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เผยแพร/

รหัสปก CD G0257183 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 04/12/2557 1 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

3 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

4 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

5 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

6 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนท่ีเธอเคยอยากมี ไมโคร √

7 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ท่ีเธอพูดไป กัมปะนี √

8 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

9 ท้ังท้ังท่ีรู คนโนน คนนี้ก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

10 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

11 แตก-หัก แตกเปนแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

12 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

13 คางคกราเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

14 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

15 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

16 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

17 เพื่อนไมท้ิงกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชาง √

18 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

19 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

20 ดีกวาเสียใจ บอกกันมาเลยดีกวา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

21 ฝากรอยเทา เธอเปนคนท่ีเดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

22 ไมตองหวง...ไมตาย ขอบใจสักครั้งท่ีคิดเปนกังวล ธัญญรัตน กิ่งไทร √

23 อยามองฉันเปนคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

24 ลางราย หากบางคนท่ีเคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

25 วันวาน ใครก็เคยไดทําผิดไป จอหน รัตนเวโรจน √

26 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

28 ลากอน ส่ิงท่ียาวนาน ยิ่งกวาส่ิงไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

29 ฉันรู ฉันรูเธอมีอดีตในใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

30 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

31 บัวชํ้า น้ําขุน เปดฉากอยางเราใจ FLY √

32 ไมตองเสียใจ ฉันไมสนเขาวาเธออยางไร ฉันไมสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 ไมตลก ส่ิงท่ีไดเห็นกันมาอยูทุกวัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

34 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

35 จาํใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

36 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งท่ีพยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

37 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

38 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

40 ฉันยังอยู ส่ิงตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูท่ีไหน อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

41 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ ธีรภัทร สัจจกุล √

42 เธอหมดใจ หลายครั้งท่ีมองหนาเธอ มันทําใหฉัน นันทกานต ฤทธิวงศ √

43 ฉันไมบาพอ เมื่อวันท่ีเธอเลือกทางเดินท่ีจะไป MR.TEAM √

44 ไมอยากทําใหลําบากใจ วันท่ีเธอนั้นเจอกับเขา วันท่ีเราตอง BUDOKAN √

45 ฉันรับไวเอง ทุกครั้งทุกคราว เมื่อยามท่ีเธอ PETER CORP DYRENDAL √

46 ปางตาย คงเปนเพียง อาการท่ีออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

48 เสียคน เหมือนนกท่ีเริ่มบิน ก็เจอพายุฝนจนหลงทาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

50 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257187 ทําซํ้า

วนัท่ีวาง 04/12/2557 1 ยินดีไมมีปญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

3 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

4 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

5 อยาทํา อยาทํา บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น นัท มีเรีย √

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

7 UHT..นี่แหละเพื่อน ผานการฆาเช้ือบรรจุเอาไวอยูในกลอง U.H.T. √

8 เกิดมาทําไมไมรู เกิดมาทําไมไมรู ถารูอยางนี้ไมเกิด อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

9 นี่แหละ..เพื่อน นึกนึกแลวเปนไง นั่นไง เอ็กซ วาย แซด √

10 ไมบอก ไมบอก ฉันไมบอก ไมบอก ไมบอก ถึงรู กวาง(กมลชนก โกมลฐติิ) √

11 เรื่องคอขาดบาดตาย เรื่อคอขาดบาดตายคลายๆ นันทนา บุญ-หลง √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Love Beat 2

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

THE BEST CLASSIC ROCK

TRACK ชื่อเพลง

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได

หนา 1/20



12 เสียใจ เสียฟอรม อยูอยางนี้ มาตั้งนาน คริสตินา อากีลาร √

13 ไมมีปญหา หมดปญหา ไมตองกลัว ใหม เจริญปุระ √

14 ตัวเกามั้ง โอยๆๆๆ ออย..อยากจะซื้อ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

15 ร็อกกระทบไม เขานั้นก็อยูอยางเขา ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

16 คึกคักบอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว √

17 ทอมทอม พูดไป หมดกําลังใจ บิลลี่ โอแกน √

18 สมหลน คดิแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

19 สับปะรด อยากลองเปนสับปะรดดูสักที อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

20 สลัด...สะบัด แอบไปดักวันนี้ กะวามี Surprise ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

21 เหมือนเปนกระโถน เหมือนเปนกระโถนใหเธอ เพ็ญพักตร ศิริกุล √

22 น้ําพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหนึ่ง ถึงเรามันไมดี สามารถ พยัคฆอรุณ √

23 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

24 ภารตี โอภารตีนามนี้เปนเพียงสมญา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 ขอใหโชคดี แลวเธอก็บอกวาเธอ คริสตินา อากีลาร √

26 จ.J ใจหาย (ใจมัน หา...ยไป จ ใจมัน หา...ย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

27 เช่ือเถอะครับ เช่ือเถอะครับ เช่ือเถอะครับ ผมไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

28 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

29 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น คริสตินา อากีลาร √

30 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักนี้ ใหม เจริญปุระ √

31 ยึกยัก ยึกยักเธอนั่นแหละท่ียึกยัก ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

32 อารมณดี อารมณดีเพราะมีความสุข สามารถ พยัคฆอรุณ √

33 บอกแลวแววมันออก เห็นมั้ยละเกลอ เจอหนัก บิลลี่ โอแกน √

34 กุก กุก กู ถึงเวลาค่ําคืน เอ็กซ วาย แซด √

35 หนุมดอยเตา ดอยเตาบานเฮากันดาร นกแล √

36 เบื่อหนายท่ีสุด เบื่อหนายท่ีสุด หยุดไดไหม นันทนา บุญ-หลง √

37 เส่ียงเปนเส่ียงกัน อยากจะลองดูสัก ใหม เจริญปุระ √

38 หลงหลงลืมลืม หลงหลงลืมลืมเปนอยางนี้ อินคา √

39 โดดจูบกลางอากาศ ออกจะรําคาญอยูนะ ท่ีเธอไมพูด อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

40 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

41 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

42 กําแพง..ประตู..หัวใจ เมื่อเจอประตู บางครั้ง สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

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

44 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทิวา Hula Hula √

45 จริงไมกลัว จริง ไมกลัว ไมกลัว คริสตินา อากีลาร √

46 โยกไป..ยายมา ขอทีนะ ตองขอ ตองขอ เอาไว ญาญาญิ๋ง √

47 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

48 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจท่ี ไมโคร √

49 เราจะยิ้มใหกัน อยูกับคนท่ีมีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

50 ทําดีไดดี หากเราคิดอะไร ซักอยาง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257153 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 04/12/2557 1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

3 ยังคอยท่ีซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

4 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

5 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

7 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

8 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

9 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

10 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

11 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

13 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

14 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักท่ีรูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

15 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

16 คูนดอกสุดทาย อายมาเมื่อดอกคูนดอกแรกแยมบาน ตาย อรทัย √

17 แฟนเอยแฟนเรา แฟนเอย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

18 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

19 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

20 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกท่ีใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

21 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวนักอน กอน มนตแคน แกนคูน √

22 มีอายนองบแคร บแครคําใคร มีอายในใจเสมอ ศิริพร อําไพพงษ √

23 พอไหมถาจะรัก อยากสอยดวงดาวสักรอยดวง มารอยเปนพวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

24 โอ.เค.เนาะ โอ เค เนาะ จําได บ อายเคยบอกใจ ตาย อรทัย √

25 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

26 ความจนวัดใจ ขอบคณุความจนท่ีชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

27 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

28 สงใจมาใกลชิด สงใจท่ีหวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

29 สวรรคปลายนา (ละครลิเก ลิเก) ไอดินกลิ่นนาพัดมากับลม ยอดหญา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

30 แรงใจจากปลายนา พระถั่งโปงแลง แดดออนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษ √

31 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

32 ดวยใจท่ีรักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold ลูกทุงเพลงดัง ฟงเพราะ

TRACK ชื่อเพลง

หนา 2/20



33 สามคําจากใจ มีคําสามคําท่ีเก็บซอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 ขอบใจท่ีหาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

35 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

36 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ตาย อรทัย X

37 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค ภิรมยพร √

38 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

39 อยากมีท่ีจอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนท่ีใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

40 สาวนาพเนจร กาวขึ้นรถไฟ ใจสาวสํานอยคอยฮําฮอง ตาย อรทัย √

41 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

43 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

44 คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงบาน ไดยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตาย อรทัย √

45 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

46 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนนี้ขอทําหนาท่ีอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

47 ลูกพออยาทอเดอ นั่งยองยออยูบนตอขางหัวคันนา มนตแคน แกนคูน √

48 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูบานนอกอยากเห็นหลานออกทีวี ตาย อรทัย √

49 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

50 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557166 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 04/12/2557 1 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

2 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

4 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

5 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

6 อยากฟงซ้ํา อยากฟงซ้ําคําท่ีเธอบอกฉัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

8 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

9 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

11 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

12 ใจหลนท่ีงานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ท่ีเปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 รักคนโทรมาจงัเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

14 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

15 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

17 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

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

19 ก็คิดเหมือนพี่ละมั้ง ดึกๆอะพี่จะคึกไปไหน มารับนองไป ตั๊กแตน ชลดา √

20 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

22 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

24 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสัญญาสักหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257177 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 04/12/2557 1 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

2 สักคนท่ีเขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

4 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

5 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

6 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา เอกพล มนตตระการ √

7 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนนี้เก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

8 ยังคอยท่ีซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

9 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง พี สะเดิด √

11 อวยพรขางรั้ว รอยยิ้มของอาย แทนฝายผูกแขน เอกพล มนตตระการ √

12 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

13 เซิ้งคอยสาว มีแรงฮึด แตอายอึดแรงใจ บาวบานไกล มนตแคน แกนคูน √

14 หมูเขายังเดาออก เฮ็ดนํากะดอ บ ฮูช่ันบอวามัก ศร สินชัย √

15 คิดฮอดอยูเดอ คิดฮอดอยูเดอ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

16 รักจนจนบดนกะลืม แคเอยลาอายกะน้ําตาหยาด คือใจสิขาด เอกพล มนตตระการ √

17 รักพอกะเทิน หนุมโคราช บาดเจ็บมาเซซัดเซโซ ไหมไทย ใจตะวัน √

18 ฮักสาวตําหมากหุง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูขางถนน พี สะเดิด √

19 ธิดารานลาบ แกมปอยลอยสาวสํ่านอยใจงาม ประจําท่ี ไผ พงศธร ศรีจันทร X

20 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

21 คึดฮอดคืนฟงลํา นั่งกินกวยเตี๋ยวชามเดียวกันคืนนั้นจําได เอกพล มนตตระการ √

22 คนดีของแม นองนางทําไมไมยอมหางแม พี สะเดิด √

23 เบอรโทรคนเกือบหลอ เบอรโทรของคนเกือบหลอ วาสนาหนาจอ ศร สินชัย √

24 เสนหหมายสาว ฉันเจอตอนเธอเปนหมาย เสียดาย มนตแคน แกนคูน X

25 หนอนเฝาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พ ีสะเดิด √

26 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold 6 หนุมลูกทุงขวัญใจ 3

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ลูกทุงโดนใจ โดนจัง ดังจริง 3

หนา 3/20



27 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

28 คอยนองท่ีหองเชา หองเชาของพี่มีตูเย็นแลวเดอคําแพง ศร สินชัย √

29 เอิ้นขวัญคนเศรา อายเคยบอกเจา สิไปนําเขาใหคึด พี สะเดิด √

30 ฝากรูปจูบแกม กระเปาสตางควาง บ นออายขอจองไว เอกพล มนตตระการ √

31 บกลาบอกไผ เกือบขาดใจตายลงไปกับหมอง ไหมไทย ใจตะวัน √

32 แขกผูมีเกิบ ฮอดมื้อเจาแตง อายไดตําแหนงมาเปน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

34 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

35 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

36 เกิบซอดคิดฮอดนอง เปดออดหลอด บ เห็นฮอดฮอย เอกพล มนตตระการ X

37 คึดฮอดสาวผาปา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สินชัย √

38 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

40 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

41 รําพึงขางโพน เดือนอายเดือนยี่ สายลมพัดวียอดไผ พี สะเดิด √

42 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตตระการ √

43 ขอแคไดบอก สายตารายงานความตองการของหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวนี้นับเปนเท่ือท่ีสิบสอง พี สะเดิด √

45 ซังตี้จังหนีอาย ฮองไหตามหาแฟน จักวาแฟนขอยหาย มนตแคน แกนคูน X

46 ฮีตสิบสอง โอ..โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 บาวซํานอยอกหัก อกหักเพราะรักมากเกินไป รักอันตราย ศร สินชัย √

48 หวงเจาสาวลําน้ํามูล มาเมืองอุบล ยามท่ีลมฝนหอบเมฆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ถลมหัวใจ เรียกหนวยปนกลฝูงบินไอพนมาอยาง พี สะเดิด √

50 ใจบมักดี ตั้งแตวันท่ีเธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257182 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 04/12/2557 1 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทิดา แกวบัวสาย √

2 หากันจนเจอ ส่ิงท่ีฉันหวัง ส่ิงท่ีฉันคอย อาจดูเหมือน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ);เสาวนิตย นวพันธ √

3 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

4 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

5 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

6 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทิดา แกวบัวสาย √

7 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

8 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

9 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

10 อีกสักครั้ง จับมือฉันไวสักหนอย จับมือฉันไวนานนาน มาลีวัลย เจมีนา √

11 โกรธกันจริงหรือเปลา โกรธกันจริงหรือเปลา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

12 ฉันคือเธอ ฉันเคยบอกเธอยังมีฉัน ผุสชา โทณะวณิก √

13 สองเรา มันไมไดงายเลย กวาจะมีวันนี้ได มาลีวัลย เจมีนา √

14 ช่ืนใจไดรักเธอ เธอคือคนเดียวท่ีเปนแรงบันดาลใจ เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

15 เพราะความรัก ฉันเคยถามคํานี้เสมออยูภายในใจ มาชา วัฒนพานิช √

16 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป นัท มีเรีย √

17 ขออภัยไวกอน ขออภัยไวกอนเพราะไม นรินทร ณ บางชาง √

18 ขอแคมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

19 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ท่ีเคยมีใจ ถึงคนท่ีเคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

20 พิพิธภัณฑสวนตัว เหนื่อยใจมานาน นันทิดา แกวบัวสาย √

21 อีกนิดนึง เบียดเขามาซิเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

22 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน มาชา วัฒนพานิช √

23 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ(ละคร365วไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน นัท มีเรีย √

24 เจาหญิงในนิยาย ท่ีในวันนี้เธอใหสัญญา วาเธอจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

25 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

26 ท่ีรัก ท่ีรัก เรายังรักกันใชไหม มาลีวัลย เจมีนา √

27 ผิดไหมท่ีรักเธอ ในชีวิตฉันท่ีผานมานั้น เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

28 แรกนัด วันท้ังวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

29 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

30 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนท่ีหวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

31 100 เหตุผล คนท่ีเคยมีกันผูกพันจริงใจ เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

32 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

33 ยังไมลืมผูรูใจ แตกอนยังมีกนั วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

34 จดเธอไวในใจ เขียนบันทึกไวมากมาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

35 เกือบไปแลว อยูใกลๆ กลับไมรู นันทิดา แกวบัวสาย √

36 ใจคลองใจ เราผูกใจรักกัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

37 แคหลับตา เรายืนหางกัน แคเพียงเอื้อมมือ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

38 ฉันจะยืนขางเธอ ออนแอมากใชไหมเหนื่อยลาอะไรมากมาย เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

39 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว มาลีวัลย เจมีนา √

40 อีกคนท่ีรักเธอ อาจจะมองวาเพื่อนเธอ ท่ีเคยเจอกันทุกวัน มาชา วัฒนพานิช √

41 คนพิเศษ ท่ีทําใหตื่นไดแตเชา และอารมณดี นัท มีเรีย √

42 ฉันรู ฉันรู อาจไมมีคําสัญญา อาจไมมี เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

43 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

44 จากเพื่อนคนหนึ่ง เพราะวาฉันบังเอิญไดรู นัท มีเรีย √

45 คนเดียวในหัวใจ ไมเคยมีวันใดใด เวลาใด ท่ีเธอไป ใหม เจริญปุระ √

46 พรุงนี้จะรักฉันไหม ทุกส่ิงดีดี ท่ีเธอและฉัน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

47 จากนี้...คือเธอ (ละครขอพลิกฟาตามลอยูบนหนทางลําพัง ฉันไมมีแมใคร มาชา วัฒนพานิช √
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48 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล มาลีวัลย เจมีนา √

49 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสีมา √

50 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257167 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 04/12/2557 1 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

2 ผูหญิงโงๆท่ียอมเธองายๆ(ละครเมียแตรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

4 คําขอรองของผูหญิงตาดําๆ ในชีวิตของลูกผูชาย มีเรื่องราวมากมาย พั้นช √

5 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามท่ีพบเจอ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

6 คนเจาน้ําตา ท้ังท่ีรูจบไปแลว รูท้ังรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

8 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

9 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรกวน มึนฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

10 กุญแจท่ีหายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

11 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี ลุลา √

12 รักทุกฤดู นับแตวันท่ีเจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

13 ฝนไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

14 Only you Only..only you ฉันรูแลววา.. หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

15 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว (ละครทาสรักทรนงไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

16 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

17 ท่ีคิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเปนคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

18 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวท้ังฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

20 แคมีเธอ เปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

21 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

22 ขอบใจนะ ขอความท่ีเธอเคยสง อะไรท่ีทําใหฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงควิทย เตชะธ √

23 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลมมี่ √

24 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

25 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ (ล.อยาลถึืงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

26 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

27 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

28 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 Ooh! เธอ เธออีกแลว ท่ีมารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

30 ไมใชผูชาย ผูชายคนนั้น ท่ีฉันแอบหลงรัก อยากไดยิน DOOBADOO √

31 มงกุฏดอกไม เคยแอบคิด เคยแอบฝน แตวาฉัน ลุลา √

32 คนไมรูตัว (ละครวิวาหวาวุน) อยูดวยกันจนมันคุนเคย ไดมองเธอจน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

33 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

34 แดเธอท่ีรัก เหลือเพียงความรัก ท่ีไมมีเธอแลว KLEAR √

35 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ ส่ิงท่ีมีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

36 วางมือบนบา น้ําตาก็ไหล บอกกับตัวเองจะไมรองไห บอกกับ พั้นช √

37 หายใจเขาก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจํา พบเจอกับรอยยิ้มใคร ไมรูสึกแบบยิ้มเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

38 การเดินทางท่ีแสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาท่ีเปนอยู ท่ีเรา DA endorphine √

39 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําส้ัน. ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

40 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใ เหงา เหงาใจไมมีใครรู ชํ้าใจยังไง Bowling √

41 ยิ่งกวาเสียใจ เสียแรงท่ีรัก เสียแรงท่ีไวใจ พั้นช √

42 น้ําเต็มแกว วัน วันท่ีเปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

43 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

44 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก) มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ท่ีเฝารอ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

45 ของหายอยากไดคืน ทําไมไมยอมจบ ใหเธอไดคบใคร เลิกตอแย เตน นรารักษ ใจบาํรุง √

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

47 โกหกไมลง พูดตรงๆไมได คําท่ีเธอพูดมา ตามประสาอยางคนท่ี ปนัดดา เรืองวุฒิ √

48 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

49 แสงสุดทาย (ภาพยนตรวัยรุนพันลาน) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ พจิิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

50 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257170 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 มวนซื่นบานเฮา เดือนสามคลอยลมวอยวอยพัดวีวี ไมค ภิรมยพร X

2 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา ภูวรรณ โพธิราช √

3 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

4 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําท่ีแบงค ตําแหนงขาย ศิริพร อาํไพพงษ √

5 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

6 ธิดารานลาบ แกมปอยลอยสาวสํ่านอยใจงาม ประจําท่ี ไผ พงศธร ศรีจันทร X

7 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

8 ของแซบอีสาน มานองมาพี่สิมาไปอยูอีสาน ไมค ภิรมยพร √

9 หลอย ๆ บาย หลอย หลอย บาย อายอยา ภูวรรณ โพธิราช √

10 มักผูชายพายเรือ บึ้ดจ้ําบึ้ด เอา บึ้ดจ้ําบึ้ด (ซ้ํา) สมภาร อัมพรพงษ √

11 ศิลปนดอกหญา วิหคโผผิน ดั่งศิลปนผกเผิน ศิริพร อําไพพงษ √

12 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี พี สะเดิด X

13 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

14 คนมักซาว โอละนอ โอละนอผูบาวบัดยาม ดอกออ ทุงทอง √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold อีสาน..มวนซ่ืน 3

TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

GMM Grammy 30th Best Young Diva
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15 หนาฮานประจานฮัก อกหักเท่ือนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

16 แฟนคลับหางเครื่อง หยาว หยาว หยาว ลุกขึ้นมา พี สะเดิด X

17 ขอโทษคะ (ดาบเปน) กุลสตรีตองไมมีคําดา แมสอนมา สมภาร อัมพรพงษ √

18 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดนี้...ขอจงฟงเอาถอน ฟงกลอนนองสิวา ภูวรรณ โพธิราช √

19 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเหน็ผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

20 เทพีอีแตก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สินชัย √

21 ร็อคแอนดลาว ร็อคแอนดลาวเขาเมืองบางกอก ไหมไทย ใจตะวัน X

22 ตัวะใหรอบอขอจอย ปากจังไดใสวาใจจังซั่น ดอกออ ทุงทอง √

23 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 เติมฮักเติมแฮง ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทัย √

25 ตามนองกลับสารคาม พี่ตามหาคนงาม จากสารคามไปถงึเมือง ไมค ภิรมยพร √

26 เจาหญิงลําซิ่ง เวทีชีวิตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตาย อรทัย √

27 ศิลปนเพลงเดียว เดินสายชวยงานท่ัวถ่ิน มีเพลงหากิน ศิริพร อําไพพงษ √

28 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

29 ปาผัว คนอิหยัง มาเปนตาซัง กะดอ รูป บ หลอ สมภาร อัมพรพงษ √

30 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

31 สาวขาวเหนียว สาวอีสานจั่งนอง บมีไผมอง ภูวรรณ โพธิราช √

32 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 น้ําสางแสงแหงความหลัง อายนัดพบท่ีตนตะขบหมองน้ําสางแสง ดอกออ ทุงทอง √

34 แรงใจในเงาจันทร สัญญา คืนฟามีจันทรวันจาก หอมกรุนไอรัก ตาย อรทัย √

35 ส่ังฟาไปหานอง ฟารองกองกังวาน คิดฮอดบานอีสาน ไมค ภิรมยพร √

36 ผูบาวลืมบาน อายเบิ่ดเกิดอยูบานทุง พอเขาเมือง ศิริพร อําไพพงษ √

37 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สินชัย √

38 ลานขาว ลมหนาวมาปนี้ คักอีหลีกวาปกอน พี สะเดิด X

39 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

40 หาแฟนบหมาน ฮักเขาขางเดียวจนเบื่อ บมีแฟนจั๊กเท่ือ ไหมไทย ใจตะวัน √

41 หมานแฟนเขา หัวใจหลนใหกับคนมีแฟน พอคนแมนแต ศิริพร อําไพพงษ √

42 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาส่ัง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 คอยคนออน นองนอนเอาแกมแนบหมอน ฟงเสียง ดอกออ ทุงทอง √

44 ถ่ิมไถมาโทรถาม ไดยางเลาะเดอะมอนทุงนาดอนเจาลืม ศร สินชัย √

45 เปลืองตัวอยาเปลืองใจ เปนหวงอายหลาย อายอยูไกล สมภาร อัมพรพงษ √

46 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทัย √

47 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

48 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

49 ทําใจไดแฟนหลอ จะเปนโชครายหรือดี เกิดชาตินี้ท่ี ศิริพร อําไพพงษ √

50 คิดฮอดอายแหนเดอ ยกมือขึ้นบายบาย เปนความหายวาอายลา ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557181 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 หยุดเวลา หมาก ปริญ สุภารัตน X

2 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

3 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

4 บังเอญิ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอญิเปนความตองการจากฟาหรือความตองการ เจมส จิรายุ;เตย จรินทรพร จุนเกียรติ √

5 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออ ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ ลุลา;เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี;ปองกูล สืบซึ้ง(ป √

6 อยามองมาไดมั้ย (ล.ปญญาชนกนครัว อยามองมาไดมั้ย หยุดสงยิ้มไดมั้ย หมาก ปริญ สุภารัตน √

7 I Love Your Smile เวลาท่ีเจออะไรเซ็งๆก็เลยอารมณไมดี แกงสม THE STAR √

8 ชายคนหนึ่ง (Acoustic) เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL;แพทริเซีย √

9 ในออมแขน (ล.ตะวันฉายในมานเมฆ) กอดเธอไวในออมแขน คืนนี้แมมัน บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ √

10 คนสุดทาย (ละครมาลีเริงระบํา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน ไมเคยออน ยุกต สงไพศาล √

11 มีตาหามีแววไม ก็ไมอยากจะคิดวาคือเรื่องจริง เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี √

12 ภาวะวางเปลา ฉันรูท่ีฉันคิดมันผิด มีเธอในชีวิต ฮั่น THE STAR 8 √

13 เกิดมาแครักกัน(ละครเหนือเมฆ 2) และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป หมาก ปริญ สุภารัตน √

14 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

15 รอเธอบอกคําวารัก (Pop Rock Version) เกรท วรินทร X

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

17 รักใหรู (ละครสามหนุมเนื้อทอง) ก็เคยไดยิน วารักมันคืออะไร แตกตางกัน หมาก ปรญิ สุภารัตน;บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ √

18 ยอม ฉันรักชีวิตท่ีมันทาทาย แบบผูชายท่ีมี PETER CORP DYRENDAL √

19 รักเธอ 24 ช่ัวโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจท่ีเหงา แกงสม THE STAR √

20 บิด โปรไฟลอยางเธอ ถูกใจเหลือเกิน ฮั่น THE STAR 8 √

21 ไหนวาจะไมหลอกกัน (ละครหมวดโอภไหนวาจะไมหลอกกัน ไหนวาจะไมหลอกกัน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);เตอ ฉันทวิชช ธนะเ √

22 จับ ยอม..ยอมกันซะ หามขัดขืนและยกมือ กั้ง THE STAR √

23 ฉันไมมีสิทธิ์ (ละคร ชายครับผมเปนชา เพราะฉันเผลอใจ เพราะฉันไหวหวั่น PETER CORP DYRENDAL √

24 เริ่มตนรักกันใหม คําพูดวารัก ท่ีเคยมีใหกัน มันนานจนจํา ยุกต สงไพศาล √

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

26 โชคดีนะเพื่อน (Cover Version) วันวาน วันท่ีแสนเหนื่อย ตอ ธนภพ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557182 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 รักท่ีเปนของจริง (Real Love) ทําไมใครท่ีเคยผาน ตองเปนเพียงคนท่ี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

3 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

4 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต);Ammy The Bottom √

5 CRUSH He remembers feeling something ปาลมมี่ √

6 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ลุลา √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Love Travelling

TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หลอมากมาก
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7 ชูวับ ชูบีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย สุพล พัวศิริรักษ (เบล);หนึ่ง ETC √

8 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

9 รักเปดเผย ละอองฟอง X

10 ฮูฮู สิงโต นําโชค X

11 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไมยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลุลา √

12 พรุงนี้ (ล.เนื้อคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงนี้ ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

13 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

14 สัญญาณ (SIGN) หากทุกสัญญาณท่ีเธอสงมาใหกับฉัน Jetset'er √

15 รักเธอไปกอน คงจะนาน ถารอเธอมารัก คงจะนาน Crescendo √

16 Event รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี Season Five √

17 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

18 มีเราตลอดไป ส่ิงท่ีเธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

19 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

20 Cross Love (ล.รอยรักหักเหลี่ยมตะวนัก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหรจะถึง ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน;ลุลา √

21 ในวันท่ีเขาตองไป 25 Hours X

22 ผีเส้ือท่ีหายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเปนรอยพัน ท่ียัง KLEAR √

23 สาวเซี่ยงไฮ เก็บเอาภาพแหงความฝน เก็บมาอยูในใจ COCKTAIL √

24 คูกัน Scrubb X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557183 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

2 อาบน้ํารอน (OST.Hormones วัยวาวุนโลกนี้นั้นกวางแคไหน ชีวิตมีทางแยก Big Ass √

3 ลอง อยามัวแตคิด อยามัวแตฝน ยังไมไดลอง PARADOX √

4 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

5 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก PARADOX √

6 ฝุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

7 นี่แหละความเสียใจ ทุกเรื่องราวท่ีเขามา..ท่ีเจ็บและชํ้า POTATO √

8 คนหลงทาง ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคณุอีกที ขอบคุณ Big Ass √

9 รสชาติแหงความรัก ส่ิงท่ีเจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

10 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที BODYSLAM √

11 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

12 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

13 เธอท่ีรัก ชูวับ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

14 ทานผูชม สรุปวันนี้จะเอาไงกัน สรุปทางไหนก็ BODYSLAM √

15 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา รวมศิลปน √

16 แสงสุดทาย (นั่งเลน Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

17 พรุงนี้ (ล.เนื้อคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงนี้ ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

18 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

19 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ท่ียังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

20 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

21 ดีแตปาก ยิ่งไดยนิ ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู Big Ass √

22 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟา PARADOX √

23 คําตอบของหัวใจ (ละครรักนี้..หัวใจเราไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

24 คนมีตังค มีสตางคนี่มันชางดีเหลือเกิน มีสตางค BODYSLAM √

25 เพลงสุดทาย เพลงนี้เธอไดยินไดฟงหรือเปลา PARADOX √

26 รัก เห็นใครก็บน เกิดอะไรกับคนไทย Big Ass √

27 มีแตเธอ มีแตเธอ มองใหลึกลงไปท่ี PARADOX √

28 ท่ีเดิม เปนธรรมดาท่ีเธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

29 รถไฟขบวนแหงความฝน เพื่อนเอย..ฝนของเธออยูแหงใด? PARADOX √

30 ดนตรี...เพื่อชีวติ คือแสงไฟสลัว ในคืนท่ีใจไมเจอจุดหมาย Big Ass √

31 ปลอย ฝนขมเหมือนคนไมมีน้ําตา ฝนทนกับความ BODYSLAM;ธนชัย อุชชิน √

32 3 มิติ แดเธอ...ผูเปนทุกอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

33 ขอบคุณน้ําตา ตะวันท่ีดูรอนแรง มันคงไมแรงเทาไร BODYSLAM √

34 คนกลาง ไดรูขาวเขาทําเธอใหเสียใจ ไมรู POTATO √

35 สงทายคนเกา ตอนรับคนใหม เอาอะไรมายื้อเธอก็ไมฟง เอาอะไร Big Ass √

36 แชร (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

37 ส่ิงกีดขวาง หากฉัน เลือกท่ีจะยื้อตอไป ก็ยิ่งทําให Big Ass √

38 ไมใหเธอไป จากนาทีท่ีเธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

39 หัวใจ น้ําตาเธอหลั่งริน เมื่อสูญส้ินหมดทุกส่ิง Big Ass √

40 แคหลับตา ฉันยังจําไดดี วาฟาคราม ชางสวยงาม BODYSLAM √

41 SEXY ทุกส่ิงท่ีเปนตัวเธอ ดูงดงามไปทุกอยาง PARADOX √

42 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟาดูงาม PARADOX √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557187 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

2 คิดฮอด คลายจันทราท่ีอับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

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

4 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องท่ีผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

5 ฮู ฮู (โฆษณา โคก) ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO;โจอี้ บอย √

6 Tears and Travel อยากจะลืมใครสักคน ในวันท่ีฝนน้ําตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

7 Fine Fine Fine เอะอะอะไรก็ทําขู คงจะคิดวาเอาอยู น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท;Southside √

8 Too Much So Much Very Much จากเปนคนท่ีเคยเฉยชา ผานคืนผานวัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

BATTLE BEST HITS

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ROCK HEROES 2

TRACK ชื่อเพลง

หนา 7/20



9 ตามใจปาก อะไรมันหลุดมาใหเขาหู ก็ไมรูวาจริง ใหม เจริญปุระ;Joey boy √

10 ลั้นลา เรื่องท่ีแลวๆเธอจงลืมมันไป ก็แค ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);ปรีติ บารมีอนันต;โอ √

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

12 สุดขอบฟา Feat.แอด คาราบาว ไปใหสุดขอบฟา จะไมมองยอนมา Thaitanium X

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

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

15 Light อยูตรงนี้มันไกลแสนไกล คงสวางไมพอ INSTINCT;Weaver √

16 Brighter Day อาจยังไมลืมท่ีเคยเจ็บชํ้า อาจยังระทม KLEAR;Golf √

17 รักลอยลม ฟายามเย็นยังมีนกบิน และฉันไดยินเสียง Crescendo;ลุลา √

18 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย เขมรัชต สุนทรนนท (ออง);แกม วิชญาณี เป √

19 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา คณชัย เบญจรงคกุล (คิด);นท พนายางกูร √

20 ท่ีสุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ท่ีเธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557196 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

2 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ลุลา √

3 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ ณัฐ ศักดาทร √

4 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา Calories Blah Blah √

5 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท;กิ่ง เหมือนแพร √

6 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

7 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

8 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง ชิน ชินวุฒ √

9 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพร √

10 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ ลุลา √

12 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด Jetset'er √

13 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง KLEAR √

14 ยังยิ้มได หลายครั้งท่ีชีวิตเจอกับปญหา นันทิดา แกวบัวสาย √

15 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

17 รอเธอหันมา รูอะไรหรือเปลา วามีใครสักคน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

18 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

19 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

20 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให POTATO √

21 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร เอ็ม อรรถพล √

22 ฉันยังอยู ส่ิงตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูท่ีไหน รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

23 บังเอญิ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอญิเปนความตองการจากฟาหรือความตองการ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 ตอบไดไหมวา...ไดไหม ช่ัวโมงนี้ยังวิ่งตามความรัก ดูยากเย็น ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

25 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย;รุจ ศุภรุจ เตชะตานน √

26 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

27 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน Jetset'er √

28 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ วาน ธนกฤต;ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ลุลา √

29 มองไดแตอยาชอบ ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ วัชราวลี √

30 ไปดวยกันนะ ใครจะไปยกมือขึ้น ถาจะไปก็ไป เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;ชินวุฒ อินทรคูสิน √

31 คนมันรัก เธอไมรักฉันไมรู ท่ีเธอไมรักฉันไมรู จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;ปราโมทย ปาทาน √

32 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประ √

33 พริกขี้หนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ ETC √

34 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป POTATO √

35 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

36 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257186 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

2 อยูตอไดหรือเปลา เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม ปาลมมี่ √

3 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ท่ีเธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 ภาษาดอกไม ใหดอกกุหลาบสีแดง มันแปลวารักหมดใจ Calories Blah Blah √

5 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

6 ทุกนาทีท่ีมีเธอ ฉันชอบเมื่อหันไป เห็นเธอสงยิ้มมา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

7 น้ําผึ้งพระจันทร รกัฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

8 ถาในโลกนี้ไมมี.. ถาในโลกนี้ไมมี ส่ิงเตือนความจํา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

9 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําส้ัน. ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

11 เก็บอยูในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผาน วันอาจจะหมุนเวียน มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

12 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ กฤษติกร พรสาธิต √

13 ดาว ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

14 เพลงพิเศษ อยูในคืนท่ีพิเศษ อยูกับคนท่ีพิเศษ KATIE PACIFIC √

15 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

16 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

17 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี วง SOFA √

18 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

19 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งท่ีเราจากกันแสนไกล เหตแุละผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

20 คงเดิม เอาซีดีมาวาง ของทุกอยางท่ีเธอฝากไว จิตภัทร พุมหิรัญ (เอิน) √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

GMM Grammy Be with you

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Cover Night Plus life is beautiful
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21 อยากบอกวารัก อยากเดินเคียงขางเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

22 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

23 คิดถึง ฟาก็เห็นวามีดาวซอนอยู ตางกับฉัน ไบรโอนี่ √

24 คิดถึง..อีกแลว อยูๆมันก็ใจหาย อยูๆก็เสียน้ําตา กิตติยา รัตนจิรเศรษฐ(ปุกปก) √

25 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา Calories Blah Blah √

26 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนท่ีนอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

27 เพลงของเธอ ทุกทุกครั้งท่ีไดเห็น ดวงอาทิตยลาขอบฟา ปอง ศรัณย วิวัฒนพัฒนกุล √

28 คนท่ีฉันรอ เพิ่งไดพบไดเจอครั้งหนึ่ง ก็ไดรู Ploenjit Arcade √

29 ฤดูรัก ตั้งแตวันท่ีฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชุติมา ทีปะนาถ √

30 รูปใบเกา หยิบรูปออกมาจากกลองไม เก็บไว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

31 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม ครสิทีน จิระวงศวิโรจน √

32 คือคําวารัก (ภ.รถไฟฟา มาหานะเธอ) แคอยากรู วาเธอจะคิดอยางไร คริส หอวัง √

33 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

34 ท่ีรักของใครสักคน คําวารักในโลกใบนี้มีนอยไปไหม เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

35 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

36 ก็พอ (ละครแววมยุรา) เธอบอกวาฉันคงผิดหวงั ไมมีทาง KATIE PACIFIC √

37 หามท้ิง (Bossanova Version) เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทัน ไอฉันยังไงก็ได โอง ณัชชา โจชูศรี √

38 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี ใหม เจริญปุระ √

39 อยาไปไหนอีกนะ ทุกวันตั้งแตเธอเดินจากฉันไป รูไหม Calories Blah Blah √

40 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

41 หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห คนืนี้เปนอีกคืน เหตุการณไมเคย สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

42 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

43 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

44 รอเธอมาบอกรัก ไดยินไหมเพลงจากใจฉัน กอนนั้น เจี๊ยบ วรรธนา √

45 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

46 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

47 เพิ่งรูตัว คงจะเปนเพราะเราใกลกันจนคุนเคย คิว สุวีระ บุญรอด √

48 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะชํ้า สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

49 พรสวรรค ถาจะมีคนไหนทําใหฉันยิ้มไดเสมอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

50 แทนใจ ทองฟาชางวางเปลาและเงียบเหงา ที Jetset'er √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557176 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา รวมศิลปน √

รหัสปก DVD G1158010 2 เซิ้งเฮือสวง เฮยโยวโยง เฮยโยวโยว เฮยโยวโยว.. มนตแคน แกนคูน;ไผ พงศธร ศรีจันทร;ศิริพร √

3 มนตรักแมน้ํามูล โอ โอโอ โอโอละเนอ โอโอ โอโอละเนอ ตาย อรทัย √

4 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 พี่จาหลับตาไว ดูนั่งดูเดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

6 ชาติลําชี โอ โอละเด...โอเดอ ชาติลําชีเอย ไมค ภิรมยพร √

7 ตะวันรอนท่ีหนองหาร โอละเนอ โอ..โอละเนอผูสาวภูไท ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองท่ีคนเขาปองนินทา มนตแคน แกนคูน √

9 สาวชุมแพ ชุมแพพลเมืองหนาแนน ดินแดนตอ พี สะเดิด √

10 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสีแดง เตา ภูศิลป √

11 ทัวรเท่ียวสุดทาย รอรถทัวรจนเท่ียวสุดทาย บรรทุกเอาความ ไมค ภิรมยพร √

12 อาลัยพระธาตุพนม น้ําตาหลนเสียแลวละคนอีสาน มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหสัปก CD G0557175 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 สาละวันรําวง นอยออนแอน...แมนมิ่งสาวสวรรค รวมศิลปน √

รหัสปก DVD G1158009 2 เซิ้งแขงเรือ ฮึ้ดจ้ําฮึย เอาฮึดจ้ําฮึย ฮึดจ้ําฮึย ไมค ภิรมยพร;พี สะเดิด;ดอกออ ทุงทอง √

3 ดอกออริมโขง โอละหนอ หนาวลมท่ีแดนอีสาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

5 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตา ภูศลิป √

6 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแคน แกนคูน √

7 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาท่ีดังแววมาจากสาวอุบล ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

8 รักราวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยูในฟาสูงแลลิบลิ่ว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 หนาวเดือนหา แกงดอกผักติ้วใสกับเขียดนอย คิดถึง มนตแคน แกนคูน √

10 นางกวักมหาเสนห โอมปูเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค ภิรมยพร √

11 กองขาวนอยฆาแม ณ ลุมน้ําชี ถ่ินนี้พี่นอง หมูบาน ศิริพร อําไพพงษ √

12 ลุมน้ําเดียวกัน โอนอ โอโอนอ โอละหนอ โอละหนอ ไมค ภิรมยพร;มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257189 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

2 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

3 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

4 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทุกที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

5 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี วง SOFA √

6 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

7 ไมมีใครรู คําท่ีเราบอก..รัก..กันมากมาย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

8 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

9 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

10 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

11 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ONE HITS WONDER

ชื่อศิลปน

ฝากไวในแผนดิน พงษศักดิ์ 1

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ฝากไวในแผนดิน พงษศักดิ์ 2

TRACK ชื่อเพลง
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12 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

13 รักเธอท่ีสุด (YOU'RE THE ONE) ท้ังชีวิตท่ีเคยผานมาของฉัน กับรักท่ี อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

14 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งท่ีเราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

15 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

16 ถามใจ ก็มีส่ิงหนึ่งท่ียังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

17 จําฉันไดหรือเปลา คนท่ีเคยหวง กลายเปนหางเหิน CHOCOLATE KIT √

18 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

19 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร ฐิติ เวชบุล (เอ็กซ) √

20 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

21 อาการนาเปนหวง ไมรอด..อาการนาเปนหวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

22 ไมใชผูชาย ผูชายคนนั้น ท่ีฉันแอบหลงรัก อยากไดยิน DOOBADOO √

23 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรค ปานประทีป √

24 ไมรูจะเลือกใคร ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ชาคริต แยมนาม √

25 ชอบส่ัง พอส่ัง แมส่ัง ครู ครูก็ชอบส่ัง หมอส่ัง วง FREEPLAY √

26 สายลมท่ีหวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

27 วีน You're little bit bad you're TINA √

28 วันท่ีไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

29 ไมมีเบอร 1 ถึง 2 คน ใจท่ีเดิมพัน เส่ียงกันดวยชีวิต MONKEY ACT √

30 ขอบใจท่ีพูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน K-9 √

31 ความเขาใจ (สุดทาย) ไมมีใครมองวาดี ไมเคยมีรักท่ีจริงใจ ดูโอ-เมย √

32 ตบหนา อยามาเห็นใจ อยามาสงสาร วาสนา √

33 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

34 ไมรักกันเลยใชไหม วันและคืนท่ีเราคุนเคย กี่วันกี่ป เคน √

35 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจท่ีเธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

36 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

37 วันหนึ่ง วันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาในความรูสึกใหม อลิสา อินทุสมิต(ยูยี่) √

38 องศาเดียว ทําอะไร ใจยัง..อึดอัด มองท่ีเธอ CREAM √

39 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน DOUBLE YOU √

40 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ HUM √

41 แคนี้...ก็พอ รักหรือเปลา ท่ีในแววตาของเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

42 ไมมีใครแทนท่ีเธอ ไมวาเธอคิดถึงกันหรือเปลา ก็จะขอคิดถึง เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

43 กรุณาพูดดังๆ เปลี่ยนไปนะ หรือวามีใคร แปลกไปนะ ซีตา ซาไลย √

44 ยิ้ม ยิ้ม อยู อยูก็บอกวาเลิกกัน เบื่อๆก็คง ศรีพรรณ ช่ืนชมบูรณ (อน) √

45 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี ส่ือความหมาย ขับรองหมู √

46 จากวันท่ีเธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา วง พาย √

47 100 เหตุผล คนท่ีเคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

48 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

49 เสียงเล็กๆ เสียงเล็กๆของฉัน ท่ีดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

50 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257178 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 Too Much So Much Very Much จากเปนคนท่ีเคยเฉยชา ผานคืนผานวัน ธงไชย แมคอินไตย(เบริด) √

2 แฟนจา แฟนจาฉันมาแลวจะ อยูนี่แลวนะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 พริกขี้หนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 โอละหนอ...My Love ฝากเอาไวกอนนะ ขอทีวันนี้ไมเอาละ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 ซอมได มีอะไรมันพังไป เชิญเอามาท่ีเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 พูดเลนเลน พูดเลนเลน เลนเลนแกลงพูดเลนเลน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ภารตี โอภารตีนามนี้เปนเพียงสมญา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 ครั้งเดียวคงไมพอ เจอะกับเธอในคืนมืดในเงาสลัว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 จับมือกันไว อยากจะทําอะไร อยางท่ีเคยคิดไว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 บอลลูน หากวาใจเปนเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

15 บอกวาอยานารัก บอกไวกอนใหรูกันไป อยากจะบอกเอาไวให ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

16 ของของนาย เพื่อนเอยฉันนั้นรูเพราะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

17 คนนารัก ก็คนมันไมมีใหทําใจ ทําไมเจอใคร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

19 รักนี้มีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละป แตละนาทีท่ีมันพนไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

20 ติดอยูในหัวใจ เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

21 วางๆ ก็มารักกันหนอย คอยสบตามาตั้งนาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 ฝากใจไว ฝากใจไว (ฝากใจไว) ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

23 ใจเย็นๆ ใจเย็นเย็น รักกันใหเปนท้ังที ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 อาบน้ํา ตอนเชาเชาก็รอน นั่นก็รอน รอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 ตะโกนวารัก...วารัก ท่ีรัก..รักเธอ..ไดยินไหม Darling oh ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 ชูมือชูใจ ถาใจใครเคยแข็งแรง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 เราจะยิ้มใหกัน อยูกับคนท่ีมีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 คืนนี้ไมเหมือนคืนนั้น กลับมาครั้งนี้อะไรก็ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 ตอเวลา รักนั้นคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

30 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

31 เรามา Sing สวัสดีครับ สบายดีมั้ย หรือไขจับ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 ชาติกอนมาลี..ชาตินี้แครอน ชาติกอนก็เคย ผูกพัน อะลาลันลั้นลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ธงไชย 50 BEST FUN HITS

TRACK ชื่อเพลง

หนา 10/20



33 คนปา อยูในเมืองนะปวดหัว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 เตนรําทําครัว เปดตําราทํากับขาวตั้งมากมาย กลัวแตเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

35 ความรักในอากาศ THERE'S NO LOVE IN THE AIR ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 พอจะมีสิทธิ์ไหม เห็นเธอ เห็นเธอแลวปวดใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

37 แกวตา-แกวโตว นอย..Clap Your Hand Everybody! ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

38 สองคนกําลังดี ถาจะทําอะไรใหเปนช้ิน ทําอะไรใหดี ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

39 กอดกัน ตาเรามีสองตาก็ตางสบตามองดูหนากัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

40 ขออุมหนอย มันบังเอิญใหมาเจอสาวนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

41 เกงไมกลัว คิดอะไรอยู ไดทําก็จะรูไป ผลลัพท ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

42 หนูไมรูก็ลองซิจะ (ขอโทษที โทษที โทษที พี่นะมีหรือ...) ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

43 รองเพลงกันหนอย ขอฝากบทเพลงมาใหรองจากใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

44 ขันหมากระทึกใจ งง งงๆๆๆๆๆงง งง งงๆ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

45 คนขางบาน ตื่นแตเชาก็เห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

46 ถึงใจ เธอจะทําอะไร ถาสบอารมณ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

47 ซอมซะใหเข็ด YA YA YA.......ไมเอาไหน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

48 ลองซิจะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ วาพี่เปนหรือไม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

49 อยางแรง อยางแรงๆๆเจ็บอยางแรง พี่ไมไดทํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

50 รักกันมั้ย รักกันมั้ย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแตเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257191 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/12/2557 1 เผชิญ (Never Give Up) กูรองคําราม สงเสียงกังวาล เรามารวม Retrospect;Sweet Mullet √

2 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บชํ้า Sweet Mullet √

3 ศรัทธาแหงรัก โลกมนุษยกําลังจะเปลี่ยนไป ใจมนุษย Retrospect √

4 จะเปนจะตาย ไมเคยคิดเลยวาตองมาใจส่ัน Sweet Mullet √

5 รบกวนจําใสใจ คือรักแทจริงใจท่ีใหเธอไป ใจท้ังรอย Retrospect √

6 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง Sweet Mullet √

7 เจ็บปวดท่ีงดงาม (ภ.ทองสุก 13) จบกันไปนานแลวเวลาของเรา Retrospect √

8 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา Sweet Mullet √

9 คือเธอใชไหม พายุท่ีถาโถมกระหน่ําครั้งนั้น พาชีวิต Retrospect √

10 เจ็บทุกลมหายใจ เนิ่นนานท่ีสองเราแยกทาง ผานวันท่ี Sweet Mullet √

11 เจ็บกวาคือฉัน เขาทําเธอเจ็บชํ้าจนใจส่ัน ขอยืนยันวา Retrospect √

12 เปลือก ยังไง บอกฉันทีกอนเกินจะเก็บไว Retrospect √

13 สัญญาณ พื้นพสุธาสนั่นดัง แยกแผนดินทุกส่ิง Sweet Mullet √

14 ขอ ท่ีฉันรอ ท่ีฉันไดเคยเฝาขอ ตัวเธอ Retrospect √

15 คอนเสิรตลืมโลก เบื่อคน ท่ีเขาไมเคยจริงใจ สุดทน Sweet Mullet √

16 หลอมละลาย สายตาของเธอ..ทําใหใจฉันละลาย ทําให Sweet Mullet √

17 ลุกขึ้นสู Feat.Screamlab ผิดหวัง เจ็บชํ้า เสียใจ เทาไหร Retrospect √

18 หัวใจท่ีหายไป ก็เหมือนท้ังชีวิต มีแคฉากขาว ดํา Sweet Mullet √

19 ไมมีเธอ ความปวดราวท่ีอยูในใจ ทนและฝนเก็บมัน Retrospect √

20 คมมีด พอแลวเจ็บกี่ครั้งเธอกลับมา เมื่อเธอมี Sweet Mullet √

21 ใหฉันลืมเธอ ในวันนี้เธอบอก ฉันใหลืม ใหจบ Retrospect √

22 เพลงของคนโง อยูในหองท่ีวางเปลา ในใจของฉัน Sweet Mullet √

23 คืนแหงความเหงา แสงดวงตะวัน จางลับลาไป อีกวัน Retrospect √

24 ภาพติดตา เมื่อวันท่ีเราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

25 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันท่ีสองเราไกลหาง Retrospect √

26 กลับมา ในค่ําคืน ท่ีทนฝนยืนอยูลําพัง ความ Retrospect √

27 เพราะวารัก เพราะวารัก เพราะวาฝน ฉันก็เลย Retrospect √

28 ตอบ หากวาเธอกําลังมองฉันอยู แตเธอยัง Sweet Mullet √

29 กับดัก ขอเธอไดโปรดบอกฉันที จะใหคนคนนี้ Sweet Mullet √

30 Yes Sir! เกิดมาเปนคนไมเคยมีดีพรอม ไมสนใจ Retrospect √

31 ไตเยยนรก คําท่ีใครบอกฉัน วาไมมีทางขึ้นไป Sweet Mullet √

32 เพลงของเรา แสงดาวพรางพราย จากฟาในคืนเดียวดาย Retrospect √

33 สงครามเย็น เมื่อสองเราหัวใจตางไมยอมกัน Sweet Mullet;ธนัทธา สายสิลา √

34 ความฝนของเรา มองออกไปไกลสุดฟาไกลท่ีแสนไกล Retrospect √

35 พรุงนี้ไมสําคัญ ถาหากวันนี้เปนวันสุดทาย ท่ีฉันจะ Retrospect √

36 เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เหลือบดูเข็มนาที ท่ีผานไปทุกนาที Sweet Mullet √

37 แคนิยาย เคยถามใจ วาเหตุใดความรัก เปรียบ Retrospect √

38 คนบนฟา เพียงอุนไป เลือดในกายก็รอนรนดั่งไฟ Retrospect √

39 ไกลสุดไกล ไกลสุดไกลคืนท่ีฟามีเพียงดวงดาว Sweet Mullet √

40 ภาพซ้ํา แลวแสงก็ชัดเจนขึ้นท่ีขอบฟา Retrospect √

41 ปลอยฉัน ค่ําคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

42 หลับขามวัน รูดีวันนี้ มันเปนวันเกิดเธอ ก็ได Sweet Mullet √

43 ละคอนฉากสุดทาย โลกคือละคร แบงเปน Retrospect √

44 น้ําตา ท่ีรักไดโปดอยาฝน ในส่ิงท่ีมันไมจริง Sweet Mullet √

45 สุดท่ีรัก เพียงเวลาแคไมนาน ทําใหเราไดคุนเคย Retrospect √

46 รองใหพอ รูซึ้งถึงการตองอยูลําพัง เวลาไมอาจ Retrospect √

47 เหนื่อยไหมหัวใจ (Acoustic Version) เธอเปนอยางไรจากวันท่ีสองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

48 เหตุผลท่ียังหายใจ ทั้งท่ีรูวาหัวใจ เธอเปลี่ยนไป Sweet Mullet √

49 เหงายิ่งกวาเหงา ชีวิตฉันเคยดีกวานี้ ตอนนี้เหมือนแสง Retrospect √

50 ขอโทษในส่ิงท่ีเธอไมรู ความจริงท่ีฉันไมเคยพูดออกไป เธอคง Sweet Mullet √

เผยแพร/คูฮิตคูรอง เสถียร-จั๊กจั่น

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

DOUBLE HITS - RETROSPECT & SWE
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รหัสปก CD G0257174 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

2 เมื่อไหร..ใจก็รอ ฟาไมเคยเหงา...มีเดือนและดาวเคียงคู จั๊กจั่น วันวิสา √

3 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

4 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอท่ีเปน จั๊กจั่น วันวิสา √

5 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

6 กุหลาบท่ีบกลาสง ยอมเปนผูแพเพื่อ..ฮักแทยอมเปนผูพาย จั๊กจั่น วันวิสา √

7 อยากเปนคนท่ีเธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกท้ิงใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

8 หนึ่งนาทีใน 24 ช่ัวโมง ก็เห็นวาเธอตื่นเชาทุกวัน ทํางาน จั๊กจั่น วันวิสา √

9 กําลังใจท่ีเธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

10 สมมุติวาเรารักกัน คําหนึ่งคําวารัก ไมเคยรับมาจากใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

11 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสีเทาหอบเอาไอน้ําเดินทาง เสถียร ทํามือ √

12 ฮักอายเสมอ เปนหยังหนออาย ไผเฮ็ดใหอายตองหมอง จั๊กจั่น วันวิสา √

13 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

14 อยูท่ีไหนก็เหงาได จากตรงนี้ท่ีเคยเห็นวามีเธออยูทุกวัน จั๊กจั่น วันวิสา √

15 ไมใชเวลาถอดใจ ขอยละเบื่อชีวิต ดวงสมพงษแตความ เสถียร ทํามือ √

16 ซุปเปอรสตารหนาช้ัน ไปสงขาวแมอยูทุงนา ก็เลยมาเขาหอง จั๊กจั่น วันวิสา √

17 ในนามของความหวงใย เพราะวาคราบน้ําตาของเธอบอกฉัน เสถียร ทํามือ √

18 เบอรโทรคนเหงา เธอไดยินบางไหม เสียงหัวใจของใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

19 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

20 เหงาบางไหมเมื่อไกลกัน เมฆเปลี่ยนรูปไปทุกนาที ฟาเปลี่ยนสี จั๊กจั่น วันวิสา √

21 โดยสารมากับกําลังใจ ใตตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

22 สาว ตจว.ม.ราชภัฏ สอบเขาเรียนราชภัฏ อยูตางจังหวัด จั๊กจั่น วันวิสา √

23 ศิลปนหมูกะทะ มีนาแอด นาหมู มีพี่ปู นาหงา เสถียร ทํามือ √

24 ฝนงายๆ ใตเวที ออกจากบานก็ตอนเย็นพอดี ไปกับ จั๊กจั่น วันวิสา √

25 ทางเดินชาวดิน นาแลงแหงผาก ความชุมตีจากแผนดิน เสถียร ทํามือ √

26 พยากรณอากาศวันนี้ พยากรณอากาศวันนี้ มีความคิดถึงกระจาย จั๊กจั่น วันวิสา √

27 อากาศท่ีมีตัวตน เก็บดอกไมจนแหงตายคาในหนังสือ เสถียร ทํามือ √

28 หัวใจเลือกเธอ มีท่ีบางแหง ท่ีความเหงาตามมาไมถึง จั๊กจั่น วันวิสา √

29 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

30 อยากมีเพลงรักของเรา ฉันรักเธอ ถอยคําคํานี้ ยังไมมีโอกาส จั๊กจั่น วันวิสา √

31 มีวันนี้ไดเพราะใจมีเธอ หกลมซมซานในวันหนึ่งวันนั้น เสถียร ทํามือ √

32 จากนองคนนี้ถึงพี่คนนั้น เก็บวันเวลาท่ีมีกันและกันนานแสนนาน จั๊กจั่น วันวิสา √

33 ขออภัยท่ีลืมชา ขออภัยท่ีลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

34 บอกเมื่อไหรเสียใจเทากัน ถาอยากไปเต็มท่ี บอกกันดีดีก็ได จั๊กจั่น วันวิสา √

35 ถาไมโทรกลบั ก็รับสายหนอย ดาวเดือนเต็มฟา ถึงเวลาเขานอน เสถียร ทํามือ √

36 ชวยไลเหงาไปที งานเขาตีส่ี ตื่นทําหนาท่ีคิดถึง วันๆ จั๊กจั่น วันวิสา √

37 โตะนองรองเพลงเศรา ทําไมโตะนองรองแตเพลงเศรา เสถียร ทํามือ √

38 มวนนํากัน มือจับมือกันไวส่ือสายตา อยากสิมวน จั๊กจั่น วันวิสา √

39 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวาเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

40 คําลากอนฟาสาง หมอกขาวโรยสายไตปลายคุงน้ํา จั๊กจั่น วันวิสา √

41 วันท่ีไมมีเธอ จะมีไว ทําไมทองฟา หากเธอไมมา เสถียร ทํามือ √

42 กลับมาแนไหม จะหวนคืนมา หากันแนไหม หลายปจากไป จั๊กจั่น วันวิสา √

43 อยารําคาญความคิดถึง ไมมีธุระแตอยากโทรหา ยิ่งไมเห็น เสถียร ทํามือ √

44 กอด (ฉันจากหัวใจเธอ) รูอยูแกใจวาเธอตองการสิลา คําพูดและ จั๊กจั่น วันวิสา √

45 เอ็นททรานซเขางานจาง สอบไมได มหา'ลัยในฝน เลยตอง เสถียร ทํามือ √

46 เปลี่ยนไปเพราะสายตาเธอ หมูนี้ไมรูวาเปนอะไร เหนื่อยแคไหน จั๊กจั่น วันวิสา √

47 เสนทางสายแฟน กี่หลักกิโลทางสายแฟนที่สองเราผาน เสถียร ทํามือ √

48 คําแอบขอของใจจนๆ ดั่งคนพเนจร เดินทางถึงบานหลังอุน จั๊กจั่น วันวิสา √

49 ความเศราของเธอมีคนคิดถึง เปนยังไงบาง..เธอท่ีอยูทางโนน เสถียร ทํามือ √

50 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ กค็ือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257190 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 ตัวเกะกะ ถาไมมีฉัน อะไรๆในชีวิตเธอมันคงจะดี SO COOL √

2 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

3 ขาดใจ อาจเปนเพราะฉันมีเพียงแคใจ Pancake √

4 ส่ิงมีชีวิตท่ีคิดไดและเจ็บเปน เธออยาคิดวาฉันตาบอด ไมเห็นวา SO COOL √

5 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

6 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

7 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็ส่ันไหว Pancake √

8 รักดีๆไมมีขาย (ละครรักเกิดในตลาดสดรับไหมครับ ความรักดีๆท่ีไมมีขาย โจก SO COOL √

9 รบกวนมารักกัน (ละครสลัดโสด คอมป (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน Pancake √

10 เหตุผลท่ีไมอยากเปนเพื่อนเธอ ก็รูเราเปนเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

11 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริย เมื่อไรท่ีสายลมพัดผาน เนิ่นนาน Pancake √

12 กวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

13 บอกฉันวาเหงาแลวเขาไมวาเหรอ ผิดแลวเธอโทรมาเบอรผิดแลว SO COOL √

14 โกรธ เอื้อมมือลูบผมเธอเบาๆ ปลอบเธอ Pancake √

15 เธอคงไมรู (ละครคุณหนูฉันทนา) แคผูชายคนหนึ่ง ไมเลิศเลอกวาใคร Pancake √

16 กด Love จอฉันสวย เพราะหนาจอมีคนนารัก SO COOL √

17 ไหนๆก็ไหนๆ ไหนๆฉันก็มองหนาเธอ ไหนๆเธอก็มอง SO COOL √

18 คนไหนบาง ยังดักรอปากซอย เผื่อจะคอยสักคน Pancake √

19 เกลียด ฉันไมหลอแตฉันมันก็ดูไมเบื่อ เธอไม Pancake √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

DOUBLE HITS - SO COOL & PANCAKE

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

หนา 12/20



20 ขอเบอร ยังไงวันนี้จะลองเส่ียง เอาคอขึ้นเขียง SO COOL √

21 วันแหงความรัก เคยพลาดพลั้งและทําผิดไป เคยเสียใจ Pancake √

22 ดีแตปาก รู วาเธอก็เหงา ตองทานขาวเย็น SO COOL √

23 ยอมใจ ใจ..ใจท่ีเคยสีแดง เธอเลนแรงซะ SO COOL √

24 เกลียดเพลงรัก นั่งฟงบทเพลงอยูกับเพลงรัก ท่ีเธอ Pancake √

25 คนถัดไป อยาใหฉันตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

26 เศษหนึ่งสวนเกิน คนนี้หรือเปลา ท่ีเมื่อกอนนั้นเธอ Pancake √

27 บาดตา กลัวเธอจะเห็นความจริงส่ิงท่ีซอน SO COOL √

28 ยิ่งแกยิ่งแย บอกไดไหม ทําอยางไรความรักของเรา Pancake √

29 ซากออย อาจเปนนิยามของความรักท่ีตองจบ SO COOL √

30 ตั้งแตตนจนเจ็บ เห็นเธอกับเคาจูงมือกันอยู ตองรีบ Pancake √

31 อกหักจากมือถือ ไดฟงขอความมันทําใหใจฉันส่ัน SO COOL √

32 คําถามอยูท่ีฉัน คําตอบอยูท่ีเธอ เจอแตคําถามเดิม ท่ีใครตอใคร สงสัยวา Pancake √

33 ฟาสาป ดั่งคําสาปฟา ชะตาขีดไวเจ็บเมื่อรักใคร SO COOL √

34 ความรักทวมหัว อยูหางตัวเธอ อยูแคเสนผมบังตา Pancake √

35 อยูเปนเพื่อนเธอ หากเหนื่อยกับความรักเต็มทน หากเจ็บ SO COOL √

36 แทนความวางเปลา เมื่อวันท่ีฝนตก หัวใจก็หนาวส่ัน Pancake √

37 สักวันเราจะเปนเพื่อนกันได ความเปนจริงมันจบแลว แตเธอ Pancake √

38 ฝนไมเคยหลับ ทองทะเลมืดมิด ฉันยังลอยเรือไป SO COOL √

39 อยากจับมือเธอมาวางไว เขาทําเธอใหเจ็บใชไหมคนดี เช็ดน้ําตา Pancake √

40 ลม ก็ไมรูวาลมอะไรพัดเรามาพบกัน SO COOL √

41 ความลับท่ีอยากใหตายไปกับสองเรา บังเอิญท่ีฉันมาเจอกับเธอวันนี้ มันคือ Pancake √

42 OUT ใจ NA NA อยูในนา NA NA NA NA NA SO COOL √

43 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมรูโชคดี หรือเรียกวาโชคราย SO COOL √

44 อายเพื่อนเธอ จดจําวันท่ีเราอยูดวยกันทุกๆเย็น SO COOL √

45 ฝนดี ค่ําคืนท่ีพรางพราว ดาวชางสวยดี SO COOL √

46 เปรี้ยวตลาดแตก (ละครเปรี้ยวตลาดแตเธอ ไมใชนักเลง แตเธอก็มีกางเกง Pancake √

47 เอะๆ (เอะๆๆเอะๆเอะๆเอะ) สายตารอยยิ้มเธอ SO COOL √

48 ไผลูลม ไมไผพริ้วลูลมไมตานทานสูแรง SO COOL √

49 MESSAGE ผิดเบอร จดหมาย HOTLINE ท่ีสงตามสาย SO COOL √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257184 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

2 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูท่ีไหน KLEAR X

3 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

4 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

5 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

6 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

7 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

8 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ ETC √

9 คนสุดทาย (Last one) คิดจะมีรัก อยางใครกบัเขาสักที Jetset'er;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

10 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

11 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ท่ีเกิดจากวันท่ีเคาท้ิง ธนชัย อุชชิน √

12 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี เป Mild;พิยะดา หาชัยภูมิ √

13 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

14 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา เปนรอยยิ้มท่ี Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

15 Baby I Love You Baby i love you yes oh yes i do The Bottom Blues √

16 คนเหงาท่ีไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝนดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

17 ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ ลุลา √

18 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็ส่ันไหว วง Madagascar 11 Circle √

19 เสม็ด ไปเสม็ดฉันไมเสร็จสักที เอา ใครพอรู Joey boy √

20 Ta Lueng feat.Nara ขอผมจับ ขอผม touch (อยาทําทะลึ่งbaby) Thaitanium;นรา ชมภูนิช (AMY) √

21 ทําไมตองรักเธอ ญ.บอกดาวในทุกค่ําคืน วาขอใหตื่น ครสิ หอวัง;กุยอุย Buddha Bless √

22 คําอธิบาย เคยไดยินมามากมาย กับคําวารัก Soul_da;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

23 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

24 อยามาเยอะ ก็ถามตรงๆ เธอนั้นเปนอะไร จะไปท่ีไหน SHADE √

25 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ท่ีคอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA √

26 คนแปลกหนาคนนี้ พยายามท่ีจะมอง พยายามจะอยูใกลเธอ Playground √

27 กลัว เพราะไมอยากใหเธอนั้นเขาใจผิด ธนญัชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

28 กลาขอกลาให ไดยินมาพอแลว เรื่องเธอกับเขา อุลตรา ชวด...! √

29 ชิน วันท่ีเธอเดิน จากฉันไป บอกวาเจอคนท่ี มะลิ √

30 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน GREASY CAFE' √

31 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว ระหวางเราฉันนั้นรูมันคงเปนไปไมได วง SOFA √

32 คนแปลกหนา นอยลง ความรูสึกดีๆ ดูนอยลงทุกที PORTRAIT √

33 ฉันขอโทษ (Sorry) หากวาเธอนั้นยังฟงอยู ไดโปรดรับรู เชษฐา ยารสเอก √

34 ขอดาว จากวันนั้นท่ีเราไกลหางกัน อยากใหรู วง Jofax √

35 เจาหญิงของฉัน (ละครเจาหญิงขอทานฉันไมสนเธอเคยเปนใคร ฉันไมสนเปน แหลม √

36 แคคนอีกคน คงหวังสูงเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ ปราโมทย วิเลปะนะ √

37 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา Pause X

38 10 Things หนึ่ง ฉันตองใชแวนตาสีเทา เอาไว วรรธนา วีรยวรรธน √

39 อยูคนเดียว...ไมไดแลว อยูคนเดียว และเดินคนเดียวมาตั้งนาน ชัยชัตน ศรีศุภวัฒนะ (ชัด) √

40 อยา อยู อยาง อยาก ฉันตอเรือดวยหัวใจ เตรียมพรอม P2WARSHIP √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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41 เพราะมีเธอ ในวันท่ีดี วันท่ีทองฟาสวยงามสดใส HUM √

42 เธอนารัก สวยจริงนะนองสาว ผิวขาวเหมือนดัง Bangkok Gigolo √

43 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด The Richman Toy √

44 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง The Super Glasses Ska Ensemble √

45 ลัก วันท่ีเธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว THE MOUSSES √

46 ยินดี วันท่ีไดยินขาว ขาวความรักของเธอ NOLOGO √

47 Jigsaw บนทางท่ีเดินทางท่ีดูวกวน ใครตอใคร SKALAXY √

48 ตอบ หากวาเธอกําลังมองฉันอยู แตเธอยัง Sweet Mullet √

49 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงท่ีจะเขียนถึงเธอ ตุล อพารตเมนตคุณปา √

50 คืนท่ีฟาสวาง ความรัก ท่ีเธอไวใจ ไมวาทุกข The Yers √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557190 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ท่ีเคยสัญญาจะหยุดท่ีฉัน เจมส ชินกฤช √

2 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

3 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

4 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกรณ √

5 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นขึ้นมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

6 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 เบื่อ บะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

8 ไอเทงมันชวน ไอเทงมั้นชวน... เลยหยวนๆ ไปกับมั้น โกไข;นายสน √

9 รักหมาแตไมรักเธอ หมาของเรา ท่ีเราเลี้ยงตอนรักกัน แสน (นากา) √

10 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

11 ครั้งแรกท่ีสบตาเธอ ฉันไมเคยไดยิน..เสียงนกรองวาเพราะ เสถียร ทํามือ √

12 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศริิพร อําไพพงษ √

13 ผีเส้ือใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา (Remix) ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

15 เหตุเกิดท่ีเธอ ผลอยูท่ีฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

16 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

17 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

18 เรื่องชิว ชิว นองบอยากมีปากมีเสียงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

19 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

20 วันนี้มีเพียงเพื่อน เพื่อนกับแฟนแทนท่ีกันบได ศิริพร อําไพพงษ √

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

22 ซูเปอรสตารหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 บานใกลเรือนเคียง บานเรือนเคียงกันแอบมอง THE GANGS √

24 จิ๊จะ อยาโกรธไดไหม อยาทําทาทางหงุดหงิด THE GANGS √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557186 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 เหตุเกิดท่ีเธอ ผลอยูท่ีฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1157111 2 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง ไมค ภิรมยพร √

3 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

4 รักหมุนติ้ว ปอ อรรณพ;หนิม คนึงพิมพ X

5 เบื่อ บะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

6 เซอรไพรส ฝน ธนสุนทร X

7 ผีเส้ือใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 ขนมหวาน ดวงตา คงทอง X

9 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

10 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ท่ีเคยสัญญาจะหยุดท่ีฉัน เจมส ชินกฤช √

11 สวมเขา แพรว จีรวัลย X

12 ไอเทงมันชวน ไอเทงมั้นชวน... เลยหยวนๆ ไปกับมั้น โกไข;นายสน √

13 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นขึ้นมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

14 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 โปรดจีบฉันที หนิม คนึงพิมพ X

16 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557184 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

2 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

3 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

4 ท้ังรูกร็ัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

5 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

8 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

9 นอนไมหลับ นั่งอยูจนเชาอยากจะนอน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

10 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

11 กอดหมอน กอดหมอน รองไห สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

12 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

13 คํามักงาย คําเดียวท่ีเธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

14 แพ วันท่ีเธออยู เคียงคู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

15 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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16 เควงควาง สุดกล้ํากลืนยืนน้ําตาคลอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

17 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

18 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ท่ีเธอพูดไป กัมปะนี √

20 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนท่ีหวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

21 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

22 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

23 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนท่ีเธอเคยอยากมี ไมโคร √

24 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

25 กวีบทเกา แตกอนทุกครั้งทีไร ไดอานไดเห็น นูโว √

26 แคบอกเสียใจ เคยเห็นอยู เคยรักอยู มาลีวัลย เจมีนา √

27 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

28 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

29 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือท่ีให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

30 ท่ีแลวก็แลวไป ฉันไมแครถึงแมเธอหวั่น เรวัต พุทธินันทน √

31 คงเดิม กับวันเวลากับฟาท่ีเปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

32 ทําไดหรือเปลา เธอกลับมาวันนี้ นูโว √

33 ลากอน ส่ิงท่ียาวนาน ยิ่งกวาส่ิงไหน อัสนี โชติกลุ;วสันต โชติกุล √

34 แคเสียใจ ไมพอ วันท่ีเธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

35 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

36 รูไหมทําไม ถึงเวลา ท่ีควรจะรู ท่ีเธอควรจะรู มาลีวัลย เจมีนา √

37 รักแทแพใกลชิด รอมานานแสนนาน ก็รอแตเธอ นันทิดา แกวบัวสาย √

38 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

39 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาท่ีฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √

40 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

41 อดทนไว ปลอบใจเขาไวใหอดทน เหตุการณ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

42 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

43 ไมอยากกลับบาน ดวงตะวันก็ลับ ดาวก็จับเต็มฟา เพ็ญพักตร ศิริกลุ √

44 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

45 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

46 คน..คนเดียว คนหนึ่งคนเทานั้นเอง ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

47 วันใด วันหนึ่ง อาจจะดูวาความเฉยเมยมีในสายตา นันทนา บุญ-หลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257169 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมเีขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

2 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

3 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

5 ใจสารภาพ (ละครสายฟากับสมหวัง) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

6 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

7 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนชํ้าก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

8 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

10 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพมิล √

11 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเปนลูกจาง ตาย อรทัย √

12 ขอบใจท่ีหาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

13 ม.หก เทอมสุดทาย เพื่อนตอกีตารอยูริมน้ําตก เทอมสุด ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 ความแตกตางระหวางรักของเรา ท้ังหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 ตองมีสักวัน (ละครสายฟากับสมหวัง) ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน เปาวลี พรพิมล √

16 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

17 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทัย √

18 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได เปาวลี พรพิมล √

20 คํารกัโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

21 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

22 X(กากบาท)ไวเลย เพิ่นบคอยโทรถามเพิ่นบตามไปท่ัว ศิริพร อําไพพงษ √

23 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาท่ีเพิ่นเหงา เพิ่นกะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

24 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

25 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง เปาวลี พรพิมล √

26 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

27 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

28 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทิพย ธิดาดิน X

29 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาช่ือดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

30 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

31 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

32 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนท่ีหนึ่งแตหมายถึงการมีท่ีสอง ศิริพร อําไพพงษ √

33 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

34 ผูหญิงคนหนึ่งท่ีมีรัก ทําไมตองยอมเธอหมดหัวใจ ถามตัวเอง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

35 ดูแลแครอยยิ้ม สิทธิ์ของผูแพ นองคงดูแลอายไดเพียง เปาวลี พรพิมล √

36 พี่จาแดงกลับมาแลว ใครก็รูวาแตงนั้นเปนแฟนพี่ ตาย อรทัย X

37 พี่จาหลับตาไว ดูนั่งดูเดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ขาวทิพย ธิดาดิน √

38 เจ็บท่ีจริงใจ ฮูอยูวาอายนั้นมีหลายใจ อดีตอายมี ศิริพร อําไพพงษ √

39 คนท่ีเธอขาดไมได ใชฉันหรือเปลา กินขาวคนเดียวกี่หน ไปไหนคนเดียว เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold 5 สาวเสียงทอง 4

TRACK ชื่อเพลง

หนา 15/20



40 โลกของผึ้ง โลกสุดสวยอันแสนกวางไกล เปาวลี พรพิมล √

41 รองไหใกลหนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ตาย อรทัย √

42 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

43 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา เปาวลี พรพิมล √

44 รูตัวบางไหม เธอทําอะไรกับฉัน รูตัวบางไหม วาเธอทําอะไรกับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

45 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 ซังคนบคิดฮอด ซังคนบคิดฮอดกันเด เพิ่นไปเทหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

47 สะเลเตอาบแสงจันทร ดอกสะเลเตบาน ดนแลวบเห็นมา ตาย อรทัย √

48 จีบเบาๆ เวาคอยๆ จ้ําคอยๆ จ้ําคอยๆ จ้ําคอย ขาวคํานอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

50 สมหวังนะจะ (ล.สายฟากับสมหวัง) หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257173 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไหมไทย ใจตะวัน;มนตแคน แกนคูน √

2 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ พี สะเดิด √

4 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแคน แกนคูน √

5 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง เสถียร ทํามือ √

8 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา พี สะเดิด √

9 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู รวมศิลปน √

10 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา มนตแคน แกนคูน √

12 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไหมไทย ใจตะวัน √

13 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช พี สะเดิด √

14 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย เสถียร ทํามือ √

15 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ไผ พงศธร ศรีจันทร;พี สะเดิด;เสถียร ทํามือ √

16 ผูอยูเบื้องหลัง ตึกนี้สูงใหญ มือไผเลาสราง ไหมไทย ใจตะวัน √

17 แคแขกรับเชิญ งานแตงท่ีใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน เสถียร ทํามือ √

19 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล พี สะเดิด √

20 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน ไหมไทย ใจตะวัน √

21 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง มนตแคน แกนคูน √

22 แววตาท่ีถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพยีงแอบมอง เสถียร ทํามือ √

23 ผาขาวบนบาซาย ผาขาว สาวฝากกอนจากมาไกล มนตแคน แกนคูน √

24 มาเดอขวัญเอย เสียงพิณแผวแววหวาน แยมตระการ รวมศิลปน √

25 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

26 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทัย √

27 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา เปาวลี พรพิมล √

28 ขอบใจท่ีหาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น รัชนก ศรีโลพันธุ √

29 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ตาย อรทัย √

30 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

31 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

32 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

33 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาท่ีเพิ่นเหงา เพิ่นกะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

34 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ นิ้วกอย กรรณิการ √

35 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน รัชนก ศรีโลพันธุ √

36 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

37 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา นิ้วกอย กรรณิการ √

39 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได เปาวลี พรพิมล √

41 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ตาย อรทัย √

42 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

43 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทิพย ธิดาดิน √

44 สงฮักสงแฮง หอมผักกะแงงผูใดหนอแกงหนอไม นิ้วกอย กรรณิการ √

45 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคอืยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

46 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

47 ดูแลแครอยยิ้ม สิทธิ์ของผูแพ นองคงดูแลอายไดเพียง เปาวลี พรพิมล √

48 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

49 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

50 แรงใจคนไกลบาน ชีวิตรายวันของคนจากบานมาไกล ศิริพร อําไพพงษ;รวมศิลปน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557168 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ท่ียังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

2 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ท่ียังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

3 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงท่ีบอกฉัน POTATO √

4 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

5 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

6 ส่ิงสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

7 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ROCK COLLECTION VOL.3

TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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8 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

9 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

10 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

11 เกินคําวารัก ตั้งแตวันท่ีไดเจอเธอ...เทาท่ีจําเธอ CLASH √

12 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําท่ีฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

13 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

14 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

15 ดวยความคิดถึง ดวยความคิดถึง ถึงเธอท่ีจากลา Drama Stream √

16 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

17 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

18 กุญแจท่ีหายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

19 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

20 สวนเกนิ ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

21 ดาว ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

22 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

23 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

24 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตท่ีสุดก็ BODYSLAM √

25 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

26 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

27 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ POTATO √

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

29 หลับขามวัน รูดีวันนี้ มันเปนวันเกิดเธอ ก็ได Sweet Mullet √

30 ปลอยฉัน ค่ําคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

31 ความรัก วันท่ีความเจ็บชํ้ามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

32 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

33 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

34 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

35 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

36 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

37 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงท้ิงฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

38 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO √

39 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

40 คนท่ีแสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนญัชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผ)ี;คิว สุวีระ บุญรอด √

41 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

42 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

43 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

44 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

45 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557191 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

2 รักเธอคนเดียวเทานั้น (ล.รักสุดฤทธิ์) เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี Yes'sir Days √

3 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักท่ีฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

4 มนุษยลองหน อยูท่ีไหนละความรัก อยูท่ีไหนละคํา Yes'sir Days √

5 เธอคือรัก (ละครจุดนัดพบ) หนึ่งหัวใจ รอจะใชเพื่อรกัใครคนเดียว วง R9 √

6 ความในใจ(J-D) ไดโปรดใหฉันบอกเธอ ความในใจ รวมศิลปน √

7 คิดอะไรอยู (ล.กลรักสตรอวเบอรี่) อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน Lowfat √

8 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

9 ดวยใจของเรา เกงแคไหน ดีเทาไหรก็ยังไมพอ ภูริต ภิรมยภักดี √

10 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจรญิธรรม √

11 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

12 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

13 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณท่ีเธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

14 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

15 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

16 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

17 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

18 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องท่ีผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

19 สุดฤทธิ์ (ละครรักสุดฤทธิ์) ในเมื่อชีวิตมันเปนของเรา จะไมขอให S.D.F √

20 การมาของเธอ ใคร...ผานมา ผานไป ไมมีรักจริงสักคน Yes'sir Days √

21 แตกตางก็รักกัน แมวาเราตาง แตกตางกัน แมวาบางอยาง ปราโมทย ปาทาน;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

22 10,000 Miles ใหความคิดถึงนําพาเรามาอยูใกลกัน AB NORMAL √

23 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

24 กุหลาบเลนไฟ (ละครกุหลาบเลนไฟ) กุหลาบท่ีสวย เยายวนใหใครช่ืนชม Crescendo √

25 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

26 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0557179 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

2 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

3 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหางกันแคไมนาน กะลา √

4 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลความสัมพันธท่ีเกิดในวันท่ีผาน ทําให AB NORMAL √

ชื่อศิลปน

PACK 4 COLLECTION

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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5 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

6 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

7 รอ ปดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

8 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอท้ิงไปเจอคนใหมๆ CLASH √

9 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงท่ีบอกฉัน POTATO √

10 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

11 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

12 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

13 เปนแฟนกันตั้งแตเมื่อไหร(ควาย ภาค 3ยอมแพความพยายาม ท่ีเธอคิดจะนอกใจ กะลา √

14 ฮู ฮู (โฆษณา โคก) ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO;โจอี้ บอย √

15 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

16 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

17 ไมเห็นฝุน เปนเพียงฝุนท่ีลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

18 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

19 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องท่ีผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

20 It's Gonna Be Ok ไดโปรดลองฟงฉันสักนอยเธอ CLASH √

21 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

22 เขาช่ืออะไร เขาช่ืออะไรบอกกันไดไหมคนดี CLASH √

23 ไมรูจะอธิบายยังไง ฉันไมรูเธอไดยินฉันไหม...แตละคําท่ี POTATO √

24 ตัวประกอบ หลงไหลไดปลื้มจนลืมตัว หนามืดตามัว AB NORMAL √

25 บังเอญิ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอญิเปนความตองการจากฟาหรือความตองการ POTATO √

26 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธรักใหม ศิริศิลป โชติวิจิตร X

27 REBIRTH ทะเยอทะยานใหพอ ยากเย็นเทาไรไมทอ CLASH √

28 ขอบคุณท่ีรักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิต POTATO √

29 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

30 เขาท่ีเพิ่งเจอกับเธอท่ีมากอน(ล.หงสส ถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษ ใจบํารุง √

31 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ (ละครเธอกับเขาหยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ CLASH;KAL √

32 พูดไมคอยเกง มีบางคําท่ีอยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

33 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

34 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย AB NORMAL √

35 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักท่ีเคยหวาน กลายเปน POTATO √

36 มือท่ีไรไออุน จากวันนั้น ท่ีไดเจอกับเขา ฉันก็พอ CLASH √

37 เรารักกัน ตาสบตา บอกมาวาเปนภาษาหัวใจ AB NORMAL √

38 อยากเกิดเปนคนหลายใจ ตั้งแตท่ีรกัเธอ ก็ไมเคยรักใคร กะลา √

39 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

40 รักไมได ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ท่ีบอกวา กะลา √

41 อยากเปนคนนั้น (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

42 เพลงสุดทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257185 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร √

2 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

3 หากฉันรู เมื่อตอนท่ีจาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

4 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

5 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

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

7 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรกัเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

8 ขอโทษท่ีกวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ท่ีเอยท่ีบอก นัท มีเรีย √

9 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

10 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา ไบรโอนี่ √

11 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

12 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

13 รักเธอขางเดียว ฉันอยูตรงนี้ เธออยูตรงนั้น เคน √

14 ไมวิเศษ หากวาฉันมีไมวิเศษ เสกอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

15 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

16 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

17 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆท่ีเห็นเขาเดินผานมาและทักทาย DOUBLE YOU √

18 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งท่ีเราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

19 ดอกไมในใจเธอ วันใดท่ีเธอ เงียบเหงาไมมีใคร บัวชมพู ฟอรด √

20 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

21 ดาว ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

22 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

23 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา ทาทา ยัง √

24 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว ปาลมมี่ √

25 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

26 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจท่ีเธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

27 บอกไดไหม คนไมเคยยอมใคร ไมเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

28 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรูวาเธอคงจะของใจ มีอะไรในกลอง นัท มีเรีย √

29 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

30 ไมเสียใจท่ีรักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

31 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลท่ีมีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

32 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

33 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันท่ีรูขาว มิคกี้ √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

GMM Grammy Circle Of Love
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34 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

35 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

36 บอกรัก ทุกครั้งท่ีฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

37 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

38 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

39 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลาร √

40 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวท้ังฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

41 ใครสักคน ตื่นขึ้นมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชา วัฒนพานิช √

42 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

43 หวงใย วันนั้น วันท่ีสับสน เราสูเราทน พลพล √

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

45 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

46 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลมมี่ √

47 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

48 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ท่ีเธอนั้น เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

49 ยอม ฉันรักชีวิตท่ีมันทาทาย แบบผูชายท่ีมี PETER CORP DYRENDAL √

50 ไมอยากทําใหลําบากใจ วนัท่ีเธอนั้นเจอกับเขา วันท่ีเราตอง BUDOKAN √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257188 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

2 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักใตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

3 วันนี้ท่ีรอคอย เกิดมาชาตินี้ ดวยศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา มาลีวัลย เจมีนา √

5 คือหัตถาครองพิภพ สองมือท่ีดูนุมนวลออนโยน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

6 ลา บนหนทางท่ีดูเดียวดาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

7 แคมเีธอ เปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

8 ใจเอย แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น มาชา วัฒนพานิช √

9 รักเจาเอย (ละครชิงชัง) รักเจาเอยหัวใจเพรียกหา ความรักมาแยง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

10 สักวันตองไดดี [เพื่อเธอ] คนบางคนชีวิตชางยากชางเย็น เรวัต พุทธินันทน √

11 คือความรักใชไหม (ละครมารยาริษยา)เหตุใดคนมากมาย ตองอยูในความทุกขใจ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

12 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันท่ีลางเลือน กับคืนท่ีเลือนลาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

13 เธอผูเดียว เหนื่อยและทอเหลือเกินรูไหม มาลีวัลย เจมีนา √

14 วนาสวาท (ละครวนาลี) ช.ฉันคิดถึงเธอตั้งแตหัวค่ํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);หนึ่งธิดา โสภณ √

15 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ลุลา X

16 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ท่ีมีแคความฝนใฝ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

17 เติมใจใหกัน [พริกขี้หนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) X

18 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

19 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

20 อยูท่ีใจ (ละครฟาหินดินทาย) เกิดเปนคนบนฟา หรือเกิดมาเปอนกับดิน อนุชิต สพันธุพงษ (โอ) √

21 จุดออนของฉันอยูท่ีหัวใจ (ละครสวรรครูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

22 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)V ฉันยังยึดมั่น ชีวิตฉันเหมือนชอมาลัย เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

24 อยากใหเธออยูตรงนี้ [พริกขี้หนูฯ] ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

25 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

26 ตองโทษดาว... (ละครกุหลาบไฟ) ความจริงท่ีฉันตองการเก็บไว มันทําให ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ ส่ิงท่ีมีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

28 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

29 หัวใจกั้นฟา (ละครอยากหยุดตะวันฯ) ไมใชแคเพียงทองฟา ท่ีจะมืดมิดลงไป ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

30 แคคําวาอภัย (ละครกุหลาบซาตาน) เรื่องใจของคน มันแปลกเช่ือไหม แอมป สิริพงศ ชูศักดิ์สกุล. √

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

32 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

33 มันถูกกําหนดไวแลว (ล.บุหงาหนาฝน)ท่ีเธอเคยนึกขําในความเปนมา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

34 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ (ละครชิงนาง) จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

35 โปรดไวใจ (ประกอบละครปญญาชนกนทุกๆครั้งท่ีเธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

36 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

37 ฉันในมุมออนแอ (ล.คุณสามีกํามะลอทีส่ิงท่ีใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

38 หมดชีวิต(ฉันใหเธอ) หมดชีวิตฉันใหเธอ แตวันนี้หัวใจเธอ สรัย วัชรพล √

39 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

40 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

41 วันนั้น (ละคร แรงเงา) ส่ิงท่ีเห็น และความจริงท่ีเปน อาจไมมี นันทกานต ฤทธิวงศ √

42 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

43 ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหวั่นไหว (ละครเจาหญิงห เวลาท่ีเธอกุมมือ จับมือของฉันเอาไว จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

44 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนท่ีคูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

45 ตอใหนับดาวจนหมดฟา (ละครดุจดาวดถึิงเธอนั้นเปนใคร จากไหนก็คงไมสําคัญ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

46 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

47 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที เจี๊ยบ วรรธนา √

48 ผูหญิงโงๆท่ียอมเธองายๆ(ละครเมียแตรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

50 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ...(ล.รักออกอาคิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0257179 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/12/2557 1 คนแพท่ีไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ท่ีคอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ธงไชย 50 BEST LOVE HITS

TRACK

ชื่อศิลปน

LOVE SCENES HITS SONGS

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน
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2 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ท่ีรอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 อยาทําอยางนี้ไมวากับใคร...เขาใจไหมถามีใครสักคนมองมา เขาคงนึกวาเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 ไมแขงยิ่งแพ แนนอน เมื่อเรารักเขาเขาแลว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ฝากไว ฝากเอาไวในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 ตองโทษดาว... ความจริงท่ีฉันตองการเก็บไว มันทําให ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 เสียงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

16 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

17 ส.ค.ส. สง ส.ค.ส. มา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ธงไชย แมคอินไตย(เบริด) √

19 รักหนักแนน มามาเถิดมารักกับฉัน ฉันจะเก็บเธอไวกับใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

21 ไมอาจหยั่งรู เธอคือนางในนิยาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 สัญญาตองเปนสัญญา ไดบอกกับเธอวันนั้น บอกเธอใหจําเอาไว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

23 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงท่ีเธอยงัไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 รองไหทําไม ไมรูเธอรองไหทําไม ไมมีใครตายซะหนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 จะเอาจากไหน อยากใหใจฉัน รูสึกกับเธอเหมือนเดิม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 หวัใจชํ้าๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูท่ีไหน ฉันนั้นไมเคยหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

30 น้ําตา ก็คนธรรมดา ไมใชเทวดา ไมอาจฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

31 ชวยรับที ก็เพราะ เธอไมฟงสักครั้ง เพราะเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

33 อยูเพื่อใคร วันนั้นตางเคยเปน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 ผิดตรงไหน ทําดีกับเธอ ทําดีเสมอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

35 เถียงกันทําไม บางเวลาอาจเบื่อกันเอง บางเวลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 จําเธอขึ้นใจ เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟามากมาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

37 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

38 นานา... อาจจะเปนแคคํา คําหนึ่ง อาจเปนคํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

39 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความท่ีเคย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

40 เธอ...ผูไมแพ ในชีวิตของคนทุกคน ตองเคยผานรอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

41 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

42 กลับไมได ไปไมถึง ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู ธงไชย แมคอินไตย(เบริด) √

43 ตัดไฟแตตนลม ก็รูวามันไมถูก ท่ีทําเชนนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

44 เก็บใจเธอไว ปวยการจะหวนคืน ใหเปนเหมือนท่ี ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

45 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

46 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําส้ัน. ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

47 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

48 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ท่ีเธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

49 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

50 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √
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