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เผยแพร/

รหัสปก CD G0558073 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/07/2558 1 บัลลังกเมฆ (ละครบัลลังกเมฆ) แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

รหัสปก DVD G1158055 2 เทาท่ีรูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาท่ีรูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

3 คิดถึง มองดูเสนทางท่ีฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

4 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

5 สมดุล ในวันท่ีใจกําลังออนลา แอบเฝาคอยมองหา Potato √

6 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

7 รักไมมีเง่ือนไข ความในใจที่ฉันและเธอปดไว ไมกลาแสดง ณัฐ ศักดาทร;วันธงชัย อินทรวัตร √

8 ฉันไมใชหรือใครเปลี่ยนเธอ ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น เตน นรารักษ ใจบํารุง √

9 อัศจรรยของหัวใจ ส่ิงท่ีไมนาเกิด เรื่องท่ีไมเคยคิด มาตัง The Star 11 √

10 จืด อยูมาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

11 ชักดิ้นชักงอ โทร โทร โทร โทร ทุกวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

12 ก็มันเปนอยางนั้น (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

13 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สน้ําตากามเทแววตา เธอบอกไมเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

14 รักท่ีไมมีวันเปนจริง(ล.กลกิโมโน) ถาไมใชเธอ คงไมพบความสุข ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อารยา เอ ฮารเก √

15 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

16 อยาใหความหวังท้ังๆท่ีเปนไปไมได ไมรักก็ปลอยฉันไป อยาไดเห็นฉันเปน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

17 ส่ิงท่ีเปนของฉันก็คือของฉัน(ล.ส่ือริษยฉันขอรองไดไหมเธออยาเขามา แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

18 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนท่ีออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

19 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันท่ีเธอตองไปจากกัน PARATA √

20 ท่ีรัก แคเพียงวินาทีเดียว ถาฉันไดเอยคํารัก ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

21 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสียใจ บัณฑิต แซโงว √

22 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

23 ประตู ก็รูวาเธอคงเจ็บกับความรัก วันนี้เธอคง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

24 คําตัดสิน(HEARTBEAT) เสียงในหัวใจยังเคล่ือนไหว ผานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258129 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/07/2558 1 ใจส่ังมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

2 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

3 ลืมไปไมรกักัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

4 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

5 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

6 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

7 ซ้ําเติม แบกความเจ็บชํ้ามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

8 เดิมพันชีวิต กอนนั้นไมเคยเขาใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

9 นึกหรือวาไมรู อุตสาหทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนุย) √

10 ท่ีเกาท่ีฉันยืน ตอจากวันนี้ ส่ิงท่ีเคยฝน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

11 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

12 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

13 14 อีกครั้ง ครั้งแรกท่ีเราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

14 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

15 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน DOUBLE YOU √

16 แคนี้...ก็พอ รักหรือเปลา ท่ีในแววตาของเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

17 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

18 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

19 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

20 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

21 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

22 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ท่ีผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 ขอเปนคนดีของเธอ ไมมีคําเลยสักคํา จะบอกความจริงในหัวใจ ศักดา พัทธสีมา √

24 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

25 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

26 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

27 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งท่ีพยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

28 ท้ิงรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวชํ้า รักมันทําลาย Y NOT 7 √

29 วันท่ีไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

30 วันวาน ใครก็เคยไดทําผิดไป จอหน รัตนเวโรจน √

31 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา MR.TEAM √

32 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

33 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

34 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

35 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

36 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

37 (ไม) เอื้อมมือควา ฉันคิดถึง เมื่อตอนฉันเด็ก อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

GRAMMY HOT WANTED VOL.3

The Legend of Rock Memory

TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 1/17



38 เวลาไมมีความหมายอีกตอไป ขอบใจจริง จริง ท่ีรวมทางกันมา NOLOGO √

39 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

40 กวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

41 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

42 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

43 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตาํตา CLASH √

44 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงท่ีบอกฉัน POTATO √

45 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

46 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพูดอีกทีไดไหม ท้ังท่ีพึ่งบอก นครินทร กิ่งศักดิ์ √

47 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

48 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

49 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

50 ความเช่ือ มนัเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258119 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/07/2558 1 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา ไมค ภิรมยพร √

2 ผูหนีชํ้า ชํ้าใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทัย √

3 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสิมีงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

4 หนุม น.ป.ข. สายน้ําโขงแมไหลลอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนท่ีชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

6 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

7 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

8 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

9 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ √

11 ท่ีหนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

12 อยาทําอยางนี้กับคนท่ีเธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

13 กําลังใจท่ีเธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

14 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร สุวรรณี √

15 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

16 เก็บความหลายใจไปใชท่ีอื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

17 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเช่ือใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

18 คิดถึงไมเต็มปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รักฟงดูไมเต็มใจ รัชนก ศรโีลพันธุ √

19 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

20 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

21 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

22 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √

23 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

24 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกท่ีใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

25 สาวสุรินทรกินน้ําตา บองเอย บองเอย สะเดยลืมเลย ศิริพร อําไพพงษ √

26 จิ๊กโกนําเขา กางเกงยีนสก็เมดอินจีนแดงเส้ือตัวแพง พี สะเดิด √

27 เกาหลีขี้เมี่ยง ฮัลโหลๆแคนี้กอนเดอเธอ ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

28 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

29 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอบุล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

30 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

31 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 คนดีคนเดิม โทรมาทุกวันแตคุยกันส้ันลง ส้ันลง ดวงจันทร สุวรรณี √

33 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

35 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังท้ังท่ียังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ √

36 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

37 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

38 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

39 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

40 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

41 คอยฮักคืนใจ โอความฮักเฮาเหมือนกาสะเลาลากาน ศิริพร อําไพพงษ √

42 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

43 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

44 ปลายทางท่ีไมตั้งใจ รักเริ่มเดินทางทุกอยางก็หวาน ตางก็ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

45 หนีเสือมาเจอเธอ วันท่ีฉันโดนท้ิงมา เธอชวยซับน้ําใสในตา กลวย แสตมป √

46 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ ตั๊กแตน ชลดา √

47 ผาขาวบนบาซาย ผาขาว สาวฝากกอนจากมาไกล ไมค ภิรมยพร √

48 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

49 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258130 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/07/2558 1 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

2 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

3 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องช่ัวคราว สาวนักเรียน ม.ตน ตาย อรทัย √

4 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

5 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนฮิตไมรูจบ..ฟงไมรูเบ่ือ ชุดท่ี2
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6 อยามองแตตา (ละครตมยําลําซิ่ง) เปนแตงรานพันธดี ท่ีอื่นไมมี มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล √

7 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

8 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชิตา ณ สงขลา √

9 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ท่ีไปสีคนมีเจาของ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

10 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

11 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

12 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 ปดเครื่อง ปดใคร (ละครเทพธิดาขนนกปดเครื่อง ทําไมคนดี โทรกี่ที ก็มีแต เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ √

14 หัวใจพเนจร (ละครลูกสาวกํานัน) แบกหัวใจมานานหนักหนา ลมฝนพัดพา ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

15 เห็นแกความรักของฉันไดไหม (ล.ตมยํรักทุกวันไมวาฝนหรือตื่น คิดถึงทุกคืน ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) √

16 หัวใจหลนหาย ช.ผมทําหัวใจหลนหายไปแลว ไมรูอยูไหน ไชยา มิตรชัย;ตั๊กแตน ชลดา √

17 ลิเกคนจน เกิดมาจนตองทนฟงคนเหยียดหยาม พีรพล จันทรากาศ √

18 กินจุบจิ๊บ เศรา เศรา เศรา รักเราเขามีปกบิน พรชิตา ณ สงขลา √

19 รักก็บอก ไมรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤ ก็เปนคนแบบนี้ ฉันเกิดมาก็เปนอยางนี้ สมโอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ √

20 คนออกตังคนั่งหัวโตะ คนออกตังค...นั่งอยูหัวโตะ นั่งหัวโตะ ปเตอร โฟดิฟาย √

21 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

22 คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (ล.สะใภไญ.ผูชายอิหยัง เสาะหาสาระบได ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจรญิกิจ;เอิ้นขวญั วรญั √

23 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

25 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทุกวัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

26 คนโสดประจําคอนเสิรต ถึงจะเกิดเปนคนติดดิน แตก็มีศิลปน ตั๊กแตน ชลดา √

27 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ท่ีไปสีคนมีเจาของ เปาวลี พรพิมล √

28 พอได (ละครเทพธิดาขนนก) ไมตองมาเต็มท่ี ไมตองมีเต็มถัง พรชิตา ณ สงขลา √

29 เติมฮักเติมแฮง (ละครดวงตาในดวงใจ ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทัย √

30 อธิษฐานลานโพธิ์ (ละครฝากดินกลิ่นดกลับมาท่ีเกา ท่ีเรารวมอธิษฐาน อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

31 ฝากดินกลิ่นดาว (ละครฝากดินกลิ่นดา ญ.ขอจูบลาดินถ่ินนี้ ญาญาญิ๋ง;อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

32 อาลัยบัวเขียว[นายฮอยทมิฬ] อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไมค ภิรมยพร √

33 สะพานสายรุง (ละครตมยําลําซิ่ง) คิดถึงเธอ อยากเจอหนา อยากไปหา ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) √

34 กลอมลูก (ละครตมยําลําซิ่ง) โอม...เอย..อีนางลูกแมนี่เอย สุนารี ราชสีมา √

35 จะบินใหสูงสุดฝน (ละครเทพธิดาขนนกฝนจะบินใหสูง คงตองสูตองเส่ียง พรชิตา ณ สงขลา √

36 อยากผาดวงใจเปนสองดวง (ละครเทพอยากผาดวงใจออกเปนสองดวง พล The Star √

37 สุดรักสุดบูชา (ละครเทพบุตรชุดวิน) งามสมงามล้ําคา สุดรักสุดบูชา ไชยา มิตรชัย X

38 เจ็บท่ีตองจาย (ละครดวง) อยูไดเพราะยอม ยอมไดเพราะรัก อารยา เอ ฮารเกต √

39 ดําเนินสะดวก เกิดมาเหมือนฟาลิขิต ใหโจทยชีวิต อี๊ด (FLY) √

40 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

41 เงินนะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันดวยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

42 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

43 บแมนของหวาน (ละครสะใภเจาสัว) ช.จะดีกวานั้นถาหวานกวานี้สักหนอย ตุย AF เกียรติกมล ลาทา;พรชิตา ณ สงขลา √

44 มายังไง ไปยังง้ัน ถาเธอมาดี ฉันก็ดีใจ ถาเธอมาราย สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้) √

45 นารักก็มารักสักที เจอะ กี่ที ก็บอกนารัก แตไมยัก ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยากบอกวารักเธอ เธอเอาความรักแทเขามาเทคแครจิตใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

47 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง พรชิตา ณ สงขลา √

48 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

49 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

50 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ท่ัวราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558084 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/07/2558 1 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

รหัสปก DVD G1158056 2 ผีเส้ือใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

4 อายเขี่ยนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

5 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะท่ีอายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

7 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

8 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

9 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมสิีทธิ์ กลวย แสตมป √

10 หายใจรอใจท่ีหาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงนี้ เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

11 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

12 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

13 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลออยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

14 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

15 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

16 หายใจออกก็เหงา หายใจเขาก็คิดถึง เธออยูไหนอยูไหนหนอ คนเฝารอใจจะขาด แชม แชมรัมย √

17 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมส ชินกฤช √

18 ขอใหรวย (อะ) ขอใหรวย ขอใหรวย (อะ) ท่ีมาชวย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558099 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 16/07/2558 1 ก็มันเปนอยางนั้น (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

2 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

3 ใจนักเลง (ภ.รักหมดแกว LOVE ON T เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา สงกรานต รังสรรค X

4 เหลาจา(ภ.รักหมดแกว LOVE ON THEในโลกนี้ไมมีหัวใจใครแนนอน สิงโต นําโชค X

5 Love (ภ.รักมันใหญมาก) โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนลูกทุงดาวนโหลดโคดฮิต 4

THE SOUND OF MOVIES

หนา 3/17



6 เธอท่ีรัก ชูวับ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

7 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

8 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

9 สายตายาว แดน วรเวช ดานุวงศ X

10 ฉันอยูตรงนี้ขางๆเธอ (ภ.I MISS YOU)เธอรูใชไหม คนอยูตรงนี้ขางเธอ KLEAR √

11 คําถามซึ่งไรคนตอบ (ภ.TIMELINE จดฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด เจมส จิรายุ √

12 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

13 ใจความสําคัญ Musketeers X

14 เธอจะรักฉันไดไหม(ภ.รักสุดทาย..ปายเธอนารักไมตองสงสัย คิดถึงทีไรก็เพอ INSTINCT √

15 ขานอยสมควรตาย (ภ.ตีสาม คืนสาม 3โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน COCKTAIL √

16 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

17 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

18 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น คริสตินา อากีลาร √

19 วันนั้น..วันนี้..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝฝน บิลลี่ โอแกน √

20 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจับมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณฏัฐพงษ ช √

21 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

22 ฤดูรอน (ภ.รักมันใหญมาก) บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง GREASY CAFE' √

23 เธอจะอยูในใจของฉันเสมอ (ภ.ทองสุกเหตุผลท่ีเรามารักกัน มีแตเราเทานั้น ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);น้ําชา ชีรณฐั ยูสานน √

24 ไกลแคไหน คือ ใกล (ภ.TIMELINE จ พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน เจมส จิรายุ;เตย จรินทรพร จุนเกียรติ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258133 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 16/07/2558 1 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

2 ขอใชสิทธิ์ ฝน ธนสุนทร X

3 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

4 หัวใจ...มีงานเขา มีงานเขา มีงานเขา มีงานเขา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

5 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

6 โอมสาริกา โอม โอม โอม โอมสาริกา ดวงตา คงทอง X

7 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

8 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

9 อยูกับความคิดถึง ไมมีวันไหน..ท่ีใจไมคิดถึงเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 เปนแฟนกันมะ ฝน ธนสุนทร X

11 แตงงานกันเฮอะ จะทํายังไงดีเนอใหเธอตอบรับฉันมา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

12 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทุกวัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

13 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

14 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสุนทร X

15 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

16 สลับขาหลอก หลวิ อาราดา (อาจารียา) X

17 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

18 ผิดซองเพราะลองใจ ตองขอโทษทีท่ีจดหมายนี้ทําใหพี่ซึม ดวงจันทร สุวรรณี √

19 หัวใจท่ีใชแลว คนสูชีวิตอดีตไมสวยหรอกนอง วันวาน ไมค ภิรมยพร √

20 กลัว มนตสิทธิ์ คําสรอย X

21 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ฝน ธนสุนทร X

22 วาเลนไทนพายรัก เขาบอกรักกันวันวาเลนไทน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

23 แคเสียแฟน หลิว อาราดา (อาจารียา) X

24 ผูหญิงก็ท้ิงเปน ดวงตา คงทอง X

25 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

27 ฮักอายโจงโปง ฮักนิดหนอยเคาเรียกวาฮักจิงบิ่ง ฝน ธนสุนทร X

28 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

29 มั่วนิ่ม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

30 เปนคนแรกท่ีเธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนท่ีแสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

31 ฝนซาน้ําตาหยุดไหล ดวงตา คงทอง X

32 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

33 ขายควายชวยแม ยืนมองควายขาน้ําตาไหลปรี่ มนตสิทธิ์ คําสรอย X

34 สุวรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเท่ียวท่ีเชียงคาน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

35 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

36 หนามือเปนหลังมือ ดวงตา คงทอง X

37 ถาฉันไมใชคนนั้น ขมตาใหนอนใหหลับ กลับคิดถึงเรื่องเรา เปาวลี พรพิมล √

38 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

39 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

40 โกสัมพี มนตสิทธิ์ คําสรอย X

41 แฟนเอยแฟนเรา แฟนเอย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

42 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

43 บนเจาแม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

44 ผูชํานาญงานแตง ใครจะแตงงาน ผูชํานาญจัดให ไมค ภิรมยพร √

45 ใครสักคน ดวงตา คงทอง X

46 เบื่อคําวาคิดถึงหรือยัง ไมวาใชไหมท่ีพูดวาคิดถึงกัน อยา ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

47 พรุงนี้จะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรท่ีทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

48 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนี้มากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทัย √

49 พี่ไมมีแฟน โอแมคุณคนงามพี่ขอถามคนงาม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

50 ออเหรอ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

เผยแพร/HIS LOVE TRACK ชื่อเพลง

ลูกทุงรวมมิตร ฮิตท่ัวไทย TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 4/17



รหัสปก CD G0258118 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 16/07/2558 1 กองไว ท่ีแลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

2 น้ํานอย แพไฟ เติมใจเธอดวยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ตาร √

3 เปลา ฉันบังเอิญผานมาเทานั้น ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

4 ไหน มันอาจจะเปนเพราะใครบางคน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

5 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม U.H.T. √

6 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

7 ไมวิเศษ หากวาฉันมีไมวิเศษ เสกอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

8 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

9 ตะโกนบอกฟา เมื่อไรท่ีเห็นเธอไดแตเพียงแคทักทาย เจสัน ยัง √

10 ไมมีใครแทนท่ีเธอ ไมวาเธอคิดถึงกันหรือเปลา ก็จะขอคิดถึง เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

11 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

12 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

13 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

14 หยุดหลอกตัวเองซะที ท่ีคิด คิดไว วาสักวันอาจไดผล DRAGON 5 √

15 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

16 มือเปลา ฉันมีมือเปลา แตยอมเขาไป พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

17 เจาหญิงของฉัน เหมือนสายใยบาง ๆ ผูกปลายขาง ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน) √

18 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย U.H.T. √

19 เพิ่งรูวารักเธอ (นังเหมียวยอมสี) เพิ่งรู..วาใจผูกพันเทาไหร เพิ่งรู ภัทรพล ศิลปาจารย (พอล) √

20 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

21 ฝากไวไดไหม ฝากใจฉันไว ฝากใจฉันไว Teen 8 Grade A √

22 ผิดคนแลว โปรดอยามาทําสงสาร ดวยการ DRAGON 5 √

23 แรงรัก (ละครดวยแรงแหงรัก) ฟาคงสงเธอมา ชวยคนท่ีใจสับสน ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

24 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

25 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

26 ใจละลาย..แลวเพื่อน ตอใหเปนเทวดา ก็ไมมีทางหามใจ U.H.T. √

27 I....U ก็ยังคิดถึง ก็ยังคิดถึงเธอ DRAGON 5 √

28 สัญญาไดไหม ก็เหมือนวาใจมันจะขาดจะหายไป พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

29 ทุกอยาง ทุกอยาง จะเปนทุกๆ อยาง อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

30 กลอม หลับเถอะนะแกวตาจงนอนหลับใหล เกริกพล มัสยวาณิช(ฟลุค) √

31 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ท่ีเธอนั้น เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

32 สุดท่ีรัก (ของคนอื่น) เรา ไมควรพบกัน จากวันนั้น อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

33 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

34 ไมตลก ส่ิงท่ีไดเห็นกันมาอยูทุกวัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

35 สักวันเธอคงเขาใจ (ละครมังกรเดียวดาอาจจะดูวาเฉยชา ไมคอยสนใจความเปนไป เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

36 จับมือฉันไว ก็ฉันรูแลว วาเราตองจบกัน นาวิน ตาร √

37 ใครบางคน ใครบางคนที่บังเอิญมาพบกัน เกริกพล มัสยวาณิช(ฟลุค) √

38 รักฉันไดหรือเปลา (ละครกรงเพชร) เก็บไวในอกนี้ มันอัดอยูในนี้ ภัทรพล ศิลปาจารย (พอล) √

39 บอกไดไหม คนไมเคยยอมใคร ไมเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

40 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

41 อยาบอกวาเธอรัก เธอมาบอกวาวันนี้ตัวเธอตองลาฉันไป เจสัน ยัง √

42 หรือเธอเสียดาย ? หรือเพียงเสียดาย วันคืนท่ีสรางมา นาวิน ตาร √

43 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

44 ฉันสัญญา (ละครมังกรเดียวดาย) ครั้งหนึ่งในชีวิต ไมคิดจะพบเจอ เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

45 ท่ีวางของเธอ ฉันเขาใจดีบางทีท่ีเธอเหงา U.H.T. √

46 เธอคือของขวัญ ดอกไมท่ีใหกัน ทุกๆวันท่ีเธอใหมา DRAGON 5 √

47 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสักครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

48 ทอฝน อยากจะขอจะไปใหมันถึง เกริกพล มัสยวาณิช(ฟลุค) √

49 ดาวกับเม็ดทราย เธอคือดาวท่ีสวยงาม สุกสกาวแสนไกล ลีโอ พุฒ √

50 ไมรัก...ก็บา เดิมทีเดียวไมเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558086 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 16/07/2558 1 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

3 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

4 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

5 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

7 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองท่ีคนเขาปองนินทา มนตแคน แกนคูน √

8 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

9 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นขึ้นมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

11 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

12 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสักคน รวยหรือจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

13 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

15 อาลยัสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู มนตแคน แกนคูน √

16 กอดแกจน มา นะ หนามน ขอกอดแกจนสักหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

17 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 จําไมไดวาตองลืม รูสึกตัวก็ตอนไดยินช่ือเขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

เผยแพร/
TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชอเพลง

TRACK

คาขนตน ชอศลปน

Easy Time Vol.2

4 หนุมลูกทุง ซูเปอรสตาร

หนา 5/17



รหัสปก CD G0258116 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 16/07/2558 1 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

2 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

3 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

4 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันท่ีสวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

5 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

6 ดาว ในคนืนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

7 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

8 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

9 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

10 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

11 รักดวยน้ําตา ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือส่ิงใด จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

12 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

13 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

14 สายลมท่ีหวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

15 แคหลับตา เรายืนหางกัน แคเพียงเอื้อมมือ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

16 ถาเธอตองการ ถึงแมเจ็บชํ้า ถึงแมรอนรน จิรศักดิ์ ปานพุม √

17 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

18 ฝากเอาไวกอน ฝากเอาไวกอน แคฝากเธอเอาไว PETER CORP DYRENDAL √

19 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรูวาเธอคงจะของใจ มีอะไรในกลอง นัท มีเรีย √

21 จําเธอขึ้นใจ เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟามากมาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 หวงใย วันนั้น วันท่ีสับสน เราสูเราทน พลพล √

23 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

24 เธอหมดใจ หลายครั้งท่ีมองหนาเธอ มันทําใหฉัน นันทกานต ฤทธิวงศ √

25 รอ ปดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

26 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา ไบรโอนี่ √

27 กลับไมได ไปไมถึง ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

29 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

30 พี่ชาย..(ท่ีไมแสนดี) เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญิ๋ง √

31 ผูชายคนนั้นฉันใหเธอ มีหลายคนท่ีเคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

32 กลับไปไมเหมือนเดิม ท่ีจริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

33 หยุดหลอกตัวเองซะที ท่ีคิด คิดไว วาสักวันอาจไดผล DRAGON 5 √

34 หวอ อาย หนี่ ในเวลา ท่ีเราไกลกัน CHINA DOLLS √

35 วันท่ีออนไหว เธอเดินมาหาฉัน เมื่อวันท่ีออนไหว นิโคล เทริโอ √

36 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

37 จดหมายจากพระจันทร สวัสดีดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟา ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

38 เขาใจใชไหม รูมั๊ย ทุกครั้งตอนท่ีเธอมองสบตา ZA ZA √

39 ไมมีวัน...ไมรักเธอ ผิดไหมท่ีฉัน บอกไปวารักเธอ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

40 ไมรักเธอไดยังไง ฉันยังมั่นใจเสมอวาเธอไมเคยลืมฉัน BUDOKAN √

41 รักเธอจะแยอยูแลว ฉันไมเกงเรื่องรอง แตอยากจะรองเปน สมพล ปยะพงศสิริ √

42 อยาโกรธไดไหม ก็ผิดท่ีตัวฉันเอง ท่ีไมรูวาเธอผูกพัน ซาย กรรณิการ วนะเกียรติกุล √

43 ความในใจ [ละครหนี้รัก] โกรธใชไหม ท่ีฉันผิดคําสัญญา สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

44 สุดท่ีรัก (ของคนอื่น) เรา ไมควรพบกัน จากวันนั้น อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

45 ถามใจ ก็มีส่ิงหนึ่งท่ียังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

46 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

47 หลุดปากใชไหม ใจจริงก็พอรู วารักของฉันท่ีเติมลงไป วง POWER PAT √

48 อยูร่ําไป อาจเปนฟากําหนด ใหเราเดินแยกทาง ประจักษ สงคอิ่ม(เรย) √

49 หากเปนฉัน แกมท่ีขาวนวล ตองเปอนคราบรอยน้ําตา ฐิติ เวชบุล (เอ็กซ) √

50 ขอใหโชคดี เขาใจดีท่ีเธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอ พลพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258131 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 16/07/2558 1 พริกขี้หนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

3 ไมรัก...ก็บา เดิมทีเดียวไมเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

4 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตรนิ วรรธนะสิน(เจ) √

5 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

6 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

8 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

9 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยงั √

10 OH OH พยายามไมทักไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

11 บอลลูน หากวาใจเปนเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 หัวใจลัดฟา บาย บาย ทองฟา บาย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

13 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

14 เอาหมอนี่ไปเก็บหนอย มันเกินไป มันก็ดูจะเกินไป ทาทา ยัง √

15 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดนิมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

16 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

17 เฟอะฟะ เหมือนรักกันอยู ก็รูวาเธอไมมีใคร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

18 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

19 ขออุมหนอย มันบังเอิญใหมาเจอสาวนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 นึกไมออก ไมรู ไมรู วาเจอะคุณเมื่อไร นิโคล เทริโอ √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชอเพลง คาขนตน ชอศลปน

ฮิต 1,000,000 ตลับ

หนา 6/17



21 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

22 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

23 เสนตรง เกิดมาเปนคนตองกาวไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

24 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 ALL I WANNA DO แลวเธอก็กลับมา แลวเธอก็กลับมา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

26 ภารตี โอภารตีนามนี้เปนเพียงสมญา ธงไชย แมคอนิไตย(เบิรด) √

27 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

28 กองไว ท่ีแลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

29 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

30 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

31 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

32 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

33 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ท่ีเธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

35 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

36 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

37 ใจราย ใจราย เธอนะใจรายรูไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

38 งายเกินไป กอนจะจบเรื่อง ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

39 ขอไดไหม ฉันคงไมดีใชไหม ถึงทําใหเธอตองหมางเมิน ทาทา ยัง √

40 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสักครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

41 เปรี้ยวใจ สุดท่ีรักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

42 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

43 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

44 วันท่ีออนไหว เธอเดินมาหาฉัน เมื่อวันท่ีออนไหว นิโคล เทริโอ √

45 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

46 แลวไปแลว ท่ีผานมานั้น ไมเคยจะสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

47 ไมรักตัวเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเธอจงตัดใจ ทาทา ยัง √

48 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

49 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

50 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258146 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

3 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ พี สะเดิด √

4 เหตุผลท่ีทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

5 แฟนเขาผูสาวอาย เปนแฟนเขาละนอนอง ผูสาวเกาชาย มนตแคน แกนคูน √

6 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

7 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

8 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

9 ฝนระรึมท่ีโคราช กอนฝนจิตก ฟายังรูจักรอง ง่ึดแตใจ แสน (นากา) √

10 ขอบคุณเธอท่ีใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

11 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ ตั๊กแตน ชลดา √

13 ในนามของความหวงใย เพราะวาคราบน้ําตาของเธอบอกฉัน เสถียร ทํามือ √

14 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

15 กําลังกอสราง ตองขออภัยในความไมคอยสะดวก ไมค ภิรมยพร √

16 อยามองขามความเสียใจ ขอบอกดวยความหวงใย เต็มท่ีไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

17 ขอใครใหคิดถึง ถูกความเหงาแนะนําเสมอ ใหถามเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

18 มาจากดิน คนมาจากดินบเคยลืมกลิ่นความจน ตาย อรทัย √

19 แสงเดือนถามขาวแสงดาวนําทาง ฝากแสงเดือนถามขาว ฝากแสงดาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 แฟนเกาบเซาหลอ กําลังสิลืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ √

21 อยากมีท่ีจอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนท่ีใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

22 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 ยางลบหัวใจช่ือเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังท้ังท่ียังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ √

25 ปลาราขาร็อก โอย..ละไดยินเสียงกีตารหอนแลวของขึ้น พี สะเดิด √

26 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

27 ปลง อยางนี้มันตองปลง ปลง ปลง ไดแตปลง แสน (นากา) √

28 ไมใชท่ีชารจแบต ลาเมื่อไหรก็โทรมา พอลืมตาไดหนอย เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

29 โปรดติดตามตอนตอไป ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยังไมหมดนะครับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);อาภาพร นครส √

30 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

31 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 คนในความคิดฮอด จดช่ือคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

33 สักคนท่ีเขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

35 มือถือมือสอง มือถือมือสองของขวัญจากชายคนจน ไมค ภิรมยพร √

36 ชวยตัวเอง ตั้งแตถูกเธอท้ิงไป เหลือแตน้ําตา พี สะเดิด √

37 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

38 ตัวชวยท่ีบไดเชิญ ยัง..จะทําหนาท่ีฮักอาย ถึงแมวาระ ตาย อรทัย √

39 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสีเทาหอบเอาไอน้ําเดินทาง เสถียร ทํามือ √

40 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 วันนี้ทําดีหรือยงั ทําการทํางาน ทําทุกวัน จนมันเคยชิน ไมค ภิรมยพร √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนGold ท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิตชุดท่ี11
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42 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน ศิริพร อําไพพงษ √

43 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

44 พรากผูเยาว รูไหมเมื่อมีเธออยู เปนสีชมพูเลยนะ พี สะเดิด √

45 ไหมแทท่ีแมทอ แมปลูกหมอนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก ตาย อรทัย √

46 ทางเดินชาวดิน นาแลงแหงผาก ความชุมตีจากแผนดิน ไมค ภิรมยพร √

47 มักผัวเขา วันไหนวางๆ แวะมาบางหนอยเปนไง ศิริพร อําไพพงษ X

48 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ท่ียัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ขอนางเปนยางลบ จากและจบแตยังลบไมจาง ภาพความหลัง มนตแคน แกนคูน √

50 สาวสา ในภวังคแหงความเศรา สิมีไผคอย วง คนมอ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258127 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2 รูท้ังรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีท่ี DA endorphine √

3 คนแพท่ีไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ท่ีคอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

5 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

6 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

7 หยุดบอกเลิกกันเสียที ก็รูดีทุกทุกอยาง วาความจริงเปน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

8 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

9 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

10 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

11 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

12 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

13 ส่ิงกีดขวาง หากฉัน เลือกท่ีจะยื้อตอไป ก็ยิ่งทําให Big Ass √

14 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

15 คําวารักของเราตางกัน คงเปนเพราะฉันฝนถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

16 ความรักไมอนุญาต ไมตั้งใจมาทีหลัง พลั้งไปไมระวังไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

17 ตั้งใจ วันเวลาท่ีหมุนเลยไป ทําใหส่ิงไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

18 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

19 สมองส่ังใหลืม หัวใจส่ังใหจํา ในสมองมันส่ังใหลืมเธอไป แตหัวใจ SO COOL √

20 เจ็บปวดท่ีงดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

21 เจ็บไปรักไป เสียงท่ีเธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

22 การรอคอย เธอปลอยใหฉันรอ เธอปลอยใหฉันคอย ทราย ฟาเรนไฮธ √

23 แดเธอท่ีรัก เหลือเพียงความรัก ท่ีไมมีเธอแลว KLEAR √

24 ตางคนตางเหนื่อย โลกท่ีหมุนสรางแตความแปรผัน เธอและฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

25 ความจริงท่ีเจ็บปวด ก็รูวารักกันแคไหน แตรักท่ีมีเพียง INSTINCT √

26 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

27 ทําใจใหชิน ทําใจใหชินถาวันนั้นไมมีเธอ หากจะตอง กะลา √

28 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลมมี่ √

29 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

30 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

31 ถาไมรักกัน ฉันจะไป (นางสาวจําแลงรั มันไมจริงใชไหม มันไมใชท่ีเห็น นท พนายางกูร √

32 คนท่ีเธอไมยอมรับ ก็เปนคนท่ีเธอไมยอมรับ แตเปนคนท่ี เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

33 เหนื่อยก็พัก ไมรักก็พอ เดินมาไกลจนรูวามันเหนื่อย พยายาม หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

34 เศษ หยุดใจพักลงกอน มันออนลา เหลือเกิน PARADOX √

35 คนไมเจียม (ละครเกงไมเกงไมเกี่ยว) ฉันกลายเปนคนอยางนี้ไดยังไง พลพล √

36 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริย เมื่อไรท่ีสายลมพัดผาน เนิ่นนาน Pancake √

37 จะไปทางไหนดี (ภ.LAST SUMMER) ไมมีตะวันสีทองท่ีจะสองแสง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

38 แคคนอีกคน คงหวังสูงเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ ปราโมทย วิเลปะนะ √

39 แอบมีน้ําตา นานแลวท่ีมองเธอยูไกลๆ ไดคบในใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

40 ไมรับสาย...รองไหอยู ไมเคยเตรียมใจไวกอน ชาชา ริตตา รามณรงค √

41 ฉันในมุมออนแอ (ล.คุณสามีกํามะลอทีส่ิงท่ีใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

42 เจอก็รัก จากก็ลืม อยูดวยกัน ทํากับฉันเหมือนคนพิเศษ กัน อชิรวิทย สาลิวรรธนะ √

43 เส่ียงเหลือเกิน ฉันเหมือนคนท่ีมีเส้ือใส แตยังไมพอใจ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

44 ฟงเขาใจแตไมรูสึก รัก คํานี้เธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

45 หนึ่งเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมไปไหน ถาถามอะไรคือเหตุผล NATURAL SENSE √

46 เหมือนเดมิ แมนาฬิกาจะทําใหฉัน เปลี่ยนจากวันวาน NO MORE TEAR √

47 เจ็บจนวันนี้ อาจจะเห็นวาฉันยังยิ้ม หัวเราะได BODYSLAM √

48 ระยะสุดทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ บอย Peacemaker √

49 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

50 หมดชีวิต(ฉันใหเธอ) หมดชีวิตฉันใหเธอ แตวันนี้หัวใจเธอ ZEAL;บัวชมพู ฟอรด √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558097 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางท่ีตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

2 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

3 ความจริงเสมือนฝน (ละครกลกิโมโน) ไดเห็นไดเดินใกลกันกับเธอแคนี้ ปอป ปองกูล √

4 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวท่ีสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 ขอเปนคนสุดทาย รูวายังหางไกล...สายตา แมวาเธอ กั้ง THE STAR √

6 ท่ีหนึ่งในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาท่ีฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

7 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

8 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

9 กอนตายแคไดรักเธอ (ละครเสือ) คนธรรมดา แคคนเดินดินอยางฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง

CRYING IN THE RAIN

THE SECRET ROOM
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10 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

11 หามใจไมอยู (ละครหงสสะบัดลาย) รูอยูเต็มหัวใจ วาควรรักใคร Bowling √

12 หนึ่งคําท่ีลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

13 อยากจะรู (ละครกุหลาบซาตาน) ไกล ไมวาอยูท่ีใดก็ยังคงมีคําตอบ นท พนายางกูร;จูเนียร กรวิชญ สูงกิจบูลย √

14 I miss you ตั้งแตลืมตาเมื่อตื่นขึ้นมาฉันก็คิดถึง ซีดี กันตธีร √

15 ไมรูสึก ตน ธนษิต X

16 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

17 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ท่ีในวันนี้เธอยังไมแนใจ วาฉันคนนี้ เปกซ ZEAL;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

18 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

19 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

20 SKY & SEA มองท่ีมุมเดิมเดิม อยูตรงท่ีเดิมเดิม ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) √

21 ระหวางเราตองขีดเสนไว(ล.หัวใจใกลรุบอกกับคนโนน บอกกับทุกคน วาเปนเพื่อน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

22 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

23 คนแปลกหนาคนนี้ พยายามท่ีจะมอง พยายามจะอยูใกลเธอ Playground √

24 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

25 ฉันยังอยู ส่ิงตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูท่ีไหน TATTOO COLOUR;ปอป ปองกูล √

26 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

27 รักไมได ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ท่ีบอกวา กะลา √

28 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

29 ลมซอนรัก Singular X

30 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258147 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

2 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

4 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

6 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

7 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

8 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

9 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

10 คุณ OK ไหม อาจเปนเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

11 เพลงนี้เพื่อเธอ ตอใหฉันเกิดเปนกวี ก็แตงเพลงรักดีๆ ไมเมือง √

12 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

13 ยิ่งบอยยิ่งดี ซื้อหวย หนึ่งเดือนไดลุนสองที แสน (นากา) √

14 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา ส่ิงดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

15 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันท่ีดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 แคถามก็รูสึกดี นานแลวบเห็นการเทคแครท่ีแปลวาหวง ตาย อรทัย √

17 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

18 ดวงดาวนอกหนาตาง มองเห็นดาวดวงนั้น นอกหนาตางหองฉัน ไมเมือง √

19 ปรับทุกขกับเงา อยากจะมีใครสักคน ยามสับสนคอยเปน จั๊กจั่น วันวิสา √

20 ไมวาง จะโทรมาหาสวรรคอันใด บอกไดเลย นายสน √

21 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

22 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

24 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

25 มีเจาบยานจน บยานดอกความจนถาอยูใกลคนจริงใจ มนตแคน แกนคูน √

26 ฝนยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทัย √

27 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

28 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

29 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

30 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

31 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

33 ทุกเสียง ทุกสาย กับอายคนนั้น ดี.เจ เสียงสวยขอฟงเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษ √

34 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

35 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

36 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทีเธอเองก็เซ็ง เรื่องท่ี แสน (นากา) √

37 ขออภัยท่ีลืมชา ขออภัยท่ีลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

38 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสือเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

39 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ โกไข √

40 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

41 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 อยาทําอยางนี้กับคนท่ีเธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

43 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

44 วันวางท่ีตั้งใจ บอกแมวาไมวาง แตไปเดินหางตากแอร ตั๊กแตน ชลดา √

45 อากาศท่ีมีตัวตน เก็บดอกไมจนแหงตายคาในหนังสือ เสถียร ทํามือ √

46 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

47 หัวใจท่ีถูกอายท้ิง ทุกหยดน้ําตาบไดมาฟรีๆ แตแลกดวยใจ ตาย อรทัย √

48 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

49 โสดบพออยาหลอใหเห็น โสดบรอยเปอรเซ็นมาหลอใหเห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ √

50 ยกซด ตกยามแลง ฟาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนGold ท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิตชุดท่ี12
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เผยแพร/

รหัสปก CD G0558085 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

2 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

3 มาทําไม เดิน...อินางเอย อิหยังอาย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);จินตหรา พูนลาภ √

4 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √

5 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนบานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

6 เงยหนาขึ้นฟา เงยหนาขึ้นฟา มองหาโอกาส ตั๊กแตน ชลดา;โจก SO COOL √

7 คิดฮอด คลายจันทราท่ีอับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

8 รักกันนะ รักกันๆๆนะ...รักกันๆๆนะ...เรารักกันนะ ไอซ ศรัณยู;เปาวลี พรพิมล √

9 แมไมวา ช.รูวาแมเปนหวง แตอยากจะชวนนอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ญาญาญิ๋ง √

10 ใจหลนท่ีงานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ท่ีเปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 คนไกลเบอรเกา โทรหา...คนดีท่ีอยูบานเรา ดวยเบอรโทร พลพล;ตาย อรทัย √

12 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ;กลวย แสตมป √

13 ความเหงาบอกใหเราใกลกัน บอกไดไหม แอบคิดถึงใคร พักนี้ดูเหงาๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

14 สาธุเดอ..ขอใหเธอเปนคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันนี้ อายไป มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 สัญญา สาบาน (ล.ซิทคอม หมัดเด็ดเสีหัวใจท่ีเตนอยูตอนนี้ จะกี่ปก็ยังรัก ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตั๊กแตน ชลดา √

16 พี่บาวอยาเอิด ฮัลโหล..รูไหมมีใครคิดถึง เปนหวงนะ รัชนก ศรีโลพันธุ;โกไข √

17 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ โกไข;นายสน √

18 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258145 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

2 เก็บความหลายใจไปใชท่ีอื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

3 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 ใจบมักดี ตั้งแตวันท่ีเธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ซําบายดีท่ีคานทอง รอบนี้คนโสดเหมา เพื่อบรรเทาฮกั ศิริพร อําไพพงษ √

7 เทพีอีแตก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สินชัย √

8 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

9 เก็บปากไวกินขาว กี่คนท่ีเธอ บอกรักดวยความมักงาย แสน (นากา) √

10 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √

11 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

12 เก็บรักไวท่ีปลายรุง ฮือ ฮือ ฮือ... เมื่อแกะรอยความคิดถึง ไมเมือง √

13 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

14 อยูใกลก็หวง อยูไกลก็หวง ยอมรับวากลัว ยามท่ีฉันไมอยู กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

15 เวนไวสักเบอร ช่ือคนท่ีเคยรัก ขึ้นมาท่ีหนาจอ อาจโทร นายสน √

16 จิ๊กโกนําเขา กางเกงยีนสก็เมดอินจีนแดงเส้ือตัวแพง พี สะเดิด √

17 ทําใจไดแฟนหลอ จะเปนโชครายหรือดี เกิดชาตินี้ท่ี ศิริพร อําไพพงษ √

18 เซาหลอจั่งพอเจา พบคนท่ีรอในมื้อความหลออายเหลือบหลาย ศร สินชัย √

19 เซิ้งไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

20 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

21 อยากฟงคําวาคิดฮอด ลมวอยๆเดือนสามฝนฮํา ดอกบัวมวงแลว ตาย อรทัย √

22 เบอรเกายังเฝารอ สูเดอ อายขอเปนแรงใจให สงความ ภู ศรีวิไล √

23 ลบเบอรลบใจ แอบโทรหาอายในมื้อสุดทายของเฮา มด อุบลมณี √

24 มื้อไดสิมา มื้อใดสิมา ฮูบมีคนคึดฮอด อยูไกล นิ้วกอย กรรณิการ √

25 สาว ม.ปลายยังอายฮัก ใหมๆ คันแกมอายดอกใหมๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

27 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคอืความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

28 นองสาวคนลาสุด เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมย √

29 โนราโยตี้ รําโนราอยูบานเกิด วันนี้เตลิด โกไข;นายสน √

30 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

31 มนุษยเงินดาวน อยากไดอะไรก็ดาวน ดาวน ดาวน แสน (นากา) √

32 จนกวาจะถึงวันนั้น มองตะวันลับฟา เหมือนดังวาหัวใจ ตาย อรทัย √

33 โดยสารมากับกําลังใจ ใตตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

34 นิทานใบไม เมื่อเธอรองไห มองฟาหมนหมอง ไมเมือง √

35 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝาคิดถึง แสน (นากา) √

36 มีหัวใจไวรักเธอ มีสองมือ ไวควาความฝน สองเทายืนมั่น ไมค ภิรมยพร √

37 ขอบใจท่ีหาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

38 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

39 สงใจมาใกลชิด สงใจท่ีหวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

40 เบอรโทรคนเกือบหลอ เบอรโทรของคนเกือบหลอ วาสนาหนาจอ ศร สินชัย √

41 อยากมีบอดี้กอด ละอยากเห็นเด..ละอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ √

42 เอาปลาขอน ฝนท้ิงชวงขาวอุมรวงสิเขายามหนาว พี สะเดิด √

43 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

44 ดูถัวะ ดูถัวะ ดูถัวะ ดูถัวะ ดูแกทําฉันได อยูอยู แสน (นากา) √

45 คนขาดหุน มันทนไมไหว ทนไมได พี่บาวเหอ โกไข;นายสน √

46 กุงแชน้ําตา กฎขอสิบสามของการมานั่งฟงเพลง แชม แชมรัมย √

47 เอาใจชวยเดออาย บัดนี้ นองสิขอเดอสงแฮงอาย ขวัญใจ ตาย อรทัย √

48 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

49 แคนี้ก็ดีใจแลว เกิดมาชาตินี้ ไดทําดีกับอายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ √

50 บั้งไฟลาน ถึงเดือนหกฝนบตกลงมาสงขาวหาบอก พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนคูจิ้น ฟนเวอร

Gold ท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิตชุดท่ี10

หนา 10/17



เผยแพร/

รหัสปก CD G0258124 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 นอกสายตา (ละครตะวันฉายในมานเมฆแอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ Bowling √

2 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

3 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

4 รอแลวไดอะไร มันคงตองถึงเวลา ท่ีเธอตองพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 เพียงขางหลงั กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;feat.เบน ชลาทิศ √

6 ขออนุญาต..หวงใย ในสายตาเธอไมมีฉัน แตฉันมองเธอ โดม THE STAR 8 √

7 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

8 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

9 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

10 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมอืเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

11 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

12 อยากเปนคนท่ีทําใหเธอรูสึกด(ีล.ฟากรใกลเธอเทาไหร ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

13 ในสายตาของเธอ หากเธอสงสัยวาตัวฉันคิดอะไรกับเธอ COCKTAIL √

14 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

15 เพราะวารักเธอ รูดีวาไมควรจะมีหวัง รูดีวาไมควร ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

16 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

17 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

18 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

19 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

20 ยิ่งรักยิ่งเหงา ยิ่งใกลเธอเทาไหร ทําไมมันยิ่งหาง น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

21 ไกล (ละครสามี) พยายามทําตามท่ีใจมันตองการ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

22 ไมอยากจะคิด (ละครหวานใจกับนายจ คนท่ีมันขื่นขมก็ไดแตรอ ไมเคยจะกลาพอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

23 หนึ่งคําท่ีลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

24 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

26 ฝุนละออง ไมเคยมีอะไรท่ีมันแนนอนซักอยาง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

27 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนท่ีคูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

28 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

29 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

30 ปากไมตรงกับใจ Girl,When I said,That I wanted ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

31 ท่ีปรึกษา ทะเลาะกับเขามาทีไรทีไรก็จะเปน Golf & Mike √

32 เก็บเธอไวในจินตนาการ ทบทวนตัวเองอยูนานกับอารมณท่ีเปนอยู ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม √

33 ยินดีท่ีไดรักเธอ คนๆเดียว..ก็มีใจดวงเดียว..แตวา รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

34 องศาเดียว ทําอะไร ใจยัง..อึดอัด มองท่ีเธอ CREAM √

35 รอเธอหันมา (ภาพยนตรปดเทอมใหญฯรูอะไรหรือเปลา วามีใครอีกคนเฝามอง โฟกัส จีระกุล √

36 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา บอม ยุทธนันท;ลุลา √

37 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

38 รักเธอแคไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดน) รักเธอคนเดียวเทานั้น ไมเคยมีใคร หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

39 คนในกระจก เธอนะดูออกเหรอ วาฉันกําลงัมีปญหา แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

40 กอนบอกเลิก ขอบอกรัก กอนทุกอยางในวันพรุงนี้จะเหลือแต เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

41 คนไกลๆ ไมเคยไดเห็นน้ําตาท่ีเปนของฉันใชไหม เจนนิเฟอร คิ้ม √

42 นอนไมหลับ แววตาท่ีเธอมองฉันวันนี้ กับทาทีท่ีดู เตน นรารักษ ใจบํารุง;พลอย พรทิพย พันตา √

43 แคนาที ฉันไมรูตองทํายังไงท่ีตองเสีย NATURAL SENSE √

44 ฟงเขาใจแตไมรูสึก รัก คํานี้เธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

45 จากคนท่ียังรัก ก็เก็บเอาไวไมเคยใหใครรู วายัง INSTINCT √

46 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

47 การรอคอย เธอปลอยใหฉันรอ เธอปลอยใหฉันคอย ทราย ฟาเรนไฮธ √

48 ไมเห็นฝุน เปนเพียงฝุนท่ีลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

49 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

50 เกลียดเธอไมลง (ละครบวงรายพายรัก สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258120 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 คนในความคิดฮอด จดช่ือคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

2 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ขอจองในใจ ฟาส่ังใหฉัน รักคนท่ีมีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

4 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธรีโชติ (กอท) √

5 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

6 อยากบอกวารักเธอ เธอเอาความรักแทเขามาเทคแครจิตใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

7 มาซิจะมารักกัน มาๆ ซิจะ มาเชิญมาซิจะ ไมตองกลัวอะไร บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

8 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

9 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

10 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

11 ฮักมาแตชาติกอน เหมือนฮักมาจากชาติท่ีแลว ฮัก บ ตาย อรทัย √

12 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 บรรจุเปนคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเปนสวรรคสําหรับ ไมค ภิรมยพร √

14 เหตุผลท่ีฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 ขอแคมีเธอใหรัก ผูหญิงจนๆ คนไมมีใคร มีลมหายใจ ตั๊กแตน ชลดา √

16 รักกันนะคนดี แอบชะแง ชะแง ไดแตชะเงอ ชะเงอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

17 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

18 นางเอกในใจ ตากับใจ ใหคะแนน...ตรงกัน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คาํข้ึนตน ชื่อศิลปนคนนอกสายตา

Gold ฮักเธอ..จุงเบย(จังเลย)ชุดท่ี 3

หนา 11/17



19 อยากเปนคนท่ีเธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกท้ิงใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

20 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

21 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

22 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

23 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พ ีสะเดิด √

24 มีหัวใจไวรักเธอ มีสองมือ ไวควาความฝน สองเทายืนมั่น ไมค ภิรมยพร √

25 แด...เราสองคน นองตั้งใจวา เวลาจากวันนี้ไป ศิริพร อําไพพงษ √

26 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

27 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียยิ่งกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

28 แรงใจในเงาจันทร สัญญา คืนฟามีจันทรวันจาก หอมกรุนไอรกั ตาย อรทัย √

29 แคเราสองคน ใจท่ีรักเธอไมเคยนอยลง ยืนยัน เสถียร ทํามือ √

30 คนเดียวในดวงใจ เธอมาจากไหนเธอจะเปนใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

31 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

32 ยังคอยท่ีซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

33 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

34 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 เราควรเปนแฟนกันไดหรือยัง เปนเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสึก พี สะเดิด √

36 รักเธอดวยคน คนหลายใจหางาย คนรักเดียวหายาก เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

37 คนของวันพรุงนี้ เงา..ท่ีเดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

38 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

39 เปนเธอใชไหม ชีวิตเปลี่ยนไปจากนาทีท่ีไดสบตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

41 ดวยใจท่ีรักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

42 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

43 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

44 สาวลําเพลินรอรัก โอความฮักเฮาเหมือนกาสะเลาลากาน ตาย อรทัย √

45 รักเหมือนวันแรกท่ีรัก ทุกครั้งท่ีสบตาเธอนั้น เมื่อฉันได เสถียร ทํามือ √

46 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟา ก็เจอสายตา อีกคนท่ี ตั๊กแตน ชลดา √

48 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ พี สะเดิด √

49 รอทําอยางนั้นกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

50 รักขามคลอง บานนองอยูฝงขโนน บานพี่อยูฝง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558098 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/07/2558 1 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

2 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

3 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

4 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพท่ีทําอะไร DA endorphine √

5 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามท่ีพบเจอ เตน นรารักษ ใจบํารงุ √

6 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

7 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

8 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง ฟลม บงกช เจริญธรรม √

9 ของหายอยากไดคืน ทําไมไมยอมจบ ใหเธอไดคบใคร เลิกตอแย เตน นรารักษ ใจบํารุง √

10 น้ําเต็มแกว วัน วันท่ีเปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

11 ขอบคุณท่ีเธอเขามา (ล.ลูกหนี้ท่ีรัก) เมื่อกอนนั้นไมเคยเขาใจคําวาชีวิต ฟลม บงกช เจริญธรรม √

12 ตอใหนับดาวจนหมดฟา (ละครดุจดาวดถึิงเธอนั้นเปนใคร จากไหนก็คงไมสําคัญ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

13 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

14 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

15 อยาปลอยใหคนคนหนึ่งคิดถึงเธอ รูวาขอบอย บอยจนเกินเขาใจ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

16 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

17 หนาสวย ใจเสีย (ล.ทองเนื้อเกา) จุดจบเธอคงจะไปไมสวย ถาหากเธอยัง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

18 ไมใครก็ใคร (ละครพระจันทรลายพยัคฆไมเหลือทาง ทางใหเดินตอไปไดสองคน DA endorphine √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558108 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น Jetset'er √

2 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

3 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

4 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า ทราย ฟาเรนไฮธ √

5 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันท่ีเจอ ทําใหเธอ ณัฐ ศักดาทร;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

6 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

7 จุดออนของฉันอยูท่ีหัวใจ (ละครสวรรครูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

8 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

9 ตัดใจไมได พยายามทุกอยาง ทําทุกอยาง ลบทุกอยาง จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

10 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน Big Ass √

11 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย POTATO √

12 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ 25 Hours √

13 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ ณัฐ ศักดาทร √

14 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเดี๋ยวนี้..เราไมคอย กัน นภัทร √

15 คนแพท่ีไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ท่ีคอยแต นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

16 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

Cover Night Plus:Rain In My Heart

Love Scenes Love Songs Young Diva
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17 ใครสักคน เคยมีบางคน ท่ีฟาบังเอิญใหเจอะกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

19 เกลียดเธอไมลง (ละครบริษัทบําบัดแคจมกับความโหดราย ท่ีทําลายใหใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 ใจส่ังมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

21 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

22 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

23 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน นท พนายางกูร;ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

24 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป Jetset'er √

25 ความรักไมผิด (Live Audio) ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน สุนิตา ลีติกุล(โบ);ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

26 เปนเกียรติเกินพอ คงเปนท่ีฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

27 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามท่ีพบเจอ บอย Peacemaker √

28 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

29 สุดทาย สุดทาย ฉันขอเอยคําสุดทาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

30 100 เหตุผล คนท่ีเคยมีกันผูกพันจริงใจ กัน นภัทร √

31 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน เตน นรารักษ ใจบํารุง √

32 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

33 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆท่ีเหน็เขาเดินผานมาและทักทาย TATTOO COLOUR √

34 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง Mild √

35 ฝนตกท่ีหนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

36 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ 25 Hours √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258144 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 แฟนจา ลืม...ผมหรือยังครับแฟนเมื่อกอนเคย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

2 ลืมไมลง ไมลืม ไมลืม ไมเลือน เหมือนเดือน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

3 สุรพลมาแลว มาละเหวยมาละวา ลูกเด็กเล็กแดง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

4 หัวใจผมวาง หัวใจผมวางจะมีใครบางจับจอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

5 เปนโสดทําไม เปนโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 หัวใจเดาะ โอย..หัวใจผมเดาะแหมจําเพาะมาเดาะ จักรพนัธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

7 ของปลอม โลกนี้มีอะไรนาแปลกจริงเรื่องผูหญิงพูด จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

8 เสียวไส เสียวไสจริงๆ คุณผูหญิง คุณผูหญิง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

9 ตา ตาเมื่อตาตอตาเรามาเจอะกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

10 มอง มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงไดมอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

11 สวยจริงนอง สวยก็จริงนะนองใสทองกันซิมาทวมแขน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

12 สวยจริงๆ สวยเสียจริงแมคุณบุญเหลือเกินท่ีไดเจอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

13 ใครจะเปนแฟนผมบาง แฟน แฟน แฟน อยูคนละแดน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

14 รักพี่จงหนีพอ โอแมดอกโบตั๋น ทุกคืนทุกวันพี่ใฝฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

15 รักนองบมีเงินแตง ฮักสาวบมีเงินแตง คูแขงของพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

16 ขันหมากมาแลว ขันหมากมาแลวๆ มาแลวนองแกวรับดวย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

17 หนาวจะตายอยูแลว หนาวจะตายอยูแลวนองแกวทําไมไมเห็นใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

18 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหงเมืองสุพรรณ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 เสนหสาวเวียงพิงค สูเอย เจาเอย ตัวเปนบไดเคย เห็นเลย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

20 กวานพะเยา โอ..ละเนอทําบุญจั้งไดเลาเออ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

21 ปาซาง โอ ปาซางดินแดนความหลังนี้ชางมีมนต จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

22 ดําเนินจา โอดําเนิน เธอสวยเหลือเกินดําเนิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

23 พอคาขนมปลากริม ขนมแมเอยหวานๆ ใครทานบางครับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

24 อัฐยายขนมยาย แมยายครับโปรดฟงทางนี้ ผมมีเงินอยูไมถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

25 หงสปกหัก โอเจาหงสฟาเอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

26 รักริงโง ค่ําคืนนี้มีจันทรสวยสองสกาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

27 คนใตใจซื่อ เมื่อพี่ไดมาเวียงเหนือ งามเหลือจรงิแม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

28 ลูกทุงเลือดสุพรรณ มาดวยกันไปดวยกันเลือดสุพรรณของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

29 แกวลืมดง สมหัวใจเจาแลวแมนกแกวลืมดง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

30 ดอกฟาเมืองไทย เธอคนเดียวเทานั้นท่ีหัวใจฉันยังรักเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

31 สาวหนาฝน สาวเอยแมสาวสมัยใหม แตงตัวจะไปไหนกัน จักรพันธ ครบุรธีีรโชติ (กอท) X

32 ยิ้มเห็นแกม ยิ้มก็เห็นแกมแยมก็เห็นไรฟน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

33 รําวงออกพรรษา เจอะกันอีกแลวคืนนี้มารําวงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

34 วันพระอยาเวน เกิดมาเปนคนไทยนองเอยจําไว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

35 แซซี้อายลื้อเจกนั้ง แซซี้อายลื่อเจกนั้ง เปนตายพี่ก็ยัง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

36 ยิกเทาโหละซัว แสนท่ีจะปวดใจ ไดฟงเพลงมวยคร่ํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

37 ดรรชนีไฉไล ดรรชนีไฉไล นามนี้อยูกลางดวงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

38 สนุกเกอร วางงานเราไปสังสรรคกันหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

39 เขมรไลควาย เราชาวนาอยูกับควาย พอหมดงานไถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

40 ควายหาย ท่ีนาแหงนี้กอนเคยไดไถอยูประจํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

41 หญิงกับเสือ หญิงดาก็วาผูหญิงรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

42 เดือนจา เดือนจาเดือนยามเจาเลือนจากฟา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

43 บานนี้ฉันรัก บานนอยหลังนี้สุขีเสียจริง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

44 มาชวยกันผลาญ โอแมพวงสุมาลี มาลีของพี่เอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

45 คนหัวลาน อยาเพิ่งดาวาคนหัวลาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

46 แนขางเดียว แนเสียยิ่งกวาแนอีกนอง นองนะซิพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

47 ผูแพรัก รักเอย ดูหรือใยไมนาเลยหนอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

48 น้ําตาผัว เมียจาหันหลังฟงผัวสักนิด จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

49 ลูกแกวเมียขวัญ ลากอนเถิดหนาจอมขวัญ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

50 เรื่องของแฟนเพลง ฟง ฟง ฟง เสียงดังเริ่มมาอีกแลว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACKGold มนตเพลง สุรพล (กอท จักรพันธ
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เผยแพร/

รหัสปก CD G0558111 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 อยูเย็นเปนโสด อยูเย็นเปนโสด..อยางนี้..ไมมี..แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

3 หยอกแลวบายบาย โอ..โอโอ..โอฮะโอ..โอละหนอ ถาไมชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

4 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

5 เขาใจตรงกันนะ มองๆๆอยูนั่นแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

6 รักนะ จุบๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแลว หญิงลี ศรีจุมพล √

7 นอยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตเธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

8 นินจา ปากบอกวารักไมคิดดูแล ปากบอกวาแคร หญิงลี ศรีจุมพล √

9 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

10 แจว ถูกหวยไดเปนลาน มัน ก็แจวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258128 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

3 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

5 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

7 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

9 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

11 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

13 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

15 ยมืหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คนของวันพรุงนี้ เงา..ท่ีเดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

17 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 หนาไมคสายเกา หนาไมคสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

19 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรจีันทร √

20 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

21 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 อยาเปดเพลงนั้น หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

23 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาส่ัง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

25 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ท่ียัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา ส่ิงดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

27 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

29 สักคนท่ีเขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

31 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

33 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ลงเอยดวยเธอ ฟาเปนผูอํานวยการผลิต พรหมลิขิต ตั๊กแตน ชลดา √

35 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจนัทร √

36 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

37 ธิดารานลาบ แกมปอยลอยสาวสํ่านอยใจงาม ประจําท่ี ไผ พงศธร ศรีจันทร X

38 เหมือนเดิมอีกท่ีหนึ่ง กินขาวกับเธอ ก็ส่ังเมนูซ้ําๆ จนเปน ตั๊กแตน ชลดา √

39 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 อยากเปนแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยู รับรู... ตั๊กแตน ชลดา √

41 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ท่ีเปยก ตั๊กแตน ชลดา √

43 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

45 ยางลบหัวใจช่ือเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 ลูกจางเขาสาวโรงงาน อีกคืนท่ีสายลมชางเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

47 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบขาวรวงไหวลูตามแรง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 บอกแมยาถารักจริง ไชยะนานา ดูถัวะพี่ชายเอย ไชยะนานา ตั๊กแตน ชลดา √

49 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258121 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น เพลงบรรเลง √

2 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย เพลงบรรเลง √

3 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย เพลงบรรเลง √

4 วันนี้เธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เพลงบรรเลง √

5 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ท่ีเธอนั้น เพลงบรรเลง √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คูฮิตคูรอง ไผพงศธร-ตั๊กแตนชลลดา

หญิงลี ศรีจุมพล อยูเย็นเปนโสด
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6 เพื่อนเกา แคความไหวหวั่นท่ีมันเขามา เพลงบรรเลง √

7 ฉันจะอยูกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูดี วาชีวิตของฉัน... เพลงบรรเลง √

8 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน เพลงบรรเลง √

9 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ เพลงบรรเลง √

10 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป เพลงบรรเลง √

11 น้ําเต็มแกว วัน วันท่ีเปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ เพลงบรรเลง √

12 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเยน็ เพลงบรรเลง √

13 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ เพลงบรรเลง √

14 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย เพลงบรรเลง √

15 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด เพลงบรรเลง √

16 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ เพลงบรรเลง √

17 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน เพลงบรรเลง √

18 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงท่ีบอกฉัน เพลงบรรเลง √

19 เจาหญิงในนิยาย ท่ีในวันนี้เธอใหสัญญา วาเธอจะ เพลงบรรเลง √

20 แดคนๆนั้น อยากจะสงเพลงๆนี้ ทํานองนี้ใหใคร เพลงบรรเลง √

21 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น เพลงบรรเลง √

22 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย เพลงบรรเลง √

23 ไมมีใครรู คําท่ีเราบอก..รัก..กันมากมาย เพลงบรรเลง √

24 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

25 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา เพลงบรรเลง √

26 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก เพลงบรรเลง √

27 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา เพลงบรรเลง √

28 คิดถึง รูไหมวามีคนท่ีเฝาคอย เหมอลอย เพลงบรรเลง √

29 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ เพลงบรรเลง √

30 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน เพลงบรรเลง √

31 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย เพลงบรรเลง √

32 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนท่ีนอน เงียบๆคนเดียว เพลงบรรเลง √

33 จากนี้...ไมจาก นานเหลือเกินท่ีเราตองหางกัน เพลงบรรเลง √

34 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม เพลงบรรเลง √

35 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ท่ีใจเคลิ้มลอยลองไป เพลงบรรเลง X

36 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เพลงบรรเลง √

37 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ เพลงบรรเลง √

38 รอเธอหันมา รูอะไรหรือเปลา วามีใครอีกคนเฝามอง เพลงบรรเลง √

39 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก เพลงบรรเลง √

40 โอใจเอย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง เพลงบรรเลง √

41 คืนเหงา วอนดาวบนฟา ชวยพาหัวใจ ใหหาย เพลงบรรเลง √

42 ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ เพลงบรรเลง √

43 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราตรี เพลงบรรเลง √

44 ขอบใจนะ ขอความท่ีเธอเคยสง อะไรท่ีทําใหฉัน เพลงบรรเลง √

45 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา เพลงบรรเลง √

46 อยาบอกใหใครรู อยาบอกใหใครรู วาเรารูสึกตอกัน เพลงบรรเลง √

47 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน เพลงบรรเลง √

48 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ เพลงบรรเลง √

49 จากวันท่ีเธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา เพลงบรรเลง √

50 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258132 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 บัลลังกเมฆ (ละครบัลลังกเมฆ) แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 รักใหพอดี (ละครบัลลังกเมฆ) ไมแปลกถาเธอจะเริ่มทอ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนท่ีออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

4 ส่ิงท่ีเปนของฉันก็คือของฉัน(ล.ส่ือริษยฉันขอรองไดไหมเธออยาเขามา แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

5 ไวใจฉันไดเสมอ วันท่ีไมมีใคร วันท่ีใจไมเห็น คิว สุวีระ บุญรอด √

6 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

7 กามเทพ เพราะเรา ใกลกันมากมายเทาไหร แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

8 รักแทหรือเสนหา (ล.เรือนเสนหา) คนหนอคน ไยตองทน เพื่อคําวารัก ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

9 มีแคหัวใจ (ละครสกุลกา) ฉันคงไมกลา ท่ีจะไขวควาใหไดเธอมา แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

10 เธอคือท้ังหัวใจ (ล.เรือนเสนหา) ไมไดอยากจะทําใหใครเสียใจ กุลกรณพัชร โพธิ์ทองนาค (แกม √

11 แทนความคิดถึง (ละครคุมนางครวญ) ท่ีตรงนี้มีใครเขารอ ปานนี้เธอไปอยู เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

12 รักแรกพบ (ละครอีสา) แคเพียงครั้ง ภาพเธอยังฝงยังปกใจ คิว สุวีระ บุญรอด √

13 นารัก (ละครนารัก) นารักเมื่อเธออยูใกล ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

14 อยูเพื่อรกั (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

15 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

16 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

17 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

18 ยืนยัน (ละครเลหรตี) บอกตรงๆวายังฝงใจ จากบางคนท่ีเรา รัฐศาสตร กรสูต √

19 บอกดีไหม (ละครรักหลอกๆอยาบอกใคแปลกดี ตั้งแตพบเธอ ดูคลายบางอยาง โสภิตนภา ชุมภาณี (เจี๊ยบ) √

20 ระหวางเรา (ละครเลหภุมเรศ) ระหวางเราดูเหมือนใกลกัน แตไมมีวัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

21 ภาพนั้น (ละครภาพอาถรรพ) เคยรูไหม ท่ีเธอทําไว ให ทรมาร รัดเกลา อามระดิษ √

22 รักเธอแคไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดน) รักเธอคนเดียวเทานั้น ไมเคยมีใคร หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

23 เรื่องจริงในหัวใจ (ล.มารกามเทพ) ปลอยใหเวลาผานไป โดยไมเคยรู รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

24 คุณจะรูบางไหม (ละครแกวลืมคอน) คุณจะรูบางไหม คุณจะเห็นบางหรือเปลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

25 อาจเปนคนนี้ (ล.เลหนางฟา) ไมเคยแตมองเห็นตัวเอง ไมเคยซึ้ง ดี THE STAR √

26 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป MR.TEAM √
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27 คูกรรม (ละครคูกรรม) เพราะเธอกับฉัน กอบุญสรางกรรม บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูน √

28 คําสัญญา (ละครคูกรรม) ฉันไมไดตอกย้ํา ฉันไมตําหนิ กัน นภัทร √

29 หนาท่ีหรือหัวใจ (ละครหัวใจเรือพวง) รักคืออะไร ไมซึ้งในคําๆนี้ รูสึกแค ดิว THE STAR 9 √

30 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายปานคิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

32 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

33 ฟาเปลี่ยนสี (ละครเมื่อวันฟาเปลี่ยนสี) อยูกับรอยน้ําตา อยูกับวันท่ีฟาหมน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

34 อกหักเหมือนกัน (ละครหัวใจช็อกโกแลเจ็บปวดใชไหมเธอ ถูกเขาคนนั้นท้ิงมา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

35 ฟาลิขิต (ละครลิขิตรักลิขิตเลือด) ฟา..ลิขิตใหฉันไดมาพบเธอ และฟา.. ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน) √

36 คนอยางฉัน (ละครลิขิตรักลิขิตเลือด) ฉันมันแคคนอยูบนดิน ฉันชินในแบบลุยๆ นิก รณวีร เสรีรัตน √

37 อยากหยุดตะวันไวท่ีปลายฟา ทองฟาท่ีกวางใหญอยูไกลและสูงเหนือดิน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

38 ฉันไมมีเวทมนตร(ละคร เจาแมจําเปน) ไมมีอะไรคูควร ไมมีอะไรเขากัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

39 เปนตอ (ละครเปนตอ) อยูคนเดียวก็คุนเคย อยูสบายจนเคย วิเชียร ตันติพิมลพันธ √

40 บนความตาง(ล.ซิทคอม ยีนเดน) ทุกทุกอยาง ของเราอาจตางกัน วง Sunny Parade √

41 สองรักสองวญิญาณ (ล.2รัก 2วิญญาณอยาไดลืมหายใจ เดี๋ยวใครตอใคร ติ๊ก ชิโร √

42 หลอกตัวเอง (ละครรักหลอกๆอยาบอกรักแลวตองหลอกไมรัก รักแลวทําแกลง รัฐศาสตร กรสูต √

43 รออยูตรงนี้ (ละครตารีบุหงา) นั่งอยูกับความรัก นั่งอยูกับความหวัง คริสตินา อากีลาร √

44 เสียงจากคนใกลตัว อยากจะเปนคนของเธอ อยากจะเปนคนสําคัญ ZA ZA √

45 ขอโทษ (ละครบวงรัก) เพิ่งมารูวาทําเธอนอยใจ ในวันนี้ก็สาย รัฐศาสตร กรสูต √

46 เรื่องเดียวท่ีอยูในใจ ฉันอยากจะพูดอะไรตั้งมากมาย นัท มีเรีย √

47 กอนตายแคไดรักเธอ (ละครเสือ) คนธรรมดา แคคนเดินดินอยางฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

48 วันนี้...ฉันมีเธอ(ล.ซิทคอม เพราะมีเธอก็ไมรูวาอะไรทําใหเราไดพบกัน ชัยยา อินทรตา √

49 หามใจ (ละครคูกรรม) เธอคงไมเคยจะรูเลย เธอคงไมเคย หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

50 คนท่ีเธอไมควรเผลอใจ (ล.ปกมาร) ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258135 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 31/07/2558 1 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

2 สงสารกันหนอย ในวันท่ีเธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

3 รูไหมทําไม ถึงเวลา ท่ีควรจะรู ท่ีเธอควรจะรู มาลีวัลย เจมีนา √

4 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล มาลีวัลย เจมีนา √

5 เธอผูเดียว เหนื่อยและทอเหลือเกินรูไหม มาลีวัลย เจมีนา √

6 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง มาลีวัลย เจมีนา √

7 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา มาลีวัลย เจมีนา √

8 ความจริง (ละครเวียงรอยดาว) มาลีวัลย เจมีนา X

9 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร มาลีวัลย เจมีนา √

10 ไปใหไกล ดูใจมานาน เนิ่นนาน มาลีวัลย เจมีนา √

11 บทเรียนสุดทาย รักเปนเชนใด อยากได มาลีวัลย เจมีนา √

12 คน..คนเดียว คนหนึ่งคนเทานั้นเอง มาลีวัลย เจมีนา √

13 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน มาลีวัลย เจมีนา;จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท √

14 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน มาลีวัลย เจมีนา;ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน √

15 เติมใจใหกัน (Acoustic) ตอบใจตัวเองมานาน มาลีวัลย เจมีนา X

16 ไมตองหวงฉัน (Acoustic) แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป มาลีวัลย เจมีนา √

17 รักเธอสุดหัวใจ (Acoustic) เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ มาลีวัลย เจมีนา √

18 แคความทรงจํา แลวรักมันก็เปนเพียงลม มาลีวัลย เจมีนา √

19 เกิดมาเพื่อรักเธอ เคยมีคําถามขอหนึ่ง ติดอยูในหัวใจ มาลีวัลย เจมีนา √

20 คนดีของฉัน เธอจากกันไปพรอมใครอีกคน มาลีวัลย เจมีนา √

21 คืนเหงา คืนเหงา เฝาแตคอยหา ทุกคราว มาลีวัลย เจมีนา √

22 ไมอยากรูวาฉันรักใคร ทุกค่ําคืน ก็ยังคงเปนเหมือนเกา มาลีวัลย เจมีนา √

23 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วาเธอทํางานอะไร มาลีวัลย เจมีนา √

24 ฝากดูแลแทนฉัน ตัดใจอยางไรใหขาด กับคนท่ีเคยแคร มาลีวัลย เจมีนา √

25 แคบอกเสียใจ เคยเห็นอยู เคยรักอยู มาลีวัลย เจมีนา √

26 ไมผิดใชไหม ผิดไหมกับการท่ีฉันจะรักใคร มาลีวัลย เจมีนา √

27 ไมเคยลืมเธอ เพียงไดยิน เสียงลมพัดผานไป มาลีวัลย เจมีนา √

28 เจ็บได รองไหเปน ส่ิงท่ีเธอทํา อยากจะถามหนอย มาลีวัลย เจมีนา √

29 พรุงนี้ (ละครสงครามนางฟา) ยังไดยิน ยังไดยินเสียงใจตัวเองอยู มาลีวัลย เจมีนา √

30 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวย ๆ มาลีวัลย เจมีนา √

31 ขอใครสักคน (Acoustic) อยากจะมีใคร คอยหวงใย มาลีวัลย เจมีนา √

32 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน มาลีวัลย เจมีนา √

33 กลับไปก็เหมือนเดิม จําไดไหม เคยเหงามาแลวกี่หน มาลีวัลย เจมีนา √

34 นึกถึงฉัน เมื่อถึงเวลาหลับนอน ถาคุณไรความสุข มาลีวัลย เจมีนา X

35 KISS ME AGAIN ไมโกรธเธอเลย ไมโกรธท่ีเธอ มาลีวัลย เจมีนา √

36 เก็บเธอไว แปลกใจตัวเองท่ียังจดจํา มาลีวัลย เจมีนา √

37 ไมคิดมากหรอก ฉนัไมวาเธอหรอก ถาเธอบอกใหเขาใจ มาลีวัลย เจมีนา √

38 คืนกลับไป หลอกฉันทุกอยาง คําท่ีเธอพูด มาลีวัลย เจมีนา √

39 เธอเทานั้น เธอเทานั้น คือดวงตะวัน มาลีวัลย เจมีนา √

40 รักเธอคนเดียว (Acoustic) ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย มาลีวัลย เจมีนา √

41 ตองบอกดวยหรือ ถามฉันทําไม เธอถามฉันทําไม มาลีวัลย เจมีนา √

42 กอนท่ีมันจะสาย มีอยางเดียวจะตองทําเสียที มาลีวัลย เจมีนา √

43 ขอเวลา ฉันขอเวลาหนอย ฉันขอเวลาหนอย มาลีวัลย เจมีนา √

44 ไมเสียดายท่ีไดรักเธอ ตางก็มาคนละทาง มาเจอกันโดยบังเอิญ มาลีวัลย เจมีนา;สมประสงค สิงหวนวัฒน √

45 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว มาลีวัลย เจมีนา √

46 ท่ีสุดของหัวใจ หากขามคืนนี้ หัวใจไมแหลกยับเยิน มาลีวัลย เจมีนา X

47 น้ําตา (New Version) ปรับใจตัวเองไมทัน มาลีวัลย เจมีนา √
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48 อีกสักครั้ง จับมือฉันไวสักหนอย จับมือฉันไวนานนาน มาลีวัลย เจมีนา √

49 ท่ีรัก ท่ีรัก เรายังรักกันใชไหม มาลีวัลย เจมีนา √

50 เสียงจากหัวใจ ไดยินไหม ไดยินไหม มาลีวัลย เจมีนา √
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