
รายชื�อเพลง เรียงตามลําดับ ก-ฮ
เพลงที� ชื�อเพลง ศิลปิน
0370 กบใต้กอบัว ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0850 กบใต้กอบัว ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0391 กรงที�ขังใจ มาริษา  อมาตยกุล
0438 กรรมรัก ยรรยงค์ เสลานนท์
0528 กรรมเอ๋ยกรรม วินัย จุลละบุษปะ
0142 กระซิบสวาท บุษยา รังสี
0880 กระซิบสวาท กิตติคุณ เชียรสงค์
1085 กระซิบสวาท ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0251 กระดังงาลนไฟ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์
0277 กระต่ายโง่ สุนทราภรณ์ - มัณฑนา
0925 กระต่ายโง่ วินัย - ทิพย์วัลย์
1017 กระต่ายโง่ จิรพรรณ อังศวานนท์
0924 กระแต วินัย - ทิพย์วัลย์
1018 กระแต จิรพรรณ อังศวานนท์
0273 กรุงเทพราตรี สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0947 กรุงเทพราตรี อังศณา ช้างเศวต
1051 กรุงเทพราตรี ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0203 กล่อมนางนอน สุนทราภรณ์
0949 กล่อมนางนอน สุเทพ วงศ์กําแหง
0358 กล่อมรัก วินัย จุลละบุษปะ
0308 กล่อมวนา บุษยา รังสี
1168 กล่อมวนา เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0017 กลิ�นแก้มนาง วินัย จุลละบุษปะ
0345 กลิ�นแก้ว สุนทราภรณ์
0875 กลิ�นแก้ว ชรินทร์ นันทนาคร
0282 กลิ�นดอกโศก สุนทราภรณ์
0998 กลิ�นดอกโศก วิระ บํารุงศรี
0116 กลิ�นเนื�อนาง วินัย จุลละบุษปะ
0954 กลิ�นเนื�อนาง สุเทพ วงศ์กําแหง
0248 กลิ�นรักดอกแก้ว บุษยา รังสี
0009 กลิ�นราตรี สุนทราภรณ์
0819 กลิ�นราตรี รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0524 กลิ�นรํ�า วินัย  จุลละบุษปะ
0114 กลิ�นสไบนาง วินัย จุลละบุษปะ
0907 กลิ�นสไบนาง ธานินทร์ อินทรเทพ
0184 กว่าจะรักกันได้ พันธ์พร วัฒนเรืองไร
0940 กว่าจะรักกันได้ อังศณา ช้างเศวต
0281 กังหันต้องลม สุนทราภรณ์
0933 กังหันต้องลม ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1019 กังหันต้องลม จิรพรรณ อังศวานนท์
0593 กีฬาหัวใจ ศรีสุดา  รัชตะวรรณ
0851 กีฬาหัวใจ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0056 กุญแจใจ อ้อย อัจฉรา
0858 กุญแจใจ คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (แนน)  
0988 กุญแจใจ ดาวใจ ไพจิตร
1086 กุญแจใจ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0897 กุหลาบดํา ดาวใจ ไพจิตร
1052 กุหลาบดํา ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0773 เกษตรสามัคคี ชาวคณะสุนทราภรณ์
0774 เกษตรสําเริง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0604 เก่าไปใหม่มา ชาวคณะสุนทราภรณ์



0333 แก้มดอกท้อ พรศุลี วิชเวช
0572 แก้วจ๋า บุษยา รังสี
0605 ใกล้ปีใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0046 ใกล้มือคว้า บุษยา รังสี
1053 ใกล้มือคว้า ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0237 ขยี�ใจ รวงทอง ทองลั�นธม
0428 ขวัญข้าว วินัย - ชวลีย ์- วรนุช - เลิศ - ศรีสุดา
0371 ขวัญใจเจ้าทุย รวงทอง  ทองลั�นธม
1169 ขวัญใจเจ้าทุย เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0759 ขวัญใจุฬา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0789 ขวัญโดม สุนทราภรณ์
0157 ข้องจิต สุนทราภรณ์ - พูลศรี
0926 ข้องจิต วินัย - ทิพย์วัลย์
1020 ข้องจิต จิรพรรณ อังศวานนท์
0838 ขอทานรัก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0159 ขอเป็นจันทร์ สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0010 ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์
0909 ขอพบในฝัน วินัย พันธุ์รักษ์
1087 ขอพบในฝัน ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0115 ขอเพียงแต่เห็น วินัย จุลละบุษปะ
1170 ขอเพียงแต่เห็น เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0027 ขอรักคืน รวงทอง ทองลั�นธม
0871 ขอรักคืน ชรินทร์ นันทนาคร
1134 ขอรักคืน ศรายุทธ สุปัญโญ
0073 ขอให้ได้ดังใจนึก ชวลีย ์ช่วงวิทย์
1119 ขอให้ได้ดังใจนึก พิมพ์ปฏิภาณ พึ�งธรรมจิตต์
0001 ขอให้เหมือนเดิม สุนทราภรณ์
0900 ขอให้เหมือนเดิม ธานินทร์ อินทรเทพ
1001 ขอให้เหมือนเดิม ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1124 ขอให้เหมือนเดิม ภูษิต ไล้ทอง
0442 ข้างขึ�นเดือนหงาย เลิศ ประสมทรัพย์
0995 ข้างขึ�นเดือนหงาย วิระ บํารุงศรี
1125 ข้างขึ�นเดือนหงาย ภูษิต ไล้ทอง
0077 คนใจร้าย วรนุช อารีย์
0188 คนเรารักกันยาก เพ็ญจันทร์ รักประยูร
1054 คนเรารักกันยาก ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0202 คนเหมือนกัน สุนทราภรณ์
0061 คนึงครวญ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0931 คนึงครวญ ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1112 คนึงครวญ ปราจีน ทรงเผ่า
0321 คมตา ยรรยงค์ เสลานนท์
0107 ครวญถึงเจ้า สุนทราภรณ์
0346 ครวญรัก สุนทราภรณ์
1148 ครวญรัก ศรายุทธ สุปัญโญ
0443 ครูสอนรัก เลิศ - ศรีสุดา
0252 คลองมอญ นพดฬ ชาวไร่เงิน
0392 คลื�นกรรม มาริษา  อมาตยกุล
0843 คลื�นกรรม ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0984 คลื�นกรรม ดาวใจ ไพจิตร
1088 คลื�นกรรม ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0460 คลื�นเคืองทะเล บุษยา รังสี
1193 คลื�นรักฝังใจ เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0381 คลื�นละเมอฝั�ง สุนทราภรณ์ - บุษยา



0584 คลื�นสวาท สมศักดิ� - วรนุช
0560 คอยรักคืนรัง โฉมฉาย อรุณฉาน
0537 คอยรักตักนาง สุนทราภรณ์
1171 คอยหามาหาย เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0490 คําปฏิญาณ วรนุช อารีย ์นําหมู่
0275 คํารักคําขวัญ สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0833 คํารักคําขวัญ สุนทราภรณ์ - รุ่งฤดี
0066 คํารําพัน เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0408 คํารําพัน มัณฑนา โมรากุล
0932 คํารําพัน ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1055 คํารําพัน ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0512 คําสารภาพ วินัย  จุลละบุษปะ
0113 คําหอม วินัย จุลละบุษปะ
1149 คําหอม ศรายุทธ สุปัญโญ
0101 คิดถึง สุนทราภรณ์
1056 คิดถึง ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0197 คิดถึงฉันบ้าง สมคิด เกษมศรี
0977 คิดถึงฉันบ้าง ศรวณี โพธิเทศ
0013 คิดไว้ในใจ วินัย จุลละบุษปะ
1150 คิดไว้ในใจ ศรายุทธ สุปัญโญ
0253 คืนนั�น อรณี กานต์โกศล
0859 คืนนั�น คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (นุ่น)  
0946 คืนนั�น อังศณา ช้างเศวต
1089 คืนนั�น ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0245 คืนเพ็ญ บุษยา รังสี
0181 คู่ทาษ ยรรยงค์ เสลานนท์
1135 คู่ทาษ ศรายุทธ สุปัญโญ
0314 คู่รักคู่ขอ เลิศ - ศรีสุดา
0489 คู่รักคู่ชื�น วรนุช อารีย์
0160 คู่เสน่หา สุนทราภรณ์ - จันทนา
0274 คูหาสวรรค์ สุนทราภรณ์ - มัณฑนา
0957 คูหาสวรรค์ สุเทพ - สวลี
1099 คูหาสวรรค์ นริศร ทรัพย์ประภา
0187 แค้น สุวณีย ์เนื�องนิยม
0983 แค้น ดาวใจ ไพจิตร
1090 แค้น ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0425 ใคร สุนทราภรณ์ - วรนุช
0201 ใครจะรักเธอจริง สุนทราภรณ์
1091 ใครจะรักเธอจริง ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0553 ใครลิขิต อ้อย อัจฉรา
0597 เงากระต่ายในดวงจันทร์ พรเทพ สุขขะ
0525 เงาของใคร วินัย - มัณฑนา
0526 เงาแห่งความหลัง วินัย - มัณฑนา
0517 เงาอโศก วินัย จุลละบุษปะ
0276 จนนาง สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0313 จริงหรือ เลิศ ประสมทรัพย์
1057 จริงหรือ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0518 จอมขวัญพี� วินัย จุลละบุษปะ
0476 จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกัน สุนทราภรณ์ - วินัย - วรนุช - ศรีสุดา
0040 จันทน์กะพ้อร่วง มัณฑนา โมรากุล
0820 จันทน์กะพ้อร่วง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
1100 จันทน์กะพ้อร่วง นริศร ทรัพย์ประภา
0382 จันทร์จูบฟ้า วินัย - ชวลีย์



0595 จันทร์เจ้าขา โกมล - พิมผกา
0243 จันทร์รอแรม บุษยา รังสี
1002 จันทร์รอแรม ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1120 จันทร์รอแรม พิมพ์ปฏิภาณ พึ�งธรรมจิตต์
0958 จันทร์ลับเมฆ สุเทพ - สวลี
1101 จันทร์ลับเมฆ นริศร ทรัพย์ประภา
0481 จากรัก บุษยา รังสี
0760 จามจุรีศรีจุฬา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0170 จ้าวไม่มีศาล วินัย จุลละบุษปะ
0816 จ้าวไม่มีศาล สุเทพ วงศ์กําแหง
0817 จ้าวไม่มีศาล สมบัต ิเมทะนี
0962 จําจาก-จําลา วงจันทร ์ไพโรจน์
0790 จําจากโดม บุษยา รังสี
0021 จําได้ไหม รวงทอง ทองลั�นธม
0511 จําปาทอง วินัย จุลละบุษปะ
0414 จําปีฟ้า พรศุลี วิชเวช
0441 จุดไต้ตําตอ เลิศ - ศรีสุดา - สมศักดิ�
0761 จุฬาของเรา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0762 จุฬาแซมบ้า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0166 จุฬาตรีคูณ มัณฑนา โมรากุล
0812 จุฬาตรีคูณ จินตนา สุขสถิตย์
1058 จุฬาตรีคูณ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0763 จุฬาบันเทิง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0439 จูบในใจ ฉัตรแก้ว พรภัทร
0533 จูบพี�ไม่มีพิษ สุนทราภรณ์
0953 จูบพี�ไม่มีพิษ สุเทพ วงศ์กําแหง
1040 จูบพี�ไม่มีพิษ ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0299 จูบลมชมเงา วินัย จุลละบุษปะ
0952 จูบลมชมเงา สุเทพ วงศ์กําแหง
1041 จูบลมชมเงา ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0213 เจ้าไม่รู้เลยหรือ วินัย จุลละบุษปะ
0852 แจ่มใจ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0500 ใจกระซิบ บุษยา รังสี
1059 ใจกระซิบ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0198 ใจชายใจหญิง ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์ - อรณี กานต์โกศล
0219 ใจตรงกัน วินัย จุลละบุษปะ
0283 ใจรัก สุนทราภรณ์
0992 ใจรัก วิระ บํารุงศรี
1126 ใจรัก ภูษิต ไล้ทอง
0731 ใจรัก-ยาใจยาจก-ฝากหมอน สุนทราภรณ์/ เพ็ญศรี / บุษยา รังสี
0753 ใจรัก-ยาใจยาจก-ฝากหมอน วงดนตรีสุนทราภรณ์
0257 ใจสาว อรณี กานต์โกศล
0204 ใจหาย สุนทราภรณ์
0565 ฉัตรแก้ว บรรจงจิตต์ - พรศุลี - จิตราภรณ์
0950 ฉันจะคอย สุเทพ วงศ์กําแหง
1042 ฉันจะคอย ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0178 ฉันไม่งาม วินัย จุลละบุษปะ
0482 ฉันไม่ชอบเดือนหงาย บุษยา รังสี
0205 ฉันยังคอย สุนทราภรณ์
1136 ฉันยังคอย ศรายุทธ สุปัญโญ
0179 ฉันอยู่ใกล้เธอ วินัย จุลละบุษปะ
0902 ฉันอยู่ใกล้เธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
1121 ฉันอยู่ใกล้เธอ พิมพ์ปฏิภาณ พึ�งธรรมจิตต์



0596 ฉิมพลีสีทอง จั�นทิพย ์- สมคิด
0801 ช่อชัยพฤกษ์ ขับร้องหมู่
0561 ช่อรักซ้อน สมคิด - จั�นทิพย์
0315 ช่ะ ช่ะ ช่า กล่อมใจ ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0856 ช่ะ ช่ะ ช่า กล่อมใจ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0725 ช่ะ ช่ะ ช่า กล่อมใจ-เริงลีลาศ-สุขกันเถอะเรา ศรีสุดา/ เลิศ/ สมศักดิ�
0747 ช่ะ ช่ะ ช่า กล่อมใจ-เริงลีลาศ-สุขกันเถอะเรา วงดนตรีสุนทราภรณ์
0088 ช่ะช่ะช่าพาเพลิน ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0158 ชะตาฟ้า สุนทราภรณ์ - เพ็ญศรี
0383 ชะรอยบุญ วินัย - ชวลีย์
0180 ชั�วคืนเดียว วินัย จุลละบุษปะ
0316 ช่างร้ายนัก ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0082 ชาวทุ่ง เลิศ ประสมทรัพย์
1060 ชาวทุ่ง ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0323 ชีวามาลา จั�นทิพย ์สุฐินบุตร
1043 ชีวิตกับความรัก ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0828 ชีวิตกับความหวัง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0547 ชีวิตชาวเขา บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต ์นําหมู่
0240 ชีวิตบ้านนา รวงทอง ทองลั�นธม
0894 ชีวิตบ้านนา ดาวใจ ไพจิตร
0242 ชีวิตวอลท์ซ บุษยา รังสี
1003 ชีวิตวอลท์ซ ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1151 ชีวิตวอลท์ซ ศรายุทธ สุปัญโญ
0719 ชีวิตวอลท์ซ-นางฟ้าจําแลง-ฝนเอย บุษยา/ สุนทราภรณ์/ วรนุช 
0741 ชีวิตวอลท์ซ-นางฟ้าจําแลง-ฝนเอย วงดนตรีสุนทราภรณ์
0270 ชื�นใจยามยาก วินัย - วรนุช
0928 ชื�นใจยามยาก วินัย - ทิพย์วัลย์
1021 ชื�นใจยามยาก จิรพรรณ อังศวานนท์
0502 ชื�นชีวิต วินัย-ศรีสุดา นําหมู่
1061 ชื�นชีวิต ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0775 เชียงใหม่เมืองงาม ชาวคณะสุนทราภรณ์
0606 ไชโยปีใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0726 แซมบ้าพารัก-แซมบ้าหาคู-่พักร้อน ขับร้องหมู่/ เลิศ-ศรีสุดา
0748 แซมบ้าพารัก-แซมบ้าหาคู-่พักร้อน วงดนตรีสุนทราภรณ์
0162 ดวงใจ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0827 ดวงใจ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0987 ดวงใจ ดาวใจ ไพจิตร
1092 ดวงใจ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0426 ดวงเดือน วินัย - ชวลีย์
0057 ดวงฤทัยเป็นบ้า อ้อย อัจฉรา
1172 ด้วยรักจึงรอ เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0290 ด้วยรักและคิดถึง สุนทราภรณ์
1173 ด้วยรักและคิดถึง เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0585 ดอกท้อริมธาร ชวลีย ์ช่วงวิทย ์นําหมู่
0527 ดอกฟ้าร่วง วินัย - มัณฑนา
1174 ดอกฟ้าร่วง เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0223 ดอกไม้กับแมลง มัณฑนา โมรากุล
1022 ดอกไม้กับแมลง จิรพรรณ อังศวานนท์
0132 ดอกไม้ใกล้มือ มัณฑนา โมรากุล
0963 ดอกไม้ใกล้มือ วงจันทร ์ไพโรจน์
1152 ดอกไม้ใกล้มือ ศรายุทธ สุปัญโญ
0403 ดอกไม้ถิ�นไทยงาม มัณฑนา โมรากุล
0519 ดอกไม้ในฝัน วินัย จุลละบุษปะ



0343 ดอกไม้เมืองเหนือ สุนทราภรณ์
1137 ดอกไม้เมืองเหนือ ศรายุทธ สุปัญโญ
0309 ดอกไม้รําพึง บุษยา รังสี
0458 ดอกไม้เหนือ วรนุช - มาริษา - บุษยา - ศรวณี - สุวณีย ์
0380 ดอนทรายครวญ รวงทอง ทองลั�นธม
0764 ดาราเภสัช สุนทราภรณ์
0765 ดาวจุฬา วินัย จุลละบุษปะ
0586 ดาวที�อับแสง มัณฑนา โมรากุล นําหมู่
0156 ดาวประดับฟ้า สุนทราภรณ์ - มัณฑนา
0241 ดาวรุ่ง บุษยา รังสี
0214 ดาวล้อมเดือน วินัย จุลละบุษปะ
1138 ดาวล้อมเดือน ศรายุทธ สุปัญโญ
0215 ดาวสังคม วินัย จุลละบุษปะ
1062 ดาวสังคม ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0151 ดําเนินทราย สุนทราภรณ์ - มัณฑนา
0922 ดําเนินทราย วินัย - ทิพย์วัลย์
1023 ดําเนินทราย จิรพรรณ อังศวานนท์
0254 ดิฉันกลัว รัตนสุดา วสุวัต
1063 ดึกคืนนี� ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0495 ดึกดํา วรนุช อารีย์
0615 ดื�ม ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0139 เด่นดวงดาว มัณฑนา โมรากุล
0069 เดือนครึ�งดวง เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
1194 เดือนครึ�งดวง เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0444 เดือนคล้อยคอยรัก ศรวณี โพธิเทศ
0207 เดือนดวงเดียว สุนทราภรณ์
0384 เดือนประดับใจ วินัย - ชวลีย์
0704 เดือนลอยฟ้า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0393 เดือนหงาย มาริษา  อมาตยกุล
0070 เดือนหงายใจเศร้า เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0310 เดือนหงายใจเศร้า บุษยา รังสี
0331 แด่ที�รักใคร่ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0465 แดนดินถิ�นรัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0803 แดนนภา บุษยา รังสี
0791 โดมในดวงใจ บุษยา รังสี
0792 โดมร่มใจ สุนทราภรณ์ - บุษยา
0793 โดมรอเธอ วินัย - บุษยา
0172 ตราบสิ�นลม ม.ร.ว.ถนัดศรี
0737 ตลุงเกี�ยวสาวเข้ากรุง-ตลุงเริงใจ-กราวตลุง-ตลุงมอญซ่อนผ้า เลิศ/ ศรีสุดา/ สุนทราภรณ์/ รุ่งฤดี/ ธานินทร์/ จิตราภรณ์
0718 ตลุงจําลา ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0468 ตลุงตื�นเถิดเรา เลิศ - ศรีสุดา
0711 ตลุงถ้ารักจริง เลิศ - ศรีสุดา
0712 ตลุงน่าเอ็นดู เลิศ - ศรีสุดา
0612 ตลุงปีใหม่ เลิศ - ชวลีย ์นําหมู่
0713 ตลุงพรานเผ่น เลิศ - ศรีสุดา
0714 ตลุงฟ้าเฟื�องฟลอร์ เลิศ - ศรีสุดา
0445 ตลุงมอญซ่อนผ้า เลิศ - ศรีสุดา
0449 ตลุงแมลงแฝงดอกไม้ เลิศ - ศรีสุดา
0715 ตลุงแม่ศรีใจชาย เลิศ ประสมทรัพย์
0707 ตลุงเร่ เลิศ - ศรีสุดา
0738 ตลุงเร่-ตลุงลํานํา-เริงตลุง-ตลุงเหนือ รุ่งฤดี/ โกมล/ ยรรยงค์
0708 ตลุงเริงใจ เลิศ - ศรีสุดา
0717 ตลุงลาก่อน เลิศ - ศรีสุดา



0710 ตลุงสุขใจรัก เลิศ - ศรีสุดา
0623 ตลุงสุขสงกรานต์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
1127 ตลุงหนุ่มใต้ฝันหวาน ภูษิต ไล้ทอง
0709 ตลุงเหนือ เลิศ - ศรีสุดา
0716 ตลุงอยากเป็นพระอินทร์ เลิศ ประสมทรัพย ์นําหมู่ ชาย-หญิง
0024 ตัดสวาท รวงทอง ทองลั�นธม
0835 ตัดสวาท ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
1175 ตัดสวาท เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0529 ตาคลี วินัย จุลละบุษปะ
0508 ตาอยู่ผู้ตัดสิน ถวัลย์ - สุรพล - สุวิช
0195 ตาอินกะตานา วัฒนา - ผจงพิศ
0208 แต่ก่อนแต่ไร สุนทราภรณ์
0293 แต่นี�จะมีไหน วินัย จุลละบุษปะ
0167 ใต้ร่มมลุลี วินัย - เพ็ญศรี
0813 ใต้ร่มมลุลี สมบัต ิ- สวลี
1064 ใต้ร่มมลุลี ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0480 ถอนสมอ สุนทราภรณ์
0885 ถ้าฉันมีคนรัก กิตติคุณ เชียรสงค์
0354 ถ้าฉันรักเธอ วินัย  จุลละบุษปะ
0975 ถ้าเธอรักฉัน ศรวณี โพธิเทศ
0409 ถ้ารักกันลั�นเปรี�ยง วินัย - มัณฑนา  
0483 ถิ�นไทยงาม บุษยา รังสี
0804 ถิ�นอาร์มทอง ขับร้องหมู่
0123 ถึงเธอ รวงทอง ทองลั�นธม
0935 ถึงเธอ ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1176 ถึงเธอ เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0149 ถึงพี� บุษยา รังสี
0831 ถึ�งพี� รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0307 ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม บุษยา รังสี
0985 ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม ดาวใจ ไพจิตร
1093 ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0220 ถึงอย่างไรก็รัก วินัย จุลละบุษปะ
0979 ถึงอย่างไรก็รัก ศรวณี โพธิเทศ
1139 ถึงอย่างไรก็รัก ศรายุทธ สุปัญโญ
0074 ถูกมนต์รัก ชวลีย ์ช่วงวิทย์
0186 ทรัพย์ทรวง ยรรยงค์  เสลานนท์
0470 ทหารเสือพระราชินี ชาวคณะสุนทราภรณ์
0016 ทะเลบ้า วินัย จุลละบุษปะ
0994 ทะเลบ้า วิระ บํารุงศรี
1128 ทะเลบ้า ภูษิต ไล้ทอง
0135 ทางที�ต้องกลับ มัณฑนา โมรากุล
0824 ทางที�ต้องกลับ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0143 ท่านํ�า บุษยา รังสี
0177 ทาษชีวิต วินัย จุลละบุษปะ
0825 ทาษชีวิต รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0968 ทาษชีวิต วงจันทร ์ไพโรจน์
1161 ทาษนํ�าเงิน ศรายุทธ-ศาสสัณห์
1044 ทาษประเพณี ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0870 ทาสนํ�าเงิน ชรินทร์ นันทนาคร
0332 ทาสรัก สมคิด เกษมศรี
0961 ทาสรัก วงจันทร ์ไพโรจน์
0889 ที�รักขา ดาวใจ ไพจิตร
1195 ที�รักขา เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์



0705 ทุงยาเล ชาวคณะสุนทราภรณ์
1004 เทพบุตรในฝัน ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0469 ไทยช่วยไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0577 ไทยต้องทํา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0579 ไทยเทิดไทย วินัย - ศรีสุดา
0576 ไทยมุ่งหน้า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0461 ไทยรวมกําลัง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0575 ไทยรวมเชื�อชาติ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0416 ไทยอย่าเผลอ บรรจงจิตต์ - พรศุลี - จิตราภรณ์
0862 ไทยอย่าเผลอ คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (แนน-นุ่น-ปาน)
1196 ธนูรัก เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0140 ธรณีกรรแสง มัณฑนา โมรากุล
0466 ธรณีที�รัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0582 ธรรมเป็นอํานาจ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0794 ธรรมศาสตร์เกรียงไกร ชาวคณะสุนทราภรณ์
0795 ธรรมศาสตร์รักกัน ชาวคณะสุนทราภรณ์
0265 ธารนํ�ารัก สุนทราภรณ์ - บุษยา
0919 ธารนํ�ารัก วินัย - ทิพย์วัลย์
1024 ธารนํ�ารัก จิรพรรณ อังศวานนท์
0355 ธารสวาท วินัย จุลละบุษปะ
0874 ธารสวาท ชรินทร์ นันทนาคร
1162 ธารสวาท ศรายุทธ-ศาสสัณห์
0255 เธอเท่านั�น ศรวณี โพธิเทศ
0941 เธอเท่านั�น อังศณา ช้างเศวต
1094 เธอเท่านั�น ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0477 เธอนะเธอ สุนทราภรณ์
0727 เธอนะเธอ-อกพรุน-เกิดเป็นหญิง สุนทราภรณ์/ ศรีสุดา 
0749 เธอนะเธอ-อกพรุน-เกิดเป็นหญิง วงดนตรีสุนทราภรณ์
0844 โธ่...ผู้ชาย ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0087 นกเขาไพร เลิศ ประสมทรัพย ์- ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0837 นกเขาไพร ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0728 นกเขาไพร-ไพรพิสดาร-มองอะไร เลิศ - ศรีสุดา
0750 นกเขาไพร-ไพรพิสดาร-มองอะไร วงดนตรีสุนทราภรณ์
0385 นกสีชมพู วินัย - ชวลีย์
0106 นวลปรางนางหมอง สุนทราภรณ์
0918 นวลปรางนางหมอง วินัย พันธุ์รักษ์
1102 นวลปรางนางหมอง นริศร ทรัพย์ประภา
0097 นอนฝันไป มัณฑนา โมรากุล
1025 นอนฝันไป จิรพรรณ อังศวานนท์
0543 นักเรียนพยาบาล มัณฑนา โมรากุล
0562 นัยน์ตาพราน บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
0118 นางกลางเมือง วินัย จุลละบุษปะ
1026 นางกลางเมือง จิรพรรณ อังศวานนท์
0176 นางในฝัน วินัย จุลละบุษปะ
0888 นางในฝัน กิตติคุณ เชียรสงค์
0357 นางบุญใจบาป วินัย จุลละบุษปะ
0005 นางฟ้าจําแลง สุนทราภรณ์
0993 นางฟ้าจําแลง วิระ บํารุงศรี
1129 นางฟ้าจําแลง ภูษิต ไล้ทอง
0212 นานแล้วไม่พบกัน วินัย จุลละบุษปะ
0356 น่าน้อยใจ วินัย จุลละบุษปะ
0347 น่าเพลินใจ สุนทราภรณ์
1065 น่าเพลินใจ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�



0583 นํ�าใจ ศรีสวาท เจริญวงศ์
0551 นํ�าใจเจ้าแต้ม อ้อย อัจฉรา
0141 นํ�าตาดาว บุษยา รังสี
0119 นํ�าตาลใกล้มด วินัย จุลละบุษปะ
0881 นํ�าตาลใกล้มด กิตติคุณ เชียรสงค์
1005 นํ�าตาลใกล้มด ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1140 นํ�าตาลใกล้มด ศรายุทธ สุปัญโญ
0272 นํ�าผึ�งพระจันทร์ วินัย - ชวลีย์
0541 นิมิตสวรรค์ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ร้องนํา
0394 นี�หรือเธอรัก มาริษา  อมาตยกุล
0334 นี�แหละกรุงเทพฯ บรรจงจิตต์ - พรศุลี
0690 นี�แหละสวรรค์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0552 นึกฝัน อ้อย อัจฉรา
0348 ในโลกกว้าง สุนทราภรณ์
0146 ในโลกฝัน บุษยา รังสี
0990 ในโลกฝัน ดาวใจ ไพจิตร
1095 ในโลกฝัน ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0351 ในอ้อมพฤกษ์เศร้า วินัย จุลละบุษปะ
0124 บนลานลั�นทม รวงทอง ทองลั�นธม
1006 บนลานลั�นทม ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0448 บอกเธอเสียที วินัย - วรนุช
0036 บัวกลางบึง มัณฑนา โมรากุล
0869 บัวกลางบึง ชรินทร์ นันทนาคร
1007 บัวกลางบึง ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1163 บัวกลางบึง ศรายุทธ-ศาสสัณห์
0588 บัวไกลตา ชวลีย ์ ช่วงวิทย์
0264 บางกอกลาที สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0462 บ้านเกิดเมืองนอน ชาวคณะสุนทราภรณ์
0081 บ้านของเรา เลิศ ประสมทรัพย์
0901 บ้านของเรา ธานินทร์ อินทรเทพ
1096 บ้านของเรา ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0278 บ้านนา วินัย - วรนุช
0546 บ้านนาราตรี สมศักดิ� - มาริษา
0446 บ้านเรือนเคียงกัน ศรีสุดา รัชตะวรรณ
1066 บ้านเรือนเคียงกัน ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0694 บ่าวสาวรําวง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0261 บึงนํ�ารัก สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0929 บึงนํ�ารัก วินัย - ทิพย์วัลย์
1027 บึงนํ�ารัก จิรพรรณ อังศวานนท์
0317 บุญหรือกรรม เลิศ ประสมทรัพย์
1197 บุพเพสันนิวาส เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0563 บุหลันลืมฟ้า บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
0259 ใบไม้ร่วง ยรรยงค์  เสลานนท์
0914 ใบไม้ร่วง วินัย พันธุ์รักษ์
1067 ใบไม้ร่วง ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0020 ปทุมไฉไล วินัย จุลละบุษปะ
0018 ปทุมนาง วินัย จุลละบุษปะ
0111 ปทุมมาลย์ วินัย จุลละบุษปะ
0058 ประมูลใจ อ้อย อัจฉรา
0230 ปรัชญาขี�เมา มัณฑนา โมรากุล
0766 ปราสาทแดง สุนทราภรณ์
0372 ปลอบใจเจ้าทุย รวงทอง  ทองลั�นธม
0895 ปลอบใจเจ้าทุย ดาวใจ ไพจิตร



1177 ปลอบใจเจ้าทุย เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0344 ปลอบใจตัว สุนทราภรณ์
0147 ปลายโลกร้าง บุษยา รังสี
0986 ปลายโลกร้าง ดาวใจ ไพจิตร
1097 ปลายโลกร้าง ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0003 ปลูกรัก สุนทราภรณ์
0937 ปลูกรัก ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1028 ปลูกรัก จิรพรรณ อังศวานนท์
0076 ปวดใจ วรนุช อารีย์
0982 ปวดใจ ดาวใจ ไพจิตร
1098 ปวดใจ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0732 ปวดใจ-เพ็ญโฉม-ไห้หา วรนุช/ วินัย/ ชวลีย์
0754 ปวดใจ-เพ็ญโฉม-ไห้หา วงดนตรีสุนทราภรณ์
0168 ปองใจรัก สุนทราภรณ์ - มัณฑนา
0814 ปองใจรัก สมบัต ิ- จินตนา
1068 ปองใจรัก ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0592 ปากกับใจ ศรีสุดา  รัชตะวรรณ
0256 ปากลัด นพดฬ ชาวไร่เงิน
1141 ปากลัด ศรายุทธ สุปัญโญ
0099 ปางหลัง มัณฑนา โมรากุล
0556 ป่าช้าใจ อ้อย อัจฉรา
0246 ปาฏลีอธิษฐาน บุษยา รังสี
0244 ป่านนี�พี�รอ บุษยา รังสี
0152 ปาริชาต สุนทราภรณ์ - มัณฑนา
0959 ปาริชาต สุเทพ - สวลี
1113 ปาริชาต ปราจีน ทรงเผ่า
0128 ปาหนัน รวงทอง ทองลั�นธม
1178 ปาหนัน เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0943 ปิศาจวสันต์ อังศณา ช้างเศวต
0301 ปีศาจวสันต์ บุษยา รังสี
0607 ปีใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0980 เปล่า ศรวณี โพธิเทศ
1069 เปล่า ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0080 เปลี�ยวใจ วรนุช อารีย์
0329 ผกากําศรวล พิมผกา วันดี
0078 ผาเงอบ วรนุช อารีย์
0830 ผาเงอบ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
1045 ผาเงอบ ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0134 ผีเสื�อยามเช้า มัณฑนา โมรากุล
0802 ผู้ครองฟ้า วินัย จุลละบุษปะ
0034 ผู้แพ้รัก มัณฑนา โมรากุล
0965 ผู้แพ้รัก วงจันทร ์ไพโรจน์
1153 ผู้แพ้รัก ศรายุทธ สุปัญโญ
0322 ผู้มาทีหลัง ยรรยงค์ เสลานนท์
0125 ผู้หญิงก็มีหัวใจ รวงทอง ทองลั�นธม
0892 ผู้หญิงก็มีหัวใจ ดาวใจ ไพจิตร
1198 ผู้หญิงก็มีหัวใจ เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0209 ผู้หญิงนะหรือ สุนทราภรณ์
0853 ผู้หญิงสวยตรงไหน ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0199 แผ่นดินทอง สุวณีย ์เนื�องนิยม
0238 แผลรักในใจ รวงทอง ทองลั�นธม
0923 ฝนจ๋าฝน วินัย - ทิพย์วัลย์
1029 ฝนจ๋าฝน จิรพรรณ อังศวานนท์



0094 ฝนตั�งเค้า มาริษา  อมาตยกุล
0945 ฝนตั�งเค้า อังศณา ช้างเศวต
0045 ฝนหยาดสุดท้าย บุษยา รังสี
0836 ฝนเอย ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
1070 ฝนเอย ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0300 ฝั�งนํ�า วินัย จุลละบุษปะ
0028 ฝันถึงกันบ้างนะ รวงทอง ทองลั�นธม
1179 ฝันถึงกันบ้างนะ เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0589 ฝันหวาน วินัย - ชวลีย์
0839 ฝากใจกับจันทร์ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0150 ฝากใจฝัน บุษยา รังสี
0324 ฝากนํ�าใจ ยรรยงค์ เสลานนท์
0041 ฝากรัก บุษยา รังสี
0163 ฝากรัก เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0338 ฝากลมวอน พรรณี สกุลชากร
1030 ฝากลมวอน จิรพรรณ อังศวานนท์
0042 ฝากหมอน บุษยา รังสี
0944 ฝากหมอน อังศณา ช้างเศวต
0447 พนาโศก เลิศ - ศรีสุดา
1071 พนาโศก ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0729 พนาโศก-กบใต้กอบัว-ฝนจ๋าฝน เลิศ - ศรีสุดา
0751 พนาโศก-กบใต้กอบัว-ฝนจ๋าฝน วงดนตรีสุนทราภรณ์
0339 พยาบาลใจ โสมอุษา
0349 พรจุมพิต สุนทราภรณ์
0872 พรจุมพิต ชรินทร์ นันทนาคร
1142 พรจุมพิต ศรายุทธ สุปัญโญ
0154 พรพรหม สุนทราภรณ์ - เพ็ญศรี
1008 พรพรหม ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0012 พรหมลิขิต วินัย จุลละบุษปะ
0934 พรหมลิขิต ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
0155 พระจันทร์วันเพ็ญ สุนทราภรณ์ - รวงทอง
0921 พระจันทร์วันเพ็ญ วินัย - ทิพย์วัลย์
1031 พระจันทร์วันเพ็ญ จิรพรรณ อังศวานนท์
0534 พระเจ้าทั�งห้า สุนทราภรณ์
0535 พรางรัก สุนทราภรณ์
0002 พรานทะเล สุนทราภรณ์
1143 พรานทะเล ศรายุทธ สุปัญโญ
0206 พรานไพร สุนทราภรณ์
0044 พรานรัก บุษยา รังสี
0216 พรานล่อเนื�อ วินัย จุลละบุษปะ
0720 พรานล่อเนื�อ-เย็นลมว่าว-ไม่อยากจากเธอ วินัย/ สุนทราภรณ์
0742 พรานล่อเนื�อ-เย็นลมว่าว-ไม่อยากจากเธอ วงดนตรีสุนทราภรณ์
0011 พรานสัญจร วินัย จุลละบุษปะ
1072 พรานสัญจร ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0200 พลิ�วลมวอน ยรรยงค์ เสลานนท์
0842 พอกันที ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0090 พ่อค้าเรือเร่ เลิศ ประสมทรัพย์
1073 พัทยาลาก่อน ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0211 พันธุ์ไม้เลื�อย วินัย จุลละบุษปะ
0262 พายเรือพลอดรัก วินัย - ชวลีย์
0598 พิมผกา พิมผกา วันดี
0594 พิมานเพลง พรเทพ สุขะ
0389 พี�ปองรัก วินัย - ชวลีย์



0440 พี�พบเจ้า ศันสนีย์
0400 พี�รักจริง สมศักดิ� - มาริษา
0007 พี�รักเจ้า สุนทราภรณ์
1074 พี�รักเจ้า ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0818 พุทธธัง สุเทพ วงศ์กําแหง
0453 พุทธศาสน์คู่ไทย บุษยา รังสี
0279 พุ่มพวงดวงใจ วินัย - ชวลีย์
0175 เพชรน้อย วินัย จุลละบุษปะ
1075 เพชรน้อย ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0221 เพชรบุรีแดนใจ มัณฑนา โมรากุล
0515 เพ็ญโฉม วินัย จุลละบุษปะ
0433 เพลงของเรา ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0548 เพลงพาสุข ชาวคณะสุนทราภรณ์
0999 เพลงพาสุข วิระ บํารุงศรี
1130 เพลงพาสุข ภูษิต ไล้ทอง
0805 เพลงฟ้า ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0104 เพลงรักของเธอ สุนทราภรณ์
1154 เพลงรักของเธอ ศรายุทธ สุปัญโญ
0137 เพลงราตรี มัณฑนา โมรากุล
0434 เพลงสื�อสัมพันธ์ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0920 เพลงแห่งความหลัง วินัย - ทิพย์วัลย์
0366 เพลงอภินันทน์ ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0420 เพลงอรุณ บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
0665 เพลินนาวา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0136 เพลินเพลงคํ�า มัณฑนา โมรากุล
0363 เพลินเพลงแมมโบ้ ศรีสุดา นําหมู่
0239 เพ้อฝันไป รวงทอง ทองลั�นธม
0217 เพ้อรัก วินัย จุลละบุษปะ
0415 เพียงแค่เอื�อม พรศุลี วิชเวช
0210 เพียงเงา สุนทราภรณ์
1180 เพียงเงา เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0093 เพียงปลายก้อย มาริษา  อมาตยกุล
0566 เพียงฝัน พรรณี สกุลชาคร
0520 เพียงรําพึง วินัย จุลละบุษปะ
0129 เพื�อคุณ รวงทอง ทองลั�นธม
0236 เพื�อนใจ รวงทอง ทองลั�นธม
0878 เพื�อนใจ ชรินทร์ นันทนาคร
1155 เพื�อนใจ ศรายุทธ สุปัญโญ
0498 โพ้นขอบฟ้า ชวลีย ์ช่วงวิทย์
0083 ไพรพิสดาร เลิศ ประสมทรัพย ์- ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0364 ไพรพิสดาร (เวอร์ชั�นเนื�อเต็ม) เลิศ - ศรีสุดา
0564 ไพรศรีอารย์ จั�นทิพย ์สุถินบุตร
0117 ฟลอร์เฟื�องฟ้า วินัย จุลละบุษปะ
1009 ฟลอร์เฟื�องฟ้า ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1144 ฟลอร์เฟื�องฟ้า ศรายุทธ สุปัญโญ
0721 ฟลอร์เฟื�องฟ้า-ปลูกรัก-แม่ทูนหัว วินัย/ สุนทราภรณ์ 
0743 ฟลอร์เฟื�องฟ้า-ปลูกรัก-แม่ทูนหัว วงดนตรีสุนทราภรณ์
0105 ฟ้าคลุ้มฝน สุนทราภรณ์
0841 ฟ้าคลุ้มฝน ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0938 ฟ้าคลุ้มฝน ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1032 ฟ้าคลุ้มฝน จิรพรรณ อังศวานนท์
0189 ฟ้าแดง อโศก สุขศิริพรฤทธิ�
0991 ฟ้าแดง วิระ บํารุงศรี



1131 ฟ้าแดง ภูษิต ไล้ทอง
0148 ฟ้าหน้าฝน บุษยา รังสี
0342 ฟ้าหน้าฝน สุนทราภรณ์
0326 ไฟรักในทรวง ธิดารัตน์ - พิมผกา - จันทรา - โฉมฉาย
0861 ภัยพ่ายนํ�าใจไทย คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ขับร้องหมู่
0401 ภาพลวงตา มัณฑนา โมรากุล
1103 ภาพลวงตา นริศร ทรัพย์ประภา
0302 ภารตะในฝัน บุษยา รังสี
0971 ภาษารัก ศรวณี โพธิเทศ
0033 ภูกระดึง มัณฑนา โมรากุล
0908 ภูกระดึง ธานินทร์ อินทรเทพ
1010 ภูกระดึง ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0776 ม.ช.เกรียงไกร ศรีสุดา รัชตะวรรณ-หมู่หญิง
0777 ม.ช.แซมบ้า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0778 ม.ช.ถิ�นสวรรค์ วินัย จุลละบุษปะ
0488 มนต์ดลใจ วรนุช อารีย์
1199 มนต์ดลใจ เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0312 มนต์นางรํา เลิศ ประสมทรัพย์
0806 มนต์มัฆวาน ขับร้องหมู่
0359 มนต์สวาท วินัย  จุลละบุษปะ
0767 มหาจุฬาลงกรณ์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0779 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0733 มอญซ่อนผ้า-ตลุงดับเพลิงรัก-สุขใจรัก เลิศ - ศรีสุดา
0755 มอญซ่อนผ้า-ตลุงดับเพลิงรัก-สุขใจรัก วงดนตรีสุนทราภรณ์
0049 มัทรีร้องไห้ บุษยา รังสี
1046 มัทรีร้องไห้ ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0025 มั�นใจไม่รัก รวงทอง ทองลั�นธม
0365 มัวสนุกทุกข์สนัด ศรีสุดา นําหมู่
0352 ม่านมงคล วินัย จุลละบุษปะ
0780 มาร์ช ม.ช. ชาวคณะสุนทราภรณ์
0464 มาร์ชชาวไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0463 มาร์ชปลุกไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0510 มารโศกี จันทรา โลกะกะสิน
0845 มาลัยดอกรัก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0664 มาลัยรจนา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0599 มิ�งไม้เหมย อารีย ์นักดนตรี
0555 มิใช่ดอกฟ้า อ้อย อัจฉรา
0567 เมื�อขาดเธอ อโศก สุขศิริพรฤทธิ�
1047 เมื�อเธอกลับมา ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0531 เมื�อฝนโปรย สุนทราภรณ์ - บุษยา
0311 เมื�อมาอย่ากลัว ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0284 เมื�อหวังยังมี สุนทราภรณ์
1104 เมื�อหวังยังมี นริศร ทรัพย์ประภา
0037 เมื�อไหร่จะให้พบ มัณฑนา โมรากุล
0120 แม่ทูนหัว วินัย จุลละบุษปะ
1033 แม่ทูนหัว จิรพรรณ อังศวานนท์
0086 แมวกะหนู ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0976 แมวกับหนู ศรวณี โพธิเทศ
0121 ไม่ใกล้ไม่ไกล รวงทอง ทองลั�นธม
0043 ไม่ขอเป็นดาว บุษยา รังสี
0890 ไม่ขอเป็นดาว ดาวใจ ไพจิตร
0549 ไม่มีรัก สมศักดิ� - วรนุช
0494 ไม่มีหวัง วรนุช อารีย ์นําหมู่



0336 ไม่รักไม่รู้ ยรรยงค์ - บุษยา
1011 ไม่รักไม่รู้ ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1034 ไม่รักไม่รู้ จิรพรรณ อังศวานนท์
0285 ไม่อยากจากเธอ สุนทราภรณ์
0879 ไม่อยากจากเธอ กิตติคุณ เชียรสงค์
0521 ยอดกัลยาณี วินัย จุลละบุษปะ
0522 ยอดชีวัน วินัย จุลละบุษปะ
0008 ยอดดวงใจ สุนทราภรณ์
0915 ยอดดวงใจ วินัย พันธุ์รักษ์
0325 ยอดปรารถนา ยรรยงค์ เสลานนท์
0266 ยอดรักยอดขวัญ วินัย - รวงทอง
0930 ยอดรักยอดขวัญ วินัย - ทิพย์วัลย์
1035 ยอดรักยอดขวัญ จิรพรรณ อังศวานนท์
0222 ยอดสน มัณฑนา โมรากุล
0399 ยัง มาริษา  อมาตยกุล
0108 ยากยิ�งสิ�งเดียว สุนทราภรณ์
1181 ยากยิ�งสิ�งเดียว เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0450 ยาใจยาจก เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0832 ยาใจยาจก รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
1114 ยาใจยาจก ปราจีน ทรงเผ่า
0174 ยามจน วินัย จุลละบุษปะ
0917 ยามจน วินัย พันธุ์รักษ์
1156 ยามจน ศรายุทธ สุปัญโญ
0350 ยามดึก สุนทราภรณ์
1164 ยามดึก ศรายุทธ-ศาสสัณห์
0051 ยามรัก ม.ร.ว.ถนัดศรี  สวัสดิวัตน์
0893 ยามร้าง ดาวใจ ไพจิตร
0484 ยามราตรี บุษยา รังสี
0335 ยามหทัยต้องมนต์ บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
0404 ยามห่างกัน มัณฑนา โมรากุล
0454 ยายกะตา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0089 ยิ�ม ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0507 ยิ�มคือความสุข เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
1105 ยิ�มคือความสุข นริศร ทรัพย์ประภา
0796 ยูงทอง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0218 เย็นลมว่าว วินัย จุลละบุษปะ
0574 เยาวชนไทย วินัย-ชวลีย์
0451 โยสลัม สุนทราภรณ์ - วินัย
0417 ร่มเกล้า บรรจงจิตต์ - พรศุลี - จิตราภรณ์
0153 รวงทิพย์ สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0951 ร่วมรักร่วมแรง สุเทพ วงศ์กําแหง
0052 รสตาล ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
0538 รอก่อนที�รัก สุนทราภรณ์
0030 รอคํารัก รวงทอง ทองลั�นธม
0703 รอคู่รํา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0554 รอดูใจ อ้อย อัจฉรา
0193 ร้อนนี�พี�ยังหนาว ยรรยงค์ เสลานนท์
0997 ร้อนนี�พี�ยังหนาว วิระ บํารุงศรี
1132 ร้อนนี�พี�ยังหนาว ภูษิต ไล้ทอง
0126 รอพี� รวงทอง ทองลั�นธม
0891 รอพี� ดาวใจ ไพจิตร
1182 รอพี� เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0294 รอยบุญรอยกรรม วินัย จุลละบุษปะ



0418 รอยรักรอยร้าว จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
0883 รอยรักรอยร้าว กิตติคุณ เชียรสงค์
0075 รอยรักร้าว ชวลีย ์ช่วงวิทย์
1076 ระฆังสั�งลา ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0373 ระทมในลั�นทม รวงทอง ทองลั�นธม
1048 ระทมในลั�นทม ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0676 ระบําชาวไร่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0691 ระบําบ้านนา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0368 รักจริงไหม ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0557 รักจ๋า อ้อย อัจฉรา
0545 รักจําร้าง วินัย - ศรีสุดา
0318 รักฉันสักคน ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0185 รักฉันสักครึ�งหัวใจ ดํารง สุทธิพงษ์
0573 รักชาติยิ�งชีพ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0079 รักต่างแดน วรนุช อารีย์
0972 รักต่างแดน ศรวณี โพธิเทศ
0503 รักเถอะรักกันไว้ วินัย - เลิศ - ศรีสุดา - สมศักดิ�
0306 รักที�ต้องมนตรา บุษยา รังสี
0224 รักที�ถูกลวง มัณฑนา โมรากุล
0854 รักที�ถูกลวง ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0374 รักเธอคนเดียว รวงทอง ทองลั�นธม
0287 รักเธอด้วยใจ สุนทราภรณ์
0145 รักในลมหนาว บุษยา รังสี
0194 รักบังใบ รัตนสุดา วสุวัต
0475 รักเปราะ สุนทราภรณ์
0183 รักเพียงใจ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์
0899 รักเพียงใจ ธานินทร์ อินทรเทพ
0280 รักไม่เป็น สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0960 รักไม่เป็น สุเทพ - สวลี
0514 รักไม่ลืม วินัย จุลละบุษปะ
0340 รักรัญจวน อโศก สุขศิริพรฤทธิ�
0225 รักเร่ มัณฑนา โมรากุล
0303 รักวันเติมวัน บุษยา รังสี
0942 รักวันเติมวัน อังศณา ช้างเศวต
0722 รักวันเติมวัน-กลิ�นราตรี บุษยา/ สุนทราภรณ์
0744 รักวันเติมวัน-กลิ�นราตรี วงดนตรีสุนทราภรณ์
0436 รักสลาย จั�นทิพย ์สุฐินบุตร
0247 รักอมฤต บุษยา รังสี
0092 รักอะไร มาริษา  อมาตยกุล
0966 รักอะไร วงจันทร ์ไพโรจน์
0330 รักอําพราง ยรรยงค์ เสลานนท์
0367 รักเอ๋ยรัก ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0103 รักเอาบุญ สุนทราภรณ์
0840 รักเอาบุญ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0912 รักเอาบุญ วินัย พันธุ์รักษ์
0608 รับขวัญปีใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0807 รั�วแดงกําแพงเหลือง วินัย จุลละบุษปะ
0542 ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น เพ็ญศรี พุ่มชูศรี นําหมู่
0427 ราตรีสวาท วินัย - อ้อย 
0378 ราตรีสิ�นดาว รวงทอง ทองลั�นธม
0569 ราตรีแห่งความรัก โกมล - จิตราภรณ์
0781 ราตรีอ่างแก้ว ยรรยงค์ - วรนุช
0496 รําพันสวาท วรนุช อารีย์



0600 รําพึงรัก กําธร สุวรรณปิยะศิริ
0782 รําวง ม.ช.รักเรียน วินัย - ศรีสุดา
0637 รําวงกสิกรรมกร ชาวคณะสุนทราภรณ์
0629 รําวงเกี�ยวข้าว ชาวคณะสุนทราภรณ์
0684 รําวงขับกระบือ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0696 รําวงข้าวใหม่ปลามัน ชาวคณะสุนทราภรณ์
0658 รําวงคอยก่อนยอดชาย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0868 รําวงคืนลอยกระทง คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (แนน-ดุ๊ก-เอ็ม-นุ่น นําหมู่)
0636 รําวงงามงอน ชาวคณะสุนทราภรณ์
0697 รําวงจ๊ะโจ้งจ๊ะ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0685 รําวงเจอดี ชาวคณะสุนทราภรณ์
0695 รําวงเจ้าสาว ชาวคณะสุนทราภรณ์
0677 รําวงชมทะเล ชาวคณะสุนทราภรณ์
0648 รําวงชวนรํา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0739 รําวงชวนรํา-รําวงดาวพระศุกร-์รําวงลมเหนือ-รําวงสาวงามตา ชาวคณะสุนทราภรณ/์ ธานินทร์/ จิตราภรณ์
0644 รําวงชาวทะเล ชาวคณะสุนทราภรณ์
0674 รําวงชาวนา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0686 รําวงชื�นชุมนุม ชาวคณะสุนทราภรณ์
0631 รําวงตบแผละ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0682 รําวงตอบรัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0646 รําวงใต้แสงจันทร์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0671 รําวงถิ�นเทพแดนไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0649 รําวงเทวีศรีนวล ชาวคณะสุนทราภรณ์
0655 รําวงไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0683 รําวงไทยขาย-ไทยซื�อ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0687 รําวงไทยต้องทํา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0660 รําวงเนื�อคู่อยู่วงรํา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0628 รําวงบรเทศ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0666 รําวงบ้านใกล้ใจรัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0632 รําวงบ้านนา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0667 รําวงบ้านนาสําราญ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0627 รําวงปิดทองพระ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0611 รําวงปีใหม่ เลิศ - ชวลีย ์นําหมู่
0864 รําวงปีใหม่ คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (ปาน-ดุ๊ก)
0668 รําวงปูจ๋า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0661 รําวงฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี� ชาวคณะสุนทราภรณ์
0663 รําวงฝากรัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0642 รําวงเพลงเรือ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0618 รําวงเพื�อนบ้านรื�นเริง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0768 รําวงเภสัช ศรีสุดา - วินัย
0675 รําวงม่านทองยองใย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0659 รําวงมาลินี ชาวคณะสุนทราภรณ์
0678 รําวงแม่ศรีไพร ชาวคณะสุนทราภรณ์
0679 รําวงยังไงกันแน่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0645 รําวงยามเย็น ชาวคณะสุนทราภรณ์
0688 รําวงยามรบยามรัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0653 รําวงยายกะตา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0702 รําวงเยาวชนไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0797 รําวงร่มยูงทอง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0619 รําวงร่วมมิตร ชาวคณะสุนทราภรณ์
0680 รําวงรํางาม ชาวคณะสุนทราภรณ์
0654 รําวงรําเถิดโหวย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0652 รําวงรื�นเริงสําราญ ชาวคณะสุนทราภรณ์



0625 รําวงเริงสงกรานต์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0643 รําวงเรือเพลง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0669 รําวงลมเหนือ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0640 รําวงลอยกระทง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0867 รําวงลอยกระทง คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ขับร้องหมู่
0641 รําวงลอยเรือ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0620 รําวงละอบายมุข ชาวคณะสุนทราภรณ์
0633 รําวงละออองค์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0647 รําวงลําโขงลํารัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0672 รําวงลีลารัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0681 รําวงลูกทุ่ง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0673 รําวงเลือกคู่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0613 รําวงวันปีใหม่ เลิศ - ศรีสุดา
0700 รําวงวันวิวาห์ เลิศ - ชวลีย ์นําหมู่
0621 รําวงวันสงกรานต์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0866 รําวงวันสงกรานต์ คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ขับร้องหมู่
0693 รําวงวันสมรส ชาวคณะสุนทราภรณ์
0626 รําวงสงกรานต์หวานใจ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0634 รําวงสร้อยแสงแดง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0698 รําวงสวยจริง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0670 รําวงสาวงามตา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0656 รําวงสาวบ้านแต้ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0734 รําวงสาวบ้านแต-้รําวงสาวงามตา-รําวงเดือนลอยฟ้า เลิศ - ศรีสุดา/ ขับร้องหมู่
0756 รําวงสาวบ้านแต-้รําวงสาวงามตา-รําวงเดือนลอยฟ้า วงดนตรีสุนทราภรณ์
0650 รําวงสาวสวรรค์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0635 รําวงสาวสําอางค์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0630 รําวงสุขสําราญ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0617 รําวงเส่เหลเมา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0740 รําวงเส่เหลเมา-รําวงปรัชญาขี�เมา-รําวงเทวีสีนวล-รําวงสาวสวรรค์รุ่งฤดี/ ยรรยง/ พรศุลี/ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0638 รําวงเสียงกลองสื�อรัก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0699 รําวงเสียงโทน ชาวคณะสุนทราภรณ์
0692 รําวงหน้าร้อน เลิศ - ศรีสุดา
0701 รําวงหน้าหนาว ชาวคณะสุนทราภรณ์
0657 รําวงหนุ่มบ้านแต้ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0689 รําวงอรทัย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0651 รําวงเฮฮา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0091 ริมฝั�งนํ�า มาริษา  อมาตยกุล
0829 ริมฝั�งนํ�า รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
1145 ริมฝั�งนํ�า ศรายุทธ สุปัญโญ
0730 ริมฝั�งนํ�า-สาริกาชมเดือน-ข้างขึ�นเดือนหงาย มาริษา/ มัณฑนา/ เลิศ
0752 ริมฝั�งนํ�า-สาริกาชมเดือน-ข้างขึ�นเดือนหงาย วงดนตรีสุนทราภรณ์
0506 รื�นเริงใจ ศรีสุดา - วรนุช - มาริษา 
0602 รื�นเริงเถลิงศก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0865 รื�นเริงเถลิงศก คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ขับร้องหมู่
0098 เรณูดอกฟ้า มัณฑนา โมรากุล
1077 เรณูดอกฟ้า ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0706 เริงตลุง เลิศ - ศรีสุดา
0639 เริงเพลงกลองยาว ชาวคณะสุนทราภรณ์
0505 เริงเพลงลิมโบ้ สุนทราภรณ์
0497 เริงร็องเง็ง วรนุช อารีย์
0429 เริงรัก วินัย - ศรีสุดา
0504 เริงลีลาศ เลิศ - สมศักดิ�
0855 เริงลีลาศ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์



0144 เรือมนุษย์ บุษยา รังสี
1106 เรือมนุษย์ นริศร ทรัพย์ประภา
0015 แรกเจอ วินัย จุลละบุษปะ
1012 แรกเจอ ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0263 แรกพบสบรัก สุนทราภรณ์ - ชวลีย์
0769 แรงเลือดหมู ชาวคณะสุนทราภรณ์
0580 ไร้รักไร้ผล วรนุช - มาริษา - ศรีสุดา
0191 ไร้อาวรณ์ ศรวณี โพธิเทศ
0229 ลมโชย มัณฑนา โมรากุล
0288 ลมทะเล สุนทราภรณ์
0723 ลมทะเล-นํ�าตาลใกล้มด-หิมพานต์ สุนทราภรณ์/ วินัย/ บุษยา
0745 ลมทะเล-นํ�าตาลใกล้มด-หิมพานต์ วงดนตรีสุนทราภรณ์
0375 ลมพาฝัน รวงทอง ทองลั�นธม
0898 ลมพาฝัน ดาวใจ ไพจิตร
1036 ลมพาฝัน จิรพรรณ อังศวานนท์
0390 ลมเพ้อ วินัย - ชวลีย์
0492 ลองคิดดู วรนุช อารีย์
0530 ล่องใต้ วินัย จุลละบุษปะ
0974 ล่องนาวา ศรวณี โพธิเทศ
1078 ล่องนาวา ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0228 ลอยลําสําราญ มัณฑนา โมรากุล
1183 ล้อโลก เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0249 ละครชีวิต บุษยา รังสี
0014 ลักษมีเฉิดโฉม วินัย จุลละบุษปะ
1107 ลักษมีเฉิดโฉม นริศร ทรัพย์ประภา
0808 ลาก่อนสามพราน บุษยา รังสี
0182 ลาทีปากนํ�า นพดฬ ชาวไร่เงิน
0860 ลาทีปากนํ�า คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (โน้ต)
0911 ลาทีปากนํ�า วินัย พันธุ์รักษ์
0474 ลานจันทน์รัญจวน สุนทราภรณ์
1165 ลานจันทน์รัญจวน ศรายุทธ-ศาสสัณห์
0610 ลาปีเก่า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0783 ลาภูพิงค์ สุนทราภรณ์ - พิมผกา
1013 ลาภูพิงค์ ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0809 ลาแล้ว จ.ป.ร. บุษยา รังสี
0770 ลาแล้วจามจุรี มัณฑนา โมรากุล
0798 ลาแล้วโดม ชาวคณะสุนทราภรณ์
0784 ลาแล้วเวียงขวัญ บุษยา รังสี
0386 ลาวดวงดอกไม้ วินัย - ชวลีย์
0834 ลาวดวงดอกไม้ สุนทราภรณ์ - รุ่งฤดี
0173 ลืมไม่ลง วินัย จุลละบุษปะ
0122 ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง รวงทอง ทองลั�นธม
0467 ลูกแก้วสกุลไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0587 ลูกนํ�าเค็ม มัณฑนา โมรากุล
0662 ลูกไม้เก่า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0978 โลกกับชีวิต ศรวณี โพธิเทศ
0319 โลกยังรักเรา เลิศ ประสมทรัพย์
0473 โลกหมุนเวียน สุนทราภรณ์
0996 โลกหมุนเวียน วิระ บํารุงศรี
1133 โลกหมุนเวียน ภูษิต ไล้ทอง
0735 โลกหมุนเวียน-น่าเพลินใจ-รักเปราะ สุนทราภรณ์
0757 โลกหมุนเวียน-น่าเพลินใจ-รักเปราะ วงดนตรีสุนทราภรณ์
0320 โลกอลวน ศรีสุดา รัชตะวรรณ



0267 วอนเฉลย วินัย - เพ็ญศรี
0032 วังนํ�าวน มัณฑนา โมรากุล
0822 วังนํ�าวน รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0939 วังนํ�าวน อังศณา ช้างเศวต
1115 วังนํ�าวน ปราจีน ทรงเผ่า
0031 วังบัวบาน มัณฑนา โมรากุล
0614 วันนี�วันดี (บรเทศ) ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0289 วาสนากระต่าย สุนทราภรณ์
1166 วาสนากระต่าย ศรายุทธ-ศาสสัณห์
1116 วาสิฎฐี ปราจีน ทรงเผ่า
0227 วิญญาณรัก มัณฑนา โมรากุล
0269 วิมานใยบัว วินัย - อ้อย
0927 วิมานใยบัว วินัย - ทิพย์วัลย์
1037 วิมานใยบัว จิรพรรณ อังศวานนท์
0622 วิมานสงกรานต์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0022 วิมานสีชมพู รวงทอง ทองลั�นธม
0405 เวสสุกรรม (รักจําพราก) มัณฑนา โมรากุล
0558 เวียนตามกรรม อ้อย อัจฉรา
0387 แว่วรัก วินัย - ชวลีย์
0019 แว่วเสียงเธอ วินัย จุลละบุษปะ
1049 แว่วเสียงเธอ ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0062 ศกุนตลา เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0876 ศกุนตลา ชรินทร์ นันทนาคร
1167 ศกุนตลา ศรายุทธ-ศาสสัณห์
0065 ศรกามเทพ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0896 ศรกามเทพ ดาวใจ ไพจิตร
1079 ศรกามเทพ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0085 ศรรัก ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0846 ศรรัก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0516 ศรัทธารัก วินัย จุลละบุษปะ
0578 ศักดิ�ไทย วรนุช นําหมู่
0039 ศาสนารัก มัณฑนา โมรากุล
0821 ศาสนารัก รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0110 ศึกในอก สุนทราภรณ์
0913 ศึกในอก วินัย พันธุ์รักษ์
0196 โศกาโศก ี ถวัลย์ พุกาธร
0603 ส.ค.ส. ชาวคณะสุนทราภรณ์
0250 สกุณาเริงฟ้า บุษยา รังสี
0379 สนต้องลม รวงทอง ทองลั�นธม
0964 สนต้องลม วงจันทร ์ไพโรจน์
1200 สนต้องลม เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0810 สนสามพราน สุนทราภรณ์
0327 สบาย สบาย ถวัลย์ พุกาธร
0328 สไบทรวง อโศก สุขศิริพรฤทธิ�
0190 สมมติว่าเขารัก โฉมฉาย อรุณฉาน
0590 สร้อยฟ้า วินัย จุลละบุษปะ
0581 สร้างไทย ชาวคณะสุนทราภรณ์
0785 สวรรค์ ม.ช. ศรีสุดา รัชตะวรรณ นําหมู่
0053 สวรรค์ค้าง ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
0435 สวรรค์บันดาล พิมผกา วันดี
0361 สวรรค์สวิง ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0736 สวรรค์สวิง-สวรรค์อุรา-ช่างร้ายนัก ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0758 สวรรค์สวิง-สวรรค์อุรา-ช่างร้ายนัก วงดนตรีสุนทราภรณ์



0362 สวรรค์อุรา ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0054 สวัสดีบางกอก อ้อย อัจฉรา
0948 สวัสดีบางกอก อังศณา ช้างเศวต
1080 สวัสดีบางกอก ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0601 สวัสดีปีใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0863 สวัสดีปีใหม่ คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ขับร้องหมู่
0559 สังคมราตรี บรรจงจิตต์ - พรศุลี - จิตราภรณ์
0048 สั�งไทร บุษยา รังสี
0513 สั�งธาร วินัย จุลละบุษปะ
0376 สั�งรัก รวงทอง ทองลั�นธม
0969 สั�งรัก วงจันทร ์ไพโรจน์
1184 สั�งรัก เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0421 สั�งรักฝากธาร วินัย - วรนุช
0437 สั�งลม อาภา สวนขวัญ
0064 สัญญาที�เธอลืม เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
1157 สัญญาที�เธอลืม ศรายุทธ สุปัญโญ
0459 สามนัด ศรีสุดา - วรนุช - มาริษา - เลิศ
0811 สามพราน วินัย จุลละบุษปะ
0916 สามพราน วินัย พันธุ์รักษ์
0337 สายรุ้งสลาย ช่อชบา ชลายลนาวิน
0133 สายลมครวญ มัณฑนา โมรากุล
0826 สายลมครวญ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0886 สายลมครวญ กิตติคุณ เชียรสงค์
0411 สายลมเย็น พรศุลี วิชเวช
0406 สายลมว่าว มัณฑนา โมรากุล
0038 สาริกาชมเดือน มัณฑนา โมรากุล
0395 สาริกาชมเดือน มาริษา  อมาตยกุล
1108 สาริกาชมเดือน นริศร ทรัพย์ประภา
0291 สาวงาม วินัย จุลละบุษปะ
0059 สาวน้อย ชรินทร์ นันทนาคร
1158 สาวน้อย ศรายุทธ สุปัญโญ
0138 สาวน้อยร้อยชั�ง มัณฑนา โมรากุล
0539 สาวน้อยร้อยชั�ง สุนทราภรณ์
0413 สาวริมธาร บรรจงจิตต์ - พรศุลี - จิตราภรณ์
0544 สาวสุดสวย เลิศ - วรนุช
0353 สาวห้วยแก้ว วินัย จุลละบุษปะ
0192 สาวอัมพวา นพดฬ ชาวไร่เงิน
1146 สาวอัมพวา ศรายุทธ สุปัญโญ
0035 สาส์นรัก มัณฑนา โมรากุล
1014 สาส์นรัก ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1081 สาส์นรัก ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0396 สาส์นสวาท มาริษา  อมาตยกุล
0271 สําคัญที�ใจ ฉลอง - รวงทอง
1082 สําคัญที�ใจ ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0430 สิทธิ�เสรี วินัย-เลิศ-วรนุช
0131 สิ�นรักสิ�นสุข มัณฑนา โมรากุล
0936 สิ�นรักสิ�นสุข ทิพย์วัลย ์ปิ�นภิบาล
1038 สิ�นรักสิ�นสุข จิรพรรณ อังศวานนท์
0799 สีเหลืองแดง ชาวคณะสุนทราภรณ์
0624 สื�อสงกรานต์ ชาวคณะสุนทราภรณ์
0501 สุขกันเถอะเรา ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0360 สุดที�รัก วินัย จุลละบุษปะ
0847 สุดที�รัก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์



1050 สุดที�รัก ดีชัย เลิศวิริยะชัย
0304 สุดแท้แต่จะให้ บุษยา รังสี
0292 สุดสงวน วินัย จุลละบุษปะ
0260 สุดเสียดาย ช่อชบา ชลายลนาวิน
0233 สุดแสนเสียดาย รวงทอง ทองลั�นธม
0499 สุดหล้าฟ้าเขียว ชวลีย ์ช่วงวิทย์
0164 สุริยาลับฟ้า เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0616 สู่ขวัญบันเทิง ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0060 สูงเกินใจ ชรินทร์ นันทนาคร
0536 สูญถิ�น สิ�นไทย สุนทราภรณ์
0771 เสน่ห์เภสัช วินัย จุลละบุษปะ
0532 เสน่ห์สาวเหนือ สุนทราภรณ์ - บุษยา
0023 เสียงกระซิบจากเกลียวคลื�น รวงทอง ทองลั�นธม
0226 เสี�ยงเทียน มัณฑนา โมรากุล
0422 เสี�ยงเทียนเสี�ยงรัก วินัย - ชวลีย์
0298 เสี�ยงรัก วินัย จุลละบุษปะ
0904 เสี�ยงรัก ธานินทร์ อินทรเทพ
0973 เสียงสะอื�น ศรวณี โพธิเทศ
0112 เสียดายเดือน วินัย จุลละบุษปะ
0903 เสียดายเดือน ธานินทร์ อินทรเทพ
1122 เสียดายเดือน พิมพ์ปฏิภาณ พึ�งธรรมจิตต์
0471 เสียดายบัว สุนทราภรณ์
0286 เสียแรงคิดถึง สุนทราภรณ์
1159 เสียแรงคิดถึง ศรายุทธ สุปัญโญ
0006 เสียแรงรักใคร่ สุนทราภรณ์
0910 เสียแรงรักใคร่ วินัย พันธุ์รักษ์
1117 เสียแรงรักใคร่ ปราจีน ทรงเผ่า
0068 แสงเดือนเตือนรัก เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
1039 แสงเดือนเตือนรัก จิรพรรณ อังศวานนท์
0487 แสนห่วง บุษยา รังสี
0970 แสนอาลัย วงจันทร ์ไพโรจน์
0388 หงส์กับกา วินัย - รวงทอง
0067 หงส์ทอง เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0882 หงส์ทอง กิตติคุณ เชียรสงค์
1118 หงส์ทอง ปราจีน ทรงเผ่า
0095 หงส์สะบัดบาป มาริษา  อมาตยกุล
1186 หงส์สะบัดบาป เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0161 หงส์เหิร เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0967 หงส์เหิร วงจันทร ์ไพโรจน์
1185 หงส์เหิร เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0232 หญิงอ่อนโลก รวงทอง ทองลั�นธม
0305 หนองบัว บุษยา รังสี
0877 หนองบัว ชรินทร์ นันทนาคร
1083 หนองบัว ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0419 หนังสือจ๋า บรรจงจิตต์ - จิตราภรณ์ - พรศุลี
0455 หน้าที�เด็ก ชาวคณะสุนทราภรณ์
0100 หนามยอกอก มัณฑนา โมรากุล
0884 หนามยอกอก กิตติคุณ เชียรสงค์
0268 หนาวลมห่มรัก วินัย - ชวลีย์
0235 หนีนรก รวงทอง ทองลั�นธม
1187 หนีนรก เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0084 หนีไม่พ้น เลิศ ประสมทรัพย ์- ศรีสุดา รัชตะวรรณ
0857 หนีไม่พ้น คลื�นลูกใหม่สุนทราภรณ์ (ปาน-ดุ๊ก-จิมมี�)



0397 หนี�รัก มาริษา  อมาตยกุล
0102 หนึ�งน้องนางเดียว สุนทราภรณ์
0109 หนึ�งน้อยปอยผม สุนทราภรณ์
0906 หนึ�งน้อยปอยผม ธานินทร์ อินทรเทพ
1015 หนึ�งน้อยปอยผม ครูเอื�อ สุนทรสนาน
1123 หนึ�งน้อยปอยผม พิมพ์ปฏิภาณ พึ�งธรรมจิตต์
0071 หนึ�งในดวงใจ ชวลีย ์ช่วงวิทย์
0341 หนึ�งในดวงใจ สุนทราภรณ์
1016 หนึ�งในดวงใจ ครูเอื�อ สุนทรสนาน
0369 หนุ่มง้อสาวงอน เลิศ - ศรีสุดา
1000 หนุ่มใต้ฝันหวาน วิระ บํารุงศรี
0456 หนูเล็ก ศรีสุดา รัชตะวรรณ นําหมู่
0457 หนูเอย บุษยา รังสี
1188 หนูเอย เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0452 หยดนํ�าเจ้าพระยา สุนทราภรณ์ - วรนุช
0848 หยดนํ�าเจ้าพระยา ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0472 หยาดฝนแห่งความรัก สุนทราภรณ์
1189 หยาดฝนแห่งความรัก เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0431 หลงปอง เจือนศักดิ� น้อยสุวรรณ
0478 หลังฝน สุนทราภรณ์
0479 ห่วงเธอ สุนทราภรณ์
0724 ห่วงเธอ-ห่วงรัก-ฝากรัก สุนทราภรณ์/ บุษยา 
0746 ห่วงเธอ-ห่วงรัก-ฝากรัก วงดนตรีสุนทราภรณ์
0823 ห้วงนํ�าลึก รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
0887 ห้วงนํ�าลึก กิตติคุณ เชียรสงค์
0873 ห้วงภวังค์ ชรินทร์ นันทนาคร
1160 ห้วงภวังค์ ศรายุทธ สุปัญโญ
0171 หวงรัก ม.ร.ว.ถนัดศรี
0485 ห่วงรัก บุษยา รังสี
0295 ห่วงอาลัย วินัย จุลละบุษปะ
0956 ห่วงอาลัย สุเทพ วงศ์กําแหง
1109 ห่วงอาลัย นริศร ทรัพย์ประภา
0377 หวานรัก รวงทอง ทองลั�นธม
0509 หวีชีวิต ถวัลย์ พุกาธร
0432 หอมดอกอะไรเอ่ย บรรจงจิตต์ - ถวัลย์
0402 หากภาพเธอมีวิญญาณ มัณฑนา โมรากุล
0165 หาดสงขลา เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
0486 หิมพานต์ บุษยา รังสี
0047 เหมันต์รัญจวน บุษยา รังสี
0989 เหมันต์รัญจวน ดาวใจ ไพจิตร
1190 เหมันต์รัญจวน เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0424 เห่เรือนหอ วินัย - บุษยา
0570 เหลือทน โกมล โลกะกลิน
0072 ไห้หา ชวลีย ์ช่วงวิทย์
1110 อกหญิง นริศร ทรัพย์ประภา
0258 อกเอยมันแค้น นพดฬ ชาวไร่เงิน
0491 อนุสติไทย วรนุช อารีย ์นําหมู่
0050 อยากเป็นของเธอ บุษยา รังสี
0412 อยากเป็นนก พรศุลี วิชเวช
0096 อยากมีรักหวาน มาริษา  อมาตยกุล
0540 อยากให้โลกนี�เหมือนฉิมพลี สุนทราภรณ์
0055 อย่าเกลียดบางกอก ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
0296 อย่าใจน้อย วินัย จุลละบุษปะ



0029 อย่าซื�อฉันด้วยเงิน รวงทอง ทองลั�นธม
0981 อย่าซื�อฉันด้วยเงิน ดาวใจ ไพจิตร
1191 อย่าซื�อฉันด้วยเงิน เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์
0398 อย่าทําให้ชํ�าอีกเลย มาริษา  อมาตยกุล
0026 อย่าปันใจให้ฉัน รวงทอง ทองลั�นธม
0568 อย่าฝัน สุวณีย ์เนื�องนิยม
0493 อย่าร้องไห้ วรนุช อารีย์
0127 อย่าลืมกันนะ รวงทอง ทองลั�นธม
0591 อย่าลืมฉัน ศรีสุดา - สมศักดิ�
0849 อย่าลืมฉัน ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
0234 อย่าห้ามรัก รวงทอง ทองลั�นธม
0297 อยู่เพื�อรัก วินัย จุลละบุษปะ
0955 อยู่เพื�อรัก สุเทพ วงศ์กําแหง
0169 อ้อมกอดพี� สุนทราภรณ์
0815 อ้อมกอดพี� สุเทพ วงศ์กําแหง
0905 อ้อมกอดพี� ธานินทร์ อินทรเทพ
1084 อ้อมกอดพี� ทรงวุฒ ิจรูญเรืองฤทธิ�
0423 อ้อยใจ สุนทราภรณ์ - อ้อย
0786 อ่างแก้ว ชาวคณะสุนทราภรณ์
0787 อ่างแก้วขวัญใจ สุนทราภรณ์ นําหมู่
0571 อาถรรพ์สวาท บุษยา รังสี
1111 อาถรรพ์สวาท นริศร ทรัพย์ประภา
0550 อ้ายทุยทํานา ชาวคณะสุนทราภรณ์
0407 อารมณ์รัก มัณฑนา โมรากุล
0800 อาลัยโดม บุษยา รังสี
0609 อาลัยปีเก่า ชาวคณะสุนทราภรณ์
0410 อาลัยลา มัณฑนา โมรากุล
0772 อําลาอาลัย บุษยา รังสี
0130 อุ่นไอรัก รวงทอง ทองลั�นธม
0004 อุษาสวาท สุนทราภรณ์
1147 อุษาสวาท ศรายุทธ สุปัญโญ
0231 เอื�องกําศรวล รวงทอง ทองลั�นธม
0788 เอื�องขวัญ วินัย จุลละบุษปะ
0523 เอื�องฟ้า วินัย จุลละบุษปะ
0063 โอ้ยอดรัก เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
1192 ไอ้ทุยทํานา เสกสรร สอนอิ�มสาสตร์


	Sheet1

