




ก.วิเสส
กอง กาจกำแหง
กังวาลไพร ลูกเพชร
กาน แกวสุพรรณ
กาเหวา เสียงทอง
กิ่งดาว จันทรสวัสดิ์
กุง สุธิราช
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญดาว จรัสแสง
ขวัญทุง เมืองทอง
คัทลียา มารศรี
คัมภีร แสงทอง
คำรณ สัมบุญณานนท
โฆษิต นพคุณ
จีระพันธ วีระพงษ
ฉัตรทอง มงคลทอง
ชบา เพชรบูรณ
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชัยณรงค บุญนะโชติ
ชาตรี ศรีชล
ชาย เมืองสิงห
ชายธง ทรงพล
ชินกร ไกรลาศ
ไชยา มิตรชัย
ดาว บานดอน
ดำ แดนสุพรรณ
ดุสิต ดุริยะศักดิ์
แดง แดนทอง
เตือนใจ บุญพระรักษา
ทิว สุโขทัย

26
48
25
49
25
54
50
41
15
47
55
40
20
49
28
46
25
49
48
19
21
28
27
50
41
26
46
48
54
48

20
48
42
55
42
55
54
52
26
26
53
47
21
19
52
48
42
48
49
48
55
44
55
48
50
47
28
17
44
48

ทูล ทองใจ
ธิดา แสงมณี
นพพร เมืองสุพรรณ
นวลละออง รุงเพชร
นันทวัน สมสมร
นันทิดา แกวบัวสาย
นางสาวมะลิวัลย
น้ำออย พรวิเชียร
บรรจง สมใจ
บรรจบ เจริญพร
บุปผา สายชล
ประจวบ จำปาทอง
ปอง ปรีดา
ปทมา ณ เวียงฟา
ผองศรี วรนุช
พจน พนาวัน
พนม นพพร
พยงค มุกดา
พร ภิรมย
พรชัย สรอยเพชร
พรพรรณ วนา
พรสวรรค ลูกพรหม
พลอยระยา
พีระ ตรีบุปผา
พุมพวง ดวงจันทร
เพชร พนมรุง
เพชร โพธาราม
เพ็ญพักตร ลักขณา
เพลิน พรหมแดน
โพธิ์ ผิวงาม

ศิลปนเพลงลูกทุง
หน้า หนารายชื�อรายชื�อ
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ไพรวัลย ลูกเพชร
ภูษิต ภูสวาง
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มิตร ชัยบัญชา
เมืองมนต สมบัติเจริญ
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ยอดรัก สลักใจ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยุพิน แพรทอง
รอยเอ็ด เพชรสยาม
ระพิน ภูไท 
รักชาติ ศิริชัย
รังษี บริสุทธิ์
รังษี เสรีชัย
รังสรรค จิระสุข
รุง โพธาราม
รุงเพชร แหลมสิงห
เรณู ศิลปโนทัย
เรียม ดารานอย
โรม ศรีธรรมราช
วงจันทร ไพโรจน
วันพุธ โพธาราม
วิภารัตน เปรื่องสุวรรณ
แวว มยุรา
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรเทพ ศรทอง
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรศรี คีรีพันธ

39
27
43
26
25
49
35
50
53
41
16
41
47
46
48
45
16
54
52
44
53
48
54
51
23
15
36
45
37
49

26
55
38
42
20
48
47
22
35
29
26
47
55
49
46
17
47
29
44
39
54
40
43
47
54
50
50

ศรีไพร ลูกราชบุรี
ศิรินทรา นิยากร
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สนธิ สมมาตร
สมยศ ทัศนพันธุ
สมัย ออนวงศ
สรวง สันติ
สังขทอง สีใส
สัญญา พรนารายณ
สายัณห สัญญา
สาลิกา กิ่งทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุนารี ราชสีมา
สุมิตร สัจจเทพ
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุริยา ชินพันธ
สุริยา ฟาปทุม
เสมา ทองคำ
เสรี รุงสวาง
แสงเดือน เปร่ืองสุวรรณ
แสงสุรีย รุงโรจน
หนุม เมืองไพร
หฤทัย หิรัญญา
อุรา ศุภอัปสร
เอ พจนา
เอกชัย ศรีวิชัย

ศิลปนเพลงลูกทุง
หน้า หนารายชื�อรายชื�อ
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56
57
58
60

เพลงลูกทุงยอดฮิตแหงยุค 

ฝนเดือนหก
คืนฝนตก
นํ้าลงเดือนยี่
แลวแตวาสนา

คนสวยใจดํา
คุณนายโรงแรม
ปวอกหลอกพี่
คิดถึงพี่หนอย
ลากอนความโกหก
เอาคําวารกัของเธอคนืไป
คนจนเปนไง

คิดถึงพี่ไหม
บุพเพสันนิวาส
ฝนตกฟารอง
นํ้าทวม
หนาวลมที่เรณู
พอหรือยัง
มนตรักแมกลอง
แมคาตาคม

1
2
3
4
5
7
8
9

31
32
33
34
36
37
38

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

ศรคีรี ศรีประจวบ

สิบหกปแหงความหลัง
หัวใจเดาะ
เปนโสดทําไม
หนาวจะตายอยูแลว

85
86
91
92

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

สมัครรักสมัครแฟน
ชํ้ารักจากเมืองชล
สาวผักไห

กระทอมกัญชา
มนตการเมือง

132
133
136

152
154

สาวฝงโขง
สาวอยูบานใด

204
206

จํ้ามํ่า
พี่ไปหลายวัน
เมียพี่มีชู

210
211
222

รหัสชื่อเพลง

ปอง ปรีดา

เสียงดุเหวาแวว
ความรักครองใจ

180
182

ทูล ทองใจ

ชาย เมืองสิงห

ชาตรี ศรีชล

คํารณ สัมบุญณานนท
ระพิน ภูไท 

รุงเพชร แหลมสิงห

สุรพล สมบัติเจริญ
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หนุม น.ป.ข
เผลอจูบ
กําแพงเงิน

428
429
431

รหัสชื่อเพลง

นํ้าตาอีสาน
นักเพลงคนจน
ลูกสาวผูการ
รักเธอเทาฟา
ลารักจากสวนแตง
ไอหนุมรถไถ
ผูเสียสละ
แดคนชื่อเจี๊ยบ
ความรักเหมือนยาขม
ไกจา
บัวตูมบัวบาน

438
439
442
443
463
508
509
538
557
569
596

จดหมายจากแนวหนา
ทหารเรือมาแลว
โชคดีที่รัก
รักแมหมาย
30 ยังแจว
เมียไมมาเมียไมมี

620
623
624
625
626
629

รหัส

ยอดรัก สลักใจ

สุริยา ฟาปทุม

ออนจันทร
พายงัด
เสียงซอสั่งสาว
จําอายไดบนาง
จูบไมหวาน

642
644
648
650
651

หยิกแกมหยอก
ขาวไมมีขาย
อุมลูกตามเมีย
รักทรมาน

662
663
667
669

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

ศรชัย เมฆวิเชียร

ศรเพชร ศรสุพรรณ

รักจางที่บางปะกง
บอกรักฝากใจ
หนาอยางเธอจะรักใครจริง
ขาดอยเพียงดิน
รักนองพร

698
699
704
705
724

รหัสชื่อเพลง

จดหมายจากแม
ไอหนุมทุงกระโจมทอง

726
728
 

รหัสชื่อเพลง

สดใส รุงโพธ์ิทอง

เสรี รุงสวาง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

ชื่อเพลง

สายัณห สัญญา

สัญญาเมื่อสายัณห
ทหารบกพายรัก

613
614

สัญญา พรนารายณ

เพลงลูกทุงยอดฮิตแหงยุค 
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มนตรักลูกทุง
ไอหนุมตังเก
หนาวใจชายแดน

742
744
745

คนขี่หลังควาย
นํ้าในคลอง

809
810

รหัสชื่อเพลง

หิ้วกระเปา
แหขันหมาก
รักสาวเสื้อลาย
จับตัวตีตราจอง

756
757
758
759

รหัสชื่อเพลง

ไพรวัลย ลูกเพชร ดาว บานดอน

ดวน บ.ข.ส.
ลูกทุงคนยาก

812
813

หนุนขอนตางแขน
ฮักสาวขอนแกน
ขาวเหนียวติดมือ
ตุงหนิง

824
825
828
829

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

คิดถึงจังเลย
คอยนองทั้งคืน

837
839

รหัสชื่อเพลง

อํานาจใบแดง
ไอหนุมกอสราง
ตะวันแดงแทงใจ

856
857
861

รหัสชื่อเพลง

รักที่เทาไหร
ไมเสียใจ

867
868

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รองไหกับเดือน
นํ้าตาชายเหนือ 

767
768

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รักขามคลอง
ฉันทนาที่รัก

787
788

แสงสุรีย รุงโรจน

คัมภีร แสงทอง

รักชาติ ศิริชัย

รหัสชื่อเพลง

จดหมายเปนหมัน
ไกลบาน

797
799

ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด

รหัสชื่อเพลง

นํ้าชีแหงความหลัง
ลมจาลม

805
807

รอยเอ็ด เพชรสยาม

สนธิ สมมาตร

พนม นพพร

นพพร เมืองสุพรรณ

มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย

หนุม เมืองไพร

เพลงลูกทุงยอดฮิตแหงยุค 
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เพลงลูกทุงยอดฮิตแหงยุค 

ธาตุแทของเธอ
โอ..อีสาน

874
875

ลูกจางอยางเรา 948
รหัสชื่อเพลง

ใชแลวซิ 881

รหัสชื่อเพลง

เสมา ทองคํา ดุสิต ดุริยะศักดิ์

รอวันเธอวาง
ตอไมที่ตายแลว
นํ้ากรดแชเย็น

951
953
955

เทพธิดาเทวี
สาวมอญคนสวย

957
958

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

เหลาจา
แวนวิเศษ

964
969

รหัสชื่อเพลง

รักสาวปตตานี 973
รหัสชื่อเพลง

ลูกทุงเสียงทอง
ธรรมชาติบานนา

978
979

รหัสชื่อเพลง

วาสนาเจาลอย 984
รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

ชัยภูมิบานพี่
อาตี๋สักมังกร

884
886

ซากรักบึงพระราม
ความรักเหมือนเกมกีฬา

899
900

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

พรสวรรค ลูกพรหม

เพลิน พรหมแดน

โรม ศรีธรรมราช

เศรษฐีในใจ
หนองนองปลาชุม

913
915

สงแอวเรียนราม
ฝนจางนางหาย

923
924

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รุง โพธาราม

ศรเทพ ศรทอง

ตบใหตาย
ยาวไปเลย

935
942

รหัสชื่อเพลง

ฉัตรทอง มงคลทอง

รังษี เสรีชัย

สุรชัย สมบัติเจริญ

สุชาติ เทียนทอง

สุริยา ชินพันธ

เพชร พนมรุง

รังษี บริสุทธ์ิ
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1293
1294
1297

เพลงลูกกรุงยอดฮิตแหงยุค 

ลืมไมลง
รอยรัก รอยเล็บ
เด็ดดอกรัก

ขาดฉันแลวเธอจะรูสึก
นํ้าตารวงหลังพวงมาลัย
ทําไมตองเปนเรา

เสนหา
ดาว
คีรีบูนบิน

1237
1238
1253

1266
1267
1271

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

สุเทพ วงศกําแหง

ยามชัง
ไมรัก ไมวา

1312
1314

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

รหัสชื่อเพลง

ลืมรักบานนา
ผิดทางรัก

เชียงรายรําลึก

1317
1318

1328

แดนดอกเอื้อง
เอาความขมขืน่ไปทิง้แมโขง
แฟนซีชีวิต

1379
1380
1382

ฝงหัวใจ
ลอยคอ รอคอย

1402
1403

รหัสชื่อเพลง

รุงฤดี แพงผองใส

คานํ้านม
กลิ่นโคลนสาบควาย

1341
1345

ชาญ เย็นแข

บุษยา รังสี

มนูญ เทพประทาน

สุริยัน บุญยศ

ธานินทร อินทรเทพ

ชรินทร นันทนาคร

1303
1305

ลํานํ้าพอง
จาวหัวใจ

รหัสชื่อเพลง

หยาด นภาลัย

1308
1309

ยามรัก
ธาราระทม

รหัสชื่อเพลง

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน

ทนงศักด์ิ ภักดีเทวา
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คิดถึงพี่ไหม
บุพเพสันนิวาส
ฝนตกฟารอง
น้ำทวม
หนาวลมที่เรณู
ตะวันรอนที่หนองหาร
พอหรือยัง
มนตรักแมกลอง
แมคาตาคม
เสียงขลุยบานนา
วาสนาพี่นอย
ขี้เหลก็รัก
รักแลงเดือนหา
ลานรักลั่นทม
หนุมกระเปา
รักจากใจ
กลอมนางนอน
ทุงรัก
แมกระทอนหอ
หวานเปนลมขมเปนยา
ไปใหพน
แลงน้ำใจ
ทุงสานสะเทือน
รักเธอหมดหัวใจ
หนุมนาบารัก
ดอกรักบานแลว
คนมีเวร
บางชาง
สาวบางชาง
เสียงซุงเวาสาว

ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรคีรี ศรีประจวบ
ขวัญดาว จรัสแสง
ศรคีรี ศรีประจวบ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

คนสวยใจดำ
คุณนายโรงแรม
ปวอกหลอกพี่
คิดถึงพี่หนอย
เดี๋ยวรักเดี๋ยวลืม
ลากอนความโกหก
เอาคำวารักของเธอคืนไป
คนจนเปนไง
ชุมทางเขาชุมทอง
คำสั่งคุณหมอ
ยังไมพอ
หลอกพี่ใหพอ
อีแมะ
ฝนพร่ำที่อัมพวา
สระบุรีรองไห
คุณนาย ป.4
จางก็ไมรัก
ชายคลอง
หนุมบานนอก
โธคนอยางเรา
เดือนสามช้ำรัก
คิดถึงแหมม
ใตฟาเจียงฮาย
ลานสาวกอด
บางกอกนอย
ฝนเดือนหก
คืนฝนตก
น้ำลงเดือนยี่
ไอดินกลิ่นสาว
แลวแตวาสนา

ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
ระพิน ภูไท 
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

โชครัก
หมอดูเนื้อคู
ความรักเจาขา
รักกันใหโลกลือ
แมเดือนแรม
ยิ่งโตยิ่งสวย
คนเหมือนกัน
สงกรานตบานนา
แมนางสงกรานต
มอญซอนผา
แลงเดือนหา
ตามใจนอง
ราคาเทาไร
คุณพอใจดี
รักเต็มแปล
บานนอกดีแน
ถึงพิษณุโลกแลวโชคดี
ทองดำใจดี
สุรพลไมตาย
บะจริงนะ
แปลกแตจริง
รุงเพชรพลาดรัก
ปดตาตีหมอ
ทัชมาฮาล
สิบหกปแหงความหลัง
หัวใจผมเดาะ
เสียวไส
ของปลอม
ของแทยะ
หัวใจผมวาง

รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
รุงเพชร แหลมสิงห
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
เพ็ญพักตร ลักขณา
สุรพล สมบัติเจริญ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

เปนโสดทำไม
หนาวจะตายอยูแลว
รักนองบมีเงินแตง
สาวสวนแตง
ลูกทุงกลองยาว
ลูกทุงเลือดสุพรรณ
ไหนวาจะจำ
เรื่องของแฟนเพลง
สุรพลมาแลว
หนักใจ
คนหัวลาน
ยิ้มเห็นแกม
เศรษฐีเงินกีบ
ขัดมัน
หญิงกับเสือ
คนใชเมียเปลือง
บาเพราะรัก
ผาไฟแดง
สวยจริงนอง
ดำเนินจา
หนึ่งในดำเนิน
แฟนจา
เดือนหงายที่ริมโขง
เสียงเรียกจากหนุมไทย
แนขางเดียว
มาชวยกันผลาญ
หอมหนอย
สาวหนาฝน
อกแตก
สนุกเกอร

สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

วันพระอยาเวน
พอคาขนมปลากริม
ดอกฟาเมืองไทย
แซซี้อายลื้อเจ็กนั้ง
มวยช้ำ
ยิกเทาโหละซัว
ใกลเกลือกินดาง
ทุงรักเกา
ทรามวัยกับไอตูบ
เที่ยวเมืองสวรรค
น้ำตาพอตก
สมัครรักสมัครแฟน
ช้ำรักจากเมืองชล
เมาเหลาเมารัก
ซมซาม
สาวผักไห
วอนแฟนเพลง
หลังคาแดง
ทหารหวงเมีย
โฉมนาง
มนตเสียงเพลง
ธรณีชีวิต
ผลกรรม
คนจนคนจร
สาวอาปาเช
บารัก
คงเปนแฟนคุณ
ตำราดื่มเหลา
อิ่มเมา
วงพระจันทร

สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
ปทมา ณ เวียงฟา
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
สุรพล สมบัติเจริญ
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี-ยุพิน
ชาตรี-ยุพิน
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
ชาตรี ศรีชล
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
168
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

มารักกันเถอะ
กระทอมกัญชา
คนบากัญชา
มนตการเมือง
ไอทุยแถลงการณ
ชายใจพระ
บานนาปาราง
น้ำตาเสือตก
โจรกลับใจ
นานน้ำคืนเพ็ญ
อยามาคิดถึงฉันเลย
เสียงครวญจากเหมันต
เสียงขลุยระทม
ชอทิพยรวงทอง
แดนมธุรส
บรรทมทิพย
มิตรแหงความดี
จอมนางบนกลางใจ
นองนางบานนา
เงือกนอยในธารา
วิวาหน้ำตา
เซียมซีเสี่ยงรัก
มนตเมืองเหนือ
รมโพธิ์ทอง
แดนกาสาวพัสตร
สันติธรรม
คอยกอนมนุษยธรรม
บทเรียนแหงชีวิต
แมนางนกขมิ้น
เสียงดุเหวาแวว

ชาตรี ศรีชล
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
คำรณ สัมบุญณานนท
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
สมยศ ทัศนพันธุ
ทูล ทองใจ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

สอนพี่ใหรัก
ความรักครองใจ
เพลงรักเพลงคิดถึง
โปรดเถิดดวงใจ
ปรารถนา
ในฝน
เดือนต่ำดาวตก
น้ำตาเทียน
จูบมัดจำ
แลวจะรูวาพี่รัก
เหนือดวงชีวา
รักจนขาดใจ
รักใครไมเทานอง
รักเจาเอย  
นางในดวงใจ 
น้ำเหนือบา  
แสงจันทรแหงความหลัง
ตกหลุมรัก 
ฝากรักมาในเพลง
จากพิมพเพียงใจ
แววเสียงชะนี
แอวเอื้องดอย  
จูบเพราะรัก  
สาวฝงโขง
ลองโขงคืนเพ็ญ
สาวอยูบานใด
คิดถึงฝงโขง
เที่ยวฝงโขง
ทำบุญรวมชาติ
จ้ำม่ำ

ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ทูล ทองใจ
ปอง ปรีดา
ปอง ปรีดา
ปอง ปรีดา
ปอง ปรีดา
ปอง ปรีดา
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

พี่ไปหลายวัน
พอแกแมเฒา
จับแพะชนแกะ
สาวฮิปป
เดือนมืด
แมขาวราดแกง
ชาวนาสามัคคี
ฝนตกบานนองฟารองบานพี่
แมผิวพมานัยนตาแขก
มั่งฮี่
เกลียดเขากราน
เมียพี่มีชู
มาลัยน้ำใจ
ชะทิงนองนอย
หนุมหนามน
อีหนูทำดี
ผัวคนเดียวเลี้ยงไมได
มาลัยดอกรัก
แมสื่อ แมชัก
รอหนอยนองติ๋ม
น้ำนิ่งไหลลึก
สิบหาหยกๆ
โทน
เสียเสน
ชนแหลก
อยาบอน
ยองสาว
เฮฮาทาสี
รักมหาวินาศ
อนิจจังสังขาร

ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
ชาย เมืองสิงห
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

เบื่อผูหญิง
ลิเกเจาชู
เจาสาวมาแลว
อยาเมา
ใสอยางแกว
ตางคนตางมอง
ตางคนตางแน
สี่แยก
ขลุกขลิก
ดงทิงดง
แตงเถาตาย
แมพวงมะนาว
สาละวันรำวง
สาวชุมแพ
อีลุปตุปปอง
รักพิลึก
หนาดานหนาทน
อุมชางอาบน้ำ
ฟงขาวทิดแกว
ใสกลอนหรือเปลา
เมียนายรอยอยานอยใจ
ลานองไปเวียดนาม
เถิดเทิงลูกทุง
เบี้ยวเปนเบี้ยว
แมฟนเลี่ยมทอง
นะหนาทอง
เพี้ยง! อีมังปอด
รวยเขาแน
หมอนวดเยอรมัน
คนคือกัน

สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
สังขทอง สีใส
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

ซามาคักแทนอ
สาวภูไท
ชวนสาวเที่ยวงาน
เจาชูบานไกล
มันมากับความแคน
ชูชก กัณฑหา ชาลี
คนขายเลือด
ไวพจนลาบวช
ใหพี่บวชเสียกอน
หนุมนอยลาบวช
บวชพระดีกวา
เปนชายตองบวช
แม
หญิงคนนั้นชื่อแม
กลอมใจนาค
บวชลูกบวชหลาน
ทิดใหมใจเศรา
ภาษิตทิตโพง
หนุมนารอนาง 1
หนุมนารอนาง 2
เสียวหัวใจ
มีคูเสียเถิด
วาแกเปนโกรธ
ภาษิตทิดโพลง
ขายขนมครก
รอนจาน
เซิ้งเฮือสวง
มนตรักกลองอีตุบ
บานเรานาเรา
มนตรักกลองหาง

ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ไวพจนลาแฟน
นักรองเสียงทอง
แมสรอยดอกหมาก1
แมสรอยดอกหมาก2
พระยากงพระยาพาน 1
พระยากงพระยาพาน 2
บาปทันตาเห็น 1
บาปทันตาเห็น 2
ยาเสพติด 1
ยาเสพติด 2
สอนลูกใหเปนโจร 1
สอนลูกใหเปนโจร 2
ตามองราย 1
ตามองราย 2
หนุมเรือนแพ
หนุมสลัม
หายหวง
หวงหนอย
บางแมหมาย
แมหมาย
พอหนุม
มะลิช้ำ
เผาเรือนหอ
เซพสะบัดชอ
อยากดัง
อยากกินรัก
ลมวาว
เหม็นเบื่อ
เสียแลวเสียไป
คอยนองทั้งคืน

ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
ไวพจน เพชรสุพรรณ
กาเหวา เสียงทอง
กาเหวา เสียงทอง
กาเหวา เสียงทอง
ชบา เพชรบูรณ
กาเหวา เสียงทอง
กาเหวา เสียงทอง
ชบา เพชรบูรณ
กาเหวา เสียงทอง
กาเหวา เสียงทอง
กาเหวา เสียงทอง
กังวาลไพร ลูกเพชร
กังวาลไพร ลูกเพชร
กังวาลไพร ลูกเพชร
กังวาลไพร ลูกเพชร
กังวาลไพร ลูกเพชร
เมืองมนต สมบัติเจริญ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

หนุมสุพรรณ
สาวนครปฐม
หนุมเกี่ยวขาว
สาวชวยเกี่ยว
รักราวหนาวลม
หนุมพเนจร
ทุงรักเกา
มนตรักเวียงพิงค
ใจเจาชู
อยาเดินโชว
ฮักสาวลำชี
สิบหมื่น
แมรอยใจ
รักกับพี่ดีแน
ถึงพี่จะดำ
เมารัก
อยูดีกวาตาย
คนสมัยนี้
คนดีของแม
หนุมไทยเพอรัก
แตวจา
แสนหวังเหวิด
ทำพรือมันเลา
หนุมลองซุง
นิราศรักพุมเรียง
ไทยดำรำพัน
นี่หรือรักจริง
ซังคนหลายใจ
กอนจาก
สิ้นสั่งจากไป

เมืองมนต สมบัติเจริญ
บรรจง สมใจ
เมืองมนต สมบัติเจริญ
บรรจง สมใจ
บรรจบ เจริญพร
บรรจบ เจริญพร
บรรจบ เจริญพร
บรรจบ เจริญพร
บรรจบ เจริญพร
บรรจบ เจริญพร
บรรจบ เจริญพร
มิตร ชัยบัญชา
มิตร ชัยบัญชา
ดำ แดนสุพรรณ
ดำ แดนสุพรรณ
ดำ แดนสุพรรณ
ดำ แดนสุพรรณ
ดำ แดนสุพรรณ
ศรีไพร ลูกราชบุรี
ศรีไพร ลูกราชบุรี
สาลิกา กิ่งทอง
สาลิกา กิ่งทอง
สาลิกา กิ่งทอง
สาลิกา กิ่งทอง
สาลิกา กิ่งทอง
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

วอนนองกลับคืน
เพียงผิดนัด
ชะตาอาภัพ
จอมใจคนจน
หนาวหมอก
บุปผาลากอน
สาวโพนโฮง
ธรรมชาติเมืองสุย
กัมพูชาที่รัก
คอยพี่ที่กัมพูชา
หยุดกอนคนจน
ยอยศพระลอ
เพชฌฆาตใจ
ลูกทุงเสี่ยงเทียน
ถึงรูพี่ก็รัก
หญิงหลายใจ
เพชรรวงในสลัม
ซอมหัวใจ
พยาบาลหัวใจ
กลองยาวชินกร
สาวมหาสารคาม
น้ำตาใจ
พิกุลโรย
ชาวนาปลูกรัก
กระทอมสาวเมิน
คำอวยพร
ลองแกงในฝน
ลาวเซิ้ง
นางฟาไทย
ยอนามพระรวง

ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ก.วิเสส
ภูษิต ภูสวาง
ยุพิน แพรทอง
ภูษิต ภูสวาง
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
ชินกร ไกรลาศ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

ไกนาตาฟาง
คุณนายใจบุญ
เจาซินอนกอดไผ
เมษาเศรา
มาดามดิงดอง
คนจนไมหวาน
นางเอก4จอ
ของฟรี
โห...กำนัน
รักเธอไมได
ปูไข ไกหลง
ผูหญิงหนาเงิน
หนาไมทันสมัย
ชางเถอะอยากโง
ผัวเผลอมีชู
ต.ช.ด.ขอรอง
รักคนชื่อนอย
สุโขทัยระทม
น้ำทวมสุโขทัย
นักโทษรัก
สาวคลองจินดา
ที่รักอยารองไห
มีแฮงหลาย
ลูกไทย
ลากอนซอนกลิ่น
หนุมทะเล
คนเอยคนจน
ขวานทองของไทย
ทุงรางนางลืม
สาวคลองจินดาที่รัก

จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
จีระพันธ วีระพงษ
ชายธง ทรงพล
ชายธง ทรงพล
ชายธง ทรงพล
ชายธง ทรงพล
ชายธง ทรงพล
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

เพ็ญจา
ลืมคนชื่อเพชร
เสียงเศราชาวใต
ตองหารายวัน
เสนหเมืองกาญจน
รักมั่นคง
รักคนชื่อกลอย
หนุม น.ป.ข
เผลอจูบ
กิ่งฟา
กำแพงเงิน
ต่ำติดดิน
หนุมปทุมกลุมรัก
เดือนยี่พี่มาขอ
แฟนนักรบ
ทหารปลดเกณฑ
ดอกรักบานที่เมืองอุดร
น้ำตาอีสาน
นักเพลงคนจน
จำปาลืมตน
พบรักปากน้ำโพ
ลูกสาวผูการ
รักเธอเทาฟา
กินอะไรถึงสวย
คาถามัดใจ
นางกวักมหาเสนห
ลนเกลาเผาไทย
นางฟายังอาย
มนตรักกาสะลอง
พลัดคู

เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
เพชร โพธาราม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สุริยา ฟาปทุม
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
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 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

แหมมปลารา
ถึงชั่วก็รัก
สีปที่คอย
ลานเทสะเทือน
ปดหองรองไห
ทั้งรักทั้งแคน
แมดอกสะเลเต
พิณสะกิดสาว
คำสั่งเตรียมพรอม
ยอดรักลูกทัพเรือ
สุดทางที่ดานซาย
ยอมตายที่ตาพระยา
ลารักจากสวนแตง
สัญญาหาป
อยากไปใหพน
สาวยโสธร
เพราะฉันโงซิ
พรุงนี้คอยรองไห
สายัณหคอยคู
รักลนดวงใจ
รักทรมาน
คิดถึงเธอแทบขาดใจ
หวานเปนลมขมเปนยา
หนาวลมหมรัก
คิดถึงอุบล
ฝากใจไวอีสาน
หนุมรำโทน
แมดอกซอมพอ
เสียงแคนสิ้นมาตขลัง
สายัณหคอยแฟน

สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา

30



เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

ยินดีรับเดน
ขาดเธอพี่ขาดใจ
กอดหมอนนอนหนาว
มีแฟนหรือเปลา
เห็นหนานองแลวทองอิ่ม
รักตกกระปอง
รักนองหมวย
เสียงครวญจากลูกเขย
ใจนางเหมือนทางลม
บอกแลวนองรวง
จากกอนวิวาห
น้ำตาชาวใต
คนใตไมหวาน
ฉันรักเมืองไทย
ฉันรักลูกกรุง
ภูธรที่รัก
ที่รักเธออยูไหน
สิบลอรอรัก
แหงนดูดาว
ขาดเธอพี่ระทม
ขยะมนุษย
ขยะสังคม
เกลียดคนตาหวาน
กระตายหมายจันทร
เห็นใจเถิดดอกฟา
มาลัยจากแฟน
สายัณหผันเงิน
ไอหนุมรถไถ
ผูเสียสละ
เหนือคำสาบาน

สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

นักเพลงคนเศรา
ใครลืมใครกอน
รักติ๋มคนเดียว
ครวญถึงนอง
นองลืมหรือยัง
น้ำตานาค
เนื้อคูอยูไหน
เสียงขลุยเรียกนาง
กลอมนางนอน
อยากรูใจเธอ
รักแลงเดือนหา
หนาวลมที่เรณู
ตะวันรอนที่หนองหาน
ลานรักลั่นทม
ทุงสานสะเทือน
แลงน้ำใจ
อยามาคิดถึงฉันเลย
รอยรักในอารมณ
มนตเมืองเหนือ
เทพธิดาหลงฟา
จูบมัดจำ
รักจนขาดใจ
เธอรูหรือเปลา
เดือนจา
น้ำคางเดือนหก
เขมรไลควาย
บานนอยหลังนี้
แดคนชื่อเจี๊ยบ
หยาดน้ำคาง หยดน้ำตา
หลบเดือน

สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

ยืนใจลอยคอยแฟน
เธอจะอยูคอยใคร
ถึงเธอผูเปนดวงใจ
รักจนหลง
นักโทษรัก
สายัณหขายใจ
เธอมีของดี
เริ่มตนกันใหม
อยาลืมตัว
ขาดกุศล
ผมยังรอคุณ
ชูทางใจ
รักเงินหรือใจ
ธารกั้นรัก
นาคกำพรา
ความผิดที่ฉันจน
ความรักเหมือนยาขม
ทุงรางนางลืม
ตัวไกลใจเหงา
รักเกอ
แฟนใคร
บานใกลเรือนเคียง
แฟนเดิม
ตะวันลับฟา
รักที่ถูกลืม
นางไพร
น้ำตาไอกอง
รักจริงหรือเปลา
ไกจา
หนึ่งปที่ทรมาน

สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา 
สายัณห สัญญา 
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา 
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

รักนอยๆขอใหนานๆ
วันเสารวันเศรา
วันทรมาน
มรสุมหัวใจ
ดอกฟาจา
ของขวัญกำนัลเธอ
รักเขาขางเดียว
ไมลืมความหลัง
สัจจะของคนซื่อ
ฉันยังคอย
คนงามที่รัก
กลับเถิดเรียมจา
เก็บเงินแตงงาน
อยาหลงบางกอก
ซังคนหลายใจ
ไทยดำรำพัน
บานนาสัญญารัก
รักกลางจันทร
คนดีของแม
ฝากเพลงลอยลม
มะเร็งในอารมณ
ขาวราย
อนิจจา
เหมาะกันสมกัน
สงสารแฟนเกา
บัวตูมบัวบาน
น้ำตาลาไทร
จำใจจาก
กระทอมทองกวาว
เมียจา

สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

พอมายตามเมีย
ไพรอำพราง
หลานรักวัยรุน
คืนอำลา
วันสุดทาย
มาลัยดอกรัก
น้ำนิ่งไหลลึก
ลูกสาวใครหนอ
น้ำตาลกนแกว
ดาวจรัสแสง
โสนนอยเรือนงาม
แอบมอง
สัญญาเมื่อสายัณห
ทหารบกพายรัก
จูบมัดจำ
ฟาหมนพี่หมอง
นาคอนาถา
ขอตายที่สวนแตง
หนุมชาวไร
จดหมายจากแนวหนา
ขาดคนหุงขาว
จักรยานคนจน
ทหารเรือมาแลว
โชคดีที่รัก
รักแมหมาย
30 ยังแจว
เด็กมันยั่ว
เด็กเอาะๆ
เมียไมมาเมียไมมี
ครูประชาบาล

สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สายัณห สัญญา
สัญญา พรนารายณ
สัญญา พรนารายณ
สัญญา พรนารายณ
สัญญา พรนารายณ
สัญญา พรนารายณ
สัญญา พรนารายณ
สัญญา พรนารายณ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

รักเผื่อเลือก
เผลอใจรัก
พี่ไมมีแฟน
เปล่ียนพ.ศ.(ใหม)เปล่ียนใจหรือยัง
กอดเขาใจลอย
หัวใจไรรัก
ฝากใจไวที่อีสาน
รักเกาที่บานเกิด
พี่มีแตให
คนใจดำ
กิ้งกาไดทอง
ออนจันทร
จันทรออน
พายงัด
ผูชายพายเรือ
คนงามลืมดามเคียว
คนงามลืมงาย
เสียงซอสั่งสาว
เสียงซอเกี้ยวสาว
จำอายไดบนาง
จูบไมหวาน
รอทั้งป
บัวหลวงบึงพลาญ
แมคาเมืองนนท
อางทองรองไห
บ. ข. ส. รอรัก
เทพีลืมทุง
นางในดวงใจ
เทพีเชียงใหม
สาวอยูบานได

ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ยอดรัก สลักใจ
ศรชัย เมฆวิเชียร
ผองศรี วรนุช
ศรชัย เมฆวิเชียร
ผองศรี วรนุช
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรชัย เมฆวิเชียร
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

ลองโขงคืนเพ็ญ
หยิกแกมหยอก
ขาวไมมีขาย
น้ำตาไอหนุม
พรุงนี้พี่จะแตงงาน
คนนั่งหัวคันนา
อุมลูกตามเมีย
ขาวบริสุทธิ์
รักทรมาน
ไอหนุมบานทุง
พี่ทำนาไร
สิ้นหวังนงคราญ
ดื่มเพื่อลืมเธอ
ฝนตกน้ำนอง
อยาสอยดอกหญา
บัวราบัวโรย
ลาแลวอยุธยา
ตามหาพิมพพรรณ
แกลงหยอก
ผาหัวใจ
อยารักเขาเลย
กาใฝหงส
นกเขาเหมือนขา
โชคดีครับแฟน
หนุมนาสั่งนอง
คนเอยคน
เปลี่ยวใจในกรุง
ฟงพี่หนอย
รักจริงแตปาก
ไอดิ่นกลิ่นสาว

ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ

37



เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

ใจจะขาด
เขาเวรรอ
อภัยใหเรียม
มอเตอรไซคทำหลน
ไอหวังตายแน
รักมาหาป
เสียน้ำตาที่คาเฟ
รักจางที่บางปะกง
บอกรักฝากใจ
ศาลรักหลักเมือง
โอ..ชาวนา
เราคนจน
ขวัญใจชาวนา
หนาอยางเธอจะรักใครจริง
ขาดอยเพียงดิน
ขออยูดวยคน
น้ำตาไหลนอง
คนรอยใจ
รอธารน้ำใจ
แมรอยชั่ง
แมพวงมาลัย
ลอยกระทงเสี่ยงรัก
ตามองใจ
คนจนอยางพี่
ไมพบหนาที่สถานี
คิดดูดีๆ
ตามใจหนามน
ลูกเขยคนดี
สิบลอรอรัก
หญิงไทยคลายผา

ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
ศรเพชร ศรสุพรรณ
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

ฝงใจที่ชัยนาท
แหมมสมตำ
สาวงามพิจิตร
รักนองพร
ทหารพิการรัก
จดหมายจากแม
รองเพลงเพื่อแม
ไอหนุมทุงกระโจมทอง
คนกลอมโลก
ไอหนุมรถซุง
กอดแกจน
คนจนเจาเกา
ไอหนุมสุพรรณ
ช้ำรักจากเมืองยาโม
เห็นหนาก็รัก
คนสวย ป.4 
ขาวตั้งทองนองตั้งครรภ
เสริมสวยรวยรัก
นองนางบานนา
ยังรักยังอาลัย
เทพธิดาชาวไร
มนตรักลูกทุง
รอยรักรอยมลทิน
ไอหนุมตังเก
หนาวใจชายแดน
สำรวยลืมคำ
อางทองระทม
มนตรักจากใจ
คอยนาง
สาวเรณู

สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
สดใส รุงโพธิ์ทอง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
เสรี รุงสวาง
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

กอดรูปจูบหมอน
ธรรมชาติแกลง
เพียงดิน
มนตรักแมน้ำมูล
อาลัย
หิ้วกระเปา
แหขันหมาก
รักสาวเสื้อลาย
จับตัวตีตราจอง
แฟนจาอยูไหน
แฟนเราเขาดัง
หนาวนอกรอนใน
ไอทุยลุยทุง
สามเณรกำพรา
คิดดูใหดี
มวยแกมแดง
รองไหกับเดือน
น้ำตาชายเหนือ 
ไรทองผูกขอมือ
จดหมายหลายใจ
หนุมนาคานอย
ไถหักรักหาง
ขายนาซื้อนาง
หนุมภาคกลาง
รองไหใกลเรือนหอ
ไผครวญรัก
ช้ำรักมหาชัย
น้ำตาชายเหนือ ภาค2
พายเศรษฐี
เสียดายนาง

ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
ไพรวัลย ลูกเพชร
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
แสงสุรีย รุงโรจน
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

หวงนอง
นัดพบที่สวนสามพราน
นับวันคอย
ชาวเรือฝากรัก
อธิษฐานวันลอยกระทง
ถูกชิงรัก
รักขามคลอง
ฉันทนาที่รัก
ฉันทนาใจดำ
สาวอุดรใจดำ
อดีตรักสาวโรงทอ
โชคดีนองแดง
รักคนใสแวน
ลูกสาวเจาพอ
เชิ๊บ เชิ๊บ
พบกันที่เกา
จดหมายเปนหมัน
คนรอยเอ็ด
ไกลบาน
รักอันตราย
แดดรมลมตก
เกิดมาจน
โอ..แมปง
เมามายา
น้ำชีแหงความหลัง
คนแสนงอน
ลมจาลม
ทหารลาแฟน
คนขี่หลังควาย
น้ำในคลอง

คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
คัมภีร แสงทอง
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
รักชาติ ศิริชัย
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
ขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด
รอยเอ็ด เพชรสยาม
รอยเอ็ด เพชรสยาม
รอยเอ็ด เพชรสยาม
รอยเอ็ด เพชรสยาม
ดาว บานดอน
ดาว บานดอน
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

รักจริงๆ ตาหวาน
ดวน บ.ข.ส.
ลูกทุงคนยาก
แครดวยหรือนอง
คืนลาอาลัย
ออกพรรษาที่เชียงคาน
ดอกออริมโขง
ทิ้งใจไวเมืองเลย
ดอกจานบาน
รักเหลือเดน
แตงงานกันเดอ
ดื่มเหลาเผากลุม
ฟารองที่หนองหาน
หนุนขอนตางแขน
ฮักสาวขอนแกน
หนุมหมอแคน
ลากอนบานดอน
ขาวเหนียวติดมือ
ตุงหนิง
ตุกติ๊ก
ฮักสาวลาวพราน
เขียนจดหมายสงมา
เซิ้งสวิง
รักแกบน
คุณนายนักมวย
หนุมธนบุรี
คิดถึงจังเลย
รอนางที่ริมโขง
คอยนองทั้งคืน
เสียงกูหานาง

ดาว บานดอน
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
สนธิ สมมาตร
พนม นพพร
พนม นพพร
นันทวัน สมสมร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
พนม นพพร
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ 
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870

หนุมนานอนหนาว
เสียวหัวใจ
กลอกกลิ้งเหมือนลิง
ขอใจหญิง
สาวอีสานหวานใจ
หนุมขี้อาย
ปลอบนาง
ขันหมากตะลุง
โธ..ช้ำจริงเรา
เพราะพี่จน
คืนนี้ไมมีเธอ
คิดถึงคนใจดำ
สายใจไทย
ลูกคนไทย
มะดันมะแดง
อำนาจใบแดง
ไอหนุมกอสราง
หัวใจแกงเลียง
ชวนนองไปไถนา
คนบานเดียวกัน
ตะวันแดงแทงใจ
เศรษฐีบี้
อยูกรุงยุงใจ
คนเผาถาน
รักเกาเขาลืม
วอนพอกลับใจ
รักที่เทาไหร
ไมเสียใจ
ไปจนได
พี่ไมกลัว

นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
นพพร เมืองสุพรรณ
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
มนตรัก ขวัญโพธิ์ไทย
หนุม เมืองไพร
หนุม เมืองไพร
หนุม เมืองไพร
หนุม เมืองไพร
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

ยายบาน
คนสวยคบไมได
จะไปก็ไป
ธาตุแทของเธอ
โอ..อีสาน
ขอน้ำทำนา
ไหนวาสงสาร
อยากไดเธอ
บฮักบตวย
ชักจะรักเธอนิดๆ
ใชแลวซิ
ทาสความรัก
หัวใจเดินได
ชัยภูมิบานพี่
อดีตรักฝงใจ
อาตี๋สักมังกร
ขาวสดๆ
คนโคราช
ลุงดีขี้เมา
คนบายอ
ดับเบิ้ลมั่ว
ตาแปะฝน
ตาทุยโกหก
เมียนานาชาติ
มนตรักบานไร
รักเธอเทาชาง
จดหมายบรรยายรัก
ชมทุง
ซากรักบึงพระราม
ความรักเหมือนเกมกีฬา

หนุม เมืองไพร
หนุม เมืองไพร
หนุม เมืองไพร
เสมา ทองคำ
เสมา ทองคำ
เสมา ทองคำ
เสมา ทองคำ
เสมา ทองคำ
เสมา ทองคำ
เสมา ทองคำ
พรสวรรค ลูกพรหม
พรสวรรค ลูกพรหม
พรสวรรค ลูกพรหม
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช

44



เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930

หอมกลิ่นสะเลเต
เมียคนเดียวไมพอ
บานนาขารัก
บัวกลางบึง
กลิ่นนางบานนา
กลิ่นพิกุล
ผูแพ
หลอกใหช้ำ
สุดเอื้อม
สิ้นรักใจลวง
ขาวเหลือเกลือแพง
น้ำตานางโลม
เศรษฐีในใจ
ลาสาวโพธาราม
หนองนองปลาชุม
บุญพี่นอย
ฝนฉ่ำฟา
เจ็ดวันที่ฉันรอ
ลูกผูชายชื่อไอแผน
คนจนคนยาก
เหม็นสาบคนจน
โชเฟอรครวญ
สงแอวเรียนราม
ฝนจางนางหาย
ลูกทุง ป.4
แมดอกกระถินเดิมบาง
พอมายครวญ
หวงบานวังทอง
รอดวง
คนเหมือนกัน

โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
โรม ศรีธรรมราช
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
รุง โพธาราม
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
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 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

ใจใฝสูง
ฝนถึงพี่หนอย
อยามาทำตาเยิ้ม
อยากดูใจออย
ตบใหตาย
คนใตรักคนใต
ขึ้นชื่อวาชาย
รักสาวทุงกุลา
หนุมอวนลาก
เสียใจ
เสียงครวญจากหมอแคน
ยาวไปเลย
สาวดิสโก
อยากลองของดี
หนุมใตเตือนสาว
ของดีๆทั้งนั้น
เหมือนกันแหละ
ลูกจางอยางเรา
วาสนาชาวดิน
อกหนุมอกสาว
รอวันเธอวาง
นองวางทุกวัน
ตอไมที่ตายแลว
คำวอนกอนลา
น้ำกรดแชเย็น
น้ำคางเดือนหก
เทพธิดาเทวี
สาวมอญคนสวย
มอง
ฝนตกรถติด

ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ศรเทพ ศรทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ฉัตรทอง มงคลทอง
ดุสิต ดุริยะศักดิ์
ดุสิต ดุริยะศักดิ์
ดุสิต ดุริยะศักดิ์
รังษี เสรีชัย
ศิรินทรา นิยากร
รังษี เสรีชัย
รังษี เสรีชัย
รังษี เสรีชัย
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรชัย สมบัติเจริญ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

หงสปกหัก
มวยเกี๊ยะ
ขโมยควาย
เหลาจา
เหลาจู
เมาลูกเดียว
ซุปเปอรเมา
ขี้เมาไรเทียมทาน
แวนวิเศษ
ด.จ.ป
ผัวแก เมียสาว
ผัวเล็ก ผัวใหญ
รักสาวปตตานี
ทนไมไหว
จำนำเถอะนะ
ชายไรโบสถ
ทุงราง
ลูกทุงเสียงทอง
ธรรมชาติบานนา
หนุมนักเพลง
ประกายเดือน
หนุมนอยคอยคู
เมื่อฉันขาดเธอ
วาสนาเจาลอย
สัปเหรอ
น้ำมันแพง
แมนบ (ขอยเวาแมนบ)
โอย มันบแน
ดวนสองแถว
บาๆ บวมๆ

สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุรชัย สมบัติเจริญ
สุชาติ เทียนทอง
หฤทัย หิรัญญา
สุชาติ เทียนทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุชาติ เทียนทอง
สุริยา ชินพันธ
สุริยา ชินพันธ
สุริยา ชินพันธ
ขวัญทุง เมืองทอง
ขวัญทุง เมืองทอง
เพชร พนมรุง
เพชร พนมรุง
เพชร พนมรุง
เพชร พนมรุง
เพชร พนมรุง
เพชร พนมรุง
รังษี บริสุทธิ์
ประจวบ จำปาทอง
สรวง สันติ
สรวง สันติ
สรวง สันติ
สรวง สันติ
สรวง สันติ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

ภูเก็ต
รักกับคนรถ
กะลอนไทยแลนด
ปนบมีลูก
เจ็บแทนอ
บนแกกลุม
บเปนหยังดอก
เวียงจันทรเวียงใจ
คิดถึงพี่ไหม
เพื่อนใจนักเพลง
ดาวเหนือ
ยิ้มแปน
บางกอกเมืองแกว
ดวงใจพอ
กระทอมปลายนา
ขอใหรักกันเหมือนเดิม
ไมนึกเลย
ไมแนไมแชแปง
ตัวใคร ตัวมัน
โธเอย...แมคุณ
อีสานลืมถิ่น
รักทหารดีกวา
สวรรคบานนา
แสบหัวใจ
แสบจริงพี่
โสน สะเดา
เสือพบสิงห
หัวเราะหลายแบบ
หัวเราะชอบใจ
รองไหหลายอยาง

สรวง สันติ
กอง กาจกำแหง
กอง กาจกำแหง
สมัย ออนวงศ
สมัย+กานท
สมัย ออนวงศ
สมัย+กานท
สมัย ออนวงศ
ทิว สุโขทัย
ทิว สุโขทัย
ทิว สุโขทัย
พจน พนาวัน
ชัยณรงค บุญนะโชติ
พีระ ตรีบุปผา
พีระ / อุรา ศุภอัปสร
วันพุธ โพธาราม
โพธิ์ ผิวงาม
แดง แดนทอง
แดง แดนทอง
แดง แดนทอง
รังสรรค จิระสุข
รังสรรค จิระสุข
ประจวบ-วิภารัตน
พรชัย สรอยเพชร
ธิดา แสงมณี
พยงค + ศรีสอางค
พยงค + ศรีสอางค +สุโชติ
พยงค มุกดา
พยงค + ศรีสอางค
พยงค มุกดา
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 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

องคุลีมาลย
ลูกทุงก็มีหัวใจ
บัวตูม บัวบาน
จำใจจาก
เมียจา
ดาวลูกไก ตอน 1
ดาวลูกไก ตอน 2
ลองใต
ใจนางเหมือนทางรถ
นิ่งเสียเถิด
เกี่ยวขาว
อดีตรักเดือนสิบสอง
น้ำตาลกนแกว
รอยไถแปร
โสนนอยเรือนงาม
แกงคอย
ดาวจรัสแสง
อยาหลงบางกอก
อนิจจา
ลั่นทม
สัจจะของชาวนา
รักพี่จงหนีพอ
ขันหมากมาแลว
โปยเซียนเสี่ยงทาย
จำไดไหมนอง
บานนาหนาน้ำ
เสียงขลุยบานนา
รักแลงเดือนหา
บุพเพสันนิวาส
แมคาตาคม

สุมิตร สัจจเทพ
พร ภิรมย
พร ภิรมย
พร ภิรมย
พร ภิรมย
พร ภิรมย
พร ภิรมย
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชัยชนะ บุญนะโชติ
กาน แกวสุพรรณ
กาน แกวสุพรรณ
กาน แกวสุพรรณ
กาน แกวสุพรรณ
กาน แกวสุพรรณ
โฆษิต นพคุณ
โฆษิต นพคุณ
โฆษิต นพคุณ
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ศรศรี คีรีพันธ
ศรศรี คีรีพันธ
ศรศรี คีรีพันธ
ศรศรี คีรีพันธ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

พอหรือยัง
สมศรี 1992
แท็กซี่กับนางโลม
ชางทองรองไห
ทำใหรักทำไม
หนุมสุรินทรรักสาวสุราษฎร
เราหรือคือทางผาน
ขอใหมีเธอ
คอยนองที่หนองหาร
ทางรักทางรถ
ทุงดอกจาน
กระทงหลงทาง
ไมธรรมดา
องคเดียวในโลก
ขอเปนพระเอกในหัวใจเธอ
นกขมิ้น
รอนางกลับระนอง
รางรถไฟสายเกา
นอนกับพอ
แกวรอพี่
แกวมาเกอ
ความรักเหมือนยาขม
สาวรอยเอ็ด
คนคูควาย 
น้ำใจคำแกว
ดวงจันทรไมมี
พอไมยอม
รักไมอันตราย
สงสารคุณนา
อกสาวเหนือสะอื้น

ศรศรี คีรีพันธ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
ยิ่งยง ยอดบัวงาม
เอ พจนา
เอ พจนา
เอ พจนา
เอ พจนา
เอ พจนา
ไชยา มิตรชัย
ไชยา มิตรชัย
ไชยา มิตรชัย
กุง สุธิราช
กุง สุธิราช
เอกชัย ศรีวิชัย
เอกชัย ศรีวิชัย
เอกชัย ศรีวิชัย
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
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 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

น้ำตาไหลซึม
นักรองบานนอก
มายขันหมาก
ตะวันลับฟา
ทุงนางคอย
สาวเพชรบุรี
สาวบีเอ็ม
เสียสาวเมื่ออยู ม.ศ.
ใครมีปนเถื่อน
สาวนาสั่งแฟน
นอนฟงเครื่องไฟ
นัดพบหนาอำเภอ
ดาวเรืองดาวโรย
บทเรียนราคาแพง
รักหนอยนะ
ฉันทนาตอบรัก
สงขาวถึงทิดมั่น
ผูชายในฝน
คนดังลืมหลังควาย
อื้อฮื้อ..หลอจัง
กระแซะ...เขามาซิ
แฟนพุมพวง
คิดแลวกลุม
น้ำตาหางเครื่อง
สุดแคนแสนรัก
ดวงตาดวงใจ
ขุดดินแชง
ตัวไกลใจเหงา
ความรักเหมือนยาขม
มือที่สาม

พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
พุมพวง ดวงจันทร
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา

51



เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

ทุงนางคอย
นางไพร
แฟนใคร
ไมมีวัน
รักที่ถูกลืม
บานใกลเรือนเคียง
รักเกอ
แฟนเดิม
รักจริงหรือเปลา
ที่รักเรารักกันไมได
คอยวันเธอใจเดียว
น้ำตาคนชั่ว
แววเสียงซึง
แคนลำโขง
สวรรคบานนา
เรียมสะอื้น
ที่รักฉันยอมเสียสละ
สาวครวญจากสวนแตง
สัญญารักปากชอง
รักคนที่เขารักเราดีกวา
หาปที่เธอลืม
วอนหนุมกลับนา
อนุสรณดอนเจดีย
บารหัวใจ
ฝากดิน
นองเปนคนรักที่เทาไหร
สาริกาคืนถิ่น
คนสุดทาย
นางกลางเมือง
ภูเก็ต

แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
แวว มยุรา
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
เรียม ดารานอย
น้ำออย พรวิเชียร
น้ำออย พรวิเชียร
น้ำออย พรวิเชียร
น้ำออย พรวิเชียร
น้ำออย พรวิเชียร
น้ำออย พรวิเชียร
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
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 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170

อาบน้ำตา
ใจเพชฌฆาต
ปญหาหัวใจ
นอยใจรัก
รักลาอยาเศรา
บานนาคอยพี่
พายเรือแกเกี้ยว
น้ำตาเมียหลวง
ดวนพิศวาส
ไหนวาไมลืม
แมพิมพของชาติ
ชางรายเหลือ
แนแลวหรือ
ขุนลำโขง
สายสวาทยังไมสิ้น
วอนลมฝากรัก
ยมบาลเจาขา
คนเหมือนกัน
รักคนแกดีกวา
รูปหลอถมไป
สาวนาคอยคู
ไมนาโกหก
คนชางพูด
จะรักใครดี
เจาน้ำตา
ฝนซาฟาใส
ลูกสาวกำนัน
คิดถึงอาสาสมัคร
อยามาหลอกฉัน
สวรรคบนดิน

ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
ผองศรี วรนุช
วงจันทร ไพโรจน
วงจันทร ไพโรจน
วงจันทร ไพโรจน
วงจันทร ไพโรจน
วงจันทร ไพโรจน
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
บุปผา สายชล
ยุพิน แพรทอง
ยุพิน แพรทอง
ยุพิน แพรทอง
ยุพิน แพรทอง
ยุพิน แพรทอง
ยุพิน แพรทอง
ยุพิน แพรทอง
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

สายน้ำสายสะอื้น
กลับบานนา
ขอใหรักฉันเหมือนเหลา
แสนเมา
ออนนอกแข็งใน
คนดื้อ
เขาๆ ออกๆ
คิดฮอดจังเลย
นี่หรือฮักจริง
ธรรมชาติเมืองสุข
บุปผาลากอน
ชะตาอาภัพ
สาวโพนโฮง
กอนจาก
หนาวหมอก
บานแมว
หลวงพระบางเมืองงาม
สิ้นสียงจากไป
น้ำฝนเดือนเจ็ด
เมืองไทยนี้ดี
โอย...เจ็บ
บานสาวโสด
จายตลาด
ตายเสียก็ดี
เซาๆ อยาเวาหลาย
เขารูกันตั้งนานแลวหละลุง
เมื่อยหนา
มือปนสาว
มาซิมารักกัน
สะบัดรอนสะบัดหนาว

เตือนใจ บุญพระรักษา
เตือนใจ บุญพระรักษา
เตือนใจ บุญพระรักษา
เตือนใจ บุญพระรักษา
เตือนใจ บุญพระรักษา
เตือนใจ บุญพระรักษา
เตือนใจ บุญพระรักษา
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
ก.วิเสส
นางสาวมะลิวัลย
นางสาวมะลิวัลย
เรณู ศิลปโนทัย
อุรา ศุภอัปสร
กิ่งดาว จันทรสวัสดิ์
กิ่งดาว จันทรสวัสดิ์
กิ่งดาว จันทรสวัสดิ์
กิ่งดาว จันทรสวัสดิ์
กิ่งดาว จันทรสวัสดิ์
แสงเดือน เปรื่องสุวรรณ
วิภารัตน เปรื่องสุวรรณ
วิภารัตน เปรื่องสุวรรณ
วิภารัตน เปรื่องสุวรรณ
วิภารัตน เปรื่องสุวรรณ
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เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230

สาวมูเซอรครวญ
สัมพันธรักนักเพลง
จำกันบไดกา
ขอยเวาแมนบ
เวากันบได
นอยๆหนอยโก
ฮวย...ฮิปป
รูวาเขาหลอก
จะขอก็รีบขอ
อยากฟงซ้ำ
ทาแปงรอ
สุดทายที่กรุงเทพฯ
นางบังเงา
หัวใจถวายวัด
รอยแผลเปน
เขตปลอดคนลวง
ยอมจนขางเธอ
คนเริ่มมีความรัก
รักแลวตองเศรา
กลับไปถามเมีย
ขอโทษไมเจตนา
ดอกไมกับกอนอิฐ
วานนี้รัก วันนี้ลืม
สาวสันกำแพง
น้ำตาในสายฝน
ลานเท
สาวบานแพน
ฝนหนาวสาวครวญ
นานน้ำคืนเพ็ญ
กระทอมไพรวัลย

นวลละออง รุงเพชร
ชัยชนะ - ผองศรี
นันทิดา แกวบัวสาย
นันทิดา แกวบัวสาย
นันทิดา แกวบัวสาย
นันทิดา แกวบัวสาย
นันทิดา แกวบัวสาย
ศิรินทรา นิยากร
ศิรินทรา นิยากร
ศิรินทรา นิยากร
ศิรินทรา นิยากร
สุนารี ราชสีมา
สุนารี ราชสีมา
สุนารี ราชสีมา
คัทลียา มารศรี
คัทลียา มารศรี
คัทลียา มารศรี
คัทลียา มารศรี
คัทลียา มารศรี
พรพรรณ วนา
พรพรรณ วนา
พรพรรณ วนา
พรพรรณ วนา
พรพรรณ วนา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

สันปาตอง
อยามาคิดถึงฉันเลย
ช้ำรัก
ลืมรักบานนา
คิดถึงถิ่นเหนือ
อีสานที่รัก
เสนหา
ดาว
ไกลนอง
รางวัลของพระเจา
รางวัลชีวิต
ระฆังใจ
ไมมีเสียงเรียกจากใจ
ดอยสุเทพ
กวาจะถึงวันนั้น
ศรัทธารัก 
เธอก็รู 
เพื่อเธอที่รัก
สาวชาวตะวันออก
อีสานที่รัก
ตางคนตางไป
จากกันนานแลว
คีรีบูนบิน
ดาวลอย
เสียดาย
ครวญ
แมกลอง
บานเรา
เพียงคำเดียว
ผมคงไมเลว

พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
พลอยระยา
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290

เยยฟาทาดิน
คืนนี้พี่คอยเจา
มนตรักในฤดูรอน
วิญญาณในภาพถาย
จงรัก
ขาดฉันแลวเธอจะรูสึก
น้ำตารวงหลังพวงมาลัย
ขออภัย
รักซอนรัก
หัวใจรอยรัก
ทำไมตองเปนเรา
ไมมีหัวใจจะใหเฉือน
ศักดินากับยาจก
ชองวางระหวางเรา
ความเศรา
ผมบอกวารัก
อวยพรวันเกิด
เหตุการณนั้นเศรา
ไชโยสุดทาย
ผมถูกใสราย
โอ..รัก
ไรคู
ไมนึกไมคิด
อยากใหแมโขงมันไหลขึ้น
ฉัน...วันนี้
เตรียมการณรัก
ปนดินใหเปนดาว
เรื่องที่แลวเธอจงอภัย
เหมือนคนละฟากฟา
เหมือนพี่ไมมีสิทธิ์

สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
สุเทพ วงศกำแหง
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ขาดการติดตอ
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
ลืมไมลง
รอยรัก รอยเล็บ
ดวงใจในฝน
ดอกฟาในมือโจร
เด็ดดอกรัก
อาลัยรัก
น้ำตาแสงไต
กวานพะเยา
ลานเท
ผูชนะสิบทิศ
ลำน้ำพอง
สาวน้ำพองสะอื้น
จาวหัวใจ
มารหัวใจ
หนองหารวิมานราง
ยามรัก
ธาราระทม
สุดคะนึง
สุริยาอาลัย
ยามชัง
วันคอย
ไมรัก ไมวา
รอน้ำทิพยชโลมใจ
โลกวันนี้สำหรับฉัน
ลืมรักบานนา
ผิดทางรัก
จากเธอที่หนองประจักษ
เสนหยะลา

ธานินทร อินทรเทพ
ธานินทร อินทรเทพ
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
ชรินทร นันทนาคร
หยาด นภาลัย
ดาวใจ ไพจิตร
หยาด นภาลัย
หยาด นภาลัย
หยาด นภาลัย
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
มนูญ เทพประทาน
มนูญ เทพประทาน
มนูญ เทพประทาน
มนูญ เทพประทาน
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350

คนไกลบาน
ฐานันดรรัก
ชายคาหัวใจ
อุบัติเหตุนอกเสนทาง
รักเหมือนเหล็กไหล
หนึ่งใจสองรัก
นานเทาไหรก็จะรอ
เชียงรายรำลึก
พะเยารอเธอ
รอยชู
รักพี่มีบาป
กำแพงประเพณี
คนรักหาย
หวงหาอาวรณ
ไฟหลายเชื้อ
ราคาความคิดถึง
ลาแลวปาซาง
ดวงใจอยาครวญ
ทรายใตถุนตึก
สายัณหรัญจวน
คาน้ำนม
แมศรีเรือน
ตารางดวงใจ
เสียงกระซิบสั่ง
กลิ่นโคลนสาบควาย
โลกนี้คือละคร
ขวัญใจคนจน
ทางสายเปลี่ยว
น้ำใจนองนาง
ราชินีบานนา

ชรัมภ เทพชัย
ชรัมภ เทพชัย
ชรัมภ เทพชัย
ชรัมภ เทพชัย
ชรัมภ เทพชัย
ชรัมภ เทพชัย
ชรัมภ เทพชัย
สุริยัน บุญยศ
สุริยัน บุญยศ
สุริยัน บุญยศ
สุริยัน บุญยศ
อาณัติ พุทธมาศ
อาณัติ พุทธมาศ
อาณัติ พุทธมาศ
อาณัติ พุทธมาศ
นิทัศน ละอองศรี
นิทัศน ละอองศรี
สรรชัย โกรานนท
สรรชัย โกรานนท
ทรงชัย วรรณพงษ
ชาญ เย็นแข
ชาญ เย็นแข
ชาญ เย็นแข
ชาญ เย็นแข
ชาญ เย็นแข
ปรีชา บุญญเกียรติ
ปรีชา บุญญเกียรติ
ปรีชา บุญญเกียรติ
ปรีชา บุญญเกียรติ
ปรีชา บุญญเกียรติ
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380

ชั่วนิจนิรันดร
คอย
ดังดวงใจ
เหมือนไมเคย
ถึงแมพี่จะขี้เมา
ปองดอกฟา
เดนใจ
หนีรักลวง
ผูครองรัก
ไมขยี้รัก
ทาสความรัก
เหลือเพียงรอย
ไมอยากสบตา
ฉันเปนของเธอ
พรหมลิขิต
บุหลันดั้นเมฆ
ลีลาศ
ลาแลวลำปาง
รักคุณเขาแลว
นางรอง
หนึ่งนอยปอยผม
ลาทีปากน้ำ
ทรัพยทรวง
ใบไมรวง
คูทาส
หวงรัก
พนันรัก
พรานเบ็ด
แดนดอกเอื้อง
เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง

นริศ อารีย
นริศ อารีย
นริศ อารีย
นริศ อารีย
นริศ อารีย
อุดม เขียนเอี่ยม
ยรรยงค เสลานนท
ยรรยงค เสลานนท
บำรุง อ.นอมพันธุ
บำรุง อ.นอมพันธุ
สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ
อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ธรรมรัตน นวะมะรัตน
ธรรมรัตน นวะมะรัตน
นพดฬ ชาวไรเงิน
นพดฬ ชาวไรเงิน
สามารถ บริบูรณเวช
สามารถ บริบูรณเวช
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
กุง กิตติคุณ
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410

คอยพี่
แฟนซีชีวิต
สตรีที่โลกลืม
กอนสิ้นแสงจันทร
ดอกไมในมือคุณ
แมสอดสะอื้น
ลืมแลวหรือ
ดอกฟารวง
ในมือมาร
เพชรบุรี
ออมอกคุณ
ธรณีพิลาป
คุณรักฉันนอย
ดอกเอื้องดอย
ลูกจานิทราเถิด
บุพเพสันนิวาส
เธอคือดวงใจ
คนหนาเดิม
ชางเขาเถิดนะหัวใจ
เพื่อเธอฉันทนได
ชีวิตคนเศรา
ฝงหัวใจ
ลอยคอ รอคอย
น้ำใจชาวเหนือ
รางวัลของพระเจา
แลวเราจะรักกันไดอยางไร
ขวัญใจนักเรียน
ไดโปรดเถิดที่รัก
รักเธอไมถึงบาท
นานเกินรอ

รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
รุงฤดี แพงผองใส
บุษยา รังสี
บุษยา รังสี
บุษยา รังสี
บุษยา รังสี
สวลี ผกาพันธุ
สวลี ผกาพันธุ
สวลี ผกาพันธุ
สวลี ผกาพันธุ
สวลี ผกาพันธุ
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

เศษเนื้อขางเขียง
ถาวันนี้ยังมีเขาอยู
แรมพิศวาส
อดเปรี้ยวไวกินหวาน
ถาหัวใจฉันมีปก
หลักไมเลื้อย
กาลเวลา
คิดถึงถิ่นเหนือ
สายรักสายใต
รักริษยา
วังบัวบาน
ไมเคยคิดเลย
หนึ่งหญิงสองชาย
นานเทาไหรก็จะรอ
เจ็บอีกแลวหัวใจ
ดาว
เหตุการณนั้นเศรา
คนจะรักกัน
แมสาย
ไมรักพี่แลวจะรักใคร
แอบรัก
วิมานทะลาย
จูบฉันแลวตายเสียซิ
รักกันวันละสองเวลา
รักเอย
รักที่เลือกไมได
รักขามขอบฟา
ชั่วฟาดินสลาย
ชีวิตบัดซบ
นิวรณสวาท

สวลี ผกาพันธุ
สวลี ผกาพันธุ
รวงทอง ทองลั่นลม
รวงทอง ทองลั่นลม
จิตติมา เจือใจ
จิตติมา เจือใจ
จิตติมา เจือใจ
จินตนา สุขสถิตย
จินตนา สุขสถิตย
จินตนา สุขสถิตย
จินตนา สุขสถิตย
จินตนา สุขสถิตย
อุมาพร บัวพึ่ง
อุมาพร บัวพึ่ง
อุมาพร บัวพึ่ง
อุมาพร บัวพึ่ง
อุมาพร บัวพึ่ง
เพ็ญศรี พุมชูศรี
ศรีสุดา เริงใจ
ศรีสุดา เริงใจ
เพียงพิศ ศิริวิไล
เพียงพิศ ศิริวิไล
ลินจง บุนนากรินทร
ลินจง บุนนากรินทร
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
ชัชฎาภรณ รักษนาเวช 

62



เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470

เหมือนเด็ดดวงใจ
แมมูล
ฟาสูงแผนดินต่ำ
กินนรวอลทซ
ลำนำเจาพระยา
เสียงครวญจากเกาหลี
มารเมืองหลวง
โธ โปรดอยา
วอน
เสียแรงรัก
ฝนเกลียดฟาโกรธ
โปรดใหเสรีฉันเถิดที่รัก
คิดถึงพี่
ถารู...จะไมรัก
ขยี้รัก
เจาบุญทุม
คนหลอกลวง
จงรัก
ในฝน
คิดถึง
สั่งสกุณา
มานไทรยอย
เสนหา
ลมหวน
ผูแพรัก
คะนึงครวญ
สิ้นรัก สิ้นสุข
ทำไมทำฉันได
สวนเกิน
คืนทรมาน

ชัชฎาภรณ รักษนาเวช
เกศิณี วงศภักดี
เกศิณี วงศภักดี
ศรวณี โพธิเทศ
ศรวณี โพธิเทศ
สมศรี มวงศรเขียว
สมศรี มวงศรเขียว
สมศรี มวงศรเขียว
จิตราวดี จิตตเกษม
จิตราวดี จิตตเกษม
รังษิยา บรรณกร
รังษิยา บรรณกร
รุงตะวัน ณ นาน
รุงตะวัน ณ นาน
อุไรวรรณ ทรงงาม
พิมพใจ พรหมมาลี
พิมพใจ พรหมมาลี
ทิพยวรรณ ปนพิบาล
ทิพยวรรณ ปนพิบาล
ทิพยวรรณ ปนพิบาล
ทิพยวรรณ ปนพิบาล
ทิพยวรรณ ปนพิบาล
นัดดา วิยะกาญจน
นัดดา วิยะกาญจน
นัดดา วิยะกาญจน
นัดดา วิยะกาญจน
นัดดา วิยะกาญจน
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500

ยิ่งกวาการฆา
ยิ่งกวาฆาตรกร
นางฟาที่ถูกลืม
ฉันทนไมได
บุญเหลือเกิน
หัวใจกระดาษ
เหมือนใจโดนกรีด
รักนี้สีดำ
จำเลยรัก
คนหลายใจ
คิดถึงฉันบางคืนนี้
บานทรายทอง
สาว ตจว.
กุหลาบเวียงพิงค
อยูเพื่อลูก
ความรักไมรูจบ
ให
ไฟเสนหา
ชีวิตคนดำ
ขาวนอกนา
เกลียดคนสวย
สวรรคในอก นรกในใจ
พอแง แมงอน
มนตรักดอกคำใต
วิมานรักหวยแกว
เนื้อทองบานทุง
รัก
รักฉันนานๆ
เฝางอรัก
ออเซาะรัก

ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ดาวใจ ไพจิตร
ไพจิตร อักษรณรงค
ไพจิตร อักษรณรงค
ไพจิตร อักษรณรงค
ไพจิตร อักษรณรงค
ไพจิตร อักษรณรงค
ลัดดาวัลย ประวัติวงศ
ลัดดาวัลย ประวัติวงศ
วิภา จันทรกูล
วิภา จันทรกูล
วิภา จันทรกูล
ฉันทนา กิติยพันธ
ฉันทนา กิติยพันธ
ฉันทนา กิติยพันธ
มาริษา อมาตยกุล
สุเทพ + เพ็ญศรี
ชรินทร + ลินจง
นิทัศน+ศรีสุดา
ชรินทร + รวงทอง
ทนงศักดิ์ + เพ็ญศรี
ธานินทร + จินตนา
ทนงศักดิ์ + เพ็ญศรี
ชรัมภ + จินตนา
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

จำใจ จำจาก
สักขีแมปง
เจาพระยาราตรี
ขวัญเรียม
จันทรเจาขา
เกี่ยวรวงเกี่ยวรัก
กระทอมไพรวัลย
กระทอมฝน
ตอดตีตง
ขอบฟาเขาเขียว
หยิก ๆ หยอก ๆ 
จั๊กจี้ใจ
เปนไปไมได
ขาดเธอขาดใจ
ชั่วนิจนิรันดร
นกขมิ้น
เพลงรักทะเลใต
ทะเลเปยมรัก
ไปตามดวง
ชาวดง
รักกันหนอ
สกุณา
วนาสวรรค
หนาวเนื้อ
ยอดเยาวมาลย
หนึ่งดวงใจ
หัวใจเหิร
ระเริงชล
จูบฟาลาดิน
ทัศนาจร

ทนงศักดิ์ + จินตนา
ชรินทร + จิตนา
มาริษา + ธรรมรัตน
กุง + ไพจิตร
กุง + คัทลียา
สุเทพ / ผองศรี
สุเทพ วงศกำแหง
ผองศรี วรนุช
สุเทพ / ผองศรี
สุเทพ / ผองศรี
สุเทพ / ผองศรี
สุเทพ / ผองศรี
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา - วินัย
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
รองหมู
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
เศรษฐา ศิระฉายา
ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560

ทะเลไมเคยหลับ
ครองจักรวาล
ชื่นรัก
เริงรถไฟ
ไหนวาจะจำ
คอยนอง
ปดเทอม
สิ้นกลิ่นดิน
ชูทางใจ
ว.ค. รอรัก
ชำมะเลียง
บัวตอง
แมยอดรัก
หยาดเพชร
ความสาวไมสำคัญ
นางโลม
ดาวประดับใจ
สวรรคปด
ฉันจนใจ
รักยอกใจ
รักแสนเศรา
จีบ
ไมรักแกลงหลอก
เกาลานหยดน้ำตา
ไปโรงเรียนสาย
ยากยิ่งนัก
อธิษฐานรัก
รักเพียงเธอ
รักไมเปน
ออเซาะรัก

ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
วินัย พันธุรักษ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
ดอน สอนระเบียบ
วงชาตรี
วงชาตรี
วงชาตรี
วงชาตรี
วงชาตรี
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590

ภาษาเงิน
รักแลวรอหนอย
จะรักไมหนายจากเธอ
รักฉันนั้นเพื่อเธอ
รอยเทาบนผืนทราย
นางนวล
ความในใจ
ละอองแหงรัก
บัวนอยคอยคู
สวรรคในเรือเพลง
ภาพดวงใจ
ลมสวาท
เกิดมาพึ่งกัน
ไกฟา
นิราศนุช
ทาสรัก
คนธรรมพรำพึง
ลากอนความรัก
คนบวม
เลือกดูชิ
สิ่งที่พอใหมา
ไมมีที่วางสำหรับเรา
พบกันหนาสยามสแควร
โกหกหนาตาย
ตางคนตางไป
ทบทวน
คัดคาน
ไมไววางใจ
อยากจะลืม
ใจเราเอง

วงชาตรี
วงชาตรี
วงชาตรี
พิ้งแพนเตอร
พิ้งแพนเตอร
พิ้งแพนเตอร
พิ้งแพนเตอร
พิ้งแพนเตอร
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
แกรนดเอ็กช
อัสนี โชติกุล
อัสนี โชติกุล
อัสนี+วสันต
วสันต โชติกุล
วสันต โชติกุล
เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
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เพลงลูกกรุง

 รหัส                         รายชื�อเพลง                                         ศิลปิน                              

1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600

ช้ำ
หลงทาง
แหวนแลกใจ
รอวันเธอกลับ
ไมรักก็อยารัก
นาอายไหม
เอาความรักฉันคืนมา
กอดฉัน
ใหเวลาฉันบาง
เธอจะเลือกใคร

เทห อุเทน พรหมมินทร
เทห อุเทน พรหมมินทร
กอย พรพิมล ธรรมสาร
กอย พรพิมล ธรรมสาร
กอย พรพิมล ธรรมสาร
กอย พรพิมล ธรรมสาร
กอย พรพิมล ธรรมสาร
วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
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คูมือการใชงานและการรับประกัน
AMB - 176
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.

 
  1. เมื่อใชอุปกรณไฟฟาควรปฎิบัติตามขอควรระวังดานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอยูเสมอ 
  2. เด็กที่อายุ 8 ปขึ้นไป และผูที่มีภาวะบกพรองทางรางกายและจิตใจ สามารถใช
      วิทยุนี้ได หากไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใชอุปกรณอยางปลอดภัยและเขาใจถึง
      อันตรายที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
  3. เด็กอายุต่ำกวา 8 ป ไมควรใชงาน หรือซอมแซมวิทยุดวยตนเอง 
  4. วิทยุนี้เปนเพียงสิ่งใหความบันเทิง/ไมใชของเลน 
  5. หากวิทยุนี้ชำรุดหรือไดรับความเสียหาย,ควรใหชางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซอมเทานั้น 
      การซอมแซมที่ไมเหมาะสม อาจทำใหผูใชเสี่ยงภัยอันตรายได 
  6. เก็บวิทยุใหพนมือเด็ก 
  7. เก็บวิทยุใหหางจากความรอน หรือของมีคม ซึ่งอาจทำใหเกิดความเสียหาย 
  8. เก็บวิทยุใหหางจากแหลงความรอน, แสงแดดโดยตรง, ความชื้น, น้ำและของเหลว อื่น ๆ     
  9. เก็บวิทยุใหหางจากฝุนละออง ฯลฯ 
10. อยาแชวิทยุในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ 
11. ไมใชงานวิทยุเมื่อสัมผัสกับน้ำ, ความชื้นหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อปองกันไฟฟาช็อต 
     การระเบิดและ/หรือบาดเจ็บและสรางความเสียหายใหกับเครื่องเลนได 
12. อยาใชวิทยุนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว 
13. อยาเก็บวิทยุไวในที่รับแสงแดดโดยตรง หรือในสภาพความชื้นสูง 
14. อยาใสวัตถุใดๆ เขาไปในชองตางๆ ของเครื่องเลน 
15. อยาเลนเพลงในระดับเสียงที่ดังมากเกินไป อาจสงผลเสียหายตอการไดยิน 
     และ/หรืออุปกรณอาจเกิดความเสียหายขึ้น หากตองการทำความสะอาด 
     ควรถอดปลั๊กไฟกอน เพื่อความปลอดภัย 
16. เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไดยิน โปรดอยาฟงที่ระดับเสียงสูง 
     เปนระยะเวลานาน 
17. คำเตือน : กรุณาเก็บวิทยุไวหางจากวัสดุที่ติดไฟได

การใชงานเบื้องตน 

1. แกะเครื่องเลนออกจากกลอง 
2. นำตัวเครื่องออกจากซองบรรจุภัณฑ
3. วางบรรจุภัณฑภายในกลองและเก็บหรือทิ้ง เพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำในการใชงาน

70



71



คำแนะนำในการใชงาน

10  การตั้งคานาิกา กดปุม       1 คร้ัง เพ่ือเปด/ปด การต้ังปลุก
     กดปุม       เพื่อเปดไฟแสดงสถานะ 
     กดปุม       คางไวสักครูใหตัวเลขชั่วโมง กระพริบ 
     แลวกดปุม       หรือ      หรือกดปุมตัวเลขเพื่อตั้งคาเวลาที่ตองการ 
     จากนั้นกดปุม        1 ครั้ง เพื่อตั้งคานาที 
     เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคาใหกดปุมตั้งคาหรือกดปุมอื่น
     

     กด        เพื่อปดไฟแสดงสถานะ 
     แลวกดปุม       คางไวอีกครั้งเพื่อตั้งคาเวลา 
     กด       1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาชั่วโมง / นาที
     แลวกดปุม       หรือ      หรือกดปุมตัวเลขเพื่อตั้งคาเวลาที่ตองการ 
     กดปุม      สองครั้งเพื่อตั้งระดับเสียงปลุก (จากระดับ 1 ถึงระดับ 5 )
11  เลนเพลงกอนหนา
12  ปุมลดระดับเสียง
13  เลนเพลงถัดไป 

   

การตัง้นากา/เวลา
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ชื�อผูซื้ �อ / Purchaser Name ....................................................................................................................

ที�อยู ่บา้นเลขที� / Address.................................................... ตรอก/ซอย / Soi..........................................

ถนน / Road...................................................................ตาํบล / Sub-District.........................................

อาํเภอ/ District................................................................จงัหวดั / Province...........................................

รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code............................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท ์/ Telephone No.......................................... อีเมล / E-mail................................................

สำหรับลูกค้า
For Customer

สำหรับส่งคืนบริษัท
For Sent Back To Company

สินค้า/Model  วิทยุแบบพกพา     รุ่นสินค้า/เพลงฮิตทรานซิสเตอร   รหัสสินค้า AMB-176

ผูแ้ทนจาํหนา่ย/Dealar.............................................. สาขา/Branch.............................................................................................

หมายเลขเครื�อง/Serial Number............................................. รุน่บารโ์คด้/Barcode.............................................................

วนัที�ซื �อ/Date................................... สิ �นสดุการรบัประกนั/Expiry Date....................................................................................

ชื�อผู้ซื�อ / Purchaser Name .........................................................................................................................................................

ที�อยู่ บา้นเลขที� / Address.................................................... ตรอก/ซอย / Soi..........................................................................

ถนน / Road...................................................................ตาํบล / Sub-District..........................................................................

อาํเภอ/ District................................................................จงัหวดั / Province...........................................................................

รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code...............................................................

เบอรโ์ทรศพัท ์/ Telephone No.......................................... อีเมล / E-mail.........................................................................

8851997011478

สินค้า/Model  วิทยุแบบพกพา     รุ่นสินค้า/เพลงฮิตทรานซิสเตอร รหัสสินค้า AMB-176

ผูแ้ทนจาํหนา่ย/Dealar.............................................. สาขา/Branch.............................................................................................

หมายเลขเครื�อง/Serial Number............................................. รุน่บารโ์คด้/Barcode.............................................................

วนัที�ซื �อ/Date................................... สิ �นสดุการรบัประกนั/Expiry Date...................................................................................

ศนูยบ์รกิาร  : บรษัิท แมไ่มเ้พลงไทย (บางกอกคาสเสท) จาํกดั เลขที� ���,���/�-�  ซ. เอกชยั ��  
                  ถนนเอกชยั แขวงคลองบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ ����� โทร: ��-���-���� 

WARRANTY CARD
ใบรับประกันสินค้า

WARRANTY CARD
ใบรับประกันสินค้า

8851997011478

8851997011478



�.บรษัิท แมไ่มเ้พลงไทย (บางกอกคาสเสท) จาํกดั ขอใหก้ารรบัประกนัสนิคา้ที�ระบไุวด้า้นหนา้เป็นเวลา � เดือน
   เมื�อสนิคา้ขดัขอ้งหรอืเสยีหายจากความบกพรอ่งของผูผ้ลติ ซึ�งเกิดขึ �นในระหวา่งเวลาที�รบัประกนั โดยระบวุนัหมดอายไุวที้�ดา้นหนา้ของบตัรรบัประกนันี �
�.บตัรรบัประกนันี �ไมส่ามารถใชก้บัการประกนัแทนสนิคา้อื�นที�ไมไ่ดร้ะบไุวด้า้นหนา้ได้
�.ผูซื้ �อจะไดร้บัการประกนั โดยการนาํสนิคา้ มารบัการตรวจซอ่มได ้ที�ศนูยบ์รกิาร แมไ่มเ้พลงไทย หรอืตวัแทนศนูยบ์รกิาร ที�บรษัิทฯ แตง่ตั�งขึ �นเทา่นั�น
�.บรษัิท จะไมร่บัประกนัสนิคา้ หากไมมี่บตัรรบัประกนันี �มาแสดงแก่พนกังาน
�.การรบัประกนันี � ไมค่รอบคลมุถงึผลติภณัฑ ์หรอืชิ �นสว่นใดๆที�ขดัขอ้ง ชาํรุดเสียหายอนัเป็นผลเนื�องจาก
 - อบุตัเิหต,ุ ใชผิ้ดวธีิ, ตดิตั�งหรอืตอ่สายไมถ่กูวธีิ, เสยีหายจากการขนสง่, ขาดการดแูลรกัษา ละเลยไมป่ฎิบติัตามรายละเอียดในคูมื่อแนะนาํการใชง้าน
 - การนาํสนิคา้ไปรบับรกิารซอ่มที�อื�น นอกเหนือจากศนูยบ์รกิาร แมไ้มเ้พลงไทย หรอืตวัแทนศนูยบ์รกิาร ที�บรษัิทฯ แตง่ตั�งขึ �นเทา่นั�น
 - นาํไปดดัแปลง โยกยา้ยอปุกรณ ์สว่นประกอบ หรอืชิ �นสว่นตา่ง ๆ เป็นตน้
 - การที�มีสตัวเ์ขา้ไปในเครื�อง และทาํลายอปุกรณจ์นชาํรุดเสียหาย
 - อปุกรณภ์ายนอก, สี, การบบุ หรอืความเสียหายภายนอกเครื�อง กลอ่งเสียหายจากเหตอืุ�น ๆ มิใชเ่ทคนิค การผลติหรอืคณุภาพอะไหล่
 - การนาํฮารด์ดสิกไ์ปเชื�อมตอ่กบัอปุกรณค์อมพิวเตอร์
�.การรบัประกนันี �ครอบคลมุเฉพาะ การใชผ้ลติภณัฑที์�ใชใ้นบา้นเรอืนเทา่นั�น มิไดค้รอบคลมุไปถงึการใชง้านทางการคา้ หรอืกิจกรรมสง่เสรมิการขาย
�.การประกนัสิ �นสดุทนัทีเมื�อ
 - สนิคา้เสียหายตามขอ้ �
 - สติ�กเกอรก์นัปลอมเสียหาย
 - บตัรหมดอายุ
 - บตัรหาย ซึ�งทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมอ่อกใหใ้หม่
 - ผิดเงื�อนไข ขอ้ �, �, �, �
  �. การรบัประกนันี �ไมร่วมถงึคา่ขนสง่, คา่ตดิตั�ง, และคา่เดนิทางในการบรกิารนอกสถานที�
  �. การรบัประกนันี �ไมร่วมถงึ สว่นประกอบภายนอกทั�งหมด สว่นประกอบที�เป็นพลาสตกิ และสว่นประกอบที�ตอ้งการ การบาํรุงรกัษา 
     หรอืเสื�อมตามอายกุารใชง่าน เชน่ ลาํโพง, เสาอากาศ, และอปุกรณเ์สรมิตา่ง ๆ
��. การรบัประกนันี �ไมร่วมถงึ รายการสง่เสรมิการขายและของแถม
��. อปุกรณเ์สรมิ เชน่ แบตเตอรี� รบัประกนั � เดือน อนัเนื�องมาจากความผิดปกตขิองอปุกรณ ์และอา้งอิงตาม ขอ้ �.

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขต่อไปนี�เฉพาะสินคา้ที�ซื �อ,ขาย และใชใ้นประเทศเท่านั�น
จดัจาํหน่ายโดย บริษัท แม่ไม้เพลงไทย(บางกอกคาสเสท) จาํกัด

ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท แม่ไม้เพลงไทย(บางกอกคาสเสท) จำกัด

เลขที่157,157/1-3 ซอย เอกชัย 65  ถนน เอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 02 451 1115  โทรสาร. 02 898 0504
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