
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

Cafe Love Songs TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558247 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน Soul After Six √

2 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

3 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสมัพันธแ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

4 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

5 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

6 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

7 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร กอลแฟ กิตติภพ ราชกรม √

8 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

9 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟูา เมื่อตอนเย็นเย็น นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

10 คิดไปเองวาดี เคยคิดไปตั้งไกล เคยคิดไวกอน แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

11 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม พัดจัง √

12 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรแความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟูา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

13 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปิดตัวเอง ปาลแมมี่ √

14 รออยูตรงน้ี พยายามรูจัก พยายามทกัทายกับเธอ นูเ มนตแทพิยแ ลิปิสนุทร √

15 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป มุกกี้ ชณิดา ภูวพิพัฒนแ √

16 ถาเธอจะไป(ล.2รัก2วิญญาณ) ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

17 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

18 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE X

19 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลแมมี่ √

20 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ปฺอป ปองกูล √

21 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเป็นเพียง พัดจัง √

22 ยอม ยอม ยอมฉันยอมเสมอ แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

23 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

24 รักไมชวยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน จิ๊บ The Zebras √

25 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

26 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟูองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

27 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

28 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

29 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

30 พรุงน้ีอาจไมมีฉัน ฉันไมตองการอะไร เป็นอยางน้ีมันก็ดี ปาลแมมี่ √

50 Best Artists Vol.3 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258164 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

3 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

4 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

5 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

6 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

7 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

8 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 คําอธิษฐานดวยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทกุวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

10 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

11 รักเธอคนเดียวเทาน้ัน Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ เจมสแ จิรายุ √

12 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

13 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

14 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชดิเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

15 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

16 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี วง SOFA √

17 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน √

18 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม THE STAR √

19 ตุ฿กตาหนารถ ฉันจะเป็นตุ฿กตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

20 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพแขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

21 อาการรัก (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน น่ีฉันกําลังเป็นอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรแปันดแ √

22 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทวีาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

23 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชนแ คูกิมิยะ √

24 รักเธออยูดี (ประกอบละครปัญญาชนกนครัว)รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

25 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

26 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

27 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมา)ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

28 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

29 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

30 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน กนัยายน พ.ศ.2558
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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31 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซแ) √

32 คืนน้ีอยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งน้ัน เธอตองรูอะไร ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

33 รักแท..ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผูคนรักกัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

34 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมใชคนที่ฉันเฝูารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

35 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันน้ันหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง √

36 ถาความคิดถึงฆาคนได เสยีงเพลงก็ไมชวยเลย ทั้งที่เคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ฿ค √

37 ลั้นลา เรื่องที่แลวๆเธอจงลืมมันไป ก็แค ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ);ปรีติ บารมีอนันตแ;โอปอลแ √

38 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี สือ่ความหมาย ขับรองหมู √

39 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟูา ไดโปรดหาใครสกัคน KAL √

40 ขอบคุณ...ยังนอยไป จากเมื่อวาน ที่ไมมีสกัครั้งที่ใคร Golf & Mike √

41 ขามฟูามารองไห จะแอบคิดถึงเธอ จนกวาดาวดวงสดุทาย วรรธนา วีรยวรรธน √

42 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยู DA endorphine √

43 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเป็นคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

44 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

45 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

46 ไมใชฉันใชไหม ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรคแ ศุขพิมาย;DA endorphine √

47 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง) √

48 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริยแ เมื่อไรที่สายลมพัดผาน เน่ินนาน Pancake √

49 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา นวลแจม √

50 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

JIGSAW : Love Songs TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558107 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 จิ๊กซอวแ (Jigsaw) ความนุมนวลและความออนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

2 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

3 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

4 รักออกฤทธิ์ โยง อารแมแชรแ X

5 ตองการดวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล Crescendo;จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

6 จืด อยูมาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

7 ชวิีตน้ีไมมีจืด (โฆษณาจุมแซบฮัท) ในวันที่ธรรมดา แครอเวลาใหหมุนไป The Bottom Blues √

8 เน้ือคู เน้ือคู ฉันยังไมเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

9 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

10 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;ปรียวิศวแ นิลจุลกะ √

11 ฟูาสงฉันมา เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

12 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

13 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

14 คนที่ใช (The 1) จากวันน้ันที่เราไดพบกัน จนวันน้ี Jetset'er √

15 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

16 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเป็นดั่งเพลง เธอก็คงเป็นเพลง แกงสม THE STAR √

17 อัศจรรยแของหัวใจ สิง่ที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

18 เกินมาตรฐาน นนทแ ธนนทแ X

19 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

20 รักแทมีอยูจริง รักใครเทาไหรก็วนมาที่เกา ก็เหงา ศรัญ แอนน่ิง √

21 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทวีาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

22 สิง่ที่ตามหา ติดอยูในชวิีตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

23 พอดี จะกลัวอะไรมากมายดูเธอกังวลมากไป โอ ปวีรแ √

24 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

GENIE ROCK HITS TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558119 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

2 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

3 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

4 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

5 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

6 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

7 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

8 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสยั คิดถึงทไีรก็เพอ INSTINCT √

9 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

10 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

11 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีนํ้าตา หนุม กะลา √

12 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

13 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

14 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

15 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

16 แคลอเลน เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

17 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผานวันที่ Sweet Mullet √

18 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

19 ความเชือ่ มันเกือบจะลม มันเหน่ือยมันลา รวมศิลปิน √

20 ทิ้งรักลงแมนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Potato √

ยกขบวนเพลงฮิต ยกที่ 5 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258157 ท าซ้ า
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วันที่วาง 10/09/2558 1 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

2 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

5 เจ็บบอกใหไป หัวใจบอกใหกอด เหงาเป็นเดอาย คือหาย..ไปนานแทหนอ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

6 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

7 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

8 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

9 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

10 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

11 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

12 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทยั √

13 ยอมเป็นคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเป็นอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

15 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

16 หนาอยางฉันมันโงใชไหม น่ีนะเหรอ ที่เคยสญัญาจะหยุดที่ฉัน เจมสแ ชนิกฤช √

17 พกมาหรือเปลาคําวารักจริง ทาทเีจาชู..เหมือนคูยังไมมี ตั๊กแตน ชลดา √

18 เงินนะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันดวยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลอแทๆ  ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

20 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน ไมคแ ภิรมยแพร √

22 เป็นหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทยั √

23 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูที่ซอนอยูในแววตานอง เสถียร ทํามือ √

24 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

25 เป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนที่แสนคิดถึง อ฿อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

26 สดุทางรักจุดพักรถ หัวใจอักเสบ ตองเขากรุงเทพฯ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ต฿ะ) √

27 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปุานน้ี รัชนก ศรีโลพันธุแ √

28 คาถามหานิยม โอม..จะเปุาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

29 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

30 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตเา ภูศิลป √

31 นารักก็มารักสกัที เจ฿อะ กี่ท ีก็บอกนารัก แตไมยัก ตั๊กแตน ชลดา √

32 เบื่อ บ฿ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

33 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

34 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมคแ ภิรมยแพร √

36 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี ตาย อรทยั √

37 อยากถูกคนรัก ใหรูแลวรูรอด ทกุหน่ึงหัวใจ มีอีกหัวใจคอยอยู จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

38 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

39 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

40 แกวรอพี่ พี่จเาพี่สญัญาปีน้ีแลวไมมาแตง เปาวลี พรพิมล √

41 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทยั √

42 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

44 เจ็บแลวจําคือคน เจ็บแลวทนคือแฟนอายถึงแมอยากฮูแตบอยากเห็น ศิริพร อําไพพงษแ √

45 สาวทุงนาโนน หนีเมืองกรุงกลับคืนทุงนาโนน นํ้าตาหลน ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

46 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมคแ ภิรมยแพร √

47 มีบางไหมรักจริง พี่จเาคําสญัญาพี่จําไดไหม พี่บอกรักนอง ตาย อรทยั √

48 ฝากใจไวที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไวที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

49 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

LULA PIJIKA Sentimental Love SongsTRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558122 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 รักปาฏิหาริยแ (ละครรักปาฏิหาริยแ) ในวันที่ทองฟูาสหีมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

2 เผลอใจ (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมรูจริงๆไมเคยคิดมากอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ลุลา √

3 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศแ กฤดากร ณ อยุธยา √

4 หน่ึงคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

5 ตุ฿กตาหนารถ ฉันจะเป็นตุ฿กตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

6 กลัวเขาใจผิด (ล.สามหนุมเน้ือทอง) รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

7 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

8 โอใจเอเย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง DOOBADOO √

9 เวลาจะชวยอะไร มีแตคนคอยพูดวาไมเป็นไรนะ ลุลา √

10 อยาบอกใหใครรู อยาบอกใหใครรู วาเรารูสกึตอกัน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

11 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี ลุลา √

12 Ooh! เธอ เธออีกแลว ที่มารบมากวนหัวใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

13 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรอ)ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา;เตเอ ฉันทวิชชแ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

14 แสงสดุทาย (ภาพยนตรแวัยรุนพันลาน)รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

15 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมใชคนที่ฉันเฝูารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

16 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

17 อยาทําใหฟูาผิดหวัง ฟูายังมีตา ที่ฟูานําเธอมารวมทาง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

18 ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา √

19 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √
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20 เน้ือคู คนที่เป็นเน้ือคู น้ันจะดูไดไง จะตอง ลุลา √

21 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชกั ลุลา √

22 เธอใชไหม [เมืองมายา] เธอ เธอใชไหม ที่มาทําใหดอกไมบาน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 แคเพียงไดรู อยูตรงน้ี ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงน้ัน ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษแ √

24 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด ลุลา √

25 เหงาอยูดี (Acoustic Version) ฉันก็มี เธอก็มี คนที่เรา น้ันเรียกวา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

26 ขอบฟูา ไดแตเหลียวมองไปสดุฟูาไกล ลุลา √

27 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว ลุลา √

28 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา ลุลา √

คิดถึงวันละนิด คิดฮอดวันละ ชุดที่ 3 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258158 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

2 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทยั √

3 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

4 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

5 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

6 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 ไมไดโทรผิดแตทนคิดถึงไมไหว ฉันไมลืมหรอก ที่เธอบอกเราจบกันนะ ตั๊กแตน ชลดา √

8 ตะกอนความคิดถึง เสยีงลมละเมอ ก็เหมือนเสยีงเธอพูด โกไข;นายสน √

9 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

10 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

11 คิดถึงน่ีคะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงน่ีคะ เปาวลี พรพิมล √

12 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ ไมคแ ภิรมยแพร √

13 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทยั √

14 สงความคิดถึงมากอดเธอ รูสกึเหงาๆยังไงไมรู เมื่อเธอไมอยู จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

15 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

16 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปุานน้ี รัชนก ศรีโลพันธุแ √

17 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป นํ้าก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกรณแ √

18 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

19 ไดสบตาดีกวาน่ังคิดถึง รักกัน..ก็ตองยอมไวใจ มีคนพูดไว.. เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

20 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

21 อยากมีใครใหคิดถึง น่ังมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทรแ สวุรรณี √

22 อยูกับความคิดถึง ไมมีวันไหน..ที่ใจไมคิดถึงเธอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

23 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 มื้อใดเสคิิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทยั √

25 มองจันทรแวันคึดฮอด มองจันทรแบนฟูาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

26 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด ภู ศรีวิไล;มด อุบลมณี √

27 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

28 อยูหมองใดเก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูที่ใดก็มีสญัญาณ เอกพล มนตแตระการ √

29 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทยั X

30 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

31 คึดฮอดบจริง คึดฮอดดวยใจหรือเป็นเพียงอะไหลใจเหงา จั๊กจั่น วันวิสา √

32 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสกันิด ไมคแ ภิรมยแพร √

33 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

34 ไมคิดถึงกันจั๊กหนอยเลยนิ สวัสดีจา เหน่ือยไหมจ฿ะวันน้ี ไมไดทํา ตั๊กแตน ชลดา √

35 รักเธอดวยคน คนหลายใจหางาย คนรักเดียวหายาก เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

36 โอ฿ย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานน้ี เสาทวีียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

37 ครั้งแรกที่สบตาเธอ ฉันไมเคยไดยิน..เสยีงนกรองวาเพราะ เสถียร ทํามือ √

38 เมื่อไหร..ใจก็รอ ฟูาไมเคยเหงา...มีเดือนและดาวเคียงคู จั๊กจั่น วันวิสา √

39 เพราะโลกน้ีมีเธอ ชวิีตคนชัน้แรงงาน เหมือนเกิดมา ไมคแ ภิรมยแพร √

40 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรแเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษแ √

41 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝันเห็น มนตแแคน แกนคูน √

42 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูบานนอกอยากเห็นหลานออกทวีี ตาย อรทยั √

44 ฝากใจใสซอง ติดรูปถายแม...เอาไวแลหัวนอน กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ต฿ะ) √

45 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทรแ สวุรรณี √

46 คนที่รอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจ฿ค ธนพล √

47 ขอใครใหคิดถึง ถูกความเหงาแนะนําเสมอ ใหถามเธอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

49 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณแ √

50 ใชเวลาใหเป็นประโยชนแ เห็นเธอบนวาเหงา เหงาเลนเลน เดวิด อินธี √

บ๊ิกโบว์แดง 8 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558123 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

รหัสปก DVD G1158074 2 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

5 คนอะไรก็ไมรู เป็นคูกันแลว เขาวาไมแคลวกันหรอก พี สะเดิด √

6 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

7 แตงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรละพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

8 รักขามคลอง บานนองอยูฝ่ังขโนน บานพี่อยูฝ่ัง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √
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9 พี่จเาหลับตาไว ดูน่ังดูเดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

10 สาวชมุแพ ชมุแพพลเมืองหนาแนน ดินแดนตอ พี สะเดิด √

11 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสแีดง เตเา ภูศิลป √

12 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

14 อยากพับแผนฟูา อยากพับแผนฟูาเขามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

15 ไมไดโทรผิดแตทนคิดถึงไมไหว ฉันไมลืมหรอก ที่เธอบอกเราจบกันนะ ตั๊กแตน ชลดา √

16 เอิ๊งเอย (ล.ลิเก฿ลิเก) พูดจาก็เหมือนลิเก (โอ฿ เย) เปาวลี พรพิมล √

EMOTIONAL SERIES : LONELY TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558248 ท าซ้ า

วันที่วาง 10/09/2558 1 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

2 ขอโทษ (ละครตะวันตัดบูรพา) ขอโทษที่ฉันคงทําไดเพียงเทาน้ี โดม THE STAR 8 √

3 โดยไมมีเธอ ตน ธนษิต X

4 ทิ้งรักลงแมนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Potato √

5 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

6 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลแมมี่ √

7 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

8 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;feat.เบน ชลาทศิ √

9 ปลอยเธอไป (ล.กลกิโมโน) ตอใหรักเธอหมดหัวใจ แตสดุทายเธอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

10 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงดวยคําร่ําลากัน Season Five √

11 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

12 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

13 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

14 คําสดุทาย Slot Machine X

15 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

16 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

17 สภาวะไรนํ้าหนัก จากนาททีี่เธอพูดวาทิ้ง แตความจริง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

18 มองแตไมเห็น ฟังแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

19 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

20 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทกุดวง เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

21 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สแนํ้าตากามเทพ)แววตา เธอบอกไมเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

22 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

23 ยินดีทั้งที่เสยีใจ COLORPiTCH X

24 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

25 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเป็นรอยเป็นพันที่เจอ ทําใหเธอ สงิโต นําโชค √

26 เพลงจากคนผิดหวัง เบน ชลาทศิ X

MEETING ROOM TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558253 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 คําตอบที่ใช (โฆษณากาแฟดาว) ครั้งหน่ึงที่เธอมีชวิีตอยู 25 Hours √

2 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

3 เธอคือทกุอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

4 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

5 อัศจรรยแของหัวใจ สิง่ที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

6 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให THE BOYKOR;ลุลา √

7 จืด อยูมาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

8 ชวัูบ ชบูีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย สพุล พัวศิริรักษแ (เบล);หน่ึง ETC √

9 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

10 MR.Romantic แคฉันไดพบกับเธอ แคเห็นก็แทบ แกงสม THE STAR √

11 แตกตางก็รักกัน แมวาเราตาง แตกตางกัน แมวาบางอยาง ปราโมทยแ ปาทาน;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

12 ถามตัวเองไดไหม (ล.รักน้ี...หัวใจมีครีบ)ไมเขาใจเลยจริงๆ จะคิดถึงแตเธอ กิ่ง เหมือนแพร √

13 คนสดุทาย (Last one) คิดจะมีรัก อยางใครกับเขาสกัที Jetset'er;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

14 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) R&B Ver.)ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก พิรัชตแ นิธิไพศาลกุล (ไมคแ) √

15 ดวงจันทรแ อยากจะเป็นดวงจันทรแ ที่เธอชอบมอง PARADOX √

16 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

17 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ณเดชนแ คูกิมิยะ;มาริโอ เมาเรอ;เคน ภูภูมิ พันละแหง√

18 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

19 เด็กสรางบาน (ล.เคหาสนแดาว) หากวาใครจะสรางบานสกัหลังหน่ึง วง Sunny Parade √

20 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชวิีตเธอเป็นเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

21 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

22 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจ฿ก SO COOL √

23 บอลลูน (ล.เลิฟบอลลูน..รักพองลม) หากวาใจเป็นเหมือนบอนลูน ไอซแ ศรัณยู √

24 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟูา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

25 ใจคนใจ (ละครมายาตวัน) มองตากันไมเคยรูใจ คงเป็นเพราะ อุเงอิ๋ง กรกช เทพสทิธา √

26 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

27 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆ)ช.ทกุๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โตเ ศักดิ์สทิธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

28 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

29 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสนแดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

30 ใจสัง่ใหรัก (ล.เลือดมังกร) บี พีระพัฒนแ เถรวอง X

รักแสนเศร้า(เรา 3 คน)ชุดที่ 3 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558125 ท าซ้ า
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วันที่วาง 17/09/2558 1 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

2 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

3 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

4 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

5 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

6 ในความรูสกึของเธอ ทําไมเธอไมเคยบอกใคร วาเราเป็น เปาวลี พรพิมล √

7 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

8 จําไมไดวาตองลืม รูสกึตัวก็ตอนไดยินชือ่เขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

9 ไมอยากเป็นคนรักเธอขางเดียว ไมอยากเป็นคนรักเธอขางเดียว อยากเป็น เปาวลี พรพิมล √

10 คําน้ีกับคนน้ัน คําน้ันกับคนน้ี แอบรักเธอ และคิดวาเธอคงรู ตั๊กแตน ชลดา √

11 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

12 อยากคุยดวยปากไมอยากคุยดวยมือ ไมคอยไดโทรหากัน เจอกันแตในขอความ เปาวลี พรพิมล √

13 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

14 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

15 ไมอยากใหความเหงามาแทนที่เธอ ทองฟูาดูสวยนอยกวาเมื่อวาน อะไรที่ทํา เปาวลี พรพิมล √

16 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

17 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

18 ถาฉันไมใชคนน้ัน ขมตาใหนอนใหหลับ กลับคิดถึงเรื่องเรา เปาวลี พรพิมล √

19 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

20 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ พี สะเดิด √

21 พรุงน้ีจะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรที่ทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

22 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

23 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

24 แตเธออยูไหน รูแลววารัก บอกตรงตรงวาตื้นตัน เปาวลี พรพิมล √

5 หนุ่มสิงห์อีสาน ชุดที่ 3 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258160 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

2 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

3 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

4 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 คืนลับฟูา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

6 แครแดวยหรือนอง แครแดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแแคน แกนคูน √

7 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

8 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมคแ ภิรมยแพร √

9 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสบิสอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

10 สญัญาเดือนสาม ยานเจาน่ันบฮักอาย ยานหัวใจของอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

11 อส.รอรัก พี่เป็นอ.ส.เฝูารอรัก นองคงไมอยาก มนตแแคน แกนคูน √

12 มนุษยแเงินดาวนแ อยากไดอะไรก็ดาวนแ ดาวนแ ดาวนแ ไมคแ ภิรมยแพร √

13 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

14 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมนํ้ามูล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

16 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

17 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 ขอใหเรารักกัน เขตชายแดนชดิ อยูติดๆกันไมไกล ไมคแ ภิรมยแพร √

19 ชางซอมซอมทาง มื้อรถยางหั่วอายน้ีตั๊วสอยปะสอยสบู ศร สนิชยั √

20 กอดกอนเมฆ แคเจามองมานํ้าแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

21 ซูเปอรแสตารแหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตารแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาชัว่โมงนาที มนตแแคน แกนคูน √

23 เกี้ยวสาวลําชี บอกตรงๆวารักอนงคแซะจริงนะนอง ศร สนิชยั √

24 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

25 คนจนปูายแดง ไมไดเลือกงาน แตงานไมเลือกเรา ไมคแ ภิรมยแพร √

26 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

27 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 พรผูแพ ไดเห็นบัตรเชญิอายน้ีตองเศรา เจ็บปวด ศร สนิชยั X

29 เขาไปกันแลวสองคน เขาไปกันแลวสองคน เขาคงบสนใจอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

30 กลิ่นฟางนางลืม กลิ่นฟางนองนางวามันเจื่อนไป ไมคแ ภิรมยแพร X

31 ขอเป็นผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 นักรบหวงแฟน ออมแขนของพี่ที่เคยกอดนอน ปุานน้ี มนตแแคน แกนคูน X

33 กี่ปีแลวนอง กี่ปีแลวนองที่เราสองเรียกกันวาแฟน ไมคแ ภิรมยแพร √

34 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

35 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

36 เขามีอะไรกันแลว เขามีอะไรกันแลว สิน้แววเสยีแลว ไมคแ ภิรมยแพร √

37 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรแติดตอ มนตแแคน แกนคูน √

38 แมนแฟนอายบนอ แมนๆคนน้ีบ แมนคนน้ีบนอ แมนๆคนน้ี ไหมไทย ใจตะวัน √

39 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สนิชยั √

40 แขกผูมีเกิบ ฮอดมื้อเจาแตง อายไดตําแหนงมาเป็น ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 แคแขกรับเชญิ งานแตงที่ใดเป็นไดแคแขกรับเชญิ ไมคแ ภิรมยแพร √

42 อยากเด็ดดอกฟูา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแแคน แกนคูน √

43 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

45 หัวอกพอฮางนอย อกเอเยอกของบาวพอฮาง เป็นตาลาตาลาง ศร สนิชยั X

46 ชมรมแทก็ซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแทก็ซี่เจาเกา มนตแแคน แกนคูน X
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47 ขอความจากเถียงนานอย กี่ความคิดถึง เขียนลงตรงเสนขอบฟูา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 เวลคัม ท ูทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

49 เทพีอีแต฿ก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สนิชยั √

50 เด็กอู นอยใจ ยังไงไมรู เป็นเด็กอู ไมคแ ภิรมยแพร √

TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

กล่อมกรุง ท าซ้ า

รหัสปก CD G0558166 1 รักฉันนาน ๆ ช. รักฉันนาน ๆ อยารานรางหาง สเุทพ วงศแกําแหง;สวลี ผกาพันธุแ X

วันที่วาง 17/09/2558 2 ยังจําไดไหม ยังจําไดไหม ถึงใครคนหน่ึง รวงทอง ทองลั่นธม √

3 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลวเป็นไร รักจนคลั่งไคล สเุทพ วงศแกําแหง √

4 จําเลยรัก เจ็บแคนเคืองโกรธ โทษฉันใย สวลี ผกาพันธุแ √

5 ขาดฉันแลวเธอจะรูสกึ ใจจริงสวนลึกฉันเองยังรักเธอ ธานินทรแ อินทรเทพ √

6 ขาดเธอฉันไมรูสกึ ใจจริงสวนลึกฉันเองก็รักเธอ อภัยเสมอแม จิตติมา เจือใจ √

7 เสนหา ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร สเุทพ วงศแกําแหง X

8 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง รุงฤดี แพงผองใส √

9 บานทรายทอง น่ีคือสถานแหงบานทรายทอง สวลี ผกาพันธุแ √

10 วิมานสชีมพู วิมานน้ีสชีมพูสแีหงรักรักงามหรู รวงทอง ทองลั่นธม √

11 นํ้าตารวงหลังพวงมาลัย ทกุวันฉันน่ังหลังพวงมาลัย ธานินทรแ อินทรเทพ √

12 ถาหัวใจฉันมีปีก หากดวงใจฉันมีปีกบิน จิตติมา เจือใจ √

13 ขวัญใจเจาทยุ เจาทยุอยูไหนไดยินไหมใครมากูๆ รวงทอง ทองลั่นธม √

14 พัทยาลากอน ลมทะเลพัดมา หาดพัทยาคร่ําครวญ รุงฤดี แพงผองใส √

15 สญัญารัก รักเอยนองเองยังเฝูาเฉลียว สเุทพ วงศแกําแหง;สวลี ผกาพันธุแ √

16 จงรัก โปรดอยาถามวาฉันเป็นใคร เศรษฐา ศิระฉายา;วินัย พันธุรักษแ X

17 ความรักเพรียกหา กอนเคยพะนอ กอความรักติดตรึง วินัย พันธุรักษแ X

18 ฝากรักไวในเพลง ฝากรักเอาไวในเพลงสกัคํา จินตนา สขุสถิตยแ X

19 โอรัก รักเมื่อพบแลวพลัดพราก เศรษฐา ศิระฉายา √

20 รักขามขอบฟูา ขอบฟูาเหนืออาณาใดกั้น ศรีไศล สชุาตวุฒิ X

21 ทําไมทําฉันได เมตตาเธอเห็นวาเธอเคยถูกรัก ดาวใจ ไพจิตร X

22 ชูทางใจ ถาผมรักคุณจะผิดมากไหม วินัย พันธุรักษแ X

23 คิดจะปลูกตนรักอีกกอ คิดจะปลูกตนรักสกักอ จินตนา สขุสถิตยแ X

24 คนเดียวในดวงใจ เธอมาจากไหนเธอจะเป็นใคร ศรีไศล สชุาตวุฒิ X

25 เป็นไปไมได ถาฉันมีสบิหนาอยางทศกัณฐแ เศรษฐา ศิระฉายา √

26 สวนเกิน มองดาวเดือนที่ลอยลนเกลื่อน ดาวใจ ไพจิตร X

27 เก็บรัก เก็บรักเอาไวในอก ศรีไศล สชุาตวุฒิ √

28 สิน้กลิ่นดิน โฉมยงเจาคงไมรักเราจริง วินัย พันธุรักษแ X

29 นํ้าตาดารา ฮึม...เจานางนวลเจาบินหวลทวนลม ดาวใจ ไพจิตร X

30 ใจประสานใจ มองแววตาทกุคนเปี่ยมสขุลนละคนสขุสนัตแ รวมศิลปิน X

Another Side Of Love by Calories Bl TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558245 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 หวาน ตื่นตั้งแตหกโมงเชา รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

2 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลองไป Calories Blah Blah X

3 คนสดุทาย (ละครหัวใจสองภาค) ไมเคยมีใจใหใครมากอน Calories Blah Blah √

4 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ น่ังคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

5 ฉันยังอยู สิง่ตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน TATTOO COLOUR;ปฺอป ปองกูล √

6 มีเธอ ฉันไมรูจะเป็นอยางไร ถาฉันไมมีเธอ Calories Blah Blah;ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSEX

7 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป Calories Blah Blah √

8 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุขแเมื่อเธอ Calories Blah Blah √

9 ใจรัก เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจานกโผบิน Calories Blah Blah X

10 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน Calories Blah Blah √

11 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปิดตัวเอง Calories Blah Blah √

12 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟูา เมื่อตอนเย็นเย็น Calories Blah Blah;ลูกปัด ชลนรรจแ ลิ่มไทย √

13 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ Calories Blah Blah √

14 นํ้าเต็มแกว วัน วันที่เป็นอยู เฝูาทําเพื่อเธอ Calories Blah Blah √

15 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปิดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง Calories Blah Blah √

16 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

17 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

18 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);Bowling √

19 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ Calories Blah Blah √

20 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา Calories Blah Blah;Bowling √

21 โปรดจงตัดสนิใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก Calories Blah Blah;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) X

22 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังคางใจอยู Calories Blah Blah √

23 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเป็นคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

24 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสยีจน Calories Blah Blah √

25 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา Calories Blah Blah √

26 ดีแตปาก ยิ่งไดยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู Calories Blah Blah √

27 ปุานน้ี มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟูา Calories Blah Blah √

28 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป Calories Blah Blah √

29 Event (Live Audio) รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

30 ฉันรู (Live Audio) ฉันรูเธอมีอดีตในใจ ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

DOUBLE HITS : พงษ์สิทธิ-์พงษ์เทพ TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

CD EXCLUSIVE LIVE AUDIO 

หน้า 7/20



รหัสปก CD G0258173 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

2 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

3 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

4 คิดถึง เสยีงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสดุขอบฟูา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

5 ขอบฟูา ตรงเสนขอบฟูารุงเรือง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

6 มาตามสญัญา มาตามสญัญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

7 คนจนรุนใหม ยอมทกุขแยอมทน ยอมใหคนเขาหมิ่น พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

8 สมชาย ดี สมชายใหเพื่อนไดทกุอยาง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

9 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

10 ยอดชาย ชือ่เขาชือ่ยอดชาย เขาเป็นชายหนุม พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

11 คนกับหมา ชวิีตฉันมีแตหมาพาไป พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

12 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทกุวัน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

13 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

14 ดาวนแสาว ไอไขนุยเป็นหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

15 ฤๅษี บังเสา อยากขามขอบฟูา ไตสายรุงงามกับเธอ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

16 ศุกรแเมา-เสารแนอน ศุกรแเมาเสารแนอน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

17 รอยหา (105) ปืน ค.น้ันยอมาจากปืน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

18 อยากได อยากเป็น เมื่อใดฉันรําพึง เมื่อฉันรําพัน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

19 เจาสาวผีเสือ้ ฤดูกาลเปลี่ยนรอนวนฝนหนาว พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

20 ปีกหัก เรียนจบมาหลายปีจึงไดงานทํา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

21 มีสขุบนทกุขแ ฉันมีความสขุบนความทกุขแ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

22 ออนซอน บานเราเขาลือกันทั่ววาเจามั่วชายหลายหน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

23 ครูไมใหญ ครู ครู ครู ครู พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

24 ฝันไปเถอะ ฝันไปเถอะ จะฝันอะไร พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

25 แคน้ัน บางคราวก็อยากจะฝัน บางทกี็อยากจะรู พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

26 เสอืตัวที่ 11 เพราะมีหัวใจไมแข็งไมออน พอสาว พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

27 แม กี่วันคืนจะผานไป กี่ฤดูจะผานมา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

28 แม นํ้าคางยังหยดไหล นํ้า พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

29 อยูตรงน้ี วานน้ียังมีเธอ อยูตรงน้ันตรงน้ีเสมอ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

30 คิดถึงบาน จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจาเอย พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

31 คนคอย ฉันคิดถึงเธอ ทกุเวลา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

32 ไถเธอคืนมา ผานไปสองปี ที่เธอมาหายจาก พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

33 ลําตะคอง รวงขาวรอเคียวเก็บเกี่ยวกลางนา พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

34 โยโกฮามา จดหมายตีตราจาหนาวา มาจากแดนไกล พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

35 เพียงลมพัดผาน ฉันไมอยากจะกลาวคําวา พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

36 สดุใจฝัน ไมหมดสิน้ไรหนทาง แมหวังเลือนลาง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

37 คอย หากคืนวันที่ฉันไปน้ันไกลกวา พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

38 ถามยาย นับตั้งแตเธอจําความได ก็ไมเห็นหนา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

39 ทกุยาม ที่รัก...เธอรูฉันมั่นคง รักดวยเหตุผล พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

40 นกละเมอ รักจากไปไกลๆ หาง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

41 ลิงทะโมน ลิงทะโมนเอย กระโจน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

42 ผีโรงเย็น อยูโรงบาลน้ันแสนยากเย็น พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

43 ด.ญ.ปรางคแ ขยะในถังที่ตั้งริมทาง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

44 โรงเรียนของหนู สายลมหนาวพัดโบกโบย พลิ้วดูแลวสวยใสใส พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

45 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

46 อยูคนเดียว อยูคนเดียวโดดโดด ไมโลดไมโผน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

47 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

48 เหงา เคยเหงากันบางไหม เคยรูอยูใชไหม พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

49 คิดถึง จะไปก็ไป ไมตองอาลัยนักหรอก พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

50 ถึงเพื่อน ในโลกแหงความฝัน และวันที่เป็นจริง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

Time of Love TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258166 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 รักน้ีมีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละปี แตละนาททีี่มันพนไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);DA endorphine;ลุลา √

2 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

3 กวาจะรัก แตกอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรต)ิ √

4 คอย ๆ รัก อยากจะเป็นคนหน่ึง ที่รักเธอ บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ √

5 พรุงน้ีจะรักฉันไหม ทกุสิง่ดีดี ที่เธอและฉัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

6 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

7 รักเธอนิรันดรแ (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ น่ีเธอใชไหม หรือเสยีงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

8 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

9 จะรักใหดีที่สดุ ฉันไมสญัญาวาเธอจะเป็นคนสดุทาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

10 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

11 รักหน่ึงคํา จดจําตลอดไป นาทสีดุทายของการพบกันใกลเขามา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

12 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นทแ) √

13 รักก็คือรัก คนรักกันใหโกรธกันอยางไรก็ยังรักกัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

14 รักของฉันคือเธอ รูวาเธอก็ยังไมชวัรแ กลากลากลัวกลัว สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

15 รัก..โลกาภิวัตนแ ก็ยังรักคน ๆ หน่ึง และก็ยังซึ้ง ชาคริต แยมนาม √

16 รักดีๆไมมีขาย (ละครรักเกิดในตลาดสด)รับไหมครับ ความรักดีๆที่ไมมีขาย โจ฿ก SO COOL √

17 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก บางแกว √

18 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

19 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทกัทาย ถึงแมวา อินคา √
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20 เพิ่งรูวารักเธอ (นังเหมียวยอมส)ี เพิ่งรู..วาใจผูกพันเทาไหร เพิ่งรู ภัทรพล ศิลปาจารยแ (พอล) √

21 รักไมรัก เปิดฉากดวยการไดเจอเธอ แลวฉันก็ ลุลา √

22 รักครั้งแรกและครั้งสดุทาย (ล.Cubic) อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมรูเลยวาใจฉัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

23 รักครั้งแรก (ละครพยัคฆแผยอง) แอบมองไปเจอ ฉับพลันน้ันเธอ นิว วงศกร ปรมัตถากร X

24 รัก หากวาหัวใจ จะใหเธอ ใหเธอหมด วุฒิสทิธิ์ สบืสวุรรณ (เต็ม) √

25 รักทกุฤดู นับแตวันที่เจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

26 รักแทมีอยูจริง รักใครเทาไหรก็วนมาที่เกา ก็เหงา ศรัญ แอนน่ิง √

27 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

28 รัก [เคหาสนแดาว] รัก เขามาสเิขามา ศักดา พัทธสมีา √

29 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

30 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม THE STAR √

31 รักเธอคนเดียวเทาน้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ Yes'sir Days √

32 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

33 รักคงกระพัน [ครอบครัวคงกระพัน] หันมองรอบตัว เห็นคนมากมาย ทราย เจริญปุระ √

34 รักจริง (ละคร สามีตีตรา) หลงอยูกับคําถาม ไมมีนิยาม ไมเคยเขาใจ วรรธนา วีรยวรรธน √

35 รักครั้งสดุทาย (ละครเมืองมายา) ฉันอาจจะไมนาดู ฉันรูตัว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

36 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผูหญิงหน่ึงคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

37 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

38 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลารแ √

39 รักแท อาจดูเป็นคนเฉยๆ เหมือนคนไรจิตใจ มิคกี้ √

40 รักคือรัก รักก็คือรัก รักก็คือรัก มาลีวัลยแ เจมีนา √

41 รักฉันนานนาน รักฉันนานๆ อยาพลันเหินหาง ลานนา คัมมินสแ √

42 รักเธอใชไหม (ละครพระจันทรแสรีุง) ถามตัวเอง วาฉันเป็นอะไร รูสกึแปลกๆ แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

43 รักฉันเพราะอะไร บอกเหตุผลดีดีสกัขอหน่ึง เธอพอจะมี DOUBLE YOU √

44 ไมรักเธอไดยังไง ฉันยังมั่นใจเสมอวาเธอไมเคยลืมฉัน BUDOKAN √

45 รักคําเดียว ? คําหน่ึงคําที่เคยไมสนใจ นาวิน ตารแ √

46 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เทเรซา อากิลารแ √

47 รักฉันเทาที่เธอจะรักได ไมเป็นไร ถาเธอไมลืมใครบางคน พลพล √

48 รักเธอเหลือเกิน จากนาทน้ีีไป อาจเป็นเพียงไมนาน เกริกพล มัสยวาณิช(ฟลุ฿ค) √

49 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

50 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป Crescendo √

Series Love Song By กัน นภัทร-แก้ม TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558169 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 คนไมสําคัญ (ละครบัลลังกแเมฆ) แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

2 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

3 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

4 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรที่ชวิีตฉัน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

5 หน่ึงในพันลาน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

6 เพิ่งรูตัวเอง (ละครเงาพราย) กอนน้ันคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

7 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

8 มีแคหัวใจ (ละครสกุลกา) ฉันคงไมกลา ที่จะไขวควาใหไดเธอมา แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

10 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก) มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝูารอ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

11 คําสญัญา (ละครคูกรรม) ฉันไมไดตอกย้ํา ฉันไมตําหนิ กัน นภัทร √

12 กามเทพ เพราะเรา ใกลกันมากมายเทาไหร แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

13 หน่ึงนาททีี่ไมเหลือใคร ฉันรูวาสิง่ที่แลวมา ฉันทําผิดอยาง แกม วิชญาณี เปียกลิ่น;ซิลว่ี ภาวิดา มอริจจิ;มุก ณัฐณิชา(THE STAR 10)√

14 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชวิีต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

15 แคคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรูไหม ตรงน้ีมีใครคนหน่ึง สิง่ที่ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

16 หวังดีประสงคแรัก มีสิง่ใดแอบแฝงในใจ หรือเปลา กัน นภัทร;VieTrio √

17 แลวฉันจะรักเธอไดอยางไร (ละครสกุลกา)เราเจอกัน เพราะคูกันหรือกรรมแตชาติไหน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

18 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟูาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเราน้ัน กัน นภัทร √

19 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

20 นํ้าตาแสงไต (ละครเรือนแพ) นวลเจาพี่เอย คํานองเอยล้ําคร่ําครวญ กัน นภัทร √

21 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) ฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

22 เรือนแพ (ละครเรือนแพ) เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา กัน นภัทร √

23 อีสา (ละครอีสา) ผานมา ผานไป ฤาหัวใจไมเคยหยุดพัก แกม วิชญาณี เปียกลิ่น X

24 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

MP3 More Rock TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258174 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 จิ๊จ฿ะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

2 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

3 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรแเรา สองสาม คน)เป็นรอยเป็นพัน กี่นาททีี่ฉัน ตองฝัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

4 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

5 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ BLACKHEAD √

6 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

7 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

8 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

9 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

10 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮตแ √

11 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

หน้า 9/20



12 รักดวยนํ้าตา ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

13 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

14 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

15 เงียบทําไม ? วันน้ี คิดอะไร ทําเหมือนไมรูจัก ฟาเรนไฮตแ √

16 ใจราย จากวันที่ไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

17 จากคนที่ยังรัก ก็เก็บเอาไวไมเคยใหใครรู วายัง INSTINCT √

18 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

19 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

20 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสกัทไีดไหม อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

21 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

22 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน LOSO √

23 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

24 จะพยายาม เมื่อกอนก็ไมรู วาทําใหเธอหว่ัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

25 ฟังดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

26 พันธแทพิยแ ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

27 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

29 นับถอยหลัง จะเสยีนํ้าตากันทําไม จะไปก็รีบไป INSTINCT √

30 บอกมาคําเดียว (Fahrenheit Version)ฉันเป็นแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ฟาเรนไฮธแ √

31 จูบลา จับมือเธอเอาไวขางกาย จูบลากัน ZEAL √

32 หมดใจ วันน้ัน จากวันน้ีฉันไดพบกับเธอ BLACKHEAD √

33 HEY... HEY...แอบไดยินไดฟังวาเธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหม) √

34 ขออยูคนเดียว อยากใหถอยไป อยากใหไกลกันสกัพัก INSTINCT √

35 2 คน:2 People เธอเบื่อฉัน หมดในรักฉันแลวก็ไป โดม ปกรณแ ลัม √

36 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั SILLY FOOLS (วงใหม) √

37 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ZEAL √

38 อยาเสยีนํ้าตา คงเป็นวันที่เธอเงียบเหงาปวดใจ BLACKHEAD √

39 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

40 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

41 รูเลย รูเลยวามันเหมือนเสยีอะไร รูทนัใด อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

42 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแแจม √

43 อาจจะเป็นเธอ อาจจะเป็นเธอใชไหม เสยีงหัวใจ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

44 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

45 ดวยความคิดถึง ดวยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา Drama Stream √

46 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

48 พบเพื่อเพียงผาน เรื่องราวระหวางสองเรา ฉันเขาใจ ZEAL √

49 หน่ึงเดียวของฉัน หายไป เธอไดทิ้งฉันออกไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

50 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทกุอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

GMM GRAMMY 2015 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558244 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

3 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม พัดจัง √

4 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

5 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

6 ประตู ก็รูวาเธอคงเจ็บกับความรัก วันน้ีเธอคง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

7 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

8 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

9 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

10 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเป็นรอยเป็นพันที่เจอ ทําใหเธอ สงิโต นําโชค √

11 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน Soul After Six √

12 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝืนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

13 ครึ่งหน่ึงของหัวใจ กี่ครั้ง ตองเดินคนเดียวในวันเหงาใจ สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

14 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

15 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

16 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสนแดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

17 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

18 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

19 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

20 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ง)ดึงตัวเองกลับมาทกุท ีเมื่อฉันรูสกึดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 คําอธิษฐานดวยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทกุวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

22 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

23 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

24 กอนจะรักไปกวาน้ี(ล.เลหแรต)ี คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

25 เลนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

26 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

27 ฤดูรอนไมมีเธอมันหนาว เกือบจะลืม เดือนน้ีเป็น นารอน ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี) √

The Legend of Rock Heros TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258163 ท าซ้ า

วันที่วาง 17/09/2558 1 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √
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2 สายลอฟูา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟูา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

3 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

4 ที่แลวก็แลวไป ฉันไมแครแถึงแมเธอหว่ัน เรวัต พุทธินันทนแ √

5 ร็อกกระทบไม เขาน้ันก็อยูอยางเขา ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

6 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

7 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

8 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

9 ทนไดทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

10 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

11 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

12 แมวา แมวาเธอจะไมเชือ่ใจ หนาตารายๆ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

13 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

15 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

16 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

17 ไมตองหวง...ไมตาย ขอบใจสกัครั้งที่คิดเป็นกังวล ธัญญรัตนแ กิ่งไทร √

18 ไมตลก สิง่ที่ไดเห็นกันมาอยูทกุวัน อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

19 ไหน มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

20 (ไม) เอื้อมมือควา ฉันคิดถึง เมื่อตอนฉันเด็ก อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงคแ) √

21 กลับคําเสยี แคเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

22 คนทั้งคน ไมจําเป็นตองเสยีใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

23 เจตนาดี แมจะทําอะไรไมดีในบางครั้ง มิคกี้ √

24 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

25 ฉันผิดเอง วันกอนๆ ที่เราเคยรูใจกัน บาราคูดัส √

26 ไมมีวันจะใกลเธอ ถอดดวงใจออกจากรางกาย สรุสหีแ อิทธิกุล √

27 ฝังไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

28 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

29 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทรแ สจัจกุล √

30 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

31 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

32 ถา ถาขับรถไปไมมีเสยีงเพลง ถาหมผาเอง MR.TEAM √

33 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทกัทาย DOUBLE YOU √

34 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

35 ยอม ฉันรักชวิีตที่มันทาทาย แบบผูชายที่มี PETER CORP DYRENDAL √

36 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร ฐิติ เวชบุล (เอ็กซแ) √

37 ตองการดวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

38 Chocolate เผลอปฺุปนึกถึง Chocolate ปั๊ป ลิ้นก็อยาก HANGMAN √

39 ขานอยสมควรตาย โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปใหคน ทกุคน Big Ass √

40 ความเชือ่ มันเกือบจะลม มันเหน่ือยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

41 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

42 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

43 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

44 วันที่ไมมีจริง และแลวขอบฟูาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

45 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

46 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

47 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

48 กอด ฉันเคยบอก รูสกึจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

49 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

50 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

PARADOX : 50 Best Hits TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258162 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

2 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

3 SEXY ทกุสิง่ที่เป็นตัวเธอ ดูงดงามไปทกุอยาง PARADOX √

4 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

5 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

6 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศแ กฤดากร ณ อยุธยา √

7 ขอ ทกุขแทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

8 ใครสกัคน อยากจะขอปาฏิหาริยแขีดชะตาชวิีตฉันใหม PARADOX √

9 เศษ หยุดใจพักลงกอน มันออนลา เหลือเกิน PARADOX √

10 รุง มอง...รุงทอแสงทอง ตัดเสนขอบฟูา PARADOX √

11 กอดฉันไว (ภาพยนตรแสามชกุ) ลืมไปไดเลย เรื่องที่เคยผานมา ใหแลวไป PARADOX √

12 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

13 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

14 ทาส เธอ เธอเคยรักฉันรึเปลา PARADOX √

15 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟูาดูงาม PARADOX √

16 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

17 Honey Bee รักเธอ(Honey Honey Bee)เมื่อวาน PARADOX √

18 มองตา ฮู..ลัลลา..มองตา มองกันใหลึกเขาไป PARADOX √

19 มีแตเธอ มีแตเธอ มองใหลึกลงไปที่ PARADOX √

20 จิ๊บ ร.ด. ร.ด.เด็กไทยผมเกรียน ไปเรียนก็ PARADOX X

21 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอมันหดมันยอยมันเสือ่ม PARADOX √
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22 นักมายากล รัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟูา PARADOX √

23 ไฟ เปลวเพลิงในดวงตาทวีความรุนแรง PARADOX √

24 ไซโค คุมคลั่ง โวยวาย ตั้งแตฉันไดพบเธอ PARADOX √

25 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทติยแลวงหลอกจันทรา ในความฝัน PARADOX √

26 ลอง อยามัวแตคิด อยามัวแตฝัน ยังไมไดลอง PARADOX √

27 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

28 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

29 ทางที่เลือก ไดฟังถอยคําที่คนพูดกัน วาในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

30 มันใหญมาก ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร PARADOX;DA endorphine √

31 ร.ด. Dance สวัสดีนักศึกษาวิชาทหาร กระผมพันโท PARADOX √

32 นองเปิ้ล สวัสดีครับ นองเปิ้ลอยูมั๊ยครับ PARADOX √

33 กลิ่นโรงพยาบาล กลิ่นโรง..โรงพยาบาล..กลิ่นลาง.. PARADOX √

34 ก็มีแคน้ัน ก็มีแคน้ัน ที่ฉันทําได แคแตงเพลงรัก PARADOX √

35 ทามกลาง ทามกลางอากาศรอน ทามกลางความ PARADOX √

36 เรดิโอ โอ..เรดิโอ เปิดเพลงรักเราใหปวดใจ PARADOX √

37 คูควร อยาโกหกฉันเลย พูดความจริงออกมา PARADOX √

38 เป็นวัยรุนมันเหน่ือย เคาบอกใหทํา เคาบอกใหดู เคาบอกวาดี PARADOX √

39 Beautiful love (ละครวิวาหแฮาเฮ) โสดมานาน โดดเดี่ยวบนคาน เป็น PARADOX √

40 สงรักสงยิ้ม หลายคนบีบตัวเองในความทกุขแ มองแต PARADOX √

41 3 มิติ แดเธอ...ผูเป็นทกุอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

42 รถไฟขบวนแหงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูแหงใด? PARADOX √

43 Miss miss ลวงเลยกับเวลา เคลิ้มตามมวลเมฆคลอย PARADOX √

44 ทะเลแสนหวาน ทะล...ผูกใจสองเรา..หมูเกลียวคลื่น PARADOX √

45 ไก (คนขายไก) ไก มั๊ยครับไก ซื้อมั๊ยครับ PARADOX X

46 ฉันไมแก (ล.คุณแมเฉพาะหนา คุณยาฯ)ฉันแกตรงไหน ฉันยังไมแก PARADOX (วงเกา) √

47 ไอศกรีม ไอศกรีม..หัวใจฉันเป็นอยางไอศกรีม... PARADOX √

48 พรุงน้ี (ล.เน้ือคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงน้ี ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

49 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

50 เพลงสดุทาย เพลงน้ีเธอไดยินไดฟังหรือเปลา PARADOX √

Beautiful Loneliness TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258172 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

3 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสกึ วัชราวลี √

4 หน่ึงในพันลาน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

5 ระวัง...คนกําลังเหงา ยิ้มไดทกุครั้งที่เธอ แกลงแหยหยอด บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

6 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลแมมี่ √

7 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

8 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี Jetset'er √

9 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);อารยา เอ ฮารแเกต √

10 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

11 รักเอย อู฿ อู฿ อู฿ อู฿ อู฿...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

12 อยากใหโลกแคบลง อยูไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

13 สงเพลงน้ีคืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสดุสายตา ดั่งฟูาทะเล จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

14 คนเหงาที่ไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝันดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ √

15 เน้ือคู เน้ือคู ฉันยังไมเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

16 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอลเวง)จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยแภักดี √

17 รออะไร เวลานาทไีมรอใคร สายนํ้าไมไหล รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

18 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

19 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทกุที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

20 เหงาอยูดี ฉันก็มี เธอก็มี คนที่เรา น้ันเรียกวา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

21 หมอนสองใบกับใจเหงาๆ ลมตัวลงที่นอน กับใจเหงาๆ ที่ไมมีใคร ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซแ) √

22 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ฿ค √

23 ขอใหรักบังเกิด มีกี่ท ีกี่คราว ที่รักมันทําใหผูคน ปราโมทยแ วิเลปะนะ √

24 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

25 North Star คืนน้ี ไมรูเป็นอะไร อยูดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

26 เสยีดาย อยากเห็นทองฟูาเป็นอยางวันน้ัน BODYSLAM √

27 สิง่ที่ตามหา ติดอยูในชวิีตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

28 ตองการดวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล Crescendo;จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

29 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

30 ฤดูรอนไมมีเธอมันหนาว เกือบจะลืม เดือนน้ีเป็น นารอน ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี) √

31 รักเธออยูดี (ประกอบละครปัญญาชนกนครัว)รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

32 อยากโดนเป็นเจาของ ซายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซแ ศรัณยู √

33 คนไหนโสด ไดโปรดเถอะ ไดโปรดเถอะ ถาคนไหน แกงสม THE STAR;โดม THE STAR 8 √

34 Cupid ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

35 จะตองมีสกัครั้งส(ิNever Too Late) ถาหากจะถามวาเจ็บไหม ที่เฝูาคอย ขลุย วชริะกฤช พุกพบสขุ √

36 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจับมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณัฏฐพงษแ ชาติพงศแ√

37 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

38 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงน้ีมานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

39 CRUSH He remembers feeling something ปาลแมมี่ √

40 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา กอย รัชวิน วงศแวิริยะ √

41 ขอดาว จากวันน้ันที่เราไกลหางกัน อยากใหรู วง Jofax √
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42 ที่รักของใครสกัคน คําวารักในโลกใบน้ีมีนอยไปไหม เต วิทยแสรัช สขุวัฒนศิริ √

43 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชาลืมตาข้ึนมาก็เจอแตเรื่องเดิมๆ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

44 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

45 คืนเหงา วอนดาวบนฟูา ชวยพาหัวใจ ใหหาย ฟาเรนไฮธแ √

46 หนาตาดีไมมีแฟน คนที่ดูดีก็มีตั้งเยอะตั้งมากมาย อารแ อาณัตพล ศิริชมุแสง √

47 สาวเซี่ยงไฮ เก็บเอาภาพแหงความฝัน เก็บมาอยูในใจ COCKTAIL √

48 ...บางไหม ไกล ไกลสดุสายตา ขอบฟูา ยังคงกั้นเราไว THE MOUSSES √

49 มนุษยแลองหน อยูที่ไหนละความรัก อยูที่ไหนละคํา Yes'sir Days √

50 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

ลูกทุ่งคู่ฮิต ต่าย-ไผ ่ชุดที่ 2 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558124 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

รหัสปก DVD G1158075 2 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

4 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

6 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

8 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทยั √

10 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 อยาดูแลกันดวยการโกหก อายยังดูแลเหมือนเดิมทกุอยาง ตาย อรทยั √

12 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเป็นใคร แตรูสกึ ตาย อรทยั √

14 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 มนตแรักแมนํ้ามูล โอ โอโอ โอโอละเนอ โอโอ โอโอละเนอ ตาย อรทยั √

16 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

Silly Fools : 50 Best Hits TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258165 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝูาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

2 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

3 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

4 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูขางใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

5 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

6 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

7 จิ๊จ฿ะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

8 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

9 ไมหว่ันแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

10 เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหม) √

11 ฟังดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

12 บาบอ อยากไดก็ให หากไมสงูเกินไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

13 สูไมได เธอจะลองกับใครประชนักับใคร SILLY FOOLS (วงเกา) √

14 แลวแตแปฺะ เกรงใจเขา บอกใหเกรงใจเขา SILLY FOOLS (วงใหม) √

15 ไม หยุดฟังใหดี หยุดฟังฉันกอน SILLY FOOLS (วงใหม) √

16 นํ้าน่ิงไหลลึก มันจะน่ิงๆๆ ซะกอน กอนพายุมันจะ SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 ฝัน ฉันมองไปบนฟูาไกล เห็นดาว SILLY FOOLS (วงใหม) √

18 หนาไมอาย ไรทางออก ก็ตอนที่เธอบอก เธอจะจากฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

19 บั้นทาย จดจําวาวันน้ัน วันจันทรแที่ผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

20 พี่สาวครับอัดผมที ฉันเองก็เพิ่งรู วาที่ฉันทําไป SILLY FOOLS (วงเกา) √

21 ใจมันหาย ใจมันหาย อีกไมนานคงสลาย SILLY FOOLS (วงใหม) √

22 บอกลา ไมเคยจะพึงไมเคยพอใจ ไมเคยจะซึ้ง SILLY FOOLS (วงใหม) √

23 เซ็ง ความพอใจอยูที่ไหน ฉันไมเขาใจ SILLY FOOLS (วงเกา) √

24 ตูมตาม ลืม ไมเคยลบลืม เป็นค่ําคืนที่ฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

25 150 C.C. คืนน้ีสดใส งดงามจนจับใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

26 ปรักปรํา เหตุผล คือแอบมีคนเขาบอก บอกเธอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 พอ-แม-ลูก ลูกหลานเราเขานอยใจ ฉันเลยตองการ SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 คิดไปทําไม มองไปทางซาย และหันไปทางขวา SILLY FOOLS (วงเกา) √

29 แค...คน หลับตาเถิดคนดี โปรดหยุดถามฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

30 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 ผูยิ่งใหญ ถึงเวลาที่ตองไป แสดงความมั่นใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

32 เพลงของเธอ แตงบทความดวยตัวฉันเอง แตงบทเพลง SILLY FOOLS (วงใหม) √

33 หรือเปลา? อาจเป็นวันที่เวียนหมุนผาน ที่เฝูารอ SILLY FOOLS (วงเกา) √

34 เหงา ยังคงวนเวียน ใจวนเวียนอยูกับสายลม SILLY FOOLS (วงใหม) √

35 ใหเธอ คงเป็นคําแรกที่เธอเอยปาก SILLY FOOLS (วงเกา) √

36 นางฟูา สบตา เธอสบตาฉัน หัวใจฉันสัน่ SILLY FOOLS (วงใหม) √

37 พอแลว รักเธอ ฉันเคย รักมากอน แตเธอยอม SILLY FOOLS (วงใหม) √

38 เบื่อ มันเบื่อที่จะรัก มันเบื่อที่จะทกัใคร SILLY FOOLS (วงใหม) √

39 เจ็บ ตนเหตุมันเป็นเพราะเจ็บช้ํา SILLY FOOLS (วงใหม) √

40 เหน่ือย หงุดหงิดมาแตเชาเลย อาจเป็น SILLY FOOLS (วงใหม) √

41 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

42 หน่ึงเดียวของฉัน หายไป เธอไดทิ้งฉันออกไป SILLY FOOLS (วงใหม) √
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43 HEY... HEY...แอบไดยินไดฟังวาเธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหม) √

44 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

45 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

46 ผิดที่ไวใจ (Audio Live) อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 คิดถึง (Audio Live) รูไหมวามีคนที่เฝูาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

48 รักดวยนํ้าตา (Audio Live) ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง);SILLY FOOLS (วงใหม)√

49 ข้ีหึง (Audio Live) ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

50 จิ๊จ฿ะ(Audio Live) อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

จิ๊กโก๋โรแมนติก TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258171 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทกุวัน ไอฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

2 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

3 ฝนตกที่หนาตาง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

4 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

5 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยาง มันจังงัง นูโว √

6 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

7 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

8 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

9 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

10 คนคนน้ี เธอมาลาจากกันวันน้ี ฉันเขาใจไดดี พลพล √

11 ใชฉันหรือเปลา ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

12 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ I-ZAX √

13 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

15 รักเป็นเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิลอ √

16 แกวตายาใจ แวะเวียนมาหาหรือแกวตา ยาใจ สามารถ พยัคฆแอรุณ √

17 แมตําลึง ชมึชมึบาดือดึม โอเธอจะเจอกันไหม ทนี(สราวุฒิ พุมทอง);คิม(คิมหันตแ วัฒนแรณชยั) √

18 โรแมนติก ดินสอที่มันเป็นส ีเขาเรียกสไีมไมใช วาสนา √

19 สาวหนาปั๊ม แลดู แลดูแล ดูแลว ฟุตปาธ √

20 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

21 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

22 แฟนไมมาแฟนไมมี เจอะใคร ก็ชอบมาย้ํา ก็ชอบมาถาม พลพรรครักเอย √

23 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

24 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

25 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันน้ัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

26 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

27 ยอม ฉันรักชวิีตที่มันทาทาย แบบผูชายที่มี PETER CORP DYRENDAL √

28 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

29 หามใจไมใหคิดถึง หนาวเมื่อไหร จําไดไมลืมวาเธอกับฉัน NATURAL SENSE √

30 นิยาย ความรักของเราที่เป็นอยู ไมรูจะไปได โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

31 ไมเคยจะหางกัน แมวันน้ีไมมีเธอใกลๆ แตก็รูวาใจ วิน ศิริวงศแ √

32 บางสิง่บางอยาง แปลกจริงๆ พบเจอเธอแหงไหน บาราคูดัส √

33 จะมีสทิธิ์ไหม(ใชคําวารักกับเธอ) ปากหนักก็ไมกลาพูดไปสกัท ีตองเก็บปาก กบ TAXI √

34 แคน้ี...ก็พอ รักหรือเปลา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตนแ กิ่งไทร √

35 NA NA แคฉันมองตา ใจยังประหมาทกุครั้ง MONKEY ACT √

36 สวยแลวหยิ่ง เห็นเธอทไีร ฉันก็ยิ้มใหเธอ TIME √

37 รักอ้ําอึ้ง เออคือวาคือ เออคือตัวฉัน อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

38 แทนสญัญา ไมเคยจะสญัญา วาฉันจะทําไดตามที่ วง พรรณนา √

39 หนาเสาธง ยืนหนาเสาธง ถูกกลาวหาวาเราแกลงเธอ บางแกว √

40 เรี่ยมเรเรไร เป็นบุญที่ทําใหมาพบเธอ ดลใจใหเราได SYAM √

41 ไมรักหรอก ลมเย็นเย็นเธอสบายรึยัง ศิววงศแ แสงออน(ฮัท) √

42 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

43 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

44 มองไมเห็นดวยตาเปลา ไมมีกลิ่นเสยีง คลายเพียงอากาศ NOS √

45 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี);คิว สวีุระ บุญรอด √

46 ฉันรูแครักเธอหมดใจ(ล.นางสงิหแสะบัดชอ)บางสิง่อาจดูไมดี หรือ..ไมสมควร อารแ อาณัตพล ศิริชมุแสง √

47 เธอคือหัวใจของฉัน อยูคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีรแ เสรีรัตนแ √

48 เหตุผลที่ไมอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รูเราเป็นเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

49 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

50 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

Best of Bie V.1 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD TO0258001 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 มันแปลวารัก(ล.จัดรัก วิวาหแลวง) เจอกันเมื่อไรไมคอยกลามองตองหลบ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

2 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

3 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

4 รักจับใจ อยาจับผิดจับผิดจับผิดส ิจับใหถูก บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

5 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

6 It's alright Just say It's alright...ก็เธอมาทิ้ง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

7 เผลอรักหมดใจ (ละครดอกรักริมทาง) เริ่มกังวลเริ่มสบัสนเต็มท ีเรื่องที่มี บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

8 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หมผาบาง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

9 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชาลืมตาข้ึนมาก็เจอแตเรื่องเดิมๆ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √
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10 7 วันที่ฉันเหงา วันอาทติยแเธอไปจากฉัน วันจันทรแดูเหมือน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

11 ปากหนัก เคยมีโอกาส บอก ไมรู ตั้งกี่ครั้ง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

12 เพลงรัก โลกน้ีมีเพลงรักอยูหลายพันทํานอง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

13 คนเดิมของเธอ เขา คือคนน้ัน คนสําคัญ ที่เธอใหรัก บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

14 ภาพแหงความหลัง ภาพแหงชวิีต ใครเลาขีดเขียนข้ึนมา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว;แพท สธุาสนีิ พุทธินันทนแ √

15 คูกรรม (ละครคูกรรม) เพราะเธอกับฉัน กอบุญสรางกรรม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

16 เคยรัก เคยเฝูาคอยรักฉันเฝูาแตคอย เคยเฝูา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

17 ขอโทษ รูวาตางแคไหน ไกลเหมือนดินกับฟูา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

18 ความทรงจํา (ละครขามเวลาหารัก) บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงน้ี บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

19 Thinking of you เพลงที่เธอ ชมวาเพราะทกุท ีดาวที่เธอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

20 ละครรัก ฉากละครความรักเรา ฉันรูดีวาเธอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

21 ถาคืนน้ีคุณนอนไมหลับ รูวาทําไมถูก ก็ยังตัดใจไมได บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

22 LOVE AT FIRST SIGHT When I falling in love/it had บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

23 เจาของฉันคือเธอ สิง่หน่ึงที่เธอยังคงไมรู เก็บอยูในใจ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

24 อยาหยุดฝัน คนบางคน มีฝัน แตไมเคยตามหา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

25 มหัศจรรยแแหงรัก เมื่อใดหัวใจ กระวนกระวายสบัสน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว X

26 ฮัก (HUG) LOVE มันอยูไหน มีไหมใคร มาบอก LOVE บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

27 SMILE (POP VERSION) ลีลา มันพาเราใจ มาเร็วใหไว บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

28 ณ บัดNOW เมษา มิกซแ อารมณแ ณ บัดน้ีหัวใจชกัคน ละลัน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

29 อยาผิดนัด เจอไมเจอ มาไมมา รูไหมวาใจฉัน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว;อารแ อาณัตพล ศิริชมุแสง √

30 รักบี้ รักมันแย ใหมันไดอยางง้ีส ิโธ! บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

31 MISSED CALL MISS YOU ก็รูวาเธอวุนวาย ธุระน้ันคงมากมาย บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

32 ตัดใจไมไหว ทําไมไมเคยเกลียดเธอไดสกัท ีทั้งๆที่ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

33 ยังจํากันไดไหม (ละครขามเวลาหารัก)ตั้งแตเราไมไดพบกัน บางอยางมันดู บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

34 หัวใจของเธอ ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

35 รักเธอมากกวา (ละครขามเวลาหารัก) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

36 คงเดิม (ละครขามเวลาหารัก) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

37 สายลมที่หวังดี (ละครขามเวลาหารัก) แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

38 ขอเป็นคนหน่ึง (ละครขามเวลาหารัก) อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

39 คิดถึง (ละครขามเวลาหารัก) หลับตาลงยังรูสกึ ทามกลางความ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

40 กลับคําเสยี (ละครขามเวลาหารัก) แคเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

41 เก็บมันเอาไว (ละครขามเวลาหารัก) ก็อาจมีเวลาไมนาน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

42 สกัวันตองไดดี (ละครขามเวลาหารัก) คนบางคนชวิีตชางยากชางเย็น บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

43 รักเธอเสมอ (ละครขามเวลาหารัก) วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

44 คนไมสําคัญ (ละครขามเวลาหารัก) แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

45 สญัญาปากเปลา (ละครขามเวลาหารัก)แมวาเราเคยตกลงกันไว บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

46 ที่ฉันเคยยืน (ละครขามเวลาหารัก) มองดูนํ้า ที่ไหลไป มันไหลไป บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

47 หัวใจขอมา (ละครขามเวลาหารัก) กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว;สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช)√

48 ทําดีไดดี (ละครขามเวลาหารัก) หากเราคิดอะไร ซักอยาง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว;อนุชติ สพันธุแพงษแ (โอ) √

49 โอ฿ะ...โอ฿ย (ละครขามเวลาหารัก) ถูกบังคับและก็ขูเสมอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

50 ฝากเลี้ยง (ละครขามเวลาหารัก) โอ฿ะๆๆโอวๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

Cover Night Plus:Lonely Winter SongTRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0558246 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 อยากรู...แตไมอยากถาม (Live Audio)ไดชดิเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

2 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี สือ่ความหมาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

3 คืนขามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

4 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนน้ีลมหนาวพัดโชยมา ลุลา √

5 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น ณัฐ ศักดาทร √

6 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสยีงหัวใจสะทอน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

7 ไมมีใครแทนใครได เธอไมบอกก็จะไมถาม..เขาน้ันทําอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

8 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน พลพล;พั้นชแ √

9 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ กัน นภัทร √

10 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

12 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

13 คนแพที่ไมมีนํ้าตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

14 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

15 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงน้ี 25 Hours √

16 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให ปฺอป ปองกูล √

17 ฝังไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน Big Ass √

18 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

19 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

20 ใครสกัคน เคยมีบางคน ที่ฟูาบังเอิญใหเจอะกัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

21 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เป็นอยู ที่เรา สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

22 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด นท พนายางกูร √

23 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทกุที พลพล √

24 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม ศุภรุจ เตชะตานนทแ;พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);Jetset'er√

25 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

26 แคกระจกกั้น (Live Audio) ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 เติมไมเต็ม ใครมา เป็นอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

28 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเป็นรอยเป็นพันที่เจอ ทําใหเธอ ณัฐ ศักดาทร;นิว นภัสสร ภูธรใจ √
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29 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

30 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

31 อยูอยางเหงาเหงา รูสกึบางไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมคอย กัน นภัทร √

32 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ โดม THE STAR 8 √

33 หมดแลวหมดเลย สิง่ดีดีที่ทําไว ที่มันมาจากความจริง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

34 เพื่อนเทาน้ัน เพื่อนเทาน้ัน แคเพื่อนเทาน้ัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE√

35 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ 25 Hours √

36 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา ณัฐ ศักดาทร √

LOVE 1,000,000 ตลับ TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258167 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

2 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

3 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลารแ √

4 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทดิา แกวบัวสาย √

5 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

7 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอน้ันมีคูใจใย ชรัส เฟื่องอารมยแ √

8 หน่ึงมิตรชดิใกล ชืน่ชวัีนเมื่อฉันและเธอชดิใกล อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

9 เธอคือที่สดุ วันเวลานาทมีันเลยไป นัท มีเรีย √

10 จดเธอไวในใจ เขียนบันทกึไวมากมาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

11 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน มาลีวัลยแ เจมีนา;ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

12 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

13 ไมอยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินา อากีลารแ √

14 ขอแคมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

15 ไมอยากรัก (คนที่ไมอยากรักเรา) ไมอยากรักคนที่ไมอยากรักเรา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

16 ขอเริ่มใหม วันที่เราตองจากกัน อินคา √

17 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

18 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

19 โอความรัก ฉันรักเธอเสมอรักเธอ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

20 ฟูากับตะวัน ฟูา เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป นัท มีเรีย √

21 ค่ําคืนกับเพลงรัก สายลมพรางพราย สอง ผุสชา โทณะวณิก √

22 หยุดอยูตรงน้ี จะหยุดเวลาไว ไวใหมัน นันทดิา แกวบัวสาย √

23 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทไีมอาจรู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

24 แรกนัด วันทั้งวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

25 กัลปาวสาน เธอถามวาโลกลอยอยูไดอยางไร สรุสหีแ อิทธิกุล √

26 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

27 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

28 อธิษฐาน ทกุครั้งที่อยูตรงน้ี ฉันจะคอย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

29 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา คริสตินา อากีลารแ √

30 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลยแ เจมีนา √

31 อาจเป็นเขา อาจเป็นเขาที่เราเคย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

32 ฝากฟูาทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

33 เรือแหงความรัก ออกจากฝ่ังไปชา ๆ ฉันขอแคลมพัดมา นัท มีเรีย √

34 นิยาย ก็เป็นเพียงแคคนที่คนหาทางเดิน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

35 หลับสบายไหม กอนจะนอนใหคิดนานนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

36 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

37 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

38 ความรัก หากแมมันจะเกิด ก็รู ชรัส เฟื่องอารมยแ √

39 คูกับใคร ใจฉันคูเธอ แลวเธอ ผุสชา โทณะวณิก √

40 ทกุที่มีแตเธอ บอย ๆ ที่เคยยืนคนเดียวลําพัง นัท มีเรีย √

41 อยาใหถึงวันน้ันเลย คืนน้ัน คืนที่นอนฝัน คริสตินา อากีลารแ √

42 จากแสงแดด ถึงสายลม ฉันมอบใหเธอและเธอมอบใหฉัน สรุสหีแ อิทธิกุล √

43 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลารแ √

44 คนเพียงคนเดียว ไมตองการเหลือความทรงจํา นัท มีเรีย √

45 เพราะเธอผูเดียว หยุดหายในเมื่อไหร ก็ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

46 ฉันรู ฉันรูเธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

47 เขาคนน้ัน อยูสบายสบายเหมือนใคร มาชา วัฒนพานิช √

48 อยากมีภาระ ก็มีใครใคร เขาก็บอกกัน นิโคล เทริโอ √

49 ขอคืน ใจดีๆ ใหเธอไวเก็บ คริสตินา อากีลารแ √

50 ตอเวลา รักน้ันคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

ที่สุดของที่สุดเพลงฮิต ชุด 13 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258168 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

3 รักจัง ไมมีสิง่ใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

4 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

5 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

6 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

7 เหตุผลที่ฉันตองรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

8 โอ฿ย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานน้ี เสาทวีียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

9 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเป็นเพราะวานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √
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10 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมคแ ภิรมยแพร √

11 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรแเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษแ √

12 ฟูามืดบดน ฟูามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

13 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

14 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสยีใจบาง ศิริพร อําไพพงษแ √

16 ความฝันกําลังกอสราง หัวใจลวนๆ ที่ทําใหเรามีวันน้ีได ไมคแ ภิรมยแพร √

17 เจตนา..แตวาไมตั้งใจ ฉันเจตนารักเขา ทุมเทหัวใจใหเขา ตั๊กแตน ชลดา √

18 ความรักเอายังไง วาออวาแอทอยชา วารักเธอเกินสิง่ใด กลวย แสตมป √

19 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสนิใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

20 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชม แชมรัมยแ √

21 อายอยาเวาเลน เฮ็ดใหใจสะออน สขิาดรอนๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

22 ฮอยกอดครั้งสดุทาย ตุมเปิ๊ดตุมเปิ่งเสยีงกลองเซิ้งดังมา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

23 บั๊ดสะหลบ...อยาจบแคพบหนา โอ เด พี่ชายเอย บุญนองบเคยถูก ตาย อรทยั √

24 ขอพูดซ้ํา ๆ หากวาไมรัก คงไมอยากมาอยูใกล ไมคแ ภิรมยแพร √

25 เบอรแโทรที่ถูกลืม เบอรแโทรสาวโลโซคนน้ี เคยเป็นเบอรแ ศิริพร อําไพพงษแ √

26 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

27 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทยั √

29 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกเบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

30 เจ็บที่จริงใจ ฮูอยูวาอายน้ันมีหลายใจ อดีตอายมี ศิริพร อําไพพงษแ √

31 โทรศัพทแจับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดยินบนิเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

32 สาวหมอลําส่ํานอย โอ..โอ โอ..ขอเชญิมาเดออาย มาฟังลํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

33 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสกึบางไหม วาเราสองคนน้ัน แชม แชมรัมยแ √

34 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนที่รักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

35 ขอเรียกเธอวาแฟน เริ่มจากฐานะคนรูจัก เปลี่ยนเป็น กลวย แสตมป √

36 อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยู รับรู... ตั๊กแตน ชลดา √

37 คํากอเหตุ ฝึกบอกรักที่หนากระจก วันหน่ึงไมรู อ฿อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

38 ไมใชแคเขาที่เหงาเป็น ไมใชแคเขาที่เหงาเป็นนะเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

39 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

40 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

41 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

42 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

43 ไมใชความเห็น(แตเป็นความหวัง) เรานาจะไปดูหนังสกัเรื่อง ซอนรถเครื่อง แชม แชมรัมยแ √

44 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสยีใจ เป็นเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

45 กรุณาตรวจสอบหัวใจ ฉันไมอยากเลนเป็นตัวสํารอง ไมอยาก อ฿อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

46 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

47 พอปานกัน ช.ปากข้ึนสหินีสหินีจมข้ึนละสหินีสหินี ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

48 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษแ √

49 บักหลาลูกกก อีแมๆขอยขอเงินไปเที่ยวงานแหน ศร สนิชยั √

50 อยูไสนอ..เจาของคําวาคิดฮอด คือนานแทนอ คําถามข้ึนจอในใจ ตาย อรทยั √

ที่สุดของที่สุดเพลงฮิต ชุด 14 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258169 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

2 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

4 อยากถูกคนรัก ใหรูแลวรูรอด ทกุหน่ึงหัวใจ มีอีกหัวใจคอยอยู จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

5 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

6 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสกันิด โกไข √

7 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

8 ฉันเป็นแฟนเธอแลว เธอเป็นแฟนใคร นานแลวที่แถวน้ีไมมีดอกไม ฟูาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

9 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

10 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมคแ ภิรมยแพร √

11 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

12 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

13 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

14 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

15 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแแคน แกนคูน √

16 นองยานลิฟตแหนีบ โอโอโฮ฿ะโอละหนอ...โอ฿โอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

17 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษแ;โจ฿ก SO COOL √

18 ดํานาโนน(ฮักสาวเซโน) หัวใจของอายฮักบวายพาโล มักผูสาว ไมคแ ภิรมยแพร √

19 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทยั √

20 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 ตองตามหาหรือวาแครอ ความเหงามันเป็นยังง้ีน่ีเอง เหมือนกะ เปาวลี พรพิมล √

22 ไมอยากครับผม ญ.หวัดดีจาพอรูปหลอ ช.ดีครับผม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);อาภาพร นครสวรรคแ √

23 อยาเสีย่งกับคนเหงา มายิ้มใหกันทกุวันทกุวันหมายความวาไง แสน (นากา);เดวิด อินธี √

24 รักตองแสดงออก เธอคงคิดวาบังเอิญ เรื่องที่เราน้ัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

25 สวนขาดสวนเกิน ฉันรักเธอ ไมเคยไมเคยรักใคร กลวย แสตมป √

26 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

27 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทยั √

29 รักกันสองวัน ช.วันที่ฝนตก หนาเธอก็ตกใสใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);รัชนก ศรีโลพันธุแ √
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30 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

32 ขอความฮักแหนไดบ ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว...ดิว ดิว ดิว ดิว ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

33 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

34 ความเหงาบอกใหเราใกลกัน บอกไดไหม แอบคิดถึงใคร พักน้ีดูเหงาๆ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);ตาย อรทยั √

35 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

36 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

37 กด Like ใหแนเดอ สงความสขุผานเฟชบุคข้ึนกระดานของอาย ตาย อรทยั √

38 เสยีงครวญคนช้ํา อยากรองตะโกน ใหคนทั้งโลกไดฟัง ไมคแ ภิรมยแพร √

39 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหน่ึงคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

40 เสยีงครวญจากนํ้าคาง ฮักของอาย คือจังนํ้าคางยามขอนสแิจง ไหมไทย ใจตะวัน √

41 ลบเบอรแก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

42 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทยั √

44 ความจําเรื่องเจา เป็นจังใดเนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

45 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเป็น ศิริพร อําไพพงษแ √

46 ฝันจมนํ้าตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 พรุงน้ีจะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรที่ทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

48 ขันนํ้าตา นอนคอเอียงฟังเสยีงขบวนขันหมาก อ฿อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

49 เป็นแฟนเกายังบเกง เจอะอายยามใดใจยังวาวุน ยังบคุน ตาย อรทยั √

50 เอื้อยข้ีคราน เอื้อยเอยนองมีแนวสมิาสอนองมีคําสมิา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

ที่สุดของที่สุดเพลงฮิต ชุด 15 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258170 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

3 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

4 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

5 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

7 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

8 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

9 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

10 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

11 ที่หน่ึงคนสดุทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

12 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

13 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

14 ใจสารภาพ (ละครสายฟูากับสมหวัง) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

15 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

17 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

18 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

19 หากรูลวงหนาวาเจ็บ ใจกลางหัวใจเคยมีเธอเป็นกําลังใจ เสถียร ทํามือ √

20 สายนํ้าไมไหลกลับ คืนก็เลยผาน วันก็เลยผาน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

21 คําวาจบลบทกุอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

22 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

23 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

24 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอน้ันเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

25 เรียกวาอะไร คงถึงเวลาที่ฉันตองถามใหแนใจ เดวิด อินธี √

26 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

27 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 ตองมีสกัวัน (ละครสายฟูากับสมหวัง) ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน เปาวลี พรพิมล √

29 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

30 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

31 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝัน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุแ;กลวย แสตมป √

32 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปิดใน อินเทอรแเน็ต เฟซบุ฿ก มาดู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

34 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ยาหมอสัง่ โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

36 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแแคน แกนคูน √

37 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

38 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

39 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเน้ือเชือ่ใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

40 ตะวันตกที่หัวใจ ชวิีตจริงน้ันยิ่งกวาฝันราย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

41 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

42 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

43 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทยั √

45 หวงเจาผูสาวเพิ่น หละแมนเมิดหวังใจยังออน ยังอาวรณแ มนตแแคน แกนคูน √

46 ทายที่สดุ...อายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษแ √

47 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

48 เกาหลีข้ีเมี่ยง ฮัลโหลๆแคน้ีกอนเดอเธอ ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

49 เอารักมาใหเหมือนพาใจมาเจ็บ อายมีคา เพียงยาทําใจ อือฮื้อเอย... มนตแแคน แกนคูน √
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50 ออนซอนอีสาน สมแลวคําเลาขาน คนอีสานนํ้าใจดี ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

Forever Hits TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258175 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

2 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

3 ใหฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ ใหม เจริญปุระ √

4 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรแความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟูา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

5 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

6 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

7 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร อานนทแ สายแสงจันทรแ √

8 เจาชายนิทรา เพราะอะไร ยังไมเขาใจวาเหตุใด ETC √

9 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุขแเมื่อเธอ Calories Blah Blah √

10 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานที่ผานมา ปาลแมมี่ √

11 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

12 สวิทชแที่ใจ หลายคืน ที่ไฟภายในหองนอนก็ปิด ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

13 แชรแ (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

14 รักยาก..ลืมยาก ที่ทกุคืนเป็นเชนน้ี ตองมานอน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

15 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ Calories Blah Blah √

16 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก Bright √

17 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ฿ค √

18 สายลมไมเห็นใจ รักเธอ แตไมรูตองทําเชนไร Calories Blah Blah √

19 หามทิ้ง (Bossanova Version) เปลี่ยนใจตอนน้ียังทนั ไอฉันยังไงก็ได โอง ณัชชา โจชศูรี √

20 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก จารุวรรณ บุญญารักษแ (บีม);ทราย ฟาเรนไฮธแ √

21 เน้ือคู เน้ือคู ฉันยังไมเกิดซักท ีและดู ใหม เจริญปุระ √

22 คนไมมีแฟน (ละครสลัดโสด คอมปานี)ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

23 รักไมชวยอะไร (Acoustic Version) รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

24 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟูองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

26 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยาง ที่ฉันไดฟัง Soul_da √

27 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)เคยไมมีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

28 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

29 อดใจไมไหว เป็นเพราะฉัน มันคงออนแอ Calories Blah Blah √

30 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ กฤษติกร พรสาธิต √

31 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

32 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ โอง ณัชชา โจชศูรี √

33 ตกหลุมรักเธอทกุวัน เวลาอยูใกลเธอ ฉันชอบวิธีที่เธอคุย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

34 หน่ึงคําถามสองคําตอบ บางทคีวามรักไมใชแครูสกึ ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

35 ปุานน้ี มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟูา Calories Blah Blah √

36 กลองความทรงจํา เชาวันอาทติยแไดนอนตื่นสาย พักใจ แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

37 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

38 เพลงของเธอ ทกุทกุครั้งที่ไดเห็น ดวงอาทติยแลาขอบฟูา ปอง ศรัณยแ วิวัฒนแพัฒนกุล √

39 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ง)ดึงตัวเองกลับมาทกุท ีเมื่อฉันรูสกึดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

40 นึกหรือวาไมรู อุตสาหแทําเหมือนเธอมีใจ อุตสาหแทํา ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

41 เจ็บที่ไรรองรอย ไมรูวาเกิดอะไร ไมเขาใจความเจ็บน้ี แดน อภิเชษฐแ พัจนสนุทร √

42 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

43 แบบไหนที่เธอรัก จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

44 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

45 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปิดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง Calories Blah Blah √

46 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย โอง ณัชชา โจชศูรี √

47 ฝากไวในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมไดมีความสําคัญ ลุลา √

48 พรสวรรคแ ถาจะมีคนไหนทําใหฉันยิ้มไดเสมอ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

49 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ KATIE PACIFIC √

50 ถาเธอจะไป(ล.2รัก2วิญญาณ) ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

เพลงดัง ฟังเพลิน โดนใจ ใช่เลย ชุด 3 TRACK ช่ือเพลง ค าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน เผยแพร่/

รหัสปก CD G0258159 ท าซ้ า

วันที่วาง 24/09/2558 1 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

2 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

3 อยาทําอยางน้ีกับคนที่เธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

4 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

6 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

7 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทกุวันอายอยูทางน้ันคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษแ √

8 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

9 นํ้าตาหลนที่โคราช น่ังรถทวัรแดวยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

10 สาธุเดอ..ขอใหเธอเป็นคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันน้ี อายไป มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

11 หนุมขอนแจน เป็นหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

12 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

13 ติดชารแตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 สบายดีบอาย สบายดีฝากคําน้ีมาทกัใจอาย เห็นเงียบ ตาย อรทยั √

15 หน้ีฮัก หน้ี ธ.ก.ส. กู ธ.ก.ส. เพื่อหวังไปกอตอชวิีตใหม มนตแแคน แกนคูน √
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16 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

17 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

18 ฝากใจไวที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไวที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

19 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

20 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาหแจะมีวันหน่ึง ซึ่งเราไดนัด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

21 ความตองการทางแพทยแสงู เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

22 เจตนา..แตวาไมตั้งใจ ฉันเจตนารักเขา ทุมเทหัวใจใหเขา ตั๊กแตน ชลดา √

23 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทยั √

25 แด..คนที่อายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบจริงดอกสาว มนตแแคน แกนคูน √

26 สตรีหมายเลข ๑ ใหเป็นที่หน่ึงแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษแ √

27 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

28 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

29 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

30 รอทําอยางน้ันกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

31 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกเบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

32 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเป็นเพราะวานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √

33 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดเนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทยั √

35 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

36 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสยีใจบาง ศิริพร อําไพพงษแ √

37 บแมนตั๋วบนอ แมนอีหลีบนอคําอายวาบมีไผใจวาง ดอกออ ทุงทอง √

38 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

39 นองเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

40 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

41 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

42 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

43 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 ฝันยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทยั √

45 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

46 ขอบใจที่หาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษแ √

47 ขอความในมือถือ กดอานขอความในมือถือ ดอกออ ทุงทอง √

48 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

49 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

50 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนอย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √
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