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เผยแพร/

รหัสปก CD G0258073 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

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

3 Love Sick ยังคิดถึงคนใจราย คนท่ีทําใหรักแลว INSTINCT √

4 คนท่ีเธอไมรัก เธอจมอยูกับน้ําตา เพราะเคาทําให เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

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

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

7 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวนัวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

8 เรื่องจริงเรื่องสุดทาย เธอไมรูหรอก เธอหลอกใครไมเกง โดม THE STAR 8 √

9 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

10 CRY CRY CRY มองฟา เมฆครึ้มสีหมน รักท่ีรวงหลน ปาลมมี่ √

11 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 นาทีท่ีไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ท้ังท้ังเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

13 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

14 ตั้งใจ วันเวลาท่ีหมุนเลยไป ทําใหส่ิงไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

16 แทงขางหลังทะลุถึงหัวใจ (ล.รักนี้..เจฯไมใชนิยาย ไมใชละคร ท่ีฉันมองเห็น โฬม พัชฏะ นามปาน √

17 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ท่ีฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

18 วินาที หนี่งวินาทีท่ีมี หากท้ิงใหมันเดินผานไป ZEAL √

19 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

20 นาที จบลงไปแลวหยุดเธอกับฉัน แตมันทนไมไหว วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

21 พอไดแลว สายตาท่ีเห็น ไมไดเปนเหมือน รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

22 หาย กลับมาท่ีหองเดิม เปดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

23 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

24 วินาทีเดียว เทานั้น กวาจะคบกันรักกันตั้งกี่ป บอกลาท้ังที จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

25 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

26 ทําใจใหชิน ทําใจใหชินถาวันนั้นไมมีเธอ หากจะตอง กะลา √

27 บอกฉันวาเหงาแลวเขาไมวาเหรอ ผิดแลวเธอโทรมาเบอรผิดแลว SO COOL √

28 หามใจไมอยู (ละครหงสสะบัดลาย) รูอยูเต็มหัวใจ วาควรรักใคร Bowling √

29 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

30 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

31 ไมจบสักที ไมอยากรู ไมอยากถาม ไมอยากทําเรื่อง หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

32 เธอมาหาเวลาเหงา บางทีคนเราก็โดนความเหงาเลนงาน ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

33 รักแทแพทุกอยาง (ละครพิมมาลา) ไมไดดีเหนือใครใคร ไมไดโดนใจใคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

34 หลับตาก็รู ก็อยูของฉันดีๆ เธอก็มีทาทีไมคอยพอใจ ออฟ ชัยนนท จันทรเต็ม √

35 I Can't Breath เคยมีกันและกัน มีวันท่ีดีกันมา เคยมีเธอ พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลฟ) √

36 ทําไม ไดแตบอกทําไม ปลอยเคาใหยังทําราย ใหกายใจ BANKK CA$H √

37 เวลากับใจคน ฉันไมคิดแคนและไมเคืองอะไรเลย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

38 คนบา ยังเก็บเธอไวในใจ แมเธอจะจากไป The Bottom Blues √

39 คนแปลกหนา นอยลง ความรูสึกดีๆ ดูนอยลงทุกที PORTRAIT √

40 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

41 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท HUM √

42 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย X

43 อยาตอบแทนความรักดวยความสงสาร อยาบอกวายังรักกัน ถาหากเธอมีเขา ปรินธณภัค ภูมิจิตร (จอม) √

44 คนท่ีถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันนั้นท่ีเราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

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

46 ความรักไมอนุญาต ไมตั้งใจมาทีหลัง พลั้งไปไมระวังไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

47 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธ √

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

49 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษ ใจบํารุง √

50 จุดเริ่มตนของจุดจบ สายตาท่ีมองเห็น บอกวารักนั้น DA endorphine √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258077 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

2 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทุมทิพ √

3 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

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

5 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทิวา Hula Hula √

6 O.K.นะคะ โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

7 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZ √

8 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

9 รัก ไมรัก เขาคนนั้นท่ีเจอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

10 ทําเปนไมทัก จากกันไปซะตั้งนาน จากกันไปซะตั้งไกล ปาลมมี่ √

11 APP STORY ทําตัวออนแอ ทําใหเขาแครเราหนอย มาชา วัฒนพานิช √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนMP3 Summer

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนApril Full Hurt

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.2558

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได
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12 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญิ๋ง √

13 หมวยนี่คะ ตาช่ัวเทอช่ัว ปูยาวหลายอูหลูหวอ CHINA DOLLS √

14 จีนี่ จา พัน พันราตรี ท่ี Genie ไมเจอใครๆ ศิลปน 2002 ราตรี √

15 พูดอีกที ก็ชอบมาก ท่ีเธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

16 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวนี้ พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พฒุ) √

17 ณ บัดNOW อารมณ ณ บัดนี้หัวใจชักคน ละลัน บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

18 บอกวาอยานารัก บอกไวกอนใหรูกันไป อยากจะบอกเอาไวให ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

19 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

20 ใจละลาย แคเห็นเธอแลวก็ใจละลาย ใจละลาย ZA ZA √

21 ฮู...ลา...ลา...ลา แมวาฉันเคยเจ็บใจกับใครคนไหน SENORITA √

22 ลูกทุงลิซึ่ม ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม วง เตปาปา √

23 SORRY อยากจะบอกวาการไปถามเขา พาเมลา เบาวเดนท √

24 ไมใช...ไมชอบ! ไมใชไมชอบ ไมใชฉัน ไมเคยรักใคร นาวิน ตาร √

25 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

26 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลมมี่ √

27 มืดตึ๊ดตื๋อ มืดตึ๊ดตื๋อ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

28 เช่ือเถอะครับ เช่ือเถอะครับ เช่ือเถอะครับ ผมไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

29 กลัวท่ีไหน ก็แคยิ้มสวย แคดูดี ตาเปนประกาย บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

30 ติ๊กต็อก เงยหนาดูนาฬิกา ฟงเสียงเจานาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

31 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

32 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป แกว(ZA ZA) √

33 หามท้ิง เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทัน ไอฉันยังไงก็ได อะตอม MIC IDOL √

34 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

35 ผีเส้ือราตรี (จะไปกับแสงสี กับปกท่ีสวยๆ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

36 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

37 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

38 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

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

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

41 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

42 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรท้ังนั้น เธอตองรูอะไร ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

43 ชอบก็จีบ มองเธอไดแตมอง ไมรูจองทําไม ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

44 หอม เธอไมใชดอกไมหรอก แตไมใชก็เหมือน ไอซ ศรัณยู √

45 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

46 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

47 รักมากเลย รักมากเลย แบบวา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

48 มะลึกกึ๊กกึ๋ยย ฉันเปนแมมดดูตัวเล็กไปหนอยหนึ่ง นาตาลี √

49 HEY BOY!!! ไมรูใจกันเลยรึไง เธอทําไมไมเขาใจ BUBBLE GIRLS √

50 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258061 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 วันท่ีบมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

3 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

4 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

5 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักท่ีรูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

7 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาท่ีเปนยาม เอกพล มนตตระการ √

8 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

9 ขวัญเอย ขวัญมา ขวัญเอย ขวัญมา น้ําตา แชม แชมรัมย √

10 อยากพับแผนฟา อยากพับแผนฟาเขามาซักครึ่ง ไมเมือง √

11 คนรวมชายคา ฉันปลูกตนไมเอาไวชายคาตนหนึ่ง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

12 เจ็บท่ีตองจาย อยูไดเพราะยอม ยอมไดเพราะรัก แพรวา พัชรี √

13 ตั้งใจลืม เสียใจหลายๆ เมื่อรูวาอายนั้นตั้งใจลืม ตาย อรทัย √

14 หัวใจไมลําปอ อกคนผูฮาย หักงาย คือไมลําปอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําท่ีแบงค ตําแหนงขาย ศิริพร อําไพพงษ √

16 หัวอกพอฮางนอย อกเอยอกของบาวพอฮาง เปนตาลาตาลาง ศร สินชัย X

17 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

18 อยูหมองใดก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูท่ีใดก็มีสัญญาณ เอกพล มนตตระการ √

19 สาวนาพเนจร กาวขึ้นรถไฟ ใจสาวสํานอยคอยฮําฮอง ตาย อรทัย √

20 นั่งเวากับเสาเถียง ลมพัดวอยๆ นกจิ๊บเฟองนอยงอยอยูตนขาว ศร สินชัย √

21 อาลยับัวเขียว[นายฮอยทมิฬ] อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไมค ภิรมยพร √

22 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

23 ธิดารานลาบ แกมปอยลอยสาวสํ่านอยใจงาม ประจําท่ี ไผ พงศธร ศรีจันทร X

24 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทัย √

25 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธ ครบรุีธีรโชติ (กอท) √

26 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

27 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆท่ีใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

28 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

30 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

31 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

32 อดีตรักมักสาวครู ฟงเสียงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแคน แกนคูน √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนMP3 ท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิต ชุดท่ี 6
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33 ขอยืนเคียงขาง ละนองขอยืนเคียงขางฝากความฮัก ดอกออ ทุงทอง √

34 อกหักแมนบ อกหักแมน บ จั่งงอกลับมาหาอาย เอกพล มนตตระการ √

35 รถไฟสายน้ําตา เสียงหวูดรถไฟบาดใจนองใหตองเศรา ตาย อรทัย √

36 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 นรชาติวางวาย นรชาติวางวาย มลายส้ินท้ังอินทรีย ไมค ภิรมยพร √

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

39 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

40 อยาทําอยางนี้กับคนอื่น คนแรกคนเดียวเช่ือไหม ท่ีหัวใจขอมา วรานุช พุทธชาติ √

41 ลองใต ลองใตไปตามเสียงเพลง กลอมบรรเลง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √

43 เด็กอู นอยใจ ยังไงไมรู เปนเด็กอู แชม แชมรัมย √

44 หลอบถืกทหาร หนาท่ังดังคมเปนสัน ขนาดแมงวัน พี สะเดิด √

45 เย็บจักรถักฝน หลังขดหลังแข็งคาแรงวันรอยซาวหา แคท รัตติกาล √

46 หัวใจเพรียกหา โอ...ละเหนอ แมดอกสายหยุดบานเชา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

47 ขอใหความดีคุมครอง มีใจหนึ่งดวงหวงหา สงฮักและหวัง ตาย อรทัย √

48 พรผูแพ ไดเห็นบัตรเชิญอายนี้ตองเศรา เจ็บปวด ศร สินชัย X

49 ดอกจานถามใจ ดอกจานที่บานเฮา เมื่อลมหนาวพัดเลยลา ศิริพร อําไพพงษ √

50 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ท่ัวราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258060 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

2 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนท่ีชวยคัดคนจริงใจ ศิรพิร อําไพพงษ √

4 ยังคอยท่ีซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

5 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

6 นอนฟงเสียงฝน เหววาแทบน้ําตาหลน นอนฟงเสียงฝนรินหลน ตาย อรทัย √

7 อยูท่ีไหนก็เหงาได จากตรงนี้ท่ีเคยเห็นวามีเธออยูทุกวัน เสถียร ทํามือ √

8 บาหรือเปลา นั่งมองดวงดาวคอยเฝาใหดาวรวงหลน แชม แชมรัมย √

9 วอนขอใหรอส่ีป ส่ีปนะนอง ขอใหทอง...คําวารอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

10 แมงปอปกบาง ฝาพายุลมฝนสูทนมาไกลเหลือเกิน ไมเมือง √

11 จากคนท่ีรักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนท่ีเธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 กําแพงปริญญา สาวม.หก สอบตกวิชาความรัก สอแวว ตาย อรทัย √

13 ทางเบี่ยงอยาเส่ียงเดิน หนทางชีวิต มืดมิดเหลือหลาย ไมค ภิรมยพร √

14 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บ กลาปากยากใจ ศิริพร อําไพพงษ √

15 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

16 เติมฮักเติมแฮง ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทัย √

17 อดีตรักมักสาวครู ฟงเสียงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแคน แกนคูน √

18 ขอความในมือถือ กดอานขอความในมือถือ ดอกออ ทุงทอง √

19 มอเตอรไซคลอเหี้ยน มอเตอรไซคลอเหี้ยน ทะเบียน ศร สินชัย √

20 อวยพรนองเพ็ญ ฝากคาํรําพัน ผานแสงจันทรไปบาน สลา คุณวุฒิ √

21 เบอรโทรขี้ตั๋ว ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

22 ทําใจใหชิน อยากใหโลกนี้มีเพียงแคเธอกับฉัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

23 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร สุวรรณี √

24 ดอกไมริมทาง กอนบอกคําวารัก ใหกับใคร นา'กา √

25 นางฟาหนาราม เก็บหอมและรอมริบ แชม แชมรัมย √

26 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

27 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

28 รอยเล็บท่ีระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

29 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

30 น้ําตาหลนบนโตะจีน ไดรับบัตรเชิญหลงเดินมาในงาน ศร สินชัย √

31 หนาวใจไรเจา ลมหนาววอยๆ นั่งบนเถียงนอยคิดฮอด เสถียร ทํามือ √

32 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ไมเมือง √

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

34 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมค ภิรมยพร √

35 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน ธนพล อนิทฤทธิ์ √

36 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไมค ภิรมยพร √

37 กุหลาบปากซอย หองเชาเการาง ท่ีวางกระถางดอกไม แชม แชมรัมย √

38 ชมรมเลขเด็ด สมาชิกมีท่ัวประเทศ ชมรมเลขเด็ด เพลิน พรหมแดน √

39 คอยเธอ ใหเธอรูไววาใจฉันยังหวงหา ถึงแมเวลา นา'กา √

40 พันธุเดียวกัน ไมจําเปนหรอกคําสัญญา แชม แชมรัมย √

41 ขอไดไหม บอกมาซักคํา ฉันทําความผิดอะไร พรชิตา ณ สงขลา √

42 ออมแขนคนธรรมดา ฉันก็มีเทาท่ีเธอเห็น ไมไดเปนคุณชาย ไชยา มิตรชัย √

43 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

44 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว วรานุช พุทธชาติ √

45 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทุกวัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

46 อวยพรผิดงาน วันนี้เปนวันมงคล เชิญแขกท้ังตําบล เพลิน พรหมแดน √

47 ไอเทงมันชวน ไอเทงมั้นชวน... เลยหยวนๆ ไปกับมั้น กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

48 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน แชม แชมรัมย √

49 คนออกตังคนั่งหัวโตะ คนออกตังค...นั่งอยูหัวโตะ นั่งหัวโตะ ปเตอร โฟดิฟาย √

50 หลอกใหเหนื่อย หอบเงินมาเท่ียวคาเฟ ท้ังทุมท้ังเท ไวพจน เพชรสุพรรณ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258059 ทําซํ้า
TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลงMP3 ท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิต ชุดท่ี 5

MP3 ท่ีสุดของที่สุดเพลงฮิต ชุดท่ี 4
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วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ ส่ิงเวากัน ตาย อรทัย X

3 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตตระการ √

4 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

5 แด...แม แมมีพระคุณ อุนในหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

7 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

8 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

9 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง ชัยยา สานุวัฒน √

10 วอนลมเกี่ยวใจ วอนลมพัดพาสัญญาเคยฝากใจนอง สลา คุณวุฒิ √

11 ยอมทนเพราะรัก พอหาโมงเย็น...ก็ตองรีบเผน... สามโทน √

12 อธิษฐานลานโพธิ์ (ละครฝากดินกลิ่นดกลับมาท่ีเกา ท่ีเรารวมอธิษฐาน อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

13 หวง หวง หวงนะพี่หวงรูหรือเปลา สวย โอภาส ทศพร (ออด) √

14 ซอนไวในคําวาเพื่อน สงสายตาเหงา ไปสอบเขาอยูหัวใจเธอ วรานุช พุทธชาติ √

15 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

16 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อาํไพพงษ √

17 อยาลืมกติกา (สรอย) ของเขาอยาไปเอานะจะ พรชัย วรรณศรี √

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

19 ออนซอนแมฮาง แมฮาง แมฮาง อายโลดฮักแมฮาง ศร สินชัย √

20 อกหักวันแหเทียน น้ําตาหลนแลวสาวอุบลคนนี้ ดอกออ ทุงทอง √

21 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

22 ตามหากุดจี่ ฮอดหนาแลงฟาแดงยามเชา อสีานบานเฮา สลา คุณวุฒิ √

23 สัญญารักคนรถ (ชาย) เห็นหนาเจาอยาทําเมิน สมภาร อัมพรพงษ;พี สะเดิด √

24 อายซองบัตรเชิญ อยากเปน เปนเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษ √

25 ขอบายแน (สรอย) ขอ ขอบาย อายอยากสิขอ พรชัย วรรณศรี √

26 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ตาย อรทัย √

27 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน ไมค ภิรมยพร √

28 แรงใจรายวัน จะอดหรอือิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

29 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

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

31 อยาทําดีนาทีสุดทาย อยามาทําดีนาทีสุดทาย อยาแสรงหวงใย โอภาส ทศพร (ออด) √

32 เธอไมรูหรอก รักเธอ แตเธอไมรูหรอก พรชิตา ณ สงขลา √

33 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไท ธนาวุฒิ √

34 รองไหดวยกัน รองไหดวยกัน ดีไหม รองใหมันสาแกใจ แชม แชมรัมย √

35 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

36 ผมถูกขโมย (หัวใจ) ผมถูกขโมย ขโมยหัวใจ สุรชัย สมบัติเจริญ √

37 คันหลังก็ลาว ดีใจจังคันหลังก็ลาวดีจริงหวาคันหนาก็ลาว ไมค ภิรมยพร √

38 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน เอกราช สุวรรณภูมิ √

39 เลือกเขาไปเถอะ เลือกเขาไปเถอะ ถาเขาดีกวาอาย พรชัย วรรณศรี √

40 เลิกยาบูชาแม เมื่อสิบสองสิงหามาบรรจบ ไมค ภิรมยพร √

41 เธอเทานั้น เห็นตัวเธอนั่งซึมดูเหงา นา'กา √

42 ไอดิน ไอดิน กลิ่นไหนก็ไมเทียมเทา แชม แชมรัมย X

43 สาวเลเขเรือ เสียงครวญจากสาวปกษใต มตาฮรี(มาตาฮารี) √

44 ตามรอยไมเรียว (งาน สปช.) ครูครับ จําศิษยคนนี้ไดไหม ไมค ภิรมยพร √

45 บอลไทยไปบอลโลก ไทยแลนด สู สู ไทยแลนด สูตาย เพลิน พรหมแดน √

46 มาเดอขวัญเอย เสียงพิณแผวแววหวาน แยมตระการ ไมค ภิรมยพร √

47 ขอเปนผาหม หนาวนี้เจามีผาหมหรือยัง พี่ชายยังวาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

48 น้ําคํา-น้ําใจ-น้ําตา หวานน้ําคําคารม เขาชมเขาช่ืน วรานุช พุทธชาติ √

49 ไมไดมางอ ไมไดมางอไมไดขอคืนดี แคขอสักครึ่ง โอภาส ทศพร (ออด) √

50 ไอแจงมีเมีย มีเมียละเปนของตัวเองแลวเฮอ ไวพจน เพชรสุพรรณ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558038 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

2 ใครจะรู ทาทา ยัง X

3 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

4 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

5 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

6 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

7 ใจ (ใจอยูไหน) อยูในกระเปา อยูในทะเลใหญ ทาทา ยัง √

8 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ทาทา ยัง √

9 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

10 ขอไดไหม ฉันคงไมดีใชไหม ถึงทําใหเธอตองหมางเมิน ทาทา ยัง √

11 ขอเธอคนเดิม จําไดไหม เธอจําไดไหม ทาทา ยัง √

12 ไมรักตัวเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเธอจงตัดใจ ทาทา ยัง √

13 คือหัวใจ อยากใหรูวายังจดจําในใจ ทาทา ยัง √

14 คงสักวัน ฉันตั้งใจจะปลูกดอกไม ชาคริต แยมนาม;ทาทา ยัง √

15 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

16 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

17 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา ทาทา ยัง √

18 คนเดิมใจเดิม ปลูกตนไมไวเมื่อวาน และวันนี้ ทาทา ยัง √

19 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ทาทา ยัง √

20 เตรียมไวเลย เธอคิดจะหนี คิดจะหนี ทาทา ยัง √

21 บอกฉันทําไม มองแคตาเทานั้น อานใจ ทาทา ยัง √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลงทาทายัง : Best Collection
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22 แคเธอรักฉัน เฝาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา ทาทา ยัง √

23 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา ทาทา ยัง;U.H.T. √

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

25 เก็บมันเอาไว ทาทา ยัง;ธนา ลวสุต √

26 TATA'S SONG FOR YOU เหมอมองฟา ทุกทุกคืนเวลา ทาทา ยัง X

27 ไมกลัวอยูแลว ฉันไมรูถึงวันตอไป มันจะรายจะดี ทาทา ยัง √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258071 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 คนท่ียืนตรงนี้(Ost.แอบรักออนไลน) PETER CORP DYRENDAL X

2 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

3 ยอม ฉันรักชีวิตท่ีมันทาทาย แบบผูชายท่ีมี PETER CORP DYRENDAL √

4 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

5 เราไมเคยลําบาก เราไมเคยลําบาก เกิดเปนเรา PETER CORP DYRENDAL √

6 รักเขาไป ฉันเขาใจ หากอยูกับเขาแลวดีกวา PETER CORP DYRENDAL √

7 ไมอยากจะเจอก็คงไมมา ไมอยากจะเจอก็คงไมมา มันก็คงไมมา PETER CORP DYRENDAL √

8 อยากไปไหนก็ไป ไปอยากไปไหนก็ไป ยอมใหไป PETER CORP DYRENDAL √

9 ตกลงคุณจะไปไหม ผมไมรูวามันจะดีหรือแยลง เพราะหนทาง PETER CORP DYRENDAL √

10 เธอทําใหฉันตองผิดหวัง ฉันคิดวาเธอจริงจัง ระหวางเธอกับเขา PETER CORP DYRENDAL √

11 จะรักกันนานเทาไหร_I love you บอกวารักกันอยูอยางนี้ PETER CORP DYRENDAL √

12 อยากเกิดเปนเธอจริงจริง ไมรูวาเธอทําไดไง ฉันไมอยากจะเช่ือ PETER CORP DYRENDAL √

13 ใหฟาผาเธอ เธอผิดคําสัญญา ท่ีเคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

14 ฉันไมมีสิทธิ์ (ละคร ชายครับผมเปนชา เพราะฉันเผลอใจ เพราะฉันไหวหวั่น PETER CORP DYRENDAL √

15 ตัวประหลาด กับส่ิงท่ีเธอตองการลึกลึกในใจ PETER CORP DYRENDAL √

16 ดูเอาเอง เธอเดินหนีไป แตยังมาถามกัน PETER CORP DYRENDAL √

17 ตัวเปลา (ละคร สายลมกับแสงดาว) ฉันมันตัวเปลา ก็เหงามันเรื่อยไป PETER CORP DYRENDAL √

18 ไมตองเกรงใจ เธอตองการใหจบ เราไมควรพบกัน PETER CORP DYRENDAL √

19 แคฝนก็ดีใจ (ละคร สายลมกับแสงดาว รูวาไกลเกินควา ท่ีเธอจะมาใกลฉัน PETER CORP DYRENDAL √

20 เธอทําดีท่ีสุดแลว รองไหไปเถิด ถาเธออยากรอง PETER CORP DYRENDAL √

21 ฝนเดือนสิบสอง สาดกระเซ็น ฝนกระจาย หยาดระบาย PETER CORP DYRENDAL √

22 ยกโทษ ตามสบายจะมีใครเขาลวงเรา PETER CORP DYRENDAL √

23 บาดตา บาดใจ บาดตา บาดใจ จะหลบไปไหนยังเจอ PETER CORP DYRENDAL √

24 เก็บแรงไว เธอทํากับเรา กดดันกันทุกวัน PETER CORP DYRENDAL √

25 ฉันรับไวเอง ทุกครั้งทุกคราว เมื่อยามท่ีเธอ PETER CORP DYRENDAL √

26 เรามาประทวง เรามาประทวง เรามาประทวง PETER CORP DYRENDAL √

27 เอ็กซเรย (X-RAY) X-RAY YEAH YEAH ! X-RAY X-RAY X-RAY PETER CORP DYRENDAL √

28 ถอยหนอยครับ ยังไงก็ถอยหนอย ถอยหนอย ถอยเหอะครับ PETER CORP DYRENDAL √

29 ทนหนอยนอง อกหัก อีกหนก็ตองทนหนอยนอง PETER CORP DYRENDAL √

30 นั่นแน ตาจองตา จองไปจองมา เกือบจะลืม PETER CORP DYRENDAL √

31 ไมเสียหาย เห็นทุกๆ วันเธอนั้น รับรูแคความ PETER CORP DYRENDAL √

32 ไมอยากแลว ฉันไมอยากคุยกับเธอแลว คุยกันแลว PETER CORP DYRENDAL √

33 ขาดเธอไมตายหรอก เอาเหอะเอาเขาไป ก็เอาให PETER CORP DYRENDAL √

34 แสดงตอไปใหดีท่ีสุด ใครบางคน ทําใหเราสับสน ใครบางคน PETER CORP DYRENDAL √

35 ตัวคนเดียว (ไมเกี่ยวกับใครอยูแลว) อยากเดินเราก็เดินคนเดียว PETER CORP DYRENDAL √

36 เจ็บปวดอยาบอกใคร ท่ีดีกับเราประจํา เราก็เลยตีความ PETER CORP DYRENDAL √

37 คนพิเศษ (โฆษณา LAVENUS) โอยโดนเขาแลว แคเจอเธอแวบเดียว PETER CORP DYRENDAL √

38 คงไมตองลา อยาบอกฉัน อยาบอกฉัน PETER CORP DYRENDAL √

39 เพื่อน เราก็คบกันดีอยู เราก็ซึ้งใจกันอยู PETER CORP DYRENDAL √

40 ใครจะรู ใครจะรูในวันท่ีมีความสุข PETER CORP DYRENDAL √

41 ไมเหนื่อยบางหรือ (ละครสายลมกับแสแคเปดประตูไปดูทองฟา แคออกไปเดิน PETER CORP DYRENDAL √

42 แลกมาดวยหัวใจ รูวาเคย ตองทําอะไร รูวาใจ PETER CORP DYRENDAL √

43 ฝากเอาไวกอน ฝากเอาไวกอน แคฝากเธอเอาไว PETER CORP DYRENDAL √

44 AN ANGEL IN MY LIFE YOU'RE SO BEAUTIFUL IT PETER CORP DYRENDAL √

45 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตมีเธอไดคบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

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

47 จะรักกันนานเทาไหร I love you(Acouบอกวารักกันอยูอยางนี้ PETER CORP DYRENDAL √

48 อยากเกิดเปนเธอจริงจริง ไมรูวาเธอทําไดไง ฉันไมอยากจะเช่ือ PETER CORP DYRENDAL √

49 กุมภาพันธ คงเปนท่ีฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา PETER CORP DYRENDAL √

50 ขอความสุดทาย เปดกลองใบเดิมเมื่อเวลาเลยไป PETER CORP DYRENDAL √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558046 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

รหัสปก DVD G1158038 2 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิรพิร อําไพพงษ √

3 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดนี้...ขอจงฟงเอาถอน ฟงกลอนนองสิวา ดอกออ ทุงทอง √

4 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

5 หนาฮานประจานฮัก อกหักเท่ือนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

6 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

7 ลําเพลินเชิญยิ้ม ละพอแตเปดผาฟาวเห็นอายบาวมายืนซอ ศริิพร อําไพพงษ X

8 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทีละมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

9 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

10 ซําบายดีท่ีคานทอง รอบนี้คนโสดเหมา เพื่อบรรเทาฮัก ศิริพร อําไพพงษ √

11 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หมอลํา 3 สาว 1 TRACK

PETER : 50 Best Hits
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12 สาวอีเลคโทน นักรองบานนอก บ เคยออกเทป ศิริพร อําไพพงษ √

13 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผูชายหลายชู..ใจเพิ่นมี ดอกออ ทุงทอง X

14 คอยรักจากเสียงพิณ โอย..นอ..ละหนา คอยคอยอาย ศิริพร อําไพพงษ X

15 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

16 อยากมีบอดี้กอด ละอยากเห็นเด..ละอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ √

17 อกหักวันแหเทียน น้ําตาหลนแลวสาวอบุลคนนี้ ดอกออ ทุงทอง √

18 ง้ิวตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258066 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

รหัสปก VCD G0854031 2 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

รหัสปก DVD G1154031 3 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

4 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

5 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

7 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 แด..คนท่ีอายฮัก คนตั้งใจท้ิงเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

9 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

10 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

11 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

12 อยากลืมผูหญิงคนนั้น อยากลืมอยากลืม ผูหญิงคนนั้นตั๋วเปน มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

13 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวท่ัวทองนา ตนเดอืนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

14 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

15 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา มนตแคน แกนคูน √

16 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไหมไทย ใจตะวัน √

17 ท้ิงนามาสรางฝน ฝนท้ิมฟา เมื่อกลางพรรษาน้ํานาเหือดหาย มนตแคน แกนคูน √

18 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

19 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

20 Stand by ท่ีอายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูท่ีตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

21 เซิ้งคอยสาว มีแรงฮึด แตอายอึดแรงใจ บาวบานไกล มนตแคน แกนคูน √

22 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

23 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

24 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบส่ีกุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

25 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

26 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ ไหมไทย ใจตะวัน √

27 หนาวลมท่ีเรณู เรณูนคร ถ่ินนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

28 คืนลับฟา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

29 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแคน แกนคูน √

30 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไหมไทย ใจตะวัน √

31 ลูกพออยาทอเดอ นั่งยองยออยูบนตอขางหัวคันนา มนตแคน แกนคูน √

32 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

33 ฝากเสียงลําถามเสียงใจ โปรดฟงลํากลอนนี้จากคนท่ีลืมบได มนตแคน แกนคูน X

34 มือพิณขาวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารยแตบมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

35 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

36 เหลากลมสุดทาย เพื่อนเอยกินเหลาเมาบเส่ียว มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

37 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

38 หนี้ฮัก หนี้ ธ.ก.ส. กู ธ.ก.ส. เพื่อหวังไปกอตอชีวิตใหม มนตแคน แกนคูน √

39 ใจบมักดี ตั้งแตวันท่ีเธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

40 แท็กซี่อยากมีเธอ รถเกงของพี่มีปายแท็กซี่อยูบนหลังคา มนตแคน แกนคูน √

41 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 น้ําตาอีกแบบหนึ่ง อายบฮูดอกเหลา คนนั้นนะฮักนอง มนตแคน แกนคูน √

43 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

44 ผาขาวบนบาซาย ผาขาว สาวฝากกอนจากมาไกล มนตแคน แกนคูน √

45 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

46 แฟนอายไปดี แฟนจาอายขอลากอน ฝากคําอวยพร มนตแคน แกนคูน √

47 สัญญาเดือนสาม ยานเจานั่นบฮักอาย ยานหัวใจของอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

48 อส.รอรัก พี่เปนอ.ส.เฝารอรัก นองคงไมอยาก มนตแคน แกนคูน √

49 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

50 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไหมไทย ใจตะวัน;มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258068 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 มันยกรอง มันยกรองฝกทองแตงไทย ชาย เมืองสิงห X

2 มาลัยน้ําใจ มา มา ซีหละ มาเปนแฟนพี่ เถิดมา นองมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

3 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

4 เดี๋ยวก็หม่ําซะหรอก สวยจริงๆ ยอดหญิงยิ่งสวย ปเตอร โฟดิฟาย √

5 ชะทิงนองนอย โจะทิงนังๆ กระท่ังทิงนองนอย ชาย เมืองสิงห;จอมขวัญ กัลยา X

6 ทําบุญรวมชาติ ชาติกอนเราเพยีง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

7 นางแบบงานบุญ ขอสิทธิ์สวยแคยามบุญขอเปนวัยรุน ตาย อรทัย √

8 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

9 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 เมียพี่มีชู เมียพี่มีชู ชาวบานรูหรือเปลา ชาย เมืองสิงห X

11 จากไปสามป จากไปสามปนองก็มีเด็กๆ ปเตอร โฟดิฟาย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold ลูกทุงมันส.ยกรอง 2

สองสิงหคะนองลํา มนตแคน-ไหมไทย
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12 แกมแดงแรงใจ จากใจสาวแกมแดง อายบมีเงินแตง ตาย อรทัย X

13 ฮักสาวขอนแกน ไปท่ัวแควนแดนอิสาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

14 สาวพัทลุง หาดทรายเลนอยมานั่งคอยพี่บาวสงขลา ดวงจันทร สุวรรณี √

15 แมส่ือแมชัก เจาขุนเคืองพี่เรื่องไร ดูนอยอกนอยใจ ชาย เมืองสิงห X

16 สอนหนูหนอย สอนหนูหนอย หนูไมเคย ไมเคย จอมขวัญ กัลยา √

17 ผูหญิงหนาเงิน ช่ืนใจไหมจะพอเขาวาจะ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

18 น้ํานิ่งไหลลึก นั่นอะไรๆนะนั่นอะไร ชาย เมืองสิงห X

19 เสียเสน แตชาแตเคาแหอะไร ไปเราไปดู ปเตอร โฟดิฟาย √

20 โทรศัพทปะรังเค มีสายแตไมมีเสียง ไอท่ีมีเสียงก็ฟงดู จอมขวัญ กัลยา √

21 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

22 สิบหาหยกหยก นามเจาระบือนี่นะหรือคือดาวบานนา ชาย เมืองสิงห X

23 อยาเส่ียงดีกวา อยาเส่ียง อยาเส่ียง ถูกเขาสักเปรี้ยง ดวงจันทร สุวรรณี √

24 ขอลุงกอน ขอลุงกอน ขอลุงกอน ลุงแกแลว ปเตอร โฟดิฟาย √

25 วางก็แวะมาหนอย วางก็แวะมาหนอยนะๆๆๆๆๆๆ จอมขวัญ กัลยา √

26 ขี่เกงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

28 หนุมดอยเตา ดอยเตาบานเฮากันดาร ปเตอร โฟดิฟาย √

29 ผิดซองเพราะลองใจ ตองขอโทษทีท่ีจดหมายนี้ทําใหพี่ซึม ดวงจันทร สุวรรณี √

30 รอหนอยนองติ๋ม อกเอยยอดหญิงไมอยากจะท้ิงให ชาย เมืองสิงห X

31 บานนี้ฉันรัก บานนอยหลังนี้สุขีเสียจริง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

32 เบี้ยวนองเปนฟองแหลก ไหนวา ถึงวันสงกรานตปนี้ จะถือฤกษดี จอมขวัญ กัลยา √

33 โนราหหาย ทําไรทําเถิดอยาเปดผา ปเตอร โฟดิฟาย √

34 มนตบูดู เมื่อกอนนี้ พี่ชมวาหรอยจังหู ดวงจันทร สุวรรณี √

35 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาที บอกกับพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

36 จุมจิ๋ม แจมจริงนะกานดา ชาย เมืองสิงห X

37 เห็นแลวหิว นัยนตาคุณเหมือนมะนาว หนาขาวเหมือน ปเตอร โฟดิฟาย √

38 มอง มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงไดมอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

39 เอียงแกมคอย (ละครดวงตาในดวงใจ) รักกันยังไมทันถึงป ตาย อรทัย X

40 พี่ไมมีแฟน โอแมคุณคนงามพี่ขอถามคนงาม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

41 อกหนุมกลุมนัก ฟาสกาวดาวเกลื่อนกราดเวหา ชาย เมืองสิงห X

42 ไมเขาใจ ตื่นนอน...ผมตองกินกอน แปรงฟน ปเตอร โฟดิฟาย √

43 เกิดเปนสมตํา ถึงแมไมเทไมหรู ไมใชสตูวไมใช จอมขวัญ กัลยา √

44 มองทําไม มองทําไมไมรักแลวมองทําไม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

45 คิดถึงรูไหม คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรูหมาย ดวงจันทร สุวรรณี √

46 งอนเกินงาม ดูกระไรเออวาใจนองพี่ ชาย เมืองสิงห X

47 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา จอมขวัญ กัลยา √

48 ยิ้มแปน ฉันรักคนยิ้มแปน อยากเปนแฟนคุณ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

49 แฟนประจํา ขอบคุณแฟนๆท่ียังหนาแนนเปนแฟน ชาย เมืองสิงห X

50 ใครจะเปนแฟนผมบาง แฟน แฟน แฟน อยูคนละแดน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258070 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 รักนี้มีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละป แตละนาทีท่ีมันพนไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

2 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

3 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

5 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

6 หนึ่งในพันลาน คนท่ีมีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

7 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

8 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

9 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

10 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี ปาลมมี่ √

11 ไมเคยจะหางกัน แมวนันี้ไมมีเธอใกลๆ แตก็รูวาใจ วิน ศิริวงศ √

12 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

13 ปากวาง ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบนี้ ไอซ ศรัณยู √

14 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

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

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

17 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

18 ภาษาดอกไม ใหดอกกุหลาบสีแดง มันแปลวารักหมดใจ Calories Blah Blah √

19 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

20 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

21 ส่ิงดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนนั้น ไมเคยเขาใจ วาความรกั ปราโมทย ปาทาน √

22 รูสึกดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันนี้ไมมีเธอ NO MORE TEAR √

23 เริ่มใหม เพิ่งโดนเขาท้ิงไป อากาศเลยไมสดใส ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

24 เรื่องสมมติ สมมติโลกนี้เหลือเราอยูเพียงแคสองคน Playground √

25 ...บางไหม ไกล ไกลสุดสายตา ขอบฟา ยังคงกั้นเราไว THE MOUSSES √

26 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

27 ไวในใจ ยังจําเรื่องราววันนั้น เรื่องเธอกับฉัน ออฟ ปองศกัดิ์ รัตนพงษ √

28 คนในฝน (ภาพยนตรรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป KLEAR √

29 Love me,Touch me,Kiss me มองเห็นเธอแลวโอ โอว babe มองท้ังคืน BANKK CA$H √

30 ทําไมตองรักเธอ ญ.บอกดาวในทุกค่ําคืน วาขอใหตื่น คริส หอวัง;กุยอุย Buddha Bless √

31 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ √

32 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดนิตอ มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนApril Full Love
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33 ใกลกวานี้ มีคําถามมากมายอยากรูในใจ ตั้งแตวันท่ี ETC √

34 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ PEACEMAKER √

35 AROMA ทุกครั้งเวลาท่ีไมมีใคร ไดแตนอนมอง บี พีระพัฒน เถรวอง √

36 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันท่ีเลยผาน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท √

37 ไมใชกอนหิน ฉันรู รักนี้มันเส่ียง เมื่อฉันเปนเพียง VENUS √

38 เพราะมีเธอ ในวันท่ีดี วันท่ีทองฟาสวยงามสดใส HUM √

39 คําวารัก แกลงบอกกับทุกคน วาชอบอยูคนเดียว SOFA √

40 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา นิก รณวีร เสรีรัตน √

41 คําถาม คําถามท่ีใครตางคน หาความหมาย ทอฟฟ นิชาภา โพธิ์งาม √

42 24 ชม. ตื่นเชาลืมตาขึ้นมาไมนานก็คิดถึงเธอ เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

43 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ปรียวิศว นิลจ √

44 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

45 ชูวับ ชูบีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย ขันเงิน เนื้อนวล √

46 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรค ปานประทีป √

47 ขอให เพลงนี้แดเธอ เธอท่ีทําใหฉันตองเสียใจ The Bottom Blues √

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

49 ไมไดยิน โสดไมโสดก็วามา อยาดิอยามาวากัน OLIVES √

50 Ooh! เธอ เธออีกแลว ท่ีมารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558047 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1158039 2 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ท่ีมันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

3 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

4 น้ําตาทองคํา ฝน ธนสุนทร X

5 น้ําตาหลนท่ีโคราช นั่งรถทัวรดวยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

7 ติ่ง ปอ อรรณพ X

8 คิดถึงนี่คะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงนี่คะ เปาวลี พรพิมล √

9 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

10 ความเหงาท่ีตองกาวผาน กอดเขานั่งเหงาซึมเศรามีเงารวมหอง ตาย อรทัย √

11 อายเขี่ยนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

12 ในความรูสึกของเธอ ทําไมเธอไมเคยบอกใคร วาเราเปน เปาวลี พรพิมล √

13 คนอะไรก็ไมรู เปนคูกันแลว เขาวาไมแคลวกันหรอก พี สะเดิด √

14 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสุนทร X

15 จีบเอาสิคะ เขามีแมพอไปขอเอาสิ ทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

16 แจว ถูกหวยไดเปนลาน มัน ก็แจวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258050 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 09/04/2558 1 ใจส่ังมา(Dance Version) หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

2 14 อีกครั้ง(Dance Version) ครั้งแรกท่ีเราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

3 ซมซาน(Dance Version) เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

4 อยากเห็นหนาคุณ (Dance Version) ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

5 มอ'ไซครับจาง(Dance Version) เชาตื่นตองรีบไปปากซอย นั่งคอยวาใคร LOSO √

6 โลโซ 3 ชา(Dance Version) เรามันพวกติดดิน ทํามาหากิน เสกสรรค ศุขพิมาย √

7 จา (Dance Version) เธอจา หันหนามาหนอยไดไหม รูไวบาง เสกสรรค ศุขพิมาย;ขัน ไทเทเนี่ยม √

8 อมพระมาพูด(Dance Version) เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุขพิมา √

9 พันธทิพย (Dance Version) ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

10 ฝนตกท่ีหนาตาง(Dance Version) วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

11 อะไรก็ยอม(Dance Version) อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

12 เราและนาย(Dance Version) วันคืนท่ีเนิ่นนานท่ีมีเราสองคน LOSO √

13 จักรยานสีแดง(Dance Version) เสนทางท่ีเราจะมุงไป LOSO √

14 I WANNA LOVE YOU(Dance Versio เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

15 ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป)(Dance Versส่ิงเดียวท่ีขอรองเธอกอนไป LOSO √

16 คอนฟวส (Confused) ซะ(Dance Ver เปนไงเปนกัน วันนี้ตองตัดสินใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุขพิมา √

17 หนาแตก(Dance Version) ก็คิดวาเธอชอบเรา ก็คิดวาเอาเธออยู เสกสรรค ศุขพิมาย;มาชา วัฒนพานิช √

18 ไมยอมตัดใจ(Dance Version) เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

19 ผูชนะ(Dance Version) หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

20 5 นาที(Dance Version) ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมเหมือนดังท่ี LOSO √

21 แม (Dance Version) ปานนี้จะเปนอยางไร จากมาไกลแสนนาน เสกสรรค ศุขพิมาย √

22 แรงสกวาเธอก็เจอมาแลว สองปผานไปไวเหมอืนโกหก คลายฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

23 เธอชอบนาย (Dance Version) เธอชอบนาย ฉันดูออก ไมตองบอก เสกสรรค ศุขพิมาย √

24 ขอตายในออมกอดเธอ (Dance Versioอยาปลอยมือฉัน ไดโปรดอยาไปรักใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

25 กอนเนื้อขางซาย (Dance Version) ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตวันท่ีเธอจากฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

26 แอน (DO YOU KNOW WHAT I MEAหากอยูคนเดียว มันคงไมดีนะเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

27 คุณรูไหมครับ (Dance Version) เพียงแคจองตา ใจก็ส่ันไหว คําท่ีพูดไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

28 เจาชู (Dance Version) ฉันยังนอนไมหลับ นั่งอยูคนเดียวตรงนี้ เสกสรรค ศุขพิมาย √

29 MISSED CALL (Dance Version) เธอคงแคลืม ลืมวาเราเคยรักกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

30 เหงา คิดถึง รอ (Dance Version) เธอจากไปพรอมกับใจท่ีมันวาเปลา เสกสรรค ศุขพิมาย √

31 ไมใชฉันใชไหม (Dance Version) ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรค ศุขพิมาย;DA endorphine √

32 เสือรองไห (Dance Version) หากไมไดพบ คิดวาคงดีกวา ลมเจา เสกสรรค ศุขพิมาย √

33 คืนจันทร (Dance Version) คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง เสกสรรค ศุขพิมาย √

34 เขามาเลย เรามาแลวเรามาตามคําเรียกรอง เสกสรรค ศุขพิมาย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนเพลงฮิต ติดดาว 4

ใจส่ังมาแดนซ by SEK LOSO
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35 ไมวาง (Dance Version) คุณจะเอาอะไรกับฉันอีก คุณจะไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

36 หมาเหาเครื่องบิน (Dance Version) อาจฟงไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี เสกสรรค ศุขพิมาย √

37 รอยยิ้มนักสู (Dance Version) หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน เสกสรรค ศุขพิมาย √

38 เคยบอกวารักกัน (Dance Version) เธอไมเขาใจกับความหวงใยท่ีใหเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

39 เทอยางไทย (Dance Version) รอง...ฉันก็รองแบบไทยๆ ยิ้ม...ฉันมี เสกสรรค ศุขพิมาย √

40 เจ็บหวัใจ (Dance Version) ไดโปรดอยาทําอยางนี้เลย ทําเหมือน เสกสรรค ศุขพิมาย √

41 เคยรักฉันบางไหม(Dance Version) และแลวก็มาถึงวัน วันท่ีเธอตองไป LOSO √

42 ไมตองหวงฉัน(Dance Version) แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

43 แมวา(Dance Version) แมวาเธอจะไมเช่ือใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

44 คุณเธอ(Dance Version) มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

45 สาหัส (Dance Version) ฉันมีเรื่องหนึ่งอึดอัดใจ ฉันมีเรื่องใหญ เสกสรรค ศุขพมิาย √

46 แทบขาดใจ (Dance Version) อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

47 คนบา (Dance Version) ก็เก็บมาคิดไปเองฝายเดียว เธอไมเหลียว เสกสรรค ศุขพิมาย √

48 ฉันไมสําออย (Dance Version) อยาคิดมากเลยหากเธอพบคนใหม เสกสรรค ศุขพิมาย √

49 ไมตายหรอกเธอ (Dance Version) อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด เสกสรรค ศุขพิมาย √

50 หลอน (Dance Version) ตาพรามัว หูแววใจส่ัน นี่มันอะไรกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258069 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/04/2558 1 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

3 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

4 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZ √

5 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรท่ีดี นาเดีย นิมิตรวานิช √

6 ขอบคุณท่ีมีเธอ (ละคร365วันแหงรัก) ญ.จะไปทางไหนก็ไปอยางนี้ทุกวัน KLEAR;วสันต โชติกุล √

7 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนก รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนท่ีไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

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

9 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

10 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

11 มืออาชีพยังยอม ฉันนั้นเขาใจอยู รูรูหมดทุกอยาง มาชา วัฒนพานิช √

12 วิวาหวาวุน (ละครวิวาหวาวุน) ถาคนท่ีรักเจอกัน เขาเรียกมันวา เตชินท ชยุติ;น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

13 ไมตองการเหตุผล ถาคนจะรักกัน (ล.สคนจะรักกันของมันคูกัน ใครก็หาม แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

14 สองผูยิ่งใหญ (ละครสองผูยิ่งใหญ) อยาใหเธอไมวาท่ีไหน เจสองคน กอย ชิดชนก มัญชุรัตน √

15 เออ เออ คือวา ฉัน..รักเธอ(ล.เลดี้บาน อาจจะดูปากราย แตเธอรูมั้ยวาขางใน The Bottom Blues √

16 รักดีๆไมมีขาย (ละครรักเกิดในตลาดสดรับไหมครับ ความรักดีๆท่ีไมมีขาย โจก SO COOL √

17 กูภัยหัวใจแหวว (ล.กูภัยหัวใจแหวว) ตุมๆตอมๆตุมๆตอมๆ กลัวมั้ย กลัวมั้ย อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

18 เชิด เชิด เชอะ (ละครเลดี้บานนา) ทุกสายตาตองจองมอง ตองเพอรเฟค ZA ZA √

19 ไมใครก็ใคร (ละครพระจันทรลายพยัคฆไมเหลือทาง ทางใหเดินตอไปไดสองคน DA endorphine √

20 คนท่ีฉันบังเอญิมาเจอ (ละครส่ือรักชักใมีอะไรมากมายท่ีเกิดขึ้นโดยไมรู จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;ณรงควิทย เตชะธนะวฒั √

21 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟา) วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

22 ตนรักริมรั้ว (ละครตนรักริมรั้ว) ก็ไมรูเมื่อไหร ไมรูหรอก ดอกไม พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 รักครั้งแรก (ละครพยัคฆผยอง) แอบมองไปเจอ ฉับพลันนั้นเธอ นิว วงศกร ปรมัตถากร X

24 ขอบคุณท่ีรักกัน...เสมอมา (ภ.ขอบคุณฉันเคยเกือบพลาดส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิต POTATO;ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

25 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

26 ยอมแลวทุกอยาง(ล.รักนี้...เจจัดให) เกิดมาเปนคน เปนตัวเปนตนจนปานนี้ โฬม พัชฏะ นามปาน √

27 เปรี้ยวตลาดแตก (ละครเปรี้ยวตลาดแตเธอ ไมใชนักเลง แตเธอก็มีกางเกง Pancake √

28 Beautiful love (ละครวิวาหฮาเฮ) โสดมานาน โดดเดี่ยวบนคาน เปน PARADOX √

29 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมกี่เรื่องราวท่ีใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

30 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

31 สุดฤทธิ์สุดเดช (ละครคูแคนแสนรัก) ตอบตอบมาหนอย KLEAR √

32 พรมแดนหัวใจ (ละครพรมแดนหัวใจ) จริงจริงไมอยากคิดถึงเธอเลย แตเธอ แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ √

33 ใจมอมแมม (นังเหมียวยอมสี) ใจมอมแมมโดนแตมดวยฝุนดิน บัวชมพู ฟอรด √

34 เปดประตูฝน (SIT COMเนื้อคูประตูถัดไเปด เปดประตูบานนั้น เปดประตูความฝน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

35 เชิด เชิด เชอะ (ละครเลดี้บานนา) ทุกสายตาตองจองมอง ตองเพอรเฟค ZA ZA √

36 WOW WOW WOW (ล.ปญญาชนกนคโอย คิดมากจริงๆ โอย ไมรูทําไง OLIVES √

37 ยิ่งเกลียด ยิ่งรักเธอ (ละครคุณหนูฉันทคงไมใชเรื่องบังเอิญ ท่ีเราไดพบเจอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

38 รักก็บอก ไมรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤ ก็เปนคนแบบนี้ ฉันเกิดมาก็เปนอยางนี้ แพรวา พัชรี √

39 หนาจริงหรือหนากาก (ล.สายฟากับสมอยากรูวาหนาจริงหรือวาหนากาก เปาวลี พรพิมล √

40 ใกลกวานี้ก็ไมมีใครวา (ล.สายฟากับฯ) ชิด ชิด ชิด ชิด เขามาอีก หนอย คอย รัชนก ศรีโลพันธุ √

41 มีดีท่ีหัวใจ (ละครบานนอกเขากรุง) ใจจริงๆก็ไมอยากมาเทาไร แตก็จําใจ ไท ธนาวุฒิ √

42 ฉันไมแก (ล.คุณแมเฉพาะหนา คุณยาฯฉันแกตรงไหน ฉันยังไมแก PARADOX (วงเกา) √

43 ทําดีไดดี (ละครกูภัยหัวใจแหวว) หากเราคิดอะไร ซักอยาง มายด MIC IDOL 3 √

44 ยมบาลชวยที (ละครยมบาลเจาขา) ยมบาลเจาขา ยมบาลเจาขา คนดีๆขาดท่ีพึ่ง รัชนก ศรีโลพันธุ √

45 รักกันไวเถิด (ละครเจาสาวไรสม) นกยังรักฟา ปลายังรักน้ํา แลวเรานะ พลอย พรทิพย พันตาวงษ;กงจักร MIC IDO √

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

47 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลมมี่ √

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

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

50 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258072 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/04/2558 1 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

2 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

50 Best Hurt Songs

เพลง Fun มันสเวอร

หนา 9/15



3 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมท่ีฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

4 ความรัก วันท่ีความเจ็บชํ้ามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

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

6 เส่ียงเหลือเกิน ฉันเหมือนคนท่ีมีเส้ือใส แตยังไมพอใจ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

7 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักท่ีสดใส ยินดีท่ีเธอ KLEAR √

8 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

9 รองไหทําไม ไมรูเธอรองไหทําไม ไมมีใครตายซะหนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ตางคนตางเหนื่อย โลกท่ีหมุนสรางแตความแปรผัน เธอและฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

11 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

12 คนเดิมของเธอ เขา คือคนนั้น คนสําคัญ ท่ีเธอใหรัก บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

14 เจ็บไปรักไป เสียงท่ีเธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

15 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

17 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

18 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ท่ีไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

19 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

20 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

21 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

22 ส่ิงมีชีวิตท่ีคิดไดและเจ็บเปน เธออยาคิดวาฉันตาบอด ไมเห็นวา SO COOL √

23 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

25 แบบไหนท่ีเธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

26 เกิดมาแครักกัน และแลวกถึ็งเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

27 ระยะสุดทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ บอย Peacemaker √

28 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

29 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

30 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริย เมื่อไรท่ีสายลมพัดผาน เนิ่นนาน Pancake √

31 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

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

33 มีอะไรใหทําอีกไหม ส่ิงท่ีฉันควรทําใหเธอ ส่ิงท่ีเธอควร ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

34 เก็บความหวงใยไวใชกับคนท่ีเธอรัก ฉันสบายดีไมเห็นจะมีอะไร ก็ยังไปไหน พั้นช √

35 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

36 ลืมไมเปน ยังคงยืนท่ีเกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

37 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

38 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

39 รายก็รัก ทุกๆครั้งท่ีเปดดูละคร มีบางตอนท่ี Joey boy √

40 ท่ีปรึกษา ทะเลาะกับเขามาทีไรทีไรก็จะเปน Golf & Mike √

41 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ท่ีฉันมองเห็น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

42 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมท่ีพัด ฝนท่ีรวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

43 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

44 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ท่ีเกิดคําถาม วาตอนนี้ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

45 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอท้ิงไปเจอคนใหมๆ CLASH √

46 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

47 คนเลวท่ีรักเธอ โมโหตัวเอง ท่ีมาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

48 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพท่ีทําอะไร DA endorphine √

49 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบท่ีเคยฝนไว INSTINCT √

50 นี่แหละความเสียใจ ทุกเรื่องราวท่ีเขามา..ท่ีเจ็บและชํ้า POTATO √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558050 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/04/2558 1 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

รหัสปก DVD G1158043 2 ลางราย หากบางคนท่ีเคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

3 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝามองมานาน ไมโคร √

4 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

5 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

6 เสียมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

7 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

8 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจท่ี ไมโคร √

9 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

10 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

11 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

12 เอากะเขาหนอย คนท่ีออมคอม ใครก็ดูวาออนนอม อําพล ลําพูน(หนุย) √

13 จริงใจซะอยาง เปนเพราะเราสองคน ไปกันดวยดี ไมโคร √

14 ตอก เขาวาเรื่องท่ีไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

15 ฝากรอยเทา เธอเปนคนท่ีเดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

16 ลองเชิงลองใจ ส่ิงท่ีฉันทําใหทุกส่ิง นั้นเปนความจริง อําพล ลําพนู(หนุย) √

17 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

18 เธอ...ผูไมแพ ในชีวิตของคนทุกคน อําพล ลําพูน(หนุย) √

19 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

20 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

21 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

22 รุนแรงเหลือเกิน จากวันนี้ไมมีอะไรเหลืออยู ไมโคร √

23 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนท่ีเธอเคยอยากมี ไมโคร √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนอําพล BEST OF
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24 มาเหล็ก เธอเห็นฟารอง ฟาคะนองนั้นไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

25 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

26 หมากเกมนี้ คนท่ีเปนอดีตเธอก็ยังไมลืม อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางนี้อีก อําพล ลําพูน(หนุย) √

28 อยู ๆ กันไปแลวกัน คนบางคนก็เดินแตทางซาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

29 คนไทยหัวใจเดียวกัน ปูเปนคนไทย ยาก็คนไทย อะไรอะไร เสกสรรค ศุขพิมาย;อําพล ลําพูน(หนุย);ตูน √

30 ลองบางไหม คิดคิดแลวยังแปลกใจ ไมโคร √

31 บอนทําลาย จะไปก็ไป อยามาใหพบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

32 ไมอยากทําใคร ทุกทุกคนท่ีเคยแพ ใจจะวางเฉย อําพล ลําพูน(หนุย) √

33 รูไปทําไม คิดไวอยูแลว ก็รูวาในวันหนึ่ง ไมโคร √

34 นึกหรือวาไมรู อุตสาหทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนุย) √

35 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวท่ีเราทอ ไมโคร √

36 โชคดีนะเพื่อน วันวาน วันท่ีแสนเหนื่อย ไมโคร X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258079 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/04/2558 1 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทิวา Hula Hula √

2 ผีเส้ือราตรี (จะไปกับแสงสี กับปกท่ีสวยๆ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

3 O.K.นะคะ โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

4 มืดตึ๊ดตื๋อ มืดตึ๊ดตื๋อ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

5 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญิ๋ง √

6 หมวยนี่คะ ตาช่ัวเทอช่ัว ปูยาวหลายอูหลูหวอ CHINA DOLLS √

7 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZ √

8 รัก ไมรัก เขาคนนั้นท่ีเจอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

9 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทุมทิพ √

10 SURPRISE ใครก็ไมคิดวาเธอจะมาเจอฉัน ZA ZA;BUBBLE GIRLS √

11 HELLO ทะเล Holi Holi Day-O โฮ เล โฮ เล โฮ 2005 ทิวา Hula Hula √

12 บังอรเอาแตนอน ขาวปลา ไมกิน ไม JAMP √

13 มือ เอว ตัว และเธอ ใครมีอาการ มีอาการอยูนะ มือเย็นๆ ศิลปน 2002 ราตรี √

14 ตี๋ไมเกี่ยว ไมรูๆๆ ไมสนๆๆ จะไปกับใคร CHINA DOLLS √

15 คืนนี้ ทองฟา..เงียบงัน..มืดหมน..มืดไป 2005 ทิวา Hula Hula √

16 BURN เปลวไฟอันตราย อันตรายถาเจอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

17 ฝากเลี้ยง ทาทางจะเอาไมอยู นากลัวจะดูไมจืด CHINA DOLLS √

18 ใชเลย & สัญชาตณาณบอก ใชเลย โดนใจฉันเลย ไมมีมากไป บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZ √

19 HAPPY DAY ทุกทุกวันตื่นเชาก็รอรอฟาเปด จะไดเห็น 2005 ทิวา Hula Hula √

20 ขอโทษนะคะ ขอโทษ ขอโทษนะคะ ถาพูดไมคอยเขาหู ญาญาญิ๋ง √

21 ตัวเล็ก...ใจใหญ อาจดูตัวเล็กอยางนี้ แตใจมันบิ๊กกวานี้ BUBBLE GIRLS √

22 ลา ลา ลา กลับบานกอน ตรงไปเขาท่ีนอน ตองกลับ CHINA DOLLS √

23 เอะอะก็ไมคิด ถึงพี่ชายๆๆ แสนดี โทษที โทษที ZA ZA √

24 โอะ โอะ โอะ โอะๆๆเจ็บ โอะๆๆๆๆเจ็บ CHINA DOLLS √

25 รักเลย อยากเปดใจวารักเธอ แตใจก็ส่ัน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

26 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

27 อูวว อายมาก ฉันอายมาก มาเจอะอยางนี้ 3G √

28 จีนี่ จา พัน พันราตรี ท่ี Genie ไมเจอใครๆ ศิลปน 2002 ราตรี √

29 โอย!...เขาทาง มีเธออยางนี้ ก็มีแตเสีย ZA ZA √

30 รอน รอน รอน เมื่อแสงเริ่มสองมา 2005 ทิวา Hula Hula √

31 อะ! อะ จริงๆเลยก็คนมันไมรู เจอทีไร ญาญาญิ๋ง √

32 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป JAMP √

33 ของใคร หัวใจใครหลนอยูตรงนี้ Teen 8 Grade A √

34 โยกไป..ยายมา ขอทีนะ ตองขอ ตองขอ เอาไว ญาญาญิ๋ง √

35 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา ศิลปน 2002 ราตรี √

36 HEY BOY!!! ไมรูใจกันเลยรึไง เธอทําไมไมเขาใจ BUBBLE GIRLS √

37 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน JAMP √

38 เหมียว เหมียว ฉันไมไดเปนลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว แคทรียา อิงลิช (แคท) √

39 นอย นอย เธอมาชวนไปดูหนัง ไปเท่ียวกลางค่ํา ญาญาญิ๋ง √

40 มนตจันทร เคลิ้มเมื่อคราวใกลชิด สะกิดหัวใจส่ัน 2005 ทิวา Hula Hula √

41 เปดปุบ ติดปบ เธอ เธอเธอเทานั้น ท่ีทําใหฉันตองเหมอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร √

42 รักมีเวทมนตร รักนะเปนเหมือนฟอง ลองลอยไมนาน ญาญาญิ๋ง √

43 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน ZA ZA √

44 HAPPY PARTY Welcome to lovely Party ศิลปน 2002 ราตรี √

45 H.N.Y สวัสดี คะ... ถึงปใหม ก็ใหเปนคนดี CHINA DOLLS √

46 Yeah Yeah I love you นาฬิกาเรือนใหญ ปลุกแลวรูไหม บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZ √

47 อีรุงตุงนัง เคยไดยินวาเธอ มีใครๆวุนวาย ญาญาญิ๋ง √

48 หวานใจ (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ รอเมื่อไรจะเจอสักที คนท่ีหัวใจตามหา ZA ZA √

49 สองตา กอนจะคุย จะบอกอะไรกัน ก็อยากให ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

50 ติ๊กต็อก เงยหนาดูนาฬิกา ฟงเสียงเจานาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558048 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/04/2558 1 คูชีวิต เธอคือทุกส่ิง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

2 คนท่ียืนตรงนี้(Ost.แอบรักออนไลน) PETER CORP DYRENDAL X

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

4 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ เริ่มตนท่ีจะจบลง GETSUNOVA √

5 รักอยูขางเธอ แผนฟากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนROCK ALERT 2

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนHULA HULA GIRLS
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6 สูญญากาศ SILLY FOOLS (วงเกา) X

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

8 สมองส่ังใหลืม หัวใจส่ังใหจํา ในสมองมันส่ังใหลืมเธอไป แตหัวใจ SO COOL √

9 กอนตายแคไดรักเธอ (ละครเสือ) คนธรรมดา แคคนเดินดินอยางฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

10 สภาวะไรน้ําหนัก จากนาทีท่ีเธอพูดวาท้ิง แตความจริง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

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

12 ยิ่งเกลียดยิ่งรัก โดม ปกรณ ลัม X

13 สุขาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

14 ท่ีเหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

15 พบรักบนความตาง สงกรานต รังสรรค X

16 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

18 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

19 รูและเขาใจ ความเปนจริงท่ีใจของฉันนั้นเองก็รับรู Crescendo √

20 นับดาวดวยกันไหม คืนนี้เธอรูสึกเหมือนกันไหม มันเหงาจน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

21 รักแทมีอยูจริง รักใครเทาไหรก็วนมาท่ีเกา ก็เหงา ศรัญ แอนนิ่ง √

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

23 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสียงคําปลอบใจ The Yers √

24 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ติ) แกรงดังเชนภูผา ใหญและสูงเสียดฟา BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258067 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 23/04/2558 1 นายฮอยแรงงาน ขามลําตะคลองดวยลําแขงลําขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 สาวโรงงานลานเบียร บอยากกลับไปเหงา ในหองเชาคนเดียว ตาย อรทัย √

3 ลูกจางเขาสาวโรงงาน อกีคืนท่ีสายลมชางเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

4 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค ภิรมยพร √

5 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

6 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสิเหยียบกัน ศร สินชัย √

7 เจานายครับ เจานายครับ ผมมากราบรบกวน ไมค ภิรมยพร √

8 แรงงานขาวเหนียว เสียงแคนผูใดกลอมตัวไหมใหกินใบหมอน ตาย อรทัย √

9 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน กด็อกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

10 สิงหรายวัน เกิดมาจน ไมใชคนมีเหลือใช พี สะเดิด X

11 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

12 ทางเดินชาวดิน นาแลงแหงผาก ความชุมตีจากแผนดิน ไมค ภิรมยพร √

13 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

15 ถนนคนฝน เนิ่นนาน ท่ีเราเดินตามฝนจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

16 ถนนนักสู เหมือนนกขมิ้นไมมีรังนอน ไมค ภิรมยพร √

17 คนเหงา...สาวโรงงาน ชุดโรงงานสีเทา ท่ีเธอเคยใสทุกเชา เสถียร ทํามือ √

18 เพื่อนกันโรงงานเกา ยังจํา บ ลืมคนท่ีใหยืมน้ําใจ มือท่ี ตาย อรทัย √

19 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช พี สะเดิด √

20 อยากฝนดีท่ีบานเรา กรุนไกลไอดิน บานเรายังหอม ตั๊กแตน ชลดา √

21 โดยสารมากับกําลังใจ ใตตะวันดวงเดยีวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

22 คึดฮอดนองสาว สงใจคึดฮอด มาถึงนองสาว หยอดเหรียญ ศิริพร อําไพพงษ √

23 พี่จาแดงกลับมาแลว ใครก็รูวาแตงนั้นเปนแฟนพี่ ตาย อรทัย X

24 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

25 ฝนของพอคนหนึ่ง ตื่นกอนฟาสางออกย่ําเดินทางเพื่อไป ไมค ภิรมยพร √

26 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

27 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

28 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา พี สะเดิด √

30 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

31 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ศิลปนลูกจาง จะหนัก จะเหนื่อย จะเหงา พวกเรา ตาย อรทัย √

33 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

34 สัญญาหนาคอม จากบานนอกมา ทํางานอยูหนาเครื่องคอม ตั๊กแตน ชลดา √

35 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะส่ีแลวหรือคนดีช่ือเก ไมค ภิรมยพร √

37 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ศิริพร อําไพพงษ √

38 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล พี สะเดิด √

39 ดวยใจท่ีรักกัน ฮักจากหวัใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

40 อีแตกเท่ียวสุดทาย อีแตกสวนตัวจอดคอยรถทัวรอยู ศร สินชัย √

41 แรงใจจากปลายนา พระถั่งโปงแลง แดดออนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษ √

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

43 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

44 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

45 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสุขมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 เหนื่อยเดอ...เขาใจเนาะ เหมือนดังฟาสาปอายหนุมอีสานท้ังป พี สะเดิด √

47 อกสาวไกลบาน (เกริ่น) เหมือนดั่งนกหลงปา ศิริพร อําไพพงษ √

48 ฝนมีไฟใจเกินรอย (โฆษณา M150) เสนทางสายเกา ท่ีเรากาวเดินเหนื่อยนัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 แรงงานบานปา หมูเฮาชาวแรงงานบานนอก คนบางกอก เสถียร ทํามือ √

50 แรงใจคนไกลบาน ชีวิตรายวันของคนจากบานมาไกล ศิริพร อําไพพงษ;รวมศิลปน √

เผยแพร/
TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

Gold ขวัญใจแรงงาน 2 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

GRAMMY HOT WANTED 2

หนา 12/15



รหัสปก CD G0558049 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 30/04/2558 1 ดอกไมในใจ (ล.กลกิโมโน) เธอเองจะเคยรูไหม ชีวิตท่ีมันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

รหัสปก DVD G1158040 2 ผมเปนของคุณไปแลว นี่แหละท่ีใจใฝหา นางฟาก็ยังสูคุณ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

3 คูชีวิต เธอคือทุกส่ิง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

4 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

5 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางท่ีตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

6 อยากอยูกับเธอท้ังคืน เท่ียงคืนแลว ฉันเห็นทีตองลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

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

8 คนท่ีใช (The 1) จากวันนั้นท่ีเราไดพบกัน จนวันนี้ Jetset'er √

9 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันนี้เปนคนธรรมดาท่ัวไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

10 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

11 นับดาวดวยกันไหม คืนนี้เธอรูสึกเหมือนกันไหม มันเหงาจน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

12 ขอเปนคนสุดทาย รูวายังหางไกล...สายตา แมวาเธอ กั้ง THE STAR √

13 ท่ีหนึ่งในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาท่ีฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

14 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เป Mild;มาเรียม B5 √

15 ท่ีตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กับความฝนท่ียังแสนไกล นท พนายางกูร √

16 สุขาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558052 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 30/04/2558 1 รสชาติความเปนคน เก็บมานานสงสัยเต็มทน มาชา วัฒนพานิช √

2 ใหมันเปนไป เมื่อมีบางครั้งท่ียังเสียดาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 เพราะไมเขาใจ เหมือนวาเราเคยผูกพัน รักกัน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

4 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

5 กลับมานะ ไมไดเจอ มาตั้งนาน มาลีวัลย เจมีนา √

6 เต็มใจจะสูญเสีย อยากลัวทําฉันเจ็บ นันทิดา แกวบัวสาย √

7 ไมตองขอบใจ ไมตองขอบใจฉันไดไหม คริสตินา อากีลาร √

8 อยาหลบตากัน หันมามองฉันสักหนอยสิเธอ มองใหนาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 อยูคนเดียว อยูคนเดียวอยูตรงนี้และคิดถึงเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

10 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสักครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

11 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

12 น้ํานอย แพไฟ เติมใจเธอดวยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ตาร √

13 พอแลว พอแลว เพียงพอแลว ตัดใจเสีย นิโคล เทริโอ √

14 คนเพียงคนเดียว ไมตองการเหลือความทรงจํา นัท มีเรีย √

15 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ทาทา ยัง √

16 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

17 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

18 ไมเห็นใครแนนอน เวลาท่ีฝนเทลงมา อินคา √

19 นิยาย ก็เปนเพียงแคคนท่ีคนหาทางเดิน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

20 อยาขุดคุย อยาบอกกับฉันวายงัรัก ใหม เจริญปุระ √

21 ซ้ําเติม แบกความเจ็บชํ้ามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

22 ท่ีเกาท่ีฉันยืน ตอจากวันนี้ ส่ิงท่ีเคยฝน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

23 เดิมพันชีวิต กอนนั้นไมเคยเขาใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

24 ไมมีโอกาสสุดทาย ฉันเคยไดทําผิดพลั้งมาครั้งหนึ่ง นันทิดา แกวบัวสาย √

25 อยาใหถึงวันนั้นเลย คืนนั้น คืนท่ีนอนฝน คริสตินา อากีลาร √

26 กองไว ท่ีแลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

27 สัญญาปากเปลา แมวาเราเคยตกลงกันไว นูโว √

28 คนท่ีไมเหมือนเดิม ถึงวันท่ีหัวใจตองพลันสลาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

29 น้ําตา ปรับใจตัวเองไมทัน มาลีวัลย เจมีนา √

30 สบตา ใจคอจะทําใหงอรอจนเมื่อไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

31 ความลับ ฉันไมรู เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลา เบาวเดนท √

32 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

33 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

34 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ วาย แซด √

35 ลืมไมลง บอกใจใหลืม ลืมความเจ็บชํ้า ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

36 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความท่ีเคย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

37 แรกนัด วันท้ังวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

38 โปรดฟงฉัน เธอโกรธเคืองหรือไร ผุสชา โทณะวณิก √

39 หลับตา คืนนี้เธอจงนอนดวยใจเปนสุข ชรัส เฟองอารมย √

40 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ท่ีฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

41 เก็บใจ เก็บใจไวตรงนั้น ซอนเอาไวตรงนั้น ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

42 ขออภัยไวกอน ขออภัยไวกอนเพราะไม นรินทร ณ บางชาง √

43 พิพิธภัณฑสวนตัว เหนื่อยใจมานาน นันทิดา แกวบัวสาย √

44 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

45 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

46 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √

47 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

48 หัวใจขอมา กลับมายืนท่ีเดิม ท่ีท่ีเคยคุนตา คริสตินา อากีลาร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558045 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 30/04/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

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

3 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันท่ีเจอ ทําใหเธอ สิงโต นําโชค √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชอเพลง คาขนตน ชอศลปน
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4 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

5 ไกลแคไหน คือ ใกล (ภ.TIMELINE จ พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน เจมส จิรายุ;เตย จรินทรพร จุนเกียรติ √

6 ไมตางกัน 25 Hours X

7 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

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

9 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

10 ระหวางท่ีรอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ท่ีเธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

11 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ท่ีฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

13 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

14 CRY CRY CRY มองฟา เมฆครึ้มสีหมน รักท่ีรวงหลน ปาลมมี่ √

15 ลืมไปกอน วันท่ีเธอไดบอกลา วันท่ีเธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

16 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

17 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

18 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

20 นอย วัชราวลี X

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

22 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สิงโต นําโชค √

23 กะทันหัน แปลกแตจริง ส่ิงนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Lowfat;ฟลม บงกช เจรญิธรรม;รุจ ศุภรุจ เต √

24 พรุงนี้(Acoustic V.) ล.ซิทคอมเนื้อคูฯ ไมรูวาวันพรุงนี้ ไมรูตองนานแคไหน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท √

25 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

26 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

27 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (Acoustทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

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

29 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);นิว นภัสสร ภูธรใ √

30 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปอป ปองกูล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258078 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 30/04/2558 1 ไมตางกัน 25 Hours X

2 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทียร X

3 Walk you home สุรสีห อิทธิกุล X

4 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

5 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สน้ําตากามเทแววตา เธอบอกไมเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

6 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

7 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

8 ปากวาง(Cover Version) ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบนี้ กันต;แพรวา X

9 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันหนึ่งวันนั้น ปาลมมี่ √

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

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

12 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งท่ีเราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

13 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรกวน มึนฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

14 เพื่อน (ภาพยนตรรัก สาม เศรา) อาจจะดูเหมือนไมมีอะไรท่ีแปรผัน พั้นช X

15 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

16 กลับมารักกันอีกไดไหม (ภ.รัก7ป ดี7หเปนเพราะเวลา มันหมุนเวียนไป มีน วง Soul Mate √

17 ขอ (Cover Version) See Scape X

18 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินส √

19 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) แพรวา X

20 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ นั่งคนเดียวแลวมองกระจก ท่ีสะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

21 รถของเลน เสือโครง X

22 หนังสือรุน (ละครซีรี่ย เพื่อนเฮี้ยน ฯ) เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ COCKTAIL √

23 สวนหนึ่งของฉัน เธอเปนความรักท่ีมีตัวตน เปนใครสักคน มาชา วัฒนพานิช √

24 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

25 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น แพท สุธาสินี พุทธินันทน √

26 แสงสุดทาย (ภาพยนตรวัยรุนพันลาน) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

27 ทะเลสีดํา(Cover Version) ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง กันต;แพรวา X

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

29 อารมณดี (ภาพยนตรบานฉัน..ตลกไวกอารมณดีเพราะมีความสุข วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

30 สดช่ืนเหมือนยืนบนไหลเขา สุขใจจริงเลยมันไมเคยคาดเดา วง Soul Mate √

31 เพดาน (Ost.Hormones) See Scape X

32 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธรักใหม ศิริศิลป โชติวิจิตร X

33 เตย กันต X

34 ลูกอม (ภ.ATM THE SERIES) ในคืนท่ีฟาเต็มไปดวยแสงไฟ ปอป ปองกูล;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร X

35 ไหนวาจะไมหลอกกัน (ละครหมวดโอภไหนวาจะไมหลอกกัน ไหนวาจะไมหลอกกัน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);เตอ ฉันทวิชช ธนะเ √

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

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

38 อยากรัก ตองไมกลัวคําวาเสียใจ เมื่อเคาไมรัก หัวใจก็ชํ้า น้ําตาก็ไหล DA endorphine √

39 ดวงใจยังมีรัก จะจากกันไกลเพียงไร แตดวงใจมิเคย The Possible X

40 เธอท่ีรัก ชูวับ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

41 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) See Scape X

42 อยางนอย (ภาพยนตรปดเทอมใหญฯ) มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

43 เพลงท่ีฉันไมไดแตง(ภ.SuckSeedหวยอาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงท่ัวไป NO MORE TEAR √

44 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนGTH 11 ป นับหน่ึงถึงอนาคต
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45 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา ออฟ Big Ass √

46 ยินดีท่ีไมรูจัก (ภาพยนตรกวน มึน โฮ) ไมรูวาเธอเปนใคร ไมรูวาฉันเปนใคร 25 Hours X

47 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ท่ีคอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA √

48 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยขั้นเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

49 อาบน้ํารอน (OST.Hormones วัยวาวุนโลกนี้นั้นกวางแคไหน ชีวิตมีทางแยก Big Ass √

50 ABC ชักกระตุก ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร;ซันนี่ สุวรรณเมธ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558054 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 30/04/2558 1 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ ณัฐ ศักดาทร √

2 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

3 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา ปอป ปองกูล √

4 กะทันหัน แปลกแตจริง ส่ิงนี้ไมนาจะเกิดขึ้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประ √

5 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี 25 Hours √

6 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร เอ็ม อรรถพล √

7 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท;กิ่ง เหมือนแพร √

8 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว;แกรนด พรรณวรท ดวย √

9 รักท่ีเปนของจริง (Real Love) ทําไมใครท่ีเคยผาน ตองเปนเพียงคนท่ี Jetset'er √

10 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

11 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

12 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

13 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย;รุจ ศุภรุจ เตชะตานน √

14 คนมันรัก เธอไมรักฉันไมรู ท่ีเธอไมรักฉันไมรู จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;ปราโมทย ปาทาน √

15 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประ √

16 ไมมีใครรู คําท่ีเราบอก..รัก..กันมากมาย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

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

18 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประ √

19 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

20 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

22 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

23 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

24 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก บอย Peacemaker;ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

25 องศาเดียว ทําอะไร ใจยัง..อึดอัด มองท่ีเธอ แกงสม THE STAR √

26 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ Tattoo Colour √

27 คนไมมีแฟน ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

28 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให POTATO √

29 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว Jetset'er √

30 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง วัชราวลี √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตนCover Night Plus Summer Love

หนา 15/15


