
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

3 นองยานลิฟตหนีบ โอโอโฮะโอละหนอ...โอโอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

4 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

5 เกาหลีขี้เมี่ยง ฮัลโหลๆแคนี้กอนเดอเธอ ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

6 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

รหัสปก CD G0557123 7 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญงิลี ศรีจุมพล √

รหัสปก DVD G1157074 9 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

10 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

11 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สินชัย √

12 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

13 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

14 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

15 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

16 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ไมตองหวงฉัน (Ver.โดด) แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

2 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

3 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

4 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

5 อยากบอกวาเสียใจ หากแคไดพบไดเจออีกที LOSO √

6 ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป) ส่ิงเดียวท่ีขอรองเธอกอนไป LOSO √

รหัสปก CD G0557102 7 คุณหรือใคร ? เช้ือรายท่ีคุณและใครไมอยากเจอ LOSO √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

9 อยากลอง ใจคนมันรายยิ่งไปกวา LOSO √

10 เราและนาย วันคืนท่ีเนิ่นนานท่ีมีเราสองคน LOSO √

11 ขับรถใหมันตามกฎ รามอินทรา ประชาช่ืน งามวงศวาน LOSO √

12 ดาว ในยามท่ีฉันเหมอมองบนทองฟา LOSO √

13 คน (2) เสนทางชีวิตท่ีคนนั้นตองเดิน LOSO √

14 ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป) (Acoustic) ส่ิงเดียวท่ีขอรองเธอกอนไป LOSO √

15 จักรยานสีแดง เสนทางท่ีเราจะมุงไป LOSO √

16 โลกใบใหม ชีวิตแสนยินดี ไดมีวันนี้แสนจะมัน LOSO √

17 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

18 เคยบอกวารักกัน เธอไมเขาใจกับความหวงใยท่ีใหเธอ LOSO √

19 เด็กเอยเด็กนอย เด็กเอย เด็กเอย เจาเด็กนอย LOSO √

20 อยากเห็นหนาคุณ ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

21 คนไมดี ไปเถอะไป หากมีใครเขาดีกวา LOSO √

22 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

23 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

24 เงิน เมื่อกอนไมคิดไมเคย ไมเลยไมเคยมี LOSO √

25 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

26 ดวยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทากาวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

27 สบายอยูแลว เชาก็มาทํางาน รถก็ดันมาติด LOSO √

28 รักเมืองไทย ภูมิใจเถิดเกิดเปนไทย ทะนงไวในใจตน LOSO √

29 แม ปานนี้จะเปนอยางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

30 หนีเมือง หนีเธอ ฉันรู ฉันเห็น ทําไมถึงเปนอยางนี้ LOSO √

31 ร็อกแอนดโรล(ROCK&ROLL) เราไมเปนอยางใคร ใครไมเปนอยางเรา LOSO √

32 ไปเลย เกิดเปนคนทําไมตองทนหนักหนา LOSO √

33 ใจส่ังมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

34 สาหัส ฉันมีเรื่องหนึ่งอึดอัดใจ ฉันมีเรื่องใหญ LOSO √

35 ครึ่งทาง หากผิดหวังฉันจะไป ไมสมหวังฉันจะไป LOSO √

36 ทาวสุรนารี ทาวสุรนารี ทาวสุรนารี ทาวสุรนารี LOSO √

37 ดีไหมเอย? ฉันรูจักคน คนนั้นมาตั้งนานกอนหนานี้ LOSO √

38 เพื่อนใจ หากวันนี้ไมมีเธอ ก็ไมรูวาฉันจะเปน LOSO √

39 เจ็บใจ ในความเปนจริงชีวิตคนเราตองกาวไป LOSO √

40 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

41 เสนทางชีวิต บานหนูอยูไกล ออกไปทางทิศเหนือ LOSO √

42 ประเสริฐ เดินตอไปดวยใจลําพอง ไมใชคะนอง LOSO √

43 เขามาเลย เรามาแลวเรามาตามคําเรียกรอง LOSO √

44 ไมวาง คุณจะเอาอะไรกับฉันอีก คุณจะไป LOSO √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

มัน แซบ เวอร

THE KING OF ROCK 'N'ROLL 
THAILAND

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได
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45 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟงไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

46 ใหรูวายังรักกัน รูไหมเมื่อใดท่ีเธอเหงา อยากใหรูวา LOSO √

47 คนบา ก็เก็บมาคิดไปเองฝายเดียว เธอไมเหลียว LOSO √

48 มอ'ไซครับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย นั่งคอยวาใคร LOSO √

49 อิสระเสรี อยากจะโบยบินไปใหสุดขอบฟา LOSO √

50 Baby I Love U รูตัวบางไหมวาเธอนารักวาเธอ "SEXY" LOSO √

51 หมูในอวย อยางนอยก็ควรบอกฉัน อยางนี้อยางนั้น LOSO √

52 รอยยิ้มนักสู หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน LOSO √

53 อยาเห็นแกตัว เงินทองไดมารักษาอยางดี LOSO √

54 พันธทิพย ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

55 5 นาที ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมเหมือนดังท่ี LOSO √

56 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันท่ีเธอตองไป LOSO √

57 ฝนตกท่ีหนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

58 ไมคิดนอกใจ ถาเธอจะไปกับใคร หรือใครเขามาสูขอ LOSO √

59 เธอชอบนาย เธอชอบนาย ฉันดูออก ไมตองบอก LOSO √

60 อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนวันจันทร เปนวันอาทิตย LOSO √

61 ทุกลมหายใจ เริ่มจากวันท่ีฉันและเธอ ไดเจอะเจอ LOSO √

62 ลาจากเธอ หากเพียงไดรูวา เธอไมเคยสนใจ LOSO √

63 โชคดี เพื่อนเอย ถึงเวลาตองไป เพื่อนเอย LOSO √

64 Happy Birthday ขอใหมีความสุขในวันนี้ ขอใหเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

65 เกลียดตัวเอง เจ็บนักครั้งนี้ใจท่ีมีฉันแทบพัง เสกสรรค ศุขพิมาย √

66 พรุงนี้ พรุงนี้ฉันตองลากอน พรุงนี้ฉันตอง เสกสรรค ศุขพิมาย √

67 คูเธอ ลมอาจเคยพัดผานไป ใครอาจเคย เสกสรรค ศุขพิมาย √

68 7 สิงหา วันท่ีเจ็ดสิงหา นั่นคือวันเกิด เสกสรรค ศุขพิมาย √

69 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

70 เธอจะรูบางไหม ? เธอจะรูบางไหม ? วาใครนั่งซึม เสกสรรค ศุขพิมาย √

71 หยุดสงคราม หยุดสงครามกอนไดไหม หยุดสงคราม เสกสรรค ศุขพิมาย √

72 จงทําดี จงทําดีกอนท่ีจะไปเกิดใหม เสกสรรค ศุขพิมาย √

73 ฉันไมสําออย อยาคิดมากเลยหากเธอพบคนใหม เสกสรรค ศุขพิมาย √

74 โคราชบูลส (ไมนอยกวาใคร) หากไมรักกันแลว บอกฉันซักคํา เสกสรรค ศุขพิมาย √

75 แมวา แมวาเธอจะไมเช่ือใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

76 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา เสกสรรค ศุขพิมาย √

77 ขามฉันไปกอน กาลครั้งหนึ่ง กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งนาน เสกสรรค ศุขพิมาย √

78 พันธทิพย Punk Rock Version ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

79 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

80 คุณรูไหมครับ เพียงแคจองตา ใจก็ส่ันไหว คําท่ีพูดไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

81 คอนฟวส (Confused) ซะ เปนไงเปนกัน วันนี้ตองตัดสินใจ เสกสรรค ศุขพิมาย √

82 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันท่ีเธอตองไป LOSO √

83 ฝนตกท่ีหนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

84 เทอยางไทย รอง...ฉันก็รองแบบไทยๆ ยิ้ม...ฉันมี เสกสรรค ศุขพิมาย √

85 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

86 ใจส่ังมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

87 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

88 แอน (DO YOU KNOW WHAT I MEAN?) หากอยูคนเดียว มันคงไมดีนะเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

89 คืนวันเสาร เปนคืนวันเสารท่ีเหงาจับใจ มองไปทางไหน เสกสรรค ศุขพิมาย √

90 คิดไดยังไง พอไดยินขาว วาเธอมีคนใหม ฉันแทบขาดใจ เสกสรรค ศุขพิมาย √

91 14 อีกครั้ง ครั้งแรกท่ีเราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

92 เอาใจไมเปน ฉันไมรูควรทําเชนไร เมื่อเธอบอกฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

93 ทนไมไหว (บา) มันทนไมไหว มันทนไมไหว มันทนไมไหว เสกสรรค ศขุพิมาย √

94 9:40 ตื่นตอนเชา เกาโมงส่ีสิบ หยิบหนังสือ เสกสรรค ศุขพิมาย √

95 เหงา คิดถึง รอ เธอจากไปพรอมกับใจท่ีมันวาเปลา เสกสรรค ศุขพิมาย √

96 อยางนั้นหรือ รูตัวหรือเปลา คิดบางหรือเปลา เสกสรรค ศุขพิมาย √

97 ตองทําได จําตองจากบานมา จําตองลาแสนไกล เสกสรรค ศุขพิมาย √

98 เมืองกาญจน การเมืองมันหวยแตก กินสมตําใสปลาแดก เสกสรรค ศุขพิมาย √

99 MISSED CALL เธอคงแคลืม ลืมวาเราเคยรกักัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

100 รักกันตองอดทน ขอรองเลิกทําตัวเหมือนเด็ก แคเรื่อง เสกสรรค ศุขพิมาย √

101 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

102 เจ็บหัวใจ ไดโปรดอยาทําอยางนี้เลย ทําเหมือน เสกสรรค ศุขพิมาย √

103 เพื่อเธอคนเดียว ฉันเองเขาใจดีวาเธอก็เหนื่อย รักกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

104 INTERLUDE (โลภะ โทสะ โมหะ) เสกสรรค ศุขพิมาย √

105 โลภะ โทสะ โมหะ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ไมควรยึดมั่น เสกสรรค ศุขพิมาย √

106 หากมันทําใหเธอเปนสุข หากมันทําใหเธอเปนสุข หากมันทําให เสกสรรค ศุขพิมาย √

107 เก็บดาวมาใหเธอ จะทําอยางไรใหเธอเขาใจฉัน จะทํา เสกสรรค ศุขพิมาย √

108 อยายอมแพ(โดยท่ียังไมตอสู) เสนทางนั้นฉันเคยเดินผานมา เสกสรรค ศุขพิมาย √

109 ตองมนตร รบกวนสนใจหนอยเธอจา สายตา เสกสรรค ศุขพิมาย √

110 นองเขาไมเกี่ยว นองเขาไมเกี่ยว บอกแลววานอง เสกสรรค ศุขพิมาย √

111 คิดถึงบานเกดิ คิดถึงบานเกิด คิดถึงเพื่อนเกา เสกสรรค ศุขพิมาย √

112 จา เธอจา หันหนามาหนอยไดไหม รูไวบาง เสกสรรค ศุขพิมาย;ขัน ไทเทเนี่ยม √

113 เจาชู ฉันยังนอนไมหลับ นั่งอยูคนเดียวตรงนี้ เสกสรรค ศุขพิมาย √

114 ไมใชฉันใชไหม ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรค ศุขพิมาย;DA endorphine √

115 คนไทยหัวใจเดียวกัน ปูเปนคนไทย ยาก็คนไทย อะไรอะไร
เสกสรรค ศุขพิมาย;อาํพล ลําพูน(หนุย);
ตูน Bodyslam

√

116 รวมเปนไทย เราไมตางกันเลย ไมวาจะเกิดท่ีไหน เสกสรรค ศุขพิมาย √

117 ฝนท่ีอยูไกล (Live Version) ทุกครั้งท่ีเราไมเขาใจ สํานึกเดียวดาย ไมโคร;เสกสรรค ศุขพิมาย √

หนา 2/17



118 ซมซาน (Live Version) เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ ไมโคร;เสกสรรค ศุขพิมาย √

119 คืนจันทร(Live Version) คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง เสกสรรค ศุขพิมาย;มาชา วัฒนพานิช √

120 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา เสกสรรค ศุขพิมาย √

121 ไมยอมตัดใจ(Acoustic Version) เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

122 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง เสกสรรค ศุขพิมาย √

123 โลโซ 3 ชา เรามันพวกติดดิน ทํามาหากิน เสกสรรค ศุขพิมาย √

124 หนาแตก ก็คิดวาเธอชอบเรา ก็คิดวาเอาเธออยู เสกสรรค ศุขพิมาย;มาชา วัฒนพานิช √

125 หัวใจขี้กลัว ก็แคสบตากับเธอเมื่อวาน ก็เก็บไปฝน เสกสรรค ศุขพิมาย √

126 กอนเนื้อขางซาย ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตวันท่ีเธอจากฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

127 ควบคุมหัวใจตัวเองไมได ถามหัวใจตัวเองวาทําไม วาเมื่อไร เสกสรรค ศุขพิมาย √

128 เวนฉันไวสักคน อาจจะฟงดูแลวแปลกแปลก อาจจะฟง เสกสรรค ศุขพิมาย √

129 นิพพาน Interlude √

130 เด็ก ต.จ.ว ฉันเหมือนคนเดินหลงทางในเมืองใหญ เสกสรรค ศุขพิมาย √

131 พอแมกลับบานหนอย พอไมกลับบาน แมก็ไมอยู ฉันไมรู เสกสรรค ศุขพิมาย;เล็ก คาราบาว √

132 ฉันรักประเทศไทย ตั้งแตเกิดมา เปนลูกผูชายไมไดกลัว เสกสรรค ศุขพิมาย √

133 (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร ฉันคิดไปเองหรือเปลา ท่ีคิดวาเรารักกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

134 SEXY...โคตร SEXY...โคตร SEXY...โคตร เสกสรรค ศุขพิมาย √

135 ผานมา ผานไป หยุดรองไหเถิดท่ีรัก หยุดพักใจเสียบาง เสกสรรค ศุขพิมาย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

2 ฉันโตะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวารักเธอ จะเชาจะสาย ไท ธนาวุฒิ √

3 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

4 อยาหลอกกันนะ ก็หลอกกันไป ก็หลอกกันมา ไท ธนาวุฒิ √

5 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

6 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

รหัสปก CD G0557119 7 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 เบื่อคนแถวนี้ อยากไปใหพน จากคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ √

9 บานใกลเรือนเคียง บานเรือนเคียงกันแอบมอง ไท ธนาวุฒิ;ชาย เมืองสิงห √

10
คน...จนเจอ (ละครพริกหวานน้ําตาล
เผ็ด)

ลองคนดู อยากใหตวัเองแนใจ ไท ธนาวุฒิ √

11
เธอไมไดรองไหคนเดียว(ละครรัก
แผลงฤทธิ์

ไมวาเมื่อวานจะรายจะดี ไมวาวันนี้ ไท ธนาวุฒิ √

12 ใจไมถึง นี่คือส่ิงแสนดี ท่ีฟาบรรจงสรางทํา ไท ธนาวุฒิ √

13 สามแยกปากหมา...น นั่งรอเธอท่ีสามแยกแหงนี้มานาน ไท ธนาวุฒิ √

14 อยากไดแฟนไมใชคะแนนสงสาร ถาไมมีใจใหเต็มรอย เศษเล็กนอย ไท ธนาวุฒิ √

15 สุดแตใจจะไขวควา เหมือนกําแพงถูกเขาปลอยราง ไท ธนาวฒุิ X

16 มีดีท่ีหัวใจ (ละครบานนอกเขากรุง) ใจจริงๆก็ไมอยากมาเทาไร แตก็จําใจ ไท ธนาวุฒิ √

17 ชาติเจาพระยา (ล.ชาติเจาพระยา) ไมคิด ท่ีจะยอมใหใครมาขมเหง ไท ธนาวุฒิ √

18 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

19 ถาเธออยู ถาหากจะมีสักทาง ท่ีใหตัวฉันไดเดิน ไท ธนาวุฒิ √

20 คนท้ังคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

21 อยาปดฉัน มันอาจจะถูกของเธอ จะลืมใครสักคน ไท ธนาวุฒิ √

22 วันสุข กอนจะมาเจอเธอ เจอะแตความทุกขใจ ไท ธนาวุฒิ √

23 งาม ฉันก็ไมรู วาเผลอรักเธอเมื่อไหร ไท ธนาวุฒิ √

24 ไมเปนไร ถาเขานะรักเธอ ถาคิดวารักกัน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน);ไท ธนาวุฒิ √

25 เซ็ง ใครบอกวารัก ใครบอกวาเหงา ไท ธนาวุฒิ √

26 โธเอย โธเอย ฉันมันผิดเองไมตองหนักใจ ไท ธนาวุฒิ √

27 ผิดแผน เดิมทีเดียวอยูคนเดียวดีๆ ไท ธนาวุฒิ √

28 อีกสักครั้ง (ละครรักแผลงฤทธิ์) อยูคนเดียวก็ดี ไมตองมีหัวใจใหใคร ไท ธนาวุฒิ √

29 ไทยสู ก็ธรรมดาท่ีหลั่งฝน และคนทุกคน ไท ธนาวุฒิ √

30 ฝนรายท่ีกลายเปนจริง เหมอมองไปบนฟาไกล ส่ิงใดท่ีใจตองการ ไท ธนาวุฒิ √

31 ความจริง ปลอยเขาไป ไมตองเสียดาย ไท ธนาวุฒิ √

32 ขามันลูกทุง ขามันลูกทุง ขานอนมุงส่ีสาย ไท ธนาวุฒิ √

33 ฟาสงมาฆา อยูลําพังมันวังเวง กอดตัวเองมานมนาน ไท ธนาวุฒิ √

34 ใจเปนหนึ่ง ตัวก็เปนหนึ่ง ใจก็เปนหนึ่ง ไท ธนาวุฒิ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เธอคนนี้คือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนนั้นเดินเขามา กลวย แสตมป √

2 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

3 ท่ีหนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

4 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

5 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

6 สายน้ําไมไหลกลับ คืนก็เลยผาน วันก็เลยผาน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

รหัสปก CD G0557118 7 หนาว ฟา ฟายังมีดวงดาวเคียงขางกัน กลวย แสตมป √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

รหัสปก DVD G1157071 9 ถานองยังโสด ช่ืออะไร ยังไมตองบอกก็ได กลวย แสตมป √

10 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

11 ดาวสวยเพราะใคร เหมอมองฟาคืนนี้ เมื่อไมมีเธอขางกาย กลวย แสตมป √

12 รักบาง คิดถึงบาง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวาใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ลูกทุงคูฮิต กลวยแสตมป-รัชนกชุด2

BEST Of ไท ธนาวุฒิ
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13 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเช่ือใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

14 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสินใจยาก เมื่อคนท่ีรักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

15 คําวาจบลบทุกอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

16 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ;กลวย แสตมป √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

2 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

3 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

4 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

6 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะท่ีอายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0557117 7 รักคนโทรมาจงัเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ บานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

รหัสปก DVD G1157070 9 ใจหลนท่ีงานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ท่ีเปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

10 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

11 สวนเกินตองเดินลาํพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

12 หายใจออกก็เหงา หายใจเขาก็คิดถึง เธออยูไหนอยูไหนหนอ คนเฝารอใจจะขาด แชม แชมรัมย √

13 ครั้งแรกท่ีสบตาเธอ ฉันไมเคยไดยิน..เสียงนกรองวาเพราะ เสถียร ทํามือ √

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

15 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมแีตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

2 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

3 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

4 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

5 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

6 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

รหัสปก CD G0257087 7 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

9 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค ภิรมยพร √

10 เติมฮักเติมแฮง ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทัย √

11 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

12 รอวันสวรรคเปนใจ แมวาคิดผิด ก็ไมคิดใหม ท่ีรัก ไมค ภิรมยพร √

13 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

14 เพียงเราฮักกัน บเปนหยังดอกอายถาใจเรายักฮักกัน ศิริพร อําไพพงษ √

15 กี่ปแลวนอง กี่ปแลวนองท่ีเราสองเรียกกันวาแฟน ไมค ภิรมยพร √

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

17 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

18 อยากเห็นอายอารมณดี อยาหนาบูดหลาย วันนี้อายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ √

19 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทัย √

20 โรงเรียนลางจาน ขาดคุณสมบัติ เพราะใบประกาศไมมี ไมค ภิรมยพร √

21 แรงใจจากปลายนา พระถั่งโปงแลง แดดออนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษ √

22 มาจากดิน คนมาจากดินบเคยลืมกลิ่นความจน ตาย อรทัย √

23 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

24 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

25 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

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

27 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

28 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง ศิริพร อําไพพงษ √

29 วันท่ีบมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

30 แคแขกรับเชิญ งานแตงท่ีใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

31 เปดใจเจาสาว เก็บสัญญารักใสลิ้นชักลั่นกุญแจใจ ศริิพร อําไพพงษ √

32 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

33 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ตาย อรทัย X

34 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

35 แววตาท่ีถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง ไมค ภิรมยพร √

36 กําแพงปริญญา สาวม.หก สอบตกวิชาความรัก สอแวว ตาย อรทัย √

37 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคาํวารักไมสวย ไมค ภิรมยพร √

38 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนนี้ขอทําหนาท่ีอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

39 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

40 ขอพูดซ้ํา ๆ หากวาไมรัก คงไมอยากมาอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

41 สาวนาสัญญาแม ตั้งใจเอาไวหากวันใดท่ีลูกมีตังค ศิริพร อําไพพงษ √

42 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูบานนอกอยากเห็นหลานออกทีวี ตาย อรทัย √

43 เจานายครับ เจานายครบั ผมมากราบรบกวน ไมค ภิรมยพร √

44 ศิลปนลูกจาง จะหนัก จะเหนื่อย จะเหงา พวกเรา ตาย อรทัย √

45 ศิลปนดอกหญา วิหคโผผิน ดั่งศิลปนผกเผิน ศิริพร อําไพพงษ √

46 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3ลูกทุงยกกําลัง3 ศิริพร-ไมค-ตาย
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47 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆท่ีใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

48 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

49 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งท่ียามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

50 เก็บความหลายใจไปใชท่ีอื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทิดา แกวบัวสาย √

2 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

3 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

4 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

5 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

6 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

รหัสปก CD G0257098 7 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 ไมอยากจะเช่ือเลย ในวันท่ีเรา มีคําร่ําลา คริสตินา อากีลาร √

9 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

10 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

11 ใครสักคน ตื่นขึ้นมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชา วัฒนพานิช √

12 เธอผูเดียว เหนื่อยและทอเหลือเกินรูไหม มาลีวัลย เจมีนา √

13 ไดอารี่สีแดง ครั้งนั้นฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

14 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

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

16 อุนใจ วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

17 ฝากรัก สายน้ํา น้ําไหล ลองโรย มาชา วัฒนพานิช X

18 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปท่ัว วิยะดา โกมารกลุ ณ นคร √

19 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

20 ทรมาน พยายามจะฝนตัวเอง ฝนใจทําเปนไมฟง ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

21 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

22 ไมมีใคร เหลือท้ิงไว เพียงแตความหลัง นันทิดา แกวบัวสาย √

23 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

24 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

25 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาท่ีฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √

26 บงบอก คอยทุกวันกวาตะวันจะไกลลับตา นันทิดา แกวบัวสาย √

27 แคบอกเสียใจ เคยเห็นอยู เคยรักอยู มาลีวัลย เจมีนา √

28 เพลงนั้น เพลงแผวเบาแววมา วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

29 เหงากับเพลงเศราๆ เหมอลอยอยูคนเดียวทุกวัน ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

30 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ท่ีฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

31 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

32 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

33 ขอแคฝน [เกมรักพยาบาท] อยากใหเรานั้นยืนเคียงขางกัน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

34 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

35 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

36 พี่ชายท่ีแสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟา สุนิตา ลีติกุล(โบ) X

37 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

38 แบงเธอ แบงใจ ไมบอกก็รู อึดอักใชไหม ท่ีเลือกใคร เจนนิเฟอร คิ้ม √

39 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

40 ฉันก็มีหัวใจ ฉันพอเขาใจกับส่ิงท่ีเปน ใหม เจริญปุระ √

41 สักวัน คอยตะวันสีทองจะสองมา นันทิดา แกวบัวสาย √

42 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม √

43 เติมใจใหกัน (Acoustic) ตอบใจตัวเองมานาน มาลีวัลย เจมีนา X

44 ฉันรู ฉันรู อาจไมมีคําสัญญา อาจไมมี เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

45 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

46 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะชํ้า สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

47 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด นันทิดา แกวบัวสาย √

48
คือความรักใชไหม (ละครมารยา
ริษยา)

เหตุใดคนมากมาย ตองอยูในความทุกขใจ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

49 นาทีท่ียิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน คริสตินา อากีลาร √

50 เธอ...ผูไมแพ ในชีวิตของคนทุกคน ตองเคยผานรอน
คริสตินา อากีลาร;สุนิตา ลีติกุล(โบ);
เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม)

√

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

3 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

4 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

5 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก CD G0257096 7 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนตกิานต(เดอะสตา √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

9 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

10 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 แกรมมี่โกลดรักราว.เหงาใจ ชุด2
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11 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

13 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคจากสายคนหัวใจเศรา ศร สินชัย √

14 หากรูลวงหนาวาเจ็บ ใจกลางหัวใจเคยมีเธอเปนกําลังใจ เสถียร ทํามือ √

15 ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปน ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

16 วันท่ีบมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

17 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแคน แกนคูน √

18 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนนี้ขอทําหนาท่ีอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

19 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนนี้เก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

20 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

21 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรจีันทร √

22 เริ่มท่ีเพื่อน..จบท่ีเพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

23 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

24 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

25 ส้ินกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

27 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

28 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันท้ังสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

29 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

30 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

31 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

32 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

33 ขออภัยท่ีลืมชา ขออภัยท่ีลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

34 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

35 ไมท้ิงก็ใกลจะท้ิง บอกความจริงฉันไดไหม เกิดอะไร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

36 เจ็บท่ีตองจาย อยูไดเพราะยอม ยอมไดเพราะรัก แพรวา พัชรี √

37 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจบ็ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 หัวใจท่ีถูกอายท้ิง ทุกหยดน้ําตาบไดมาฟรีๆ แตแลกดวยใจ ตาย อรทัย √

39 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

40 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

41 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

42 สัญญาขี้ถานไฟ หลังงานปใหมเจาหายไปพรอมรถผาปา มนตแคน แกนคูน √

43 กุหลาบเหี่ยว ผานไปแลววันวาเลนไทน ดอกออ ทุงทอง √

44 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

45 เสียใจแตบกลาเสียฮัก เมื่อฮักถูกทรยศเหมือนโดนน้ํากรดรด ศิริพร อําไพพงษ √

46 กะซางเพิ่นเถาะ รองไหขามคืน สะอื้นเปนเดือน ยอนฮัก ตาย อรทัย √

47 อกหักดีกวาเหงา อกเคยชํ้ามากอน กอนจะพบเจอกัน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

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

49 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1
ผูหญิงโงๆท่ียอมเธองายๆ(ละครเมีย
แตง)

รูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

2 โกหกไมลง พูดตรงๆไมได คําท่ีเธอพูดมา ตามประสาอยางคนท่ี ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

3 ความรักไมอนุญาต ไมตั้งใจมาทีหลัง พลั้งไปไมระวังไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

4 ทําเพราะรัก (ล.เรือนริษยา) ท่ีทําเพราะรัก ท่ีทําลงไปทุกอยาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

6 วันท่ีไมมีเธอ ตื่นขึ้นมาดวยความตั้งใจจะทําอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

รหัสปก CD G0257097 7 ช่ัวโมงนี้ฉันขอ เพราะเวลามอียูชางนอยเต็มที ท่ีฉันมี ปนัดดา เรืองวุฒิ √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 รักจริง เลิกจริง เจ็บจริง รักก็รักจนหมดหัวใจ แตถาใครไมเคย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

9 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

10 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบท่ีเคยฝนไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 บุปผาราตรี Feat.ปนัดดา เรืองวุฒิ รอ...จดจําสัญญา รอ...ใหเธอรูวา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 I Know U Love Me feat.P Natty ไมตองพูดอะไรมากมาย I know Thaitanium;ปนัดดา เรืองวุฒิ √

13 แคหลับตา ฉันยังจําไดดี วาฟาคราม ชางสวยงาม BODYSLAM √

14 ขาดความอบอุน อยากบอกวาเหงาเหลือเกิน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

15 เติมเต็ม ทุกครั้งท่ีฉันจะไปขวา ทุกทีเธอจะไปซาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 รูท้ังรู นานเทาไร ก็ยังมองเธอขางเดียวเทานั้น ปนัดดา เรอืงวุฒิ √

17 ทําไดหรือเปลา เธอกลับมาวันนี้ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 คนไมมีสมอง ไมเคยคิดอะไร ไมแครอะไร ทุมใจให ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 ภรรยานอย(ฉันไมอยากเปน) เธอโยนบาปมาใหฉัน..ก็รับมันโดยไมรู ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 แคมีเธอ เปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

21 ส่ังใจไมฟง (ละครเชลยศักดิ์) ไดแตถามตัวเองมนัเปลี่ยนไปเมื่อไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;ตาร MR.TEAM √

22 สายตาคูนั้น (ละครไทรโศก) สายตาคูนั้น มองกันอยางมีความหมาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

23 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

24 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ท่ีมีแคความฝนใฝ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

25 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

26 รูไหมทําไม ถึงเวลา ท่ีควรจะรู ท่ีเธอควรจะรู ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 ส้ินสุดสักที (ละครสวรรคเบี่ยง) เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 พยายาม (ละครหมูแดง) พยายามไมคิดอะไร ฝนหัวใจทุกอยาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 แคฝน อยากเปนคนขางเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

30 อยากอยูตรงนี้ จะมองฟาสักกี่ครั้ง ฟายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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31 บานไมรูโรย จะนานแสนนาน ก็บานไมรูโรย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

32 วันแรกเจอ ยังจดจําไดไหมถึงวันท่ีเลยลวงมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 รักเธอเหลือเกิน ถาหากคืนนี้ ดาวท่ีเคยเกลื่อนอยูเต็มฟา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 ขอแคคิดถึง รู...วาเธอมีคนนั้น คนอยางฉัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

35 เก็บไวในใจ กับบางส่ิงท่ีเธอก็รู ท่ีอยูขางใน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 เพราะเธอหรือเปลา คนท่ีเคยหวง คนท่ีเคยอยู ปนัดดา เรืองวุฒิ X

37 โลกหมุนดวยความรัก ยามท่ีลมพัดมามีแดดสองฟาคราใด ปนัดดา เรืองวุฒิ;ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

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

39 เวลาของเรา (ละครคิวบิก) เธอรูไหมวาในชีวิตฉันไมเคยฝนอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

40 ไมมใีครรักฉันไดเหมือนเธอ ไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

41 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวท้ังฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

42 ขอไดไหม อยาพบกันเลย อยาเห็นกันเลย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 ทําใจยากเหรอ ไมยอมและไมทอ ไมเคยจะรอความหวัง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

44 รักแทแพใกลชิด รอมานานแสนนาน ก็รอแตเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

45 มีคาเวลาเธอเหงา ชํ้าท่ีรูวาฉันแคตัวสํารอง ไดครองเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

46 ผิดเรื่องเดียว ฉันรักเธอไดดีไมนอยกวาใคร ฉันใสใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

47 ผิดท่ีไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

48 คนเลวท่ีรักเธอ โมโหตัวเอง ท่ีมาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 ผิดท่ีเธอ คนอยางเธอ..ถึงทํายังไง..ไมมีวันท่ี ปนัดดา เรืองวุฒิ X

50 อกหักปากแข็ง ไมตองการหรอกความเห็นใจท่ีใครใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

2 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

3 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

4 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

6 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสีเทาหอบเอาไอน้ําเดินทาง เสถียร ทํามือ √

รหัสปก CD G0257095 7 ไมช่ืนใจเทาเสียงเธอ โทษฐานท่ีหายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 รักเธอเขาแลว ฉันรักเธอเขาแลว อะ..อะ..อา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

9 สบายดีบอาย สบายดีฝากคํานี้มาทักใจอาย เห็นเงียบ ตาย อรทัย √

10 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ชวยพูดคําท่ีฉันอยากไดยิน คําท่ีฉันหวังทุกวันวาเธอจะพูดมา เปาวลี พรพิมล √

12 เบื่อคําวาคิดถึงหรือยัง ไมวาใชไหมท่ีพูดวาคิดถึงกัน อยา ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

13 อยูดีดี ก็มีความรัก มันเกิดอะไร กับใจของฉันนี่ อยูดีๆ ขิม นวพรรณ √

14 แตกอน ตอนนี้ และตลอดไป ยังคงยืนยันกับการเคียงขางเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ พี สะเดิด √

16 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

17 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 เคียงขางดวยหางตา ยามถายภาพหมูถึงไดสิทธิ์อยูใกลๆ ตั๊กแตน ชลดา √

19 เสนทางสายแฟน กี่หลักกิโลทางสายแฟนที่สองเราผาน เสถียร ทํามอื √

20 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล พี สะเดิด √

21 ดวยใจท่ีรักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

22 ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝน มันเกิดอะไรกับใจของฉัน ยิ่งชังยิ่งเก็บ ตั๊กแตน ชลดา √

23 อยากบอกวารักเธอ เธอเอาความรักแทเขามาเทคแครจิตใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

24 ดีไหมครับ รอนๆจะพัดใหคุณ ไดเย็นสบาย ถาคุณหิว ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

25 ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

26
สัญญา สาบาน (ล.ซิทคอม หมัดเด็ด
เสียงทอง)

หัวใจท่ีเตนอยูตอนนี้ จะกี่ปก็ยังรัก ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตั๊กแตน ชลดา √

27 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

28 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 จดุนัดหมายของใจท่ีไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

30 ความหวงใย...จากพี่ชายคนหนึ่ง ฝากคําถึงคนไกล ท่ีหายไปอยูตรงนั้น เสถียร ทํามือ √

31 คิดฮอดอยูเดอ คิดฮอดอยูเดอ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

32 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟา ก็เจอสายตา อีกคนท่ี ตั๊กแตน ชลดา √

33 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกท่ีใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

34 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

35 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

36 รักเธอดวยคน คนหลายใจหางาย คนรักเดียวหายาก เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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

38 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

40
เธอคือความหมายของความคิดถึง 
(ล.สายฟาฯ)

เคยอยูกับทองฟาท่ีวางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

41 ในนามของความหวงใย เพราะวาคราบน้ําตาของเธอบอกฉัน เสถียร ทํามือ √

42 คํากอเหตุ ฝกบอกรักท่ีหนากระจก วันหนึ่งไมรู ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

43 อาจเปนคําท่ีฉันรอฟง มีอะไรจะบอกใชไหมถึงโทรมาดึก เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

44 ขางกองไฟคืนนั้น เมื่อกลับถึงท่ีทํางาน จะคดิถึงกัน ตั๊กแตน ชลดา √

45 ตองรับผิดชอบ ตองรับผิดชอบ ตองรับผิดชอบ คําตอบ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

46 สงแคนี้พอเดี๋ยวพอวา ขอบใจเธอจริงๆ ท่ีเดินมาสงกันตั้งไกล เปาวลี พรพิมล √

47 แกมแดงแรงใจ จากใจสาวแกมแดง อายบมีเงินแตง ตาย อรทัย √

48 ขอแคไดบอก สายตารายงานความตองการของหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ขอคุยดวยไดไหม เมื่อเจอะปญหารุมเรามากมาย เกินจุด ตั๊กแตน ชลดา √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศลิปนTRACK

MP3 ฮักเธอ...จุงเบย ชุดท่ี 2

หนา 7/17



50 ใหผมรักคุณนะครับ สวัสดีครับ กินขาวยังครับ วันนี้ เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ยิ่งเกลียดยิ่งรัก โดม ปกรณ ลัม X

2 อยาบอกวาฉันรักเธอ โดม ปกรณ ลัม;เมทัล สุขขาว X

3 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน สรัย วัชรพล √

4 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก KLEAR √

5 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ (ละครชิงนาง) จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

6 ฝากความยินดี อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง KAL √

รหัสปก CD G0257099 7 เกลียดเธอไมลง ปอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

วันท่ีวาง 07/08/2557 8 ไมเคยเปลี่ยน ลมยังมีเปลี่ยนแปลงทิศทาง บางที ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

9 เหมือนไมมีใคร อยาเดินไปอยางนั้น อยาเย็นชาอยางนั้น นัท มีเรีย √

10 ไมอยากใหเธอรู ตาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง สรัย วัชรพล √

11 ไมใครก็ใคร ไมเหลือทาง ทางใหเดินตอไปไดสองคน DA endorphine √

12 สุดฤทธิ์สุดเดช (ละครคูแคนแสนรัก) ตอบตอบมาหนอย KLEAR √

13 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรท่ีดี นาเดีย นิมิตรวานิช √

14 คอนเฟรมหัวใจ...วาใชเธอ สืบและคนใครๆ ตอใครก็มากมาย เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 ใจมอมแมม (นังเหมียวยอมสี) ใจมอมแมมโดนแตมดวยฝุนดิน บัวชมพู ฟอรด √

16
คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ...(ล.รัก
ออกอากาศ)

คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) √

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

18 เปลี่ยนเปนฉันไดไหม ทุกทีท่ีเธอมาหา น้ําตาเธอหยดรินไหล สมพล ปยะพงศสิริ √

19 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

20 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

21 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

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

√

23 จะเปนเธอไดหรือเปลา ทุกคนมองฉันเปนคนเขมแข็ง โดม ปกรณ ลัม X

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

25 แสงของหัวใจ โดม ปกรณ ลัม X

26 ส่ิงสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

27 รักเธอตลอดกาล จากชีวิตไมมีใครคนนึง โดม ปกรณ ลัม X

28 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ CLASH;KAL √

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

30 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

31 พูดไมคอยเกง มีบางคําท่ีอยาก บอกกับเธอ บาน โรจนัย √

32 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ท่ีเธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

33 ฉันอยูตรงไหน มองตาของเธอก็เจอเงาขวางอยู นัท มีเรีย √

34 จากนี้...คือเธอ อยูบนหนทางลําพัง ฉันไมมีแมใคร มาชา วัฒนพานิช √

35 เพิ่งรูวารักเธอ (นงัเหมียวยอมสี) เพิ่งรู..วาใจผูกพันเทาไหร เพิ่งรู ภัทรพล ศิลปาจารย (พอล) √

36 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ… คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

37 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ
บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร
(ZAZA);กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา (มด)

√

38 มืออาชีพยังยอม ฉันนั้นเขาใจอยู รูรูหมดทุกอยาง มาชา วัฒนพานิช √

39
จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือ
เมฆ)

กี่เรื่องราวท่ีใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

40 เจาหญิงลําซิ่ง เวทีชีวิตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้) √

41 รักเธอดวยหัวใจ ความจริงท่ีเห็นความจริงท่ีเปน จิตภัทร พุมหิรัญ (เอิน) √

42 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

43 เกลียดเธอไมลง สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

44 เก็บ (ละครรักเกินพิกัดแคน) ไดแตมอง แตมอง ไมรูจะทําอยางไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

45 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

46 ฝากความยินดี อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

47 หมดชีวิต(ฉันใหเธอ) หมดชีวิตฉันใหเธอ แตวันนี้หัวใจเธอ สรัย วัชรพล √

48 ไมเจ็บไมพูดหรอก ท่ีเงียบท่ีทนไดจนปานนี้ ก็หวังวามี ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

49 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

50 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2
ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอ
รี่)

เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

3 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

4 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก บอย Peacemaker √

5 เจาชายนิทรา เพราะอะไร ยังไมเขาใจวาเหตุใด ETC √

6 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

รหัสปก CD G0557124 7 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

วันท่ีวาง 21/08/2557 8 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

9 มีเราตลอดไป ส่ิงท่ีเธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

10 ชายในฝน หากเธอไดฝนในนิยาย เจอเจาชาย Jetset'er X

11 อยากโดนเปนเจาของ ซายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซ ศรัณยู √

12 ไวในใจ ยังจําเรื่องราววันนั้น เรื่องเธอกับฉัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

When A Man Love
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13 อาย สิงโต นําโชค X

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

15 ยิ่งเกลียดยิ่งรัก โดม ปกรณ ลัม X

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

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

18 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกนับอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

19 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

20 รายก็รัก ทุกๆครั้งท่ีเปดดูละคร มีบางตอนท่ี Joey boy √

21 หลงเลย Thaitanium;BANKK CA$H X

22 ไมเอาไหน Kozem Boy Kozem Boy I just wanna MUZU √

23 ไมตางกัน 25 Hours X

24 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ POTATO √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

2 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

3
ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทํา
ใจของคนถูกท้ิ

เหลือเพียงดอกไม ท่ีมันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

4
รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหม
ใหมากกว

เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

5 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

6 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0257100 7 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทัย √

วันท่ีวาง 21/08/2557 8 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

9 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

10 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

12 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

13 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

15 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

16 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

17 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันท้ังสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

18 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

19 เริ่มท่ีเพื่อน..จบท่ีเพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

20 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

21 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

24 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา มนตแคน แกนคูน √

25 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

27 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

28 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

30 ขอความฮักแหนไดบ ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว...ดิว ดิว ดิว ดิว ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

31 ผูหนีชํ้า ชํ้าใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทัย √

32 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 อีก 5 นาทีเลิก เลิกดีไหมนอเลิกเลยดีไหมนอ จบเลย แชม แชมรัมย √

35 คนจนปายแดง ไมไดเลือกงาน แตงานไมเลือกเรา แสน (นากา) √

36 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ท่ีเปยก ตั๊กแตน ชลดา √

37 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

38 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

39 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

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

41 จองตักลวงหนา อยากกลับบานจัง เก็บตังคจะไปฝากแม แพรวา พัชรี √

42 ใจเปราะ ใหรอยเต็มรอยก็นอยไปหนอย หัวใจ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

43 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง พี สะเดิด √

44 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด ตาย อรทัย √

45 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

46 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

47 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

48 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

49 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

50 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

MP3 แกรมมี่โกลดยกขบวนเพลงฮิต(ยก
 2)

หนา 9/17



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นขึ้นมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

2 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

3 ขอใชคํานี้กับเธอ เธอรูไหม นอกจากลมหายใจ ส่ิงท่ีฉัน พี สะเดิด √

4 ตายรัง เจาซิอยาคิดเองไปเรื่อย สมองจะเฉื่อย พี สะเดิด √

5 จําไมไดวาตองลืม รูสึกตัวก็ตอนไดยินช่ือเขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

6 เหนื่อยไหมครบัพี่นอง เหนื่อยไหมครับพี่นอง หนักไหมท่ีแบกไว พี สะเดิด √

รหัสปก CD G0557130 7 อยาทําเรื่องงายใหเปนเรื่องยาก เธอเปนคนดูดี ใครๆก็มอง พี สะเดิด √

วันท่ีวาง 21/08/2557 8 คนอะไรก็ไมรู เปนคูกันแลว เขาวาไมแคลวกันหรอก พี สะเดิด √

9 มาใหผมไหวซะดีดี ใครเจง ใครใหญ ใครท่ีเปนคนคุม พี สะเดิด √

10 ทุกชีวิตมีสิทธิ์ฝน เรื่องขําอาจไมขํา กับชีวิตใครบางคน พี สะเดิด √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยากไดยินวารักกัน ส่ิงท่ีฉันไมรู ส่ิงท่ีฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 รักเธอเสมอ วันคืนท่ีเนิ่นนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครท่ีเธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

4 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

5 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

6 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

รหัสปก CD G0557097 7 เจ็บแตดี เช่ือมั่นตัวเอง วาเติบโตมาพอแลว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 คงเดิม กับวันเวลากับฟาท่ีเปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

รหัสปก DVD G1157067 9 เธอ (มาจากไหน) Radio Version ฉันไมรู วาเธอมาจากไหน เขามาเมื่อไร อัสนี โชติกุล √

10 อยาเลย ขอบใจ เหมือนวาเราเพิ่งจากกันเมื่อวันวาน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

11 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

12 รับไมไหว บอกตรงๆคนสวย คนดี วันนี้ฉันยังไมพรอม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

13 หนึ่งมิตรชิดใกล ช่ืนชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล อัสนี โชตกิุล;วสันต โชติกุล √

14 เกี่ยวกอย ฉันยังคงภักดีตอเธอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

15 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

16 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

17 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

18 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 เรา สองสาม คน เปนรอยเปนพัน กี่นาทีท่ีฉัน ตองฝน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

20 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √

21 รักชนะทุกอยาง (ละครสูยิบตา) ฉันกับเธอ ตั้งแตเราเจอหนากัน อัสนี โชติกุล √

22 ดาวลอมเดือน เธอสวยจับใจใครใครก็บอก อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

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

24 คนหลายใจ ดูเธอเปนคนซื่อดี ฉันนี้ก็เลยเช่ือใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

25 จะพยายาม เมื่อกอนก็ไมรู วาทําใหเธอหวั่น อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

26 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสน ีโชติกุล;วสันต โชติกุล √

27 สุขใจ ทําใจใหมันสนุก ยิ้มแยมตลอดไป อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

28 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

29 ลากอน ส่ิงท่ียาวนาน ยิ่งกวาส่ิงไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

30 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

3 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

4 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

5 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

6 ความรัก วันท่ีความเจ็บชํ้ามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

รหัสปก CD G0257102 7 เจ็บปวดท่ีงดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

9 ลืมไปกอน วันท่ีเธอไดบอกลา วันท่ีเธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

10 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานท่ีผานมา ปาลมมี่ √

11 แดเธอท่ีรัก เหลือเพียงความรัก ท่ีไมมีเธอแลว KLEAR √

12 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับส่ิงท่ีเรานั้นเปนอยู DA endorphine √

13 แผลท่ีไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

14
ความทรงจําครั้งสุดทาย(The Last 
Memorial)

เหตุผลของการจากลาจากกันและกัน CLASH √

15 ลืมไมเปน ยังคงยืนท่ีเกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

16 หัวใจไมใชกระดาษ ถาเธอจะลบ คําวารักในใจไมงายดาย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

17 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

18 เก็บ ไมรูมันเกิดอะไร ไมรูวาเพราะอะไร เขมรัชต สุนทรนนท (ออง) √

19 ไมรัก..อยาฝน จับมือเธอทีไร หัวใจมันหวั่นมันหวาด เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

20 เสียงอําลา ไมเคยนึกวารักของเรา ท่ีเรานั้นรวม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

22 คนท่ีถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันนั้นท่ีเราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

23 ตั้งใจ วันเวลาท่ีหมุนเลยไป ทําใหส่ิงไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

25 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK

อัสนี&วสันต อยากไดยินวารักกัน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 Forget Me Not

พีสะเดิด ชุด8 รักจนไมรูจะรักยังไง
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26 หนังสือรุน เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

27 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

28 อธิษฐาน ทุกครั้งท่ีอยูตรงนี้ ฉันจะคอย สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

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

√

30 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

31 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาท่ีฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √

32 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

33 อยากใหเธออยูตรงนี้ (Light) ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

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

35 รักเธอเสมอ วันคืนท่ีเนิ่นนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

36 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา Sweet Mullet √

37 ดวยความคิดถึง ดวยความคิดถึง ถึงเธอท่ีจากลา Drama Stream √

38 ความทรมานท่ีแสนมีความสุข เหตุบังเอิญ ของการพบกัน สองคนท่ี KLEAR √

39 เกลียดเธอไมลง สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

40 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจท่ีเธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

41 วินาทีเดียว เทานั้น กวาจะคบกันรักกันตั้งกี่ป บอกลาท้ังที จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

42 หวังดีเสมอ ถึงไมไดรักตัวฉัน ขอแคใหเธอไวใจ POTATO √

43 จูบลา จับมือเธอเอาไวขางกาย จูบลากัน ZEAL √

44 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที BODYSLAM √

45 ลืมนาทีท่ีแลวไดไหม มองดูใหดีวาคนท่ียืนขางเธอตรงนี้ พลพล √

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

47 ความทรงจําของ...คนช่ัวคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

48 ขอบใจนะ ขอความท่ีเธอเคยสง อะไรท่ีทําใหฉัน
คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงควิทย เต
ชะธนะวัฒน

√

49 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันหนึ่งวันนั้น ปาลมมี่ √

50 จะไดไมลืมกัน ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 หนึ่งในดวงใจ พี่นี้มีนองอยูในดวงใจเทานั้น สุเมธ องอาจ √

2 ยังจําไดไหม ยังจําไดไหม ถึงใครคนหนึ่ง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 เสียแรงรักใคร เสียแรงรักใครเสียแรงปกใจจริง ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

4 เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น เสียงคลื่นซัดฝนมันคลุมคลั่ง อรวี สัจจานนท √

5 ยามรัก ยามเชา พี่ก็เฝาคิดถึงนอง เทห อุเทน พรหมมินทร √

6 ลืมเสียเถิดอยาคิดถึง ลืมเสียเถิดอยาคิดถึง ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

รหัสปก CD G0557125 7 จุฬาตรีคูณ ขาแตคงคาจุฬาตรีคูณ นันทิดา แกวบัวสาย √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 หวงรัก ของของใคร ของใครก็หวง ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

9 สมมุติวาเขารัก ถูกตาตองใจ ตองมนตของใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

10 น้ําตาลใกลมด น้ําตาลใกลมดใครอดงดได เทห อุเทน พรหมมินทร √

11 จันทรกะพอรวง ดอกจันทรกะพอรวงพรู อรวี สัจจานนท √

12 ขอพบในฝน ฉันช่ืนใจเมื่อไดเห็นหัวใจเตน สุเมธ องอาจ √

13 ปศาจวสันต เราจากกันวันนั้นยังจํา นันทิดา แกวบัวสาย √

14 ขอใหเหมือนเดิม กอนจากกันคืนนั้นสองเรา ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

15 มั่นใจไมรัก มั่นใจตั้งใจจะไมรัก ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

16 พรานลอเนื้อ เจายักคิ้วใหพี่เจายิ้มในที เทห อุเทน พรหมมินทร √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

2 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

3 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา POTATO √

4 ภาษากาย ยอมใหไปแลว..เมื่อหัวใจเธออยูท่ี POTATO √

5 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

6 คนกลาง ไดรูขาวเขาทําเธอใหเสียใจ ไมรู POTATO √

รหัสปก CD G0257105 7 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงท่ีบอกฉัน POTATO √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน ปบ Potato √

9 นี่แหละความเสียใจ ทุกเรื่องราวท่ีเขามา..ท่ีเจ็บและชํ้า POTATO √

10 ฟงความขางเดียว มีใครบางไหมตองการกอดฉัน..รอใคร POTATO √

11 พระจันทรดวงเกา ก็เหนื่อยกับความรัก..ก็อยากท่ีจะลอง POTATO √

12 CIRCLE เจ็บท่ีเขามาแปรเปลี่ยนไป จากเคยรัก POTATO √

13 เลนลิ้น ท่ีบอกวารัก อยางนั้น อยางนี้ซะมากมาย POTATO √

14 ไมรูจะอธิบายยังไง ฉันไมรูเธอไดยินฉันไหม...แตละคําท่ี POTATO √

15 สามเวลา ทุกเชาท่ีตื่นขึ้นมานั้น ส่ิงแรกท่ีทํา POTATO √

16 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

17 Sassy Girl (Refresh) มันก็จริงท่ีฉันไลเธอไป...มันก็จริง POTATO √

18 คําตอบของหัวใจ ไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

19 หวังดีเสมอ ถึงไมไดรักตัวฉัน ขอแคใหเธอไวใจ POTATO √

20 คนดีไมมีท่ีอยู ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน วาเธอตองการ POTATO √

21 ชู ป ดู วับ มีอะไรก็ใหเธอ...ไปกับใครสักครั้ง POTATO √

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

23 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู POTATO √

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

25 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 POTATO : 50 Best Hits

CD+DVD สุนทราภรณยอนวันวาน ชุด
ท่ี1
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26 ท่ีเดิม เปนธรรมดาท่ีเธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

27 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

28 ขอบคุณท่ีรักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิต POTATO √

29 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต เปนความตองการจากฟาหรือความตองการ POTATO √

30 ยื้อ (ภาพยนตรโลงตอตาย) แคฝนวาเธอจากไป...ก็รายแรงเกินกวา POTATO √

31 รอ คืนวันท่ีผานมาไดแตหาคําตอบวาฉัน POTATO √

32 เขาทาง เธอพร่ําบอกส่ิงท่ีฉันเปนเธอรับไมไหว POTATO √

33 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักท่ีเคยหวาน กลายเปน POTATO √

34 ลืมตาในน้ํา เห็นฉันเหมือนคนเขาใจทุกอยาง POTATO √

35 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนท่ี POTATO √

36 ไมใหเธอไป จากนาทีท่ีเธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

37 น้ําหอม หากฝนไมพรําลงมา...แรงอยางนี้ POTATO √

38 ขอบใจ เจียมตัวเอง..ตั้งแตวันท่ีไดพบเธอ POTATO √

39 ฉันคิดถึงเธอ ไมใชเธอ คนเดียวท่ีรอฉัน POTATO √

40 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ POTATO √

41 ลา ลา ลา ไมบอกก็รูดีใชไหม...ฉันมองแตเธอ POTATO √

42 พรุงนี้ (จะไปกับเธอ) ก็ไมยาก ดูอาการก็พอรู POTATO √

43 กําแพง ท่ีผานมาฉันทําใหเธอเสียใจเทาไหร POTATO √

44 งายๆ เหมือนฤดูกาลเปลี่ยนหมุน อุณหภูมิรอน POTATO √

45 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO √

46 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน POTATO √

47 จะใหฉันทํายังไง ฉันก็รูในกฎเกณฑ และก็เห็นในความจริง POTATO √

48 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

49 สัญญา(จะไมไปไหน) ฉันไมเคยยอมใหใครท้ังนั้น...ฉันไมเคย ปบ Potato √

50 ทํานองท่ีหายไป ไมตองการอะไรท่ีเลิศเลอ ขอแคฉันมีเธอ POTATO √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2 อาบน้ํารอน โลกนี้นั้นกวางแคไหน ชีวิตมีทางแยก Big Ass √

3 ท่ีเหลือคอืรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

4 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา รวมศิลปน √

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

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

รหัสปก CD G0557128 7 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปอป ปองกูล √

รหัสปก DVD G1157077 9 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

10 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

11 Cross Love ก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหรจะถึง ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน;ลุลา √

12 รักของฉันนั้นคือเธอ คําวารักท่ีเรามีใหตอกัน จากวันนั้น รวมศิลปน √

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

14 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

15 สัญญาณ (SIGN) หากทุกสัญญาณท่ีเธอสงมาใหกับฉัน Jetset'er √

16 เธอคือรัก (ละครจุดนัดพบ) หนึ่งหัวใจ รอจะใชเพื่อรักใครคนเดียว วง R9 √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามป ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

2 รักนองพร พรจาพร คืนนี้ขอนอนบานพร สดใส รุงโพธิ์ทอง X

3 รักมาหาป รักมากอนใคร ขืนชาไป ศรเพชร ศรสุพรรณ X

4 ฉันทนาท่ีรัก ปดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน รักชาติ ศิริชัย X

5 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟา กมหนามองดิน เสรี รุงสวาง X

6 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน สายัณห สัญญา X

รหัสปก CD G0257103 7 ทหารบกพายรัก เพียงพี่ไดพบสบตานองมาเท่ียว ยอดรัก สลักใจ X

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 ชางทองรองไห ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

9 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง สดใส รุงโพธิ์ทอง X

10 เสียน้ําตาท่ีคาเฟ เรารักกันอยูดวยกันสองคน ศรเพชร ศรสุพรรณ X

11 หลบเลียแผลใจ หลบเลียแผลใจใหหายบาดแผล เสรี รุงสวาง X

12 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ สายัณห สัญญา X

13 ครูประชาบาล ชีวิตหดหูครูประชาบาล ยอดรัก สลักใจ X

14 รักขามคลอง บานนองอยูฝงขโนน บานพี่อยูฝง รักชาติ ศิริชัย X

15 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

16 ใจจะขาด มองหนาตางขางบานเมื่อวานเขามีงาน ศรเพชร ศรสุพรรณ X

17 ยืนรองไหคอยใคร เสรี รุงสวาง X

18 พี่ชํ้าวันนี้นองชํ้าวันหนา สดใส รุงโพธิ์ทอง X

19 แท็กซี่กับนางโลม ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

20 มนตรักเสนา เสรี รุงสวาง X

21 อภัยใหเรียม ศรเพชร ศรสุพรรณ X

22 เผลอจูบ ผมผิดพลั้งไปอภัยใหผม แรงรัก ยอดรัก สลักใจ X

23 กรรมกรกอสราง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

24 ลานรักลานเท รักพี่ยิ่งใหญไพศาลจึงตามนงคราญ สายัณห สัญญา X

25 อยากไปใหพน เสรี รุงสวาง X

26 ทหารใหมไปกอง โบกมือหยอยๆ บอกนองจะไป ยอดรัก สลักใจ X

27 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน ศรเพชร ศรสุพรรณ X

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

MP3 ลูกทุงอมตะ...เสียงทอง ชุดท่ี 2
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28 ฉันทนาใจดํา รักชาติ ศิริชัย X

29 รักคนช่ือนอย ผมหลงรักคนผูหญิงช่ือนอย สายัณห สัญญา X

30 สาวยโสธร เสรี รุงสวาง X

31 ขาวไมมีขาย ศรเพชร ศรสุพรรณ X

32 เฝารักเฝาคอย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

33 พบกันท่ีเกา รักชาติ ศิริชัย X

34 ซากรักบึงพระราม สดใส รุงโพธิ์ทอง X

35 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลค่ําย่ําสนธยา สายัณห สัญญา X

36 แผลท่ีหัวใจ เสรี รุงสวาง X

37 เขาเวรรอ ไปโดนเขาหลอกอีกแลว ศรเพชร ศรสุพรรณ X

38 ลมหนาว ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

39 ขาดเงินขาดรัก พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงพี่เปนแผล เสรี รุงสวาง X

40 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ยอดรัก สลักใจ X

41 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน ศรเพชร ศรสุพรรณ X

42 ดอกออสุโขทัย สดใส รุงโพธิ์ทอง X

43 นองดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

44 ไอหวังตายแน ไอหวัง ตายแน ตายแน ไอหวัง ศรเพชร ศรสุพรรณ X

45 สาวอุดรใจดํา รักชาติ ศิริชัย X

46 ไอหนุมเลี้ยงควาย 1 ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

47 เพราะฉันโงซิ เสรี รุงสวาง X

48 น้ําตาไอหนุม โอตีเล็ง เตงตุม เตงตุม ศรเพชร ศรสุพรรณ X

49 ไปดีเถิดนอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

50 โชคดีท่ีรัก ลาจําลาแมดอกฟาขวัญใจคนจน เสรี รุงสวาง X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เจาชายของชีวิต จริงจงัแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

2 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

3 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

4 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

5 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

6 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก CD G0557121 7 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1157072 9 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

10 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

11 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

12 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

13 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

14 อนิจจาทิงเจอร ถามีเปลวไฟแลวไมมีควัน ตั๊กแตน ชลดา √

15 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

16 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยนิไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

3 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

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

5 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟา ก็เจอสายตา อีกคนท่ี ตั๊กแตน ชลดา √

6 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก CD G0257088 7 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

9 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 คดิถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

11 เปนคนแรกท่ีเธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนท่ีแสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

12 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

13 วางๆอยาลืมคิดถึงกัน คนมีเสนหอยางเธออยูไหนก็ไดแฟน ตั๊กแตน ชลดา √

14 ผูหญงิคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

15 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

17 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอท่ีเปน จั๊กจั่น วันวิสา √

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

19 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไมค ภิรมยพร √

20 นองคิดถึงพี่ นองคิดถึงพี่มิมีลืมไดเช่ือใจบางไหม อรวี สัจจานนท √

21 คิดถึงคนไกล ดอกบัวตอง คงบานเต็มดอย แคท รัตติกาล √

22 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

23 รักบาง คิดถึงบาง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวาใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ √

24 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝาคิดถึง แสน (นากา) √

25 คิดถึงพี่บาว หมายพี่..อยูแค..ขาดคนดูแล..หัวใจ ดวงจันทร สุวรรณี √

26 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 คนในความคิดฮอด จดช่ือคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

ชื่อศิลปน

MP3 คิดถึงวันละนิดคิดฮอตวันละหนอย2

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ลูกทุงคูฮิต ตายอรทัย-ตั๊กแตนชลดา
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28 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

29 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

30 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

31 คิดฮอดจังเลย คืนหนึ่งดวงจันทรตระการแสงจา ตาย อรทัย X

32 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษ √

34 คึดฮอดคืนฟงลํา นั่งกินกวยเตี๋ยวชามเดียวกันคืนนั้นจําได เอกพล มนตตระการ √

35 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ ส่ิงเวากัน ตาย อรทัย √

36 คิดฮอดอยูเดอ คิดฮอดอยูเดอ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

37 มองจันทรวันคึดฮอด มองจันทรบนฟาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

38 ฮูบ...วาคึดฮอด หละคึดนําสาวคนท่ีเคยไดเห็นหนา มนตแคน แกนคูน √

39 คึดฮอดสาวผาปา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สินชัย √

40 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสึกกับอายนี่ละ ท่ีเปนแบบ ศิริพร อําไพพงษ √

41 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

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

43 อยูหมองใดก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูท่ีใดก็มีสัญญาณ เอกพล มนตตระการ √

44 คิดฮอดนองแหน โยกมือขึ้นบายบาย เปนความหมาย อรวี สัจจานนท √

45 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

47 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

48 คึดฮอดนองสาว สงใจคึดฮอด มาถึงนองสาว หยอดเหรียญ ศิริพร อําไพพงษ √

49 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

50 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยาทําอยางนี้ไมวากับใคร...เขาใจไหม ถามีใครสักคนมองมา เขาคงนึกวาเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 ไมแขงยิ่งแพ+เธอ..ผูไมแพ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

รหัสปก CD G0557112 7 รูไหม (วาฉันคิดถึง) รูไหมวาใจมันหวิว เมื่อตอนท่ีเธอบอกลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 ติดอยูในหัวใจ เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ชวยรับที ก็เพราะ เธอไมฟงสักครั้ง เพราะเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ท่ีเธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

14 พูดเลนเลน พูดเลนเลน เลนเลนแกลงพูดเลนเลน ธงไชย แมคอนิไตย(เบิรด) √

15 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

16 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

17 เก็บใจเธอไว ปวยการจะหวนคืน ใหเปนเหมือนท่ี ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

19 เถียงกันทําไม บางเวลาอาจเบื่อกันเอง บางเวลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

21 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

23 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 อยาทํารายใจกัน รูวาเธอเปลี่ยนไป แตไมรูตองทํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 อยากถามก็ตอบ Du choo choo choo...อยากอยูกับเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงท่ีเธอยังไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

30 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

31 ท้ิงรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวชํ้า รักมันทําลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

33 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

35 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตท่ีสุดก็ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

37 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

38 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

39 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

40 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

41 อกหักไมยักกะตาย เขาคนนั้นมาติดพันรักเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

42 ใจส่ังมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

43 หัวใจขอมา กลับมายืนท่ีเดิม ท่ีท่ีเคยคุนตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

44 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

45 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

ชื่อศิลปน

Bird Thongchai Exclusive Live 
Audio

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

หนา 14/17



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 วันสุข วันจันทร วันแหงการเริ่มตน เธอตอง
ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);หนึ่งธิดา โสภณ 
(หนูนา)

√

2 สมการ ขอบคุณท่ีเธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ปองกูล สืบซึ้ง(ป
อป);วาน ธนกฤต พานิชวิทย

√

3 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันท่ีเจอ ทําใหเธอ ออฟ ปองศกัดิ์ รัตนพงษ √

4 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

5 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ท่ีฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

6 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมท่ีพัด ฝนท่ีรวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

รหัสปก CD G0557129 7 หยุดบอกเลิกกันเสียที ก็รูดีทุกทุกอยาง วาความจริงเปน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอท่ีรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อนุชิต สพันธุพงษ (โอ);บอม KPN √

10 คนท่ีเธอไมยอมรับ ก็เปนคนท่ีเธอไมยอมรับ แตเปนคนท่ี เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

11 ฉันรกัไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

12 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี เป Mild;พิยะดา หาชัยภูมิ √

13 ไมบอกรัก..แตรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูทุกๆวัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

14 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ท่ีเกิดจากวันท่ีเคาท้ิง รวมศิลปน √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

2 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

4 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

5 หนึ่งหวัใจ วันท่ีไมมีใคร ในวันท่ีโลกมันเปลี่ยน โดม THE STAR 8 √

6 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

รหัสปก CD G0557127 7 อาจเปนคนนี้ (ล.เลหนางฟา) ไมเคยแตมองเห็นตัวเอง ไมเคยซึ้ง ดี THE STAR √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

9 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

10 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

11 ยกเวนเรื่องเธอ ทางจะลึกลบัซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

12 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

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

14 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

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

16 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

18 ระหวางเราตองขีดเสนไว บอกกับคนโนน บอกกับทุกคน วาเปนเพื่อน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

19 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

20 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

21 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

22 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

23 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 ส่ิงท่ีตามหา ติดอยูในชีวิตท่ีชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 บอกเมื่อไหรเสียใจเทากัน ถาอยากไปเต็มท่ี บอกกันดีดีก็ได จั๊กจั่น วันวิสา √

3 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

4 แบบนี้..แตบแมนคนนี้ เบิดสิทธิ์แลว เบิดสิทธิ์แลว แนวอาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 สมมุติวาเรารักกัน คําหนึ่งคําวารัก ไมเคยรับมาจากใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

6 จองตักลวงหนา อยากกลับบานจัง เก็บตังคจะไปฝากแม แพรวา พัชรี √

รหัสปก CD G0257104 7 ผาเย็นท่ีช่ือวาแฟน ขาดเขินเงินทองอายยังมีนองเปนแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 คนของวันพรุงนี้ (Remix) เงา..ท่ีเดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

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

10 คึดฮอดกอดบได (Remix) คําถาม สุดฮอด อีหยงัคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

11 เก็บความหลายใจไปใชท่ีอื่น (Remix) เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

12 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

13 เมื่อถูกความรักหาเจอ ถาไมลําบาก ฝากเก็บแววตา...นั้นไว จั๊กจั่น วันวิสา √

14 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

15 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

16 โสดบพออยาหลอใหเห็น โสดบรอยเปอรเซ็นมาหลอใหเห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ √

17 คนในความคิดฮอด จดช่ือคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

18 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา
นิ้วกอย กรรณิการ;กานตอง ทุงเงิน;เอิ้น
ขวัญ วรัญญา

√

19 นักรองงานเลี้ยง (Remix) ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

20 นองมักหมอลํา เปนแฟน ละหมอลําตัวจริง ฟงเพลงสตริง ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 ซําบายดีท่ีคานทอง รอบนี้คนโสดเหมา เพื่อบรรเทาฮัก ศิริพร อําไพพงษ √

22 พยากรณอากาศวันนี้ พยากรณอากาศวันนี้ มีความคิดถึงกระจาย จั๊กจั่น วันวิสา √

23 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

24 ขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √
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25 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

26 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

27 แฟนเกาบเซาคิดฮอด ตัดใจลืมอายลืมอายบไดจั๊กที เหมือนใจ
เอิ้นขวัญ วรัญญา;ขาวทิพย ธิดาดิน;มด 
อุบลมณี

√

28 แด...เราสองคน นองตั้งใจวา เวลาจากวันนี้ไป ศิริพร อําไพพงษ √

29 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

30 ความแตกตางระหวางรักของเรา ท้ังหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

31 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

32 ตั๋วใหคึดฮอด (Remix) อายคงบฮักนองอยางจริงใจ ส่ิงเวากัน ตาย อรทัย √

33 เริ่มท่ีเพื่อน..จบท่ีเพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

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

35 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

36 ทองคําวาทําใจ มือถือก็มีเบอรท่ีเมมไวก็อยู แตรัก ตาย อรทัย √

37 รอวันเธอเหงา เจอะเธอในวันนั้นใตคําบงการของคําวา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

38 ขอจองในใจ (Remix) ฟาส่ังใหฉัน รักคนท่ีมีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

39 แอบเจบ็แทนเธอ สิทธิ์ของฉันนั้นคงเปนไดแคเพื่อน จั๊กจั่น วันวิสา √

40 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชท่ีสุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

41 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

42 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

43 ปริญญาใจ (Remix) ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

44 รักเธอดวยคน คนหลายใจหางาย คนรักเดียวหายาก เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

45 ไมใชแฟนทําแทนไมได (Remix) ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

46 แอบรักแอบคิดถึง (Remix) เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

47 รักก็บอก ไมรักก็บอก ก็เปนคนแบบนี้ ฉันเกิดมาก็เปนอยางนี้ แพรวา พัชรี √

48 คนโสดประจําคอนเสิรต (Remix) ถึงจะเกิดเปนคนติดดิน แตก็มีศิลปน ตั๊กแตน ชลดา √

49 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

50 เหตุผลท่ีทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

51 รอทําอยางนั้นกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

52 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสินใจยาก เมื่อคนท่ีรักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

53 เหงาบางไหมเมื่อไกลกัน เมฆเปลี่ยนรูปไปทุกนาที ฟาเปลี่ยนสี จั๊กจั่น วันวิสา √

54 เหตุผลท่ีฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

55 ปริศนาอักษรใจ เอา ตงตงตงตะตีตง นกกิ้งโครงบินมา แพรวา พัชรี √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

3 อยากมีใครสักคนใหกอด ฟามืดลงแลวตองอยูบานเพียงคนเดียว หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

4 หนึ่งในพันลาน คนท่ีมีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

5 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

6 คนท่ีถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกท้ิงเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

รหัสปก CD G0257101 7 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

วันท่ีวาง 28/08/2557 8 เมื่อไหรจะไดพบเธอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

9 มนุษยลองหน อยูท่ีไหนละความรัก อยูท่ีไหนละคํา Yes'sir Days √

10 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

11 Event รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี Season Five √

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

13 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

14 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมดีอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

15 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

16 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

17 คืนขามป มองเวลาก็เกือบเท่ียงคืน ส้ินคืนนี้ DA endorphine √

18 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี ส่ือความหมาย ขับรองหมู √

19 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทน แตเหมือนขางใน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

20 ท่ีรักของใครสักคน คําวารักในโลกใบนี้มีนอยไปไหม เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

21 SOMEONE จะดูรอบหนัง จะตีหนาสดใส ก็ชวยไมได บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

22 เขาท่ีใช บอกตัวเองวาสักวัน เราคงเจอ อินทิรา ยืนยง (อิน) √

23 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทุกที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

24 หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห คืนนี้เปนอีกคืน เหตุการณไมเคย สุพล พัวศริิรักษ (เบล) √

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

26 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

27 หมอนสองใบกับใจเหงาๆ ลมตัวลงท่ีนอน กับใจเหงาๆ ท่ีไมมีใคร ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

28 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 คืนเหงา วอนดาวบนฟา ชวยพาหัวใจ ใหหาย ฟาเรนไฮธ √

30 ใครสักคน อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม PARADOX √

31 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

32 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

33 รักแท..ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผูคนรักกัน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

34 ชอบก็จีบ มองเธอไดแตมอง ไมรูจองทําไม ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

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

36 สวัสดีครับ สวัสดีครบัใครชวยผมดวยหนอย เกิดเรื่อง Joey boy √

37 เปนตอ (ละครเปนตอ) อยูคนเดียวก็คุนเคย อยูสบายจนเคย วิเชียร ตันติพิมลพันธ √

38 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป Calories Blah Blah √

39 Cupid ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK
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40 คือคําวารัก แคอยากรู วาเธอจะคิดอยางไร คริส หอวัง √

41 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

42 ฉันวางงาน หรือเธอเหงา ตื่นแตเชาก็โทรหา จนเธอเปนเหมือน กิ่ง เหมือนแพร √

43 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

44 คนนาสงสาร คนธรรมดา ท่ีดูไมดี แหละก็ไมมี ไอซ ศรัณยู √

45 หนึ่งในลาน อาจเหมือนวาฉันเปนคนเขมแข็ง Sniper √

46 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 ผีเส้ือท่ีหายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเปนรอยพัน ท่ียัง KLEAR √

48 Ooh! เธอ เธออีกแลว ท่ีมารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

49 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

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