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เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากที่เรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

2
มากกวารัก (ภาพยนตรเการักที่

เกาหลีฯ)
กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

4 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

5 I Love Your Smile เวลาที่เจออะไรเซ็งๆก็เลยอารมณไมดี แกงสม THE STAR √

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

รหัสปก CD G0257012 7
อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอย

มาร)
เธอไมใชคนที่ฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √
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ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับ

นางมา)
ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

9 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร
ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ปรียวิศว 

นิลจุลกะ
√

10 อาการรัก (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน นี่ฉันกําลังเปนอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

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

12
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(ล.รัก

ออกอากาศ)
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) √

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

14 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

15 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

16 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ Calories Blah Blah √

17 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู โอง ณัชชา โจชูศรี √

18 คําตอบของหัวใจ เคยมองวารักมันแสนยากเย็น ไมเห็น เตชินท ชยุติ √

19 รักก็คือรัก คนรักกันใหโกรธกันอยางไรก็ยังรักกัน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

20 เก็บเธอไวในจินตนาการ ทบทวนตัวเองอยูนานกับอารมณที่เปนอยู ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม √

21
เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจ

แหงขุนเขา)
เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

22 อดีตของฉัน...ปจจุบันของเรา อยาเลยเธอ อยาเลยอยารู เสนทางที่ DA endorphine √

23
ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้น

เทพ)
นี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา

จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา 

นวลแจม
√

24 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

25
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Crescendo √

26 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

27 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ นั่งคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

28 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

29 ทุกคืนไดไหม คําวารักคําเดียว คนสองคนใชดวยกัน กะลา √

30 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเปนคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

31 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

32 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

33 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

34 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ตรัย ภูมิรัตน √

35 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี วง SOFA √

36
คือคําวารัก (ภ.รถไฟฟา มาหานะ

เธอ)
แคอยากรู วาเธอจะคิดอยางไร คริส หอวัง √

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

38 คําอธิบาย เคยไดยินมามากมาย กับคําวารัก Soul_da;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

39 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

40
Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอที่

รัก)
อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย

พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย 

เตชะธนะวัฒน
√

41 ฤดูความรักผลิ (Spring) ครั้งแรก ยังไมรูจัก แลวเกิดกลายเปน ลุลา √

42 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี TATTOO COLOUR √

43 สามเวลา ทุกเชาที่ตื่นข้ึนมานั้น สิ่งแรกที่ทํา POTATO √

44 ชีวิตที่เหลือ พึ่งรูวาชีวิต มีคุณคา โลกนี้สวยงาม เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

45 ในวันที่ไกลจุดหมาย คงจะไกลถาไมมีใคร ทําใหการเดินทาง NO MORE TEAR √

46 คนแปลกหนาคนนี้ พยายามที่จะมอง พยายามจะอยูใกลเธอ Playground √

47 คําถาม คําถามที่ใครตางคน หาความหมาย ทอฟฟ นิชาภา โพธิ์งาม √

48 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟาดูงาม PARADOX √

49
เออ เออ คือวา ฉัน..รักเธอ(ล.เลดี้

บาน
อาจจะดูปากราย แตเธอรูมั้ยวาขางใน The Bottom Blues √

50 Ooh! เธอ เธออีกแลว ที่มารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

TRACK
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เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

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

3 อยาโกรธนาน ฉันรูฉันทําไมดี ฉันรูฉันเองที่ผิด ที Jetset'er √

4 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

5
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

6 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

รหัสปก CD G0557029 7 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

วันที่วาง 7/2/2557 8 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

9 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

10 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

11 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

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

14 วันสุข ใหดาวบนฟามาแทนแสงเทียน มีลมเย็นๆ กอย รัชวิน วงศวิริยะ √

15 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก
จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม);ทราย 

ฟาเรนไฮธ
√

16 หนึ่งวันที่ยาวนาน นั่งคิดถึงวันที่เลยมา ค่ําคืนที่มีแตเรา Soul_da √

17 ทะเล (ไมมีปลาน้ําจืด) ถึงแมทะเลจะไมมีปลาน้ําจืด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

18 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

19 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

20
อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษ

จุฑาเทพ
โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเย่ือใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

21 เขาใจฉันไหม ญ.อีกครั้ง ที่ดูเหมือนเธอไมแคร สิ่ง DA endorphine;ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู) √

22
ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหง

ขุนเขา)
สายตาที่มองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

23 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

24 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

25 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

26 อยาไปไหนอีกนะ ทุกวันตั้งแตเธอเดินจากฉันไป รูไหม Calories Blah Blah √

27 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 CRY CRY CRY มองฟา เมฆครึ้มสีหมน รักที่รวงหลน ปาลมมี่ √

29 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

30 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

31 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา

(กอง)
√

32 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

33 Cupid ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

34 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

35 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

36 ความทรงจําของ...คนชั่วคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

37
จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจํา

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

38 รูปถายที่หายไป (Acoustic) นั่งคนรูปภาพที่เราเคยถายไว ก็พบ บอย Peacemaker √

39 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

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

41 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

42 สักวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

43 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว ระหวางเราฉันนั้นรูมันคงเปนไปไมได วง SOFA √

44 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน KATIE PACIFIC √

45 บอกรัก...เบาเบา คําวารัก ตองพูดเบาเบา ไดยินไหม เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

46 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

47 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

ชะธนะวัฒน
√

49 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความที่เคย Big Ass √

50 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

51 แคมาบอกรัก เพราะมันมี เปนรอยพันคําที่ดีๆในหัวใจ คิงคอง √

52 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที BODYSLAM √

53 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

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

55 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

56 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

57 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

58 เริ่มใหม เพิ่งโดนเขาทิ้งไป อากาศเลยไมสดใส ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

59 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ปอป ปองกูล √

60 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

61 ลืม สิ่งที่ใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาที่เรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

62 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

63 Wish จากวันละนอย ที่เวลาไดกลายเปน มิ้น สวรรยา แกวมีชัย X

64 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร KATIE PACIFIC √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
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65 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

66 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ นู มนตทิพย ลิปสุนทร √

67 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

68 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น สุภาภรณ ชูชาติไทย √

69
ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสาย

ปาน)
คิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

70 ไมแขงยิ่งแพ แนนอน เมื่อเรารักเขาเขาแลว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

71 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

72 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริย เมื่อไรที่สายลมพัดผาน เนิ่นนาน Pancake √

73 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

74 ถึงเวลาตองเรียนรู ถาฉันไมลืมตาขึ้นมา ก็ไมตองรับรู ทราย ฟาเรนไฮธ √

75 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

76 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน KATIE PACIFIC √

77 คือเธอหรือยัง ตั้งแตมีเธอเขามา ตั้งแตมีเธอเขามา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

78 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ สุภาภรณ ชูชาติไทย √

79 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

80 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

81 สิทธิ์ของเธอ (Fahrenheit Version) หยุดบอกวารักสักทีไดไหม ฟาเรนไฮธ √

82 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

83 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

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

เจนิส
√

85 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

86
ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมาน

เมฆ)
ช.ทุกๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

87 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

88 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

89 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ที่คนทั่วๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

90 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

91 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

92 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

93 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี ลุลา √

94 ฉันจะจําเธอแบบนี้ พรุงนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาไดพาเธอไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

95 ครึ่งหนึ่งของหัวใจ กี่ครั้ง ตองเดินคนเดียวในวันเหงาใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

96 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ที่เธอใหฉัน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

97 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชูศรี √

98 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

99 เมื่อไมมีเธอ(ในวันที่ฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

100 หนึ่งคําถามสองคําตอบ บางทีความรักไมใชแครูสึก ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

2 มนุษยลองหน อยูที่ไหนละความรัก อยูที่ไหนละคํา Yes'sir Days √

3 สายตายาว Sugar Eyes X

4 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

5 Event รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยูจริง รักที่ Season Five √

6 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

รหัสปก CD G0557011 7 สวนที่หาย สวน สวนที่หายไปของชีวิต หมดไป สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

วันที่วาง 7/2/2557 8 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ ETC √

9 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สิงโต นําโชค √

10 รออะไร เวลานาทีไมรอใคร สายน้ําไมไหล รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

11 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

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

13 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น
Lowfat;ฟลม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ 

เตชะตานนท
√

14 เพลงของหัวใจ โต ศักดิ์สิทธิ์ X

15 ไมมีอะไรที่เปนไปไมได (Possible) วันที่ฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

16 แคคุณ Musketeers X

17 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

18
ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจ

แหงขุนเขา
ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

19 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

20
ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมาน

เมฆ)
ช.ทุกๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

22 Baby I Love You Baby i love you yes oh yes i do The Bottom Blues √

23 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

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

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

2 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

4 รักอันตราย เสียดายนางพี่จนนองหางรักจึงจางจากจร ตนคูน อนันตา X

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

6 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0557002 7
ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือ

เปลา
วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

วันที่วาง 7/2/2557 8 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

รหัสปก DVD G1157007 9 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

10 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 เราควรเปนแฟนกันไดหรือยัง เปนเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสึก พี สะเดิด √

12 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

13 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

14 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

15 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

16 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

2 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

3 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ฝนยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทัย √

5 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

6 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0257004 7 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม เอกพล มนตตระการ √

วันที่วาง 7/2/2557 8 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

9 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

10 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ตาย อรทัย √

11 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

12 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมค ภิรมยพร √

13 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

14 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

15 ม.หก เทอมสุดทาย เพื่อนตอกีตารอยูริมน้ําตก เทอมสุด ขาวทิพย ธิดาดิน √

16 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา เอกพล มนตตระการ √

17 น้ําตาผาเหลา อายยืนซึมเศรารูขาววาเขามาขอ ไมค ภิรมยพร √

18 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

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

20 แคถามก็รูสึกดี นานแลวบเห็นการเทคแครที่แปลวาหวง ตาย อรทัย √

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

22 ฝากรูปจูบแกม กระเปาสตางควาง บ นออายขอจองไว เอกพล มนตตระการ √

23 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

24 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา ไมค ภิรมยพร √

25 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

26 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

27 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย √

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

29 ขอความในมือถือ กดอานขอความในมือถือ ดอกออ ทุงทอง √

30 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตตระการ √

31 หอบใจมาโสเจ็บ เห็นหนาเมื่อวาน เจาโปรโมชั่นดวย ศร สินชัย √

32 นาฬิการวงขาว ขาวออกรวงเต็มทุงแลวเดออาย มด อุบลมณี √

33 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

34 เจานายครับ เจานายครับ ผมมากราบรบกวน ไมค ภิรมยพร √

35 มีอายนองบแคร บแครคําใคร มีอายในใจเสมอ ศิริพร อําไพพงษ √

36 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ตาย อรทัย X

37 จากบานนามาเพื่อรัก จากบานวันนี้เพื่อหาวิธีฮักกัน ศร สินชัย √

38 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

39 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

40 อยากเห็นอายอารมณดี อยาหนาบูดหลาย วันนี้อายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ √

41 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

43 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

44 ฤดูคิดฮอด ผักติ้ว ผักหวาน กําลังแตกยอด ฤดูคิดฮอด นิ้วกอย กรรณิการ √

45 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

47 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง ศิริพร อําไพพงษ √

48 ขอแคไดบอก สายตารายงานความตองการของหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

50 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK

ฮักเจา ... คือเกาเดอ ชุดที่ 3

MP3 ลูกทุงอีสาน...หวานใจ 2

หนา 4



เผยแพร/

ทําซ้ํา

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

2 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);คริสตินา อากี

ลาร
√

รหัสปก CD G0257009 7 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

วันที่วาง 13/2/2557 8 ดวยรักและผูกพัน (New Ver.) หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 ความรักเพรียกหา กอนเคยพะนอ กอความรักติดตรึง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

13 น้ําตา ก็คนธรรมดา ไมใชเทวดา ไมอาจฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ตกหลุมรักเธอทุกวัน เวลาอยูใกลเธอ ฉันชอบวิธีที่เธอคุย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 ยาของหัวใจ ฉันคือคนอางวาง ฉันคือคนท่ีขาดหาย
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);นัท มีเรีย;

นิโคล เทริโอ
√

16 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

17 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

19 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

21 ขอบใจจริง ๆ (New Ver.) อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

23 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

25 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 คนนารัก ก็คนมันไมมีใหทําใจ ทําไมเจอใคร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

30 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

31 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

33 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

34 รักเธอที่สุด มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

35 คุณรูไหมครับ เพียงแคจองตา ใจก็สั่นไหว คําที่พูดไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 ทิ้งรักลงแมน้ํา (Acoustic) เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

37 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

38 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

39 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหนึ่งคํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

40 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

41 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

42 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

43 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

44 โลกแหงความฝน เมื่อชีวิตยังรักที่จะฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

45 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

46 คืนขามป มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

47 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟา ไดโปรดหาใครสักคน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

48 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

49 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

50 ดวยมือของเธอ อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ธรรณชนก 

เจริญสุขะวัฒนะ;พชร อินทวิเชียร
√

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

2 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

3 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

4 พระเอก ใครหนอใครทําใหเธอตองเสียใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

5 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญ

ประดิษฐ ROSE
√

6 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

รหัสปก CD G0557017 7
อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอย

มาร)
เธอไมใชคนที่ฉันเฝารอ เธอไมใช

วาน ธนกฤต พานิชวิทย;ปองกูล สืบซึ้ง(ป

อป);ลุลา
√

วันที่วาง 13/2/2557 8 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

9 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

10 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนที่
บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว;แกรนด พรรณวรท 

ดวยเศรียรเกลา
√

11 เกือบไปแลว อยูใกลๆ กลับไมรู ลุลา √

12 พรุงนี้ (จะไปกับเธอ) ก็ไมยาก ดูอาการก็พอรู Jetset'er;พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ธงไชย MP3 Singing Bird

GREENWAVE COVER NIGHT PLUS 

sound of

หนา 5



13 คืนที่หนึ่ง แคสองเราไดสบสายตา ก็เขาใจวา
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;จิ๋ว ปยนุช เสือ

จงพรู
√

14 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

15 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด นท พนายางกูร √

16 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

17
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง KLEAR √

20 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย คริสตินา อากีลาร √

21 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน พลพล;พั้นช √

22 รักครั้งสุดทาย (ละครเมืองมายา) ฉันอาจจะไมนาดู ฉันรูตัว กิ่ง เหมือนแพร √

23
อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พร

พรหมอลเวง)
ทรมานไปทั้งหัวใจ ทุกครั้งที่เรา

ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญ

ประดิษฐ ROSE
√

24 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ที่ไปรัก แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;ปนัดดา เรืองวุฒิ √

25 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

26 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ Soul_da √

27 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

28 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

29 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

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

31 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสียงหัวใจสะทอน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว โดม THE STAR 8 √

33 มีแตคิดถึง เหมอมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจอง Calories Blah Blah √

34 คนไมมีเวลา ฉากเกาเกายังจําไวในใจ เคยรักเธอยังไง วาน ธนกฤต พานิชวิทย X

35 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล คริสตินา อากีลาร √

36 เปนเกียรติเกินพอ คงเปนที่ฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

37 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

38 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

39 เวลากับคนสองคน วันเวลาไดนําพาทุกอยาง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

40 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากที่เรา Jetset'er √

41 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

42 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

43 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

44 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

45 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย อาร อาณัตพล ศิริชุมแสง √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1
ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือ

เปลา
วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

2
รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮัก

เหลือเกิน
หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

3 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

4 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

5 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

6 เรารักกันหรือฉันรักเธอ ไมอยากสงสัยอาการเปลี่ยนไปของเธอ รัชนก ศรีโลพันธุ √

รหัสปก CD G0257005 7 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

วันที่วาง 13/2/2557 8 อยาทําอยางนี้กับคนที่เธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

9 ละครรักสามเสา ละครความรักสามเสาเรื่องนี้ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

10 พรุงนี้จะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรที่ทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

11 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

12 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

13 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

14 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

15 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมรูจักคําวาพอ กลวย แสตมป √

16 เจ็บนี้ไมโทษเธอหรอก บอกมาซักคํา ถาเธอจะเปลี่ยนใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

17 ฝากย้ําคํารัก ฝากย้ําคํารัก สงจากหอพักขางมอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

18 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

19 กรุณาอยาทําใหเธอเสียใจ เหมือนขับมอ'ไซคเขาในตูเย็น มันหนาว แชม แชมรัมย √

20 อยากมองตาเวลาพูดคํานั้น มีเรื่องไรหรือเปลา ฟงเสียงเธอ เปาวลี พรพิมล √

21 แมเราจะตองจากกัน เรามาพบกันเกิดความสัมพันธ รวมสุข พี สะเดิด √

22 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทัย √

23 ความจําเรื่องเจา เปนจังใดนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

24 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทานั้น เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

25 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

26 คิดถึงไมเต็มปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รักฟงดูไมเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

27 สุดทางรักจุดพักรถ หัวใจอักเสบ ตองเขากรุงเทพฯ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

28 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

29 กิจกรรมกอนนอน คิดถึงประจํา เปนกิจกรรมกอนนอน แชม แชมรัมย √

30
เธอคือความหมายของความคิดถึง 

(ล.สายฟาฯ)
เคยอยูกับทองฟาที่วางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

31 ชวยตัวเอง ตั้งแตถูกเธอทิ้งไป เหลือแตน้ําตา พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

MP3 Grammy Gold ฉันรักเธอ เธอรัก

ใคร

หนา 6



32 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

33 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

34 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

35 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง พี สะเดิด √

36 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

37 ไสเดือนตายแดด ความฮักอายเหมือนขี้ไกเดือนที่มัน ไหมไทย ใจตะวัน √

38 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

39 หนีเสือมาเจอเธอ วันที่ฉันโดนทิ้งมา เธอชวยซับน้ําใสในตา กลวย แสตมป √

40 เขามานองลากอน เขามา เขามาแลวพี่ ผูหญิงคนที่พี่บอก รัชนก ศรีโลพันธุ √

41 หมดทางเพราะยางลง รับคํา...คนดี..วาปลายป กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

42 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

43 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

44 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

45 กุงแชน้ําตา กฎขอสิบสามของการมานั่งฟงเพลง แชม แชมรัมย √

46 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

47 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

49 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

50 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีที่มีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

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

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

3 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

4 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 ยิ่งคุยย่ิงเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

6 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

รหัสปก CD G0557028 7
สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอว

เบอรี่)
เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

วันที่วาง 13/2/2557 8 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

รหัสปก DVD G1157019 9 อยากโดนเปนเจาของ ซายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซ ศรัณยู √

10 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

11 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง สิ่งที่ฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

12 รักเธอคนเดียวเทานั้น (ล.รักสุดฤทธิ์) เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ Yes'sir Days √

13 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

14 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

15 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

16 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

2 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยที่มีให Jetset'er √

3
รักเธออยูดี (ประกอบละคร

ปญญาชนกนครัว)
รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

4
Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอที่

รัก)
อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย

พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย 

เตชะธนะวัฒน
√

5
เสนขนานที่รักกัน (ละครเลื่อมพราย

ลายรัก)
ก็รูตัวดีเรานั้นตางกัน และไมมีวัน รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

6
ลมหายใจเทานั้นที่รู (ล.สุภาพบุรุษ

จุฑาเ
แตกอนแตไร รักเธออยางไร จะนานเทาใด บี พีระพัฒน เถรวอง √

รหัสปก CD G0557015 7
เก็บเอาไวคําวารักเธอ(ละครหัวใจ

รักขามภพ
คงเปนความผิดฉัน ที่มาเจอเธอชาไป เตชินท ชยุติ √

วันที่วาง 13/2/2557 8
ฉันรักเธอที่เปนแบบนี้ (ล.

สุภาพบุรุษจุฑา
ไมวาเธอเปนใคร ใจฉันยังรักเธอ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

9 ใจคนใจ (ละครมายาตวัน) มองตากันไมเคยรูใจ คงเปนเพราะ อุงอิ๋ง กรกช เทพสิทธา √

10 ไมมีเหตุผล (ละครรักประกาศิต) เธอไมจําเปนตองเขาใจตัวฉัน ก็มัน Good Morning √

11 ยอม (ละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ) ยอม ฉันยอมไปจากเธอแลว ดวยความเต็มใจ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

12 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

13
โปรดไวใจ (ประกอบละคร

ปญญาชนกนครัว)
ทุกๆครั้งที่เธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

14 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

15 สิ่งดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนนั้น ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทย ปาทาน √

16 หนึ่งคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

17
อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษ

จุฑาเทพ
โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเย่ือใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

18
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.

สุภาพบุรุษฯ)
เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

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

20
หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดใน

ตลาดสด)
รูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

21
ขอโทษจริงๆ (ละครสามหนุมเนื้อ

ทอง)
อยากบอกเธอ วาฉันไมไดตั้งใจ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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22 เผลอใจ (ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมรูจริงๆไมเคยคิดมากอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ลุลา √

23 เชื่อในตัวฉัน (ละครมณีแดนสรวง) ตางแคไหน ก็ไมทอ ฉันขอมีเธอคนเดียว รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

24
โปรดถามสักคํา(ล.สุภาพบุรุษจุฑา

เทพ)
โปรดถามสักคํา ฉันทําไปเพราะ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25
ฉันในมุมออนแอ (ล.คุณสามี

กํามะลอที่รัก)
สิ่งที่ใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

26
อะไรก็ไดเพื่อเธอ (การตูนซุปเปอรฮี

โรฯ
แคเธอบอก อยูที่ไหนจะไป เพราะ ไอซ ศรัณยู √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 เธอคนน้ีคือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

2 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

3 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

4 โสดเมื่อไหรคอยมา ไมดีมั้ง เขาคนนั้นก็ยังอยู แสน (นากา) √

5 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

6 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

รหัสปก CD G0557008 7 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

วันที่วาง 13/2/2557 8 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

9 รักหมาแตไมรักเธอ หมาของเรา ที่เราเลี้ยงตอนรักกัน แสน (นากา) √

10 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

11 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

12 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

13 อยากตกเปนแฟนของเธอ เปนหนุมขึ้นมา ก็อยากมีคนรูใจ พี สะเดิด √

14 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสักนิด โกไข √

15 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

16 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

2 สาวครวญจากสวนแตง เห็นสวนแตงกรอบแตงเปนเถา อรวี สัจจานนท X

3 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

4 สาวปากน้ําโพ เขาไมมาแลวปากน้ําโพ สาลี่ ขนิษฐา X

5 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

6 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

รหัสปก CD G0257006 7 กลิ่นฟางนางลืม กลิ่นฟางนองนางวามันเจื่อนไป ไมค ภิรมยพร X

วันที่วาง 20/2/2557 8 สัญญารักปากชอง จากปากชองไปสูเมืองวิไล หัวใจมาดวนลืม อรวี สัจจานนท X

9 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

10 วันนี้ยังมีเวลา สาลี่ ขนิษฐา X

11 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

12 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร สุวรรณี √

13 ขอมองชั่วคราว ใหชายใจเหงาขอมองชั่วคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

14 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวราวในทรวง อรวี สัจจานนท X

15 กระทอมไพรวัลย แดนนี้มีกระทอมไพร เทห อุเทน พรหมมินทร X

16 คนเคยอกหัก สาลี่ ขนิษฐา X

17 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

18 น้ําตาโนราห จดหมายสีฟา จาหนาถึงโนราหเพ็ญ ดวงจันทร สุวรรณี √

19 ฮักสาวศรีเมือง สาวศรีเมืองชื่อกระเดื่องไปทั่วอาณา ไมค ภิรมยพร √

20 เหมือนขาวคอยเคียว ไดยินไหมพี่ เสียงนี้คือสาวบานนา อรวี สัจจานนท X

21 ลานรักลั่นทม หอมเอยหอมดอกลั่นทม กลิ่นลอยตามลม เทห อุเทน พรหมมินทร X

22 หลีกทางใหเธอ ตองขอโทษทีที่ฉันนี้มาชาไปหนอย สาลี่ ขนิษฐา √

23 รักฉันทําไม เอกราช สุวรรณภูมิ X

24 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √

25 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

26 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยางเขาสูเขตฤดูฝนพรํา อรวี สัจจานนท X

27 ฮักสาวขอนแกน ไปทั่วแควนแดนอิสาน เทห อุเทน พรหมมินทร X

28 รักเธอที่สุด สาลี่ ขนิษฐา X

29 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

30 ขอรองหองขาง หองขางรังแก เปดเพลงซ้ําแผลผิดหวัง ดวงจันทร สุวรรณี √

31 ดาวลืมดิน ไดยินขาวคราวเรื่องราวคนดี ไมค ภิรมยพร √

32 ไทรโยคแหงความหลัง ทามกลางสายลมโบยโบก ริมน้ํา.. อรวี สัจจานนท X

33 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยนั่งเรือดวน เทห อุเทน พรหมมินทร X

34 พยาบาลใจ สาลี่ ขนิษฐา X

35 อัญญาดา ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเหลือไวเพียงตํานาน เอกราช สุวรรณภูมิ √

36 คนดีคนเดิม โทรมาทุกวันแตคุยกันสั้นลง สั้นลง ดวงจันทร สุวรรณี √

37 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ไมค ภิรมยพร X

38 ลูกทุงคนใหม ฟงกี่หนก็โดนใจ เพลงลูกทุงไทยเสนห อรวี สัจจานนท √

39 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาที บอกกับพี่ เทห อุเทน พรหมมินทร √

40 ระวังถูกหลอก สาลี่ ขนิษฐา X

41 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

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

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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43 สาวทุงดอกจาน ลืมแกงเห็ดปลวก ไมค ภิรมยพร √

44 ตัวไกลใจเหงา สุริยันจันทราที่จากฟายังมีเวลามาเยือน อรวี สัจจานนท X

45 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได เทห อุเทน พรหมมินทร X

46 สงสารผูแพ สาลี่ ขนิษฐา X

47 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สุวรรณภูมิ √

48 ใจนองหองขาง ประตูหองเชามีรองเทาหญิงชายคูกัน อรวี สัจจานนท √

49 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

50 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสัญญาสักหนอย เทห อุเทน พรหมมินทร √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

2
ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทํา

ใจของคนถูกทิ้
เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

3 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซํ้าหนา ตั๊กแตน ชลดา √

4 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

5 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก CD G0557009 7 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

วันที่วาง 20/2/2557 8 คนที่เธอขาดไมได ใชฉันหรือเปลา กินขาวคนเดียวกี่หน ไปไหนคนเดียว เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก DVD G1157014 9 อยูไหน ไหน ไหน อยูไหน ไหน ไหน ไหน ไหน อยากรูจริงๆ ตั๊กแตน ชลดา √

10 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

11 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

12 อยาพูด..ถาเธอไมรูสึก แคเธอถามเปนไรไหม หัวใจฉันยิ่งเจ็บ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

13 ใชความรักอยางเดียวไมได แฟนเขา บอกตัวเองวาเธอแฟนเขา ตั๊กแตน ชลดา √

14 ความแตกตางระหวางรักของเรา ทั้งหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

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

16 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

2 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

3 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

4
คือหัตถาครองพิภพ (ละครคือหัตถา

ครองพิภพ)
สองมือที่ดูนุมนวลออนโยน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

5
ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครอง

พิภพ]
อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง Bowling √

6 ภาพนั้น (ละครภาพอาถรรพ) เคยรูไหม ที่เธอทําไว ให ทรมาร รัดเกลา อามระดิษ √

รหัสปก CD G0557018 7 นอนไมหลับ (ล.มาเฟยตาหวาน) จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ตี๋AF วิวิศน บวรกีรติขจร √

วันที่วาง 20/2/2557 8
รักแทแปลวาอะไร (ล.พรมแดน

หัวใจ)
อาจไมใชวันนี้ ที่จะหวังใหเธอนั้นมองมา แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

9 ใหรักคุมครอง (ล.ชาติเจาพระยา) เวลาที่โลกเปลี่ยน เมื่อใจของเธอทุกขทน Crescendo √

10 ชาติเจาพระยา (ล.ชาติเจาพระยา) ไมคิด ที่จะยอมใหใครมาขมเหง ไท ธนาวุฒิ √

11 มาเฟยตาหวาน (ล.มาเฟยตาหวาน) ฉันก็เปนอยางนี้ ฉันก็แคผูหญิง ณัฐพิมล วัลเลอร;อาชิรญาณ แกวกัญญา √

12
ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริย(ละคร

วิมานมะพ
เมื่อไรที่สายลมพัดผาน เนิ่นนาน Pancake √

13 พรมแดนหัวใจ (ละครพรมแดนหัวใจ) จริงจริงไมอยากคิดถึงเธอเลย แตเธอ แพนเคก เขมนิจ จามิกรณ √

14
รักแทแปลวาอะไร (ล.พรมแดน

หัวใจ)
อาจไมใชวันนี้ ที่จะหวังใหเธอนั้นมองมา ปยะรัฐ กัลยจาฤก √

15
คือหัตถาครองพิภพ (ละครคือหัตถา

ครองพิภพ)
สองมือที่ดูนุมนวลออนโยน นันทิดา แกวบัวสาย √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ใจหลนที่งานเล้ียง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

2 สาธุเดอ..ขอใหเธอเปนคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันนี้ อายไป มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

3 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

6 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร ขาวทิพย ธิดาดิน √

รหัสปก CD G0557033 7 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

วันที่วาง 27/2/2557 8 ตัวจริงยังเปนเจา หละเสียงคนลือคนเวา วาอายไปมีสาว มนตแคน แกนคูน √

9 สาวทุงนาโนน หนีเมืองกรุงกลับคืนทุงนาโนน น้ําตาหลน ขาวทิพย ธิดาดิน √

10 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 ดอกรักหนาแลง ดอกรักกําลังจะรวงโรยลา ดอกจําปา มนตแคน แกนคูน X

12 อยาแครคนที่บฮัก เก็บมาคิดทําไม แคคําของคนที่ใจหมดฮัก ขาวทิพย ธิดาดิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ลูกทุงคูฮิต ต๊ักแตน ชลดา-เอิรน 2

The Series Hit Album 2

มนตแคน+ขาวทิพยชุดพิเศษเจ็บบอกให

หนา 9



เผยแพร/

ทําซ้ํา

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

2 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);คริสตินา อากี

ลาร
√

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

พานิช
√

4 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณ
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ศรัณยา 

สงเสริมสวัสดิ์
√

5 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม เกือบจมน้ําตา
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสาวลักษณ 

ลีละบุตร(แอม)
√

6 เพลงนั้น เพลงแผวเบาแววมา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

รหัสปก CD G0557025 7 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

วันที่วาง 27/2/2557 8 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

11 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 รักเธอที่สุด มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13
MEDLEY ขนนกกับดอกไม 

(ORIGINAL)

ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);คริสตินา อากี

ลาร;มาชา วัฒนพานิช
√

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2
หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวม

พลคนลูกทุง
บานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

3
เอียงแกมคอย (ละครดวงตาใน

ดวงใจ)
รักกันยังไมทันถึงป ตาย อรทัย X

4 หางเครื่อง สิ่งที่ฉันคิด สิ่งที่ฉันฝน ญาญาญิ๋ง √

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

6 คนใจดํา (ละครสะใภกาฝาก) เกิดมาเปนยังไงก็คงตองเปนกันไป พรชิตา ณ สงขลา √

รหัสปก CD G0257011 7
เติมฮักเติมแฮง (ละครดวงตาใน

ดวงใจ)
ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทัย √

วันที่วาง 27/2/2557 8 หัวใจวาง บ [นายฮอยทมิฬ] วางบ วางบ วางบ อายคนรูปหลอวางบ อาภาพร นครสวรรค √

9
หนาจริงหรือหนากาก (ล.สายฟา

กับสมหวัง)
อยากรูวาหนาจริงหรือวาหนากาก เปาวลี พรพิมล √

10
ใกลกวานี้ก็ไมมีใครวา (ล.สายฟา

กับฯ)
ชิด ชิด ชิด ชิด เขามาอีก หนอย คอย รัชนก ศรีโลพันธุ √

11
หนึ่งใจสองดวง (ละครเทพธิดาขน

นก)
แคหนึ่งหัวใจ ทําไมเหมือนมีสองดวง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ √

12 นักรองคนจน (ละครเทพบุตรชุดวิน) ฝากตัวฝากใจ ฝากเอาไวในใจแฟน ไชยา มิตรชัย √

13
จะบินใหสูงสุดฝน (ละครเทพธิดา

ขนนก)
ฝนจะบินใหสูง คงตองสูตองเสี่ยง พรชิตา ณ สงขลา √

14 ใจสารภาพ (ละครสายฟากับสมหวัง) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

15
ไมใชแฟนทําแทนไมได (ล.ดวงตา

ในดวงใจ)
ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน นิ้วกอย กรรณิการ √

16
แคเธอมีใจ (ละครผมไมอยากเปน

สายลับ)
ตัวอักษรที่ซอนในแววตา ไมจบปริญญา ไชยา มิตรชัย √

17 หนูรักคนแก (ละครฝากดินกลิ่นดาว) หนูรักคนแกๆๆ แมไมหามดวยเซะ จอมขวัญ กัลยา √

18 เงินจาเงิน เงินจาเงิน เงินอยูไหน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

19 นารักตั้งแตเมื่อไหร ช.นารักมาตั้งแตเมื่อไหร ไปอยูที่ไหน
เคลลี่ ธนะพัฒน;โสภิตนภา ชุมภาณี 

(เจี๊ยบ)
√

20 หัวใจสปริง (ละครดวง) หัวใจของพี่เดงดึ๋ง เดงดึ๋งเดงดึ๋ง ยุย ปทมวรรณ √

21 น้ําตาดาว (ละครเทพธิดาขนนก) คืนนี้เปนคืนที่ฟาสดใส เปนคืนที่ดาว พรชิตา ณ สงขลา √

22
กอนจะถึงวันสุดทาย (ละคร

เทพธิดาขนนก)
กอนจะถึงวันสุดทาย กอนลมหายใจ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ √

23 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

24 ความเหงาเพิ่งเลาใหฟง ไดรูแกใจ ถึงการหายไปของความอบอุน ปติศักดิ์ เยาวนานนท √

25
ดวงใจในสายน้ํา (ละครเจาหญิงลํา

ซิ่ง)
เธอ..เปนดั่งสายน้ํา แคพบก็รูสึกเย็น สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้) √

26 เรือนแพ (ละครเรือนแพ) เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา กัน นภัทร √

27
มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสาม

ชาย)V.ลูกทุง
ฉันยังยึดมั่น ชีวิตฉันเหมือนชอมาลัย เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

28 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

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

30 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

31 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

32
ทําไมเธอทําอยางนี้ (ละครบาน

นาคาเฟ)
ไมเคยเขาใจ ทําไมยังคิดถึงเธอ กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล √

33 เขยบานนอก (ละครเขยบานนอก) โทษทีที่เกิดมาจน เปนคนบานนอกคอกนา ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

34
หนูนอนไมหลับ (ละครฝากดินกลิ่น

ดาว)
พี่ขาๆ หนูนอนไมหลับ กระสายกระสับ ฮานา √

35 เปนโสดทําไม เปนโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ธงไชย ขนนกกับดอกไม 

Feather&Flower

MP3 สโมรสเพลงฮิต

หนา 10



36 ยามเย็น (ละครบานนาคาเฟ) ช.ยามเย็น นาจะเดินเลนกันหนอย
น้ํา รพีภัทร เอกพันธกุล;กระติ๊บ ชวัลกร 

วรรธนพิสิฐกุล
√

37 ยังงี้แหละ ยามดีก็ยังงี้นะแหละ ยามมีก็ยังงี้นะ อัศวิน ทองประเสริฐ √

38
ยิ่งเกลียด ยิ่งรักเธอ (ละครคุณหนู

ฉันทนา)
คงไมใชเรื่องบังเอิญ ที่เราไดพบเจอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

39
อยางงี้มันตองขยี้ (ล.สายฟากับ

สมหวัง)
อยางงี้มันตองขยี้ ขยี้ ขยี้ ใหมันหาย เปาวลี พรพิมล √

40 ที่เธอเปนเธอ (ละครเทพธิดาปลารา) แรก แรก ที่เจอ บอกเลยวาเธองั้นๆ นิก รณวีร เสรีรัตน √

41 เปนโสดทําไม เปนโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 บานนาคาเฟ (ละครบานนาคาเฟ) สบาย สบาย ตามสไตลบานนา น้ํา รพีภัทร เอกพันธกุล √

44
เขาใจกันหนอย (ละครคุณนายสาม

สลึง)
ถึงฉันมันจะเพี้ยน ถึงฉันมันจะเพอ วันวิสา ศรีวิไล √

45 ไปที่ชอบที่ชอบ (ละครลูกสาวกํานัน) ลูกเขามีแมพอ อยามาออเซาะ น้ําฝน พัชรินทร จัดกระบวนพล √

46 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา สุนารี ราชสีมา √

47 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

48 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แพรวา พัชรี √

49 หางเครื่อง (ละครหางเครื่อง) สิ่งที่ฉันคิด สิ่งที่ฉันฝน กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

50 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร โดม THE STAR 8 √

3 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ ซานิ นิภาภรณ ฐิติธนการ √

4 ไมมีใครขอรอง เมื่อในวันหนึ่ง ที่เธอตองตัดใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

6 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น ณัฐ ศักดาทร √

รหัสปก CD G0557035 7 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

วันที่วาง 27/2/2557 8 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

9 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

10 สักวันตองไดดี [เพื่อเธอ] คนบางคนชีวิตชางยากชางเย็น ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

11 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ
ตอล วันธงชัย อินทรวัตร;ปนัดดา เรือง

วุฒิ;ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย
√

12 คนเลวที่รักเธอ (Ver.Piano) โมโหตัวเอง ที่มาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

13 คิดถึงดังดัง ณัฐ ศักดาทร X

14 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ณัฐ ศักดาทร;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

15 ตะวันยังมีใหเห็น ภายในใจวนเวียนเฝาคิดถึงเพียงเธอ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

16 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

17 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป
โดม THE STAR 8;นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว

 ปยนุช เสือจงพรู
√

18 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

20 ไมยากหรอก มันตองอยางนี้สิ อยางนี้สิ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

21 คนมันรัก เธอไมรักฉันไมรู ที่เธอไมรักฉันไมรู ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

22 My bad habit ก็มันชอบที่เธออยู แตไมชอบใหเธอกลับ โดม THE STAR 8 √

23 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ซานิ นิภาภรณ ฐิติธนการ √

24 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

25 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก ปนัดดา เรืองวุฒิ √

26 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

27 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ ณัฐ ศักดาทร √

28 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา โดม THE STAR 8 √

29 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

30 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

31 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

32 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

33 คืนสุดทาย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทุกที ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต ณัฐ ศักดาทร √

35 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม นิว นภัสสร ภูธรใจ √

36 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน โดม THE STAR 8 √

37 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาที่ฉันยังคงเสียไป จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

38 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

39 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

40 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

41 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง ณัฐ ศักดาทร √

42 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด นิว นภัสสร ภูธรใจ √

43 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

44 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา
ณัฐ ศักดาทร;ตอล วันธงชัย อินทรวัตร;

โดม THE STAR 8
√

45 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย
ปนัดดา เรืองวุฒิ;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;

นิว นภัสสร ภูธรใจ
√

46 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

Young Divas&The Supermen 

Audio Live

หนา 11



เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 คนใชชีวิต ตื่นข้ึนมาตอนเชา ชีวิตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

2 ใจดีสูเสือ หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเปนอยางนี้ ธนพล อินทฤทธิ์ √

3 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

4 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

5 ไมตองเสียใจ ฉันไมสนเขาวาเธออยางไร ฉันไมสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

6 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

รหัสปก CD G0557019 7 ทวีคูณ ฉันภูมิใจไดอยูกับเธอ ไดรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

วันที่วาง 27/2/2557 8 เศษ มีแค1สลึง เมื่อกอนก็ยังมีคา ธนพล อินทฤทธิ์ √

รหัสปก DVD G1157015 9 สูชีวิต อยูในโลกแหงความจริง เมื่อชีวิต ธนพล อินทฤทธิ์ √

10 ออกทะเล เธอเปนอะไรที่ใจมันแพ โดนทุกทีไมมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

11 เสียชีพไมเสียเธอ เห็นทองฟาสีคราม เห็นสายน้ําไหลเย็น ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 ตัดไฟตัดใจ อยากังวลเลยหนา เมื่อจะเอยลา ธนพล อินทฤทธิ์ √

13 ยังรักยังรอ ปที่แลวเมื่อลมหนาวมา ยังมีเธอขางกาย ธนพล อินทฤทธิ์ √

14 เสียงที่อยากฟง เสียงที่อยากฟง เสียงคนอยูไกล ธนพล อินทฤทธิ์ √

15 ฝนสีเทา ฝนของเธอจะเปนสีใด อนาคตเธอคงไกล ธนพล อินทฤทธิ์ √

16 ฉันเอง ฉันเอง คนที่เธอเคยทิ้งไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 จากคนไกล ไกลจะไกลเพียงไหน ไมไกลเกินใจไปสู ธนพล อินทฤทธิ์ √

18 ดาวดวงนอย เพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

19 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

20 ชองวางในหัวใจ ก็เหมือนเรือนอย ฝามรสุม ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 เสียคน เหมือนนกที่เริ่มบิน ก็เจอพายุฝนจนหลงทาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

22 ฟากับเหว ไมเคยบอกเธอ เหตุผลที่ฉันตองไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 คนไมดี แมวายังรักเธอแคไหน ตองฝนใจ ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 นางฟาขางถนน ฉันไมเคยลืมถนนสายเกา ยังจําวันนั้น ธนพล อินทฤทธิ์ √

25 สมอง? คนธรรมดาอยางเรา แมปญหาหนักเบา ธนพล อินทฤทธิ์ √

26 เกมสชีวิต เราตางมีชีวิต ของเราเปนของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

27 ชางหัวมัน นองเอยเชื่อเถอะ แบกไวก็เหนื่อย ธนพล อินทฤทธิ์ √

28 พรุงนี้ยังมาไมถึง หากรูพรุงนี้จะเปนอยางไร หากรูอยาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 เทาที่มี ฉันบอกกับเธอ วันนั้นวาฉันรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

30 คนพบตัวเอง วันที่สับสนมองไมเห็นหนทาง เธอคง ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 เศษดาว เราเปนแคเศษดวงดาว บนทองฟา ธนพล อินทฤทธิ์ √

32 เรียกวารักไดหรือปลาว จากคนนึงที่ยืนไกลๆ เขาพอใจที่ได ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 รอเธอตรงนี้ ฉันไมชอบอะไรที่มันวุนวาย ฉันไมชอบ ธนพล อินทฤทธิ์ √

34 นกหลงรัง แสนเดียวดายในเมืองหลวง เหมือนดัง ธนพล อินทฤทธิ์ √

35 แสวงหา ลอยตามลมจะพาพัดเราไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

36 รักคนไทย อานหนังสือดูทีวี โลกนี้ชางเปลี่ยนไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

เผยแพร/

ทําซ้ํา

1 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

2 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทิดา แกวบัวสาย √

3 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

4 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูเดียว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

5 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล มาลีวัลย เจมีนา √

รหัสปก CD G0257013 7 นาทีที่ยิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน คริสตินา อากีลาร √

วันที่วาง 27/2/2557 8 ขอเปนคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

9 รักเธอที่สุด (YOU'RE THE ONE) ทั้งชีวิตที่เคยผานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

10 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

12 คํารัก ฉันจะเอยคํารักสักพันครั้ง ผุสชา โทณะวณิก √

13 นิยายรักจากกอนเมฆ แตกอนเปนเด็กนอย เมฆลอย คลอยผาน พ.ญ.พันทิวา สันรัชตานันท √

14 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

15 กาสะลอง เมื่อตะวันลับไป ไกลจากขอบฟา ลานนา คัมมินส √

16 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

17 อยาปลอยใหเขาเห็นน้ําตา เมื่อเขามีเสนทางของเขา BUDOKAN √

18 คืนเหงา วอนดาวบนฟา ชวยพาหัวใจ ใหหาย ฟาเรนไฮธ √

19 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

20 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล √

21 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

22 ทําไมเปนคนแบบนี้ โกรธตัวเอง วาตัวเอง เห็นไหมที่เรา นิโคล เทริโอ √

23 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรูวาเธอคงจะของใจ มีอะไรในกลอง นัท มีเรีย √

24 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

25 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

26 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

27 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

28
มากกวารัก (ภาพยนตรเการักที่

เกาหลีฯ)
กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

29
ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารัก

ลวงใจ)
เหงา เหงาใจไมมีใครรู ช้ําใจยังไง Bowling √

30 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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31 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

32 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

33 ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา √

34 แคอยากจะบอก เธอแครับฟง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรด √

35 จําฉันไดหรือเปลา คนที่เคยหวง กลายเปนหางเหิน CHOCOLATE KIT √

36 เสนทางนี้ หากความรักเปนดังเสนทางสายหนึ่ง วรรธนา วีรยวรรธน √

37 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

38 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

39 ไดไหม? อยากบอกความรูสึก ที่ฉันมี อยากบอกเธอ ไบรโอนี่ √

40 อยากใหฉันยืนอยูขางเธอบางไหม ฉันเห็นเธอสับสน กับบางคนที่ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

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

ชะธนะวัฒน
√

42 หายใจเขาก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจํา พบเจอกับรอยยิ้มใคร ไมรูสึกแบบยิ้มเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

43
คนที่ไวใจ..รายที่สุด(ละครคุณ

กระบือฯ)
กวาจะผานวันเวลา ที่เดินไปอยางชาชา น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

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

45 คําขอรองของผูหญิงตาดําๆ ในชีวิตของลูกผูชาย มีเรื่องราวมากมาย พั้นช √

46 เรียนรูอยูกับเหงา อยูกับแสงดวงดาว..อยางเคย อยูเงียบๆ จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

47 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

48 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม √

49 อยาปลอยใหคนคนหนึ่งคิดถึงเธอ รูวาขอบอย บอยจนเกินเขาใจ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

50 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √
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