
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนบานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

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

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

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

6 ขอบคุณเธอท่ีใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

รหัสปก CD G0257054 7 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ;กลวย แสตมป √

วันท่ีวาง 06/06/2557 8 สุดทายก็ตองรักกัน (ล.สายฟากับสมห เรื่องงายๆอยางนี้ทําไมไมรู อยูใกลๆ เปาวลี พรพิมล;ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน) √

9 รักกันสองวัน ช.วันท่ีฝนตก หนาเธอก็ตกใสใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);รัชนก ศรีโลพนั √

10 ขอหอมกอนแตง นานนับป ท่ีพี่หนี จากบานมา คิดเห็น มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 พอปานกัน ช.ปากขึ้นสิหนีสิหนีจมขึ้นละสิหนีสิหนี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

12 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

13 หนุมรถไถ-สาวไรออย ช.หัวใจไอหนุมรถไถ พี่จอดเอาไว ไมค ภิรมยพร;หนิม คนึงพิมพ √

14 คนท่ีรอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ บิว พงคพิพัฒน คงนาค;เอิรน สุรัตนติกานต พ √

15 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เสถียร ทํามือ;ตั๊กแตน ชลดา √

16 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด ภู ศรีวิไล;มด อุบลมณี √

17 ฮักนองคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ ออนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตาย อรทัย √

18 พอปานกัน ช.ปากขึ้นสิหนีสิหนีจมขึ้นละสิหนีสิหนี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

19 ลืมเขาเถิดหัวใจ ละมีทางเดยีวท่ีทําได นั่นกะคือทําใจ มด อุบลมณี;กานตอง ทุงเงิน √

20 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 ปญหาสวนเรา ญ.ดึกๆทีไรก็นอนไมหลับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);เอิรน สุรัตนตกิ √

22 พี่บาวอยาเอิด ฮัลโหล..รูไหมมีใครคิดถึง เปนหวงนะ รัชนก ศรีโลพันธุ;โกไข √

23 เรื่องของคนปนกับหมา โกจําไดไหม แฟนผมแคผิวขาวๆ โกไข;นายสน √

24 ไมอยากครับผม ญ.หวัดดีจาพอรูปหลอ ช.ดีครับผม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);อาภาพร นครส √

25 คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (ล.สะใภไญ.ผูชายอิหยัง เสาะหาสาระบได ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ;เอิ้นขวญั วรญั √

26 คิดฮอด คลายจันทราท่ีอับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

27 โสน-สะเดา (ละครสายฟากับสมหวัง) ช.แมดอกโสนบานเชา ญ.พอดอกสะเดา ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน);เปาวลี พรพิมล X

28 คนบานเอง โอเอย...ชะชิไช ชะชิไช คนบานเอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตั๊กแตน ชลดา √

29 โทรศัพทจับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดยินบนิเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

30 เหลากลมสุดทาย เพื่อนเอยกินเหลาเมาบเส่ียว มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

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

32 ความเหงาบอกใหเราใกลกัน บอกไดไหม แอบคิดถึงใคร พักนี้ดูเหงาๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

33 ฝากดินกลิ่นดาว (ละครฝากดินกลิ่นดา ญ.ขอจูบลาดินถ่ินนี้ ญาญาญิ๋ง;อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

34 สะพานสายรุง (ละครตมยําลําซิ่ง) คิดถึงเธอ อยากเจอหนา อยากไปหา อารยา เอ ฮารเกต;ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) √

35 ปฏิญาณรัก (ชาย) (สายไปหรือเปลา ถาเราจะ...) จักรพันธ ครบุรธีีรโชติ (กอท);แคท รัตติกาล √

36 นกเหงากับเงาไม (ละครฝากดินกลิ่นดาญ.เหมือนนกหลงถิ่น โบกบินมาโดยลําพัง อน(สราวุฒิ มาตรทอง);ญาญาญิ๋ง √

37 สวรรคพื้นทราย ช.ยามเมื่อฝน ผานพนไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);เข็มอัปสร สิรสุิ √

38 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

39 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวท่ีแถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

40 เอาใจฉันไปใสใจเธอ ถาม วามีอีกเหลยไหม ท่ีมันตองเสียหาย โกไข;นายสน √

41 โปรดติดตามตอนตอไป ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยังไมหมดนะครับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);อาภาพร นครส √

42 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไหมไทย ใจตะวัน;รัชนก ศรีโลพันธุ √

43 สัญญารักหนาหนาว คืนนี้มีเจา ลมหนาวจึงเปนลมรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);เข็มอัปสร สิรสุิ √

44 เรารูกันอยูสองคน เรารูกันอยูสองคน สองคนเทานั้น เทห อุเทน พรหมมินทร;พรชิตา ณ สงขลา √

45 ทําไมตองกอด (ละครลิเก ลิเก) ญ.คนเรารักกัน ทําไมตองกอดกันดวย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตอง(ภัครมัย โ √

46 ทหารเรือออนรัก ชะโอแมคุณบุญเหลือ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ);หยาดทิพย ราชปาล √

47 อยาโกรธเลยนะ (ละครลิเก ลิเก) โกรธกันใชไหม เกลียดกันใชไหม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตอง(ภัครมัย โ √

48 เขาจะมองดาวดวงเดียวกันไหม ญ.ดาว มีตั้งเปนลานดวง เขาจะมอง ตุย AF เกียรติกมล ลาทา;น้ําฝน พัชรินทร จัด √

49 สาบานหนาควาย (ละครฝากดินกลิ่นดาช.เช่ือไหมวาใจใจของพี่ ญาญาญิ๋ง;อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

50 ไมเบื่อไมเมา (ชาย) ผูหญิงอะไรพูดจาไมเขาหู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);แคท รัตติกาล √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เลนของสูง (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู ใหม เจริญปุระ √

3 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง ฟลม บงกช เจริญธรรม √

4 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

5 ผิดท่ีไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

6 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

รหัสปก CD G0557085 7 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง ลุลา √

วันท่ีวาง 06/06/2557 8 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

9 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

10 รักเธอ 24 ช่ัวโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจท่ีเหงา KATIE PACIFIC √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

His & Her Best Cover Vol.3

TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD คูหูเพลงฮิตคูฮิต

TRACK ชื่อเพลง

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได

หนา 1/20



11 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

12 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที เจี๊ยบ วรรธนา √

13 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

14 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปท้ังหัวใจ เปนเพราะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

15 อยางนอย (Ost.Hormones) มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ See Scape √

16 ทําไมตองเธอ (ละครไฟมาร) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก INSTINCT √

17 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 จะไปทางไหนดี (ภ.LAST SUMMER) ไมมีตะวันสีทองท่ีจะสองแสง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

20 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ Calories Blah Blah √

21 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี 25 Hours √

22 ไมตางกัน ตางกันเทาไร ผิดกันเทาไร วง SOFA √

23 ฝนไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

24 นอนไมหลับ (ล.มาเฟยตาหวาน) จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ตี๋AF วิวิศน บวรกีรติขจร √

25 สบายดีหรือเปลา สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู POTATO √

26 ลา (ภ.ฮาชิมะ โปรเจค) บนหนทางท่ีดูเดียวดาย ปราโมทย ปาทาน √

27 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจบัมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณฏัฐพงษ ช √

28 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า Crescendo √

29 ชีวิตนี้ส้ันจะตาย รูวาดีก็ทําเลย หากมันดีก็เอาเลย กันตชนุตม เกงการคา (กันต);ศุภกานต นาค √

30 L.O.V.E.(ภ.LOVE SYNDROME รักโงโOH..BABY (L) มองทางโนนไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

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

3 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา รวมศิลปน √

4 รถไฟขบวนแหงความฝน เพื่อนเอย..ฝนของเธออยูแหงใด? PARADOX √

5 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

6 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

รหัสปก CD G0557091 7 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

วันท่ีวาง 06/06/2557 8 เวลาของเรา (ละครสองผูยิ่งใหญ) เธอรูไหมวาในชีวิตฉันไมเคยฝนอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

9 ลูกผูชายตัวจริง มันเกิดอะไรกับใจนี้ ท่ีใหเธอใจท่ีเคย วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

10 ไมจบสักที ไมอยากรู ไมอยากถาม ไมอยากทําเรื่อง หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

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

12 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

13 ไมเอาไหน Kozem Boy Kozem Boy I just wanna MUZU √

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

15 ชักชา พบเธอตองคอยหลบสายตา หันไปทางอื่น ภีม ธนบดี ใจเย็น;มารคภูมิ ณฐพนธ บัวสาลี √

16 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักของฉันนั้นคือเธอ คําวารักท่ีเรามีใหตอกัน จากวันนั้น รวมศิลปน √

2 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

3 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

4 หนึ่งหัวใจ วันท่ีไมมีใคร ในวันท่ีโลกมันเปลี่ยน โดม THE STAR 8 √

5 รักท่ีเปนของจริง (Real Love) ทําไมใครท่ีเคยผาน ตองเปนเพียงคนท่ี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

6 จับ ยอม..ยอมกันซะ หามขัดขืนและยกมือ กั้ง THE STAR √

รหัสปก CD ET0557001 7 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

วันท่ีวาง 06/06/2557 8 ดวยมือของเธอ ฉันคือคนท่ีหลงทาง กลางพายุรุนแรง เต THE STAR √

รหัสปก DVD ET1157001 9 หากไมมี หลายอยาง ท่ีเคยพลั้งและทําใหฉันตอง นท พนายางกูร √

10 ไดยินไหมคําวารัก ไมวาวันเวลาหมุนเปลี่ยนแคไหน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

2 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

3 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

5 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

6 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0557072 7 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

วันท่ีวาง 06/06/2557 8 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก DVD G1157046 9 บตาย...แตอายเจ็บ หละเจาแตงงานอายนอนไห ศร สินชัย √

10 ปนขาวจี่ติดหมีแพนดา ปนขาวจี่ติดหมีแพนดา ปนขาวก่ําติด พี สะเดิด √

11 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

13 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พ ีสะเดิด √

14 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

15 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

16 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

18 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนุมลูกทุง ขวัญใจมหาชน ชุดท่ี 2

TRACK

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

10 Years of Love บทเพลงรักจาก
เดอะสต

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

FRESH Vol.4

TRACK ชื่อเพลง

หนา 2/20



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ท่ีเธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

3 หัวใจขอมา กลับมายืนท่ีเดิม ท่ีท่ีเคยคุนตา คริสตินา อากีลาร √

4 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

5 รักนิรันดร ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

6 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอนั้นอยา ชรัส เฟองอารมย √

รหัสปก CD G0257060 7 ผิดไหมท่ีรักเธอ ในชีวิตฉันท่ีผานมานั้น เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

วันท่ีวาง 12/06/2557 8 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

9 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

10 รักเราไมเกาเลย (รกัของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ท่ีจับมือเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

11 อาจเปนเขา อาจเปนเขาท่ีเราเคย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

12 เกือบไปแลว อยูใกลๆ กลับไมรู นันทิดา แกวบัวสาย √

13 สบายดีหรือเปลา สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู เอ็กซ วาย แซด √

14 คอนเสิรตคนจน ขางบานเขามีคอนเสิรต นกแล √

15 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

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

17 ใจละลาย..แลวเพื่อน ตอใหเปนเทวดา ก็ไมมีทางหามใจ U.H.T. √

18 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

19 ไดอารี่สีแดง ครั้งนั้นฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

20 รูวามันไมจริง รูตัวเองหรือเปลา บุปผา ธรรมบุตร √

21 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันท่ีรูขาว มิคกี้ √

22 สงสารกนัหนอย ในวันท่ีเธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

23 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือท่ีให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

24 ผูชายคนนั้นฉันใหเธอ มีหลายคนท่ีเคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

25 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

26 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

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

28 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หมผาบาง บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

29 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ีเกาหลฯีกอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

30 ไมเสียใจท่ีรักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

31 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

32 SUNSHINE DAY รักของฉันเริ่มตนเมื่อวันนั้น บัวชมพู ฟอรด √

33 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 เก็บอยูในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผาน วันอาจจะหมุนเวยีน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

35 วางมือบนบา น้ําตาก็ไหล บอกกับตัวเองจะไมรองไห บอกกับ พั้นช √

36 ใหความหวังทําไม จุดออนในใจเธอ ก็คือความเห็นใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

37 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา ไบรโอนี่ √

38 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

39 คําถามท่ีตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามท่ีเขาถามกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

41 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

42 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามท่ีพบเจอ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

43 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

44 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

45 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

46 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

47 มงกุฏดอกไม เคยแอบคิด เคยแอบฝน แตวาฉัน ลุลา √

48 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

49 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

50 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

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

4 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

5 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

รหัสปก CD G0557073 7 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

วันท่ีวาง 12/06/2557 8 นองยานลิฟตหนีบ โอโอโฮะโอละหนอ...โอโอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

9 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

10 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

12 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

13 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

14 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

15 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

16 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

17 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

โดนใจ โดนจัง ดังจริง ชุดท่ี 2

TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 30th ANNIVERSARY THE 
GREAT POP

TRACK ชื่อเพลง

หนา 3/20



18 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

19 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

20 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

21 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

22 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

23 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

24 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

2 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา ส่ิงดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

4 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะส่ีแลวหรือคนดีช่ือเก ไมค ภิรมยพร √

5 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

6 เหตุผลท่ีทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

รหัสปก CD G0257062 7 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

วันท่ีวาง 12/06/2557 8 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

9 อยาเปดเพลงนั้น หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

10 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันท่ีดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ทองคําวาทําใจ มือถือก็มีเบอรท่ีเมมไวก็อยู แตรัก ตาย อรทัย √

12 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

13 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

14 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมอืนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

15 ภูมิคุมกันในวันบมีเจา ผานงาน ผานคน ผานถนน ท่ีบมีเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ขอสิทธิ์แครองไห ชาตินี้เกิดมา เหมือนเทวดาไมรัก ตาย อรทัย √

17 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน เอกราช สุวรรณภูมิ √

18 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

20 ขอมองช่ัวคราว ใหชายใจเหงาขอมองช่ัวคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

21 หัวใจท่ีถูกอายท้ิง ทุกหยดน้ําตาบไดมาฟรีๆ แตแลกดวยใจ ตาย อรทัย √

22 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สุวรรณภูมิ √

23 สาเหตุแทจริง..ท่ีทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

24 ยางลบหัวใจช่ือเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 รอยาลางใจ ใครหนอจะมาเปนยาลางใจ ไมค ภิรมยพร √

26 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

27 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

29 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

30 น้ําตาผาเหลา อายยืนซึมเศรารูขาววาเขามาขอ ไมค ภิรมยพร √

31 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

32 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

34 บฮักบตองสงสาร หากอายบฮักกะบตองหนักใจดอก ตาย อรทัย √

35 ใหอายตายเสียกอน ฆาอายใหมันตายซําสา ไมค ภิรมยพร √

36 เคียงขางดวยหางตา ยามถายภาพหมูถึงไดสิทธิ์อยูใกลๆ ตั๊กแตน ชลดา √

37 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจบ็ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ตั้งใจลืม เสียใจหลายๆ เมื่อรูวาอายนั้นตั้งใจลืม ตาย อรทัย √

39 สัญญาคือยาพิษ สัญญาทําไมถาหัวใจนองยังไมแน ไมค ภิรมยพร √

40 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

41 คูนดอกสุดทาย อายมาเมื่อดอกคูนดอกแรกแยมบาน ตาย อรทัย √

42 ภูพานสะอื้น ภูพานสูงตระหงานเงื้อมฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 พี่เมาวนัเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา ไมค ภิรมยพร √

44 จีบแลวบขอ โอนอ..นองขอสงขาวอาย ผูเคยฝาก ตาย อรทัย √

45 แผลในใจ เก็บกดเอาไว ในใจเรื่อยมา เอกราช สุวรรณภูมิ √

46 รูปสีจางตั้งหัวเตียง สายลมความหลัง พัดหนังสือใจพลิกคืน ตั๊กแตน ชลดา √

47 ยังคอยสูขวัญ สุดโคงทุงนา คือฟาสีหมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 รถไฟสายน้ําตา เสียงหวูดรถไฟบาดใจนองใหตองเศรา ตาย อรทัย √

49 รักฉันทําไม เอกราช สุวรรณภูมิ X

50 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD อกหัก..เพราะ
รักเธอ

หนา 4/20



เผยแพร/

ทําซํ้า

3 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

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

7 เสม็ด ไปเสม็ดฉันไมเสร็จสักที เอา ใครพอรู Joey boy √

8 ดื่ม เชาแลวยังไมไปไหนเลยเฝาแตคิด Joey boy X

9 สวัสดีครับ สวัสดีครับใครชวยผมดวยหนอย เกิดเรื่อง Joey boy √

10 Censor เซ็นเซอร ครูผมสอนมาดี แตผมจําแตเรื่องไมดี Joey boy √

รหัสปก CD G0557093 11 Gancore Club กานคอคลับ กานคอคลับ We gonna move'dem body. Joey boy √

วันท่ีวาง 12/06/2557 12 เอ-โพด (chorus) เอโพด สะเรนาปง โพดนาปง Joey boy X

13 นั่งอยูตรงนี้ Joey boy X

14 รายก็รัก ทุกๆครั้งท่ีเปดดูละคร มีบางตอนท่ี Joey boy √

15 ลอยทะเล ท่ีเธอจะมาทําอยางนี้นะนึกวา Joey boy X

16 รักเธอไมมีหมด Joey boy X

17 สมาคมตาช้ันเดียว (กากี่นั้ง) Joey boy X

18 สาละวัน เดินเขามาชายหญิง หญิงชาย Joey boy X

19 Double Standard ดับเบิ้นสะแตนดาด ผมช่ือ ร็อคขาวปุน มาวุนวุนกับ Joey ร็อคขาวปุน √

20 DJ ดีเจ เสียงใสๆ คนนั้นเปนใคร Joey boy √

21 ... รักแทเลยจุด จุด จุด รักแลวเลยจุด Joey boy √

22 ตื่น [SANCTUARY] ตื่นจากความฝนอันงดงามท่ีผานมา รวมศิลปน √

23 รั้ง เธอบอกเธอมาแลว เธอบอกจะโทรมา Joey boy √

24 สาด สาด เนี่ย สาดเนี่ยๆ ก็บอกแลววาไม รวมศิลปน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

2 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

3 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

4 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลความสัมพันธท่ีเกิดในวันท่ีผาน ทําให AB NORMAL √

5 ไมมีตรงกลาง (ล.สาวนอยรอยเลมฯ) จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

6 รักไมได...ไมใชไมรัก(ละครศิราพัชรฯ)อยูตรงกลาง ระหวางเสียงหัวใจ ZEAL √

รหัสปก CD G0557096 7 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักท่ีฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

วันท่ีวาง 12/06/2557 8 รักเธอคนเดียวเทานั้น ost.รักสุดฤทธิ์ เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี Yes'sir Days √

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

10 คําตอบของหัวใจ (ละครรักนี้..หัวใจเราไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน บัวชมพู ฟอรด √

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

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

13 ใจกลางความรูสึกดีดี (ละครพริกกับเกลแืมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

14 คนใกลตัว (ละครทัดดาวบุษยา) เสียเวลาออกตามหารักจริงวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

15 แสงของหัวใจ โดม ปกรณ ลัม X

16 คําตอบของหัวใจ (ละครรักนี้..หัวใจเราไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

17 สมรภูมิไฟ (ละครศิราพัชร ดวงใจนักรบออกศึกเราไมกลัวใคร ยืนในสมรภูมิไฟ ZEAL √

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

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

20 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

21 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

22 ไมใชไมรัก (ล.วันนี้ท่ีรอคอย) ฉันตองเก็บความจริงในหัวใจ แตละวัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

23 ไมใชความลับ...แตยังบอกไมได(ล.แวเหตุผลมากมายหลายๆอยาง ใหตองปดบัง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

24 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

26 ขอบคุณท่ีเธอเขามา (ล.ลูกหนี้ท่ีรัก) เมื่อกอนนั้นไมเคยเขาใจคําวาชีวิต ฟลม บงกช เจริญธรรม √

27 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

28 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

29 รักปนทรมาน (ละครเสนหหาเงินตรา) หลับตาก็ฝนราย..ตื่นนอนก็รองไห สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

30 รักเธอตลอดกาล จากชีวิตไมมีใครคนนึง โดม ปกรณ ลัม X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

2 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

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

4 ดาว มองทองฟา ดูเวลาโดยใชดวงดาว ZEAL √

5 เส้ียม หูฟง แตเธอไมยั้งคิด ไอฉันจะถูกจะผิด ZEAL;Thaitanium √

6 ลมท้ังยืน อยูๆ เธอก็มาบอกลาฉัน อยูๆ ก็เสียใจ ZEAL √

รหัสปก CD G0557086 7 ไมตองการเห็นบางคน (ท่ีไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย ZEAL √

วันท่ีวาง 19/06/2557 8 รักไมได...ไมใชไมรัก(ละครศิราพัชรฯ)อยูตรงกลาง ระหวางเสียงหัวใจ ZEAL √

9 โงเขลา ฉันควรรูตัว วาเปนแคคนคนนึง ZEAL √

10 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ZEAL √

11 ไมรูทําไม ไมเคยรูเลย วาความผิดหวัง มันเจ็บ ZEAL √

12 อยาอยูคนเดียว เขาใจท่ีเธอเจ็บ เขาใจท่ีเธอ ZEAL √

13 รักไมทําราย ไมผิด ท่ีเธอจะคิดปดหัวใจ ZEAL √

14 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางนี้อีก ZEAL √

15 แบบไหนท่ีเธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ZEAL : BEST COLLECTION

TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

The Original Man written ฟองเบียร

TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

JOEY BOY ชุด อัลบ้ัมที่ 30 กวา
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16 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

17 ฉันกําลังจะตาย เธอกําลังทําลายชีวิตคนคนนึง เธอวารัก ZEAL √

18 จูบลา จับมือเธอเอาไวขางกาย จูบลากัน ZEAL √

19 สัมผัสท่ีเจ็บ กอนเคยฟงเพลงรักเพลงเศราใจ..ดูละคร ZEAL √

20 พบเพื่อเพียงผาน เรื่องราวระหวางสองเรา ฉันเขาใจ ZEAL √

21 วินาที หนี่งวินาทีท่ีมี หากท้ิงใหมันเดินผานไป ZEAL √

22 คนบา อยามาเลย อยามาเลย อยากลับมา ZEAL √

23 เพราะฉะนั้น (ละครเพลิงทระนง) เมื่อฉันนั้นทุกข แลวใครจะทุกขดวย ZEAL X

24 บุคคลตัวอยาง คนเรามีหัวใจ เลยทําใหมีความรูสึก ZEAL √

25 สัตวเลื้อยคลาน ใครบอกใหเขาเปนคนดี..ใครอบรมเขามาเปนป ZEAL;จิรศักดิ์ ปานพุม √

26 เหวี่ยง เคยไหมเธอ เคยเบื่อเคยเซ็งอยางแรง ZEAL √

27 คําสาป เปนเพราะฉันมีดีไมพอหรือไง ทําไมฉัน ZEAL √

28 หลังชนฝา อยางนั้นก็ไมดี อยางนี้ก็ไมงาม ZEAL √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงท้ิงฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

3 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

4 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

5 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

6 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

รหัสปก CD G1157054 7 Ooh! เธอ เธออีกแลว ท่ีมารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

วันท่ีวาง 19/06/2557 8 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออ ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ ลุลา;เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี;ปองกูล สืบซึ้ง(ป √

รหัสปก DVD G1157054 9 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

10 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

11 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

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

13 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

14 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

15 รายก็รัก ทุกๆครั้งท่ีเปดดูละคร มีบางตอนท่ี Joey boy √

16 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

17 อยาทําใหฟาผิดหวัง ฟายังมีตา ท่ีฟานําเธอมารวมทาง วง Endorphine √

18 ผูหญิงโงๆท่ียอมเธองายๆ(ละครเมียแตรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ีเกาหลีฯกอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

21 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และส่ิงท่ี กะลา √

23 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

24 ไมใหเธอไป จากนาทีท่ีเธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

25 ไมตองเสียใจ ฉันไมสนเขาวาเธออยางไร ฉันไมสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

26 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

27 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

28 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

29 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

30 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

2 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

3 ควักหัวใจ หลายครั้งท่ีใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

4 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

5 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

6 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

รหัสปก CD G0257063 7 น้ําพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหนึ่ง ถึงเรามันไมดี สามารถ พยัคฆอรุณ √

วันท่ีวาง 19/06/2557 8 ตงัเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

9 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

10 จักรยานสีแดง เสนทางท่ีเราจะมุงไป LOSO √

11 แตก-หัก แตกเปนแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

12 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

13 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

14 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา ไมค ภิรมยพร √

15 แสบ สงยิ้มหวาน ขางในเชือดเฉือน DA endorphine √

16 ไชยา ทําไมๆ โลกนี้ถึงมีแตปญหา BUDOKAN √

17 เรี่ยมเรเรไร เปนบุญท่ีทําใหมาพบเธอ ดลใจใหเราได SYAM √

18 คนใชชีวิต ตื่นขึ้นมาตอนเชา ชีวิตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

19 คนจนปายแดง ไมไดเลือกงาน แตงานไมเลือกเรา แสน (นากา) √

20 รักยังไมสราง ก็ถามกันตรงๆ ก็ถามกันจริงจัง วง สิบลอ √

21 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทุกวัน พงษสิทธิ์ คําภีร √

22 เหลาจา (Medley) 2000 ในโลกนี้ไมมีหัวใจใครแนนอน BLACKHEAD √

23 ทําเปนไมทัก จากกันไปซะตั้งนาน จากกันไปซะตั้งไกล ปาลมมี่ √

24 คอนฟวส (Confused) ซะ เปนไงเปนกัน วันนี้ตองตัดสินใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุขพิมา √

25 คิดฮอด คลายจันทราท่ีอับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 EVERYDAY IS ROCK

TRACK

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

DVD KARAOKE BEST HITS Vol.3
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26 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 เธอท่ีรัก ชูวับ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

28 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

29 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

30 เจาหญิง เด็กเด็ก แอบฝนวาฉันไดพบเจาชาย ฟาเรนไฮต √

31 Chocolate เผลอปุปนึกถึง Chocolate ปป ลิ้นก็อยาก HANGMAN √

32 หนาเสาธง ยืนหนาเสาธง ถูกกลาวหาวาเราแกลงเธอ บางแกว √

33 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทร สัจจกุล √

34 นานี่นาว ไมไดแกลงนี่นา ไมไดบาไดบอ TAXI √

35 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

36 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √

37 โสด (เฉพาะคืนนี้) โสดเฉพาะคืนนี้..พรุงนี้เห็นทีไมโสด พลพรรครักเอย;ไวพจน เพชรสุพรรณ √

38 ไมเกี่ยวกับฝน ฝนตกลงมาตั้งแตเชา ฉันอยูเหงาๆ กะลา √

39 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา อี๊ด (FLY) √

40 โนราโยตี้ รําโนราอยูบานเกิด วันนี้เตลิด โกไข;นายสน √

41 ปญหาเฉพาะหนา ผมเองก็รูตัวดี วาคนอยางคุณคงไมมอง I-ZAX √

42 นอกคอก ไอคนอยางผม ก็ไมเทาไหร SMILE BUFFALO √

43 ผมไมใชวัว ใครจะส่ังไป ใครจะส่ังมา FLY √

44 ไอหนุม HARLEY ไมโทษเธอหรอกครับ ท่ีทําผมชํ้าสนิท MONKEY ACT √

45 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็ส่ันไหว Pancake √

46 รอพี่กอน เก็บใจเอาไวรอดีๆ อีกปสองปพี่ก็รวย SHADE √

47 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

48 ยายตุดตู ตามมาทําไม เธอวุนวายนัก อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

49 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

50 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แววเสียงซึง ใครหนอดีดซึงใหขาเจาซื้งซาน อรว ีสัจจานนท X

2 กุหลาบเวียงพิงค กุหลาบเวียงพิงค ดอกนี้บมีเจาของ อรวี สัจจานนท X

3 สันปาตอง อายเอยบมีใจฮักขาแลว อรวี สัจจานนท X

4 ฝากดิน ดินเจาเอยขาเคยอยูใกลมากอน อรวี สัจจานนท X

5 ชายเดียวในดวงใจ ชายอื่นหมื่นแสนชายไหนไมแมน อรวี สัจจานนท √

6 เหมือนขาวคอยเคียว ไดยินไหมพี่ เสียงนี้คือสาวบานนา อรวี สัจจานนท X

รหัสปก CD G0257053 7 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยางเขาสูเขตฤดูฝนพรํา อรวี สัจจานนท X

วันท่ีวาง 19/06/2557 8 สายน้ําแหงความหลัง ส้ินสายน้ําผานแหงธารขาดคลอง อรวี สัจจานนท X

9 สายน้ําไมไหลกลับ โอความรักท่ีรางแรมไกล อรวี สัจจานนท X

10 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวราวในทรวง อรวี สัจจานนท X

11 ฝงหัวใจ ฉันเหมือนลอยคอ ลอยคออยูในทะเล อรวี สัจจานนท √

12 สาวฝงโขง สาวชาวฝงโขงพอค่ําลง อรวี สัจจานนท X

13 สาวบานแพน โอบานแพนหัวใจขาแสนระทม อรวี สัจจานนท X

14 สาวชาวสวน โออกสาวชาวสวน อรวี สัจจานนท X

15 อุทยานดอกไม ชมผกาจําปาจําป กุหลาบราตรีพยอม อรวี สัจจานนท X

16 ไทรโยคแหงความหลัง ทามกลางสายลมโบยโบก ริมน้ํา.. อรวี สัจจานนท X

17 คืนนี้พี่นอนกับใคร ทุกคืนนองนอนกับพี่ ค่ําคืนนี้พี่นอนกับ อรวี สัจจานนท X

18 นองเปนคนรักท่ีเทาไหร นองเปนคนรักท่ีเทาไหร อรวี สัจจานนท X

19 บารหัวใจ หัวใจของนางเหมือนยังกับบาร อรวี สัจจานนท X

20 สาวสะอื้น โอตัวเราคิดไปชวนเศรา อรวี สัจจานนท √

21 แมสอดสะอื้น โอยแมสอดสะอื้นระทมขมขื่น อรวี สัจจานนท √

22 สาวเหนือกม็ีหัวใจ โอกระไรใจชายฮักงายท้ิงงาย อรวี สัจจานนท √

23 น้ําใจชาวเหนือ หมูเฮาเอยขาเจาจักเผยถอยวาที อรวี สัจจานนท √

24 แมสาย ใบไมรวงควงพลิ้วปลิวผลอยฝน อรวี สัจจานนท X

25 คิดถึงเธอฉันอยากรองไห คิดถึงเธอฉันอยากรองไห โธเอยดวงใจ อรวี สัจจานนท X

26 บุษบาเส่ียงเทียน เทียนจุดเวียนพระพุทธา อรวี สัจจานนท X

27 ประทีปอธิษฐาน แปลกนัก ความรักนี่เปนไฉน อรวี สัจจานนท X

28 ดูดวงเดือน ดูดวงเดือนเหมือนเตือนความจํา อรวี สัจจานนท X

29 คนสุดทาย ฉันจะรักคุณเปนคนสุดทาย อรวี สัจจานนท X

30 เจาน้ําตา โลกนี้ไมมีอะไรแนนอน อรวี สัจจานนท X

31 น้ําตาคนช่ัว เห็นขอบฟานภาสลัว เหมือนผูหญิง อรวี สัจจานนท X

32 นอยใจรัก ส่ีในส่ีหองหัวใจ อรวี สัจจานนท X

33 แรมพิศวาส เห็นเดือนรูปเคียวเกี่ยวกิ่งฟา อรวี สัจจานนท √

34 คิดถึงพี่ จากนองไปไกล อยูแหงไหน อรวี สัจจานนท X

35 นานเกินรอ จากกันไปนานหลายป อรวี สัจจานนท X

36 แดนดอกเอื้อง เอื้องดอกนี้เพิ่งแยมผลิบาน อรวี สัจจานนท √

37 ฉันไปคางคืนท่ีไหนไมได ฉันไปคางคืนท่ีไหนไมได อรวี สัจจานนท X

38 คอย ปานนี้ดวงใจคงทุกขโศกซม อรวี สัจจานนท √

39 หลงเพอ หลงไหลใฝฝนท้ังวันท้ังคืน อรวี สัจจานนท √

40 ชาตินี้ชาติเดียว อัดอั้นตันอุรา อกเราเอยเกิดมา อรวี สัจจานนท √

41 รักครึ่งทาง เธอตัดฉันลงแนหรือหัวใจ อรวี สัจจานนท X

42 เจ็บพอแลว เจ็บพอแลว เขาทําเจ็บมาเทาไหร อรวี สัจจานนท X

43 คําแถลงการณของหัวใจ ถาเธอจะถามถึงฉัน วาใจนี้นั้น อรวี สัจจานนท √

44 กายเปนของฉันใจปนคนอื่น กายเปนของฉันใจปนคนอื่น อรวี สัจจานนท X

45 เศษเนื้อขางเขียง หากความเปนสาวเปอนราคี อรวี สัจจานนท √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD เพลงหวาน
กังวานอรวี

TRACK

หนา 7/20



46 คนพิการรัก รายจริง รายจริง ความรักท่ีชัง อรวี สัจจานนท X

47 โลกนี้ยังมีผูชาย แผนดินไมไรเทาใบพุดทรา อรวี สัจจานนท X

48 สาวเชียงใหม ขาเจาเปนสาวเชียงใหม อรวี สัจจานนท X

49 สาวเจียงฮาย ไปไปเตอะไปแอว จังหวัดเชียงฮาย อรวี สัจจานนท X

50 เสียงซึงส่ังลา เสียงซึงดังแววแผวมา อรวี สัจจานนท X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แสงสุดทาย (นั่งเลน Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

2 รักแทอยูเหนือกาลเวลา Acoustic versเวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Crescendo √

3 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณฐัชา นวล √

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

5 อาการรัก (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง) ใจมันลอยท้ังวัน นี่ฉันกําลังเปนอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

6 น้ําผึ้งพระจันทร (Acoustic Version) รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

รหัสปก CD G0257069 7 อยากใหโลกแคบลง (Acoustic Versioอยูไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

วันท่ีวาง 19/06/2557 8 หยุดหายใจงายกวา (Version Acousti รูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

9 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(Version Acouตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

10 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

11 คําถามท่ีตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามท่ีเขาถามกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 แคกระจกกั้น (Acoustic Version) ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

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

14 อยากหมุนเวลา เสียดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน เจตรนิ วรรธนะสิน(เจ) √

15 เกิดมาแครักกัน (ล.เหนือเมฆ2)Acoustและแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป หมาก ปริญ สุภารัตน √

16 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนท่ีนอน เงียบๆคนเดียว PEACEMAKER √

17 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน ปบ Potato √

18 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

19 กอดตัวเอง (Version Acoustic) รักเธอ รักเธอ ก็ยังหายใจเปนเธอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

20 รูสึกดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันนี้ไมมีเธอ NO MORE TEAR √

21 ไมเห็นฝุน (Acoustic Version) เปนเพียงฝุนท่ีลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

22 I Can't Breath (Acoustic Version) เคยมีกันและกัน มีวันท่ีดีกันมา เคยมีเธอ พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลฟ) √

23 ไมยอมตัดใจ(Acoustic Version) เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

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

25 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

26 ดวยรักและผูกพัน (New Ver.) หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

28 แพใจ (Acoustic Version) เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

29 อุนใจ วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

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

31 เสียงของหัวใจ Acoustic Version ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

32 เพลงท่ีฉันไมไดแตง(Acoustic Versionอาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงท่ัวไป แนท ณัฐชา นวลแจม √

33 นักศึกษา (Acoustic Version) ชีวิตฉันเริ่มเปลี่ยนผัน ในวันท่ี GIRLFRIEND √

34 รักไมชวยอะไร (Acoustic Version) รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

35 รักเธอสุดหัวใจ (Acoustic) เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ มาลีวัลย เจมีนา √

36 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

37 เทน้ําบนกองทราย อยูกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

38 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันหนึ่งวันนั้น ปาลมมี่ √

39 รูปถายท่ีหายไป (Acoustic) นั่งคนรูปภาพท่ีเราเคยถายไว ก็พบ บอย Peacemaker √

40 ชีวิตเปนของเธอ (Acoustic) อยาบอกเธอวารักเธอและฉันไมเคยรัก FLY √

41 กาแฟเท่ียงคืน (Acoustic Version) นาฬิกามันบอกเวลาเท่ียงคืน ใจฉันยัง Crescendo √

42 ยอม (Light Version)(ละครสุภาพบุรุษยอม ฉันยอมไปจากเธอแลว ดวยความเต็มใจ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

43 I Need Somebody (อยากขอสักคน) เชาลืมตาขึ้นมาก็เจอแตเรื่องเดิมๆ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

44 ใชฉันหรือเปลา (Acoustic Version) ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

45 พรหมลิขิต (Piano Version) เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

46 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

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

48 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

49 ขอบคุณท่ีรักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิต POTATO √

50 ชีวิตเปนของเรา (นั่งเลน Version) คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY ชุด Acoustic 
Hits

TRACK
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เผยแพร/

ทําซํ้า

1 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

2 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

4 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

5 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

6 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนบานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

รหัสปก CD G1157041 7 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

วันท่ีวาง 19/06/2557 8 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก DVD G1157041 9 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

11 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

12 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

13 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

14 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

15 ท่ีหนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

16 X(กากบาท)ไวเลย เพิ่นบคอยโทรถามเพิ่นบตามไปท่ัว ศิริพร อําไพพงษ √

17 หนุมรถไถ-สาวไรออย ช.หัวใจไอหนุมรถไถ พี่จอดเอาไว ไมค ภิรมยพร;หนิม คนึงพิมพ √

18 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

19 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

20 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

21 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

22 เริ่มท่ีเพื่อน..จบท่ีเพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

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

24 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

25 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

26 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

28 อะไรก็ฉัน จะจะจะจา คะคะคะคา..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

29 จะโกะ (จับกบ) ฟาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวกต็ก ซาราห เปา √

30 ยาหมอส่ัง โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

2 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

3 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

4 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

รหัสปก CD G0257056 7 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนท่ีชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

9 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

10 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

11 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

12 สาวหมอลําสํ่านอย โอ..โอ โอ..ขอเชิญมาเดออาย มาฟงลํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

14 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

15 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศกึษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตตระการ √

17 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

18 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

19 ฝนยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทัย √

20 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

21 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

22 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

23 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตตระการ √

24 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

25 จองตักลวงหนา อยากกลับบานจัง เกบ็ตังคจะไปฝากแม แพรวา พัชรี √

26 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

28 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

29 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศริิพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

30 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

31 เก็บความหลายใจไปใชท่ีอื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

32 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 ขอโทษท่ีคิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 เจ็บท่ีตองจาย อยูไดเพราะยอม ยอมไดเพราะรัก แพรวา พชัรี √

35 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสินใจยาก เมื่อคนท่ีรักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

36 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

37 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD บันทึกครูสลา
ชุด2

TRACK ชื่อเพลง

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

DVD คาราโอเกะลูกทุงเพลงฮิตติดไมค3

TRACK

หนา 9/20



38 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

39 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

40 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาท่ีเปนยาม เอกพล มนตตระการ √

41 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

42 สามคําจากใจ มีคําสามคําท่ีเก็บซอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

45 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบส่ีกุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

47 อยากมีท่ีจอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนท่ีใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

48 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนนี้ขอทําหนาท่ีอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

49 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชท่ีสุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

50 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คนท่ีแสนดี (Concert Version) ตั้งแตวันแรกท่ีเราพบกัน มันดูเหมือน นันทิดา แกวบัวสาย √

3 ทรายกับทะเล (Concert Version) จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด นันทิดา แกวบัวสาย √

4 ความรักสีดํา (Concert Version) ฟาดูสดใสหัวใจเบิก นันทิดา แกวบัวสาย √

6 ไมมีใคร เหลือท้ิงไว เพียงแตความหลัง นันทิดา แกวบัวสาย √

7 รักแทแพใกลชิด (Concert Version) รอมานานแสนนาน ก็รอแตเธอ นันทิดา แกวบัวสาย √

8 ปานนี้ (Concert Version) มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา นันทิดา แกวบัวสาย √

รหัสปก CD G0557089 10 ฉันเหลือเวลาเทาไร (Concert Versionฉันเหลือเวลาอีกนานเทาไร ตองเตรียมใจ นันทิดา แกวบัวสาย √

วันท่ีวาง 26/06/2557 11 ขอเปนคนหนึ่ง (Concert Version) อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทิดา แกวบัวสาย √

12 ละคอนฉากสุดทาย (Concert Versionโลกคือละคร แบงเปน นันทิดา แกวบัวสาย √

14 พิพิธภัณฑสวนตัว (Concert Version) เหนื่อยใจมานาน นันทิดา แกวบัวสาย √

16 เจ็บจนเขาใจ ฉันยังรักเธออยู ฉันคิดถึงเธออยู นันทิดา แกวบัวสาย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อาลัยสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู มนตแคน แกนคูน √

2 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

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

4 บมีพี่ท่ีอิสาน นกเขาคู พรากคูกะยังขัน กาเหวาวอน ตาย อรทัย X

5 นักรบหวงแฟน ออมแขนของพี่ท่ีเคยกอดนอน ปานนี้ มนตแคน แกนคูน X

6 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทิพย ธิดาดิน X

รหัสปก CD G0557087 7 สัจจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อําไพพงษ X

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

รหัสปก DVD G1157053 9 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

10 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

11 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย ตาย อรทัย √

12 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

13 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

14 รักอันตราย เสียดายนางพี่จนนองหางรักจึงจางจากจร ตนคูน อนันตา X

15 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

17 ง้ิวตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

18 ออนซอนอีสาน สมแลวคําเลาขาน คนอีสานน้ําใจดี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

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

3 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

4 ไมใชความลับ...แตยังบอกไมได(ล.แวเหตุผลมากมายหลายๆอยาง ใหตองปดบัง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

5 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

6 Event รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี Season Five √

รหัสปก CD G0257065 7 ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได (Possible) วันท่ีฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กนั นภัทร √

9 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

10 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

11 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

12 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

13 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ ETC √

14 เขาใจฉันไหม ญ.อีกครั้ง ท่ีดูเหมือนเธอไมแคร ส่ิง DA endorphine;ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู) √

15 คนเดิมของเธอ เขา คือคนนั้น คนสําคัญ ท่ีเธอใหรัก บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

16 พรุงนี้...ไมสาย (ละครรักปาฏิหาริย) เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน Jetset'er;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

17 กันและกัน เคยสงสัย..ทําไมเวลาท่ีฉันโกรธ.. รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

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

19 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

20 Whatever Whenever อีกกี่ปตอจากนี้ ฉันจะดูแลเธอเรื่อยไป กิตติ เช่ียววงศกุล (เกลือ);ชินวุฒ อินทรคูสิน √

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

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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22 อยากกอด ยิ่งเธอวาเธอคิดถึง ฉันก็ยิ่งจะคิดถึง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

23 ตอบไดไหมวา...ไดไหม ช่ัวโมงนี้ยังวิ่งตามความรัก ดูยากเย็น สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

24 คําวิเศษ ถอยคําจากคนท่ีคุนเคย ท่ีใครไดฟง Crescendo √

25 Anniversary จําไดไหม ในวันนั้น วันท่ีเราพับกัน Playground √

26 คนเหงาท่ีไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝนดีกอนนอน ธนกฤต พานิชวิทย √

27 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

28 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันนั้นหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

29 รักหนึ่งคํา จดจําตลอดไป นาทีสุดทายของการพบกันใกลเขามา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

30 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

31 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปท้ังหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

32 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

33 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

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

35 อยาไวใจความเหงา ก็ฉัน..ไมมีใคร สวนเธอ..ไกลจากเขา ไอซ ศรัณยู √

36 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

37 คนถูกท้ิง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

38 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนท่ีคูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

39 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

40 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณฐัชา นวล √

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

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

43 หนึ่งในพันลาน คนท่ีมีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

44 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

45 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากท่ีเรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

47 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

48 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

49 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

50 อยากใหเธอไดยนิหัวใจ (ล.พรพรหมอ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

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

3 หมดเวลาแกตัว ยกโทษใหเธอตลอด กอดเก็บความเจ็บ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

4 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

5 เธอคือหัวใจของฉัน อยูคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีร เสรีรัตน √

6 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ ส่ิงท่ีมีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

รหัสปก CD ET0257002 7 ตัวอิจฉา ฉันตองบอกวาเธอและเขาคูควร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

9 ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว มีอยูแลว แตก็ไมเห็นเคยใสใจ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

10 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น ฮั่น THE STAR 8 √

11 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

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

13 เวนวรรค บาดเจ็บ พึ่งจะโดนท้ิง หมาดๆใจยัง แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

14 Wait a minute เห็นเธอไมโทรมา ก็เลยไมกลาโทรไป บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

16 รักแบบไมตองแอบรัก เอารปูใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

17 รักหนึ่งคํา จดจําตลอดไป นาทีสุดทายของการพบกันใกลเขามา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

18 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันนั้นหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

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

20 พิมพคําวารักไว..ไมกลาสง คําวาเพื่อนและคําวารัก มีแคเสนบางๆ เซน ปฏิภาณ หลอเสถียร √

21 I Love Your Smile เวลาท่ีเจออะไรเซ็งๆก็เลยอารมณไมดี แกงสม THE STAR √

22 ฮัก (HUG) LOVE มันอยูไหน มีไหมใคร มาบอก LOVE บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

23 หนึ่งในพันลาน คนท่ีมีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

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

25 บรรยากาศชวนเพลี่ยงพล้ํา แตะเบาๆ โอบเบาๆ ปลอยมันไปตามเสียงเพลง ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

26 บาคิดถึง ทุกทุกเชาบนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

27 ลืมไมเปน ยังคงยืนท่ีเกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

28 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

29 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรท่ีชีวิตฉัน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

30 I Need Somebody (อยากขอสักคน) เชาลืมตาขึ้นมาก็เจอแตเรื่องเดิมๆ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

31 สบายดีรึเปลา? สบายดีหรือเปลา ฉันนั้นแคอยากจะรู ตั้ม THE STAR √

32 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ท่ีผานมานานเทาไร รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

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

34 ไมรับปาก แตจะพยายาม ไมรูเหมือนกัน ฉันจะทําไดไหม อน THE STAR √

35 รักกันมั้ย รักกันมั้ย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแตเธอ แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น THE √

36 เกินตัว ไมใชไมรูวาตองเจ็บ แตฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

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

38 ใจจะขาด ฉันไมรูจะเริ่มตรงไหน ไมรูตองทํา อาร อาณัตพล ศิริชุมแสง √

39 ณ บัดNOW อารมณ ณ บัดนี้หัวใจชักคน ละลัน บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

40 How to ใหดอกไม หาเรื่องไปเจอ ไมเคยเวนวัน ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

41 หัวใจกั้นฟา (ละครอยากหยุดตะวันฯ) ไมใชแคเพียงทองฟา ท่ีจะมืดมิดลงไป ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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42 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กัน นภัทร √

43 ฉันจะอยูเคียงขางเธอ (V.Pop ส่ีแผนดิ ยาม เธอรูสึกอางวาง เหมือนหัวใจ สิงโต สหรัฐต หิรัญญธนภูวดล √

44 นิยาย ความรักของเราท่ีเปนอยู ไมรูจะไปได โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

45 เสนขนาน (POP VERSION) อยูตรงนี้ ยังอยูตรงนี้ ฉันยังไมเคย แกงสม THE STAR √

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

47 เก็บไวทํากับแฟน โวว..Yeah!โวว..Yeah! อะๆ อะๆ นท พนายางกูร √

48 ตุกตาบลายท ถาออกเดทตองแตงหนาใหม เธอบอก แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

49 It's alright Just say It's alright...ก็เธอมาท้ิง บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

50 คิดถึง...ซึ้งปะ คลื่นความรักมันรบกวน ก็เลยตองมาหา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

2 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

3 กลัวความมืด เพิ่งรูกลางคืนเงียบงัน..และทําใหใจ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

4 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

5 รักเธอ 24 ช่ัวโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจท่ีเหงา แกงสม THE STAR √

6 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

รหัสปก CD ET0257001 7 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําท่ีฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 สะกดใจ เธอสะกดช่ือฉันถูกไหมเธอ ฉันสะกดช่ือ แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

9 SOMEONE จะดูรอบหนัง จะตีหนาสดใส ก็ชวยไมได บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

10 ชอบก็จีบ มองเธอไดแตมอง ไมรูจองทําไม ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

11 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรตันติกานต พรรคเจริ √

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

13 ถาไมรักกัน ฉันจะไป (นางสาวจําแลงรั มันไมจริงใชไหม มันไมใชท่ีเห็น นท พนายางกูร √

14 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร เชอรีน THE STAR √

15 เผลอรักหมดใจ (ละครดอกรักริมทาง) เริ่มกังวลเริ่มสับสนเต็มที เรื่องท่ีมี บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

16 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนก รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนท่ีไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

17 อยูเพื่อเธอ ของท่ีดูสวยงามก็คลายกันไป ถาเรานั้น รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

18 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

19 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก ตั้ม THE STAR √

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

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

22 กลัวท่ีไหน ก็แคยิ้มสวย แคดูดี ตาเปนประกาย บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

23 คนเบื้องหลัง เขาก็รูวาเธอมีใคร..และก็รูวาฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

24 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

25 คนท่ีใชก็ไมรัก คนท่ีรักก็ไมใช ฉันมีเธอท่ีฉันรักมาก แตเธอเหมือน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

26 เกิดมาเพื่อเธอ อยาถามกันเลย วาทอหรือยัง นายสน √

27 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

28 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ ฮั่น THE STAR 8;แกรนด พรรณวรท ดวยเศรี √

29 ความทรงจําในลมหายใจ มันคงเปนโชคชะตา ท่ีฉันตองเขาใจ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

30 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา พีท The Star √

31 เธอเปนคนเดียวท่ีฉันจะรัก เธอ..เปรียบเปนดังแสงไฟ..ท่ีมา รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

32 ไมเคยมีใครมารัก (ละครเวทีหงสเหนือ อยากจะขอโทษ ท่ีทําราย ท่ีทําใหเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

33 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)V ฉันยังยึดมั่น ชีวิตฉันเหมือนชอมาลัย เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

34 เพลงนี้ เหตุการณในวันท่ีเราพบกัน ในวันท่ี สิงโต สหรัฐต หิรัญญธนภูวดล √

35 ใชสิ ฉันเฝามองเธอ เธอไมเห็นสบตา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

36 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

37 ตัวเบาเบา ก็ไมคอยรูมันเปนเมื่อไร ทําไมตอง ดี THE STAR √

38 ระวงั...คนกําลังเหงา ยิ้มไดทุกครั้งท่ีเธอ แกลงแหยหยอด บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

39 ตางคนตางไป นี่หรือคือเธอท่ีเคยรัก นี่หรือคือเธอ อาร อาณัตพล ศิริชุมแสง √

40 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

41 รักแทในใจเธอ กี่เดือน..กี่ป..ท่ีใชเวลารวมกัน แกงสม THE STAR √

42 นารัก (ละครนารัก) นารักเมื่อเธออยูใกล ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

43 อาจเคยเปนคนไมดี (V.POP) ฉันเคยกลัว คอยกลัวจะมีสักวัน ความหลัง กัน นภัทร √

44 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

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

46 เรื่องจริงเรื่องสุดทาย เธอไมรูหรอก เธอหลอกใครไมเกง โดม THE STAR 8 √

47 มีกะใจ รอหนอย รอหนอย คอยฉันหนอย นายสน √

48 หยุดเข็มนาฬิกา...แคนาทีเดียว รูอยูแลว รูอยูแลว รูอยูแลววา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

49 อู เย อู เย อา อี ยา ดา เฮ อู เย นท พนายางกูร √

50 รักแทมีอยูจริง ซอนตัวเองมานานเทาไร จะไปกลัว บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

รวม 50 เพลงฮิต10ปเดอะสตาร ชุดท่ี1

TRACK ชื่อเพลง

หนา 12/20



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง)แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

2 อาการรัก (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง) ใจมันลอยท้ังวัน นี่ฉันกําลังเปนอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

3 L.O.V.E.(ล.กลรักสตรอวเบอรี่) OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี อารยา เอ ฮารเกต √

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

5 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

6 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

รหัสปก CD G0257089 7 หามใจ (ละครคูกรรม) เธอคงไมเคยจะรูเลย เธอคงไมเคย หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ใจเอย (ละครแคนเสนหา) แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น ยุกต สงไพศาล √

9 คูกรรม (ละครคูกรรม) เพราะเธอกับฉัน กอบุญสรางกรรม บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูน √

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

11 รักคําเดียว (ละครสาวนอยในตะเกียงแ รูก็รูวาเปนเพียงคําๆหนึ่ง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

12 อยามารักฉันเลย(ล.สุสานคนเปน) ฉันขอโทษท่ีทําใหเธอเสียใจ เจมส เรืองศักดิ์ √

13 เมื่อไหรจะเปนฉัน (ล.ลูกผูชายไมตะพดอยูตรงนี้ แตเหมือนไมมีตัวตน ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร √

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

15 ไมรักก็อยาราย (ละครคาของคน) ตอบสักหนอยวาผิดอะไร ฉันไปทําอะไร นุน วรนุช วงษสวรรค √

16 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง (ล.ซินเดอเรลลฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง อารักษ อมรศุภศิริ (เป);สรัย วัชรพล √

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

18 ไมรักไมเปนไร (ละคร4หัวใจแหงขุนเข ไมบอกตรงๆก็พอจะรูและเขาใจ ใจเธอ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

19 ไวใจไดกา (ล.ปญญาชนกนครัว) แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป คิมเบอรลี่ √

20 อยากเปนคนท่ีทําใหเธอรูสึกดี(ล.ฟากรใกลเธอเทาไหร ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

21 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

22 สักวันตองไดดี (ล.ลูกผูชายไมตะพด) ไมเคยงายดายเลยสักครั้ง ชีวิตท่ี พอรช ศรัณย ศิริลักษณ √

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

24 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจับมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณฏัฐพงษ ช √

25 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชิตา ณ สงขลา √

26 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนก รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนท่ีไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

27 ทําอะไรสักอยาง (ล.ซินเดอเรลลารองเหัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ อารักษ อมรศุภศิริ (เป) √

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

29 หนึ่งใจสองดวง (ละครเทพธิดาขนนก) แคหนึ่งหัวใจ ทําไมเหมือนมีสองดวง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ √

30 คนใจดํา (ละครสะใภกาฝาก) เกิดมาเปนยังไงก็คงตองเปนกันไป พรชิตา ณ สงขลา √

31 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

32 อะไรก็ไดเพื่อเธอ (การตูนซุปเปอรฮีโร แคเธอบอก อยูท่ีไหนจะไป เพราะ ไอซ ศรัณยู √

33 พรมแดนหัวใจ (ละครพรมแดนหัวใจ) จริงจริงไมอยากคิดถึงเธอเลย แตเธอ แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ √

34 ไมมีอาการไหนใกลคําวารัก(ล.ลูกผูชา เธอไมเคยสบตา ไมมองกันเลยสักครั้ง แนท ณัฐชา นวลแจม √

35 จากนี้ไปจนนิรันดร (ล.สาวนอยรอยเลมแคไดมองตาเธอในวันนั้น จากท่ีเรา แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ √

36 แครัก...ก็พอ [ดาวพระศุกร] เก็บบางส่ิงอยูในหัวใจ เก็บมันอยู สุวนันท คงยิ่ง √

37 เธอเทานั้นท่ีฉันรอ (ละครเสือสมิง) นานเทาไรท่ีฉันตองเปนอยางนี้ อคัมยสิริ สุวรรณศุข จั๊กจั่น √

38 ยิ่งเขาใจ..ยิ่งเจ็บ(ล.มายาสีมุก) ยังสงสัย วามีอะไรซอนอยู กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

39 แรงรัก (ละครดวยแรงแหงรัก) ฟาคงสงเธอมา ชวยคนท่ีใจสับสน ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

40 อยาปลอยใหฉันฝนไปคนเดียว(ล.ทาน เคยไดยินวารักไมมีเหตุผล ถาแมวา พั้นช √

41 ไฟโชนแสง (ละครไฟโชนแสง) แคเพียงไดมองตา ไมตองมีถอยคํา อารยา เอ ฮารเกต √

42 ไมใชเรื่องบังเอิญ (ละครรายริษยา) นี่มันเปนแคเพียงเรื่องบังเอิญใชไหม พรชิตา ณ สงขลา √

43 ตองเลือกทางไหน (ละครปานางเสือ) เดินบนทาง ท่ีมีคนมากมาย ทําเพื่อใคร จีรนันท มะโนแจม (ยุย) √

44 ดวยมือของเธอ [คือหตัถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง นัท มีเรีย √

45 คนไมรูตัว (ละครวิวาหวาวุน) อยูดวยกันจนมันคุนเคย ไดมองเธอจน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

46 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

47 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ปอ ณัฐวุฒิ X

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

49 คนท่ีเธอไมควรเผลอใจ (ล.ปกมาร) ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

2 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหเปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

3 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

5 คนในความคิดฮอด จดช่ือคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

6 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0257070 7 ตองตามหาหรือวาแครอ ความเหงามันเปนยังง้ีนี่เอง เหมอืนกะ เปาวลี พรพิมล √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

9 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา ตั๊กแตน ชลดา √

10 ขอนิดนึง ก็รูเธอยุงจะตาย ฉันคงไมกลาวุนวาย เปาวลี พรพิมล √

11 สูขวัญบาวสาว (Remix) ศรี ศรี มื้อนี้มื้อดี วันดิถีอะมุตตะโชค พี สะเดิด √

12 ลูกจางความจน ตื่นเชาขึ้นมา ก็กมหนารับคําส่ัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 พกมาหรอืเปลาคําวารักจริง ทาทีเจาชู..เหมือนคูยังไมมี ตั๊กแตน ชลดา √

14 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

15 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

16 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ปลาราขาร็อก โอย..ละไดยินเสียงกีตารหอนแลวของขึ้น พี สะเดิด √

18 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทัย √

19 สอนผมหนอย ผมไดแตเหงา ก็ผมมันไมเอาไหน ไมมี ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 ลูกทุงซูเปอร บ๊ิกสะเดิด

TRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 Superstar Soundtrack

TRACK ชื่อเพลง

หนา 13/20



20 ฮักสามเศรา...เฮาสามคน หลาเอยหยับเขามาใกลๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

21 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

22 ขาดเจาบขาดใจ ตัด ตัดใจแลว หยุด หยุดตามแลว ศิริพร อําไพพงษ;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 คอเหล็กเด็กแนว คอเหล็ก..เด็กแนว..เหลาขาวครึ่งแกว ร็อกหนหวย √

24 น้ําตาหลนบนท่ีนอน น้ําตาหลนบนขอบเตียง ตาย อรทัย X

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

26 อยากมีบอดี้กอด (Remix) ละอยากเห็นเด..ละอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ √

27 สุดทายคืออายเจ็บ (Remix) หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 คอนเฟรมหัวใจ...วาใชเธอ สืบและคนใครๆ ตอใครก็มากมาย เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

29 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

30 พอได (ละครเทพธิดาขนนก) ไมตองมาเต็มท่ี ไมตองมีเต็มถัง พรชิตา ณ สงขลา √

31 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 คนนั้นของใจ...เปนอายไดบ (Remix) อยากจะขอแรงใจ กลอมคนบานไกล ตาย อรทัย √

33 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

34 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

35 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 อยาใหแครขางเดียว บคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทหนอหัวใจ ตาย อรทัย √

37 สิงหรายวัน (Remix) เกิดมาจน ไมใชคนมีเหลือใช พี สะเดิด X

38 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

39 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

40 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง รัชนก ศรีโลพันธุ √

41 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

43 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

44 ขอบคุณเธอท่ีใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบรุีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

45 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

46 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

47 ยังรักกันอยูหรือเปลา (Remix) ยังรักกันอยูหรือเปลา เรายังมีกัน ไมค ภิรมยพร √

48 อีแตกเท่ียวสุดทาย (Remix) อีแตกสวนตัวจอดคอยรถทัวรอยู ศร สินชัย √

49 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 คนนี้ผมขอ (Remix) พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

51 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

52 ไมช่ืนใจเทาเสียงเธอ โทษฐานท่ีหายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

53 ซอนมอเตอรไซคไปกอน อดเอากอนเดอนาง วันนี้ฟายังไมเขาขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

54 คําวาจบพูดเบาๆ กเ็จ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

55 สบายดีหรือเปลา (Remix) สวัสดีครับ สวัสดี แหมนองพี่มากัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

2 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

3 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

4 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ √

5 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

6 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

รหัสปก CD G0557100 7 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ตอไปนี้ไมมีใคร เพราะฉันรูดีวาคง ใหม เจริญปุระ √

รหัสปก DVD G1157060 9 ขอแคมีเธอ (ละครสาปพระเพ็ง) อาจเปนเพียงกาลเวลาท่ีตางไป ใหม เจริญปุระ √

10 ผูหญิงกับงูพิษ [แมเบี้ย] อยาบังคับใจกันไดไหม อยาบีบคั้นหัวใจ ใหม เจริญปุระ √

11 จะไปทางไหนดี ไมมีตะวันสีทองท่ีจะสองแสง ใหม เจริญปุระ √

12 อยาขุดคุย อยาบอกกับฉันวายังรัก ใหม เจริญปุระ √

13 อยาเอาน้ําตากลับบาน รูดีวาโหดราย ตอนเขาท้ิงเธอไป ใหม เจริญปุระ √

14 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมท่ีเห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

15 คนเดียวในหัวใจ ไมเคยมีวันใดใด เวลาใด ท่ีเธอไป ใหม เจริญปุระ √

16 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

17 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

18 หนักเกินไปแลว เหนื่อยลามาเทาไร หัวใจตองสูมา ใหม เจริญปุระ √

19 อยาฝากความหวัง ส่ิงท่ีฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง ใหม เจริญปุระ √

20 สัญญา ฝนและทน ทนตอไปก็ตองลําบาก ใหม เจริญปุระ √

21 รูเมื่อสาย แอบกลับไปมองเหลียว ใหม เจริญปุระ √

22 น้ําคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟาดวยความสงสัย ใหม เจริญปุระ √

23 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ ใหม เจริญปุระ √

24 น้ําหอมท่ีไมมีวันจาง ไดขาวเมื่อเชาวาเธอนั้นกลับมา ใหม เจริญปุระ √

25 ถนนสายนี้ และถนนสายนี้ก็ดูเงียบเหงา ใหม เจริญปุระ √

26 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

27 ขอรอง ฉันไมมีอะไรตอรอง เพียงจะรอง ใหม เจริญปุระ √

28 มันไมจริง ฉันเฝามองเธออยู ดูดูไปก็เริ่มเปลี่ยน ใหม เจริญปุระ √

29 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

30 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี ใหม เจริญปุระ √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Forever Love Hits by ใหม เจริญปุระ

TRACK

หนา 14/20



เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

3 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

4 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

5 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

6 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอท่ีรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

รหัสปก CD G0557095 7 รักไมได ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ท่ีบอกวา กะลา √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ใจหาย เมื่อฉันยังเปนคนเกา แตเธอตองการ Pancake √

9 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 โกหกไมลง พูดตรงๆไมได คําท่ีเธอพูดมา ตามประสาอยางคนท่ี ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณฐั ยูสานนท √

12 หนาสวย ใจเสีย (ล.ทองเนื้อเกา) จุดจบเธอคงจะไปไมสวย ถาหากเธอยัง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

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

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

15 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

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

17 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจท่ีเธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

18 ไปรักกันใหพอ ฉันรอไหว พักเวลาไว ใหเธอใชกับคนนั้น คนท่ี พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

19 เหงายิ่งกวาเหงา ชีวิตฉันเคยดีกวานี้ ตอนนี้เหมือนแสง Retrospect √

20 ไมอยากใหโลกนี้มีความคิดถึง ไมรูวาฉันเปนอะไร ท่ียังทําตัวเหมือน ขาวโพด ณฐัฐา อินตะซาว √

21 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

22 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรท่ีชีวิตฉัน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

23 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

24 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

25 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

26 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

27 ถึงเวลาฟง ก็นานเทาไรแลว ท่ีฉันตองคอยตามใจ DA endorphine √

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

29 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

30 เจ็บไปรักไป เสียงท่ีเธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

31 คนเลิกกันไมทําแบบนี้ เธอไปจากฉัน ฉันก็กลายเปนคนแพ แกงสม THE STAR √

32 อยาตอบแทนความรักดวยความสงสาร อยาบอกวายังรักกัน ถาหากเธอมีเขา ปรินธณภัค ภูมิจิตร (จอม) √

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

34 ไมจบสักที ไมอยากรู ไมอยากถาม ไมอยากทําเรื่อง หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

35 ฝุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

36 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

2 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

3 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชิไช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ท่ัวราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รหัสปก CD G0257067 7 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

9 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

10 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

11 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

12 เชิญตามสบาย ถารักกันจริง ไมตองเกรงใจ จักรพันธ ครบรุีธีรโชติ (กอท) √

13 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

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

15 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

17 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

18 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสุขมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

20 อะไรก็ฉัน จะจะจะจา คะคะคะคา..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

21 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรอืเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

22 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

23 เดี๋ยวแมจิดุ ขอโทษเดอจา อยาหาวาฉันเลนตัว ตั๊กแตน ชลดา √

24 รักกับพี่ดีแน นาดีดีควรใชขาวปลูกพันธุดี ขาวปลูก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

25 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

26 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

27 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

28 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

29 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ท่ียัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พ ีสะเดิด √

31 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

32 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาท่ีเพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

33 จั๊กสิฮองเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตบางคนก็ ขาวทิพย ธิดาดิน √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 ลูกทุงมันสกระจาย ชุดท่ี 2

คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Melody Of Hurt

TRACK ชื่อเพลง

หนา 15/20



34 คนโสดประจําคอนเสิรต ถึงจะเกิดเปนคนติดดิน แตก็มีศิลปน ตั๊กแตน ชลดา √

35 ยิ่งโดนยิ่งเดิน ยิ่งโดนก็ยิ่งเดิน ยิ่งโดนก็ยิ่งเดิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

36 ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

37 พรุงนี้คอยตอบ เธอบอกวาเธอชอบฉัน เราเขากันมาก เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

38 รักเธอเขาแลว ฉันรักเธอเขาแลว อะ..อะ..อา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

39 รับชาชะตาขาด นัดแลวไมโผล ก็ไมโมโหซักเทาไหร ดวงจันทร สุวรรณี √

40 อยูไหนคนท่ีเธอเคยเปน เออนี่เธอ เธอไดเจอ เขาบางไหม รัชนก ศรีโลพันธุ √

41 ก็คุณนะสวย ไมรูตองรออีกกี่รอยป มันถึงจะมี จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 อยางงี้มันตองขยี้ (ล.สายฟากับสมหวงัอยางงี้มันตองขยี้ ขยี้ ขยี้ ใหมันหาย เปาวลี พรพิมล √

43 เช่ือวามี(แตยังหาบเจอ) เช่ือ..นะวามีแตยังบเจอ มั่นใจวามี ตาย อรทัย √

44 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

45 แตวา..เมื่อไหรละ หนังสักเรื่องก็ไมเคยไดดู เห็นพูออยู ตั๊กแตน ชลดา √

46 แมหัวลําโพง (ละครแมหัวลําโพง) อาจจะดูวาฉันจอมแกน เท่ียวเดินสะบัด เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

47 พี่ไมมีแฟน โอแมคุณคนงามพี่ขอถามคนงาม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

48 รูแลว รูแลว เพราะแสนเจ็บจึงยอมตีจาก ตั๊กแตน ชลดา √

49 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ท่ีไปสีคนมีเจาของ เปาวลี พรพิมล √

50 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

2 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

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

4 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

5 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

6 กองไว ท่ีแลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

รหัสปก CD G0257077 7 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

9 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

10 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

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

12 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

13 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสักครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

14 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ท่ีเธอนั้น เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

15 ชีวิตมีแตเธอ [เงามรณะ] กับเรื่องราวรายราย ท่ีมาใหเราเจอ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

16 รักเธอใหผูก (หรือเปลา?) รักยาวใหบั่น ถารักส้ัน ก็ใหตอ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

17 ถาโลกนี้ไมมีผูหญิง ถาโลกนี้ไมมีผูหญิง...ใครจะเปน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

18 มายังไงก็ไปอยางนั้น (ละครนางโจร) ถาใครดี ดีกลับไปทุกครั้ง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

19 คิดถึงตลอด ทํายังไงกันดี จะทํายังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

20 Se7ven Deadly Sins (บาป7ประการ) บาปท้ังเจ็ดประการ อยากจะสอนใหเปน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

21 คืนนี้ไมมีความลับ สบตาฉันสักหนอย ขอแคหันมา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

22 1 ป กับ 1 นาที มันจบไปแลว มันผานไปแลว ก็พอจะเขาใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

23 ถามคําเดียว ไหน มองฉันไดไหม ชวยมองใหชัด เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

24 อยากหมุนเวลา เสียดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

25 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ปวยการ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

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

27 สวรรคช้ัน 7 Oahh man,u know who it is man, เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

28 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบลืมพักผอน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

29 ไดโนเสาร ไดโนเสาร เจาไดโนเสาร เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

30 อดทนไว ปลอบใจเขาไวใหอดทน เหตุการณ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

31 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

32 รักเดียว (มรดกหกคะเมน) ไมมีเหตุผลในคําวารัก เพราะฉันมีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

33 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

34 จุดนัดฝน จากจุดนั้น ท่ีเราไดผานไดคนหา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

35 พูดมาตามตรง ใจฉันรักแท แตเธอนั้นสงสัย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

36 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

37 สงมาซะ เธอมีใจเทาไร มีเทาไรเอามา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

38 บาก็รัก (มรดกหกคะเมน) อยากจะทําอะไรก็ไดท้ังนั้น แตอยาทําเปน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

39 ตัวเล็ก เจอใครๆ มาก็เยอะ เจอใครๆ มาก็แยะ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

40 เรงอีก เรือกําลังพุงไปขางหนา และมี คูตอสู เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

41 ยุงมาก ยุงมาก ก็ยุงขึ้นเรื่อยเรื่อย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

42 อยาเลยนะ อยาไปกับเขาอีกเลย ถาเธอเขาใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

43 บอกเขา มีอะไรหรือเปลา คุยกันไดหรือเปลา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

44 อยาใหเขารู โลกกลมแทแท ท่ีเธอและเขา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

45 คนเหงา คนเหงาคนหนึ่ง ยังเหงาในใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

46 เงา [เงามรณะ] ฟาท่ีสดสวย ตะวันท่ีสดใส เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

47 อยากใหเหมือนเดิม ตั้งแตเธอบอกลาฉันไป มันไม เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

48 ไมเชาหรอก เพื่อนมันคุยกันจังวามันไปเท่ียว เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

49 ชีวิต ความรัก น้ําใจ ชีวิตก็คือความรัก ความรักตองการ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

50 บาย บาย จะคบยังไงถาหากเปนแบบนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY J : 50 Best Hits
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เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ฟายังมีฝน (New Version) ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

2 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

3 คนท่ีรูใจ ใครจะมองเธอวาไง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

4 ยึกยัก ยึกยักเธอนั่นแหละท่ียึกยัก ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

5 เวียนหัว ไมดูไมแลไมแคร ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

6 เจ็บกระดองใจ อยากจะบาตาย อยากจะบาตาย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

รหัสปก CD G0557083 7 ถาเธอมีฉัน ถาเธอมีฉัน ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ตัวเกามั้ง โอยๆๆๆ ออย..อยากจะซื้อ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

รหัสปก DVD G1157052 9 ของดีๆ ของดีดีจะเอาไป ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

10 ครั้งนั้น ครั้งนั้นเพียงแตมีน้ําตา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

11 ใหใจมันพูดเอง ไมตองรูอะไรเลย ไมรูเลยจะดี ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

12 ตัดไฟ ฉันก็รูวาไมมีสิทธิ์ คิดใหเกิน ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

13 ผูหญิงคนนี้ อยากอยากบอกซักนิด บอกใหคิดซักหนอย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

14 รักเกินตัดใจ อยาบอกเลย วาลืมมันเถิด ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

15 อยูกับคําถาม อยากจะไปใหไกลหาง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

16 ดีกวาเสียใจ บอกกันมาเลยดีกวา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

17 ไปเถอะไปเลย อึดอัดใจอยูใชไหม แววตา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

18 อาจจะเปนคนนี้ ผานความระทม ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

19 ใครสัญญิงสัญญา ไมเคยสัญญิงสัญญา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

20 ลืมไมลง บอกใจใหลืม ลืมความเจ็บชํ้า ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

21 ไดอารี่สีแดง ครั้งนั้นฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

22 ลืมไดเลย ลืมไดเลยวาเคย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

23 เช้ิตแขนยาว-ไทสีเทา ปากซอยสิบหาผานมา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

24 น้ําตาเทียน คืนนี้ไมมีเธอเคียงกาย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

25 ชายคนหนึ่ง เหลือแตใจท่ีหวนคํานึง ถึงคนหนึ่ง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

26 อยากใหคิดอีกครั้ง ฉันรูวาเรารักกัน แตมีความคิด ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

27 รักเปนเชนไอติม สีดูสวยดี รสมีมากมาย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

28 ทําเปนไมแคร ทําเปนไมแคร ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

29 บาดหมางกันหรือเปลา อารมณไมคอยบรรเจิด ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

30 สองมือ สองตา หนึ่งใจ มือเรามีสองมือ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

31 เราไมมีเรา อยาไปคิดใหมากเลย เรามันก็เคย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

32 ถูกแลวท่ีรักเธอ (ละครคูเดือด) วันท่ีฝุนไดจางหาย ก็จะเหลือตัวจริง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

33 ถาปราศจากเธอ มองนาฬิกาท่ีเดิน ดูปฏิทินท่ีตองเปลี่ยน ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

34 หวานเจ็บอก หวานเจี๊ยบๆ เลย เธอหวานเจี๊ยบๆ เลย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

35 เกงอะไรจะปานนั้น คําพูดคําจา ดูทาทีของเธอ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

36 ใครจะเปนรายตอไป คนเคยเจอความรักซักครั้ง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

2 ส้ินสุดสักที (ละครสวรรคเบี่ยง) เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจรญิปุระ √

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

5 ผูหญิงโงๆท่ียอมเธองายๆ(ละครเมียแตรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

6 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ีเกาหลีฯกอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

รหัสปก CD G0257073 7 ก็เคยสัญญา (ละครรุกฆาต) ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย ใหม เจริญปุระ √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 ถึงเธออีกคน (ละครปลาไหลปายแดง) คนหนึ่งคนจากกันไปแสนไกลไมไดเจอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

9 เวลาของเรา (ละครสองผูยิ่งใหญ) เธอรูไหมวาในชีวิตฉันไมเคยฝนอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

10 วังน้ําวน วังน้ําวน..วันน้ําวน วังน้ําวนสายชลวนเชี่ยว ใหม เจริญปุระ √

11 ฟาเปลี่ยนสี (ละครเมื่อวันฟาเปลี่ยนสี) อยูกับรอยน้ําตา อยูกับวันท่ีฟาหมน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 คนใจราย (ละครขุนศึก) เหมอมองจันทรในคืนท่ีมันไรดาว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

13 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ(ละคร365วไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

14 น้ําคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟาดวยความสงสัย ใหม เจริญปุระ √

15 คําวารัก (ละครหมูแดง) หากวาฟามีการเปลี่ยนแปลงยังไง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 รักครั้งสุดทาย (ละครเมืองมายา) ฉันอาจจะไมนาดู ฉันรูตัว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

17 แคมีเธอ เปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 สุดรักสุดหวง (ละครนวลฉวี) บอกฉันสักคํา บอกฉันสักคํา ใหม เจริญปุระ √

19 แคเรารักกันก็พอ (ละครสูยิบตา) เคยลม มาตั้งกี่ครั้ง เคยพลั้ง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 คุณจะรูบางไหม (ละครแกวลืมคอน) คุณจะรูบางไหม คุณจะเห็นบางหรือเปลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

21 โลกแหงความฝน [จุดนัดฝน] เมื่อชีวติยังรักท่ีจะฝน ใหม เจริญปุระ √

22 หนึ่งในไมกี่คน (ละครเหลี่ยมรัก) ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

23 รักปนทรมาน (ละครเสนหหาเงินตรา) หลับตาก็ฝนราย..ตื่นนอนก็รองไห สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

24 ชองวาง (ละครคุณชายติดหรู คุณหนูติ จากคนท่ีดูแตกตาง จากคนท่ีดูไกลหาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

25 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมท่ีเห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

26 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

27 ฉันรู ฉันรูเธอมีอดีตในใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

28 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ ใหม เจริญปุระ √

30 รักเอย (ละครทาสรัก) รักเอย เจาไมเคยเวนผูใด ไมวาเกิด ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

31 พี่ชายท่ีแสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟา สุนิตา ลีติกุล(โบ) X

32 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ท่ีมีแคความฝนใฝ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY Flower of love

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

BEST OF แหวน ฐิติมา
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33 ดับตะวัน (ละครน้ําตาลไหม) มันไมจริงใชไหม ท่ีบอกกันวารัก ใหม เจริญปุระ √

34 ขอจันทร (ละครน้ําผึ้งขม) จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

35 เกลียดเธอไมลง สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

36 สายตาคูนั้น (ละครไทรโศก) สายตาคูนั้น มองกันอยางมีความหมาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

37 คนเดียวในหวัใจ ไมเคยมีวันใดใด เวลาใด ท่ีเธอไป ใหม เจริญปุระ √

38 รักแทหรือแคของเลน เธอเพียงแคเหงา หรือเธอตองการ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

39 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

40 ขอแคคิดถึง (ละครขามขอบฟามาเพื่อรรัู...วาเธอมีคนนั้น คนอยางฉัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

41 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

42 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

43 ฉันไมไดรักเธอ ใชไหม (ละครสุดแตฟาใครนะชางกําหนดใหเราพบกัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

44 รักมากกวา (ละครทาสรัก) จะไมบอกวาฉันทําใจยินดีกับเธอได ปนัดดา เรืองวุฒิ;ตาร MR.TEAM √

45 อยาเอาน้ําตากลับบาน รูดีวาโหดราย ตอนเขาท้ิงเธอไป ใหม เจริญปุระ √

46 เจาหญิงในนิยาย ท่ีในวันนี้เธอใหสัญญา วาเธอจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

47 มีคาเวลาเธอเหงา ชํ้าท่ีรูวาฉันแคตัวสํารอง ไดครองเธอ ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

48 ขอแคมีเธอ (ละครสาปพระเพ็ง) อาจเปนเพียงกาลเวลาท่ีตางไป ใหม เจริญปุระ √

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

50 เมื่อรักทักทาย (ละครแหวนดอกไม) ก็เพิ่งไดเจอกับตัว ส่ิงท่ีเขาพูดกัน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตตีรา) เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

3 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

4 ไกล Musketeers X

5 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอท้ิงฉันไป COCKTAIL √

6 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟา PARADOX √

รหัสปก CD G0557094 7 ทุงสีดํา มานฝนท่ีโปรยมา เก็บออมเรื่องในตา ปาลมมี่ √

วันท่ีวาง 26/06/2557 8 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

9 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

10 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักท่ีสดใส ยินดีท่ีเธอ KLEAR √

11 See Scape Scrubb X

12 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

14 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

15 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

16 เท่ียงคืนสิบหานาที 25 Hours X

17 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

18 นาทีท่ีไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ท้ังท้ังเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

19 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (Acoustทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

20 คําบางคํา Sqweez Animal X

21 ตั้งใจ วันเวลาท่ีหมุนเลยไป ทําใหส่ิงไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

22 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

23 Sense รูท้ังรูวาเธอกับฉัน เรายังคงรักกัน Jetset'er √

24 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);นิว นภัสสร ภูธรใ √

25 ฤดูความรักผลิ (Spring) ครั้งแรก ยังไมรูจัก แลวเกิดกลายเปน ลุลา √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

3 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

4 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

5 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

6 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก CD G0257090 7 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

วันท่ีวาง 30/06/2557 8 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

9 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมค ภิรมยพร √

10 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

11 ความฝนกําลังกอสราง หัวใจลวนๆ ท่ีทําใหเรามีวันนี้ได ไมค ภิรมยพร √

12 ถูกบังคับดวยความคดิถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

13 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

14 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

15 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค ภิรมยพร √

16 น้ําเย็นแกวนั้น กอนคําแรงๆ จะท่ิมแทงใจรักสองเรา ไมค ภิรมยพร √

17 น้ําตาผาเย็น ร่ําเรียนมานอยไดงานเปนบอยรานเหลา ไมค ภิรมยพร √

18 รกัแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

19 กี่ปแลวนอง กี่ปแลวนองท่ีเราสองเรียกกันวาแฟน ไมค ภิรมยพร √

20 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

21 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ไมค ภิรมยพร X

22 สวัสดีความจน สวัสดี สวัสดีความจน ไมค ภิรมยพร √

23 รางวัลคนสู ฟาคงมีเหตุผล ท่ีใหคนทุกคนเกิดมา ไมค ภิรมยพร √

24 ผูอยูเบื้องหลัง ตึกนี้สูงใหญ มือไผเลาสราง ไมค ภิรมยพร √

25 เพื่อรักเพื่อเรา [นายฮอยทมิฬ] คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล ไมค ภิรมยพร √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3เพลงดังขวัญใจคนสูชีวิตไมคชุด 1

TRACK

ชื่อศิลปน

Let it rain (เหงา เศรา แอบรัก)

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 18/20



26 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน ไมค ภิรมยพร √

27 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

28 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมค ภิรมยพร √

29 ทางเดินชาวดิน นาแลงแหงผาก ความชุมตีจากแผนดิน ไมค ภิรมยพร √

30 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไมค ภิรมยพร √

31 กินขาวกับเงาใจ ขาวแกงรานเกา ท่ีเรานั่งกินครั้งกอน ไมค ภิรมยพร √

32 น้ําตาลูกผูชาย ผูชายอยางอายฮองไหก็เปน ไมค ภิรมยพร X

33 พรุงนี้คอยรองไห พรุงนี้เถิดนองคอยรองให เก็บน้ําตา ไมค ภิรมยพร √

34 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองท่ีคนเขาปองนินทา ไมค ภิรมยพร √

35 เขามีอะไรกันแลว เขามีอะไรกันแลว ส้ินแววเสียแลว ไมค ภิรมยพร √

36 ผูชํานาญงานแตง ใครจะแตงงาน ผูชํานาญจัดให ไมค ภิรมยพร √

37 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา ไมค ภิรมยพร √

38 มือถือมือสอง มือถือมือสองของขวัญจากชายคนจน ไมค ภิรมยพร √

39 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไมค ภิรมยพร √

40 นายหาง ป.6 (พูด) แตกอนใครๆ เรียกผมวาบักหํา ไมค ภิรมยพร √

41 รอวันสวรรคเปนใจ แมวาคิดผิด ก็ไมคิดใหม ท่ีรัก ไมค ภิรมยพร √

42 กําแพงเงิน เมื่อมิตรภาพตัดขาดดวยเงิน ไมค ภิรมยพร X

43 ขอพูดซ้ํา ๆ หากวาไมรัก คงไมอยากมาอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

44 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

45 ออมกอดคนโซ ออมกอดคนโซไมโรแมนติค ไมค ภิรมยพร √

46 ศิลปนหนาตู ทุกคืนโตะหนา ตองมาจับจอง ไมค ภิรมยพร √

47 รักไมตองประหยัด ความรักและความเขาใจ ในยุคสมัย ไมค ภิรมยพร √

48 กองดินกองทราย กองเงินกองทอง คนรวยเขาก็จองไวเกิด ไมค ภิรมยพร √

49 มาเดอขวัญเอย เสียงพิณแผวแววหวาน แยมตระการ ไมค ภิรมยพร √

50 คันหลังก็ลาว ดีใจจังคันหลังก็ลาวดีจริงหวาคันหนาก็ลาว ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

2 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

3 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

4 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

5 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

6 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

รหัสปก CD G0557116 7 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

วันท่ีวาง 30/06/2557 8 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแคน แกนคูน X

9 แฟนเขาผูสาวอาย เปนแฟนเขาละนอนอง ผูสาวเกาชาย มนตแคน แกนคูน √

10 ลําเพลินเจริญใจ พอแตเปดผากั้ง อออกมาสองจั่งมองเห็น มนตแคน แกนคูน X

11 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

12 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา มนตแคน แกนคูน √

13 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

14 สัญญาฝงมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแคน แกนคูน √

15 อาลัยสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

2 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

3 แคแขกรับเชิญ งานแตงท่ีใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

4 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

5 แววตาท่ีถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง ไมค ภิรมยพร √

6 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก CD G0257091 7 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน ไมค ภิรมยพร √

วันท่ีวาง 30/06/2557 8 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

9 จดหมายพายรัก สงจดหมายพายรักฝากใหนอง ไมค ภิรมยพร X

10 ยังรักกันอยูหรือเปลา ยังรักกันอยูหรือเปลา เรายังมีกัน ไมค ภิรมยพร √

11 ความหวังดีของคนทีหลัง เมื่อใจเธอชํ้า เขาทําใหเธอเจ็บมา ไมค ภิรมยพร √

12 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งท่ียามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

13 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

14 โรงเรียนลางจาน ขาดคุณสมบัติ เพราะใบประกาศไมมี ไมค ภิรมยพร √

15 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย ไมค ภิรมยพร √

16 ความหมายของคําวารัก ชีวิตแรงงาน สรางฝนคนเดียวจนลา ไมค ภิรมยพร √

17 บรรจุเปนคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเปนสวรรคสําหรับ ไมค ภิรมยพร √

18 มเีธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

19 ขอบคุณสวรรค ขอบคุณสวรรค ท่ีประทานเธอมาใกลชิด ไมค ภิรมยพร √

20 อยางนอยก็ฝนดี รูดีมีสิทธิ์แคคิดกับมอง สิทธิ์เปน ไมค ภิรมยพร √

21 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

22 เสียงครวญคนชํ้า อยากรองตะโกน ใหคนท้ังโลกไดฟง ไมค ภิรมยพร √

23 บนเสนทางสายเดิม ฝนท่ีอยูไกล ปลายทางมองไมเห็น ไมค ภิรมยพร √

24 ทางเบี่ยงอยาเส่ียงเดิน หนทางชีวิต มืดมิดเหลือหลาย ไมค ภิรมยพร √

25 นรชาติวางวาย นรชาติวางวาย มลายส้ินท้ังอินทรีย ไมค ภิรมยพร √

26 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3เพลงดังขวัญใจคนสูชีวิตไมคชุด 2

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

มนตแคน แกนคูณ รวมฮิต สุดสะแนน 2

TRACK
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27 เพราะโลกนี้มีเธอ ชีวิตคนช้ันแรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค ภิรมยพร √

28 มีหัวใจไวรักเธอ มีสองมือ ไวควาความฝน สองเทายืนมั่น ไมค ภิรมยพร √

29 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไมค ภิรมยพร √

30 ผาขาวบนบาซาย ผาขาว สาวฝากกอนจากมาไกล ไมค ภิรมยพร √

31 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะส่ีแลวหรือคนดีช่ือเก ไมค ภิรมยพร √

32 คุณปาคาเฟ อายุหลักส่ีวันนี้ไมมมีาลัย เธอเปน ไมค ภิรมยพร √

33 เทพีตีสอง เข็มนาฬิกา บอกเวลาตีสอง ไมค ภิรมยพร √

34 ฝากแมไวกับแมว นองไปอยูไหนถามใครไมรูวี่แวว ไมค ภิรมยพร √

35 อาลัยบัวเขียว[นายฮอยทมิฬ] อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไมค ภิรมยพร √

36 คางคกอกหัก ไปแลวหนอผูสาวคนใคร ไมค ภิรมยพร √

37 โขง ชี มูล ท่ีรัก โห... ลําชีทอดแขน ผานแดนอีสานมานาน ไมค ภิรมยพร √

38 ตามรอยคนสู โบราณอิสานทานบอกวา เทียวทางบสุดเสน ไมค ภิรมยพร √

39 วันนี้ทําดีหรือยัง ทําการทํางาน ทําทุกวัน จนมันเคยชิน ไมค ภิรมยพร √

40 ทุงกุลารองไห [นายฮอยทมิฬ] ทองทุงแหงแลงท่ีภาคอีสาน ไมค ภิรมยพร √

41 ขาวของพอ รวงขาวไสว หัวใจสวางกลางฝน ไมค ภิรมยพร √

42 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน ไมค ภิรมยพร √

43 ควงเงาเท่ียวงาน ใสยีนสตัวเกา..เดินเหงาเหงา ไมค ภิรมยพร √

44 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไมค ภิรมยพร X

45 น้ําตาผาเหลา อายยืนซึมเศรารูขาววาเขามาขอ ไมค ภิรมยพร √

46 ฮักสาวศรีเมือง สาวศรีเมืองช่ือกระเดื่องไปท่ัวอาณา ไมค ภิรมยพร X

47 เจานายครับ เจานายครับ ผมมากราบรบกวน ไมค ภิรมยพร √

48 งานหนักรักษาใจ โรคความรักขาด สามสิบบาทรักษาบได ไมค ภิรมยพร √

49 ขอมองช่ัวคราว ใหชายใจเหงาขอมองช่ัวคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

50 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา ไมค ภิรมยพร X
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