251 กระดงังาลนไฟ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์

0277 กระตา่ยโง่ สนุทราภรณ์ - มัณฑนา

0925 กระตา่ยโง่ วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1317 กระตา่ยโง่ จริพรรณ องัศวานนท์

0924 กระแต วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1318 กระแต จริพรรณ องัศวานนท์

0273 กรุงเทพราตรี สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0947 กรุงเทพราตรี องัศณา ชา้งเศวต

1351 กรุงเทพราตรี ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0203 กลอ่มนางนอน สนุทราภรณ์

0949 กลอ่มนางนอน สเุทพ วงศก์ าแหง

0358 กลอ่มรัก วนัิย จลุละบษุปะ

0308 กลอ่มวนา บษุยา รังสี

1468 กลอ่มวนา เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0017 กลิน่แกม้นาง วนัิย จลุละบษุปะ

0345 กลิน่แกว้ สนุทราภรณ์

0875 กลิน่แกว้ ชรนิทร ์นันทนาคร

0282 กลิน่ดอกโศก สนุทราภรณ์

0998 กลิน่ดอกโศก วริะ บ ารุงศรี

1266 กลิน่ดอกโศก แจ ้ดนุพล-แกรนดเ์อ็กซ์

0116 กลิน่เนือ้นาง วนัิย จลุละบษุปะ

0954 กลิน่เนือ้นาง สเุทพ วงศก์ าแหง

0248 กลิน่รักดอกแกว้ บษุยา รังสี

0009 กลิน่ราตรี สนุทราภรณ์

0819 กลิน่ราตรี รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1054 กลิน่ราตรี ยรรยงค ์เสลานนท์

0524 กลิน่ร ่า วนัิย  จลุละบษุปะ

0114 กลิน่สไบนาง วนัิย จลุละบษุปะ

0907 กลิน่สไบนาง ธานนิทร ์อนิทรเทพ

0184 กวา่จะรักกนัได ้ พันธพ์ร วฒันเรอืงไร

0940 กวา่จะรักกนัได ้ องัศณา ชา้งเศวต

1037 กงัวลรัก นพดฬ ชาวไร่เงนิ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0281 กงัหันตอ้งลม สนุทราภรณ์

0933 กงัหันตอ้งลม ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1060 กงัหันตอ้งลม สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1259 กงัหันตอ้งลม แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1319 กงัหันตอ้งลม จริพรรณ องัศวานนท์

0593 กฬีาหัวใจ ศรสีดุา  รัชตะวรรณ

0851 กฬีาหัวใจ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0056 กญุแจใจ ออ้ย อจัฉรา

0858 กญุแจใจ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (แนน)  

0988 กญุแจใจ ดาวใจ ไพจติร

1175 กญุแจใจ รวงทอง ทองลัน่ธม

1386 กญุแจใจ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0897 กหุลาบด า ดาวใจ ไพจติร

1352 กหุลาบด า ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0773 เกษตรสามัคคี ชาวคณะสนุทราภรณ์

0774 เกษตรส าเรงิ ชาวคณะสนุทราภรณ์



0604 เกา่ไปใหมม่า ชาวคณะสนุทราภรณ์

1156 เกาะสชีงั เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0333 แกม้ดอกทอ้ พรศลุ ีวชิเวช

0572 แกว้จา๋ บษุยา รังสี

0605 ใกลปี้ใหม่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0046 ใกลม้อืควา้ บษุยา รังสี

1353 ใกลม้อืควา้ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0237 ขยีใ้จ รวงทอง ทองลัน่ธม

0428 ขวญัขา้ว วนัิย - ชวลยี ์- วรนุช - เลศิ - ศรสีดุา

1122 ขวญัขา้ว (แสดงสด) รวงทอง - ยรรยงค์

0371 ขวญัใจเจา้ทยุ รวงทอง  ทองลัน่ธม

1239 ขวญัใจเจา้ทยุ ดาวใจ  ไพจติร

1469 ขวญัใจเจา้ทยุ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0759 ขวญัใจฬุา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0789 ขวญัโดม สนุทราภรณ์

0157 ขอ้งจติ สนุทราภรณ์ - พลูศรี

0926 ขอ้งจติ วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1161 ขอ้งจติ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1320 ขอ้งจติ จริพรรณ องัศวานนท์

0838 ขอทานรัก ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0159 ขอเป็นจันทร์ สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0010 ขอพบในฝัน สนุทราภรณ์

0909 ขอพบในฝัน วนัิย พันธุรั์กษ์

1061 ขอพบในฝัน สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1387 ขอพบในฝัน ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0115 ขอเพยีงแตเ่ห็น วนัิย จลุละบษุปะ

1470 ขอเพยีงแตเ่ห็น เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0027 ขอรักคนื รวงทอง ทองลัน่ธม

0871 ขอรักคนื ชรนิทร ์นันทนาคร

1434 ขอรักคนื ศรายทุธ สปัุญโญ

0073 ขอใหไ้ดด้งัใจนกึ ชวลยี ์ชว่งวทิย์

1277 ขอใหไ้ดด้งัใจนกึ ศรวณี โพธเิทศ

1419 ขอใหไ้ดด้งัใจนกึ พมิพป์ฏภิาณ พึง่ธรรมจติต์

0001 ขอใหเ้หมอืนเดมิ สนุทราภรณ์

0900 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1102 ขอใหเ้หมอืนเดมิ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1301 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1424 ขอใหเ้หมอืนเดมิ ภษิูต ไลท้อง

0442 ขา้งขึน้เดอืนหงาย เลศิ ประสมทรัพย์

0995 ขา้งขึน้เดอืนหงาย วริะ บ ารุงศรี

1246 ขา้งขึน้เดอืนหงาย เศรษฐา ศริะฉายา

1425 ขา้งขึน้เดอืนหงาย ภษิูต ไลท้อง

1117 ขึเ้หลา้เจา้ชู ้ ศรสีดุา-วรนุช

0077 คนใจรา้ย วรนุช อารยี์

1026 คนธรรพก์บัพณิทพิย์ วนัิย / บษุยา (ตน้ฉบบัเดมิ)

0188 คนเรารักกนัยาก เพ็ญจันทร ์รักประยรู

1354 คนเรารักกนัยาก ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0202 คนเหมอืนกนั สนุทราภรณ์

0061 คนงึครวญ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0931 คนงึครวญ ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1412 คนงึครวญ ปราจนี ทรงเผา่

0321 คมตา ยรรยงค ์เสลานนท์

1139 คมปาก (แสดงสด) ชอ่ฉัตร รัตนกมล

0107 ครวญถงึเจา้ สนุทราภรณ์

1041 ครวญถงึเจา้ ยรรยงค ์เสลานนท ์

1062 ครวญถงึเจา้ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0346 ครวญรัก สนุทราภรณ์

1063 ครวญรัก สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1448 ครวญรัก ศรายทุธ สปัุญโญ



0443 ครูสอนรัก เลศิ - ศรสีดุา

0252 คลองมอญ นพดฬ ชาวไร่เงนิ

0392 คลืน่กรรม มารษิา  อมาตยกลุ

0843 คลืน่กรรม ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0984 คลืน่กรรม ดาวใจ ไพจติร

1388 คลืน่กรรม ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0460 คลืน่เคอืงทะเล บษุยา รังสี

0381 คลืน่ละเมอฝ่ัง สนุทราภรณ์ - บษุยา

1064 คลืน่ละเมอฝ่ัง สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0584 คลืน่สวาท สมศกัดิ ์- วรนุช

1014 คอ่นดกึ ชวลยี ์ชว่งวทิย ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

0560 คอยรักคนืรัง โฉมฉาย อรุณฉาน

0537 คอยรักตกันาง สนุทราภรณ์

1019 คอยลม ยรรยงค ์เสลานนท ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

1471 คอยหามาหาย เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0490 ค าปฏญิาณ วรนุช อารยี ์น าหมู่

0275 ค ารักค าขวญั สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0833 ค ารักค าขวญั สนุทราภรณ์ - รุง่ฤดี

0066 ค าร าพัน เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0408 ค าร าพัน มัณฑนา โมรากลุ

0932 ค าร าพัน ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1176 ค าร าพัน รวงทอง ทองลัน่ธม

1355 ค าร าพัน ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

1055 ค า่แลว้ ยรรยงค ์เสลานนท์

0512 ค าสารภาพ วนัิย  จลุละบษุปะ

0113 ค าหอม วนัิย จลุละบษุปะ

1253 ค าหอม เศรษฐา ศริะฉายา

1449 ค าหอม ศรายทุธ สปัุญโญ

0101 คดิถงึ สนุทราภรณ์

1042 คดิถงึ ยรรยงค ์เสลานนท ์

1103 คดิถงึ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1263 คดิถงึ แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1356 คดิถงึ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0197 คดิถงึฉันบา้ง สมคดิ เกษมศรี

0977 คดิถงึฉันบา้ง ศรวณี โพธเิทศ

0013 คดิไวใ้นใจ วนัิย จลุละบษุปะ

1450 คดิไวใ้นใจ ศรายทุธ สปัุญโญ

0253 คนืนัน้ อรณี กานตโ์กศล

0859 คนืนัน้ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (นุ่น)  

0946 คนืนัน้ องัศณา ชา้งเศวต

1187 คนืนัน้ บษุยา  รังสี

1389 คนืนัน้ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0245 คนืเพ็ญ บษุยา รังสี

1032 คูช่วีติ สมศกัดิ ์/ รวงทอง (ตน้ฉบบัเดมิ)

0181 คูท่าษ ยรรยงค ์เสลานนท์

1435 คูท่าษ ศรายทุธ สปัุญโญ

0314 คูรั่กคูข่อ เลศิ - ศรสีดุา

0489 คูรั่กคูช่ ืน่ วรนุช อารยี์

1157 คูส่รา้งคูส่ม เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0160 คูเ่สน่หา สนุทราภรณ์ - จันทนา

0274 คหูาสวรรค์ สนุทราภรณ์ - มัณฑนา

0957 คหูาสวรรค์ สเุทพ - สวลี

1065 คหูาสวรรค์ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1163 คหูาสวรรค์ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1399 คหูาสวรรค์ นรศิร ทรัพยป์ระภา

0187 แคน้ สวุณีย ์เนือ่งนยิม

0983 แคน้ ดาวใจ ไพจติร

1390 แคน้ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

1145 โคมสวรรค์ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี



0425 ใคร สนุทราภรณ์ - วรนุช

1024 ใครจะเมตตา เลศิ ประสมทรัพย ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

0201 ใครจะรักเธอจรงิ สนุทราภรณ์

1066 ใครจะรักเธอจรงิ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1229 ใครจะรักเธอจรงิ ดาวใจ  ไพจติร

1391 ใครจะรักเธอจรงิ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

1034 ใครนะเคยรักเรา ด ารงค ์สทุธพิงษ์ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0553 ใครลขิติ ออ้ย อจัฉรา

0597 เงากระตา่ยในดวงจันทร์ พรเทพ สขุขะ

0525 เงาของใคร วนัิย - มัณฑนา

0526 เงาแหง่ความหลงั วนัิย - มัณฑนา

0517 เงาอโศก วนัิย จลุละบษุปะ

0276 จนนาง สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

1067 จนนาง สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0313 จรงิหรอื เลศิ ประสมทรัพย์

1357 จรงิหรอื ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0518 จอมขวญัพี่ วนัิย จลุละบษุปะ

0476 จะเป็นอยา่งไรถา้ชายหญงิไมรั่กกนั สนุทราภรณ์ - วนัิย - วรนุช - ศรสีดุา

1146 จังหวะชวีติ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0040 จันทนก์ะพอ้ร่วง มัณฑนา โมรากลุ

0820 จันทนก์ะพอ้ร่วง รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1400 จันทนก์ะพอ้ร่วง นรศิร ทรัพยป์ระภา

0382 จันทรจ์บูฟ้า วนัิย - ชวลยี์

0595 จันทรเ์จา้ขา โกมล - พมิผกา

0243 จันทรร์อแรม บษุยา รังสี

1279 จันทรร์อแรม ศรวณี โพธเิทศ

1302 จันทรร์อแรม ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1420 จันทรร์อแรม พมิพป์ฏภิาณ พึง่ธรรมจติต์

0958 จันทรล์บัเมฆ สเุทพ - สวลี

1401 จันทรล์บัเมฆ นรศิร ทรัพยป์ระภา

0481 จากรัก บษุยา รังสี

1144 จากรัก สนุทราภรณ์ 

0760 จามจรุศีรจีฬุา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0170 จา้วไมม่ศีาล วนัิย จลุละบษุปะ

0816 จา้วไมม่ศีาล สเุทพ วงศก์ าแหง

0817 จา้วไมม่ศีาล สมบตั ิเมทะนี

0962 จ าจาก-จ าลา วงจันทร ์ไพโรจน์

0790 จ าจากโดม บษุยา รังสี

0021 จ าไดไ้หม รวงทอง ทองลัน่ธม

1235 จ าไดไ้หม ดาวใจ  ไพจติร

0511 จ าปาทอง วนัิย จลุละบษุปะ

0414 จ าปีฟ้า พรศลุ ีวชิเวช

0441 จดุไตต้ าตอ เลศิ - ศรสีดุา - สมศกัดิ์

1491 จดุไตต้ าตอ ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0761 จฬุาของเรา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0762 จฬุาแซมบา้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0166 จฬุาตรคีณู มัณฑนา โมรากลุ

0812 จฬุาตรคีณู จนิตนา สขุสถติย์

1280 จฬุาตรคีณู ศรวณี โพธเิทศ

1358 จฬุาตรคีณู ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0763 จฬุาบนัเทงิ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0439 จบูในใจ ฉัตรแกว้ พรภัทร

0533 จบูพีไ่มม่พีษิ สนุทราภรณ์

0953 จบูพีไ่มม่พีษิ สเุทพ วงศก์ าแหง

1340 จบูพีไ่มม่พีษิ ดชียั เลศิวริยิะชยั

0299 จบูลมชมเงา วนัิย จลุละบษุปะ

0952 จบูลมชมเงา สเุทพ วงศก์ าแหง

1341 จบูลมชมเงา ดชียั เลศิวริยิะชยั

1045 เจา้ประคณุชาตไิทย ดาวรุง่สนุทราภรณ์



0213 เจา้ไมรู่เ้ลยหรอื วนัิย จลุละบษุปะ

0852 แจม่ใจ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0500 ใจกระซบิ บษุยา รังสี

1206 ใจกระซบิ บษุยา รังสี

1359 ใจกระซบิ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0198 ใจชายใจหญงิ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์ - อรณี กานตโ์กศล

1129 ใจชายใจหญงิ (แสดงสด) ธรรมรัตน์ - พรศลุี

0219 ใจตรงกนั วนัิย จลุละบษุปะ

1147 ใจตรงกนั เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0283 ใจรัก สนุทราภรณ์

0992 ใจรัก วริะ บ ารุงศรี

1104 ใจรัก สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1426 ใจรัก ภษิูต ไลท้อง

0731 ใจรัก-ยาใจยาจก-ฝากหมอน สนุทราภรณ์/ เพ็ญศร ี/ บษุยา รังสี

0753 ใจรัก-ยาใจยาจก-ฝากหมอน วงดนตรสีนุทราภรณ์

0257 ใจสาว อรณี กานตโ์กศล

0204 ใจหาย สนุทราภรณ์

1105 ใจหาย สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1115 ใจเอย๋ใจ ศรสีดุา-วรนุช

0565 ฉัตรแกว้ บรรจงจติต ์- พรศลุ ี- จติราภรณ์

0950 ฉันจะคอย สเุทพ วงศก์ าแหง

1230 ฉันจะคอย ดาวใจ  ไพจติร

1342 ฉันจะคอย ดชียั เลศิวริยิะชยั

0178 ฉันไมง่าม วนัิย จลุละบษุปะ

0482 ฉันไมช่อบเดอืนหงาย บษุยา รังสี

0205 ฉันยังคอย สนุทราภรณ์

1068 ฉันยังคอย สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1436 ฉันยังคอย ศรายทุธ สปัุญโญ

0179 ฉันอยูใ่กลเ้ธอ วนัิย จลุละบษุปะ

0902 ฉันอยูใ่กลเ้ธอ ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1421 ฉันอยูใ่กลเ้ธอ พมิพป์ฏภิาณ พึง่ธรรมจติต์

0596 ฉมิพลสีทีอง จ่ันทพิย ์- สมคดิ

1031 ชมนาง เลศิ / ศรสีดุา (ตน้ฉบบัเดมิ)

0801 ชอ่ชยัพฤกษ์ ขบัรอ้งหมู่

0561 ชอ่รักซอ้น สมคดิ - จ่ันทพิย์

1128 ชอ่รักซอ้น (แสดงสด) สมคดิ - จ่ันทพิย์

0315 ชะ่ ชะ่ ชา่ กลอ่มใจ ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0856 ชะ่ ชะ่ ชา่ กลอ่มใจ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0725 ชะ่ ชะ่ ชา่ กลอ่มใจ-เรงิลลีาศ-สขุกนัเถอะเรา ศรสีดุา/ เลศิ/ สมศกัดิ์

0747 ชะ่ ชะ่ ชา่ กลอ่มใจ-เรงิลลีาศ-สขุกนัเถอะเรา วงดนตรสีนุทราภรณ์

0088 ชะ่ชะ่ชา่พาเพลนิ ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0158 ชะตาฟ้า สนุทราภรณ์ - เพ็ญศรี

0383 ชะรอยบญุ วนัิย - ชวลยี์

0180 ชัว่คนืเดยีว วนัิย จลุละบษุปะ

0316 ชา่งรา้ยนัก ศรสีดุา รัชตะวรรณ

1269 ชา่งรา้ยนัก ศรวณี โพธเิทศ

1046 ชายเจา้ชู ้ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0082 ชาวทุง่ เลศิ ประสมทรัพย์

1360 ชาวทุง่ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0323 ชวีามาลา จ่ันทพิย ์สฐุนิบตุร

1177 ชวีติกบัความรัก รวงทอง ทองลัน่ธม

1343 ชวีติกบัความรัก ดชียั เลศิวริยิะชยั

0828 ชวีติกบัความหวงั รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0547 ชวีติชาวเขา บรรจงจติต ์พัฒนาสนัต ์น าหมู่

0240 ชวีติบา้นนา รวงทอง ทองลัน่ธม

0894 ชวีติบา้นนา ดาวใจ ไพจติร

1226 ชวีติบา้นนา ดาวใจ  ไพจติร

0242 ชวีติวอลทซ์ บษุยา รังสี

1164 ชวีติวอลทซ์ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี



1303 ชวีติวอลทซ์ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1451 ชวีติวอลทซ์ ศรายทุธ สปัุญโญ

0719 ชวีติวอลทซ์-นางฟ้าจ าแลง-ฝนเอย บษุยา/ สนุทราภรณ์/ วรนุช 

0741 ชวีติวอลทซ์-นางฟ้าจ าแลง-ฝนเอย วงดนตรสีนุทราภรณ์

0270 ชืน่ใจยามยาก วนัิย - วรนุช

0928 ชืน่ใจยามยาก วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1321 ชืน่ใจยามยาก จริพรรณ องัศวานนท์

0502 ชืน่ชวีติ วนัิย-ศรสีดุา น าหมู่

1361 ชืน่ชวีติ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

1173 ชืน่สขุ รวงทอง ทองลัน่ธม

0775 เชยีงใหมเ่มอืงงาม ชาวคณะสนุทราภรณ์

0606 ไชโยปีใหม่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0726 แซมบา้พารัก-แซมบา้หาคู-่พักรอ้น ขบัรอ้งหมู/่ เลศิ-ศรสีดุา

0748 แซมบา้พารัก-แซมบา้หาคู-่พักรอ้น วงดนตรสีนุทราภรณ์

0162 ดวงใจ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0827 ดวงใจ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0987 ดวงใจ ดาวใจ ไพจติร

1392 ดวงใจ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0426 ดวงเดอืน วนัิย - ชวลยี์

0057 ดวงฤทัยเป็นบา้ ออ้ย อจัฉรา

1002 ดว้ยรักจงึรอ สนุทราภรณ์ (ตน้ฉบบัเดมิ)

1069 ดว้ยรักจงึรอ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1472 ดว้ยรักจงึรอ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0290 ดว้ยรักและคดิถงึ สนุทราภรณ์

1070 ดว้ยรักและคดิถงึ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1473 ดว้ยรักและคดิถงึ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0585 ดอกทอ้รมิธาร ชวลยี ์ชว่งวทิย ์น าหมู่

0527 ดอกฟ้าร่วง วนัิย - มัณฑนา

1474 ดอกฟ้าร่วง เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0223 ดอกไมก้บัแมลง มัณฑนา โมรากลุ

1222 ดอกไมก้บัแมลง รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1322 ดอกไมก้บัแมลง จริพรรณ องัศวานนท์

0132 ดอกไมใ้กลม้อื มัณฑนา โมรากลุ

0963 ดอกไมใ้กลม้อื วงจันทร ์ไพโรจน์

1194 ดอกไมใ้กลม้อื บษุยา  รังสี

1452 ดอกไมใ้กลม้อื ศรายทุธ สปัุญโญ

0403 ดอกไมถ้ิน่ไทยงาม มัณฑนา โมรากลุ

0519 ดอกไมใ้นฝัน วนัิย จลุละบษุปะ

0343 ดอกไมเ้มอืงเหนอื สนุทราภรณ์

1071 ดอกไมเ้มอืงเหนอื สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1437 ดอกไมเ้มอืงเหนอื ศรายทุธ สปัุญโญ

0309 ดอกไมร้ าพงึ บษุยา รังสี

1287 ดอกไมร้ าพงึ พรศลุ ี วชิเวช

0458 ดอกไมเ้หนอื วรนุช - มารษิา - บษุยา - ศรวณี - สวุณีย ์

0380 ดอนทรายครวญ รวงทอง ทองลัน่ธม

1244 ดอนทรายครวญ ดาวใจ ไพจติร

0764 ดาราเภสชั สนุทราภรณ์

0765 ดาวจฬุา วนัิย จลุละบษุปะ

0586 ดาวทีอ่บัแสง มัณฑนา โมรากลุ น าหมู่

1072 ดาวในใจ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0156 ดาวประดบัฟ้า สนุทราภรณ์ - มัณฑนา

1073 ดาวประดบัฟ้า สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0241 ดาวรุง่ บษุยา รังสี

0214 ดาวลอ้มเดอืน วนัิย จลุละบษุปะ

1254 ดาวลอ้มเดอืน แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1438 ดาวลอ้มเดอืน ศรายทุธ สปัุญโญ

0215 ดาวสงัคม วนัิย จลุละบษุปะ

1362 ดาวสงัคม ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0151 ด าเนนิทราย สนุทราภรณ์ - มัณฑนา



0922 ด าเนนิทราย วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1074 ด าเนนิทราย สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1168 ด าเนนิทราย สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1323 ด าเนนิทราย จริพรรณ องัศวานนท์

0254 ดฉัินกลวั รัตนสดุา วสวุตั

1056 ดกึคนืนี้ ยรรยงค ์เสลานนท์

1363 ดกึคนืนี้ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0495 ดกึด า วรนุช อารยี์

0615 ดืม่ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0139 เดน่ดวงดาว มัณฑนา โมรากลุ

0069 เดอืนครึง่ดวง เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0444 เดอืนคลอ้ยคอยรัก ศรวณี โพธเิทศ

1148 เดอืนดวงเดน่ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0207 เดอืนดวงเดยีว สนุทราภรณ์

0384 เดอืนประดบัใจ วนัิย - ชวลยี์

0704 เดอืนลอยฟ้า ชาวคณะสนุทราภรณ์

0393 เดอืนหงาย มารษิา  อมาตยกลุ

0070 เดอืนหงายใจเศรา้ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0310 เดอืนหงายใจเศรา้ บษุยา รังสี

0331 แดท่ีรั่กใคร่ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0465 แดนดนิถิน่รัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0803 แดนนภา บษุยา รังสี

0791 โดมในดวงใจ บษุยา รังสี

0792 โดมร่มใจ สนุทราภรณ์ - บษุยา

0793 โดมรอเธอ วนัิย - บษุยา

0172 ตราบสิน้ลม ม.ร.ว.ถนัดศรี

0737 ตลงุเกีย้วสาวเขา้กรุง-ตลงุเรงิใจ-กราวตลงุ-ตลงุมอญซอ่นผา้ เลศิ/ ศรสีดุา/ สนุทราภรณ์/ รุง่ฤด/ี ธานนิทร/์ จติราภรณ์

0718 ตลงุจ าลา ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0468 ตลงุตืน่เถดิเรา เลศิ - ศรสีดุา

0711 ตลงุถา้รักจรงิ เลศิ - ศรสีดุา

0712 ตลงุน่าเอ็นดู เลศิ - ศรสีดุา

0612 ตลงุปีใหม่ เลศิ - ชวลยี ์น าหมู่

0713 ตลงุพรานเผน่ เลศิ - ศรสีดุา

0714 ตลงุฟ้าเฟ่ืองฟลอร์ เลศิ - ศรสีดุา

0445 ตลงุมอญซอ่นผา้ เลศิ - ศรสีดุา

0449 ตลงุแมลงแฝงดอกไม ้ เลศิ - ศรสีดุา

0715 ตลงุแมศ่รใีจชาย เลศิ ประสมทรัพย์

0707 ตลงุเร่ เลศิ - ศรสีดุา

0738 ตลงุเร่-ตลงุล าน า-เรงิตลงุ-ตลงุเหนอื รุง่ฤด/ี โกมล/ ยรรยงค์

0708 ตลงุเรงิใจ เลศิ - ศรสีดุา

0717 ตลงุลากอ่น เลศิ - ศรสีดุา

0710 ตลงุสขุใจรัก เลศิ - ศรสีดุา

0623 ตลงุสขุสงกรานต์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

1427 ตลงุหนุ่มใตฝั้นหวาน ภษิูต ไลท้อง

0709 ตลงุเหนอื เลศิ - ศรสีดุา

0716 ตลงุอยากเป็นพระอนิทร์ เลศิ ประสมทรัพย ์น าหมู ่ชาย-หญงิ

0024 ตดัสวาท รวงทอง ทองลัน่ธม

0835 ตดัสวาท ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1236 ตดัสวาท ดาวใจ  ไพจติร

1475 ตดัสวาท เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0529 ตาคลี วนัิย จลุละบษุปะ

1241 ตามทยุ ดาวใจ ไพจติร

0508 ตาอยูผู่ต้ดัสนิ ถวลัย ์- สรุพล - สวุชิ

0195 ตาอนิกะตานา วฒันา - ผจงพศิ

0208 แตก่อ่นแตไ่ร สนุทราภรณ์

1106 แตก่อ่นแตไ่ร สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0293 แตน่ีจ้ะมไีหน วนัิย จลุละบษุปะ

0167 ใตร้่มมลลุี วนัิย - เพ็ญศรี

0813 ใตร้่มมลลุี สมบตั ิ- สวลี



1364 ใตร้่มมลลุี ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0480 ถอนสมอ สนุทราภรณ์

0885 ถา้ฉันมคีนรัก กติตคิณุ เชยีรสงค์

0354 ถา้ฉันรักเธอ วนัิย  จลุละบษุปะ

0975 ถา้เธอรักฉัน ศรวณี โพธเิทศ

0409 ถา้รักกนัลัน่เปรีย้ง วนัิย - มัณฑนา  

1125 ถา้รักกนัลัน่เปรีย้ง (แสดงสด) วนัิย น าหมูช่าวคณะสนุทราภรณ์

0483 ถิน่ไทยงาม บษุยา รังสี

1209 ถิน่ไทยงาม รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0804 ถิน่อารม์ทอง ขบัรอ้งหมู่

0123 ถงึเธอ รวงทอง ทองลัน่ธม

0935 ถงึเธอ ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1237 ถงึเธอ ดาวใจ  ไพจติร

1299 ถงึเธอ พรศลุ ีวชิเวช

1476 ถงึเธอ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0149 ถงึพี่ บษุยา รังสี

0831 ถึง่พี่ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0307 ถงึอยา่งไรก็ไมเ่หมอืนเดมิ บษุยา รังสี

0985 ถงึอยา่งไรก็ไมเ่หมอืนเดมิ ดาวใจ ไพจติร

1393 ถงึอยา่งไรก็ไมเ่หมอืนเดมิ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0220 ถงึอยา่งไรก็รัก วนัิย จลุละบษุปะ

0979 ถงึอยา่งไรก็รัก ศรวณี โพธเิทศ

1439 ถงึอยา่งไรก็รัก ศรายทุธ สปัุญโญ

0074 ถกูมนตรั์ก ชวลยี ์ชว่งวทิย์

0186 ทรัพยท์รวง ยรรยงค ์ เสลานนท์

0470 ทหารเสอืพระราชนิี ชาวคณะสนุทราภรณ์

0016 ทะเลบา้ วนัิย จลุละบษุปะ

0994 ทะเลบา้ วริะ บ ารุงศรี

1251 ทะเลบา้ เศรษฐา ศริะฉายา

1428 ทะเลบา้ ภษิูต ไลท้อง

1149 ทางชวีติ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0135 ทางทีต่อ้งกลบั มัณฑนา โมรากลุ

0824 ทางทีต่อ้งกลบั รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0143 ทา่น ้า บษุยา รังสี

0177 ทาษชวีติ วนัิย จลุละบษุปะ

0825 ทาษชวีติ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0968 ทาษชวีติ วงจันทร ์ไพโรจน์

1461 ทาษน ้าเงนิ ศรายทุธ-ศาสสณัห์

1344 ทาษประเพณี ดชียั เลศิวริยิะชยั

1150 ทาษรัก เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0870 ทาสน ้าเงนิ ชรนิทร ์นันทนาคร

0332 ทาสรัก สมคดิ เกษมศรี

0961 ทาสรัก วงจันทร ์ไพโรจน์

1033 ท านายฝัน สมศกัดิ ์/ วรนุช (ตน้ฉบบัเดมิ)

0889 ทีรั่กขา ดาวใจ ไพจติร

1011 ทีรั่กขา ออ้ย อจัฉรา (ตน้ฉบบัเดมิ)

0705 ทงุยาเล ชาวคณะสนุทราภรณ์

1008 เทพบตุรในฝัน มัณฑนา โมรากลุ (ตน้ฉบบัเดมิ)

1151 เทพบตุรในฝัน เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1203 เทพบตุรในฝัน บษุยา รังสี

1304 เทพบตุรในฝัน ครูเอือ้ สนุทรสนาน

0469 ไทยชว่ยไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0577 ไทยตอ้งท า ชาวคณะสนุทราภรณ์

0579 ไทยเทดิไทย วนัิย - ศรสีดุา

1038 ไทยเพือ่ไทย ขบัรอ้งหมูส่นุทราภรณ์ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0576 ไทยมุง่หนา้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0461 ไทยรวมก าลงั ชาวคณะสนุทราภรณ์

0575 ไทยรวมเชือ้ชาติ ชาวคณะสนุทราภรณ์

1039 ไทยววิฒัน์ ขบัรอ้งหมูส่นุทราภรณ์ (ตน้ฉบบัเดมิ)



1040 ไทยสามัคคิ ขบัรอ้งหมูส่นุทราภรณ์ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0416 ไทยอยา่เผลอ บรรจงจติต ์- พรศลุ ี- จติราภรณ์

0862 ไทยอยา่เผลอ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (แนน-นุ่น-ปาน)

1004 ธนูรัก เพ็ญศร ีพุม่ชศูร ี(ตน้ฉบบัเดมิ)

0140 ธรณีกรรแสง มัณฑนา โมรากลุ

0466 ธรณีทีรั่ก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0582 ธรรมเป็นอ านาจ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0794 ธรรมศาสตรเ์กรยีงไกร ชาวคณะสนุทราภรณ์

0795 ธรรมศาสตรรั์กกนั ชาวคณะสนุทราภรณ์

0265 ธารน ้ารัก สนุทราภรณ์ - บษุยา

0919 ธารน ้ารัก วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1324 ธารน ้ารัก จริพรรณ องัศวานนท์

0355 ธารสวาท วนัิย จลุละบษุปะ

0874 ธารสวาท ชรนิทร ์นันทนาคร

1462 ธารสวาท ศรายทุธ-ศาสสณัห์

0255 เธอเทา่นัน้ ศรวณี โพธเิทศ

0941 เธอเทา่นัน้ องัศณา ชา้งเศวต

1394 เธอเทา่นัน้ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0477 เธอนะเธอ สนุทราภรณ์

0727 เธอนะเธอ-อกพรุน-เกดิเป็นหญงิ สนุทราภรณ์/ ศรสีดุา 

0749 เธอนะเธอ-อกพรุน-เกดิเป็นหญงิ วงดนตรสีนุทราภรณ์

0844 โธ.่..ผูช้าย ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0087 นกเขาไพร เลศิ ประสมทรัพย ์- ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0837 นกเขาไพร ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0728 นกเขาไพร-ไพรพสิดาร-มองอะไร เลศิ - ศรสีดุา

0750 นกเขาไพร-ไพรพสิดาร-มองอะไร วงดนตรสีนุทราภรณ์

0385 นกสชีมพู วนัิย - ชวลยี์

0106 นวลปรางนางหมอง สนุทราภรณ์

0918 นวลปรางนางหมอง วนัิย พันธุรั์กษ์

1402 นวลปรางนางหมอง นรศิร ทรัพยป์ระภา

0097 นอนฝันไป มัณฑนา โมรากลุ

1325 นอนฝันไป จริพรรณ องัศวานนท์

0543 นักเรยีนพยาบาล มัณฑนา โมรากลุ

0562 นัยนต์าพราน บรรจงจติต ์พัฒนาสนัต์

0118 นางกลางเมอืง วนัิย จลุละบษุปะ

1249 นางกลางเมอืง เศรษฐา ศริะฉายา

1326 นางกลางเมอืง จริพรรณ องัศวานนท์

1047 นางครวญ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1152 นางครวญ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0176 นางในฝัน วนัิย จลุละบษุปะ

0888 นางในฝัน กติตคิณุ เชยีรสงค์

1050 นางในฝัน ยรรยงค ์เสลานนท์

0357 นางบญุใจบาป วนัิย จลุละบษุปะ

0005 นางฟ้าจ าแลง สนุทราภรณ์

0993 นางฟ้าจ าแลง วริะ บ ารุงศรี

1429 นางฟ้าจ าแลง ภษิูต ไลท้อง

1494 นางฟ้าจ าแลง ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

1003 นางละคร เพ็ญศร ีพุม่ชศูร ี(ตน้ฉบบัเดมิ)

0212 นานแลว้ไมพ่บกนั วนัิย จลุละบษุปะ

0356 น่านอ้ยใจ วนัิย จลุละบษุปะ

0347 น่าเพลนิใจ สนุทราภรณ์

1075 น่าเพลนิใจ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1172 น่าเพลนิใจ รวงทอง ทองลัน่ธม

1365 น่าเพลนิใจ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0583 น ้าใจ ศรสีวาท เจรญิวงศ์

0551 น ้าใจเจา้แตม้ ออ้ย อจัฉรา

0141 น ้าตาดาว บษุยา รังสี

1288 น ้าตาดาว พรศลุ ี วชิเวช

0119 น ้าตาลใกลม้ด วนัิย จลุละบษุปะ



0881 น ้าตาลใกลม้ด กติตคิณุ เชยีรสงค์

1247 น ้าตาลใกลม้ด เศรษฐา ศริะฉายา

1305 น ้าตาลใกลม้ด ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1440 น ้าตาลใกลม้ด ศรายทุธ สปัุญโญ

0272 น ้าผึง้พระจันทร์ วนัิย - ชวลยี์

1036 นทิราสวาท นพดฬ ชาวไร่เงนิ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0541 นมิติสวรรค์ เพ็ญศร ีพุม่ชศูร ีรอ้งน า

0394 นีห่รอืเธอรัก มารษิา  อมาตยกลุ

0334 นีแ่หละกรุงเทพฯ บรรจงจติต ์- พรศลุี

0690 นีแ่หละสวรรค์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0552 นกึฝัน ออ้ย อจัฉรา

1227 นกึฝัน ดาวใจ  ไพจติร

1178 แนวหลงั รวงทอง ทองลัน่ธม

0348 ในโลกกวา้ง สนุทราภรณ์

1076 ในโลกกวา้ง สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0146 ในโลกฝัน บษุยา รังสี

0990 ในโลกฝัน ดาวใจ ไพจติร

1395 ในโลกฝัน ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0351 ในออ้มพฤกษ์เศรา้ วนัิย จลุละบษุปะ

1165 ในออ้มพฤกษ์เศรา้ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

0124 บนลานลัน่ทม รวงทอง ทองลัน่ธม

1188 บนลานลัน่ทม บษุยา  รังสี

1306 บนลานลัน่ทม ครูเอือ้ สนุทรสนาน

0448 บอกเธอเสยีที วนัิย - วรนุช

0036 บวักลางบงึ มัณฑนา โมรากลุ

0869 บวักลางบงึ ชรนิทร ์นันทนาคร

1018 บวักลางบงึ สมศกัดิ ์เทพานนท ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

1238 บวักลางบงึ ดาวใจ  ไพจติร

1307 บวักลางบงึ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1463 บวักลางบงึ ศรายทุธ-ศาสสณัห์

0588 บวัไกลตา ชวลยี ์ ชว่งวทิย์

1285 บวังาม พรศลุ ี วชิเวช

0264 บางกอกลาที สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0462 บา้นเกดิเมอืงนอน ชาวคณะสนุทราภรณ์

1136 บา้นเกดิเมอืงนอน (แสดงสด) เพ็ญศร ี- ชวลยี ์- สปุาณี

0081 บา้นของเรา เลศิ ประสมทรัพย์

0901 บา้นของเรา ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1231 บา้นของเรา ดาวใจ  ไพจติร

1396 บา้นของเรา ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0278 บา้นนา วนัิย - วรนุช

0546 บา้นนาราตรี สมศกัดิ ์- มารษิา

0446 บา้นเรอืนเคยีงกนั ศรสีดุา รัชตะวรรณ

1179 บา้นเรอืนเคยีงกนั รวงทอง ทองลัน่ธม

1208 บา้นเรอืนเคยีงกนั รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1366 บา้นเรอืนเคยีงกนั ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0694 บา่วสาวร าวง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0261 บงึน ้ารัก สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0929 บงึน ้ารัก วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1327 บงึน ้ารัก จริพรรณ องัศวานนท์

0317 บญุหรอืกรรม เลศิ ประสมทรัพย์

1257 บพุเพสนันวิาส แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

0563 บหุลนัลมืฟ้า บรรจงจติต ์พัฒนาสนัต์

0259 ใบไมร้่วง ยรรยงค ์ เสลานนท์

0914 ใบไมร้่วง วนัิย พันธุรั์กษ์

1367 ใบไมร้่วง ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0020 ปทมุไฉไล วนัิย จลุละบษุปะ

1256 ปทมุไฉไล แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

0018 ปทมุนาง วนัิย จลุละบษุปะ

0111 ปทมุมาลย์ วนัิย จลุละบษุปะ



1017 ประชดอารมณ์ มารษิา อมาตยกลุ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0058 ประมลูใจ ออ้ย อจัฉรา

0230 ปรัชญาขีเ้มา มัณฑนา โมรากลุ

0766 ปราสาทแดง สนุทราภรณ์

0372 ปลอบใจเจา้ทยุ รวงทอง  ทองลัน่ธม

0895 ปลอบใจเจา้ทยุ ดาวใจ ไพจติร

1240 ปลอบใจเจา้ทยุ ดาวใจ ไพจติร

1477 ปลอบใจเจา้ทยุ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0344 ปลอบใจตวั สนุทราภรณ์

1043 ปลอบใจตวั ยรรยงค ์เสลานนท ์

0147 ปลายโลกรา้ง บษุยา รังสี

0986 ปลายโลกรา้ง ดาวใจ ไพจติร

1397 ปลายโลกรา้ง ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0003 ปลกูรัก สนุทราภรณ์

0937 ปลกูรัก ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1077 ปลกูรัก สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1328 ปลกูรัก จริพรรณ องัศวานนท์

0076 ปวดใจ วรนุช อารยี์

0982 ปวดใจ ดาวใจ ไพจติร

1281 ปวดใจ ศรวณี โพธเิทศ

1398 ปวดใจ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0732 ปวดใจ-เพ็ญโฉม-ไหห้า วรนุช/ วนัิย/ ชวลยี์

0754 ปวดใจ-เพ็ญโฉม-ไหห้า วงดนตรสีนุทราภรณ์

0168 ปองใจรัก สนุทราภรณ์ - มัณฑนา

0814 ปองใจรัก สมบตั ิ- จนิตนา

1368 ปองใจรัก ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

1493 ปองใจรัก ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

1124 ปองใจรัก (แสดงสด) วนัิย - จันทนา

0592 ปากกบัใจ ศรสีดุา  รัชตะวรรณ

1214 ปากกบัใจ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0256 ปากลดั นพดฬ ชาวไร่เงนิ

1441 ปากลดั ศรายทุธ สปัุญโญ

0099 ปางหลงั มัณฑนา โมรากลุ

1295 ปางหลงั พรศลุ ี วชิเวช

0556 ป่าชา้ใจ ออ้ย อจัฉรา

0246 ปาฏลอีธษิฐาน บษุยา รังสี

0244 ป่านนีพ้ีร่อ บษุยา รังสี

1189 ป่านนีพ้ีร่อ บษุยา  รังสี

0152 ปารชิาต สนุทราภรณ์ - มัณฑนา

0959 ปารชิาต สเุทพ - สวลี

1413 ปารชิาต ปราจนี ทรงเผา่

0128 ปาหนัน รวงทอง ทองลัน่ธม

1478 ปาหนัน เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0943 ปิศาจวสนัต์ องัศณา ชา้งเศวต

0301 ปีศาจวสนัต์ บษุยา รังสี

0607 ปีใหม่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0980 เปลา่ ศรวณี โพธเิทศ

1273 เปลา่ ศรวณี โพธเิทศ

1369 เปลา่ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0080 เปลีย่วใจ วรนุช อารยี์

0329 ผกาก าศรวล พมิผกา วนัดี

0078 ผาเงอบ วรนุช อารยี์

0830 ผาเงอบ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1345 ผาเงอบ ดชียั เลศิวริยิะชยั

0134 ผเีสือ้ยามเชา้ มัณฑนา โมรากลุ

0802 ผูค้รองฟ้า วนัิย จลุละบษุปะ

1116 ผูช้ายนะเออ ศรสีดุา-วรนุช

1202 ผูท้ีพ่ระเจา้ลมื บษุยา รังสี

0034 ผูแ้พรั้ก มัณฑนา โมรากลุ



0965 ผูแ้พรั้ก วงจันทร ์ไพโรจน์

1051 ผูแ้พรั้ก ยรรยงค ์เสลานนท์

1234 ผูแ้พรั้ก ดาวใจ  ไพจติร

1453 ผูแ้พรั้ก ศรายทุธ สปัุญโญ

0322 ผูม้าทหีลงั ยรรยงค ์เสลานนท์

0125 ผูห้ญงิก็มหีัวใจ รวงทอง ทองลัน่ธม

0892 ผูห้ญงิก็มหีัวใจ ดาวใจ ไพจติร

0209 ผูห้ญงินะหรอื สนุทราภรณ์

0853 ผูห้ญงิสวยตรงไหน ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0199 แผน่ดนิทอง สวุณีย ์เนือ่งนยิม

1289 แผน่ดนิทอง พรศลุ ี วชิเวช

0238 แผลรักในใจ รวงทอง ทองลัน่ธม

0923 ฝนจา๋ฝน วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1030 ฝนจา๋ฝน เลศิ / ศรสีดุา (ตน้ฉบบัเดมิ)

1329 ฝนจา๋ฝน จริพรรณ องัศวานนท์

0094 ฝนตัง้เคา้ มารษิา  อมาตยกลุ

0945 ฝนตัง้เคา้ องัศณา ชา้งเศวต

1215 ฝนตัง้เคา้ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1242 ฝนมาทยุหาย ดาวใจ ไพจติร

0045 ฝนหยาดสดุทา้ย บษุยา รังสี

1232 ฝนหยาดสดุทา้ย ดาวใจ  ไพจติร

0836 ฝนเอย ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1012 ฝนเอย วรนุช อารยี ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

1274 ฝนเอย ศรวณี โพธเิทศ

1370 ฝนเอย ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0300 ฝ่ังน ้า วนัิย จลุละบษุปะ

0028 ฝันถงึกนับา้งนะ รวงทอง ทองลัน่ธม

1479 ฝันถงึกนับา้งนะ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0589 ฝันหวาน วนัิย - ชวลยี์

0839 ฝากใจกบัจันทร์ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1180 ฝากใจกบัจันทร์ รวงทอง ทองลัน่ธม

0150 ฝากใจฝัน บษุยา รังสี

0324 ฝากน ้าใจ ยรรยงค ์เสลานนท์

0041 ฝากรัก บษุยา รังสี

0163 ฝากรัก เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1052 ฝากรักใหเ้ธอ ยรรยงค ์เสลานนท์

0338 ฝากลมวอน พรรณี สกลุชากร

1330 ฝากลมวอน จริพรรณ องัศวานนท์

0042 ฝากหมอน บษุยา รังสี

0944 ฝากหมอน องัศณา ชา้งเศวต

1153 ฝากอาลยั เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1159 ฝากอาลยั เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0447 พนาโศก เลศิ - ศรสีดุา

1371 พนาโศก ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0729 พนาโศก-กบใตก้อบวั-ฝนจา๋ฝน เลศิ - ศรสีดุา

0751 พนาโศก-กบใตก้อบวั-ฝนจา๋ฝน วงดนตรสีนุทราภรณ์

0339 พยาบาลใจ โสมอษุา

0349 พรจมุพติ สนุทราภรณ์

0872 พรจมุพติ ชรนิทร ์นันทนาคร

1078 พรจมุพติ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1442 พรจมุพติ ศรายทุธ สปัุญโญ

0154 พรพรหม สนุทราภรณ์ - เพ็ญศรี

1166 พรพรหม สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1308 พรพรหม ครูเอือ้ สนุทรสนาน

0012 พรหมลขิติ วนัิย จลุละบษุปะ

0934 พรหมลขิติ ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1258 พรหมลขิติ แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

0155 พระจันทรว์นัเพ็ญ สนุทราภรณ์ - รวงทอง

0921 พระจันทรว์นัเพ็ญ วนัิย - ทพิยว์ลัย์



1079 พระจันทรว์นัเพ็ญ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1331 พระจันทรว์นัเพ็ญ จริพรรณ องัศวานนท์

1119 พระจันทรว์นัเพ็ญ (แสดงสด) ม.ร.ว.ถนัดศร ี- รวงทอง

0534 พระเจา้ทัง้หา้ สนุทราภรณ์

0535 พรางรัก สนุทราภรณ์

0002 พรานทะเล สนุทราภรณ์

1080 พรานทะเล สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1443 พรานทะเล ศรายทุธ สปัุญโญ

0206 พรานไพร สนุทราภรณ์

0044 พรานรัก บษุยา รังสี

1195 พรานรัก บษุยา  รังสี

0216 พรานลอ่เนือ้ วนัิย จลุละบษุปะ

0720 พรานลอ่เนือ้-เย็นลมวา่ว-ไมอ่ยากจากเธอ วนัิย/ สนุทราภรณ์

0742 พรานลอ่เนือ้-เย็นลมวา่ว-ไมอ่ยากจากเธอ วงดนตรสีนุทราภรณ์

0011 พรานสญัจร วนัิย จลุละบษุปะ

1372 พรานสญัจร ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0200 พลิว้ลมวอน ยรรยงค ์เสลานนท์

0842 พอกนัที ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1016 พอกนัที บษุยา รังส ี(ตน้ฉบบัเดมิ)

0090 พอ่คา้เรอืเร่ เลศิ ประสมทรัพย์

1021 พัทยาลากอ่น รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส (ตน้ฉบบัเดมิ)

1373 พัทยาลากอ่น ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0211 พันธุไ์มเ้ลือ้ย วนัิย จลุละบษุปะ

0262 พายเรอืพลอดรัก วนัิย - ชวลยี์

0598 พมิผกา พมิผกา วนัดี

0594 พมิานเพลง พรเทพ สขุะ

1300 พษิรัก พรศลุ ีวชิเวช

0389 พีป่องรัก วนัิย - ชวลยี์

0440 พีพ่บเจา้ ศนัสนยี์

0400 พีรั่กจรงิ สมศกัดิ ์- มารษิา

0007 พีรั่กเจา้ สนุทราภรณ์

1081 พีรั่กเจา้ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1374 พีรั่กเจา้ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0818 พทุธธัง สเุทพ วงศก์ าแหง

1181 พทุธศาสตรค์ูไ่ทย รวงทอง ทองลัน่ธม

0453 พทุธศาสนค์ูไ่ทย บษุยา รังสี

0279 พุม่พวงดวงใจ วนัิย - ชวลยี์

0175 เพชรนอ้ย วนัิย จลุละบษุปะ

1375 เพชรนอ้ย ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0221 เพชรบรุแีดนใจ มัณฑนา โมรากลุ

1224 เพชรบรุแีดนใจ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0515 เพ็ญโฉม วนัิย จลุละบษุปะ

0433 เพลงของเรา ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1182 เพลงจากดวงใจ รวงทอง ทองลัน่ธม

1158 เพลงทีฉั่นชอบ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0548 เพลงพาสขุ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0999 เพลงพาสขุ วริะ บ ารุงศรี

1112 เพลงพาสขุ ศรสีดุา-วรนุช

1430 เพลงพาสขุ ภษิูต ไลท้อง

0805 เพลงฟ้า ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0104 เพลงรักของเธอ สนุทราภรณ์

1454 เพลงรักของเธอ ศรายทุธ สปัุญโญ

0137 เพลงราตรี มัณฑนา โมรากลุ

0434 เพลงสือ่สมัพันธ์ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0920 เพลงแหง่ความหลงั วนัิย - ทพิยว์ลัย์

0366 เพลงอภนัินทน์ ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0420 เพลงอรุณ บรรจงจติต ์พัฒนาสนัต์

0665 เพลนินาวา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0136 เพลนิเพลงค า่ มัณฑนา โมรากลุ



1207 เพลนิเพลงค า่ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0363 เพลนิเพลงแมมโบ ้ ศรสีดุา น าหมู่

1107 เพลนิเพลงแมมโบช้า่ชา่ ศรสีดุา-วรนุช

0239 เพอ้ฝันไป รวงทอง ทองลัน่ธม

1190 เพอ้ฝันไป บษุยา  รังสี

0217 เพอ้รัก วนัิย จลุละบษุปะ

1160 เพอ้รัก สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1217 เพอ้รัก รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0415 เพยีงแคเ่อือ้ม พรศลุ ีวชิเวช

0210 เพยีงเงา สนุทราภรณ์

1480 เพยีงเงา เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0093 เพยีงปลายกอ้ย มารษิา  อมาตยกลุ

0566 เพยีงฝัน พรรณี สกลุชาคร

0520 เพยีงร าพงึ วนัิย จลุละบษุปะ

0129 เพือ่คณุ รวงทอง ทองลัน่ธม

1007 เพือ่เธอ วนัิย จลุละบษุปะ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0236 เพือ่นใจ รวงทอง ทองลัน่ธม

0878 เพือ่นใจ ชรนิทร ์นันทนาคร

1455 เพือ่นใจ ศรายทุธ สปัุญโญ

0498 โพน้ขอบฟ้า ชวลยี ์ชว่งวทิย์

0083 ไพรพสิดาร เลศิ ประสมทรัพย ์- ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0364 ไพรพสิดาร (เวอรช์ัน่เนือ้เต็ม) เลศิ - ศรสีดุา

0564 ไพรศรอีารย์ จ่ันทพิย ์สถุนิบตุร

0117 ฟลอรเ์ฟ่ืองฟ้า วนัิย จลุละบษุปะ

1260 ฟลอรเ์ฟ่ืองฟ้า แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1309 ฟลอรเ์ฟ่ืองฟ้า ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1444 ฟลอรเ์ฟ่ืองฟ้า ศรายทุธ สปัุญโญ

0721 ฟลอรเ์ฟ่ืองฟ้า-ปลกูรัก-แมท่นูหัว วนัิย/ สนุทราภรณ์ 

0743 ฟลอรเ์ฟ่ืองฟ้า-ปลกูรัก-แมท่นูหัว วงดนตรสีนุทราภรณ์

1048 ฟ้ากรุงเทพ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0105 ฟ้าคลุม้ฝน สนุทราภรณ์

0841 ฟ้าคลุม้ฝน ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0938 ฟ้าคลุม้ฝน ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1332 ฟ้าคลุม้ฝน จริพรรณ องัศวานนท์

0189 ฟ้าแดง อโศก สขุศริพิรฤทธิ์

0991 ฟ้าแดง วริะ บ ารุงศรี

1431 ฟ้าแดง ภษิูต ไลท้อง

0148 ฟ้าหนา้ฝน บษุยา รังสี

0342 ฟ้าหนา้ฝน สนุทราภรณ์

1082 ฟ้าหนา้ฝน สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0326 ไฟรักในทรวง ธดิารัตน ์- พมิผกา - จันทรา - โฉมฉาย

1154 ไฟรักในทรวง เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0861 ภัยพา่ยน ้าใจไทย คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ขบัรอ้งหมู่

0401 ภาพลวงตา มัณฑนา โมรากลุ

1403 ภาพลวงตา นรศิร ทรัพยป์ระภา

0302 ภารตะในฝัน บษุยา รังสี

0971 ภาษารัก ศรวณี โพธเิทศ

0033 ภกูระดงึ มัณฑนา โมรากลุ

0908 ภกูระดงึ ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1282 ภกูระดงึ ศรวณี โพธเิทศ

1310 ภกูระดงึ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

0776 ม.ช.เกรยีงไกร ศรสีดุา รัชตะวรรณ-หมูห่ญงิ

0777 ม.ช.แซมบา้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0778 ม.ช.ถิน่สวรรค์ วนัิย จลุละบษุปะ

0488 มนตด์ลใจ วรนุช อารยี์

1220 มนตด์ลใจ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0312 มนตน์างร า เลศิ ประสมทรัพย์

0806 มนตม์ัฆวาน ขบัรอ้งหมู่

1027 มนตรั์กนวลจันทร ์ สเุทพ / เพ็ญศร ี(ตน้ฉบบัเดมิ)



0359 มนตส์วาท วนัิย  จลุละบษุปะ

0767 มหาจฬุาลงกรณ์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0779 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

1183 มองฉันท าไม รวงทอง ทองลัน่ธม

1023 มองอะไร ศรสีดุา รัชตะวรรณ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0733 มอญซอ่นผา้-ตลงุดบัเพลงิรัก-สขุใจรัก เลศิ - ศรสีดุา

0755 มอญซอ่นผา้-ตลงุดบัเพลงิรัก-สขุใจรัก วงดนตรสีนุทราภรณ์

0049 มัทรรีอ้งไห ้ บษุยา รังสี

1346 มัทรรีอ้งไห ้ ดชียั เลศิวริยิะชยั

0025 มัน่ใจไมรั่ก รวงทอง ทองลัน่ธม

0365 มัวสนุกทกุขส์นัด ศรสีดุา น าหมู่

0352 มา่นมงคล วนัิย จลุละบษุปะ

1252 มา่นมงคล เศรษฐา ศริะฉายา

0780 มารช์ ม.ช. ชาวคณะสนุทราภรณ์

0464 มารช์ชาวไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0463 มารช์ปลกุไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0510 มารโศกี จันทรา โลกะกะสนิ

0845 มาลยัดอกรัก ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0664 มาลยัรจนา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0599 มิง่ไมเ้หมย อารยี ์นักดนตรี

0555 มใิชด่อกฟ้า ออ้ย อจัฉรา

0567 เมือ่ขาดเธอ อโศก สขุศริพิรฤทธิ์

1130 เมอืงฟ้าเมอืงดนิ (แสดงสด) ชาวคณะสนุทราภรณ์

1347 เมือ่เธอกลบัมา ดชียั เลศิวริยิะชยั

0531 เมือ่ฝนโปรย สนุทราภรณ์ - บษุยา

1083 เมือ่ฝนโปรย สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0311 เมือ่มาอยา่กลวั ศรสีดุา รัชตะวรรณ

1270 เมือ่มาอยา่กลวั ศรวณี โพธเิทศ

0284 เมือ่หวงัยังมี สนุทราภรณ์

1084 เมือ่หวงัยังมี สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1404 เมือ่หวงัยังมี นรศิร ทรัพยป์ระภา

0037 เมือ่ไหร่จะใหพ้บ มัณฑนา โมรากลุ

0120 แมท่นูหัว วนัิย จลุละบษุปะ

1250 แมท่นูหัว เศรษฐา ศริะฉายา

1333 แมท่นูหัว จริพรรณ องัศวานนท์

0086 แมวกะหนู ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0976 แมวกบัหนู ศรวณี โพธเิทศ

0121 ไมใ่กลไ้มไ่กล รวงทอง ทองลัน่ธม

0043 ไมข่อเป็นดาว บษุยา รังสี

0890 ไมข่อเป็นดาว ดาวใจ ไพจติร

1191 ไมข่อเป็นดาว บษุยา  รังสี

0549 ไมม่รัีก สมศกัดิ ์- วรนุช

0494 ไมม่หีวงั วรนุช อารยี ์น าหมู่

1028 ไมรั่กใครเลย วนัิย / เลศิ / ศรสีดุา (ตน้ฉบบัเดมิ)

0336 ไมรั่กไมรู่ ้ ยรรยงค ์- บษุยา

1311 ไมรั่กไมรู่ ้ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1334 ไมรั่กไมรู่ ้ จริพรรณ องัศวานนท์

0285 ไมอ่ยากจากเธอ สนุทราภรณ์

0879 ไมอ่ยากจากเธอ กติตคิณุ เชยีรสงค์

1268 ไมอ่ยากจากเธอ ศรวณี โพธเิทศ

0521 ยอดกลัยาณี วนัิย จลุละบษุปะ

1110 ยอดชายในฝัน ศรสีดุา-วรนุช

0522 ยอดชวีนั วนัิย จลุละบษุปะ

0008 ยอดดวงใจ สนุทราภรณ์

0915 ยอดดวงใจ วนัิย พันธุรั์กษ์

1085 ยอดดวงใจ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1126 ยอดตองตอ้งลม (แสดงสด) วรนุช อารยี์

0325 ยอดปรารถนา ยรรยงค ์เสลานนท์

0266 ยอดรักยอดขวญั วนัิย - รวงทอง



0930 ยอดรักยอดขวญั วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1335 ยอดรักยอดขวญั จริพรรณ องัศวานนท์

0222 ยอดสน มัณฑนา โมรากลุ

0399 ยัง มารษิา  อมาตยกลุ

0108 ยากยิง่ส ิง่เดยีว สนุทราภรณ์

1044 ยากยิง่ส ิง่เดยีว ยรรยงค ์เสลานนท ์

1481 ยากยิง่ส ิง่เดยีว เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0450 ยาใจยาจก เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0832 ยาใจยาจก รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1169 ยาใจยาจก สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1414 ยาใจยาจก ปราจนี ทรงเผา่

0174 ยามจน วนัิย จลุละบษุปะ

0917 ยามจน วนัิย พันธุรั์กษ์

1142 ยามจน สนุทราภรณ์

1170 ยามจน สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1456 ยามจน ศรายทุธ สปัุญโญ

0350 ยามดกึ สนุทราภรณ์

1086 ยามดกึ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1464 ยามดกึ ศรายทุธ-ศาสสณัห์

0051 ยามรัก ม.ร.ว.ถนัดศร ี สวสัดวิตัน์

1264 ยามรัก แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1121 ยามรัก (แสดงสด) ม.ร.ว.ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์

0893 ยามรา้ง ดาวใจ ไพจติร

1010 ยามรา้ง รวงทอง  ทองลัน่ทม (ตน้ฉบบัเดมิ)

0484 ยามราตรี บษุยา รังสี

0335 ยามหทัยตอ้งมนต์ บรรจงจติต ์พัฒนาสนัต์

0404 ยามหา่งกนั มัณฑนา โมรากลุ

0454 ยายกะตา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0089 ยิม้ ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0507 ยิม้คอืความสขุ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1405 ยิม้คอืความสขุ นรศิร ทรัพยป์ระภา

1006 ยงูกระสนัตเ์มฆ วนัิย จลุละบษุปะ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0796 ยงูทอง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0218 เย็นลมวา่ว วนัิย จลุละบษุปะ

0574 เยาวชนไทย วนัิย-ชวลยี์

0451 โยสลมั สนุทราภรณ์ - วนัิย

0417 ร่มเกลา้ บรรจงจติต ์- พรศลุ ี- จติราภรณ์

0153 รวงทพิย์ สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0951 ร่วมรักร่วมแรง สเุทพ วงศก์ าแหง

0052 รสตาล ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์

0538 รอกอ่นทีรั่ก สนุทราภรณ์

0030 รอค ารัก รวงทอง ทองลัน่ธม

0703 รอคูร่ า ชาวคณะสนุทราภรณ์

0554 รอดใูจ ออ้ย อจัฉรา

0193 รอ้นนีพ้ีย่ังหนาว ยรรยงค ์เสลานนท์

0997 รอ้นนีพ้ีย่ังหนาว วริะ บ ารุงศรี

1432 รอ้นนีพ้ีย่ังหนาว ภษิูต ไลท้อง

0126 รอพี่ รวงทอง ทองลัน่ธม

0891 รอพี่ ดาวใจ ไพจติร

1245 รอพี่ ดาวใจ ไพจติร

1482 รอพี่ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0294 รอยบญุรอยกรรม วนัิย จลุละบษุปะ

0418 รอยรักรอยรา้ว จติราภรณ์ บญุญขนัธ์

0883 รอยรักรอยรา้ว กติตคิณุ เชยีรสงค์

0075 รอยรักรา้ว ชวลยี ์ชว่งวทิย์

1204 รอยรักรา้ว บษุยา รังสี

1155 รอยรา้วทีด่วงใจ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1376 ระฆังสัง่ลา ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0373 ระทมในลัน่ทม รวงทอง ทองลัน่ธม



1290 ระทมในลัน่ทม พรศลุ ี วชิเวช

1348 ระทมในลัน่ทม ดชียั เลศิวริยิะชยั

0676 ระบ าชาวไร่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0691 ระบ าบา้นนา ชาวคณะสนุทราภรณ์

1114 รักของหญงิ ศรสีดุา-วรนุช

1029 รักใครกนัแน่ วนัิย / เลศิ / ศรสีดุา (ตน้ฉบบัเดมิ)

0368 รักจรงิไหม ศรสีดุา รัชตะวรรณ

1109 รักจรงิไหม ศรสีดุา-วรนุช

0557 รักจา๋ ออ้ย อจัฉรา

1184 รักจ าพราก รวงทอง ทองลัน่ธม

0545 รักจ ารา้ง วนัิย - ศรสีดุา

0318 รักฉันสกัคน ศรสีดุา รัชตะวรรณ

1108 รักฉันสกัคน ศรสีดุา-วรนุช

0185 รักฉันสกัครึง่หัวใจ ด ารง สทุธพิงษ์

1271 รักฉันสกัครึง่หัวใจ ศรวณี โพธเิทศ

0573 รักชาตยิิง่ชพี ชาวคณะสนุทราภรณ์

1111 รักชายสงูอายุ ศรสีดุา-วรนุช

0079 รักตา่งแดน วรนุช อารยี์

0972 รักตา่งแดน ศรวณี โพธเิทศ

0503 รักเถอะรักกนัไว ้ วนัิย - เลศิ - ศรสีดุา - สมศกัดิ์

0306 รักทีต่อ้งมนตรา บษุยา รังสี

0224 รักทีถ่กูลวง มัณฑนา โมรากลุ

0854 รักทีถ่กูลวง ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0374 รักเธอคนเดยีว รวงทอง ทองลัน่ธม

1210 รักเธอคนเดยีว รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0287 รักเธอดว้ยใจ สนุทราภรณ์

1087 รักเธอดว้ยใจ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0145 รักในลมหนาว บษุยา รังสี

1291 รักในลมหนาว พรศลุ ี วชิเวช

0194 รักบงัใบ รัตนสดุา วสวุตั

1185 รักบงัใบ รวงทอง ทองลัน่ธม

1296 รักบงัใบ พรศลุ ี วชิเวช

0475 รักเปราะ สนุทราภรณ์

1088 รักเปราะ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0183 รักเพยีงใจ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์

0899 รักเพยีงใจ ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1005 รักมกีรรม วนัิย จลุละบษุปะ (ตน้ฉบบัเดมิ)

1133 รักแมเ่อย๊ (แสดงสด) สปุาณี - สมศกัดิ ์- ธรรมรัตน์

0280 รักไมเ่ป็น สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0960 รักไมเ่ป็น สเุทพ - สวลี

1057 รักไมเ่ป็น สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0514 รักไมล่มื วนัิย จลุละบษุปะ

0340 รักรัญจวน อโศก สขุศริพิรฤทธิ์

0225 รักเร่ มัณฑนา โมรากลุ

1186 รักเร่ รวงทอง ทองลัน่ธม

0303 รักวนัเตมิวนั บษุยา รังสี

0942 รักวนัเตมิวนั องัศณา ชา้งเศวต

1283 รักวนัเตมิวนั ศรวณี โพธเิทศ

0722 รักวนัเตมิวนั-กลิน่ราตรี บษุยา/ สนุทราภรณ์

0744 รักวนัเตมิวนั-กลิน่ราตรี วงดนตรสีนุทราภรณ์

0436 รักสลาย จ่ันทพิย ์สฐุนิบตุร

0247 รักอมฤต บษุยา รังสี

0092 รักอะไร มารษิา  อมาตยกลุ

0966 รักอะไร วงจันทร ์ไพโรจน์

1211 รักอะไร รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1138 รักอะไร (แสดงสด) มารษิา อมาตยกลุ

1113 รักอะไรดี ศรสีดุา-วรนุช

0330 รักอ าพราง ยรรยงค ์เสลานนท์

0367 รักเอย๋รัก ศรสีดุา รัชตะวรรณ



0103 รักเอาบญุ สนุทราภรณ์

0840 รักเอาบญุ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0912 รักเอาบญุ วนัิย พันธุรั์กษ์

0608 รับขวญัปีใหม่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0807 รัว้แดงก าแพงเหลอืง วนัิย จลุละบษุปะ

0542 ราชาเป็นสงา่แหง่แควน้ เพ็ญศร ีพุม่ชศูร ีน าหมู่

0427 ราตรสีวาท วนัิย - ออ้ย 

0378 ราตรสี ิน้ดาว รวงทอง ทองลัน่ธม

0569 ราตรแีหง่ความรัก โกมล - จติราภรณ์

0781 ราตรอีา่งแกว้ ยรรยงค ์- วรนุช

1020 รา้ยกวา่ผี รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส (ตน้ฉบบัเดมิ)

0496 ร าพันสวาท วรนุช อารยี์

1292 ร าพันสวาท พรศลุ ี วชิเวช

0600 ร าพงึรัก ก าธร สวุรรณปิยะศริิ

0782 ร าวง ม.ช.รักเรยีน วนัิย - ศรสีดุา

0637 ร าวงกสกิรรมกร ชาวคณะสนุทราภรณ์

0629 ร าวงเกีย่วขา้ว ชาวคณะสนุทราภรณ์

0684 ร าวงขบักระบอื ชาวคณะสนุทราภรณ์

0696 ร าวงขา้วใหมป่ลามัน ชาวคณะสนุทราภรณ์

0658 ร าวงคอยกอ่นยอดชาย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0868 ร าวงคนืลอยกระทง คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (แนน-ดุก๊-เอ็ม-นุ่น น าหมู)่

0636 ร าวงงามงอน ชาวคณะสนุทราภรณ์

0697 ร าวงจ๊ะโจง้จ๊ะ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0685 ร าวงเจอดี ชาวคณะสนุทราภรณ์

0695 ร าวงเจา้สาว ชาวคณะสนุทราภรณ์

0677 ร าวงชมทะเล ชาวคณะสนุทราภรณ์

0648 ร าวงชวนร า ชาวคณะสนุทราภรณ์

0739 ร าวงชวนร า-ร าวงดาวพระศกุร-์ร าวงลมเหนอื-ร าวงสาวงามตา ชาวคณะสนุทราภรณ์/ ธานนิทร/์ จติราภรณ์

0644 ร าวงชาวทะเล ชาวคณะสนุทราภรณ์

0674 ร าวงชาวนา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0686 ร าวงชืน่ชมุนุม ชาวคณะสนุทราภรณ์

0631 ร าวงตบแผละ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0682 ร าวงตอบรัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0646 ร าวงใตแ้สงจันทร์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0671 ร าวงถิน่เทพแดนไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0649 ร าวงเทวศีรนีวล ชาวคณะสนุทราภรณ์

0655 ร าวงไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0683 ร าวงไทยขาย-ไทยซือ้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0687 ร าวงไทยตอ้งท า ชาวคณะสนุทราภรณ์

0660 ร าวงเนือ้คูอ่ยูว่งร า ชาวคณะสนุทราภรณ์

0628 ร าวงบรเทศ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0666 ร าวงบา้นใกลใ้จรัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0632 ร าวงบา้นนา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0667 ร าวงบา้นนาส าราญ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0627 ร าวงปิดทองพระ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0611 ร าวงปีใหม่ เลศิ - ชวลยี ์น าหมู่

0864 ร าวงปีใหม่ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (ปาน-ดุก๊)

0668 ร าวงปจูา๋ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0661 ร าวงฝนตกบา้นนอ้งฟ้ารอ้งบา้นพี่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0663 ร าวงฝากรัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0642 ร าวงเพลงเรอื ชาวคณะสนุทราภรณ์

0618 ร าวงเพือ่นบา้นรืน่เรงิ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0768 ร าวงเภสชั ศรสีดุา - วนัิย

0675 ร าวงมา่นทองยองใย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0659 ร าวงมาลนิี ชาวคณะสนุทราภรณ์

0678 ร าวงแมศ่รไีพร ชาวคณะสนุทราภรณ์

0679 ร าวงยังไงกนัแน่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0645 ร าวงยามเย็น ชาวคณะสนุทราภรณ์

0688 ร าวงยามรบยามรัก ชาวคณะสนุทราภรณ์



0653 ร าวงยายกะตา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0702 ร าวงเยาวชนไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0797 ร าวงร่มยงูทอง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0619 ร าวงร่วมมติร ชาวคณะสนุทราภรณ์

0680 ร าวงร างาม ชาวคณะสนุทราภรณ์

0654 ร าวงร าเถดิโหวย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0652 ร าวงรืน่เรงิส าราญ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0625 ร าวงเรงิสงกรานต์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0643 ร าวงเรอืเพลง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0669 ร าวงลมเหนอื ชาวคณะสนุทราภรณ์

0640 ร าวงลอยกระทง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0867 ร าวงลอยกระทง คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ขบัรอ้งหมู่

1498 ร าวงลอยกระทง ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0641 ร าวงลอยเรอื ชาวคณะสนุทราภรณ์

1499 ร าวงลอยเรอื ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0620 ร าวงละอบายมขุ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0633 ร าวงละออองค์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0647 ร าวงล าโขงล ารัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0672 ร าวงลลีารัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0681 ร าวงลกูทุง่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0673 ร าวงเลอืกคู่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0613 ร าวงวนัปีใหม่ เลศิ - ศรสีดุา

0700 ร าวงวนัววิาห์ เลศิ - ชวลยี ์น าหมู่

0621 ร าวงวนัสงกรานต์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0866 ร าวงวนัสงกรานต์ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ขบัรอ้งหมู่

1500 ร าวงวนัสงกรานต์ ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0693 ร าวงวนัสมรส ชาวคณะสนุทราภรณ์

0626 ร าวงสงกรานตห์วานใจ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0634 ร าวงสรอ้ยแสงแดง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0698 ร าวงสวยจรงิ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0670 ร าวงสาวงามตา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0656 ร าวงสาวบา้นแต ้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0734 ร าวงสาวบา้นแต-้ร าวงสาวงามตา-ร าวงเดอืนลอยฟ้า เลศิ - ศรสีดุา/ ขบัรอ้งหมู่

0756 ร าวงสาวบา้นแต-้ร าวงสาวงามตา-ร าวงเดอืนลอยฟ้า วงดนตรสีนุทราภรณ์

0650 ร าวงสาวสวรรค์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0635 ร าวงสาวส าอางค์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0630 ร าวงสขุส าราญ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0617 ร าวงเสเ่หลเมา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0740 ร าวงเสเ่หลเมา-ร าวงปรัชญาขีเ้มา-ร าวงเทวสีนีวล-ร าวงสาวสวรรค์รุง่ฤด/ี ยรรยง/ พรศลุ/ี ชาวคณะสนุทราภรณ์

0638 ร าวงเสยีงกลองสือ่รัก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0699 ร าวงเสยีงโทน ชาวคณะสนุทราภรณ์

0692 ร าวงหนา้รอ้น เลศิ - ศรสีดุา

0701 ร าวงหนา้หนาว ชาวคณะสนุทราภรณ์

0657 ร าวงหนุ่มบา้นแต ้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0689 ร าวงอรทัย ชาวคณะสนุทราภรณ์

0651 ร าวงเฮฮา ชาวคณะสนุทราภรณ์

0091 รมิฝ่ังน ้า มารษิา  อมาตยกลุ

0829 รมิฝ่ังน ้า รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1212 รมิฝ่ังน ้า รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1445 รมิฝ่ังน ้า ศรายทุธ สปัุญโญ

1025 รมิฝ่ังน ้าแพงมา้ เลศิ ประสมทรัพย ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

0730 รมิฝ่ังน ้า-สารกิาชมเดอืน-ขา้งขึน้เดอืนหงาย มารษิา/ มัณฑนา/ เลศิ

0752 รมิฝ่ังน ้า-สารกิาชมเดอืน-ขา้งขึน้เดอืนหงาย วงดนตรสีนุทราภรณ์

0506 รืน่เรงิใจ ศรสีดุา - วรนุช - มารษิา 

0602 รืน่เรงิเถลงิศก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0865 รืน่เรงิเถลงิศก คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ขบัรอ้งหมู่

1490 รืน่เรงิเถลงิศก ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0098 เรณูดอกฟ้า มัณฑนา โมรากลุ

1275 เรณูดอกฟ้า ศรวณี โพธเิทศ



1377 เรณูดอกฟ้า ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0706 เรงิตลงุ เลศิ - ศรสีดุา

0639 เรงิเพลงกลองยาว ชาวคณะสนุทราภรณ์

0505 เรงิเพลงลมิโบ ้ สนุทราภรณ์

1132 เรงิเพลงสวงิ (แสดงสด) ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0497 เรงิร็องเง็ง วรนุช อารยี์

0429 เรงิรัก วนัิย - ศรสีดุา

0504 เรงิลลีาศ เลศิ - สมศกัดิ์

0855 เรงิลลีาศ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0144 เรอืมนุษย์ บษุยา รังสี

1406 เรอืมนุษย์ นรศิร ทรัพยป์ระภา

0015 แรกเจอ วนัิย จลุละบษุปะ

1248 แรกเจอ เศรษฐา ศริะฉายา

1312 แรกเจอ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1492 แรกเจอ ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0263 แรกพบสบรัก สนุทราภรณ์ - ชวลยี์

0769 แรงเลอืดหมู ชาวคณะสนุทราภรณ์

1197 โรคขาดรัก บษุยา  รังสี

0580 ไรรั้กไรผ้ล วรนุช - มารษิา - ศรสีดุา

0191 ไรอ้าวรณ์ ศรวณี โพธเิทศ

0229 ลมโชย มัณฑนา โมรากลุ

0288 ลมทะเล สนุทราภรณ์

1089 ลมทะเล สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0723 ลมทะเล-น ้าตาลใกลม้ด-หมิพานต์ สนุทราภรณ์/ วนัิย/ บษุยา

0745 ลมทะเล-น ้าตาลใกลม้ด-หมิพานต์ วงดนตรสีนุทราภรณ์

0375 ลมพาฝัน รวงทอง ทองลัน่ธม

0898 ลมพาฝัน ดาวใจ ไพจติร

1336 ลมพาฝัน จริพรรณ องัศวานนท์

0390 ลมเพอ้ วนัิย - ชวลยี์

0492 ลองคดิดู วรนุช อารยี์

0530 ลอ่งใต ้ วนัิย จลุละบษุปะ

0974 ลอ่งนาวา ศรวณี โพธเิทศ

1276 ลอ่งนาวา ศรวณี โพธเิทศ

1378 ลอ่งนาวา ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0228 ลอยล าส าราญ มัณฑนา โมรากลุ

1483 ลอ้โลก เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0249 ละครชวีติ บษุยา รังสี

1135 ละครชวีติ (แสดงสด) จรุ ีโอศริิ

0014 ลกัษมเีฉดิโฉม วนัิย จลุละบษุปะ

1407 ลกัษมเีฉดิโฉม นรศิร ทรัพยป์ระภา

0808 ลากอ่นสามพราน บษุยา รังสี

1192 ลากอ่นสามพราน บษุยา  รังสี

0182 ลาทปีากน ้า นพดฬ ชาวไร่เงนิ

0860 ลาทปีากน ้า คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (โนต้)

0911 ลาทปีากน ้า วนัิย พันธุรั์กษ์

1233 ลาทปีากน ้า ดาวใจ  ไพจติร

0474 ลานจันทนรั์ญจวน สนุทราภรณ์

1465 ลานจันทนรั์ญจวน ศรายทุธ-ศาสสณัห์

1090 ลานจันทรรั์ญจวน สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0610 ลาปีเกา่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0783 ลาภพูงิค์ สนุทราภรณ์ - พมิผกา

1162 ลาภพูงิค์ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1313 ลาภพูงิค์ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

0809 ลาแลว้ จ.ป.ร. บษุยา รังสี

0770 ลาแลว้จามจรุี มัณฑนา โมรากลุ

0798 ลาแลว้โดม ชาวคณะสนุทราภรณ์

0784 ลาแลว้เวยีงขวญั บษุยา รังสี

1009 ลาแลว้สามพราน มัณฑนา โมรากลุ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0386 ลาวดวงดอกไม ้ วนัิย - ชวลยี์



0834 ลาวดวงดอกไม ้ สนุทราภรณ์ - รุง่ฤดี

0173 ลมืไมล่ง วนัิย จลุละบษุปะ

0122 ลมืเสยีเถดิอยา่คดิถงึ รวงทอง ทองลัน่ธม

1261 ลมืเสยีเถดิอยา่คดิถงึ แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

0467 ลกูแกว้สกลุไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

1035 ลกูทุง่ลาตนิ ถวลัย ์พกุาธร (ตน้ฉบบัเดมิ)

0587 ลกูน ้าเค็ม มัณฑนา โมรากลุ

0662 ลกูไมเ้กา่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0978 โลกกบัชวีติ ศรวณี โพธเิทศ

1293 โลกกบัชวีติ พรศลุ ี วชิเวช

0319 โลกยังรักเรา เลศิ ประสมทรัพย์

0473 โลกหมนุเวยีน สนุทราภรณ์

0996 โลกหมนุเวยีน วริะ บ ารุงศรี

1053 โลกหมนุเวยีน ยรรยงค ์เสลานนท์

1058 โลกหมนุเวยีน สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1218 โลกหมนุเวยีน รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1433 โลกหมนุเวยีน ภษิูต ไลท้อง

1140 โลกหมนุเวยีน (แสดงสด) ยงยทุธ พงศเ์สาวภาค

0735 โลกหมนุเวยีน-น่าเพลนิใจ-รักเปราะ สนุทราภรณ์

0757 โลกหมนุเวยีน-น่าเพลนิใจ-รักเปราะ วงดนตรสีนุทราภรณ์

0320 โลกอลวน ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0267 วอนเฉลย วนัิย - เพ็ญศรี

0032 วงัน ้าวน มัณฑนา โมรากลุ

0822 วงัน ้าวน รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0939 วงัน ้าวน องัศณา ชา้งเศวต

1415 วงัน ้าวน ปราจนี ทรงเผา่

0031 วงับวับาน มัณฑนา โมรากลุ

0614 วนันีว้นัด ี(บรเทศ) ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0289 วาสนากระตา่ย สนุทราภรณ์

1059 วาสนากระตา่ย สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1466 วาสนากระตา่ย ศรายทุธ-ศาสสณัห์

1416 วาสฎิฐี ปราจนี ทรงเผา่

0227 วญิญาณรัก มัณฑนา โมรากลุ

0269 วมิานใยบวั วนัิย - ออ้ย

0927 วมิานใยบวั วนัิย - ทพิยว์ลัย์

1337 วมิานใยบวั จริพรรณ องัศวานนท์

0622 วมิานสงกรานต์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0022 วมิานสชีมพู รวงทอง ทองลัน่ธม

0405 เวสสกุรรม (รักจ าพราก) มัณฑนา โมรากลุ

0558 เวยีนตามกรรม ออ้ย อจัฉรา

0387 แวว่รัก วนัิย - ชวลยี์

0019 แวว่เสยีงเธอ วนัิย จลุละบษุปะ

1193 แวว่เสยีงเธอ บษุยา  รังสี

1349 แวว่เสยีงเธอ ดชียั เลศิวริยิะชยั

0062 ศกนุตลา เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0876 ศกนุตลา ชรนิทร ์นันทนาคร

1199 ศกนุตลา บษุยา รังสี

1467 ศกนุตลา ศรายทุธ-ศาสสณัห์

1496 ศกนุตลา ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0065 ศรกามเทพ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0896 ศรกามเทพ ดาวใจ ไพจติร

1200 ศรกามเทพ บษุยา รังสี

1379 ศรกามเทพ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0085 ศรรัก ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0846 ศรรัก ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1272 ศรรัก ศรวณี โพธเิทศ

0516 ศรัทธารัก วนัิย จลุละบษุปะ

0578 ศกัดิไ์ทย วรนุช น าหมู่

0039 ศาสนารัก มัณฑนา โมรากลุ



0821 ศาสนารัก รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1297 ศาสนารัก พรศลุ ี วชิเวช

0110 ศกึในอก สนุทราภรณ์

0913 ศกึในอก วนัิย พันธุรั์กษ์

0196 โศกาโศก ี ถวลัย ์พกุาธร

0603 ส.ค.ส. ชาวคณะสนุทราภรณ์

0250 สกณุาเรงิฟ้า บษุยา รังสี

0379 สนตอ้งลม รวงทอง ทองลัน่ธม

0964 สนตอ้งลม วงจันทร ์ไพโรจน์

1225 สนตอ้งลม ดาวใจ  ไพจติร

1497 สนตอ้งลม ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0810 สนสามพราน สนุทราภรณ์

0327 สบาย สบาย ถวลัย ์พกุาธร

0328 สไบทรวง อโศก สขุศริพิรฤทธิ์

0190 สมมตวิา่เขารัก โฉมฉาย อรุณฉาน

0590 สรอ้ยฟ้า วนัิย จลุละบษุปะ

0581 สรา้งไทย ชาวคณะสนุทราภรณ์

1120 สวนสวรรค ์(แสดงสด) ม.ร.ว.ถนัดศร ี- ชวลยี ์

1127 สวมหมวก (แสดงสด) เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0785 สวรรค ์ม.ช. ศรสีดุา รัชตะวรรณ น าหมู่

0053 สวรรคค์า้ง ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์

0435 สวรรคบ์นัดาล พมิผกา วนัดี

0361 สวรรคส์วงิ ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0736 สวรรคส์วงิ-สวรรคอ์รุา-ชา่งรา้ยนัก ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0758 สวรรคส์วงิ-สวรรคอ์รุา-ชา่งรา้ยนัก วงดนตรสีนุทราภรณ์

0362 สวรรคอ์รุา ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0054 สวสัดบีางกอก ออ้ย อจัฉรา

0948 สวสัดบีางกอก องัศณา ชา้งเศวต

1380 สวสัดบีางกอก ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

1134 สวสัดบีางกอก (แสดงสด) ออ้ย อจัฉรา

0601 สวสัดปีีใหม่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0863 สวสัดปีีใหม่ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ขบัรอ้งหมู่

1489 สวสัดปีีใหม่ ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0559 สงัคมราตรี บรรจงจติต ์- พรศลุ ี- จติราภรณ์

1013 สัง่ใจ ชวลยี ์ขว่งวทิย ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

0048 สัง่ไทร บษุยา รังสี

1137 สัง่ไทร (แสดงสด) บษุยา รังสี

0513 สัง่ธาร วนัิย จลุละบษุปะ

0376 สัง่รัก รวงทอง ทองลัน่ธม

0969 สัง่รัก วงจันทร ์ไพโรจน์

1286 สัง่รัก พรศลุ ี วชิเวช

1484 สัง่รัก เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0421 สัง่รักฝากธาร วนัิย - วรนุช

0437 สัง่ลม อาภา สวนขวญั

1118 สญัชาตชิาย ศรสีดุา-วรนุช

0064 สญัญาทีเ่ธอลมื เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1457 สญัญาทีเ่ธอลมื ศรายทุธ สปัุญโญ

1141 สญัลกัษณ์รมย ์(แสดงสด) ชาวคณะสนุทราภรณ์

0459 สามนัด ศรสีดุา - วรนุช - มารษิา - เลศิ

0811 สามพราน วนัิย จลุละบษุปะ

0916 สามพราน วนัิย พันธุรั์กษ์

1495 สามพราน ตอ๋ง เทวญั ทรัพยแ์สนยากร

0337 สายรุง้สลาย ชอ่ชบา ชลายลนาวนิ

0133 สายลมครวญ มัณฑนา โมรากลุ

0826 สายลมครวญ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0886 สายลมครวญ กติตคิณุ เชยีรสงค์

0411 สายลมเย็น พรศลุ ีวชิเวช

0406 สายลมวา่ว มัณฑนา โมรากลุ

1049 สายัณหฉั์นคอย ดาวรุง่สนุทราภรณ์



0038 สารกิาชมเดอืน มัณฑนา โมรากลุ

0395 สารกิาชมเดอืน มารษิา  อมาตยกลุ

1408 สารกิาชมเดอืน นรศิร ทรัพยป์ระภา

0291 สาวงาม วนัิย จลุละบษุปะ

0059 สาวนอ้ย ชรนิทร ์นันทนาคร

1458 สาวนอ้ย ศรายทุธ สปัุญโญ

0138 สาวนอ้ยรอ้ยชัง่ มัณฑนา โมรากลุ

0539 สาวนอ้ยรอ้ยชัง่ สนุทราภรณ์

1143 สาวนอ้ยรอ้ยชัง่ สนุทราภรณ์

1167 สาวนอ้ยรอ้ยชัง่ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

0413 สาวรมิธาร บรรจงจติต ์- พรศลุ ี- จติราภรณ์

0544 สาวสดุสวย เลศิ - วรนุช

0353 สาวหว้ยแกว้ วนัิย จลุละบษุปะ

0192 สาวอมัพวา นพดฬ ชาวไร่เงนิ

1446 สาวอมัพวา ศรายทุธ สปัุญโญ

0035 สาสน์รัก มัณฑนา โมรากลุ

1228 สาสน์รัก ดาวใจ  ไพจติร

1298 สาสน์รัก พรศลุ ี วชิเวช

1314 สาสน์รัก ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1381 สาสน์รัก ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0396 สาสน์สวาท มารษิา  อมาตยกลุ

0271 ส าคญัทีใ่จ ฉลอง - รวงทอง

1382 ส าคญัทีใ่จ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0430 สทิธิเ์สรี วนัิย-เลศิ-วรนุช

0131 สิน้รักสิน้สขุ มัณฑนา โมรากลุ

0936 สิน้รักสิน้สขุ ทพิยว์ลัย ์ป่ินภบิาล

1338 สิน้รักสิน้สขุ จริพรรณ องัศวานนท์

0799 สเีหลอืงแดง ชาวคณะสนุทราภรณ์

0624 สือ่สงกรานต์ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0501 สขุกนัเถอะเรา ศรสีดุา รัชตะวรรณ

1255 สขุกนัเถอะเรา แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

0360 สดุทีรั่ก วนัิย จลุละบษุปะ

0847 สดุทีรั่ก ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1350 สดุทีรั่ก ดชียั เลศิวริยิะชยั

0304 สดุแทแ้ตจ่ะให ้ บษุยา รังสี

0292 สดุสงวน วนัิย จลุละบษุปะ

0260 สดุเสยีดาย ชอ่ชบา ชลายลนาวนิ

0233 สดุแสนเสยีดาย รวงทอง ทองลัน่ธม

0499 สดุหลา้ฟ้าเขยีว ชวลยี ์ชว่งวทิย์

0164 สรุยิาลบัฟ้า เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0616 สูข่วญับนัเทงิ ดาวรุง่สนุทราภรณ์

0060 สงูเกนิใจ ชรนิทร ์นันทนาคร

0536 สญูถิน่ สิน้ไทย สนุทราภรณ์

0771 เสน่หเ์ภสชั วนัิย จลุละบษุปะ

0532 เสน่หส์าวเหนอื สนุทราภรณ์ - บษุยา

1091 เสน่หส์าวเหนอื สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0023 เสยีงกระซบิจากเกลยีวคลืน่ รวงทอง ทองลัน่ธม

0226 เสีย่งเทยีน มัณฑนา โมรากลุ

0422 เสีย่งเทยีนเสีย่งรัก วนัิย - ชวลยี์

0298 เสีย่งรัก วนัิย จลุละบษุปะ

0904 เสีย่งรัก ธานนิทร ์อนิทรเทพ

0973 เสยีงสะอืน้ ศรวณี โพธเิทศ

0112 เสยีดายเดอืน วนัิย จลุละบษุปะ

0903 เสยีดายเดอืน ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1422 เสยีดายเดอืน พมิพป์ฏภิาณ พึง่ธรรมจติต์

0471 เสยีดายบวั สนุทราภรณ์

1092 เสยีดายบวั สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0286 เสยีแรงคดิถงึ สนุทราภรณ์

1093 เสยีแรงคดิถงึ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 



1205 เสยีแรงคดิถงึ บษุยา รังสี

1459 เสยีแรงคดิถงึ ศรายทุธ สปัุญโญ

0006 เสยีแรงรักใคร่ สนุทราภรณ์

0910 เสยีแรงรักใคร่ วนัิย พันธุรั์กษ์

1417 เสยีแรงรักใคร่ ปราจนี ทรงเผา่

0068 แสงเดอืนเตอืนรัก เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1221 แสงเดอืนเตอืนรัก รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1339 แสงเดอืนเตอืนรัก จริพรรณ องัศวานนท์

0487 แสนหว่ง บษุยา รังสี

0970 แสนอาลยั วงจันทร ์ไพโรจน์

1216 หงษ์ทอง รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

1278 หงษ์เหริ ศรวณี โพธเิทศ

0388 หงสก์บักา วนัิย - รวงทอง

0067 หงสท์อง เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0882 หงสท์อง กติตคิณุ เชยีรสงค์

1418 หงสท์อง ปราจนี ทรงเผา่

0095 หงสส์ะบดับาป มารษิา  อมาตยกลุ

1486 หงสส์ะบดับาป เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0161 หงสเ์หริ เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

0967 หงสเ์หริ วงจันทร ์ไพโรจน์

1485 หงสเ์หริ เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0232 หญงิออ่นโลก รวงทอง ทองลัน่ธม

0305 หนองบวั บษุยา รังสี

0877 หนองบวั ชรนิทร ์นันทนาคร

1383 หนองบวั ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0419 หนังสอืจา๋ บรรจงจติต ์- จติราภรณ์ - พรศลุี

0455 หนา้ทีเ่ด็ก ชาวคณะสนุทราภรณ์

0100 หนามยอกอก มัณฑนา โมรากลุ

0884 หนามยอกอก กติตคิณุ เชยีรสงค์

1198 หนามยอกอก บษุยา รังสี

1213 หนาวลม รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0268 หนาวลมหม่รัก วนัิย - ชวลยี์

0235 หนนีรก รวงทอง ทองลัน่ธม

1487 หนนีรก เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0084 หนไีมพ่น้ เลศิ ประสมทรัพย ์- ศรสีดุา รัชตะวรรณ

0857 หนไีมพ่น้ คลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ (ปาน-ดุก๊-จมิมี)่

0397 หนีรั้ก มารษิา  อมาตยกลุ

0102 หนึง่นอ้งนางเดยีว สนุทราภรณ์

0109 หนึง่นอ้ยปอยผม สนุทราภรณ์

0906 หนึง่นอ้ยปอยผม ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1094 หนึง่นอ้ยปอยผม สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1315 หนึง่นอ้ยปอยผม ครูเอือ้ สนุทรสนาน

1423 หนึง่นอ้ยปอยผม พมิพป์ฏภิาณ พึง่ธรรมจติต์

0071 หนึง่ในดวงใจ ชวลยี ์ชว่งวทิย์

0341 หนึง่ในดวงใจ สนุทราภรณ์

1095 หนึง่ในดวงใจ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1171 หนึง่ในดวงใจ สนุทราภรณ์-รุง่ฤดี

1262 หนึง่ในดวงใจ แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1316 หนึง่ในดวงใจ ครูเอือ้ สนุทรสนาน

0369 หนุ่มงอ้สาวงอน เลศิ - ศรสีดุา

1000 หนุ่มใตฝั้นหวาน วริะ บ ารุงศรี

0456 หนูเล็ก ศรสีดุา รัชตะวรรณ น าหมู่

0457 หนูเอย บษุยา รังสี

1488 หนูเอย เสกสรร สอนอิม่สาสตร์

0452 หยดน ้าเจา้พระยา สนุทราภรณ์ - วรนุช

0848 หยดน ้าเจา้พระยา ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1096 หยดน ้าเจา้พระยา สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0472 หยาดฝนแหง่ความรัก สนุทราภรณ์

1097 หยาดฝนแหง่ความรัก สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 



0431 หลงปอง เจอืนศกัดิ ์นอ้ยสวุรรณ

0478 หลงัฝน สนุทราภรณ์

1098 หลงัฝน สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0479 หว่งเธอ สนุทราภรณ์

1099 หว่งเธอ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

0724 หว่งเธอ-หว่งรัก-ฝากรัก สนุทราภรณ์/ บษุยา 

0746 หว่งเธอ-หว่งรัก-ฝากรัก วงดนตรสีนุทราภรณ์

0823 หว้งน ้าลกึ รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0887 หว้งน ้าลกึ กติตคิณุ เชยีรสงค์

1267 หว้งน ้าลกึ ศรวณี โพธเิทศ

0873 หว้งภวงัค์ ชรนิทร ์นันทนาคร

1460 หว้งภวงัค์ ศรายทุธ สปัุญโญ

0171 หวงรัก ม.ร.ว.ถนัดศรี

1219 หวงรัก รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0485 หว่งรัก บษุยา รังสี

0295 หว่งอาลยั วนัิย จลุละบษุปะ

0956 หว่งอาลยั สเุทพ วงศก์ าแหง

1409 หว่งอาลยั นรศิร ทรัพยป์ระภา

0377 หวานรัก รวงทอง ทองลัน่ธม

0509 หวชีวีติ ถวลัย ์พกุาธร

0432 หอมดอกอะไรเอย่ บรรจงจติต ์- ถวลัย์

1001 หอมสเน่หา สนุทราภรณ์ (ตน้ฉบบัเดมิ)

1100 หอมเสน่หา สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1022 หัวใจรัก ศรวณี โพธเิทศ (ตน้ฉบบัเดมิ)

0402 หากภาพเธอมวีญิญาณ มัณฑนา โมรากลุ

1201 หากภาพเธอมวีญิญาณ บษุยา รังสี

0165 หาดสงขลา เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี

1294 หาดสงขลา พรศลุ ี วชิเวช

1015 หาดสวรรค์ ชวลยี ์ชว่งวทิย ์(ตน้ฉบบัเดมิ)

0486 หมิพานต์ บษุยา รังสี

1284 หมิพานต์ ศรวณี โพธเิทศ

0047 เหมันตรั์ญจวน บษุยา รังสี

0989 เหมันตรั์ญจวน ดาวใจ ไพจติร

0424 เหเ่รอืนหอ วนัิย - บษุยา

0570 เหลอืทน โกมล โลกะกลนิ

0072 ไหห้า ชวลยี ์ชว่งวทิย์

1410 อกหญงิ นรศิร ทรัพยป์ระภา

0258 อกเอยมันแคน้ นพดฬ ชาวไร่เงนิ

0491 อนุสตไิทย วรนุช อารยี ์น าหมู่

0050 อยากเป็นของเธอ บษุยา รังสี

0412 อยากเป็นนก พรศลุ ีวชิเวช

0096 อยากมรัีกหวาน มารษิา  อมาตยกลุ

0540 อยากใหโ้ลกนีเ้หมอืนฉมิพลี สนุทราภรณ์

0055 อยา่เกลยีดบางกอก ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์

0296 อยา่ใจนอ้ย วนัิย จลุละบษุปะ

0029 อยา่ซือ้ฉันดว้ยเงนิ รวงทอง ทองลัน่ธม

0981 อยา่ซือ้ฉันดว้ยเงนิ ดาวใจ ไพจติร

0398 อยา่ท าใหช้ ้าอกีเลย มารษิา  อมาตยกลุ

0026 อยา่ปันใจใหฉั้น รวงทอง ทองลัน่ธม

0568 อยา่ฝัน สวุณีย ์เนือ่งนยิม

0493 อยา่รอ้งไห ้ วรนุช อารยี์

0127 อยา่ลมืกนันะ รวงทอง ทองลัน่ธม

0591 อยา่ลมืฉัน ศรสีดุา - สมศกัดิ์

0849 อยา่ลมืฉัน ดาวรุง่สนุทราภรณ์

1131 อยา่ลมืฉัน (แสดงสด) สมศกัดิ ์- วรนุช

0234 อยา่หา้มรัก รวงทอง ทองลัน่ธม

0297 อยูเ่พือ่รัก วนัิย จลุละบษุปะ

0955 อยูเ่พือ่รัก สเุทพ วงศก์ าแหง

1174 อยูเ่พือ่รัก รวงทอง ทองลัน่ธม



0169 ออ้มกอดพี่ สนุทราภรณ์

0815 ออ้มกอดพี่ สเุทพ วงศก์ าแหง

0905 ออ้มกอดพี่ ธานนิทร ์อนิทรเทพ

1384 ออ้มกอดพี่ ทรงวฒุ ิจรูญเรอืงฤทธิ์

0423 ออ้ยใจ สนุทราภรณ์ - ออ้ย

1101 ออ้ยใจ สนุทราภรณ์ - องัศนา ชา้งเศวต 

1123 ออ้ยใจ (แสดงสด) ออ้ย - อโศก

0786 อา่งแกว้ ชาวคณะสนุทราภรณ์

0787 อา่งแกว้ขวญัใจ สนุทราภรณ์ น าหมู่

0571 อาถรรพส์วาท บษุยา รังสี

1411 อาถรรพส์วาท นรศิร ทรัพยป์ระภา

0550 อา้ยทยุท านา ชาวคณะสนุทราภรณ์

1243 อา้ยทยุท านา ดาวใจ ไพจติร

0407 อารมณ์รัก มัณฑนา โมรากลุ

0800 อาลยัโดม บษุยา รังสี

0609 อาลยัปีเกา่ ชาวคณะสนุทราภรณ์

1223 อาลยัรัก รุง่ฤด ีแพง่ผอ่งใส

0410 อาลยัลา มัณฑนา โมรากลุ

0772 อ าลาอาลยั บษุยา รังสี

0130 อุน่ไอรัก รวงทอง ทองลัน่ธม

0004 อษุาสวาท สนุทราภรณ์

1265 อษุาสวาท แจ ้ดนุพล - แกรนดเ์อ็กซ์

1447 อษุาสวาท ศรายทุธ สปัุญโญ

0231 เอือ้งก าศรวล รวงทอง ทองลัน่ธม

1196 เอือ้งก าศรวล บษุยา  รังสี

0788 เอือ้งขวญั วนัิย จลุละบษุปะ

0523 เอือ้งฟ้า วนัิย จลุละบษุปะ

0063 โอย้อดรัก เพ็ญศร ีพุม่ชศูรี


