
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 สายลอฟา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 เมืองใหญเมืองนี้ เมืองใหญเมืองนี้เมืองดีของคนเมือง เรวัต พุทธินันทน √

3 ศิลปนเดี่ยว ชูชัยลูกนายชิดชัย ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

4 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

5 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

6 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

รหัสปก CD G0257041 7 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครส่ังใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร มาชา วัฒนพานิช √

วันท่ีวาง 09/05/2557 8 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

9 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

10 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

11 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

12 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

13 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

14 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

15 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ท่ีเธอพูดไป กัมปะนี √

16 เพื่อนไมท้ิงกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชาง √

17 ไกล ไกลสุดขอบฟาไกล สุรสีห อิทธิกุล √

18 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน √

19 ชางไมรูเลย ในแววตาท้ังคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

20 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

21 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป ส่ิงท่ีเหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

22 ใครสัญญิงสัญญา ไมเคยสัญญิงสัญญา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

23 บอกอยางงั้นอยางงี้เลย ฉันมันคนออนไหว นูโว √

24 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

25 ฝากรอยเทา เธอเปนคนท่ีเดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

26 แตก-หัก แตกเปนแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

27 ไมอยากรัก (คนท่ีไมอยากรักเรา) ไมอยากรักคนท่ีไมอยากรักเรา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

28 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

29 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

30 ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป) ส่ิงเดียวท่ีขอรองเธอกอนไป LOSO √

31 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทร สัจจกุล √

32 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ท่ีเคยมีใจ ถึงคนท่ีเคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

33 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

34 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

35 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

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

37 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆท่ีเห็นเขาเดินผานมาและทักทาย DOUBLE YOU √

38 ขอเปนคนดีของเธอ ไมมีคําเลยสักคํา จะบอกความจริงในหัวใจ ศักดา พัทธสีมา √

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

√

40 ไมตลก ส่ิงท่ีไดเห็นกันมาอยูทุกวัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

41 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

42 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

43 สวัสดีเจา ส-วัส-ดี-เจา-ส-วัส-ดี-เจา ฉันก็ไมคิด ลานนา คัมมินส √

44 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

45 นานเทาไรก็รอ เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะไดเจอ
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุ
ขพิมาย

√

46 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

47 วันท่ีไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

48 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันท่ีเลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

49 คิดถึง รูไหมวามีคนท่ีเฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

50 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 ทหารใหมไปกอง โบกมือหยอยๆ บอกนองจะไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

3 นครโคราช โอนองเอย..ไมนึกเลยจะเปนไปได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

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

5 ฝากใจไวท่ีอีสาน ฝากดวงใจดวงนี้ไวท่ีอีสานเมื่อคราว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

6 แหมมปลารา ทําไมไมไปอยูอเมริกา คุณหญิงดอลลาร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รหัสปก CD G0557078 7 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสักคน รวยหรือจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

วันท่ีวาง 09/05/2557 8 จําใจดู เอนกายอิงหมอนนอนก็นอนไมหลับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักขามคลอง บานนองอยูฝงขโนน บานพี่อยูฝง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 กอดไมถอดแขน แมแกมขาวๆ รักเจาเขาแลว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

3 อยากฟงซ้ํา อยากฟงซ้ําคําท่ีเธอบอกฉัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 พบรักปากน้ําโพ พี่ เปนหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

5 น้ําตาหลนท่ีโคราช นั่งรถทัวรดวยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 สํารวยลืมคํา โถมาทุกคืน รักคนอื่นจะมาทําไม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รหัสปก CD G0557079 7 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

วันท่ีวาง 09/05/2557 8 จดหมายจากแนวหนา กลางดงควันปน พี่เฝายืนสูเหลาราย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 ลนเกลาเผาไทย ลนเกลา เผาไทย ศูนยรวมใจคนไทยท้ังชาติ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสัญญาสักหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อารยา เอ ฮาร
เกต

√

3 รักแทอยูเหนือกาลเวลา เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Jetset'er;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

4 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด เราไมมีอะไรเหมอืนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

6 อยากใหเธอไดยินหัวใจ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

รหัสปก CD G0557062 7 ระหวางท่ีรอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ท่ีเธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

วันท่ีวาง 09/05/2557 8 คําวารักของเราตางกนั คงเปนเพราะฉันฝนถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

9 กลัวความหางไกล เคยรูสึกไหม แอบกลัวความหางไกล โดม THE STAR 8;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

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

11 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

12 CRUSH He remembers feeling something ปาลมมี่ √

13 Light อยูตรงนี้มันไกลแสนไกล คงสวางไมพอ INSTINCT;Weaver √

14 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องท่ีผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

15 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO;โจอี้ บอย √

16 ทางท่ีเลือก ไดฟงถอยคําท่ีคนพูดกัน วาในชีวิต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

17 รักลอยลม ฟายามเย็นยังมีนกบิน และฉันไดยินเสียง Crescendo;ลุลา √

18 กลาพอไหม อะเลิกกันขาดเด็ดขาดก็บอก
แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น 
THE STAR 8

√

19 แกเหงาหรือวาเอาจริง หลายครั้งเวลากําลังเหงาๆ ทุกครั้ง ภัทรปรียา ยืนยาว (ตาตั้น);ชิน ชินวุฒ √

20 เพื่อนกันวันสุดทาย กี่ปแลวท่ีเราเปนเพื่อนกันมา พั้นช;รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

21 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ
มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณัฏฐพงษ
 ชาติพงศ

√

22 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน
เอก Season 5;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ 
ROSE

√

23 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);นิว นภัสสร 
ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู

√

24 ไมมีส่ิงไหน ใจท่ีมีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักท่ี ใหม เจริญปุระ;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

2 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคดิถึง ไมค ภิรมยพร √

3 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

4 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

5 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะท่ีอายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0557058 7 ใจหลนท่ีงานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ท่ีเปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

วันท่ีวาง 09/05/2557 8 สัญญา สาบาน หัวใจท่ีเตนอยูตอนนี้ จะกี่ปก็ยังรัก ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1157035 9 หนึบ จิ้งจกวาเกาะเหนียว ตุกแกวาเกาะแนน โกไข;นายสน √

10 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

บ๊ิกโบวแดง 4

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Featuring Hitz 4

TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

แทนความผูกพัน 20 ปหัวแกวหัวแหวน 2

TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

แทนความผูกพัน 20 ปหัวแกวหัวแหวน 1

TRACK ชื่อเพลง

หนา 2/16



11 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

12 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ ไมค ภิรมยพร √

13 เสนทางนี้มีเธอตลอดไป จะเสนทางไหน ก็ยังมีเรา บนทางทอดยาว ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตั๊กแตน ชลดา √

14 อาลัยสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู มนตแคน แกนคูน √

15 บตาย...แตอายเจ็บ หละเจาแตงงานอายนอนไห ศร สินชัย √

16 สาวตําบักหุง ตําๆๆตอกย่ําความจน ตองสูตองทน ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 โลกของผึ้ง โลกสุดสวยอันแสนกวางไกล ใหม เจริญปุระ √

2 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ใหม เจริญปุระ √

3 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา ใหม เจริญปุระ √

4 สาวนาส่ังแฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา ใหม เจริญปุระ √

5 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ ใหม เจริญปุระ √

6 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ ใหม เจริญปุระ √

รหัสปก CD G0257037 7 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง ใหม เจริญปุระ √

วันท่ีวาง 09/05/2557 8 ขอใหโสดทีเถอะ ส่ีโมงเชาเขาตองมาทุกวัน มีสาวแพรว ใหม เจริญปุระ √

9 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาช่ือดาวเรือง ใหม เจริญปุระ √

10 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหคนคลั่งใคล ใหม เจริญปุระ √

11 เขานอนบานใน เมื่อไมมีเขา ฉันเหงาสุดพรรณา ใหม เจริญปุระ √

12 นอนฟงเครื่องไฟ โห ฮิ้ว โห ฟงเสียงคนโห ใหม เจรญิปุระ √

13 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา ใหม เจริญปุระ √

14 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ ใหม เจริญปุระ √

15 อาทิตยละวัน ฉันรักเธอเหลือใจหาม ฉันจึงไมถามถึงใคร ใหม เจริญปุระ √

16 อนิจจาทิงเจอร ถามีเปลวไฟแลวไมมีควัน ใหม เจริญปุระ √

17 ขุดดินแชง มันเสียวมันแสบแปลบๆ ท่ีใจ ใหม เจริญปุระ √

18 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา ใหม เจริญปุระ √

19 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดนั่นแหละ ใหม เจริญปุระ √

20 สาวเอเอ็ม บานนานุงถุง บาหาบกระบุงลุยนา ใหม เจริญปุระ √

21 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ ใหม เจริญปุระ √

22 ทีเด็ดพุมพวง พุมเอย พุมพวง ใครอยากจะควงกับพุมพวง ใหม เจริญปุระ √

23 เพลงรักบานทุง บัวงามชูดอกออกบานไสว ดอกโยน ใหม เจริญปุระ √

24 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส ใหม เจริญปุระ √

25 เอกลักษณไทย หลายรอยปดีดัก เอกลักษณไทยคนไทย ใหม เจริญปุระ √

26 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ท่ีไปสีคนมีเจาของ ใหม เจริญปุระ √

27 หนูไมเอา แนะ..แฟนใครนะรูปหลอ เขามานั่งจอ ใหม เจริญปุระ √

28 คิดถึงบางเนอ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบานนอก ใหม เจริญปุระ √

29 นัดพบหนาอําเภอ ความรัก ความรักเจาขา ใหม เจริญปุระ √

30 อีกหนอยก็ลืม ใหมๆก็มอง เราวาเปนของใหม ใหม เจริญปุระ √

31 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง ใหม เจริญปุระ √

32 หัวใจทศกัณฐ เมื่อรักกันก็ช่ืน เมื่อรักคืนก็ชํ้า ใหม เจริญปุระ √

33 สงแฟนขึ้นรถ แฟนจะลาน้ําตาจะรวง เดินคูแฟนควง ใหม เจริญปุระ √

34 ช่ือดีปเดียว นองเคยชํ้าชอกจากมือชาย เพราะความ ใหม เจริญปุระ √

35 รูแลว รูแลว เพราะแสนเจ็บจึงยอมตีจาก ใหม เจริญปุระ √

36 กะลาทาสี กะลาทาสีดูสวยสํารวยเลิศล้ํา ใหม เจริญปุระ √

37 อยากใหใจจะขาด เขาพูดจากึกกัก ใหม เจริญปุระ √

38 รกัคุด นาจะบอกๆ เสียตั้งนมนาน ปลอยใหเรา ใหม เจริญปุระ √

39 ขโมยมันอัด หลับอยูแหมบแหมบพวกก็แอบขึ้นมาอัด ใหม เจริญปุระ √

40 ขาออนขาอูฐ เอะอะก็จะไปซาอุ ใหม เจริญปุระ √

41 บทนางรอง ถาเปรียบฉันเปนเชนตัวละคร ใหม เจริญปุระ √

42 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ใหม เจริญปุระ √

43 หนูลอเลน รถเมลบริการกันแจวสองแถวบริการดี๋ดี ใหม เจริญปุระ √

44 นึกวาแนแคไหน ถือวาหลอวาเหลาสาวหลายคน ใหม เจริญปุระ √

45 คืนนี้เมื่อปกลาย งานวัดปกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเท่ียว ใหม เจริญปุระ √

46 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ใหม เจริญปุระ √

47 เพียบเลย ฉันเหมือนเรือนอยลอยน้ําลําหนึ่ง ใหม เจริญปุระ √

48 ขอใหรวย ขอใหรวย ๆ ท่ีมาชวยงานบุญวันนี้ ใหม เจริญปุระ √

49 ควักหัวใจ หลายครั้งท่ีใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

50 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

2 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

3 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

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

5 Event รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี Season Five √

6 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

รหัสปก CD G0257039 7 BUTTERFLY ผีเส้ือตัวหนึ่งไมสวยงามเทาไหร ปาลมมี่ √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

9 คนถูกท้ิง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

10 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY INDY IN LOVE

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD พุมพวงใน
ดวงใจ ใหม

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 3/16



11 AROMA ทุกครั้งเวลาท่ีไมมีใคร ไดแตนอนมอง บี พีระพัฒน เถรวอง √

12 รักเทาไหรก็ยังไมพอ ฉันรูดีวายังไมดีพรอม ฉันก็ทําไดดี ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

13 เวลาจะชวยอะไร มีแตคนคอยพูดวาไมเปนไรนะ ลุลา √

14 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี วง SOFA √

15 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทุกที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

16 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี 25 Hours √

17 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี TATTOO COLOUR √

18 จอมยุทธ ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ ออกเดินทางไป P2WARSHIP √

19 คําถาม คําถามท่ีใครตางคน หาความหมาย ทอฟฟ นิชาภา โพธิ์งาม √

20 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

21 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

22 ฤดูท่ีไมเปลี่ยน จะมีเดือนไหนไหมท่ีไมรอน บางเดือน วง Tea for three (ใหม);BANANA BOAT √

23 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมกย็ังตองเดินตากฝนคนเดียว Basketband √

24 ชูวับ ชูบีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย ขันเงิน เนื้อนวล √

25 เจาชายนิทรา เพราะอะไร ยังไมเขาใจวาเหตุใด ETC √

26 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ HUM √

27 ถามใจ ก็มีส่ิงหนึ่งท่ียังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

28 อยาเลยนะ อยาไปกับเขาอีกเลย ถาเธอเขาใจ LIPTA √

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

30 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ตรัย ภูมิรัตน √

31 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ท่ีคนท่ัวๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

32 คนท่ีแสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก
ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี);คิว สุวีระ บุญ
รอด

√

33 เวลาไมมีความหมายอีกตอไป ขอบใจจริง จริง ท่ีรวมทางกันมา NOLOGO √

34 อยากอยูตรงนี้ตลอดไป เธอไมตองบอก เรื่องราวท่ีเธอได DAY TRIPPER √

35 จากวันท่ีเธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา วง พาย √

36 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

37 แฟนคนอื่น ตองทําเหมือนคนเพิ่งรูจักกัน ไมหันไป มะลิ √

38 จําฉันไดหรือเปลา คนท่ีเคยหวง กลายเปนหางเหิน CHOCOLATE KIT √

39 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

40 ดื่ม ฉันรูแลว ท่ีเรานัดกัน เพื่อมาบอกลา SKALAXY √

41 เรื่องสมมติ สมมติโลกนี้เหลือเราอยูเพยีงแคสองคน Playground √

42 จะตองมีสักครั้งสิ(Never Too Late) ถาหากจะถามวาเจ็บไหม ท่ีเฝาคอย ขลุย วชิระกฤช พุกพบสุข √

43 ไมเคยจะหางกัน แมวันนี้ไมมีเธอใกลๆ แตก็รูวาใจ วิน ศิริวงศ √

44 เจาหญิงคนตอไป เนิ่นนานท่ีฉันยังแปลกใจ เหตุใดเจาหญิง วง Blissonic √

45 ดอกไมปลอม ดอกไม ดอกนี้ท่ีใหเธอ มีความหมาย GETSUNOVA √

46 หวาน สายตา ท่ีแนบมา หวานจนทําใหส่ันไหว CELLS √

47 สาวรําวง ดวงดารา เจาคงสุขล้ําปานใด The Richman Toy √

48 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ SLUR √

49 เปลือก ฉันเปลี่ยนไดแคเพียงเปลือกแตเมล็ด อพารตเมนตคุณปา √

50 3 มิติ แดเธอ...ผูเปนทุกอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

2 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

3 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กบัทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

4 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

5 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

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

รหัสปก CD G0257051 7 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

9 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

10 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

11 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

12 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

13 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 ชวยตัวเอง ตั้งแตถูกเธอท้ิงไป เหลอืแตน้ําตา พี สะเดิด √

15 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

16 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

17 รอขาวสาวฟงลํา ไมมีขาวจากสาวฟงลํา นองคงมองขาม ไหมไทย ใจตะวัน X

18 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

19 Stand by ท่ีอายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูท่ีตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

20 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

21 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

22 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

23 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

24 พรุงนี้คอยรองไห พรุงนี้เถิดนองคอยรองให เก็บน้ําตา พี สะเดิด √

25 อายรับบได คนท่ีเคยเคียงขาง ฮักแพงกันปานจะกลืน ไหมไทย ใจตะวัน √

26 จิ๊กโกนําเขา กางเกงยีนสก็เมดอินจีนแดงเส้ือตัวแพง พี สะเดิด √

27 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

ชื่อศิลปน

MP3 Grammy Goldสิงหไหมไทย-พี
สะเดิด

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 4/16



28 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

29 ใจบมักดี ตั้งแตวันท่ีเธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

30 พรากผูเยาว รูไหมเมื่อมีเธออยู เปนสีชมพูเลยนะ พี สะเดิด √

31 ไวชีวิตอายไดบ คําวาเฮาฮักกัน ยังอินอยูในหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

33 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

34 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวนี้นับเปนเท่ือท่ีสิบสอง พี สะเดิด √

35 เขาไปกันแลวสองคน เขาไปกันแลวสองคน เขาคงบสนใจอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

36 หามไปโห โห...ขบวนเจาบาว เขาแหแหน พี สะเดิด √

37 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

38 ยกซด ตกยามแลง ฟาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

39 รักพอกะเทิน หนุมโคราช บาดเจ็บมาเซซัดเซโซ ไหมไทย ใจตะวัน √

40 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

41 แลวไผสิฮักอาย กะบอกแลวเดะวาใจเพๆ ดวงนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

43 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

44 หนอนเฝาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พี สะเดิด √

45 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลวัเขาถาม พี สะเดิด √

47 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ไหมมัดหมี่ ไหมมัดหมี่ มีมาแตโบราณเคา พี สะเดิด √

49 แมนแฟนอายบนอ แมนๆคนนี้บ แมนคนนี้บนอ แมนๆคนนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

50 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คนแพท่ีไมมีน้ําตา อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ท่ีคอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

3 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

4 ยกเวนเรื่องเธอ ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

5 รักครั้งแรกและครั้งสุดทาย อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมรูเลยวาใจฉัน เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

6 ใชฉันหรือเปลา ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

รหัสปก CD G0257059 7 ส้ินสุดสักที เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 ยิ่งรอยิ่งทรมาน เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

9 ดวยมือของเธอ อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง Bowling √

10 ไดโปรด ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

11 ยังยิ้มได หลายครั้งท่ีชีวิตเจอกับปญหา กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

12 อยูเพื่อรัก จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

13 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

14 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน สรัย วัชรพล √

15 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 จะเปนคนเดิมไดอีกไหม เหมือนหลงอยูใน.. ท่ีท่ีไมรูจัก
แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น 
THE STAR 8

√

17 ฉันในมุมออนแอ ส่ิงท่ีใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

18 หามใจไมอยู รูอยูเต็มหัวใจ วาควรรักใคร Bowling √

19 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ ไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน นัท มีเรีย √

20 รักแทอยูเหนือกาลเวลา เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Jetset'er;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

21 จุดออนของฉันอยูท่ีหัวใจ รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

22 แคคําวาอภัย เรื่องใจของคน มันแปลกเช่ือไหม แอมป สิริพงศ ชูศักดิ์สกุล. √

23 รักแทหรือเสนหา คนหนอคน ไยตองทน เพื่อคําวารัก ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

24 คือเธอ ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

25 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

26 ใหรักเดินทางมาเจอกัน ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

27 เธอคือดวงใจของฉัน เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

28
เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) R&B 
Ver.)

ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก พิรัชต นิธิไพศาลกุล (ไมค) √

29 คนเดียวเทานั้น เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

30 คนท่ีเธอไมควรเผลอใจ ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

31 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง อารักษ อมรศุภศิริ (เป);สรัย วัชรพล √

32 นานเทานาน อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

33 เพิ่งรูตัวเอง กอนนั้นคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

34 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา ไบรโอนี่ √

35 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

36 รักเธอนะ นึกถึงตอนนั้นเธอหันมา ใจของฉันมันส่ัน
สม มารี เออเจนี เลอเลย;อะตอม MIC 
IDOL

√

37 สุดฟา สุดฝน Wo oh..Wo oh.. คนนึงหัวใจหนึ่งอะไร
แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น 
THE STAR 8

√

38 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก INSTINCT √

39 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที เจี๊ยบ วรรธนา √

40 รักดวยน้ําตา ใจ โอใจเรา คิดถึงเขาตลอดวัน
บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร
(ZAZA);กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา (มด)

√

41 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

42 หามใจไมอยู รูอยูเต็มหัวใจ วาควรรักใคร Bowling √

ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY HOT 
SOUNDTRACK

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 5/16



43 คนธรรมดา เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

44 เวลาของเรา เธอรูไหมวาในชีวิตฉันไมเคยฝนอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

45 ไมใชไมรัก ฉันตองเก็บความจริงในหัวใจ แตละวัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

46 มีไหมใครสักคน ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

47 ฉันก็รักของฉัน เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

48 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

49 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

50 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

2 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

3 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

4 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

5 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

6
ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทํา
ใจของคนถูกท้ิ

เหลือเพียงดอกไม ท่ีมันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก CD G0557059 7 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

รหัสปก DVD G1157036 9 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

10 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

11 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

12 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

13 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา ส่ิงดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

14 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

15 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

16 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

17 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

18 อยาทําอยางนี้กับคนท่ีเธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักเธอนิรันดร ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

2 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

3 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันท่ีลางเลือน กับคืนท่ีเลือนลาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

4 คําสัญญาจากฟากฟา อยากใหดาวบนฟา ตอบลงมาไดไหม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

5 กวาจะรู ไมมีคําวารัก จากใจท่ีดานชา ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

6 ผิดถูกไมรู ยิ่งใกลยิ่งชิดยิ่งคิดจะใกลกวาใครทุกคน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

รหัสปก CD G0557060 7 ถานี่คือรักแท หางกันคนละฟากฟา เรายังไดมาพบกัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 ฉันมีเธอ ไมเคยคิดเสียใจกับวันนี้ บอกตัวเอง ศริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

9 คูไมควร เหมือนเราอยูคนละฟา อยูคนละช้ัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

10 เธอไมเคยรู รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

11 ตราบใด เหมือนเปนพรหมลิขิต ท่ีขีดชีวิต ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

12 ระหวางเรา ระหวางเราดูเหมือนใกลกัน แตไมมีวัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

13 ศรัทธาในรัก เพราะเรามีชะตา ถึงไดมาพบกัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย X

14 เพียงหนึ่งคํา เดียวดายอางวาง ทามกลางผูคน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

15 ไมขอใหเปนเหมือนใคร หากฉันจะรัก รักใครสักคน เรื่องของเหตุผล ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ฉันก็รักของฉัน เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

3 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

4 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;feat.เบน ชลาทิศ √

5 ยกเวนเรื่องเธอ ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

6 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

รหัสปก CD G0557071 7 รักนี้มีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละป แตละนาทีท่ีมันพนไป
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA 
endorphine;ลุลา

√

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

รหัสปก DVD G1157045 9 อู เย อู เย อา อี ยา ดา เฮ อู เย นท พนายางกูร √

10 ระหวางเราตองขีดเสนไว บอกกับคนโนน บอกกับทุกคน วาเปนเพื่อน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

11 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ท่ีฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

13 รักไมได ก็จะรัก ฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ท่ีบอกวา กะลา √

14 เกิดมาเพื่อรักเธอ ความรักท่ีฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

15 Light อยูตรงนี้มันไกลแสนไกล คงสวางไมพอ INSTINCT;Weaver √

16 ส่ิงท่ีตามหา ติดอยูในชีวิตท่ีชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

ชื่อศิลปน

GRAMMY HOT SINGLE Vol.23

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

LOVE SCENES LOVE SONGS ศิรศักดิ์

ชื่อศิลปน

รักแสนเศรา (เรา 3 คน) ชุดท่ี 2

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 6/16



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

2 เธอคนนี้คือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนนั้นเดินเขามา กลวย แสตมป √

3 หายใจออกก็เหงา หายใจเขาก็คิดถึง เธออยูไหนอยูไหนหนอ คนเฝารอใจจะขาด แชม แชมรัมย √

4 ครั้งแรกท่ีสบตาเธอ ฉันไมเคยไดยิน..เสียงนกรองวาเพราะ เสถียร ทํามือ √

5 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกร √

6 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

รหัสปก CD G0557082 7 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

รหัสปก DVD G1157051 9 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกร √

10 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

11 ยอมเปนตัวแทนก็ได เรามกีันในออมแขน เพราะแฟนของเธอ เสถียร ทํามือ √

12
ไมขอเปนคนแรก แตขอเปนคน
สุดทาย

อยากมีความรัก กี่ครั้งก็ตามใจ ตั๊ก วชรกร √

13 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ส่ิงสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร อานนท สายแสงจันทร √

2 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

3 รักยิ่งใหญจากชายคนหนึ่ง ฉันขาดเธอ ชีวิตฉันคงวางเปลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

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

5 เติมใจใหกัน ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) X

6 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ DA endorphine √

รหัสปก CD G0257058 7 ความทรงจําของ...คนช่ัวคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

วันท่ีวาง 15/05/2557 8 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

9 อยากมีชีวิตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

10 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

11 รูไหมทําไม ถึงเวลา ท่ีควรจะรู ท่ีเธอควรจะรู ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

13 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินส √

14
มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ี
เกาหลีฯ)

กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

15 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

16 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

17 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

18 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดท่ีปลายฟา..จะเปนรุง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

19 เพิ่งรูตัว คงจะเปนเพราะเราใกลกันจนคุนเคย คิว สุวีระ บุญรอด √

20 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

21 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

22 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

23 Wish จากวันละนอย ท่ีเวลาไดกลายเปน มิ้น สวรรยา แกวมีชัย X

24 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

25 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

26 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

27 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ปู BLACKHEAD √

28 ชางไมรูเลย ในแววตาท้ังคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

29 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลมมี่ √

30 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง พีท The Star √

31 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

32 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปยนชุ เสือจงพรู √

33 ไดโปรด ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

34 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ท่ีฉันไดฟง Soul_da √

35 ถา ถาขับรถไปไมมีเสียงเพลง ถาหมผาเอง MR.TEAM √

36 หนึ่งคําถามสองคําตอบ บางทีความรักไมใชแครูสึก ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

37 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

38 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

39 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร KATIE PACIFIC √

40 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

41 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

42 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ สุภาภรณ ชูชาติไทย √

44 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชูศรี √

45 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก Bright √

46 มีคนรักเธอ วันท่ีใจเธอปวดราว ไมมีเคาอยูตรงนั้น ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

47 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน หมู MUZU √

48 รักไมชวยอะไร (Acoustic Version) รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

49 แนใจ เธอคือคนท่ีฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

50 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลท่ีมีมากมาย
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

ชื่อศิลปน

MP3 Best of Voice
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คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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51 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

52 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน PEACEMAKER √

53 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก วง Endorphine √

54 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ท้ังหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

55 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

56 เธอไมเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

57 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

58 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธ √

59 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

60 กลัวเขาใจผิด รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

61 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

62 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มใีคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

63 พรุงนี้อาจไมมีฉัน ฉันไมตองการอะไร เปนอยางนี้มันก็ดี ปาลมมี่ √

64 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

65 อยาโกรธนาน ฉันรูฉันทําไมดี ฉันรูฉันเองท่ีผิด ที Jetset'er √

66 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ปอป ปองกูล √

67 จากคนท่ียังรัก ก็เก็บเอาไวไมเคยใหใครรู วายงั INSTINCT √

68 ถายังรักกัน เธอลืมใชไหม ท่ีเราเคยสัญญา ปราโมทย วิเลปะนะ √

69 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง จูน Laundry √

70 ถามใจ ก็มีส่ิงหนึ่งท่ียังคางใจอยู PEACEMAKER √

71 โปรดไวใจ ทุกๆครั้งท่ีเธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

72 อยาบอกวาเธอรัก เธอมาบอกวาวันนี้ตัวเธอตองลาฉันไป อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา √

73 อดใจรอ ก็ยังคงยืนยันจริง จริง วาฉันพยายาม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

74 แลวเราจะพบกันใหม กอดกันอีกครั้ง แลวคงตองลา DA endorphine √

75 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

76 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

77 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

78 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะชํ้า สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

79 เขียนช่ือเธอ ดูเพอฝน และออนไหว กับทุกครั้ง พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

80 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทน แตเหมือนขางใน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

81 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานท่ีผานมา ปาลมมี่ √

82 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

83 ใจราย จากวันท่ีไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

84 ขอบใจท่ีพูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

85 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

86 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

87 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ธิตมิา ประทุมทิพย(แอน) √

88 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

89 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา ลุลา √

90 ใกลกวานี้ มีคําถามมากมายอยากรูในใจ ตั้งแตวันท่ี ETC √

91 เพื่อนรวมทาง ไมวาความฝนจะไกลซักเทาไหร ก็ไม บอย Peacemaker √

92 เจ็บท่ีไรรองรอย ไมรูวาเกิดอะไร ไมเขาใจความเจ็บนี้ แดน อภิเชษฐ พัจนสุนทร √

93 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

94 วันนี้...ฉันมีเธอ ก็ไมรูวาอะไรทําใหเราไดพบกัน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

95 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย พงศกร ศรีถาพร √

96 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน กบ ดวงฤทัย ดีแฉลม √

97 จากวันท่ีเธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา ทราย ฟาเรนไฮธ √

98 สักวันคงเจอ (Piano Version) คนท่ีเคยบอกกันยืนยันวารัก มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

99 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

100 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวาเธอดีใจไดพบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา อี๊ด (FLY) √

2 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว อี๊ด (FLY) √

3 เปนโสดทําไม เปนโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง อี๊ด (FLY) √

4 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา อี๊ด (FLY) √

5 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ อี๊ด (FLY) X

6 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา อี๊ด (FLY) √

รหัสปก CD G0257038 7 จักรยานคนจน คนจนอยางพี่ ไมมีเงินเปนอํานาจ อี๊ด (FLY) √

วันท่ีวาง 22/05/2557 8 ขี่เกงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน อี๊ด (FLY) √

9 ไอหนุมตูเพลง ผมจีบสาวไมเกง ตองใชตูเพลงเปนส่ือ อี๊ด (FLY) √

10 โชคดีท่ีรัก ลาจําลาแมดอกฟาขวัญใจคนจน อี๊ด (FLY) √

11 เผลอใจรัก เผลอใจใฝปองจึงหมองหมน อี๊ด (FLY) X

12 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลค่ําย่ําสนธยา อี๊ด (FLY) X

13 เขาเวรรอ ไปโดนเขาหลอกอีกแลว อี๊ด (FLY) √

14 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ อี๊ด (FLY) √

15 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน อี๊ด (FLY) X

16 ลานเทสะเทือน เสียงลมพัดตึงเคลาคลึง อี๊ด (FLY) √

17 กิ่งทองใบหยก สุขจริงนะกิ่งทอง อี๊ด (FLY) X

18 วิวาหน้ําตา หยดหนึ่งน้ําสังขท่ีไหลหลั่งมา อี๊ด (FLY) X

19 ใจจะขาด มองหนาตางขางบานเมื่อวานเขามีงาน อี๊ด (FLY) √

20 ใชแลวซิ ใชแลวซิก็พี่มันจนนองจึงไมแล อี๊ด (FLY) X

21 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี อี๊ด (FLY) √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD อี๊ด นอกรอบ

TRACK

หนา 8/16



22 น้ําทวม น้ําทวมนองวาดีกวาฝนแลง อี๊ด (FLY) X

23 ในฝน หากฝนวาฉันและเธอ ละเมอความรัก อี๊ด (FLY) X

24 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน อี๊ด (FLY) X

25 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได อี๊ด (FLY) X

26 เสียงขลุยเรียกนาง เสียงขลุยครวญหวนมา อี๊ด (FLY) X

27 ลาสาวแมกลอง ส้ินแสงดาวดุเหวาเรารอง อี๊ด (FLY) X

28 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง อี๊ด (FLY) X

29 ฮักสาวขอนแกน ไปท่ัวแควนแดนอิสาน อี๊ด (FLY) X

30 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน อี๊ด (FLY) √

31 ชุมทางเขาชุมทอง จากเธอท่ีชุมทางเขาชุมทอง อี๊ด (FLY) √

32 น้ําลงเดือนยี่ ยางเดือนสิบเอ็ดน้ําเริ่มไหลนอง อี๊ด (FLY) X

33 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา อี๊ด (FLY) √

34 น้ํานิ่งไหลลึก นั่นอะไรๆนะนั่นอะไร อี๊ด (FLY) X

35 ฝนเดือนหก ยางเขาเดือนหกฝนก็ตกพรําพรํา อี๊ด (FLY) X

36 ฮักกันบได เธอลูกเส่ียเฮง ฉันเปนเพียง อี๊ด (FLY) √

37 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหงเมืองสุพรรณ อี๊ด (FLY) √

38 แมแตงรมใบ สวยจริงนะนองสาวผิวขาวเหมอืนกับ อี๊ด (FLY) X

39 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว อี๊ด (FLY) √

40 บานใกลเรือนเคียง บานเรือนเคียงกันแอบมอง อี๊ด (FLY) √

41 อยากรูใจเธอ อยากรูนักเออวาใจของเธอทําดวยอะไร อี๊ด (FLY) X

42 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยนั่งเรือดวน อี๊ด (FLY) X

43 ไอหนุมผมยาว กอนเคยอยูเคียงเพียงจันทร อี๊ด (FLY) √

44 มองทําไม มองทําไมไมรักแลวมองทําไม อี๊ด (FLY) √

45 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให เจาใชไหม อี๊ด (FLY) √

46 ขาดเงินขาดรัก พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงพี่เปนแผล อี๊ด (FLY) √

47 รักคนช่ือนอย ผมหลงรักคนผูหญิงช่ือนอย อี๊ด (FLY) √

48 เมียไมมาเมียไมมี เมียมีเมียพี่ตองมานี่เมียไมมา อี๊ด (FLY) X

49 เหลาจา ในโลกนี้ไมมีหัวใจใครแนนอน อี๊ด (FLY) √

50 ฉันทนาท่ีรัก ปดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน อี๊ด (FLY) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

2 วันนี้...ฉันมีเธอ ก็ไมรูวาอะไรทําใหเราไดพบกัน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

3 ไมเสียใจท่ีรักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

4 กาลครั้งหนึ่ง...ความรัก ฉันไมคิดวาฉันวาฉันจะรูวาคนเรานี้ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

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

6 รักเดียวใจเดียว มองคลื่นท่ีซัดเขามาซบฝง สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

รหัสปก CD G0257057 7 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

วันท่ีวาง 22/05/2557 8 ทะเล และ แสงจันทร หยุดใจไมรักเธอ แตใจยังเพอถึงแตเธอร่ํา สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

9 ฉันยังคงเหมือนเดิม เพื่อเธอเทานั้น ฉันทําไดเสมอ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

10 ทะเล (ไมมีปลาน้ําจืด) ถึงแมทะเลจะไมมีปลาน้ําจดื สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

11 คุณไดไหม ไมไดเปนของใหมแกะกลอง ไมได สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

12 อีกประเดี๋ยว อีกประเดี๋ยวฝนก็โปรยแลว แลวจะทน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

13 นอนไมหลับ ออกไปกางมุงกลางทุงดวงดาว สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

14 อาหมวย เมื่อตอนนั้นเธอเปนเด็กรานโชวหวย สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

15 พระอาทิตยยามเชา ลองลอยไปในยามค่ําคืน ทุกๆคืน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

16 เชา-สาย-บาย-เย็น ฟาเมื่อยามเชา ชางดูสดใสและสวยงามเสมอ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

17 พระจันทรอวน นี่ก็ค่ําแลว จันทรจามากินขาว สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

18 โยกเยก โอโยกเยกเอย น้ําทวมเมฆ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

19 ตมยํากุง ฉันเองก็คนไทย ส่ิงหนึ่งท่ีภูมิใจ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

20 เธอ เกดิเปนผูชายอยางตัวฉัน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

21 ลม เมื่อยามท่ีสายลม พัดโชยผาน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

22 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงท่ีสวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร สุเมธ องอาจ √

23 รอยทราย มองหาดทรายดูอางวาง คลื่นลมซัด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

24 ไมหลอแตเราใจ วันนี้ฉันตั้งใจจะบอกวาชอบเธอ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

25 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงท่ีสวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร สุเมธ องอาจ √

26 พรานลอเนื้อ เจายักคิ้วใหพี่เจายิ้มในที สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

27 รักไมรูดับ ถึงจะส้ินวิญญาณกี่ครั้ง สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

28 ขอใหเหมือนเดิม กอนจากกันคืนนั้นสองเรา สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

29 คนจะรักกัน คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป สุเมธ องอาจ √

30 หยาดเพชร เปรียบเธอเพชรงามน้ําหนึ่ง สุเมธ องอาจ √

31 ความในใจ หากฉันเพงมองตาเธอใหลึกหนอย สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ X

32 ความจริงในใจ ณ วันหนึ่ง ซึ่งยาวนาน คือวันท่ีฉันไรรัก สุเมธ องอาจ √

33 แสนดาว ขอบฟาเวิ้งวาง พรางพราวดวยดาว สุเมธ องอาจ √

34 แคผูชายคนนี้ ก็แคฉัน แคผูชายธรรมดาคนหนึ่ง สุเมธ องอาจ √

35 เพื่อนรูใจ เนิ่นนานท่ีใจคนหา ตอมาไดพบเธอ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

36 เพิ่งจะรู วันท่ีเธอบอกลา จึงรูจักความเสียใจ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

37 เศรา กาลเวลาผานไป สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

38 อยารักฉันเลย ประโยชนอะไร ถาเธอยังคิดจะถาม สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

39 คิดถึงเธอทุกลมหายใจ คิดถึงเธออยูทุกลมหายใจ สุเมธ องอาจ √

40 ยิ่งกวาปาฏิหาริย หากคุณเคยถามคําถามตัวเอง สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

41 ผูชายคนหนึ่ง อยากอยูเคียงคูเธอ มั่นเสมอ ประกาศิต โบสุวรรณ;สุเมธ องอาจ √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY สุเมธ & เดอะปง

TRACK

หนา 9/16



42 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ สุเมธ องอาจ √

43 สายลมท่ีหวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก สุเมธ องอาจ √

44 อยูกับเธอนาน ๆ ไมวาเธออยูท่ีไหน ไมวาเธอจะเคย สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

45 อยาเอาฉันไปเทียบกับเขา ฉันมาทีหลัง และตองพบภาพเธอท่ียืน สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

46 ช่ัวฟาดินสลาย ช่ัวดินฟา รักเธอเสมอใจ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ X

47 เธอกบัทะเล ลมท่ีพัดมาเย็นเย็น จากทะเล สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

48 เสียดายบางไหม โปรดเถิดนะ ขอเวลา อีกสักนิด คิดดีๆ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

49 ไมไดอิจฉา คนเดียว ใจเปลี่ยวคนเดียวอีกแลว สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

50 ชมทุง (ละครคุณชายทรานซิสเตอร) จากตึกสูงเสียดฟา สูบานนาบานทุง สุเมธ องอาจ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

2 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

3 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

4 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

5 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

6 อีกคนท่ีรักเธอ อาจจะมองวาเพื่อนเธอ ท่ีเคยเจอกันทุกวัน มาชา วัฒนพานิช √

รหัสปก CD G0557075 7 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลอืเกิน มาชา วัฒนพานิช √

วันท่ีวาง 22/05/2557 8 เพราะความรัก ฉันเคยถามคํานี้เสมออยูภายในใจ มาชา วัฒนพานิช √

9 รสชาติความเปนคน เก็บมานานสงสัยเต็มทน มาชา วัฒนพานิช √

10 ไมเหลือใคร ผานชีวิตท่ีอางวางมากี่ครั้งมากี่คราว มาชา วัฒนพานิช √

11 เหนื่อยไหมดาว เกิดมาเปนดาวพรางพราวนภา มาชา วัฒนพานิช √

12 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสียงหัวใจสะทอน มาชา วัฒนพานิช √

13 เปนเกียรติเกินพอ คงเปนท่ีฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา มาชา วัฒนพานิช √

14 ไมเปนไร...คนดี ไดฟงคําท่ีพูดมา ก็รูเธอผิดหวัง มาชา วัฒนพานิช √

15 ใจเอย แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น มาชา วัฒนพานิช √

16 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

17 APP STORY ทําตัวออนแอ ทําใหเขาแครเราหนอย มาชา วัฒนพานิช √

18 ทุกอยาง...เพื่อเจาชาย เรื่องไหนท่ีเขาไมคอยทํา ยิ่งเห็น มาชา วัฒนพานิช √

19 ฝากฟาทะเลฝน มีเพยีงหาดทราย ทะเล สายลม
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);มาชา วัฒน
พานิช

√

20 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสียจน มาชา วัฒนพานิช √

21 สักวันคงไดเจอ ช่ัวโมงนี้ ฉันอาจยังไมโชคดีในเรื่อง มาชา วัฒนพานิช √

22 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง มาชา วัฒนพานิช √

23 เสียใจท่ีสุด ก็รูดีวาเธอนั้นมีเจาของหัวใจ และฉัน มาชา วัฒนพานิช √

24 โลกนี้ตองมีผูชายอยางเธอ ทุกครั้งท่ีฉันเห็นผูคนรอบตัวมากมาย มาชา วัฒนพานิช X

25 ผูชายหวยๆ คงคิดวาฉันเสียใจ...และฉันเสียดาย มาชา วัฒนพานิช √

26 ขาวลือหรือเรื่องจริง ฉันไดยินเรื่องเธอ คนเคาก็พูดกันไป มาชา วัฒนพานิช √

27 สวนหนึ่งของฉัน เธอเปนความรักท่ีมีตัวตน เปนใครสักคน มาชา วัฒนพานิช √

28 ใครสักคน ตื่นขึ้นมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชา วัฒนพานิช √

29 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ มาชา วัฒนพานิช √

30 กลับมาหาเพื่อน ไมพบไมเจอตั้งนาน คิดถึงจนจะขาดใจ
ใหม เจริญปุระ;เสาวลักษณ ลีละบุตร
(แอม);มาชา วัฒนพานิช

√

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

2 เพื่อนเทานั้น เพื่อนเทานั้น แคเพื่อนเทานั้น
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญ
ประดิษฐ ROSE

√

3 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงท่ีเธอยังไมเขาใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

4
ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหง
ขุนเขา)

สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 ฟงหัวใจตัวเอง หางไปเพียงวันเดียว ไปไดยินอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

6
อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พร
พรหมอลเวง)

ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญ
ประดิษฐ ROSE

√

รหัสปก CD G0557045 7
ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับ
นางมา)

ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

วันท่ีวาง 22/05/2557 8 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

9 กะทันหัน แปลกแตจริง ส่ิงนี้ไมนาจะเกิดขึ้น
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศริินทิพย หาญ
ประดิษฐ ROSE

√

10 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

11 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

13 คําถามท่ีตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามท่ีเขาถามกัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

14 ใครสักคน เคยมีบางคน ท่ีฟาบังเอญิใหเจอะกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

15 ผิดท่ีไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดส้ินหนทาง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

17 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงท้ิงฉันไป ฉันทําให ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

19 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกบัเธอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญ
ประดิษฐ ROSE

√

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

COVER NIGHT PLUS AOF-ROSE

TRACK

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Forever Love Hits by Marsha

TRACK

หนา 10/16



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 กะทันหัน แปลกแตจริง ส่ิงนี้ไมนาจะเกิดขึ้น
Lowfat;ฟลม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ 
เตชะตานนท

√

2 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

3 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

4 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปท้ังหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

5 รักเธอ 24 ช่ัวโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจท่ีเหงา แกงสม THE STAR √

6 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กัน นภัทร √

รหัสปก CD G0257042 7 น้ําผึ้งพระจันทร (Acoustic Version) รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

วันท่ีวาง 22/05/2557 8
อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอย
มาร)

เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

9 รักษาสิทธิ์ เอาจริง จริง ก็ไมเปนไร หากเธอ DA endorphine √

10 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

11 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

12 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 ใครสักคน อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม PARADOX √

14 10 Things หนึ่ง ฉันตองใชแวนตาสีเทา เอาไว วรรธนา วีรยวรรธน √

15 หมึกนึ่งมะนาว นานๆจะมีสักวันท่ีฉันและเธอเทานั้นคนดีที วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

16 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

17 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

18 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว PEACEMAKER √

19 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

20 เก็บเธอไวในจินตนาการ ทบทวนตัวเองอยูนานกับอารมณท่ีเปนอยู ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม √

21 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ท่ีเกิดจากวันท่ีเคาท้ิง ธนชัย อุชชิน √

22 คนหา (Discovery) มอง..ฟา อยากจะโบยบินไป..ใหไกล ปนปน เต็มฟา กฤษณายุทธ √

23 อธิบายไมถูกแตรูสึกดี ก็ดีดีอยูทุกครั้งท่ีไดเจอ พั้นช √

24 คนเดินดิน อดีตเธอนั้นสําคัญเพียงใด กับใครคนไหน โดม THE STAR 8 √

25 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

26 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี อารยา เอ ฮารเกต √

27 ฤดูรัก ตั้งแตวันท่ีฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชุติมา ทีปะนาถ √

28 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

29 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

30 ท่ีรัก ท่ีตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

31 ถาหากรัก จะผิดไหม เคยมองเธอไมสําคัญ เหมือนคบไปวันๆ Soul_da √

32 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

33 ผาหมของหัวใจ อยากถามสักครั้งวาเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

34 คือเธอหรือยัง ตั้งแตมีเธอเขามา ตั้งแตมีเธอเขามา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

35 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง AB NORMAL √

36 ขอใหรักบังเกิด มีกี่ที กี่คราว ท่ีรักมันทําใหผูคน ปราโมทย วิเลปะนะ √

37 อันตราย ตอนนี้ ไมอยากเช่ือตัวเองจริงๆ บี พีระพัฒน เถรวอง √

38 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพูดอีกทีไดไหม ท้ังท่ีพึ่งบอก นครินทร กิ่งศักดิ์ √

39 ถามตัวเองไดไหม ไมเขาใจเลยจริงๆ จะคิดถึงแตเธอ กิ่ง เหมือนแพร √

40 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ท่ีคนท่ัวๆไป คิว สุวรีะ บุญรอด √

41 จะไดไมลืมกัน ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

42 ลืมไปกอน วันท่ีเธอไดบอกลา วันท่ีเธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

43 ขอดาว จากวันนั้นท่ีเราไกลหางกัน อยากใหรู วง Jofax √

44 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชูศรี √

45 ไออุนรัก แดดจางๆ ท่ีเคยสาดสอง บอกตรงๆ CLASH √

46 วัย ยังคงจําเมื่อครั้งท่ีสองเรายังคง COCKTAIL √

47 อยากเปนคนท่ีทําใหเธอรูสึกดี ใกลเธอเทาไหร ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

48 ชวยตัวเอง ตื่นตอนเชา ขึ้นมาคนเดียวไมเคยเหงา
กันตชนุตม เกงการคา (กันต);ศุภกานต 
นาคะวิสุทธิ์ (กานต)

√

49 ท่ีเดิม (Refresh) เปนธรรมดาท่ีเธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

50 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ยกเวนเรื่องเธอ ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

2 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

3 ไมพูดก็เขาใจ ช.ทุกๆเชาท่ีตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

4 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น
แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย
(แอน);กิ่ง เหมือนแพร

√

5 ไดโปรด ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

6 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

รหัสปก CD G0557077 7 ลืม ส่ิงท่ีใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาท่ีเรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 เกบ็ใจ เก็บใจไวตรงนั้น ซอนเอาไวตรงนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) X

9 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

10 เรามีเรา (ละคร 365 วันแหงรัก) แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ
ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);สมิทธิ์ อารยะ
สกุล โอค

√

11 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

12 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

ชื่อศิลปน

Ann & Preaw sentimental Love 
Songs

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY ONE FINE DAY

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 11/16



13 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง ก็ยิ้มในใจ
ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตร
บุตร(แพรว)

√

14 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

15 ฝนกลางวัน ฉันยังคงสงสัย รูสึกอยูไมหาย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

16 ขอบใจนะ ขอความท่ีเธอเคยสง อะไรท่ีทําใหฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

17 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

18 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

19 ดาว ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

20 แนใจ เธอคือคนท่ีฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

22 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย คณิตกุล เนตรบตุร(แพรว) √

23
อธิษฐาน (ภาพยนตรบานฉัน..ตลก
ไวกอนฯ)

ฉันไมรูควรบอกเธอวายังไง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

24 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟาแกลงกันใชไหม ฟาจงใจใชไหม ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อาย สิงโต นําโชค X

2 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

3 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

4 ส่ิงท่ีตามหา ติดอยูในชีวิตท่ีชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

5 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

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

รหัสปก CD G0557076 7 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

9 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก PARADOX √

10 สบายดีไหม PARATA X

11 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย ความสัมพันธท่ีเกิดในวันท่ีผาน ทําให AB NORMAL √

12 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

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

14 คําตอบ สองคนบนดาวที่กวางใหญ Scrubb X

15 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

16 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน Lowfat √

17 ไมบอกรัก..แตรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูทุกๆวัน จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

18 อยากรู Plastic Plastic X

19 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

20 สักวันท่ีฉันมีเธอ TONE & JENNIE X

21 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธตีางๆใหเธอนั้นรักฉัน เจมส จิรายุ;เตย จรินทรพร จุนเกียรติ √

22 หนึ่งคําท่ีลนใจ เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 BUTTERFLY (Ambient Version) ผีเส้ือตัวหนึ่งไมสวยงามเทาไหร ปาลมมี่ √

24 นอย วัชราวลี X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

2 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

4 ขอเรียกเธอวาแฟน เริ่มจากฐานะคนรูจัก เปลี่ยนเปน กลวย แสตมป √

5 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทานั้น เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

6 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

รหัสปก CD G0557088 7 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวท่ีแถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

9 คนท่ีเธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

10 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

11 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

12 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

13 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

14 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

15 มีแฟนใหมมันไมงายสําหรับฉัน ขอบคุณเธอท่ีโทรมาวาหวงกัน แพรวา พัชรี √

16 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

17 แฟนเขาท่ีเราคิดฮอด สามวันดีส่ีวันมีเหงา ก็คือใจเราท่ีหลง พี สะเดิด √

18 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

20 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ โกไข √

21 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

24 พรุงนี้จะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรท่ีทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

25 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

26 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธรีโชติ (กอท) √

27 อยูได..แตเหงา นา นาๆๆๆๆๆ นา นาๆๆๆๆ คอย ใหคอย แพรวา พัชรี √

28 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

ชื่อศิลปน

ลูกทุงฝนหวานวันสบาย

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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29 ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปน ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

30 เปนคนแรกท่ีเธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนท่ีแสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

31 สาเหตุแทจริง..ท่ีทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

32 อยากบอกคนบนฟา คําสอน คํานั้น ยังกองในหัวใจนี้อยู ดอน ปาละกุล √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

2 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

3 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

4 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

5 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

6 หมื่นลานเพลง สุมเสียงท่ีเธอไดยินเมื่อฟงเพลงนี้ บิลลี่ โอแกน √

รหัสปก CD G0557068 7 เปลืองหัว ไหนเธอบอกวารัก บิลลี่ โอแกน √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 ปลอยเขา ใครจะเยาะเยย บิลลี่ โอแกน √

9 ฝน อึดอัดมานาน บิลลี่ โอแกน √

10 พูดดวยไมพูดดวย อยูกันมานานก็ไมมีปญหาเจอะอะไร บิลลี่ โอแกน √

11 ทอมทอม พูดไป หมดกําลังใจ บิลลี่ โอแกน √

12 ดีกวาหรือเลวกวา เรานั้นมองอยู ดูไว บิลลี่ โอแกน √

13 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

14 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

15 ก็มันเปนอยางนั้น ทําไมบางครั้งความหวัง บิลลี่ โอแกน √

16 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

17 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

18 วนันั้น..วันนี้..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝฝน บิลลี่ โอแกน √

19 บอกแลวแววมันออก เห็นมั้ยละเกลอ เจอหนัก บิลลี่ โอแกน √

20 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง บิลลี่ โอแกน √

21 ขอเปนเพื่อนท่ีดี บอกตามตรงฉันเองยังเสียใจ บิลลี่ โอแกน √

22 เส้ียนหนาม เรานั้นเคยมีกัน บิลลี่ โอแกน √

23 คํามักงาย คําเดียวท่ีเธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

24 สุดปรารถนา ฉันรู รู ดีอยูกับใจฉัน วาทุกๆวัน บิลลี่ โอแกน √

25 ซ้ํารอย หมอกจางๆ บนทางเทาๆ เมื่อความรักเรา บิลลี่ โอแกน √

26 หายใจลึก ๆ นึกถึงเรื่องราว ท่ีเราเองตางคน บิลลี่ โอแกน √

27 ทําอะไรก็ทํา จะทําอะไรใครจะวา ถาอยากจะทํา บิลลี่ โอแกน √

28 บานนาคอยอยู เด็ดเดี่ยวจริงหนา บิลลี่ โอแกน √

29 เจาชายกบ เมื่อนั้น ฉันจะมา บิลลี่ โอแกน √

30 เบื่อก็ทนเอา ขออภัยทานผูใหญ บิลลี่ โอแกน √

31 หนอมแนมไปหนอย เปนคนอยางนี้แหละ บิลลี่ โอแกน √

32 ไมมีแกนสาร ตะวันโดงฟา บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

3 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

4 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

5 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

6 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0257055 7 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 คนในความคิดฮอด จดช่ือคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

9 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

10 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

11 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อาํไพพงษ √

12 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

13 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

15 คนท่ีรอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจค ธนพล √

16 ไมใชท่ีชารจแบต ลาเมื่อไหรก็โทรมา พอลืมตาไดหนอย เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

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

18 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

19 ขอบใจท่ีหาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

20 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

21 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

22 รอทําอยางนั้นกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

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

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

25 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆท่ีใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

26 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรยีงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

27 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

28 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

29 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

30 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD บันทึกครูสลา
ชุด1

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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31 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

32 นางฟาบานไพร หนูแสนดีใจนับตั้งแตคุณครูยายมา แพรวา พัชรี √

33 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ตัวชวยท่ีบไดเชิญ ยัง..จะทําหนาท่ีฮักอาย ถึงแมวาระ ตาย อรทัย √

35 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

36 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง พรชัย วรรณศรี √

37 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

38 หัวใจไมลําปอ อกคนผูฮาย หักงาย คือไมลําปอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

40 แฟนเกาบเซาหลอ กําลังสิลืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ √

41 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

42 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

43 จากคนท่ีรักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนท่ีเธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

44 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

45 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

46 ส.ค.ส.หอรัก ลมหนาวพัดมาอีกคราวสงทายปเกา ตาย อรทัย √

47 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

48 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ยังคอยท่ีซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

50 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

2 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูท่ีไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

3 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

4 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

5 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

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

รหัสปก CD G0257061 7 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 หัวใจลัดฟา บาย บาย ทองฟา บาย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

9 ใจ (ใจอยูไหน) อยูในกระเปา อยูในทะเลใหญ ทาทา ยัง √

10 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

11 DA DEE DA (สัญญาณใจ) DA DA DEE DA DA DEE DA ทาทา ยัง √

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

13 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ทาทา ยงั √

14 เธอคือสวนท่ีขาด ฉันรูสึกในใจ จะชัดเจนจนกระจาง ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

15 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

16 ไมวิเศษ หากวาฉันมีไมวิเศษ เสกอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

17 ขอไดไหม ฉันคงไมดีใชไหม ถึงทําใหเธอตองหมางเมิน ทาทา ยัง √

18 งายเกินไป กอนจะจบเรื่อง ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

19 บอกฉันทําไม มองแคตาเทานั้น อานใจ ทาทา ยัง √

20 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ท่ีเธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

21 ขอเธอคนเดิม จําไดไหม เธอจําไดไหม ทาทา ยัง √

22 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

23 แคเธอรักฉัน เฝาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา ทาทา ยัง √

24 เปลา ฉันบังเอิญผานมาเทานั้น ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

25 ไมกลัวอยูแลว ฉันไมรูถึงวันตอไป มันจะรายจะดี ทาทา ยัง √

26 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

27 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ทาทา ยัง √

28 รักกันเลย ก็นึกอยูแลวหละ เธอนั้นคงสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

29 เตรียมไวเลย เธอคิดจะหนี คิดจะหนี ทาทา ยัง √

30 ฉันรักเธอ (Duet ver.) ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);ทาทา ยัง √

31 ท้ิงกันไดไง มีขั้วโลกเหนอืก็มีขั้วโลกใต ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);ทาทา ยัง √

32 สอนไมจําทําตลอด สอนเทาไรไมจํา อยาไปทําอยางงั้น ทาทา ยัง √

33 มองอะไร เธอมองอะไรกันเธอมองอยู ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);ทาทา ยัง √

34 รักเลยดีกวา หากบางเวลาที่ฉันและเธอ ทาทา ยัง √

35 HAPPY ENDING พบเจอกันเมื่อไรมีแตปญหา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

36 เจ็บซะไมมี ใครใครก็คอยถามฉัน ทาทา ยัง √

37 รัก เล็ก เล็ก รักใครก็อยากใหเขานั้นรักตอบ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

38 หันมามองกัน เบื่อหนายตัวเองในความชักชา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

39 คือหัวใจ อยากใหรูวายังจดจําในใจ ทาทา ยัง √

40 ฉันเรียกวาความเขาใจ เคยคิดในใจ วามันมากไปหรือนอยไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

41 จํา เมื่อรูวาตองร่ําลา มองฟาก็มืดมน ทาทา ยัง √

42 เสียงเรียกรองของหัวใจ รูทุกๆเหตุผล ท่ีเราไมควรคบกัน ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

43 คนเดิมใจเดิม ปลูกตนไมไวเมื่อวาน และวันนี้ ทาทา ยัง √

44 รักรูไหม รัก..รูไหม ไดยินหรือเปลา เหงาบาง ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

45 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา ทาทา ยัง √

46 แสงดาวแหงหัวใจ มีแคคืนมืดมิด กับชีวิตท่ีมันมืดมน ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

47 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

48 เกิดมาเพื่อรักเธอ อาจจะดูวาฉัน...โงงมท่ีทําเพื่อเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

49 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

50 เพียงเพื่อน บอกตัวเอง บอกทุกครั้ง ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);ทาทา ยัง √

ชื่อศิลปน

MP3 DOUBLE HITS : MOS & TATA

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 14/16



เผยแพร/

ทําซํ้า

1
รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหม
ใหมากกว

เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

2 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ท่ีเคยสัญญาจะหยุดท่ีฉัน เจมส ชินกฤช √

3 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมส ชินกฤช √

4 คนสําคัญวันเดียว เขาวางสายไปแลวเหรอ ปรับความเขาใจ เจมส ชินกฤช √

5 รูทางไปบางรักไหม รูทางไปบางรักมั๊ย รูทางไปบางรักมั๊ย เจมส ชินกฤช √

6 ลืมไมไดหรือไมอยากลืม เขาโทรมาหา หรือโทรหาเขา เจมส ชินกฤช √

รหัสปก CD G0557064 7 มีอารมณ ตั้งแตเราสองไดคบกัน ใจฉันก็เปลี่ยนไป เจมส ชินกฤช √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 รักไดหรือยัง รักไดหรือยัง รักไดหรือยัง ถายังจะรัก เจมส ชินกฤช √

9 หึงไมไดหวงไมได เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ เจมส ชินกฤช √

10 คนไทยดวยกัน ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา เจมส ชินกฤช √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรอืเปลา พี สะเดิด √

2 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

3 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

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

5 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

6 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

รหัสปก CD G0557090 7 ปลาราขาร็อก โอย..ละไดยินเสียงกีตารหอนแลวของขึ้น พี สะเดิด √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

9 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

10 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

11 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

12 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

13 เอาปลาขอน ฝนท้ิงชวงขาวอุมรวงสิเขายามหนาว พี สะเดิด √

14 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พี สะเดิด √

15 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี พี สะเดิด X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ วาย แซด √

2 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

3 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

4 แคอยากจะบอก เธอแครับฟง เธอไมตองตอบ บวัชมพู ฟอรด √

5 เกลียดความหวั่นไหว ขมใจเอาไว อยาไปหลงมีใจ กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

6 กลัวเธอรู เจอทีไรก็คอยจะมองไมใหเธอรูตัว ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

รหัสปก CD G0257040 7 พี่ชาย..(ท่ีไมแสนดี) เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญิ๋ง √

วันท่ีวาง 29/05/2557 8 รื้อฟน ส่ิงท่ีเธอวารักกัน กับท่ีเธอพูดมา ANNITA √

9 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

10 อยาไปเสียน้ําตา ถาหากคุณเคยชํ้าใจ กับคนใจราย คริสตินา อากีลาร √

11 ขอรอง ฉันไมมีอะไรตอรอง เพียงจะรอง ใหม เจริญปุระ √

12 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

13 ตอบไดไหม เธอบอกไมไดตั้งใจ กับการกระทําของเธอ นันทกานต ฤทธิวงศ √

14 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

15 ลืมไมลง บอกใจใหลืม ลืมความเจ็บชํ้า ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

16 ไมรักไมเปนไร ไมรักไมเปนไร หากวาเธอไมเสียดาย กวาง(กมลชนก โกมลฐิติ) √

17 รักดวยน้ําตา ใจ โอใจเรา คิดถึงเขาตลอดวัน
บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร
(ZAZA);กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา (มด)

√

18 ส่ังใจใหเกลียด ส่ังใจไววาตองเกลียด คนใจราย ทราย ฟาเรนไฮธ √

19 เปลามีน้ําตา ดูเธอดีใจ ท่ีเขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

20 ลองคิดดู ใยจะมาเพียรถาม วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

21 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทิดา แกวบัวสาย √

22 เขาเลือกเธอ เราเองก็รู ก็รูกันดีแกใจ วาเราตางคน เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

23 ยังรอเพียงเธอ อดทนอยูตรงนี้เพียงคนเดียว นัท มีเรีย √

24 คนใจราย ส่ิงท่ียังติดคางอยูในใจ ส่ิงดีดีท่ีเธอ ZA ZA √

25 ถาไมรักกัน ฉันจะไป มันไมจริงใชไหม มันไมใชท่ีเห็น นท พนายางกูร √

26 รักแทแคหนึ่งคน ถามีใครสักคนไมดี ก็คงเลือกไดสักที หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

27 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

28 เกิดเปนผูหญิง แตกอนไมคิดอะไร ไมคอยเขาใจสักที นิว นภัสสร ภูธรใจ √

29 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา ทาทา ยัง √

30 เมื่อไมมีเธอ(ในวันท่ีฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

31 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

32 รักเจาเอย รักเจาเอยหัวใจเพรียกหา ความรักมาแยง เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

33 คิดไมถึง กวาจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

34 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอท่ีรัก ใหเหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

35 เกนิเสียใจ เบื่อคําสัญญาท่ีเธอ ไมเคยจดจําไว ทราย เจริญปุระ √

36 ถาหากไมรัก สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

37 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

38 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

ชื่อศิลปน

MP3 แอบเจ็บ

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

พี สะเดิด ชุดพิเศษ สะเดิดฮิต 2

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน

เจมส ชินกฤช ชุดท่ี 1 "เปดฉาก"

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน
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39 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

40 ขอโทษท่ีกวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ท่ีเอยท่ีบอก นัท มีเรีย √

41 ไมแนใจ ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

42 คนใจราย เหมอมองจันทรในคืนท่ีมันไรดาว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

43 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบวัสาย √

44 ผูชายหวยๆ คงคิดวาฉันเสียใจ...และฉันเสียดาย มาชา วัฒนพานิช √

45 ใจฉันรักเธอคนเดียว เหงา เหงาใจไมมีใครรู ชํ้าใจยังไง Bowling √

46 ผิดเพราะรัก เคยไดยินวา ความรักคือ ส่ิงท่ีมีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

47 หากฉันรู เมื่อตอนท่ีจาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

48 แคคนท่ีรักเธอ ไมหวังจะยืนอยูกลางใจเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

49 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

50 อยาปลอยใหเขาเห็นน้ําตา เมื่อเขามีเสนทางของเขา BUDOKAN √
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