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เผยแพร/

รหัสปก CD G0258075 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 08/05/2558 1 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 ฝากใจไวท่ีอีสาน ฝากดวงใจดวงนี้ไวท่ีอีสานเมื่อคราว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

3 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

4 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองท่ีคนเขาปองนินทา ไมค ภิรมยพร √

5 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

6 จม.ขอลา จดหมายจากลา พี่ใชน้ําตาปดซอง เอกพล มนตตระการ √

7 จดหมายเปนหมัน ลืมๆพี่หรือยังเลานอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

8 จดหมายพายรัก สงจดหมายพายรักฝากใหนอง ไมค ภิรมยพร X

9 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

10 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

11 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

12 ภูมิคุมกันในวันบมีเจา ผานงาน ผานคน ผานถนน ท่ีบมีเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลค่ําย่ําสนธยา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

14 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา เอกพล มนตตระการ √

15 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

16 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

17 แท็กซี่แฟนท้ิง คนขับแท็กซี่ก็มีน้ําตา อกหักรักลาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

18 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

19 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ขอบคุณสวรรค ขอบคุณสวรรค ท่ีประทานเธอมาใกลชิด ไมค ภิรมยพร √

21 ฮักแทหนุมบานไกล หนุมบานไกลสงใจถึงเจา ย้ําเตือน เอกพล มนตตระการ √

22 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สุวรรณภูมิ √

23 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 ขาดเงินขาดรัก พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงพี่เปนแผล จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย ไมค ภิรมยพร √

26 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

27 สัญญา 5 ป นองเอยฟงพี่รักกันมาหาป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

28 สัญญาฝงมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแคน แกนคูน √

29 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

30 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

31 คอยขาวสาวอุดร หนุมอุบล หลงมนตฮักสาวอุดร เอกพล มนตตระการ √

32 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน เอกราช สุวรรณภูมิ √

34 น้ําตาอีกแบบหนึ่ง อายบฮูดอกเหลา คนนั้นนะฮักนอง มนตแคน แกนคูน √

35 ความฮัก คือสายลมเย็น โชยดอกไมนาหอม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 งานหนักรักษาใจ โรคความรักขาด สามสิบบาทรักษาบได ไมค ภิรมยพร √

37 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สุวรรณภูมิ X

38 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

39 สาวสองเมือง ฝากคําขามโขงลอยโคงจีบสาวเวียงจันทร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมค ภิรมยพร √

41 ยอม สองคําเทานั้นท่ีทําฉันเหมือนดังคนบา เอกราช สุวรรณภูมิ √

42 ผาขาวมาผืนเกา เจากลับมาใหอายเห็นหนา มคีราบน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

43 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟา กมหนามองดิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

44 กลิ่นฟางนางลืม กลิ่นฟางนองนางวามันเจื่อนไป ไมค ภิรมยพร X

45 ชํ้ารักจากศรีเชียงใหม อยากผาหัวใจสาวศรีเชียงใหมเบิ่งคัก เอกพล มนตตระการ √

46 หนุมโคราช อยูกรุงเทพตั้งนานหลายป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

47 ผาขาวบนบาซาย ผาขาว สาวฝากกอนจากมาไกล มนตแคน แกนคูน √

48 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 อัญญาดา ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเหลือไวเพียงตํานาน เอกราช สุวรรณภูมิ √

50 ดาวลืมดิน ไดยินขาวคราวเรื่องราวคนดี ไมค ภิรมยพร X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258091 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 อยากไดยินวารักกัน ส่ิงท่ีฉันไมรู ส่ิงท่ีฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักใตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

3 บอกรัก ทุกครั้งท่ีฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

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

5 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทิดา แกวบัวสาย √

6 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

7 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

9 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

10 ฟากฟาทะเลฝน ก็อาจเปนลมท่ีพัดมาจากทะเล มิคกี้ √

11 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK

THE LEGEND OF LOVE MEMORY

Gold 6 หนุมลูกทุงขวัญใจ 4

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได

หนา 1/18



12 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

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

14 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

15 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

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

17 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

18 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

19 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ท่ีเคยมีใจ ถึงคนท่ีเคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

20 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

21 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน DOUBLE YOU √

22 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสีมา √

23 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

24 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

25 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

26 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันท่ีเลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 คนเดินถนน เธองามเหลอืเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

28 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ท่ีผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

30 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

31 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

32 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √

33 ค่ํานี้ ค่ํานี้ฉันจะมีรักให ชรัส เฟองอารมย √

34 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

35 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

36 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

37 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

38 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

39 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป นัท มีเรยี √

40 วันท่ีออนไหว เธอเดินมาหาฉัน เมื่อวันท่ีออนไหว นิโคล เทริโอ √

41 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

42 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวท้ังฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

44 ใครสักคน ตื่นขึ้นมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชา วัฒนพานิช √

45 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

46 เสียงจากหัวใจ ไดยินไหม ไดยินไหม มาลีวัลย เจมีนา √

47 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ท่ีเธอนั้น เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

48 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

49 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

50 หัวใจขอมา กลับมายนืท่ีเดิม ท่ีท่ีเคยคุนตา คริสตินา อากีลาร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558034 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 จูบ นั่งอยูตรงนี้ ขางกายฉันก็มีเธออยู Jetset'er X

2 สัญญาณ (SIGN) หากทุกสัญญาณท่ีเธอสงมาใหกับฉัน Jetset'er √
3 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

4 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

5 คนท่ีใช (The 1) จากวันนั้นท่ีเราไดพบกัน จนวนันี้ Jetset'er √

6 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

7 ชายในฝน (SIT COM เนื้อคูประตูถัดไปหากเธอไดฝนในนิยาย เจอเจาชาย Jetset'er X

8 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

9 เช่ือในตัวฉัน อยากใหเธออยูกับฉัน ทุกๆวันไดไหมเธอ Jetset'er X

10 ตัวคั่นเวลา เธออยูกับฉันในวันนี้ เหมือนมีแตตัว Jetset'er X

11 ใครคนนั้น ฉันยืนอยูคนเดียวตรงนี้ มานานแสนนาน Jetset'er X

12 เธอ เธอ เธอ เพลงเดิมท่ีฟง ทําไมยิ่งฟงยิ่งเพราะ ที Jetset'er √

13 แทนใจ ทองฟาชางวางเปลาและเงียบเหงา ที Jetset'er √

14 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสียจน ที Jetset'er √

15 คนสุดทาย (Last one) คิดจะมีรัก อยางใครกับเขาสักที Jetset'er;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

16 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Jetset'er;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

17 ฝาไฟแดง ฉันรูเธอใจรอน ฉันเองก็รอนใจ Jetset'er X

18 หมดอายุ ไมเคยจะคิดวาเราตองมีวันเลิกรา Jetset'er X

19 ใจราย ทุกอยางยังคงเหมือนเดิม เธอยังอยู Jetset'er X

20 Sense รูท้ังรูวาเธอกับฉัน เรายังคงรักกัน Jetset'er √

21 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ Jetset'er √

22 รัตติกาล (Lady Blackdress) ค่ําคืนนี้ยาวไกล ในใจฉันรูดี ขอมันส Jetset'er √

23 เซียนตัดเซียน โวะ โอะ โอ...ดูใจมาก็นาน และคิดวา Jetset'er √

24 นัวเนีย แอบมองเธอมาแสนนานก็รูใจตัวเองดี Jetset'er X

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

26 สุภาพสตรีขี้เซา ดึกดื่นคืนนี้ คนดีทําอะไรอยู Jetset'er X

27 My sweet highway Jetset'er X

28 กาวไป เคยลองถามใจบางรึเปลา...วาชีวิต Jetset'er √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558067 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 ดอกไมในใจ (ล.กลกิโมโน) เธอเองจะเคยรูไหม ชีวิตท่ีมันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK

กลกิโมโน

JETSET'ER : Best Collection
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2 รักท่ีไมมีวันเปนจริง(ล.กลกิโมโน) ถาไมใชเธอ คงไมพบความสุข ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อารยา เอ ฮารเก √

3 ปลอยเธอไป (ล.กลกิโมโน) ตอใหรักเธอหมดหัวใจ แตสุดทายเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

5 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวท่ีสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 อยากบอกรัก (ละครวนาลี) วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

8 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ท่ีรอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

10 ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) กอนเคยเช่ือในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 ความทรงจํา (ความทรงจําใหมฯ) เธอรูไชไหม ฉันมีชีวิตเพื่อใคร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

14 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อารยา เอ ฮารเก √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258076 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

2 อุปสรรค มันเปนยังไง ไอเรื่องอะไรท่ีมันทําลําบาก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

3 แตก-หัก แตกเปนแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

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

5 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลบัสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

6 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

7 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

8 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

9 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

10 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

11 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

12 ไมมีอกีแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

13 ใครสัญญิงสัญญา ไมเคยสัญญิงสัญญา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

14 เธออยูไหน มันทุกขใจ มันทรมาน มันลนลาน นันทกานต ฤทธิวงศ √

15 สายลมท่ีหวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

16 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

17 อยูคนเดียว อยูคนเดียวอยูตรงนี้และคิดถึงเธอ สุนิตา ลีตกิุล(โบ) √

18 เรื่องเดียวท่ีไมยอม ฉันยอมไดทุกอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

19 อาจจะเปนคนนี้ ผานความระทม ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

20 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

21 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัญชลี จงคดีกิจ √

22 คืนเหงา วอนดาวบนฟา ชวยพาหัวใจ ใหหาย ฟาเรนไฮธ √

23 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

24 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

25 เธอไมเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

26 Crossroads อัญชลี จงคดีกิจ X

27 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

28 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครส่ังใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร มาชา วัฒนพานิช √

29 หลับสบายไหม กอนจะนอนใหคิดนานนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

30 แบงแบงกนัไป รวยก็ไมรวย ไมรวยแลวยังจะหยิ่ง MR.TEAM √

31 ยึกยัก ยึกยักเธอนั่นแหละท่ียึกยัก ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

32 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ท่ีเคยมีใจ ถึงคนท่ีเคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

33 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานะชอบ เพ็ญพักตร ศิริกุล √

34 ขออภัยไวกอน ขออภัยไวกอนเพราะไม นรินทร ณ บางชาง √

35 แคหลับตา เรายืนหางกัน แคเพียงเอื้อมมือ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

36 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

37 ฉันรู ฉันรูเธอมีอดีตในใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

38 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันท่ีเธอ เปเปอรแจม √

39 เกินเสียใจ เบื่อคําสัญญาท่ีเธอ ไมเคยจดจําไว ทราย เจริญปุระ √

40 ไมอยากทําใหลําบากใจ วันท่ีเธอนั้นเจอกับเขา วันท่ีเราตอง BUDOKAN √

41 วันหนึ่ง วันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาในความรูสึกใหม อลิสา อินทุสมิต(ยูยี่) √

42 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนท่ีหวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

43 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

44 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

45 คนไมฉลาด ในบางครั้งฉันถามตัวเองนี่เราเปน PURE √

46 ดีกวาเสียใจ บอกกันมาเลยดีกวา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

47 เสียใจ ฉันเคยอยูใกลเธอ ยิ่งกวาใครในโลกเลย สุนติา ลีติกุล(โบ) √

48 แคเสียใจ ไมพอ วันท่ีเธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

49 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

50 มีเธอ ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258081 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสิมีงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

2 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

3 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

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

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTHE LEGEND OF ROCK DIVAS

Gold ยกขบวนเพลงฮิต 4
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6 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

8 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

9 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

11 เปนคนแรกท่ีเธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนท่ีแสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

12 ใจสารภาพ (ละครสายฟากับสมหวัง) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

13 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

14 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

16 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

17 อีแตกเท่ียวสุดทาย อีแตกสวนตัวจอดคอยรถทัวรอยู ศร สินชัย √

18 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

19 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

21 แฟนเขาท่ีเราคิดฮอด สามวันดีส่ีวันมีเหงา ก็คือใจเราท่ีหลง พี สะเดิด √

22 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

23 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

24 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

25 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

26 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

27 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันท้ังสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

28 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

29 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

31 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

32 รักท่ีเทาไหร รักท่ีเทาไหร เทาไหรในหัวใจเธอ ตาย อรทัย X

33 เปนกิ๊กคนท่ีเทาไหร คบทีละสิบจีบผูหญิงทีละซาว ศิริพร อําไพพงษ √

34 เราควรเปนแฟนกันไดหรือยัง เปนเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสึก พี สะเดิด √

35 พี่จาหลับตาไว ดูนั่งดเูดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ขาวทิพย ธิดาดิน √

36 อยูไหน ไหน ไหน อยูไหน ไหน ไหน ไหน ไหน อยากรูจริงๆ ตั๊กแตน ชลดา √

37 ดีไหมครับ รอนๆจะพัดใหคุณ ไดเย็นสบาย ถาคุณหิว ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

38 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

39 ใจเปราะ ใหรอยเต็มรอยก็นอยไปหนอย หัวใจ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

40 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

43 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

44 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

45 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

47 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

49 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

50 ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258082 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

2 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

3 โลกของผึ้ง โลกสุดสวยอันแสนกวางไกล เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

4 อนิจจาทิงเจอร ถามีเปลวไฟแลวไมมีควัน ตั๊กแตน ชลดา √

5 สาวนาส่ังแฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา คัฑลียา มารศรี √

6 สาวเอเอ็ม บานนานุงถุง บาหาบกระบุงลุยนา ใหม เจริญปุระ √

7 ขอใหโสดทีเถอะ ส่ีโมงเชาเขาตองมาทุกวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสุนทร √

8 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

9 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

10 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

11 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอกีนิดนั่นแหละ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

12 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง รัชนก ศรีโลพันธุ √

13 คืนนี้เมื่อปกลาย งานวัดปกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเท่ียว ตาย อรทัย √

14 ช่ือดีปเดียว นองเคยชํ้าชอกจากมือชาย เพราะความ ใหม เจริญปุระ √

15 เขานอนบานใน เมื่อไมมีเขา ฉันเหงาสุดพรรณา สุนารี ราชสีมา √

16 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหคนคลั่งใคล คัฑลียา มารศรี √

17 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

18 รูแลว รูแลว เพราะแสนเจ็บจึงยอมตีจาก ตั๊กแตน ชลดา √

19 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ท่ีไปสีคนมีเจาของ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

20 รักคุด นาจะบอกๆ เสียตั้งนมนาน ปลอยใหเรา แมงปอ ชลธิชา √

21 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสุนทร √

22 ขุดดินแชง มันเสียวมันแสบแปลบๆ ท่ีใจ ใหม เจริญปุระ √

23 อาทิตยละวัน ฉันรักเธอเหลือใจหาม ฉันจึงไมถามถึงใคร รัชนก ศรีโลพันธุ √

24 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

25 บทนางรอง ถาเปรียบฉันเปนเชนตัวละคร ใหม เจริญปุระ √

26 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส ตั๊กแตน ชลดา √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนพุมพวง...กลางดวงใจ
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27 เอกลักษณไทย หลายรอยปดีดัก เอกลักษณไทยคนไทย รัชนก ศรีโลพันธุ √

28 เพลงรักบานทุง บัวงามชูดอกออกบานไสว ดอกโยน แพรวา พัชรี √

29 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาช่ือดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

30 นอนฟงเครื่องไฟ โห ฮิ้ว โห ฟงเสียงคนโห สุนารี ราชสีมา √

31 อีกหนอยก็ลืม ใหมๆก็มอง เราวาเปนของใหม แพรวา พัชรี √

32 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา สุนารี ราชสีมา √

33 นึกวาแนแคไหน ถือวาหลอวาเหลาสาวหลายคน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 ทีเด็ดพุมพวง พุมเอย พุมพวง ใครอยากจะควงกับพุมพวง ใหม เจริญปุระ √

35 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา ตั๊กแตน ชลดา √

36 นัดพบหนาอําเภอ ความรัก ความรักเจาขา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

37 คิดถึงบางเนอ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบานนอก ฝน ธนสุนทร √

38 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง เปาวลี พรพมิล √

39 กะลาทาสี กะลาทาสีดูสวยสํารวยเลิศล้ํา ใหม เจริญปุระ √

40 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

41 หัวใจทศกัณฐ เมื่อรักกันก็ช่ืน เมื่อรักคืนก็ชํ้า คัฑลียา มารศรี √

42 อยากใหใจจะขาด เขาพูดจากึกกัก ใหม เจริญปุระ √

43 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ท่ีไปสีคนมีเจาของ เปาวลี พรพิมล √

44 หนูไมเอา แนะ..แฟนใครนะรูปหลอ เขามานั่งจอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

45 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา ตาย อรทัย √

46 โลกของผึ้ง โลกสุดสวยอันแสนกวางไกล เปาวลี พรพิมล √

47 หนูลอเลน รถเมลบริการกันแจวสองแถวบริการดี๋ดี แพรวา พัชรี √

48 ขโมยมันอัด หลับอยูแหมบแหมบพวกก็แอบขึ้นมาอัด ใหม เจริญปุระ √

49 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร √

50 ขอใหรวย ขอใหรวย ๆ ท่ีมาชวยงานบุญวันนี้ เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558061 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

2 รูท้ังรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีท่ี DA endorphine √

3 เพลงของเพื่อน เปดดูภาพวันเกาๆ ท่ีพวกเรากอดคอกันในวัน Retrospect √

4 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

5 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมท่ีฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

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

7 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

8 ตัวเกะกะ ถาไมมีฉัน อะไรๆในชีวิตเธอมันคงจะดี SO COOL √

9 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

10 คืนท่ีฟาสวาง ความรัก ท่ีเธอไวใจ ไมวาทุกข The Yers √

11 รถไฟขบวนแหงความฝน เพื่อนเอย..ฝนของเธออยูแหงใด? PARADOX √

12 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา รวมศิลปน √

13 เรือเลก็ควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

14 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทุกวัน ไอฉันก็เขินทุกที ลาบานูน √

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

16 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

17 กุหลาบเลนไฟ (ละครกุหลาบเลนไฟ) กุหลาบท่ีสวย เยายวนใหใครช่ืนชม Crescendo √

18 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย ศรัญ แอนนิ่ง √

19 เงยหนาขึ้นฟา เงยหนาขึ้นฟา มองหาโอกาส ตั๊กแตน ชลดา;โจก SO COOL √

20 ฤดูรอนไมมีเธอมันหนาว เกือบจะลืม เดือนนี้เปน นารอน ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

21 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

22 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงท่ีจะเขียนถึงเธอ ตุล อพารตเมนตคุณปา √

23 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

24 Cross Love (V.Japan Rock)ล.รอยรักi-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de INSTINCT √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258093 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 ตื่น [SANCTUARY] ตื่นจากความฝนอันงดงามท่ีผานมา รวมศิลปน √

2 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

3 Slow Motion (ระวังมันสชนโอ!!) เหนื่อยท้ังปเซ็งและทนเต็มทีถาใหดี โจอี้ บอย √

4 ลืมไปกอน วันท่ีเธอไดบอกลา วันท่ีเธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

5 รายก็รัก ทุกๆครั้งท่ีเปดดูละคร มีบางตอนท่ี Joey boy √

6 ลํายอง แรกเพียงไดพบสบตา เธอถูกใจกวา Buddha Bless √

7 Play Girl ก็ฉันชอบเท่ียว มันผิดหรือไง ฉันรัก Zom Ammara;Joey boy √

8 Fire เกิดเปนลูกผูชาย ไมเคยกลัวอาย Buddha Bless √

9 ปกตะไคร พายุมาโนนแลวเห็นไหม อยากรูใคร Buddha Bless √

10 สิงหเหนือเสือใต เหนือจรดใต เจียงฮายปตตานี ฟกกลิ้ง ฮีโร;บีซี่ √

11 WAAN BOY 'N' SAGOI GIRL แวนบอย สกอยเกิรล ดุเดือดเผ็ดมัน รวมศิลปน √

12 สาด สาด เนี่ย สาดเนี่ยๆ ก็บอกแลววาไม รวมศิลปน √

13 สบายมาก ไมใชเศรษฐีเลยมีไมเทาไร คนท่ีรัก Buddha Bless √

14 รั้ง เธอบอกเธอมาแลว เธอบอกจะโทรมา Joey boy √

15 Bump Boom Boom เปดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

16 ชิงหมาเกิด เกิดเปนคนนี่มันลําบากลําบน สารพันปญหา Buddha Bless √

17 เธอวันนี้มีน้ําตา จากวันนั้นท่ีใจฉันไดพบเจอพบเธอ วง MAF √

18 งดเศราเขาพรรษา ตักบาตรทําบุญแตเชาเพื่อใหใจไดหยุดพัก Buddha Bless √

19 สวัสดีครับ สวัสดีครับใครชวยผมดวยหนอย เกิดเรื่อง Joey boy √

20 It's Alright ผมอาจมองผิดไป ผมอาจไมเขาใจ ฟกกลิ้ง ฮีโร;บีซี่ √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GANGCORE 50 BEST HITS
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21 SUMMER ALL THE TIME ครับสวัสดีครับพอแมพี่นอง อากาศมันรอน Joey boy √

22 Censor เซ็นเซอร ครูผมสอนมาดี แตผมจําแตเรื่องไมดี Joey boy √

23 DJ ดีเจ เสียงใสๆ คนนั้นเปนใคร Joey boy √

24 Gancore Club กานคอคลับ กานคอคลับ We gonna move'dem body. Joey boy √

25 สวยจัง (เทยนี่หวา) กําลังเพลินๆเจริญใจวันนี้อารมณดีแจมใส Buddha Bless √

26 ดวงใจยังมีรัก จะจากกันไกลเพียงไร แตดวงใจมิเคย The Possible X

27 ซาอมรมณ เกิดมาเปนคนอยางนี้ ไมเคยอยากจะเปน Zom Ammara √

28 เสม็ด ไปเสม็ดฉันไมเสร็จสักที เอา ใครพอรู Joey boy √

29 ใจเย็นๆ หากคุณกําลังกลุมอกกลุมใจไมรูจะทํา Buddha Bless √

30 Hip Hip คิด คิดตลอด นึก นึกตลอด จําทํายังไง ฟกกลิ้ง ฮีโร;บีซี่ √

31 หัว ไหล ตูด โอะ โอะ โอะ โอะ โอย โอย พี่จับ ทําไม วง MAF √

32 Break Up Song ตื่นเถอะนะนองสาว ไหวหรือเปลา Q'ty (คิว-ตี้);Joey boy √

33 ยงัไหว (ภาพยนตรดื้อ สวย ดุ) ยังไหว ยังไหว แคนี้ไมเทาไรจัดมาอีกเด Buddha Bless √

34 เทพเจาเทาไฟ บุดดาเบลส มากับ โตชีริก เฮย ติ๊กชีโร Buddha Bless √

35 Summer's time แมคุณรอนนะรอนพี่ก็รู บิกินี่หนูเปด Miss Love √

36 FUKKING HERO ยืนจับไมโครโฟนแลวก็ตะโกนรอง ฟกกลิ้ง ฮีโร √

37 วาพรือนองสาว วาพรือนองสาว ไปลองใตกับพี่บาว บีซี่ √

38 Bangkok Bad Boy บางกอกแบดบอย Bad boy's in the house. Joey boy √

39 Rapper Lan-Na แร็พเปอรลานนา กราบขอพร คุณพระศรีครูบา ศรีวิจัย Joey boy √

40 ขอเธอไดไหม แอบมองเธอกับเขาเดินคูกัน ยิ่งเธอจับมือ Q'ty (คิว-ตี้) √

41 นอน (NONE) FEAT.SUBURBIAN ปดตาหลับแลวก็ขับตานอน ส่ีโมงเย็น ฟกกลิ้ง ฮีโร;SUBURBIAN √

42 แมดา (ไมรูแมดาแลว) จะทําอะไรก็หยุดกอน Joey boy √

43 ... รักแทเลยจุด จุด จุด รักแลวเลยจุด Joey boy √

44 RAGGA BOOM ครับสวัสดีครบัพอแมพี่นอง ปูยานาอา Joey boy √

45 ยักคิ้ว ญ.อยามาจองมองกันไดมั้ย Buddha Bless;พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

46 หอ หึ หึ คนนากลัวผี ผีนากลัวตรงไหน ตายแลว Buddha Bless √

47 ดุกดิ๊ก Buddha Bless Orignal Thai Buddha Bless √

48 ลาบวช โห..ฮี้..โห..ฮี้..ฮิ้ววว (กระแซะ Buddha Bless;Joey boy √

49 Double Standard ดับเบิ้นสะแตนดาด ผมช่ือ ร็อคขาวปุน มาวุนวุนกับ Joey ร็อคขาวปุน √

50 Slow Motion (ระวังมันสชนโอ!!)(3ชา เหนื่อยท้ังปเซ็งและทนเต็มทีถาใหดี โจอี้ บอย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258092 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 คนเจาน้ําตา ท้ังท่ีรูจบไปแลว รูท้ังรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

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

4 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

5 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ท่ีฉันไดฟง Soul_da √

6 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟาแกลงกันใชไหม ฟาจงใจใชไหม ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

7 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

8 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอท่ีรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 เสียใจไมยอมเสียเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสักวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

10 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

11 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

12 คนท่ีไวใจ..รายท่ีสุด(ละครคุณกระบือฯ กวาจะผานวันเวลา ท่ีเดินไปอยางชาชา น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

13 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน ปบ Potato √

14 รองไหทําไม ไมรูเธอรองไหทําไม ไมมีใครตายซะหนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให วง Endorphine √

16 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลมมี่ √

17 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนท่ีนอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

18 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

20 ตอบไดไหม เธอบอกไมไดตั้งใจ กับการกระทําของเธอ นันทกานต ฤทธิวงศ √

21 อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษจุฑ โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

22 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที เจี๊ยบ วรรธนา √

24 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

25 รองไหอยู...Crying ฉันไมตองการคุยเรื่องวันนั้น... TINA √

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

27 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

28 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

29 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

30 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

31 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

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

33 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

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

35 คําถามท่ีตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามท่ีเขาถามกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

36 ขอบใจท่ีพูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

37 คนไมรูตัว (ละครวิวาหวาวุน) อยูดวยกันจนมันคุนเคย ไดมองเธอจน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

38 ระยะทําใจ เจ็บและจรงิๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

39 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

40 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

41 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนMP3 รองไหหนักมาก
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42 CRY CRY CRY มองฟา เมฆครึ้มสีหมน รักท่ีรวงหลน ปาลมมี่ √

43 น้ําตา ก็คนธรรมดา ไมใชเทวดา ไมอาจฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

44 ออนไหว ฉันไมเคยมีเธอ ฉันไมเคยมีใคร นัท มีเรีย √

45 ท้ังรักท้ังเหนื่อย (ละคร365วันแหงรัก) ไมเคยรู ไมเคยรูจริงจริง ความรัก INSTINCT √

46 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหวัใจ นท พนายางกูร √

47 สวนเกิน ยอมท้ังใจ ยอมทุกอยาง ยอมทุกทาง ญาญาญิ๋ง √

48 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบท่ีเคยฝนไว INSTINCT √

49 แคเสียใจ ไมพอ วันท่ีเธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

50 รองไหทําไม อยาไปเสียน้ําตา มันเปนเพียงฉากรัก TAXI √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258087 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 ท่ีหนึ่งในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาท่ีฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

2 นางฟาหรือปศาจ (ล.สงครามนางงาม) เธอ เปรียบดังเพชรเม็ดงามน้ําหนึ่ง คิว สุวีระ บุญรอด √

3 เด็กสรางบาน (ล.เคหาสนดาว) หากวาใครจะสรางบานสักหลังหนึ่ง วง Sunny Parade √

4 ท้ังท่ีผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนท่ีควรรักเลย เธอไมใชคนท่ี AB NORMAL √

5 เกลียดพระจันทร (ละครเสือ) เกลียดแสงดวงจันทร ท่ีมันสองมา นัท ณรรลฌา √

6 เธอโดนใจ ก็เหมือนมีคนเคยบอกไววาความรักมีเหตุผล แกงสม THE STAR √

7 ท่ีตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กับความฝนท่ียังแสนไกล นท พนายางกูร √

8 แลกท้ังใจแคไดรักเธอ (ละครฮีโร1000วากันวารัก ทําใหคน..เสียน้ําตา ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

9 รักใครไมเปน (ละครบวงรักกามเทพ) คิดใชไหม วาส่ิงท่ีฉันทํา ดูเหมือนคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

10 คนสุดทาย (ละครความลับของซูเปอรสเจ็บปวดกับความรักมาทุกครั้ง ยังมี ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

11 ไมเหลืออะไรเลย ตั้งแตวันท่ีพบกัน เธอไดทําใหฉันนั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

12 อยูโดยไมเหลือใคร (ละครอาทิตยชิงด เดียวดายมาเทาไร เหมือนรักใคร แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

13 คําถาม (ละครหีบหลอนซอนวญิญาณ) ฉันยังมืดมน ไรแสงสวาง ฉันยังหลงทาง เมย THE STAR 4 √

14 ยังรัก ยังเจ็บ ยังรอ ฉันอยูตรงนี้ เธอไดยินไหม คนท่ีเธอ เอ นรินทร ภูวนเจริญ √

15 จับมือฉันไว (ละครหีบหลอนซอนวญิญกลัวไหมเธอ ตอนท่ีแสงไฟมืดดับไป ดิว THE STAR 4 √

16 มีแคหัวใจ (ละครสกุลกา) ฉันคงไมกลา ท่ีจะไขวควาใหไดเธอมา แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

17 ถาไมรักกัน ฉันจะไป (นางสาวจําแลงรั มันไมจริงใชไหม มันไมใชท่ีเห็น นท พนายางกูร √

18 ไมรักก็อยาราย (ละครคาของคน) ตอบสักหนอยวาผิดอะไร ฉันไปทําอะไร นุน วรนุช วงษสวรรค √

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

20 ฉันจะรูจักเธอกวานี้ไดยังไง โลกใบนี้มันไมเคยเหงา เมื่อเราเจอกัน รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

21 ขางๆหวัใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

22 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

23 เติมฝน [เคหาสนดาว] หนึ่งความฝน หนึ่งความหมาย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

24 ผมเปนของคุณไปแลว นี่แหละท่ีใจใฝหา นางฟาก็ยังสูคุณ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

25 กอนตายแคไดรักเธอ (ละครเสือ) คนธรรมดา แคคนเดินดินอยางฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

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

27 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป INSTINCT √

28 รัก [เคหาสนดาว] รัก เขามาสิเขามา ศักดา พัทธสีมา √

29 ชวยพูดหนอย อยาคิดเอง วาใครใคร จะเขาใจ มาชา วัฒนพานิช √

30 ผูหญิงออนแอ (ละครสงครามนางฟา) เพราะฉันยังมีเวรกรรมใชไหม ทําดี นุกนิก The Star √

31 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ ส่ิงท่ีมีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

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

33 นารัก (ละครนารัก) นารักเมื่อเธออยูใกล ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

34 ตองใชหัวใจ (ละครคาของคน) คนจะดีรายดูอยางไร ฉันเองก็มองดวย น้ํา รพีภัทร เอกพันธกุล √

35 แคคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรูไหม ตรงนี้มีใครคนหนึ่ง ส่ิงท่ี แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

36 อยูเพื่อเธอ ของท่ีดูสวยงามก็คลายกันไป ถาเรานั้น รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

37 คนท่ีเธอไมควรเผลอใจ (ล.ปกมาร) ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกบัเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

38 รอยบาปท่ีลบไมออก (ละครตราบาปสีขเรื่องท่ีพลาดวันวาน ผานมาแลวเพียงใด นัท มีเรีย;VieTrio √

39 คนไมดีท่ีรักเธอ รูวาฉันมันคนไมดี ภายในสายตาเธอเสมอ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

40 แลวฉันจะรักเธอไดอยางไร (ละครสกุลเราเจอกัน เพราะคูกันหรือกรรมแตชาติไหน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

41 เผลอรักหมดใจ (ละครดอกรักริมทาง) เริ่มกังวลเริ่มสับสนเต็มที เรื่องท่ีมี บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

42 ส่ิงเดียวคือหัวใจ (ละครอาทิตยชิงดวง)ลองมองดูอีกครั้ง คนๆนี้มีคําวารักเธอ ทราย ฟาเรนไฮธ √

43 ลงทายวาเธอ (ละครสกุลกา) ไดพบเจอใคร ในชีวิตนึง ตั้งเทาไหร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

44 ใหฉันไดรูที (ละครดอกรักริมทาง) เคยเจอะคนมากมาย แตไมเคยเจอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

45 เพิ่งรูตัวเอง (ละครเงาพราย) กอนนั้นคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

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

47 ใหฉันไดรูที (ละครดอกรักริมทาง) เคยเจอะคนมากมาย แตไมเคยเจอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

48 ใจฉันไมใชของเธอ (ละครโรงแรมผี) ฉันจําไมไดจริงจริง ฉันจําไมไดเพราะ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

49 พรุงนี้ (ละครสงครามนางฟา) ยังไดยิน ยังไดยินเสียงใจตัวเองอยู มาลีวัลย เจมีนา √

50 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558051 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

2 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

3 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาท่ีดังแววมาจากสาวอุบล ตาย อรทัย √

5 ส่ังนาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

6 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนท่ีไหน แอร สุชาวดี X

8 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

9 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คิดถึง..เธอ สุนารี ราชสีมา X

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนหวาน..ซ้ึง..ตรึงใจ 3

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน

เพลงประกอบละครสงครามนางงาม

หนา 7/18



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

11 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

12 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตตระการ √

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

14 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทัย √

15 คนนอกสายตา มนตสิทธิ์ คําสรอย X

16 พี่ชายช่ัวคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมช่ัวคราว ฝน ธนสุนทร X

17 ขอมองช่ัวคราว ใหชายใจเหงาขอมองช่ัวคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

18 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

19 ปลูกรักรวมกอ แคเริ่มใกลชิด ก็คิดวาใช เธอชาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

20 ถึงเวลาจะบอกรัก สุนารี ราชสีมา X

21 ผูหญิงคนสุดทาย ดํารง วงศทอง X

22 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

23 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

24 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆท่ีใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558058 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

รหัสปก DVD G1158044 2 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

3 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

5 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์ กลวย แสตมป √

6 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ √

7 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

8 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

9 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ทายท่ีสุด...อายก็คือสุดท่ีฮัก กลับมายืน ท่ีเดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษ √

11 ขอใชคํานี้กับเธอ เธอรูไหม นอกจากลมหายใจ ส่ิงท่ีฉัน พี สะเดิด √

12 หายใจรอใจท่ีหาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงนี้ เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

13 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

15 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

16 ผีเส้ือใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558055 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 14/05/2558 1 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

2 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปอป ปองกูล √

3 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

4 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

5 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

6 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

7 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

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

9 อยากสวย คนท่ีมันสวย ใครๆก็แบบวาถูกใจ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูท่ีไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

11 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

12 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

13 ประวัติศาสตร แตกอนอาจจะตองยอม คริสตินา อากีลาร √

14 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

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

16 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

17 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

18 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

20 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

21 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

22 อุนใจ วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

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

24 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

25 คนเหงาท่ีไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝนดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

26 พูดอีกที ก็ชอบมาก ท่ีเธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

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

28 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);Bowling √

29 คนไกลๆ ไมเคยไดเห็นน้ําตาท่ีเปนของฉันใชไหม เจนนิเฟอร คิ้ม √

30 นาที จบลงไปแลวหยุดเธอกับฉัน แตมันทนไมไหว วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

31 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตท่ีมันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;เจนิ √

33 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

34 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

35 อุปสรรค มันเปนยังไง ไอเรื่องอะไรท่ีมันทําลําบาก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

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

37 ไปดวยกันนะ ใครจะไปยกมือขึ้น ถาจะไปก็ไป คริสตินา อากีลาร √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศลิปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนผูชายรักจริง ผูหญิงรักนาน

10 Years of Atime Showbiz
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38 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

39 หอมปากหอมคอ อยากชวนใหเธอมาหอมปากหอมคอ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

40 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

41 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

42 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

43 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

44 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม √

45 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558057 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

3 นองคือท่ีเหงา เขาคือท่ีรัก ขอพื่นท่ีใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 จดหมายจากแนวหนา กลางดงควันปน พี่เฝายืนสูเหลาราย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

5 ครั้งหนึ่ง..ท่ีบึงกาฬ ครั้งหนึ่งท่ีบึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษ √

6 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 ซูเปอรสตารหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

9 รักขามคลอง บานนองอยูฝงขโนน บานพี่อยูฝง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 เจ็บบอกใหไป หัวใจบอกใหกอด เหงาเปนเดอาย คือหาย..ไปนานแทหนอ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนท่ีหนึ่งแตหมายถึงการมีท่ีสอง ศิริพร อําไพพงษ √

12 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

14 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ท่ีเคยสัญญาจะหยุดท่ีฉัน เจมส ชินกฤช √

15 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

16 เธอคนนี้คือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนนั้นเดินเขามา กลวย แสตมป √

17 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

18 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณ √

19 เบื่อ บะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

20 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมส ชินกฤช √

21 สุวรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกนัไปเท่ียวท่ีเชียงคาน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

22 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกรณ √

23 คํานี้กับคนนั้น คํานั้นกับคนนี้ แอบรักเธอ และคิดวาเธอคงรู ตั๊กแตน ชลดา √

24 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหเปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558056 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 แลวเราจะไดรักกันไหม (ล.ตะวันเดือด) ณเดชน คูกิมิยะ;ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด X

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

3 รักอยูขางเธอ แผนฟากวาง หนทาง ยงัคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

4 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เป Mild;มาเรียม B5 √

5 รักท่ีตามหา แม็กซ เจนมานะ;ตุกตา จมาพร แสงทอง X

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

7 เผลอใจ (ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมรูจริงๆไมเคยคิดมากอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ลุลา √

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

9 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

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

11 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจก SO COOL √

12 แตกตางเหมือนกัน (Zeed Version) วันเวลา ท่ีคอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA;พลอยชมพู;ภัทรวี ศรีสันติสุข √

13 อยากอยูกับเธอท้ังคืน เท่ียงคืนแลว ฉันเห็นทีตองลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

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

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

16 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ณเดชน คูกิมิยะ;มาริโอ เมาเรอ;เคน ภูภูมิ พนั √

17 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

18 ไมวางคือขออางของคนหมดใจ มันนานไปไหมที่ไมพบกัน คุยกันแค เตน นรารักษ ใจบํารุง;พลอย พรทิพย พันตา √

19 แคคําเดียว (ล.รถไฟ เรือเมล ลิเก กองช.รักท่ีฉันพูดไป เธอจะเช่ือไหมวามันไม ปนัดดา เรืองวุฒิ;ชาติชาย มานิตยกุล √

20 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ(ล.คีตโลกา) นั่งคนเดียวแลวมองกระจก ท่ีสะทอน กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล;นิว วงศกร ปรมั X

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

22 แปลคําวารักเปนคําวาเรา ฉันไมควรคิดถึงเธอ แตความคิดถึง กิ่ง เหมือนแพร;เต็งหนึ่ง √

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

24 หนีก็รัก (ละครหนีก็ลา ซาก็รัก) เธอเปนคนแสนดี เธอดูแลฉันดี ชิน ชินวุฒ;วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258084 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

2 ไอหนุมผมยาว กอนเคยอยูเคียงเพียงจันทร แชม แชมรัมย √

3 สมชาย ดี สมชายใหเพื่อนไดทุกอยาง พงษสิทธิ์ คําภีร √

4 โนราโยตี้ รําโนราอยูบานเกิด วันนี้เตลิด โกไข;นายสน √

5 ดอกไมใหคุณ ขอมอบดอกไมในสวนนี้เพื่อมวลประชา สุรชัย จันทิมาธร X

6 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

7 คืนดีกับชีวิต ฉันเคยเปนคนหนึ่ง ซึ่งความผิดหวัง แสน (นากา) √

8 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ พงษสิทธิ์ คําภีร √

9 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK ชื่อเพลงลูกทุงโดนใจ โดนจัง ดังจริง 4

Gold ลูกทุงเพื่อชีวิต 3

Featuring Hitz 5
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10 เยยฟาทาดิน ฟาหัวเราะเยาะขาชะตา สุรชัย จันทิมาธร X

11 กราบหลวงพอแชม กราบหลวงพอแชม แหงวัดฉลอง โกไข √

12 คนจนรุนใหม ยอมทุกขยอมทน ยอมใหคนเขาหมิ่น พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

13 มนุษยเงินดาวน อยากไดอะไรก็ดาวน ดาวน ดาวน แสน (นากา) √

14 ผีโรงเย็น อยูโรงบาลนั้นแสนยากเย็น พงษสิทธิ์ คําภีร √

15 ไอดิน ไอดิน กลิ่นไหนก็ไมเทียมเทา แชม แชมรัมย X

16 จากปาเขา ภูเขาสูง สายน้ําไหล สุรชัย จันทิมาธร √

17 แสงจันทรบานเขา คนเหงาบานไกล เดินทางแรมรอน จากแกงเห็ดขอน เสถียร ทํามือ √

18 แสงดาวแหงศรัทธา พรางพรายแสงดวงดาวนอยสกาว สุรชัย จันทิมาธร X

19 อยูอยางยั่งยืน เสียงเพลงโนราหแววมาเขาหู โกไข;นายสน √

20 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

21 หัวใจไมยอมแพ รักมันทําใหทอแท รักมันทําใหเจ็บใจ แสน (นากา) √

22 มาตามสัญญา มาตามสัญญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษสิทธิ์ คําภีร √

23 ลืมแลวหรือไร ลืมแลวหรือไร วาใครรักเธอ แชม แชมรัมย √

24 คนตีเหล็ก สูบไฟใหแรงเรายกมันขึ้น สุรชัย จันทิมาธร √

25 หนุมโกปออ รานน้ําชาริมทางนองจําไดไหม โกไข √

26 ความหวงใย...จากพี่ชายคนหนึ่ง ฝากคําถึงคนไกล ท่ีหายไปอยูตรงนั้น เสถียร ทํามือ √

27 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

28 ดาวนสาว ไอไขนุยเปนหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

29 นางฟาหนาราม เก็บหอมและรอมริบ แชม แชมรัมย √

30 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทุกวัน พงษสิทธิ์ คําภีร √

31 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

32 น้ําตาแดช หนีความเสียใจมานั่งในผับ นายสน √

33 สันติภาพ บานเมืองมีความเปนมา สุรชัย จันทิมาธร √

34 โดยสารหัวใจ หอมลมทุงบางๆ พัดริมหนาตางระหวาง แชม แชมรัมย √

35 สุดใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษสิทธิ์ คําภีร √

36 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทีเธอเองก็เซ็ง เรื่องท่ี แสน (นากา) √

37 คนกับหมา ชีวิตฉันมีแตหมาพาไป พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

38 คนขาดหุน มันทนไมไหว ทนไมได พี่บาวเหอ โกไข;นายสน √

39 หนุมพเนจร บนถนนหนทางซุปเปอรไฮเวย หนุมพเนจร สุรชัย จันทิมาธร √

40 สนุกดวยกันนะครับ ชีวิตมีลุนตลอด ไปๆจอดๆจะรอดจะเละไมรู วิวัฒน แชมรัมย √

41 เหงา เคยเหงากันบางไหม เคยรูอยูใชไหม พงษสิทธิ์ คําภีร √

42 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

43 ไมพรือ ไมเปนไรถาใครเขาทํา ใหเราตองจําฝงใจ โกไข √

44 ศุกรเมา-เสารนอน ศุกรเมาเสารนอน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

45 อนาคตสะกดวาสู ชวงนี้นักเรียนชีวิต สะกดผิดอยูแค แสน (นากา) √

46 โรงเรียนของหนู สายลมหนาวพัดโบกโบย พลิ้วดูแลวสวยใสใส พงษสิทธิ์ คําภีร √

47 เอ็นทไมติดเลยอกหัก เรียนไมคอยเกง ก็เลยสอบเอ็นทไมติด เสถียร ทํามือ √

48 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

49 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

50 ปลง อยางนี้มันตองปลง ปลง ปลง ไดแตปลง แสน (นากา) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558060 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิรพิร อําไพพงษ √

2 สามชาสละชํ้า มันชํ้า มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ √

3 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

4 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

5 ฮักหมดตัว ผัวหมดใจ อุตสาหทุมฮักหมดตัว อุตสาหทุมฮัก ศิริพร อําไพพงษ √

6 วันไหนเธอจะแครฉันบาง ตองอยูดวยกันไปถึงวันตาย ท้ังท่ีรูดี ศิริพร อําไพพงษ √

7 ไหวบ ไหวบๆ ไหวบๆ สิไหวบนอ ไหวบละอาย ศิริพร อําไพพงษ √

8 คนเจาชูอยูท่ีเดียวบได ผูหญิงคนนี้ยังคอยพี่อยู ท่ีอูซอมใจ ศิริพร อําไพพงษ √

9 ศิริพรลําร็อก อะอาวแลวฮันนี่ ฮันนี่ พอเมื่อสุริโยแผว ศิริพร อําไพพงษ X

10 เจ็บแคไหน..ยังไวใจคําวารัก อายก็ฮู วานอกจากฮัก นองบมีหยังให ศิริพร อําไพพงษ √

11 ขาวเหนียวเสียงแคน ส้ินกลิ่นดินหอมฝนซาอายก็ลาไกล ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258074 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

3 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

4 คนท่ีรอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจค ธนพล √

5 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

6 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมอืนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

8 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

9 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

11 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

12 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ √

13 แมดอกบัวแดง แมบัวกลางบึง พี่อยากจะดึงสักสองดอก ไวพจน เพชรสุพรรณ √

14 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บ กลาปากยากใจ ศิริพร อําไพพงษ √

15 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูดี ขอใหมีโชค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold ลูกทุงมาลัยทอง

ศิริพร อําไพพงษ ชุด 16 ปริญญาเจ็บ

หนา 10/18



16 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

17 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

18 นางฟาบานไพร (งาน สปช.) หนูแสนดีใจนับตั้งแตคุณครูยายมา แพรวา พัชรี √

19 วันท่ีบมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

20 ฮักกันไวเดอ ฮักกันไวเดอ..ฮักกันไวเดอ.. อีสาน ศิริพร อําไพพงษ √

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

22 คุณลําใย ยังจําไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สุภาพร √

23 หนาไมคสายเกา หนาไมคสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

24 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

25 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

26 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

28 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

29 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

30 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

31 ขอโทษท่ีคิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

32 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

33 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

34 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

35 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

36 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

37 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันท่ีใจเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

38 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

39 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

40 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

41 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

43 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

44 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 นักรบหวงแฟน ออมแขนของพี่ท่ีเคยกอดนอน ปานนี้ มนตแคน แกนคูน X

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

47 เพลงรอท่ีพุมเรยีง หัวใจยังจํา ถอยคํา หนุมเมืองชุมพร รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 เรือนหอน้ําตา พี่ปลูกเรือนหอริมบอน้ําตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

49 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

50 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558053 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 ท่ีหนึ่งในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาท่ีฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

2 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

3 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก ตั้ม THE STAR √

4 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

5 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

6 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญงิคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

7 เจาหญิงในฝน หางกันเพียงลมหายใจ แตมันก็ดูเหมือนไกล ตั้ม THE STAR √

8 เรื่องจริงเรื่องสุดทาย เธอไมรูหรอก เธอหลอกใครไมเกง โดม THE STAR 8 √

9 คนท่ีใชก็ไมรัก คนท่ีรักก็ไมใช ฉันมีเธอท่ีฉันรักมาก แตเธอเหมือน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

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

11 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กัน นภัทร √

12 ผูชายดีๆ(ของคุณ) บอกวาคุณรอ ผูชายดีๆ บอกผมหนอยซิ ตั้ม THE STAR √

13 หนึ่งในพันลาน คนท่ีมีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

14 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

15 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

16 ของตายท่ีอยากหายใจ (ละครเวทีรักจับของช้ินนี้มันหมดความหมาย แตเธอยัง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

17 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

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

19 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) ฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

20 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

21 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

22 สบายดีรึเปลา? สบายดีหรือเปลา ฉันนั้นแคอยากจะรู ตั้ม THE STAR √

23 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรท่ีชีวิตฉัน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

24 หนึ่งหัวใจ วันท่ีไมมีใคร ในวันท่ีโลกมันเปลี่ยน โดม THE STAR 8 √

25 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

26 ปลายทางแหงฝน (ละครมาลีเริงระบํา) ในวันท่ีฉันเดินตามเสนทางท่ีฝน โดม THE STAR 8 √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558028 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 21/05/2558 1 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไมยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลุลา √

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

3 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง ลุลา √

4 อยามองมาไดมั้ย อยามองมาไดมั้ย หยุดสงยิ้มไดมั้ย ลุลา;กฤษติกร พรสาธิต √

5 นานๆ นะๆ คิดไมถึงวาจะไดเจอ เธอกับฉันแค ลุลา √

6 Will you marry me ? ช.ยินดีท่ีรูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปบ Potato;ลุลา √

7 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ลุลา;OJET'S (ทฤษฎี ศรีมวง) √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

BEST OF LULA

4 โพธิ์ดํา
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8 ท่ีสุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ท่ีเธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

9 แมไมเขาใจ ระยะหลังเรานั้น ไมคอยไดเจอ ลุลา;SWEET NUJ √

10 ราตรีนี้..(ยังอีกแสนไกล) หันไปมองนาฬิกา ฉันรูสึกวาเดินชา ลุลา √

11 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนท่ีนอน เงียบๆคนเดียว ลุลา √

12 ฝากไวในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมไดมีความสําคัญ ลุลา √

13 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

14 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี ลุลา √

15 อยากบอกวารัก อยากเดินเคียงขางเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

16 เนื้อคู คนท่ีเปนเนื้อคู นั้นจะดูไดไง จะตอง ลุลา √

17 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

18 ทะเลสีดํา ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

19 ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได (Possible) วันท่ีฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

20 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

21 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

22 เวลาจะชวยอะไร มีแตคนคอยพูดวาไมเปนไรนะ ลุลา √

23 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ √

24 มงกุฏดอกไม เคยแอบคิด เคยแอบฝน แตวาฉัน ลุลา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558065 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ีเกาหลีฯกอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

2 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

4 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปท้ังหัวใจ เปนเพราะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

5 เก็บใจเธอไว ปวยการจะหวนคืน ใหเปนเหมือนท่ี ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

6 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยท่ีดูจะเลือนลาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

7 ขอจันทร (ละครน้ําผึ้งขม) จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

8 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

9 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

11 ก็เรารักกันไมใชหรือ เปนอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ศิรนิทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

13 คน..คนเดียว คนหนึ่งคนเทานั้นเอง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

14 ท่ีเกาท่ีฉันยืน ตอจากวันนี้ ส่ิงท่ีเคยฝน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

15 มันอยูตรงนี้ บนทางท่ีวกวน มีคน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 หนึ่งในไมกี่คน (ละครเหลี่ยมรัก) ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

18 คนคนนี้กําลังหมดแรง เหมือนฉันสรางวิมานในอากาศตลอดมา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

19 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

21 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ท่ียังกวนหัวใจเธอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

22 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

23 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป ส่ิงท่ีเหลือคาใน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

24 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

25 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

26 ยิ้ม ยิ้ม อยู อยูก็บอกวาเลิกกัน เบื่อๆก็คง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

27 ไมเจอไมจํา หลอกตวัเองไมเคยสําเร็จ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

28 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

29 สัญญาตองเปนสัญญา ไดบอกกับเธอวันนั้น บอกเธอใหจําเอาไว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

30 วันนี้เธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

31 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

32 ลากอน ส่ิงท่ียาวนาน ยิ่งกวาส่ิงไหน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258102 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ตะวันยังมีใหเห็น ภายในใจวนเวียนเฝาคิดถึงเพียงเธอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ X

2 ขอบฟาไมมีจริง หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

3 ท่ีฉันเคยยืน มองดูน้ํา ท่ีไหลไป มันไหลไป น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

4 อยากใหเธออยูตรงนี้ (Light) ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สุนิตา ลตีิกุล(โบ) √

5 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

6 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป นัท มีเรีย √

7 โลกใบเดิม ฉันเคยเขาใจวาเธอนะเปนทุกอยาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 การเดินทางท่ีแสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาท่ีเปนอยู ท่ีเรา DA endorphine √

9 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ มาชา วัฒนพานิช √

10 ฝงไวในผืนดนิ วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

11 เม็ดทรายในสายลม วางกองทรายไวในมือ เพียงเวลา เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

12 พื้นดินยังเหลือใหเดินดวยกัน แมเธอจะคิดอีกอยาง ไมเดินไปตาม เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

13 ดอกไมในทะเลทราย ส่ิงหนึ่งท่ีเคยเรียนรูและจํามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ดอกไมในใจเธอ วันใดท่ีเธอ เงียบเหงาไมมีใคร บัวชมพู ฟอรด √

15 ใบไม มองใบไมรวงลงสูพื้นดิน ปลิดใบปลิว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

16 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความ นันทิดา แกวบัวสาย √

17 ฝุนละออง ไมเคยมีอะไรท่ีมันแนนอนซักอยาง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลงMP3 Landscape ดินแดนแหงเพลงรัก

Another Side of Love by Rose Sirint
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18 ใบไม Comme les saisons changent, คริสตินา อากีลาร √

19 น้ําคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟาดวยความสงสัย ใหม เจริญปุระ √

20 ฝนในใจ มองฟาครึ้ม อยูบนถนน มีเม็ดฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

21 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทิดา แกวบัวสาย √

22 ฟาคราม ฟาครามใหฝนพรํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

23 โลกคือความรัก ขอแบงความรักซักหนอย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

24 ใหโอกาส ฟางามยามเชาคุณเคยไดมอง ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

25 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปท่ัว วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

26 กลับมาตรงนี้ เธอจริงจริงเปนเธอท่ีแยกไป สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

27 กลับคืนรัง ถาเธอเคยมองดูบิน อินคา √

28 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

29 เก็บไวใหเธอ เก็บทองฟาเบื้องบนไว วง พรรณนา √

30 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราตรี วง Endorphine √

31 เจากางเขน ตื่นแตเชาเจากางเขน มาชา วัฒนพานิช √

32 ถนนสายนี้ และถนนสายนี้ก็ดูเงียบเหงา ใหม เจริญปุระ √

33 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 ใตแสงตะวัน มองออกไปในความคุนเคย นิโคล เทริโอ √

35 สายฝน แสงตะวัน ฉันและเธอ ฉันยังไมลืม วันท่ียืนตากฝน หัวใจ บัวชมพู ฟอรด √

36 ขอบฟา ไดแตเหลียวมองไปสุดฟาไกล ลุลา √

37 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

38 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

39 ฝุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

40 จุดเดิม ความรักและหวงใย นั่นคือท่ีหวัง ใหม เจริญปุระ √

41 เทน้ําบนกองทราย อยูกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

42 ดวงตะวัน ดวงตะวันท่ีคอยสองแสง เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสีมา √

43 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม นันทกานต ฤทธิวงศ √

44 น้ําคาง [นิรมิต] เปรียบดังน้ําคางเยือกเย็นฉํ่า ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

45 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

46 ลม เมื่อลมพัดมาทางหนาตาง หอบความหนาว บัวชมพู ฟอรด √

47 ทุงสีดํา มานฝนท่ีโปรยมา เก็บออมเรื่องในตา ปาลมมี่ √

48 ผีเส้ือกับดอกไม สายลม พลิ้วออน ดอกไมโอนออนเอนตาม PARADOX √

49 ฤดูรอนไมมีเธอมันหนาว เกือบจะลืม เดือนนี้เปน นารอน ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

50 ท่ีตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กับความฝนท่ียังแสนไกล นท พนายางกูร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258111 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

2 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

4 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

5 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

6 ขอโทษท่ีคิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

8 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

9 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

10 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

11 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

12 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

13 สบายดีหรือเปลา สวัสดีครับ สวัสดี แหมนองพี่มากัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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

16 ความฝนของแม คําสอนของแม คอยเตือนในใจ ไมค ภิรมยพร √

17 จองตักลวงหนา อยากกลับบานจัง เก็บตังคจะไปฝากแม แพรวา พัชรี √

18 อุนรักจากตักแม หนึ่งในดวงใจ คนท่ีคอยมอบความหวงใย จักรพันธ ครบุรีธรีโชติ (กอท) √

19 อีกครึ่งของฝน ครั้งแรกท่ีเจอรูสึกเหมือนเคยเห็นเธอ ไมเมือง √

20 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค ภิรมยพร √

21 สมมุติวาเรารักกัน คําหนึ่งคําวารัก ไมเคยรับมาจากใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

22 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ถนนคนฝน เนิ่นนาน ท่ีเราเดินตามฝนจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

24 หัวใจหามจั่ว ความดีไมมีวางขาย อยากจะได ไมค ภิรมยพร √

25 คนนี้ละแมน คนนี้ละแมน กับการเปนแฟนของเรา ศิริพร อําไพพงษ √

26 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

28 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

29 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง ศิริพร อําไพพงษ √

30 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

31 คนของวันพรุงนี้ เงา..ท่ีเดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

32 กลัวเหงาไมเทากัน คิดถึงกันบางหรือเปลา ระหวางท่ีเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีท่ีมีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 เมื่อถูกความรักหาเจอ ถาไมลําบาก ฝากเก็บแววตา...นั้นไว จั๊กจั่น วันวิสา √

35 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

36 อยากฟงคําวาคิดฮอด ลมวอยๆเดือนสามฝนฮํา ดอกบัวมวงแลว ตาย อรทัย √

37 บอกลาโทรมาก็ได นองสาวเอย..หละคันสิบอกเลิกพี่ มนตแคน แกนคูน √

38 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิต ชุดท่ี 9
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39 เอาน้ําตามานี่ ฉันไมเคยสน อดีตกอนโนนเธอเปนอยางไร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 รอทําอยางนั้นกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 เธอไดยินเพลงนี้หรือยัง ดวงตะวัน กับผืนแผนฟา พอเชาขึ้นมา จั๊กจั่น วันวิสา √

42 ยังรักกันอยูหรือเปลา ยังรักกันอยูหรือเปลา เรายังมีกัน ไมค ภิรมยพร √

43 ขอคุยดวยไดไหม เมื่อเจอะปญหารุมเรามากมาย เกินจุด ตั๊กแตน ชลดา √

44 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

45 ทองคําวาทําใจ มือถือก็มีเบอรท่ีเมมไวก็อยู แตรัก ตาย อรทัย √

46 แคนลาคอน จําเปนตองไปท้ังท่ีใจอยากอยู ไมค ภิรมยพร √

47 อยากเห็นอายอารมณดี อยาหนาบูดหลาย วันนี้อายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ √

48 ลืมเขาไดบอกอายเดอ บตองปากแข็งหรือแกลงเปนบเสียใจ ศร สินชัย √

49 เสนหหมายสาว ฉันเจอตอนเธอเปนหมาย เสียดาย มนตแคน แกนคูน X

50 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258110 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ขอจองในใจ ฟาส่ังใหฉัน รักคนท่ีมีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

3 แคแขกรับเชิญ งานแตงท่ีใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

4 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

5 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

6 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

7 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอท่ีเปน จั๊กจั่น วันวิสา √

8 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรมัย √

9 เจ็บท่ีตองจาย อยูไดเพราะยอม ยอมไดเพราะรัก แพรวา พัชรี √

10 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

11 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

12 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

13 หนุมบานเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบานเฮาเปนสาวโรงงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

14 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

15 แพรวาสัญญาฮัก ผาแพรวา ท่ีนองคลองคอให ฝากไป ตาย อรทัย √

16 เชิญตามสบาย ถารักกันจริง ไมตองเกรงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

17 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

18 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวาเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

19 ไมไดแสรงใหสงสาร หรือวาความเศรา จับเอาแสงตะวันไปขัง จั๊กจั่น วันวิสา √

20 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

22 คิดไดจั่งใด แทบอดบฟงบัดยามไดยินนองเวา ศร สินชัย √

23 กอดแลวบแตง นองโดนพี่กอด โดนพี่กอดเมื่อคืนฟงลํา ศิริพร อําไพพงษ √

24 ออนแมจองเมีย แมจาไปหมั้นชะบาใหที เอกพล มนตตระการ √

25 เรยีนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ดอกออ ทุงทอง X

26 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 บอกใจยังไงดี กอนนั้น..ทุกหองหัวใจ มีผูอาศัย ตาย อรทัย √

28 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

29 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

30 ตีสองแลวนองสาว ตสีองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

31 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

32 อยาเพิ่งทําใหเสียใจ บางทีโทรไปหาบอยจนอาจทําใหรําคาญ เสถียร ทํามือ √

33 คึดฮอดบจริง คึดฮอดดวยใจหรือเปนเพียงอะไหลใจเหงา จั๊กจั่น วันวิสา √

34 ยังไมตายอีกหรือ ยังไมตายอีกเรอะ ถอยคําท่ีเธอทักทาย แชม แชมรัมย √

35 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

36 เติมบุญหนุนรัก เกิดมาโชคดี ชาตินี้ไดรักกับคุณ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

37 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

38 กินขาวกับเงาใจ ขาวแกงรานเกา ท่ีเรานั่งกินครั้งกอน ไมค ภิรมยพร √

39 เบอรโทรคนเหงา เธอไดยินบางไหม เสียงหัวใจของใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

40 วันท่ีไมมีเธอ จะมีไว ทําไมทองฟา หากเธอไมมา เสถียร ทํามือ √

41 แม แมจา แม แม โอ...แมจา เออ... ตั๊กแตน ชลดา X

42 ไปอยูท่ีไหนมา ตั้งแตเธอบอกลาฉันไป หองใจฉันก็ แชม แชมรัมย √

43 ดูแลแครอยยิ้ม สิทธิ์ของผูแพ นองคงดูแลอายไดเพียง ศิริพร อําไพพงษ √

44 ตนทุนแรงใจ แรงใจหลัก ก็คือรักของแม สายแนนสายแห ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ส่ังนางขางโพน ช.ปากทางขางโพนท่ีเกา อายมาสง ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

46 ถูกท้ิงท่ีพัทยา ไปอยูเมืองชล ระวังจะโดนแฟนท้ิง ไหมไทย ใจตะวัน √

47 บมีวันเจ็บ บ เปนหยัง บ เปนหยัง โดนมากี่ครั้ง พี สะเดิด √

48 แมพิมพบานไพร เปนครูสิบปบมีสองขั้น โรงเรียนกันดาร ศิริพร อําไพพงษ √

49 นอนอายเสียงอึ่ง บ ฮองได บ อึ่งเอย บ ฮองได บ ศร สินชัย √

50 คอเหล็กเด็กแนว คอเหล็ก..เด็กแนว..เหลาขาวครึ่งแกว ร็อกหนหวย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558059 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

2 บอกรัก ทุกครั้งท่ีฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

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

4 ท้ังรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

5 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ท่ีจับมือเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําข้ึนตนLove Scenes love ปน-กบ-ชรัส-กอง TRACK

ชื่อศิลปนท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิต ชุดท่ี 8 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน
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6 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

7 ความรักเขามาเมื่อไหร (ละครแหวนดอก็อยูตัวคนเดียว อยูเปนโสดมาตั้งนาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

8 วันสุดทาย วันสุดทายฉันไม ชรัส เฟองอารมย √

9 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

10 รักลนใจ คืนนี้ใจฉันวาวุน เฝาแตเห็นหนาคุณ ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

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

12 หลับตา คืนนี้เธอจงนอนดวยใจเปนสุข ชรัส เฟองอารมย √

13 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

14 หลอกใหรัก ถาไมมีหัวใจไฉน ชรัส เฟองอารมย √

15 นอนไมหลับ นั่งอยูจนเชาอยากจะนอน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

16 วันใส ๆ ฟาใส แดดไกลๆ สีจางๆ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

17 รักนิรันดร ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

18 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มตน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558066 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ความรักไมผิด (Live Audio) ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน สุนิตา ลีติกุล(โบ);ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

2 อยูคนเดียว (Live Audio) อยูคนเดียวอยูตรงนี้และคิดถึงเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

3 ไมมีอีกแลว (Live Audio) รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

4 ใหความคิดถึงไดทํางาน (Live Audio) อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

5 แคกระจกกั้น (Live Audio) ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

6 ยิ่งคุยยิ่งเหงา (Live Audio) ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

7 ขีดเสนใต (Live Audio) หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

8 รักเธอไปทุกวัน (Live Audio) เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

9 ความหวาน(Sweet) (Live Audio) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

10 ความเดิมตอนท่ีแลว (Live Audio) ความเดิมตอนท่ีแลวจําไดเราเคยรักกัน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

11 หนึ่งในไมกี่คน (Live Audio) ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

12 อยากรู...แตไมอยากถาม (Live Audio ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

13 ฉันรู (Live Audio) ฉันรูเธอมีอดีตในใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

14 ตอบยังไง (Live Audio) ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

15 ฟงดูงายงาย (Live Audio) ฉันแพเวลาท่ีเธอมอง ออนแอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

16 AROMA (Live Audio) ทุกครั้งเวลาท่ีไมมีใคร ไดแตนอนมอง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

17 ถามใจ (Live Audio) ก็มีส่ิงหนึ่งท่ียังคางใจอยู ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

18 Event (Live Audio) รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

19 คนไมมีแฟน (Live Audio) ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

20 รักอยูหนใด (Live Audio) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

21 ปลอย (Live Audio) เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

22 ทะเลสีดํา (Live Audio) ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

23 North Star (Live Audio) คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258090 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

3 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปอป ปองกูล √

4 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนท่ีตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

6 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

7 คนเดิมของเธอ เขา คือคนนั้น คนสําคัญ ท่ีเธอใหรัก บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

8 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

9 ความรักไมอนุญาต ไมตั้งใจมาทีหลัง พลั้งไปไมระวังไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

11 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

12 รักยาก..ลืมยาก ท่ีทุกคืนเปนเชนนี้ ตองมานอน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

13 ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไมตองอฉันไมไดยินอะไร เธอไมเคยจะพูดอะไร เตน นรารักษ ใจบํารุง √

14 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา ชาชา ริตตา รามณรงค √

15 ใจเอย (ละครแคนเสนหา) แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น ยุกต สงไพศาล √

16 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

17 ใจไมราย...ทําไมลง เวลา...ท่ีอยูดวยกัน คําท่ีฉันไดยิน ไอซ ศรัณยู √

18 คนไมดีท่ีรักเธอ รูวาฉันมันคนไมดี ภายในสายตาเธอเสมอ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

19 คนดื้อรั้น เปนอะไรมากไหม ทําไมชอบไปถามไถ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 Sense รูท้ังรูวาเธอกับฉัน เรายังคงรักกัน Jetset'er √

21 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันนี้เธอเปนอยางไร Season Five √

22 AROMA ทุกครั้งเวลาท่ีไมมีใคร ไดแตนอนมอง บี พีระพัฒน เถรวอง √

23 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

24 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

25 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลมมี่ √

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

27 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

28 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ท่ีเธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

29 เจ็บลําพัง จะเจ็บเทาไหรไมรู ก็ดูจะมีน้ําตา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

30 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาท่ีฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √

31 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนLOVE POISON TRACK ชื่อเพลง

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนCOVER NIGHT:BEAU SUNITA&POP P TRACK
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32 ขาวราย เธออยูกับฉัน แตวามันชางดูเย็นชา ไบรโอนี่ √

33 ความเดิมตอนท่ีแลว ความเดิมตอนท่ีแลวจําไดเราเคยรักกัน ZA ZA √

34 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกุล √

35 ถามใจ ก็มีส่ิงหนึ่งท่ียังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

36 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ท่ีฉันไดฟง Soul_da √

37 อาการเธอฟอง โอว..ไมฝนยังดีกวา ไมแกลงยังดีกวา พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

38 อยากบอกวารกั อยากเดินเคียงขางเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

39 ขอบใจท่ีพูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

40 อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน เธอบอกวาเธอรักฉันคนเดียว คงบอก กิ่ง เหมือนแพร √

41 พอไดแลว สายตาท่ีเห็น ไมไดเปนเหมือน รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

42 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

43 เก็บ ไมรูมันเกิดอะไร ไมรูวาเพราะอะไร เขมรัชต สุนทรนนท (ออง) √

44 ลืม ส่ิงท่ีใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาท่ีเรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

45 หนึ่งคําถามสองคําตอบ บางทีความรักไมใชแครูสึก ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

46 ภาวะวางเปลา ฉันรูท่ีฉันคิดมันผิด มีเธอในชีวิต ฮั่น THE STAR 8 √

47 ไมรัก..อยาฝน จับมือเธอทีไร หัวใจมันหวั่นมันหวาด เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

48 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมท่ีพัด ฝนท่ีรวงโรยลงมา ลิเดยี ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

49 ของท่ีเธอไมรัก ของท่ีเธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

50 ความทรงจําของ...คนช่ัวคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258089 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสุดลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

2 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

3 เจ็บไปรักไป เสียงท่ีเธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

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

5 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

6 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

7 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

8 ทําใจใหชิน ทําใจใหชินถาวันนั้นไมมีเธอ หากจะตอง กะลา √

9 สัมผัสท่ีเจ็บ กอนเคยฟงเพลงรักเพลงเศราใจ..ดูละคร ZEAL √

10 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันท่ีสองเราไกลหาง Retrospect √

11 เจ็บทุกลมหายใจ เนิ่นนานท่ีสองเราแยกทาง ผานวันท่ี Sweet Mullet √

12 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักท่ีเคยหวาน กลายเปน POTATO √

13 ความพยายาม เหนื่อยลาเต็มที ไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

14 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันท่ีสวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

15 วันท่ีไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

16 เหลือเวลาอีกเทาไหร ปลอยมือเธอก็เหมือนฉันท้ิงหัวใจ แตจะ NATURAL SENSE √

17 ฟงเขาใจแตไมรูสึก รัก คํานี้เธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

18 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

19 เศษสวน เพียง...ไดมีเธอ ไมสนใคร คนอื่นแลว GETSUNOVA √

20 ฝนดี ในความคิดคนมากมายการฝนดี NOLOGO √

21 ลัก วันท่ีเธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว THE MOUSSES √

22 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟา PARADOX √

23 คาํยินดี ฉันมายินดีใหกับรักท่ีสดใส ยินดีท่ีเธอ KLEAR √

24 ลางสังหรณ I feel presage I feel presage...รับรูไดถึงอาการ CLASH √

25 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

26 น้ําตาคือคําตอบ มันจําเปนดวยหรือ ท่ีเธอตองตั้งคําถาม ฟาเรนไฮธ √

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

28 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งท่ีพยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

29 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

30 เธอไดยินไหม ทุกทุกครั้งท่ีวาเธอรักฉัน อาจดูเหมือน BLACKHEAD √

31 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมรูโชคดี หรือเรียกวาโชคราย SO COOL √

32 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

33 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

34 ฝาก ขอคุยหนอยไดไหม ขอคุยแคไมนาน FLY √

35 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

36 เฝารอ และฉันก็ไดรู วาตองเสียใจเทาไหร Morningsurfers √

37 ความรูสึกของคนหมดใจ เหตุผลดีๆ ท้ังนั้น..ท่ีเธอบอกมา วง ZHEEZ √

38 แผวปลาย (Original Version) ตั้งแตไดรัก ไดรักเธอ ก็คอยเอาใจ FRESHEN √

39 ดื่ม ฉันรูแลว ท่ีเรานัดกัน เพื่อมาบอกลา SKALAXY √

40 คนคั่นเวลา เธอบอกใหฉันรอ ฉันก็รอเธอเรื่อยมา FUNKY BURGER √

41 ไรสาระ แมนานเทาไร ก็จะขอรอเธอ ไมเปนไร Playground √

42 ไมมีอะไรจะคุย ไมใชฉันแคเพียงไมอยากเจอ..เธอคง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

43 ตางคนตางไป นี่หรือคือเธอท่ีเคยรัก นี่หรือคือเธอ อาร อาณัตพล ศิริชุมแสง √

44 ขอความสุดทาย เปดกลองใบเดิมเมื่อเวลาเลยไป PETER CORP DYRENDAL √

45 จะหยุดเวลาไดไหม อาการของเธอมันฟองวามีอะไร โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

46 ถึงเวลาตองเรียนรู ถาฉันไมลืมตาขึ้นมา ก็ไมตองรับรู ทราย ฟาเรนไฮธ √

47 กลัว เพราะไมอยากใหเธอนั้นเขาใจผิด ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

48 ลืมไมเปน ยังคงยืนท่ีเกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

49 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบท่ีเคยฝนไว INSTINCT √

50 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมท่ีฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

เผยแพร/
TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิต ชุดท่ี 7

ROCK POISON TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 16/18



รหัสปก CD G0258109 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

3 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูดี ขอใหมีโชค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

5 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

6 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

7 สุดทางรักจุดพักรถ หัวใจอักเสบ ตองเขากรุงเทพฯ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

8 คนดีคนเดิม โทรมาทุกวันแตคุยกันส้ันลง ส้ันลง ดวงจันทร สุวรรณี √

9 กําลังใจท่ีเธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

10 กุหลาบท่ีบกลาสง ยอมเปนผูแพเพื่อ..ฮักแทยอมเปนผูพาย จั๊กจั่น วันวิสา √

11 สงขาวถึงฟา อยากเขียนจดหมาย แลวสงขึ้นไปบนฟา แชม แชมรัมย √

12 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

13 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

14 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

15 เพื่อนกันโรงงานเกา ยังจํา บ ลืมคนท่ีใหยืมน้ําใจ มือท่ี ตาย อรทัย √

16 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ศิลปนดอกหญา วิหคโผผิน ดั่งศิลปนผกเผิน ศิริพร อําไพพงษ √

18 เลิกไดลืมบได ใหพี่เซามักนองบของเกี่ยว ศร สินชัย √

19 ยานอายบใจ บ ใจยานอาย บใจ ยานปากกบัใจ ดอกออ ทุงทอง √

20 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวท่ัวทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

21 แววตาท่ีถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง ไมค ภิรมยพร √

22 อยาหันกลับมา อยาหันกลับมา ไมอยากใหเห็นน้ําตา แชม แชมรัมย √

23 อยาเพิ่งทอ เหนื่อยหนอยนะคนดีรับหนาท่ียิ่งใหญ ไมเมือง √

24 สามคําจากใจ มีคําสามคําท่ีเก็บซอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว อรวี สัจจานนท √

26 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝน มันเกิดอะไรกับใจของฉัน ยิ่งชังยิ่งเก็บ ตั๊กแตน ชลดา √

28 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

29 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกท่ีใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

30 อายจนทนไดบ หละพี่ยังจนชายคนไฮ ถามกอนเดอหวัใจ มนตแคน แกนคูน √

31 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนนี้ขอทําหนาท่ีอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

32 สัญญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟงขาว เอกพล มนตตระการ √

33 อีแตกเท่ียวสุดทาย อีแตกสวนตัวจอดคอยรถทัวรอยู ศร สินชัย √

34 แขกผูมีเกิบ ฮอดมื้อเจาแตง อายไดตําแหนงมาเปน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 อีกคนท่ีคึดฮอด ฮูดี...บ มีทาง เปนมือวางตําแหนง ตาย อรทัย √

36 เตรียมใจอภัยนอง เมื่อพบทางตัน อยาดันทุรังเลยนาง ไมค ภิรมยพร √

37 อยากมีบอดี้กอด ละอยากเห็นเด..ละอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ √

38 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

39 คนใชในวงเล็บ พบคนดีในวันท่ีสาย จึงตองมีวงเล็บ อรวี สัจจานนท √

40 ด.ช.ปก แปนปก (งาน ส.ป.ช.) เปนเด็กชายท่ีสมองซึมเซา แชม แชมรัมย √

41 เธออยูท่ีไหนหนอ ตรงริมหนาตาง ท่ีเธอเคยนั่งเสมอ แชม แชมรัมย √

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

43 พรุงนี้ก็ลืม อกหักใชไหม ถึงมานั่งซึม ขาววาเขายืม เสถียร ทํามือ √

44 ขอเดินดวยคน เก็บหัวใจท่ีถูกความรักท้ิงขวาง ไมเมือง √

45 มาชาก็เปนท่ีหนึ่ง ถึงพี่มาชาก็เปนท่ีหนึ่งในใจ อรวี สัจจานนท √

46 หลบหนามานอยใจ ทําดีแคไหน หัวใจก็สอบไมผาน ไชยา มิตรชัย √

47 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 ออมแขนวางงาน เปนคนเชยเชย ออมแขนก็เลยยังวางงาน กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

49 คิดถึงรูไหม คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรูหมาย ดวงจันทร สุวรรณี √

50 แฟนเขานี่หวา แฟนเขานี่หวา นึกวาไมใชแฟนใคร แชม แชมรัมย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258086 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 28/05/2558 1 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

2 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

3 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

4 เขาช่ืออะไร เขาช่ืออะไรบอกกันไดไหมคนดี CLASH √

5 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

6 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

7 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

8 มือท่ีไรไออุน จากวันนั้น ท่ีไดเจอกับเขา ฉันก็พอ CLASH √

9 รักเองชํ้าเอง ตั้งแตฉันคุยกับเธอ บอกเลยเขาใจผิด CLASH √

10 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ CLASH √

11 คางคา ไมไหว คาใจมาเรื่อยมานาน พอสักที CLASH √

12 ไฟรัก ไฟทวมใจ ไมเคยไดมอดดับ เธอยังเฝารอ CLASH √

13 ใสรายปายสี คุณเคยใชไหมไมไดดี ทําดีเทาไหร CLASH √

14 เพลงผีเส้ือ ถาในโลกนี้เธอคือดอกไม ฉันก็เหมือน CLASH √

15 ซบท่ีอกฉัน เรื่องท่ีเคยผานมา ตัวฉันไมเคยโกรธ CLASH √

16 เกินคําวารัก ตั้งแตวันท่ีไดเจอเธอ...เทาท่ีจําเธอ CLASH √

17 Thai Girls สาวจีนไปจนอเมริกัน ดูยังไงก็ไมเห็น CLASH √

18 It's Gonna Be Ok ไดโปรดลองฟงฉันสักนอยเธอ CLASH √

19 REBIRTH ทะเยอทะยานใหพอ ยากเย็นเทาไรไมทอ CLASH √

20 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนCLASH : 50 Best Hits TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชอเพลง คาขนตน ชอศลปน
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21 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอท้ิงไปเจอคนใหมๆ CLASH √

22 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ (ละครเธอกับเขาหยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ CLASH;KAL √

23 เจาหญิงนิทรา นั่งมองเธอเนิ่นนาน เห็นตาเธอพริ้มหลับ CLASH √

24 Love Does Exist Love does exist...Love does exist... CLASH √

25 เบาหวาน หวานเกินไปจนใครตอใครรุมตอม CLASH √

26 ละครรักแท บทละครทุกตอน คนรักกันนั้นตอง CLASH √

27 ไออุนรัก แดดจางๆ ท่ีเคยสาดสอง บอกตรงๆ CLASH √

28 เกินกวารัก เธอดุจดาว สองสกาวแสงนวลผอง CLASH √

29 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

30 นางฟาคนเดิม ดอกไมถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด ไมชาก็ CLASH √

31 หยดุฝนก็ไปไมถึง มีคนเปนลานตองหยุดตัวเอง CLASH √

32 หุนกระปอง เดิน บอกใหเดินก็เดิน ก็มันเปนแคหุน CLASH √

33 นางฟา (MY ANGEL) ทําตัวเกเรไมเคยรักดี เงินทองท่ีมี CLASH √

34 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพิ่งเคยเจอะ CLASH √

35 อางวาง เธอคือคนท่ีฟาจงใจกําหนดไว ขีดชีวิต CLASH √

36 ร่ํารอง เธออยูไหน อยากจะรูวาตัวเธออยูไหน CLASH √

37 เพลงรักพันธุ X (ORIGINAL VERSIONรักรักเธอแคไหนใหนายเทานั้น CLASH √

38 ความทรงจําครั้งสุดทาย(The Last Me เหตุผลของการจากลาจากกันและกัน CLASH √

39 สักวันฉันจะไปหาเธอ ในชีวิตเพิ่งเคยหางกันไกลๆ.. CLASH √

40 ซากคน ก็กูก็รองกันเขาไป ผิดถูกไมรูไม CLASH;Retrospect √

41 ทาชน (Crashing) ลูกผูชายไมดีก็ตาย ไมวาลงน้ําหรือวา CLASH √

42 รอ ฉันเปนเพียงเสนทางแหงรักเกา.. CLASH √

43 จะไมรับปาก ไมวาเธอจะเปนของใครมากอน CLASH √

44 ถอนตัว คิดถึงสักเทาไรโทรไปหาก็ไมควร CLASH √

45 รักจริงรักปลอม เธอเปลี่ยนจากรักปลอมเปนรักจริง CLASH √

46 สัจอธิษฐาน หยุดพูดเรื่องรักหยุดซักวัน พูดเรื่อง CLASH √

47 เมืองคนเหล็ก 2004 เมืองๆ นี้กําลังจะเปนเมืองราง CLASH √

48 ปฏิเสธรัก ก็รูมันไมดีท่ีเราทําแอบคุยแอบรัก CLASH √

49 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

50 เพลงสุดทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √
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