
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ที่รอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 วันนี้ที่รอคอย เกิดมาชาตินี้ ดวยศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 วันหนึ่ง วันนี้ [วันนี้ที่รอคอย] วันคืนที่ผานไปนั้น เจ็บปวดเสมอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

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

6 นิรมิต จากปลายพูกันที่แตมเติม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) กอนเคยเชื่อในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

รหัสปก CD G0557003 8 ที่สุดในหัวใจ [นิรมิต] กี่ครั้งที่ฝนดีดี ตองดับตองสูญไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

วันที่วาง 16/1/2557 9 เธอคนเดียว เหมือนไมมีวันเลือนหาย ไมเคย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

รหัสปก DVD G1157010 10 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 ฉันมีหัวใจ [นิรมิต] ฉันยืนอยูตรงนี้ ฉันมีแตความเหงา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

13 ออมแขนที่วางเปลา เพียงลําพังผูเดียว ในราตรีไรดาว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14
จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจํา

สั้น..ฯ)
ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

16 วนาสวาท (ละครวนาลี) ช.ฉันคิดถึงเธอตั้งแตหัวค่ํา
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);หนึ่งธิดา 

โสภณ (หนูนา)
√

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

18 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา

(กอง)
√

3 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

4 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสีมา √

5 ค่ํานี้ ค่ํานี้ฉันจะมีรักให ชรัส เฟองอารมย √

6 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 ที่แลวก็แลวไป ฉันไมแครถึงแมเธอหวั่น เรวัต พุทธินันทน √

รหัสปก CD G0257010 8 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

วันที่วาง 16/1/2557 9 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

10 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

11 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

12 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

13 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

14 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

15 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

16 ใกลกับไกล อยูใกลกันบางก็ดี จะได สุรสีห อิทธิกุล √

17 ดิ้นกันมั้ยลุง ฉันมันวัยชราหกสิบหาเขา เพชร โอสถานุเคราะห √

18 ฟล-ลา-เฟยย เชานั้นฉันมาขึ้นรถ บาราคูดัส √

19 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

20 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

21 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทร สัจจกุล √

22 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

23 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

24 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

25 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

26 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

27 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

28 รายก็รัก ทุกๆครั้งที่เปดดูละคร มีบางตอนที่ Joey boy √

29 ลํายอง แรกเพียงไดพบสบตา เธอถูกใจกวา Buddha Bless √

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

31 เรื่องเล็กของเธอ ขอแคเปนเพียงเรื่องเล็กๆ ในใจเธอก็พอ Golf & Mike √

32 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

33 ไมลืม ที่รัก เธอพอจะรูอะไรบางไหม U.H.T. √

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

35 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

36 น้ํานอย แพไฟ เติมใจเธอดวยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ตาร √

37 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ที่เธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

38 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

39 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

ธงไชย Love Scenes Love Songs 

ธงไชย

รายชื่ออัลบั้มเพลง
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40 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

41 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

42 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

43 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

44 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

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

46 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

47 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

48 ตอบไดไหมวา...ไดไหม ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรัก ดูยากเย็น สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

49 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

50
ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับ

นางมา)
ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

2 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

3 ยิ่งคุยย่ิงเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

4 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันที่เราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

5 เปลือก ฉันเปลี่ยนไดแคเพียงเปลือกแตเมล็ด อพารตเมนทคุณปา √

6 เต็มใจ เธอคงมองวาฉัน หัวใจยังเปนของเขา กุลกรณพัชร โพธิ์ทองนาค (แกม √

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

รหัสปก CD G0557010 8 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

วันที่วาง 16/1/2557 9 อยากจับเธอเปลือย บอกไมถูกฉันไมรูในใจของเธอ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

10 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจที่เธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

11 ในฐานะอะไร บอกตรงๆไมเขาใจ ที่เธอเขามาหาฉัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 ฟงเขาใจแตไมรูสึก รัก คํานี้เธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

13 เจ็บทุกลมหายใจ เนิ่นนานที่สองเราแยกทาง ผานวันที่ Sweet Mullet √

14 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

15 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องที่ผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

16 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทิตยลวงหลอกจันทรา ในความฝน PARADOX √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 เพราะโลกนี้มีเธอ ชีวิตคนชั้นแรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค ภิรมยพร √

2 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

3 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

4 คนในความคิดฮอด จดชื่อคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

5 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

7 คนที่เธอขาดไมได ใชฉันหรือเปลา กินขาวคนเดียวกี่หน ไปไหนคนเดียว เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก CD G0257001 8 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

วันที่วาง 16/1/2557 9 ผาเย็นที่ชื่อวาแฟน ขาดเขินเงินทองอายยังมีนองเปนแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

10 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาชั่วโมงนาที มนตแคน แกนคูน √

11 เชื่อวามี(แตยังหาบเจอ) เชื่อ..นะวามีแตยังบเจอ มั่นใจวามี ตาย อรทัย √

12 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 วางๆอยาลืมคิดถึงกัน คนมีเสนหอยางเธออยูไหนก็ไดแฟน ตั๊กแตน ชลดา √

14 รักเหมือนวันแรกที่รัก ทุกครั้งที่สบตาเธอนั้น เมื่อฉันได เสถียร ทํามือ √

15 อาจเปนคําที่ฉันรอฟง มีอะไรจะบอกใชไหมถึงโทรมาดึก เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

16 ความหมายของคําวารัก ชีวิตแรงงาน สรางฝนคนเดียวจนลา ไมค ภิรมยพร √

17 แด...เราสองคน นองตั้งใจวา เวลาจากวันนี้ไป ศิริพร อําไพพงษ √

18 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

19 ดวยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

20 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ไมชื่นใจเทาเสียงเธอ โทษฐานที่หายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

22 รักนะแมอีหนู จิ๊กโกบานนอก คนไมคอยหลอ เสถียร ทํามือ √

23 มีเราแลวเอาอยู อยาทอนะ มันเล็กนอย มันจิ๊บจอยนะ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

24 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

25 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

26 แด..คนที่อายฮัก คนต้ังใจทิ้งเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

27 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

28 ภูมิคุมกันในวันบมีเจา ผานงาน ผานคน ผานถนน ที่บมีเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

30 มีวันนี้ไดเพราะใจมีเธอ หกลมซมซานในวันหนึ่งวันนั้น เสถียร ทํามือ √

31 จุดนัดหมายของใจที่ไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

32 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

33 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสึกกับอายนี่ละ ที่เปนแบบ ศิริพร อําไพพงษ √

34 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

35 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเปนลูกจาง ตาย อรทัย √

36 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

38 แคเราสองคน ใจที่รักเธอไมเคยนอยลง ยืนยัน เสถียร ทํามือ √

39 ไดสบตาดีกวานั่งคิดถึง รักกัน..ก็ตองยอมไวใจ มีคนพูดไว.. เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

MP3 Grammy Gold ฮักตลอด คิดฮอด
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40 เถียงนาสัญญารัก ฝนตกปรอยปรอยนั่งเหมอใจลอย ไมค ภิรมยพร √

41 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษ √

42 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

43 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

44 มอเตอรไซครับแฟน รูปบหลอพอบดังกระเปาตังคบใหญ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ไมคิดถึงกันจั๊กหนอยเลยนิ สวัสดีจา เหนื่อยไหมจะวันนี้ ไมไดทํา ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยากใหใครมารัก มือวางวาง อยากใหใครมาเดินจูงมือ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

47 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

48 ความฝนกําลังกอสราง หัวใจลวนๆ ที่ทําใหเรามีวันนี้ได ไมค ภิรมยพร √

49 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

50 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทัย √

2 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

3 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

4 ความเหงาที่ตองกาวผาน กอดเขานั่งเหงาซึมเศรามีเงารวมหอง ตาย อรทัย √

5 สาวโรงงานลานเบียร บอยากกลับไปเหงา ในหองเชาคนเดียว ตาย อรทัย √

6 อยาดูแลกันดวยการโกหก อายยังดูแลเหมือนเดิมทุกอยาง ตาย อรทัย √

7 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

รหัสปก CD G0557004 8
ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตอง

ปลอย
อยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

วันที่วาง 16/1/2557 9 ฟาฮองสั่งใจ ฟาเอย..ฟงเสียงฟาฮองโหยน ตาย อรทัย √

รหัสปก DVD G1157006 10 ผูกฝายดวยสายตา ขอผูกแขนอายดวยฝายสายตา ทุกครั้ง ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1
รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟน

ใหมใหมากกว
เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

2 ถาฉันไมใชคนนั้น ขมตาใหนอนใหหลับ กลับคิดถึงเรื่องเรา เปาวลี พรพิมล √

3 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

4 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

5 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

6 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

7 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

รหัสปก CD G0557001 8 ลงเอยกันไหม แหมม พิมานรัมย X

วันที่วาง 16/1/2557 9 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ นิ้วกอย กรรณิการ X

10 ฝากใจไวกับเธอ อารม ชิงชาสวรรค X

11 บอกloveกดlike เบียร คิมหันต X

12 อยาเกงแคใน Facebook มาคอยออนไลน เพราะวาใครบางคน นองจูน สิริพร เอี่ยมมงคล √

13 จุมจิ๋ม(ประยุกต) โนต มหัศจรรย X

14 ขอโสดโสด ซาย หทัยชนก X

15 แฟนเราเขาใจ สเตตัสเห็นทนโท ก็ไมไดโมนะวามีแฟน นองพลอย ฐิตินันท วัฒนกสิวิชช √

16 กั๊ด-อก เอ็มเจย เหมันต X

17 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

18 คําเตือนของแม แมแกสั่งมาตั้งแตไร อารม ชิงชาสวรรค X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

2 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

3 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

4 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนที่คูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

5 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

6 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษ ใจบํารุง √

7 ความรักไมอนุญาต ไมตั้งใจมาทีหลัง พลั้งไปไมระวังไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

รหัสปก CD G0557014 8 เรื่องจริงเรื่องสุดทาย เธอไมรูหรอก เธอหลอกใครไมเกง โดม THE STAR 8 √

วันที่วาง 23/1/2557 9
ไมมีใครใหบอกรัก (V.After 

Valentine's)
จะผานไปกี่วาเลนไทน แตเหมือนขางใน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

10 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

11 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

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

13 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

14
เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.

หงสสะบั
ถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษ ใจบํารุง √

15 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

16 เหนื่อยก็พัก ไมรักก็พอ เดินมาไกลจนรูวามันเหนื่อย พยายาม หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

17 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ที่รอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 ในฐานะอะไร บอกตรงๆไมเขาใจ ที่เธอเขามาหาฉัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19
เหนื่อยไหมหัวใจ (Acoustic 

Version)
เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

20 ถึงเวลาตองเรียนรู ถาฉันไมลืมตาขึ้นมา ก็ไมตองรับรู ทราย ฟาเรนไฮธ √

21 ฟงเขาใจแตไมรูสึก รัก คํานี้เธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

22 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมรูโชคดี หรือเรียกวาโชคราย SO COOL √

ตาย อรทัย 10 เจาชายของชีวิต

รวมพล คนดาวรุง ชุดที่ 2

Bad Valentine 2

หนา 3



23 เจ็บทุกลมหายใจ เนิ่นนานที่สองเราแยกทาง ผานวันที่ Sweet Mullet √

24 อะไรอีก ก็ยอมแลวไง ก็ยอมเปนคนแพ ตองการอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

25 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

26 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

27 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

28 CRY CRY CRY มองฟา เมฆครึ้มสีหมน รักที่รวงหลน ปาลมมี่ √

29 ถาไมฟงจะถามทําไม ยืนยันไปกี่รอยคํา เคยจําไดไหมเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

30 ใจไมราย...ทําไมลง เวลา...ท่ีอยูดวยกัน คําที่ฉันไดยิน ไอซ ศรัณยู √

31 หยุดเลนอะไรแบบนี้สักที ฉันยอมแลว ยอมใหเธออีก แตก็เสียใจ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

32 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว INSTINCT √

33 เหลือเวลาอีกเทาไหร ปลอยมือเธอก็เหมือนฉันทิ้งหัวใจ แตจะ NATURAL SENSE √

34 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

35 ของตาย ฉันจําเปนตองเชื่อเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

36 คําวารักของเราตางกัน คงเปนเพราะฉันฝนถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

3 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

4 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

5 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

7 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รหัสปก CD G0257002 8 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

วันที่วาง 23/1/2557 9 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

10 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง ศิริพร อําไพพงษ √

11 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

13 สามคําจากใจ มีคําสามคําที่เก็บซอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

15 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

16 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักที่รูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

17 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

18 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

19 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

20 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

21 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

22 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

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

24 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย √

25 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

26 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

27 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

28 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

29 ลืมเจียมหัวใจ ลืม..ลืมเจียมหัวใจเมื่อไดสบตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

30 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

31 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

32 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

33 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 กําแพงปริญญา สาวม.หก สอบตกวิชาความรัก สอแวว ตาย อรทัย √

35 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

36 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

37 หวง หวง หวงนะพี่หวงรูหรือเปลา สวย บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

38 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

39 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ตาย อรทัย √

41 ขอรักขางเดียว แนบคําวารักไวดวยใชไหม สายตาที่ ไมค ภิรมยพร √

42 หนีแมมาแพรัก เมื่อกินน้ําตาจึงรูคาของคําเตือนแม ศิริพร อําไพพงษ √

43 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

44 รถไฟสายน้ําตา เสียงหวูดรถไฟบาดใจนองใหตองเศรา ตาย อรทัย √

45 น้ําตาลูกผูชาย ผูชายอยางอายฮองไหก็เปน ไมค ภิรมยพร √

46 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

47 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

48 รอพี่ที่นครพนม สายลมพัดสาเมื่อคราหนาหนาว ตาย อรทัย √

49 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

50 ขอบใจที่หาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

MP3 GRAMMY GOLD ลูกทุงกีตาร

หวาน.

หนา 4



TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

2 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซํ้าหนา ตั๊กแตน ชลดา √

4
ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทํา

ใจของคนถูกทิ้
เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

5 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนี้มากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทัย √

7 อยากกอดผูชายคนนั้นจังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0557007 8 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

วันที่วาง 23/1/2557 9 แตวา..เมื่อไหรละ หนังสักเรื่องก็ไมเคยไดดู เห็นพูออยู ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1157012 10 หัวหนาแกงคสาวเสื้อดํา ยังเทียวทางสายเกา ที่มีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

11 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

12 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

13 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

14 เรื่องชิว ชิว นองบอยากมีปากมีเสียงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

15 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

16 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 Too Much So Much Very Much จากเปนคนที่เคยเฉยชา ผานคืนผานวัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

3 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

4
มากกวารัก (ภาพยนตรเการักที่

เกาหลีฯ)
กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

5 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

6 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

7 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา MR.TEAM √

รหัสปก CD G0257014 8 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินส √

วันที่วาง 23/1/2557 9 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเปนอยู DA endorphine √

10 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

11 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ ใหม เจริญปุระ √

12 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

13 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

14 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

15 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน KATIE PACIFIC √

17 กอดตัวเอง รักเธอ รักเธอ ก็ยังหายใจเปนเธอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

18 กลองความทรงจํา เชาวันอาทิตยไดนอนตื่นสาย พักใจ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

19 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

20 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง พีท The Star √

21 Falling ไมเคยมีใคร ที่ทําใหใจฉันเตนรัว คณิณ พรู √

22 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ นู มนตทิพย ลิปสุนทร √

23 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชูศรี √

24 สิบคําถาม อยาถามใครๆ เลยวาฉันเปนแบบไหน ไบรโอนี่ √

25 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะช้ํา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

26 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

28 เพราะเธอ (ละครมายาตวัน) แสง..แสงดวงตะวัน เริ่มจะสองฟา POTATO √

29 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

30 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

31
จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจํา

สั้น..ฯ)
ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

32 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

33 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน KATIE PACIFIC √

34 ฉันยังเหมือนเดิม ไมรูทําไม ฉันจึงไดพบเธอ แมเพียงแรกเจอ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

35 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก วินัย สุขแสวง (DJ.เจแหมม) √

36 การดใบหนึ่ง เธอคงสับสน และคงแปลกใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

37 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

38 หนึ่งวันที่ยาวนาน นั่งคิดถึงวันที่เลยมา ค่ําคืนที่มีแตเรา Soul_da √

39 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

40 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

41 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง ดนุเชษฐ วิสัยจร √

42 หากันจนเจอ สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือน
ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย นว

พันธ(กบ)
√

43 ชัดเจน ปดตา แตยังคงไดยิน ปดหูก็ยังไดกลิ่น ติ๊ก ชิโร;นิโคล เทริโอ √

44 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

45 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

46 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

47 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

MP3 Loving You Too Much
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48
เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจ

แหงขุนเขา)
เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

49 สองคนกําลังดี ถาจะทําอะไรใหเปนชิ้น ทําอะไรใหดี ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

50 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

51 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที BODYSLAM √

52 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

53 อยาโกรธนาน ฉันรูฉันทําไมดี ฉันรูฉันเองที่ผิด ที Jetset'er √

54
ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหง

ขุนเขา)
สายตาที่มองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

55 ถาไมฟงจะถามทําไม ยืนยันไปกี่รอยคํา เคยจําไดไหมเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

56 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

57 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

58 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

59 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

60 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

61 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

62 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

63 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก
ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี);คิว สุวีระ บุญ

รอด
√

64 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากที่เรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

65 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

66 ความเดิมตอนที่แลว ความเดิมตอนที่แลวจําไดเราเคยรักกัน ZA ZA √

67 ฉันจะจําเธอแบบนี้ พรุงนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาไดพาเธอไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

68
กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.

เกมรายฯ)
ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

69 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร KATIE PACIFIC √

70 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

71 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว โอง ณัชชา โจชูศรี √

72 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ที่คนทั่วๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

73 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

74 พรสวรรค ถาจะมีคนไหนทําใหฉันยิ้มไดเสมอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

75 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

76 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

77 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

78 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา KATIE PACIFIC √

79 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

80 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ที่เธอใหฉัน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

81 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว หนึ่ง ETC √

82 Almost Love เหมือนวาฉันคิดอะไรเธอเขาใจ Ploy Chava √

83 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ZA ZA √

84 ที่รักของใครสักคน คําวารักในโลกใบนี้มีนอยไปไหม เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

85 หนึ่งคําถามสองคําตอบ บางทีความรักไมใชแครูสึก ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

86 ความทรงจําของ...คนชั่วคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

87
อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอย

มาร)
เธอไมใชคนที่ฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

88 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น สุภาภรณ ชูชาติไทย √

89 แบบไหนที่เธอรัก จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

90 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร อานนท สายแสงจันทร √

91 จะรักกันนานเทาไหร_I love you บอกวารักกันอยูอยางนี้ PETER CORP DYRENDAL √

92 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

93 บางสิ่งที่เปลี่ยนไป ทุกทุกเชา เมื่อแสงเริ่มสองฟา KATIE PACIFIC √

94 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต แนน สาธิดา พรหมพิริยะ √

95 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

96 หามทิ้ง (Bossanova Version) เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทัน ไอฉันยังไงก็ได โอง ณัชชา โจชูศรี √

97 อยูตอไดหรือเปลา เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม ปาลมมี่ √

98 ฤดูความรักผลิ (Spring) ครั้งแรก ยังไมรูจัก แลวเกิดกลายเปน ลุลา √

99 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา DA endorphine √

100 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ดนตรี...เพื่อชีวิต คือแสงไฟสลัว ในคืนที่ใจไมเจอจุดหมาย Big Ass √

2 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

3 ฉันรองไหเปนหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว ทิ้งฉันไวที่ตรงนี้ COCKTAIL √

4 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

5 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตที่มันไมมี หลักประกันอะไร
ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;

เจนิส
√

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

รหัสปก CD G0257007 7 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

วันที่วาง 23/1/2557 8 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

9 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจับมือกับเธอ
มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณัฏฐ

พงษ ชาติพงศ
√

10 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เคาทิ้ง ธนชัย อุชชิน √

11 คนเดินดิน อดีตเธอนั้นสําคัญเพียงใด กับใครคนไหน โดม THE STAR 8 √

12 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ HUM √

MP3 ลูกทุงอีสาน...หวานใจ 2
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13 Whatever Whenever อีกกี่ปตอจากนี้ ฉันจะดูแลเธอเรื่อยไป
กิตติ เชี่ยววงศกุล (เกลือ);ชินวุฒ อินทรคู

สิน (ชิน)
√

14 ปลอย ปลอย ปลอยใหหัวใจ ลืมวันที่เศราใจ ปาลมมี่ √

15 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม √

17 ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว มีอยูแลว แตก็ไมเห็นเคยใสใจ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

18 ฝนไมเคยหลับ ทองทะเลมืดมิด ฉันยังลอยเรือไป SO COOL √

19 เรา บนโลกแหงความจริง ทุกสิ่งชางวุนวาย Big Ass;BODYSLAM √

20 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

21 ฝนไปเถอะ หลายหลายครั้งที่เธอจริงจังและยอม บอย Peacemaker √

22 เริ่มใหม เพิ่งโดนเขาทิ้งไป อากาศเลยไมสดใส ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

23 สุขใจ ทําใจใหมันสนุก ยิ้มแยมตลอดไป เสก,หนุย,ปู,โต,โจ,กอง √

24 Tears and Travel อยากจะลืมใครสักคน ในวันที่ฝนน้ําตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

25 ผจญภัย มองดวงตะวันก็เปนใจ มองดูฟาก็เปนใจ Mrs.Slave √

26 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

27 สบายมาก ไมใชเศรษฐีเลยมีไมเทาไร คนที่รัก Buddha Bless √

28
Chill(ภ.Choice The Movie คูซี้ดี

แตฝน)
ยังไงไมรูเราชิวกอน นิ่งนอนใจ เวย ไทเทเนี่ยม;BANKK CA$H √

29 ใจถึงก็ถึงใจ (โฆษณา BIRDY) เช็ดน้ําตาเช็ดเหงื่อ ลุกขึ้นยืนซะที พั้นช √

30 ของขวัญที่ไมเคยคิดฝน ฉันเคยคิดวาชีวิตของฉัน มันดีพรอม INSTINCT √

31 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

32 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 กอดฉันไว (ภาพยนตรสามชุก) ลืมไปไดเลย เรื่องที่เคยผานมา ใหแลวไป PARADOX √

34 ไมทอ ใจที่อางวาง แบกความหวังเปยมลน พลพล √

35 เสนทางนี้ หากความรักเปนดังเสนทางสายหนึ่ง วรรธนา วีรยวรรธน √

36 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

37 กระเปาของวันพรุงนี้ เก็บวันคืนกับความฝนที่เฝาคอย Calories Blah Blah √

38 อยา อยู อยาง อยาก ฉันตอเรือดวยหัวใจ เตรียมพรอม P2WARSHIP √

39 ทางออก อยูบนหนทางที่พรุงนี้ยังอีกไกล ฝนที่ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

40 กาวไป เคยลองถามใจบางรึเปลา...วาชีวิต Jetset'er √

41 ทําดีไดดี หากเราคิดอะไร ซักอยาง
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา

(กอง)
√

42 My Colorful Day กอนนั้นฉันเคยมองคําวารักไวเปน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

43 ความมืดสีขาว (OST.ซีรี่ย ARROW) โลกนี้อาจสวยในสายตา แตเบื้องหลัง GETSUNOVA √

44 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

45 สูสุดใจ แผนดินถ่ินฐานบานเกิด พวกเราพี่นอง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

46 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

47 ในวันที่ไกลจุดหมาย คงจะไกลถาไมมีใคร ทําใหการเดินทาง NO MORE TEAR √

48 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

49 ทางที่เลือก ไดฟงถอยคําที่คนพูดกัน วาในชีวิต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

50 Brighter Day อาจยังไมลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR;Golf √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

2 เจาหญิงในฝน หางกันเพียงลมหายใจ แตมันก็ดูเหมือนไกล ตั้ม THE STAR √

3 สบายดีรึเปลา? สบายดีหรือเปลา ฉันน้ันแคอยากจะรู ตั้ม THE STAR √

4 อยากเดินตากฝน ฉันเดินมาหลบฝน ที่มันตกอยูในตอนนี้ ตั้ม THE STAR √

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

6 SORRY Oh my baby เธอไดยินไหม อยากใหรู ตั้ม THE STAR √

7 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว ตั้ม THE STAR √

รหัสปก CD ET0556006 8 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา ตั้ม THE STAR √

วันที่วาง 23/1/2557 9 บอกวาอยานารัก บอกไวกอนใหรูกันไป อยากจะบอกเอาไวให ตั้ม THE STAR √

รหัสปก DVD ET1156012 10 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก ตั้ม THE STAR √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ใหม เจริญปุระ √

2 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);คริสตินา อากี

ลาร
√

3 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลม
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);มาชา วัฒน

พานิช
√

4 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณ
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ศรัณยา 

สงเสริมสวัสดิ์
√

5 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม เกือบจมน้ําตา
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสาวลักษณ 

ลีละบุตร(แอม)
√

รหัสปก CD G0557025 6 เพลงนั้น เพลงแผวเบาแววมา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

วันที่วาง 30/1/2557 7 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 รักเธอที่สุด มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

ตั้ม วราวุธ สบายดีหรือเปลา?

ธงไชย ขนนกกับดอกไม 

Feather&Flower
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(ORIGINAL)

ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);คริสตินา อากี

ลาร;มาชา วัฒนพานิช
√

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

2 ใจรัก เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจานกโผบิน Calories Blah Blah X

3 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

4 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว นิโคล เทริโอ √

5 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง AB NORMAL √

6 ไมใชกอนหิน ฉันรู รักนี้มันเสี่ยง เมื่อฉันเปนเพียง ลุลา √

7 อยาบอกใหใครรู อยาบอกใหใครรู วาเรารูสึกตอกัน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

8 อยากกอด ยิ่งเธอวาเธอคิดถึง ฉันก็ยิ่งจะคิดถึง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

รหัสปก CD G0557013 9 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน
พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ);อั๋น เอกวีร

 ศรีสรรพกิจ
√

วันที่วาง 30/1/2557 10 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป วง JZJ √

11 เก็บใจเธอไว ปวยการจะหวนคืน ใหเปนเหมือนที่ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 เมื่อไมมีเธอ(ในวันที่ฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร แดน อภิเชษฐ พัจนสุนทร √

13 เปลี่ยนกันไหม ความเดียวดายเปนไง จะเคยเจอหรือยัง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

14 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

15 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

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

17 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก Bright √

18 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ Calories Blah Blah √

19 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

20 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย POTATO √

21 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ เตชินท ชยุติ √

22 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี นัท มีเรีย X

23 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ KATIE PACIFIC √

24 รักนิรันดร ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว วรรธนา วีรยวรรธน X

25 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

26 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

27 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

28 ความทรงจํา ภาพของฉันและเธอ ทุกสิ่งที่เธอใหฉัน เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

29 ดอกไมกับแจกัน (Acostic style) ดอกไมที่เห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

30 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วาตอนนี้ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

31 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

32 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

33 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ลุลา X

34 ก็พอ (ละครแววมยุรา) เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง KATIE PACIFIC √

35 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

36 ถาหากไมรัก สายตาที่มองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

37 ตองโทษดาว... ความจริงที่ฉันตองการเก็บไว มันทําให เตชินท ชยุติ √

38 เวลากับคนสองคน วันเวลาไดนําพาทุกอยาง ปราโมทย วิเลปะนะ √

39 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟา ไดโปรดหาใครสักคน KAL √

40 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย สิริพร ศรียานนท √

41 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

42 ความคิดถึงหามกันไมได เธอคงเหนื่อยใจ เมื่อรับสายกัน สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

43 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

44 โอใจเอย (ละครบาดาลใจ) เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

45 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา แนน อุมาพร สุขชัย √

46 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

47 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราตรี วง Endorphine √

48 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา ทราย ฟาเรนไฮธ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

2 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

3 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

4 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 คนเหงาที่ไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝนดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

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

7 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ปองกูล สืบซึ้ง

(ปอป);วาน ธนกฤต พานิชวิทย
√

รหัสปก CD G0557016 8 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อนุชิต สพันธุพงษ (โอ);บอม KPN √

วันที่วาง 30/1/2557 9 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

When I'm in love 2
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TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณ
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ศรัณยา 

สงเสริมสวัสดิ์
√

2 คงเดิม กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 รักนิรันดร ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

4 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

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

6 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

รหัสปก CD G0257008 7 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา คริสตินา อากีลาร √

วันที่วาง 30/1/2557 8 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

9 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

10 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

11 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

12 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

13 เสียงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 คนที่รูใจ ใครจะมองเธอวาไง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

15 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน
มาลีวัลย เจมีนา;ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว

(ปน)
√

16 อารมณดี อารมณดีเพราะมีความสุข สามารถ พยัคฆอรุณ √

17 แรกนัด วันทั้งวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

18 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทิดา แกวบัวสาย √

19 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

20 คนพิเศษ ที่ทําใหตื่นไดแตเชา และอารมณดี นัท มีเรีย √

21
คําสัญญาจากฟากฟา [รอยรักรอย

อดีต]
อยากใหดาวบนฟา ตอบลงมาไดไหม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

22 ไมเสียใจที่รักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

23 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

24 ฟากฟาทะเลฝน ก็อาจเปนลมที่พัดมาจากทะเล มิคกี้ √

25 เสียงจากหัวใจ ไดยินไหม ไดยินไหม มาลีวัลย เจมีนา √

26 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา

(กอง)
√

27 คนคนนี้ เธอมาลาจากกันวันนี้ ฉันเขาใจไดดี พลพล √

28 รูไหม (วาฉันคิดถึง) รูไหมวาใจมันหวิว เมื่อตอนที่เธอบอกลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 คนเดียวในหัวใจ ไมเคยมีวันใดใด เวลาใด ที่เธอไป ใหม เจริญปุระ √

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

31 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

32 อยากอยูตรงนี้ จะมองฟาสักกี่ครั้ง ฟายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

34 วันนี้มีแตเธอ กับชีวิตทุกวันที่มันพนผาน ศักดา พัทธสีมา √

35 อยากใหฉันยืนอยูขางเธอบางไหม ฉันเห็นเธอสับสน กับบางคนที่ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

36 รักไมมีคําตอบ ฉันรูวารักครั้งนี้ยังทําใหเราของใจ เชษฐา ยารสเอก √

37 ชัดเจน ปดตา แตยังคงไดยิน ปดหูก็ยังไดกลิ่น ติ๊ก ชิโร;นิโคล เทริโอ √

38 โปรดจงตัดสินใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก ทูน หิรัญทรัพย X

39 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

40 แคอยากจะบอก เธอแครับฟง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรด √

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

42 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

43 คือรัก บอกไดไหมรักแลวทําไมตองเปนทุกข
ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน);ธิติมา ประ

ทุมทิพย(แอน)
√

44 รัก..โลกาภิวัตน ก็ยังรักคน ๆ หนึ่ง และก็ยังซึ้ง โลกเบี้ยว √

45 ดาวกับเม็ดทราย เธอคือดาวที่สวยงาม สุกสกาวแสนไกล ลีโอ พุฒ √

46 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ที่เคยมีใจ ถึงคนที่เคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

47 รักยิ่งใหญจากชายคนหนึ่ง ฉันขาดเธอ ชีวิตฉันคงวางเปลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

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

49 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป
เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธ

สีมา
√

50 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

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

2 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

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

4 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

5
หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวม

พลคนลูกทุง
บานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

6
โสน-สะเดา (ละครสายฟากับ

สมหวัง)
ช.แมดอกโสนบานเชา ญ.พอดอกสะเดา ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน);เปาวลี พรพิมล X

รหัสปก CD G0557006 7 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ;กลวย แสตมป √

วันที่วาง 30/1/2557 8 ความเหงาบอกใหเราใกลกัน บอกไดไหม แอบคิดถึงใคร พักนี้ดูเหงาๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

รหัสปก DVD G1157011 9 พี่บาวอยาเอิด ฮัลโหล..รูไหมมีใครคิดถึง เปนหวงนะ รัชนก ศรีโลพันธุ;โกไข √
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10 เด๋ียวโทรกลับ เด๋ียวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ โกไข;นายสน √

11 คนบานเอง โอเอย...ชะชิไช ชะชิไช คนบานเอง
จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตั๊กแตน 

ชลดา
√

12
คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (ล.

สะใภไรฯ)
ญ.ผูชายอิหยัง เสาะหาสาระบได

ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ;เอิ้นขวัญ 

วรัญญา
√

13 ตมยําลําซิ่ง (ละครตมยําลําซิ่ง) เดอ นาง เดอ เดอ นาง เดอ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ);อารยา เอ ฮารเกต √

14 ผูสาวมักเวาผูบาวขี้คุย อายศรๆสิฟาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

15 ขอหอมกอนแตง นานนับป ที่พี่หนี จากบานมา คิดเห็น มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

16
ฝากดินกลิ่นดาว (ละครฝากดินกลิ่น

ดาว)
ญ.ขอจูบลาดินถ่ินนี้ ญาญาญิ๋ง;อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

2 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

3 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

4 ทําไม เปนอะไร มันเปนอะไร เธอเปนใคร จิรศักดิ์ ปานพุม √

5 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสุข จิรศักดิ์ ปานพุม √

6 สุนทรีย สุนทรีย ไปอยูที่ไหน ก็ไมเปนไรหรอก จิรศักดิ์ ปานพุม √

7 ไมลองไมรู เห็นคนวาเธอแสบ คบไปแลวจะเสี่ยง จิรศักดิ์ ปานพุม √

รหัสปก CD G0557005 8 ซากคน ธรรมดาคนที่รักกัน เขาถึงจะมาถามไถ จิรศักดิ์ ปานพุม √

วันที่วาง 30/1/2557 9 มุมมืด เขาและเธออยูตรงนั้น เขาและเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 ฉันเสียเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุม √

11 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม √

12 ผิดดวยหรือ (ละครนิมิตมาร) ช.ตลอดชีวิต ฉันรูดี วาไมเคยเปน จิรศักดิ์ ปานพุม;นิโคล เทริโอ √

13 ชีวิตที่ไมมีเธอ เรื่องจริงหรือเปลา ที่เราเลิกกัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 ถาเธอตองการ ถึงแมเจ็บช้ํา ถึงแมรอนรน จิรศักดิ์ ปานพุม √

15 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

16 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน จิรศักดิ์ ปานพุม √

17 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

18 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

19 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

20 ทุกอยางเพื่อเธอ (ละครคดีเด็ดฯ) แมตองลําบากเทาไหร ฉันยังเต็มใจรับมา จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 สัตวเลื้อยคลาน ใครบอกใหเขาเปนคนดี..ใครอบรมเขามาเปนป ZEAL;จิรศักดิ์ ปานพุม √

22
นางสิงหสะบัดชอ (ล.นางสิงห

สะบัดชอ)
คนมันบา อํานาจบาทใหญ เอาแตได จิรศักดิ์ ปานพุม √

23 ราตรีสวัสดิ์ รวมความวาเธอจําเปนตองไป ตามใจละกัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

24 หนักเขาไว (Fight-to') เกิดเปนคนมันตองทนๆ เขาไว จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 บอนแตก รีบไปเขาบอน Yeah Yeah Yeah Yeah จิรศักดิ์ ปานพุม √

26 ยังนอยไป เธอทําใหฉันอยากจะรองเพลงทั้งวัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

28 ที่สุด ถามตัวเองวาไมมีเธออยูไดไหม จิรศักดิ์ ปานพุม √

29 ดีเกินไป(อีกแลว) ยอมแลวเธอ ยอมแลวเธอ ยอมฉันยอม จิรศักดิ์ ปานพุม √

30 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 เพื่อเธอคนเดียว คนมีชีวิตที่มืดมน คนอยางฉันแคคน จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 คําเดียว ปากคนอยางฉัน กับคําหวานหวาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

2 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

3 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

4 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

5 ความทรงจําของ...คนชั่วคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

6 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

7 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

รหัสปก CD G0557026 8 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

วันที่วาง 30/1/2557 9 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ที่ฉันไดฟง Soul_da √

10 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน
คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงควิทย เต

ชะธนะวัฒน
√

11 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

12 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

13 สองคนกําลังดี ถาจะทําอะไรใหเปนชิ้น ทําอะไรใหดี ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไมยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลุลา √

15 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

16
ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับ

นางมา)
ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

17 อยากใหรู...(คิดถึงเธอขนาดไหน) กอดตัวเองในคืนที่ลมหนาวมา เพิ่งจะรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

18 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ที่คนทั่วๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

19 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

20 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

21 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

แมว จิระศักดิ์ BEST OF CATAROCK

Big Hurt:Big Hug:Big Heart
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22 คืนที่หนึ่ง แคสองเราไดสบสายตา ก็เขาใจวา ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

23 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ สุภาภรณ ชูชาติไทย √

24 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ KATIE PACIFIC √

25 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

26 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

27 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

28 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

29 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ DA endorphine √

30 มีแตคิดถึง เหมอมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

31
ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอม

หยิ่ง)
ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

32 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตที่มันไมมี หลักประกันอะไร
ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;

เจนิส
√

33 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก
ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี);คิว สุวีระ บุญ

รอด
√

34 Cupid ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

35 Wish จากวันละนอย ที่เวลาไดกลายเปน มิ้น สวรรยา แกวมีชัย X

36 Event รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยูจริง รักที่ Season Five √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก Music Box √

2
สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอว

เบอรี่)
เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง Music Box √

3 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย Music Box √

4 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยที่มีให Music Box √

5 เรื่องจริงในหัวใจ (ล.มารกามเทพ) ปลอยใหเวลาผานไป โดยไมเคยรู Music Box √

6 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี Music Box √

7 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร Music Box √

รหัสปก CD G0557023 8 คําวารักของเราตางกัน คงเปนเพราะฉันฝนถึงเธอเมื่อคืน Music Box √

วันที่วาง 30/1/2557 9 เหนื่อยก็พัก ไมรักก็พอ เดินมาไกลจนรูวามันเหนื่อย พยายาม Music Box √

10 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ Music Box √

11 ตามสบาย ไมจําเปนตองเพิ่มเติม สักนิดเดียว Music Box √

12 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ Music Box √

13 รออะไร เวลานาทีไมรอใคร สายน้ําไมไหล Music Box √

14 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู Music Box √

15 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให Music Box √

16 มนุษยลองหน อยูที่ไหนละความรัก อยูที่ไหนละคํา Music Box √

17 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Music Box √

18 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก Music Box √

19 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด Music Box √

20 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด Music Box √

21 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง Music Box √

22 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน Music Box √

23 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ที่รอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน Music Box √

24 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน Music Box √

25 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันที่เราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ Music Box √

26 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี Music Box √

27 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Music Box √

28 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน Music Box √

29 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย Music Box √

30 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา Music Box √

31 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ทั้งที่เคย Music Box √

32 เผลอใจ (ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมรูจริงๆไมเคยคิดมากอน Music Box √

33 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง Music Box √

34 อยาโกรธนาน ฉันรูฉันทําไมดี ฉันรูฉันเองที่ผิด Music Box √

35 คนแรกที่รัก (ล.ทองเนื้อเกา) คนแรกที่รัก ตั้งแตเมื่อลืมตา ไมวา Music Box √

36 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา Music Box √

37 รักแทในใจเธอ กี่เดือน..กี่ป..ที่ใชเวลารวมกัน Music Box √

38 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน Music Box √

39 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Music Box √

40 หนึ่งคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง Music Box √

41
อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษ

จุฑาเทพ
โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเย่ือใย Music Box √

42 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง Music Box √

43
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Music Box √

44 ยอม (ละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ) ยอม ฉันยอมไปจากเธอแลว ดวยความเต็มใจ Music Box √

45
ฉันรักเธอที่เปนแบบนี้ (ล.

สุภาพบุรุษจุฑา
ไมวาเธอเปนใคร ใจฉันยังรักเธอ Music Box √

46 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร Music Box √

47 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก Music Box √

48 หนาสวย ใจเสีย (ล.ทองเนื้อเกา) จุดจบเธอคงจะไปไมสวย ถาหากเธอยัง Music Box √

MUSIC BOX Missing You (BOX SET)

หนา 11



TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3
รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮัก

เหลือเกิน
หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

4 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

5 ไมชื่นใจเทาเสียงเธอ โทษฐานที่หายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

7 บอกเมื่อไหรเสียใจเทากัน ถาอยากไปเต็มที่ บอกกันดีดีก็ได จั๊กจั่น วันวิสา √

รหัสปก CD G0557024 8 อาจขาดใจตาย เธอใชคําวามาทําไม ถามไถเมื่อเจอ เสถียร ทํามือ √

วันที่วาง 30/1/2557 9 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 รอสายคนใจดํา (Remix) ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

11 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

12 ทองคําวาทําใจ มือถือก็มีเบอรที่เมมไวก็อยู แตรัก ตาย อรทัย √

13 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 กําลังใจที่เธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

15 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

16 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

17 เชื่อใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

18 ขอบคุณเธอที่ใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

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

2 ระวัง...คนกําลังเหงา ยิ้มไดทุกครั้งที่เธอ แกลงแหยหยอด บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

3 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

4 เลนของสูง (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

6
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

7 ปาฏิหาริย (POP Version) ปาฏิหาริยที่บนฟากฟา ปรากฎตอเธอ
หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา);แกงสม THE 

STAR

รหัสปก CD G0557012 8 หนึ่งคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

วันที่วาง 30/1/2557 9 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก ตั้ม THE STAR √

11 สองใจรวมกัน (ละครฟากระจางดาว) ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน
เอก Season 5;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ 

ROSE
√

12 ตามสบาย ไมจําเปนตองเพิ่มเติม สักนิดเดียว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

13 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตที่มันไมมี หลักประกันอะไร
ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;

เจนิส
√

14 ที่สุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

15
เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพร

พรหมอลเวง)
จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

16 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

17 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

18
สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอว

เบอรี่)
เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

19 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ เจมส จิรายุ √

20 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยที่มีให Jetset'er √

21 มีฟา มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตคิดถึง+อยาทําใหฟาผิดหวัง)
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA 

endorphine
√

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

23 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

24 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

25 ขอตายในออมกอดเธอ อยาปลอยมือฉัน ไดโปรดอยาไปรักใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

26 รักฉันเทาที่เธอจะรักได ไมเปนไร ถาเธอไมลืมใครบางคน พลพล √

27 เพราะเธอ (ละครมายาตวัน) แสง..แสงดวงตะวัน เริ่มจะสองฟา POTATO √

28 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

29 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

30 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

2 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

3 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

5 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

6 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

7 ไมอยากใหความเหงามาแทนที่เธอ ทองฟาดูสวยนอยกวาเมื่อวาน อะไรที่ทํา เปาวลี พรพิมล √

รหัสปก CD G0257003 8 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

วันที่วาง 30/1/2557 9 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

ลูกทุงหัวใจสะเดิด

When We Love

MP3 GRAMMY GOLD เหตุผลของคน

...เหงา
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10 เหงาบางไหมเมื่อไกลกัน เมฆเปลี่ยนรูปไปทุกนาที ฟาเปลี่ยนสี จั๊กจั่น วันวิสา √

11 อยูหางอยางเราเหงาจัง แมรักแคไหน ก็เทียบไมไดเสี้ยว ไมเมือง √

12 อยูที่ไหนก็เหงาได จากตรงนี้ที่เคยเห็นวามีเธออยูทุกวัน เสถียร ทํามือ √

13 ไมใชแคเขาที่เหงาเปน ไมใชแคเขาที่เหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

14 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

15 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

18 อยาเสี่ยงกับคนเหงา มายิ้มใหกันทุกวันทุกวันหมายความวาไง แสน (นากา);เดวิด อินธี √

19 ดวยแรงเหงา หากเด็ดดาวดื่นดวงไดโดยงายดาย ไมเมือง √

20 เพลงรอที่พุมเรียง หัวใจยังจํา ถอยคํา หนุมเมืองชุมพร รัชนก ศรีโลพันธุ √

21 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 เบอรโทรคนเหงา เธอไดยินบางไหม เสียงหัวใจของใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

23 คนเหงา...สาวโรงงาน ชุดโรงงานสีเทา ที่เธอเคยใสทุกเชา เสถียร ทํามือ √

24 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

25 คนเหงาที่แอบงอน คนอยูบนฟา คงสั่งมาใหเราเดินเดี่ยว รัชนก ศรีโลพันธุ √

26 แสงเดือนถามขาวแสงดาวนําทาง ฝากแสงเดือนถามขาว ฝากแสงดาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 แสงจันทรบานเขา คนเหงาบานไกล เดินทางแรมรอน จากแกงเห็ดขอน เสถียร ทํามือ √

28 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ที่เปยก ตั๊กแตน ชลดา √

29 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

30 อกหักดีกวาเหงา อกเคยช้ํามากอน กอนจะพบเจอกัน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

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

32 ชวยพูดคําที่ฉันอยากไดยิน คําที่ฉันหวังทุกวันวาเธอจะพูดมา เปาวลี พรพิมล √

33 สายน้ําไมไหลกลับ คืนก็เลยผาน วันก็เลยผาน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

34 ชวยไลเหงาไปที งานเขาตีสี่ ตื่นทําหนาที่คิดถึง วันๆ จั๊กจั่น วันวิสา √

35 พรุงนี้คอยเหงา เติมความสุขใหใจของเรา พรุงนี้คอย เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

36 เพิ่งรูวาเหงา ไมเคยรูวาความเหงาโดดเดี่ยว ไมเมือง √

37 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

39 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟา ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

40 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

41 อยากมานั่งคุยกันหนอยไหม กอนดวงอาทิตยจะลา กอนฟาจะเติม รัชนก ศรีโลพันธุ √

42
เธอคือความหมายของความคิดถึง 

(ล.สายฟาฯ)
เคยอยูกับทองฟาที่วางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

43 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเปนดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง √

44 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 คนที่ใจฝนวาใช เมื่อไหรจะมา คบกับความเหงามาหลายปดีดัก ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวาเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

48 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

49 น้ําตาฟา เขาบอกวาฟารองไหออกมาเปนน้ําฝน ไมเมือง √

50 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √
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