
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558251 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/11/2558 1 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1158088 2 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

3 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

4 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

5 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

6 นางกวักมหาเสนห โอมปูเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค ภิรมยพร √

7 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตา ภูศิลป √

8 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน หญิงลี ศรีจุมพล √

9 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแคน แกนคูน √

10 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

11 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

13 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแคน แกนคูน √

14 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม ไมค ภิรมยพร √

15 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

16 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสีแดง เตา ภูศิลป √

17 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

18 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258185 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/11/2558 1 คราม ลึกลงเทาไรก็ยิ่งมืดมน คนไปเทาไร BODYSLAM √

2 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

3 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

4 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

5 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

6 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆกี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

7 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

8 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องที่ผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

9 ทั้งทั้งที่รู คนโนน คนนี้ก็เตือน คง Crescendo √

10 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

11 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

13 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

14 ขอรอง ฉันไมมีอะไรตอรอง เพียงจะรอง ใหม เจริญปุระ √

15 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

16 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

17 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

18 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

19 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ CLASH √

20 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

21 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

22 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

23 ขอเจอ ฉันน่ังดูรูปที่เธอถาย ฉันนั่งอาน Playground √

24 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว INSTINCT √

25 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

26 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา POTATO √

27 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

28 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

29 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม);ทราย ฟาเรนไฮธ √

30 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

31 กลัว เพราะไมอยากใหเธอนั้นเขาใจผิด ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

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

33 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

34 สิ่งมีชีวิตที่คิดไดและเจ็บเปน เธออยาคิดวาฉันตาบอด ไมเห็นวา SO COOL √

35 ใจหาย เมื่อฉันยังเปนคนเกา แตเธอตองการ Pancake √

36 ไมสําคัญอะไร เธอวาเราก็ถูกใจกัน แคคนที่ถูกชะตา NATURAL SENSE √

37 แมวา แมวาเธอจะไมเชื่อใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

38 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจที่เธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

39 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

40 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย AB NORMAL √

41 เพลงรัก อีกครั้งกับแดดเชา งัวเงียลืมตาขึ้นมา โอ (Futon) √

42 ผีเสื้อที่หายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเปนรอยพัน ที่ยัง KLEAR √

ชื่อศิลปน

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

ฟง เพราะ ROCK
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมพล..ลูกทุงเงินลาน ชุดที่ 3

TRACK

หนา 1/16



43 ดวยมือของเธอ ฉันคือคนที่หลงทาง กลางพายุรุนแรง เต THE STAR √

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

45 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

46 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

47 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

48 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

49 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

50 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258217 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/11/2558 1 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

2 สายลอฟา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

4 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

5 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

6 เสียมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

7 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

8 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสุข จิรศักดิ์ ปานพุม √

9 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

10 วัวลืมตัว คิดไปทําไมหลงไปไกลอยู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

11 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

12 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร มาชา วัฒนพานิช √

13 อัศจรรย ไมเจอะกับตาวันนี้ไมเชื่อหรอก สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

14 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

15 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

16 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

17 ผมไมใชวัว ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา FLY √

18 เหนือฟายังมีฟา คุณหนะมาจากไหน ใครก็คิดวาแน BLACKHEAD √

19 ใจดีสูเสือ หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเปนอยางนี้ ธนพล อินทฤทธิ์ √

20 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

21 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

22 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

23 ตองชดใช กอนจะยอมใหเรื่องเราจบ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

24 พันธทิพย ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

25 ใครจะเปนรายตอไป คนเคยเจอความรักซักครั้ง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

26 กระบี่อยูที่ใจ ไดมองเห็นคนมากมาย ใชอะไรตอง BLACKHEAD √

27 ถอยหนอยครับ ยังไงก็ถอยหนอย ถอยหนอย ถอยเหอะครับ PETER CORP DYRENDAL √

28 ยายตุดตู ตามมาทําไม เธอวุนวายนัก อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

29 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

30 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเปนไรไป Y NOT 7 √

31 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิ่งเดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

32 เรื่องของเธอ ถอยถอยไปไป เลิกแลวเลิกเลย ใหม เจริญปุระ √

33 เจตนาดี แมจะทําอะไรไมดีในบางครั้ง มิคกี้ √

34 นานี่นาว ไมไดแกลงนี่นา ไมไดบาไดบอ TAXI √

35 ชางหัวมัน นองเอยเชื่อเถอะ แบกไวก็เหนื่อย ธนพล อินทฤทธิ์ √

36 เจ็บกระดองใจ อยากจะบาตาย อยากจะบาตาย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

37 ยินดีไมมีปญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

38 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

39 ไมอยากรัก (คนที่ไมอยากรักเรา) ไมอยากรักคนที่ไมอยากรักเรา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

40 ผัดกะเพรา รักฉันรักฉันเหลือเกิน เธอเคยยืนยัน MR.TEAM √

41 ขาดๆ เกินๆ อาจมีบางที ขาดขาด เกินเกิน เย เย... ฟาเรนไฮต √

42 สดุดี สุดแผนดิน และน้ําที่กวางใหญ จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

43 โง ใครจะทําอะไร ฉันก็ไมอยากตาม อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

44 มารักกับพี่ เวลาที่นองเดินผาน มันชางเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

45 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหวงใย หากวันหนึ่ง นครินทร กิ่งศักดิ์ √

46 ราตรีสวัสดิ์ รวมความวาเธอจําเปนตองไป ตามใจละกัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 เอาใหตาย เกิดเปนคน มันจําเปนตองอดทนกันไป Ebola √

48 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

49 Chocolate เผลอปุปนึกถึง Chocolate ปป ลิ้นก็อยาก HANGMAN √

50 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258267 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/11/2558 1 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

2 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

3 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

4 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

5 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

6 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

7 ไมขอเปนคนแรก แตขอเปนคนสุดทายอยากมีความรัก กี่ครั้งก็ตามใจ ตั๊ก วชรกรณ √

8 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอที่เปน จั๊กจั่น วันวิสา √

9 ขอเรียกเธอวาแฟน เริ่มจากฐานะคนรูจัก เปลี่ยนเปน กลวย แสตมป √

มันส ROCK มาก
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รักจริง เจ็บจุง
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/16



10 อยากเปนคนที่เธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกทิ้งใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

11 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

12 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝาคิดถึง แสน (นากา) √

13 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

14 เมื่อไหร..ใจก็รอ ฟาไมเคยเหงา...มีเดือนและดาวเคียงคู จั๊กจั่น วันวิสา √

15 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสีเทาหอบเอาไอน้ําเดินทาง เสถียร ทํามือ √

16 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได ไท ธนาวุฒิ X

17 อยูใกลก็หวง อยูไกลก็หวง ยอมรับวากลัว ยามที่ฉันไมอยู กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

18 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ;กลวย แสตมป √

19 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

20 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง อี๊ด (FLY) √

21 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน พลพล √

22 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

23 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

24 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

25 ฮักสาวขอนแกน ไปทั่วแควนแดนอิสาน อี๊ด (FLY) X

26 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

27 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

28 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

29 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไท ธนาวุฒิ √

30 ขออภัยที่ลืมชา ขออภัยที่ลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

31 เรียกวาอะไร คงถึงเวลาที่ฉันตองถามใหแนใจ เดวิด อินธี √

32 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวที่แถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

33 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

34 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ ไท ธนาวุฒิ X

35 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

36 คําวาจบลบทุกอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

37 กุงแชน้ําตา กฎขอสิบสามของการมานั่งฟงเพลง แชม แชมรัมย √

38 สุดทางรักจุดพักรถ หัวใจอักเสบ ตองเขากรุงเทพฯ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

39 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

40 อากาศที่มีตัวตน เก็บดอกไมจนแหงตายคาในหนังสือ เสถียร ทํามือ √

41 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนที่รักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

42 บอกเมื่อไหรเสียใจเทากัน ถาอยากไปเต็มที่ บอกกันดีดีก็ได จั๊กจั่น วันวิสา √

43 ทหารบกพายรัก เพียงพี่ไดพบสบตานองมาเที่ยว ไท ธนาวุฒิ X

44 ละครรักสามเสา ละครความรักสามเสาเรื่องนี้ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

45 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา แชม แชมรัมย √

46 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา อี๊ด (FLY) √

47 น้ําตาลาไทร มาแลวแกวตาสัญญาใหไว ไท ธนาวุฒิ X

48 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมรูจักคําวาพอ กลวย แสตมป √

49 เรารักกันหรือฉันรักเธอ ไมอยากสงสัยอาการเปลี่ยนไปของเธอ รัชนก ศรีโลพันธุ √

50 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258238 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/11/2558 1 ลมหายใจของความคิดถึง ก็มีสักครั้งในชีวิตหนึ่ง จะซาบซึ้ง อรวี สัจจานนท X

2 รักหนอรัก รักหนอรักไมจริง ถูกทอดทิ้ง อรวี สัจจานนท √

3 รักในซีเมเจอร แอบรักเธออยูในใจ อรวี สัจจานนท √

4 รอวันฉันรักเธอ มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบใหเธอไวครอง อรวี สัจจานนท √

5 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อรวี สัจจานนท √

6 รักฉันนั้นเพื่อเธอ ถึงจะแสนไกล ไกลถึงใตหลา อรวี สัจจานนท X

7 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ อรวี สัจจานนท √

8 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสักคํา อรวี สัจจานนท √

9 ใจคนคอย เจาบินไปแหงใดนกเจาบินไปแหงใด อรวี สัจจานนท X

10 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล อรวี สัจจานนท √

11 หนึ่งมิตรชิดใกล ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล อรวี สัจจานนท √

12 ที่สุดของหัวใจ หากขามคืนนี้ หัวใจไมแหลกยับเยิน อรวี สัจจานนท X

13 ใจรัก เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจานกโผบิน อรวี สัจจานนท X

14 ฝากรัก ดวยรักอยากฝากไวในหัวใจที่หมายมั่น อรวี สัจจานนท X

15 ลมสวาท เสียงลมพัดมาแตไกล ฟงแลวตรมจิตใจ อรวี สัจจานนท X

16 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย อรวี สัจจานนท √

17 ยากยิ่งนัก ยากยิ่งนักที่จะบนเพอ อยากบอกเธอ อรวี สัจจานนท X

18 รักลนใจ คืนนี้ใจฉันวาวุน เฝาแตเห็นหนาคุณ อรวี สัจจานนท X

19 แสนรัก จงใครครวญหัวใจ ใครเลาใครไหนกัน อรวี สัจจานนท X

20 พบรัก รักคือการคนพบ เปนจุดจบเปนทุกสิ่ง อรวี สัจจานนท X

21 ภวังครัก เมื่อลมพัดมา เราสองหนาวสั่น แตหัวใจ อรวี สัจจานนท X

22 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป อรวี สัจจานนท √

23 ฝนลําเอียง อยากขมตานอนทั้งคืนและฝน อรวี สัจจานนท X

24 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว อรวี สัจจานนท √

25 ความรัก ตางคนหาความรักที่ยั่งยืน ตางคนหา อรวี สัจจานนท X

26 ดวยใจรัก หากบินไดดั่ง ดั่งเชนนกบิน อรวี สัจจานนท X

27 เชื่อฉัน ไมอยากจะเจอคนที่ลืมสัญญา อรวี สัจจานนท X

28 หลงรักเธอ เมื่อตามองพบสายตาพาฉันวาวุน อรวี สัจจานนท √

29 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน อรวี สัจจานนท √

ลํานําสายลมรัก อรวี สัจจานนท
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 3/16



30 เติมใจใหกัน ตอบใจตัวเองมานาน อรวี สัจจานนท X

31 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา อรวี สัจจานนท √

32 เหนื่อยไหมดาว เกิดมาเปนดาวพรางพราวนภา อรวี สัจจานนท √

33 ลืมไมลง บอกใจใหลืม ลืมความเจ็บช้ํา อรวี สัจจานนท √

34 อธิษฐานรัก ใจยังไมคลาย ยังไมสายมาคิดรักกันใหม อรวี สัจจานนท X

35 ปลายฟา ปลายฟา...แคหลับตาลงคงพบกัน อรวี สัจจานนท X

36 ปานนี้ ปานนี้ เขาจะมาหรือเปลา ปานนี้ อรวี สัจจานนท X

37 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ อรวี สัจจานนท √

38 หากรัก หากรัก..เปนเหมือนเมฆลอยไปในฟากฟา อรวี สัจจานนท √

39 สายัณหรัญจวน ค่ําลง ค่ําลง ค่ําลงพะวงไมวาย อรวี สัจจานนท X

40 หนทางสูรัก แมหัวใจยังใฝสุขสม อยาระทม อรวี สัจจานนท X

41 ขอเพียงยกโทษ อยาไดหวงฉันอยาหวั่นเลยเธอ อรวี สัจจานนท X

42 เพราะเธอ หากเลือกรักใครแลวไดดั่งฝน อรวี สัจจานนท X

43 ใจบางๆ เปนเพราะเรา เปนเพราะเรามากกวา อรวี สัจจานนท X

44 แอบรักเขา แอบรักเขาอยูในใจ ซอนรักไวกลัว อรวี สัจจานนท X

45 ทั้งรักทั้งเกลียด เจ็บก็ทน ช้ําก็จะทน อรวี สัจจานนท X

46 น้ําผึ้งหรือยาพิษ รักที่เธอใหมานั้น ดวงใจฉันสับสน อรวี สัจจานนท X

47 แหวนแลกใจ สงสารตัวเองที่ปกใจรักเขา สงสารตัวเรา อรวี สัจจานนท X

48 วาเหว วาเหวเรไปกับหัวใจช้ํา อรวี สัจจานนท √

49 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู อรวี สัจจานนท √

50 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความที่เคย อรวี สัจจานนท √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558271 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/11/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

3 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

4 ไมมีสิ่งไหน ใจที่มีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักที่ ใหม เจริญปุระ;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

5 สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง ฟลม บงกช เจริญธรรม √

6 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Lowfat;ฟลม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท√

7 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

8 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);นิว นภัสสร ภูธรใจ √

9 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

10 ฝากไวในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมไดมีความสําคัญ ลุลา √

11 อัศจรรยของหัวใจ สิ่งที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

12 เชื่อหัวใจตัวเอง (ละครหัวใจมีเงา) โชคชะตาเลนกล ใหสองคนไดมาเจอกัน มุก ณัฐณิชา(THE STAR 10) √

13 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

15 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

16 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

17 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

18 Available อยู อยู คนเดียวทุกวัน หัวใจมันเริ่ม ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

20 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เป Mild;มาเรียม B5 √

21 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ ETC √

22 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

23 ถาเรายังคิดถึงกัน (Meeting point) Blue Shade X

24 รอยยิ้ม Scrubb X

25 เพลงของเธอ (ลา..ลา)(ล.ทอฝนกับมาวินในบางเวลาหากเธอจะหัน กั้ง THE STAR √

26 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเปนคนรูจัก แลวก็กลายเปน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;วันธงชัย อินทรวัตร√

27 แคไดรัก แม็กซ เจนมานะ X

28 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

29 ไมอยากพูดวารักใหรูสึกดี อยากดูแลวันไหนที่เธอปวย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ √

30 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

31 ลมซอนรัก Singular X

32 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจก SO COOL √

33 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

34 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

35 ไวใจฉันไดเสมอ วันที่ไมมีใคร วันที่ใจไมเห็น คิว สุวีระ บุญรอด √

36 แสนลานนาที (ล.วันหนึ่งจะเปนซุปตารจะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง พุฒิชัย เกษตรสิน (พุฒิ) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558270 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/11/2558 1 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

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

3 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

4 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

5 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

6 10,000 Miles ใหความคิดถึงนําพาเรามาอยูใกลกัน AB NORMAL √

7 ทะเลหวาน ริมชายหาดมีเพียงแคสองเรา... AB NORMAL √

8 คนไมดีก็มีหัวใจ (ละครคุณชายจําแลงถึงฉันจะไมเคยจริงจังกับอะไร แตฉันก็ ศิริศิลป โชติวิจิตร √

9 รักซะอยาง ดูไมเคยเขากัน ก็เหมือนสําคัญตัวผิด AB NORMAL √

10 (ไม)เจาชู... ใครๆเขาลือ เธออยาฟงเขานะ AB NORMAL √

Reason of Love 2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

AB NORMAL : BEST COLLECTION
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 4/16



11 ฉันรักเธอ (คิดในใจ) แคหันมาเจอกับเธอ ก็ปงทันทีที่เจอ AB NORMAL √

12 จี๊ด คงเปนที่ฟาบันดาลขีดโชคชะตา AB NORMAL √

13 เด็กกวาแลวไง อายุเปนเพียงแคสายลมผานพัดไป AB NORMAL √

14 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องที่ผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

15 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลายความสัมพันธที่เกิดในวันที่ผาน ทําให AB NORMAL √

16 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.หงสสะบัถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษ ใจบํารุง √

17 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย AB NORMAL √

18 ตัวประกอบ หลงไหลไดปลื้มจนลืมตัว หนามืดตามัว AB NORMAL √

19 อยาทําใหฉันรักเธอ อยามองตาไดไหมถาเธอไมแคร บัวชมพู ฟอรด;ศิริศิลป โชติวิจิตร √

20 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธรักใหม ศิริศิลป โชติวิจิตร X

21 สองคนหนึ่งคัน เราตางเปนคนขับ เราตางก็โดยสาร AB NORMAL X

22 Nice จูโจม บอกจริงๆวาเธอโดนใจ ไมใชคน AB NORMAL √

23 เรารักกัน ตาสบตา บอกมาวาเปนภาษาหัวใจ AB NORMAL √

24 ขอบใจที่พูดความจริง ฉันจําเปนตองถาม ฉันจําเปนตองรู AB NORMAL √

25 I'm sorry บอกตรงๆวาฉันก็เสียใจ ที่ทําใหเรา AB NORMAL √

26 จะ...กับเธออีก อภัยใหกันไดไหม...ในสิ่งที่พลั้งพลาดไป AB NORMAL √

27 ตองการใครบางไหม นัยนตาเธอมองเหมอ ไปในความวางเปลา AB NORMAL √

28 เก็บตัว ในทุกวันที่ตื่น..คือการฝนตัวเอง AB NORMAL √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258237 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/11/2558 1 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

2 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

3 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

4 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

5 ไมยากหรอก มันตองอยางนี้สิ อยางนี้สิ คริสตินา อากีลาร √

6 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

7 ไมอยากรัก (คนที่ไมอยากรักเรา) ไมอยากรักคนที่ไมอยากรักเรา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

8 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น คริสตินา อากีลาร √

9 ไมมีปญหา หมดปญหา ไมตองกลัว ใหม เจริญปุระ √

10 หลับสบายไหม กอนจะนอนใหคิดนานนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

11 เฟอะฟะ เหมือนรักกันอยู ก็รูวาเธอไมมีใคร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

12 เอาหมอนี่ไปเก็บหนอย มันเกินไป มันก็ดูจะเกินไป ทาทา ยัง √

13 เลิกเหอะ หนักไปแลวนะ กับเรื่องราว คริสตินา อากีลาร √

14 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักนี้ ใหม เจริญปุระ √

15 พูดมาเถอะ เหนื่อยไหม ที่คิดนะเหนื่อยไหม สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

16 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

17 ไปดวยกันนะ ใครจะไปยกมือขึ้น ถาจะไปก็ไป คริสตินา อากีลาร √

18 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

19 เสี่ยงเปนเสี่ยงกัน อยากจะลองดูสัก ใหม เจริญปุระ √

20 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน นิโคล เทริโอ √

21 ทําไมลง ทําไมลง จะทําก็ทํา คริสตินา อากีลาร √

22 รักเธอใหผูก (หรือเปลา?) รักยาวใหบั่น ถารักสั้น ก็ใหตอ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

23 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรที่ดี ใหม เจริญปุระ √

24 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

25 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

26 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

27 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู คริสตินา อากีลาร √

28 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

29 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

30 จริงไมกลัว จริง ไมกลัว ไมกลัว คริสตินา อากีลาร √

31 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

32 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

33 พรุงนี้ ถาถามเธอ เธอบอกพรุงนี้ทุกที นิโคล เทริโอ √

34 สงบศึก เห็นทีตองยอมสงบศึก ทั้งฉันและเธอ ทาทา ยัง √

35 ปญหาโลกแตก รักนั้นเปน เชนไร คริสตินา อากีลาร √

36 ยังไงไมรูซิ มาเจอะเขาแลวซิ ใหม เจริญปุระ √

37 ตองชดใช กอนจะยอมใหเรื่องเราจบ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

38 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

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

40 รอน คืนนี้มันรอน จะขม คริสตินา อากีลาร √

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

42 OH OH พยายามไมทักไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

43 รักตองมีอนาคต เคยเปลืองเวลากับ คริสตินา อากีลาร √

44 เรื่องมันจําเปน เรื่องมันจําเปน ของมันจําเปน ใหม เจริญปุระ √

45 ขอใหโชคดี แลวเธอก็บอกวาเธอ คริสตินา อากีลาร √

46 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

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

48 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

49 ประวัติศาสตร แตกอนอาจจะตองยอม คริสตินา อากีลาร √

50 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

Dance 1,000,000 ตลับ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 5/16



เผยแพร/

รหัสปก CD G0258239 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/11/2558 1 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

2 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

3 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไมค ภิรมยพร √

4 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

5 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

7 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

8 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

9 รูแลว รูแลว เพราะแสนเจ็บจึงยอมตีจาก ตั๊กแตน ชลดา √

10 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

12 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

13 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

14 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 อยาเปดเพลงนั้น หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

16 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชื่อดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

18 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

19 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

20 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

21 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

22 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

23 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

24 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 คืนนี้เมื่อปกลาย งานวัดปกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเที่ยว ตาย อรทัย √

26 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

27 พรุงนี้คอยรองไห พรุงนี้เถิดนองคอยรองให เก็บน้ําตา พี สะเดิด √

28 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

29 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

30 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

32 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

33 สาวนาสั่งแฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา เปาวลี พรพิมล √

34 นัดพบหนาอําเภอ ความรัก ความรักเจาขา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

35 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

36 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

37 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

38 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 มนุษยเงินดาวน อยากไดอะไรก็ดาวน ดาวน ดาวน ไมค ภิรมยพร √

40 ใจสารภาพ (ละครสายฟากับสมหวัง) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

41 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

42 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ พี สะเดิด √

43 เจตนา..แตวาไมตั้งใจ ฉันเจตนารักเขา ทุมเทหัวใจใหเขา ตั๊กแตน ชลดา √

44 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทัย √

46 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

47 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

48 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

49 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดนั่นแหละ เปาวลี พรพิมล √

50 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258190 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/11/2558 1 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

2 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ปรียวิศว นิลจุลกะ √

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

4 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันน้ันมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

5 คนที่ใช (The 1) จากวันนั้นที่เราไดพบกัน จนวันนี้ Jetset'er √

6 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี ปาลมมี่ √

8 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) √

9 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท;ภพธร สุนทรญาณกิจ √

10 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสัย คิดถึงทีไรก็เพอ INSTINCT √

11 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ นท พนายางกูร √

12 ฉันอยูตรงนี้ขางๆเธอ (ภ.I MISS YOU เธอรูใชไหม คนอยูตรงนี้ขางเธอ KLEAR √

13 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

14 ฉันรักเธอที่เปนแบบนี้ (ล.สุภาพบุรุษจุฑาไมวาเธอเปนใคร ใจฉันยังรักเธอ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

15 รักของฉันนั้นคือเธอ คําวารักที่เรามีใหตอกัน จากวันนั้น รวมศิลปน √

16 ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน(ล.4หัวใจแหงฯเคยเปนคนที่รักตัวเองอยูเพียงผูเดียว ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

17 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

18 เธอจะอยูในใจของฉันเสมอ (ภ.ทองสุกเหตุผลที่เรามารักกัน มีแตเราเทานั้น ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

ฮิตไมรูจบ..ฟงไมรูเบื่อ ชุดท่ี3
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

เธอกับฉันและรักของเรา
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 6/16



19 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

20 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

21 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

22 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

23 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะช้ํา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

24 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ √

25 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

26 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

27 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

28 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

29 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

30 มีเธอ (ล.เลิฟบอลลูน รักพองลม) ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) X

31 เธอคือทุกอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

32 วอนเธอ ชูวิดูวับ ชูวิดูวับ..อีกครั้ง ใจมันลอย Calories Blah Blah √

33 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

34 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

35 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

36 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

37 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา KATIE PACIFIC √

38 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

39 เธอโดนใจ ก็เหมือนมีคนเคยบอกไววาความรักมีเหตุผล แกงสม THE STAR √

40 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

41 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

42 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจับมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณัฏฐพงษ ชาติพงศ√

43 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

44 เธอมีจริง มีนางฟาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

45 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

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

47 พรุงนี้ (จะไปกับเธอ) ก็ไมยาก ดูอาการก็พอรู สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

48 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

49 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสีมา √

50 กลองความทรงจํา เชาวันอาทิตยไดนอนตื่นสาย พักใจ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558276 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/11/2558 1 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี สื่อความหมาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

2 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด นท พนายางกูร √

3 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันที่ทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

4 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เตน นรารักษ ใจบํารุง √

5 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น ณัฐ ศักดาทร √

6 คืนขามป มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

7 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

8 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสียงหัวใจสะทอน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 กลัวความมืด เพิ่งรูกลางคืนเงียบงัน..และทําใหใจ บอย Peacemaker √

11 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหนึ่งคํา หนึ่ง ETC √

12 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ที่มีแคความฝนใฝ จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

13 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันที่เจอ ทําใหเธอ ณัฐ ศักดาทร;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

14 เพื่อนเทานั้น เพื่อนเทานั้น แคเพื่อนเทานั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ √

15 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย กัน นภัทร √

16 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย TATTOO COLOUR √

17 รูไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู ที่เธอควรจะรู จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

18 ฝากความยินดี อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

19 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

20 เพลงนั้น เพลงแผวเบาแววมา เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

21 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน Big Ass √

22 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน INSTINCT √

23 เสียใจ ฉันเคยอยูใกลเธอ ยิ่งกวาใครในโลกเลย ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ 25 Hours √

25 ขอเปนคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ ณัฐ ศักดาทร √

26 เธอมีจริง มีนางฟาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง KLEAR √

28 เธอคิดเหมือนฉันหรือเปลา ! มีคนเปนพันๆ เปนหมื่นลานคน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

29 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวงทรมานไปทั้งหัวใจ ทุกครั้งที่เรา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ √

30 รักที่เปนของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเปนเพียงคนที่ Jetset'er √

31 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

32 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา ปอป ปองกูล √

33 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

34 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

35 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

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

37 รักตัวเองใหเปน เคยลองรักใครใหใจวุนวาย เอาตัวและใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

38 ชีวิตลิขิตเอง กอนเคยเชื่อในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

Moment of love Moment of life
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 7/16



39 ฟงหัวใจตัวเอง หางไปเพียงวันเดียว ไปไดยินอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

40 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ณัฐ ศักดาทร √

41 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

42 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

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

44 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว 25 Hours √

45 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

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

48 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ);เสาวลักษณ ลีละบุตร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258270 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/11/2558 1 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

2 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

3 หัวหนาแกงคสาวเสื้อดํา ยังเทียวทางสายเกา ที่มีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

4 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

5 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

6 สรุป สาวแย เจติยา X

7 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

8 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

9 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

10 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

11 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

12 ผัวขอยเปนเมียเขา สาวแย เจติยา X

13 ทําใจไดแฟนหลอ จะเปนโชครายหรือดี เกิดชาตินี้ที่ ศิริพร อําไพพงษ √

14 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

15 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

16 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทีละมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

17 กรรมนําสนอง สาวแย เจติยา X

18 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

19 ฝาก บ.ข.ส. ดวน บ.ข.ส. พาอายลับลาขอบฟา ดอกออ ทุงทอง √

20 ลําแคน..อยากเซาเปนโสด บัด..นี้ ขอคนฟงเหนียวแนน เสียงลําแคน กานตอง ทุงเงิน √

21 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

22 มาหาวนํากัน สาวแย เจติยา X

23 หนาฮานพันธมวน เสียงหัวใจบอกใหลุกออกมาเตน ศิริพร อําไพพงษ √

24 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

25 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

26 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน หญิงลี ศรีจุมพล √

27 แตงวันไหนไหมจะรอ สาวแย เจติยา X

28 ทายที่สุด...อายก็คือสุดที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษ √

29 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

30 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

31 ผูชายหลายบาน รักกันใหมๆอะไรอะไรก็ดี หญิงลี ศรีจุมพล √

32 อีติ่งโสตาย สาวแย เจติยา X

33 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

34 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

35 เรื่องชิว ชิว นองบอยากมีปากมีเสียงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

36 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

37 ผัวลี่อยูรีสอรท สาวแย เจติยา X

38 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

39 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

40 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

41 แจว ถูกหวยไดเปนลาน มัน ก็แจวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

42 ขึ้นบลง สาวแย เจติยา X

43 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

44 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

45 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

46 คอยอายที่เซเวน สาวแย เจติยา X

47 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

48 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

49 สาวนาคะนองลํา สาวแย เจติยา X

50 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

 Live Audio ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0258241 1 นาฬิกาตาย(Live Audio) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

วันที่วาง 19/11/2558 2 เธอยัง...(Live Audio) ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

3 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน Big Ass √

4 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

5 ฝนตกที่หนาตาง(Live Audio) วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

6 คนบนฟา(Live Audio) ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

5 สาวเสียงทอง ชุดท่ี 5
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

50 Acoustic Love Songs TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 8/16



7 สบาย สบาย (Live Audio) สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ปอป ปองกูล √

8 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ √

9 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(Live Audioคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ลุลา √

10 ฟาสงฉันมา(Live Audio) เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี ปาลมมี่ √

11 ฉันขอเปนกระดาษ มีความในใจ จะเธอเก็บเอาไวเอาไว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

13 Miss miss กอนนอนคืนน้ี หากฟงเพลงนี้ จะรูวาใจ ยกเลิก*(รหัสนี้ใชงานได) √

14 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสุดลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

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

17 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟา PARADOX √

18 แคมี+รักเอย เพลงแคมี+เพลงรักเอย พลพล √

19 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง POTATO √

20 ฝุน (Live Audio) คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

21 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

22 ตัดใจ (Live Audio) เพราะเธอคือแกวตาของฉัน THE MOUSSES √

23 หนังสือรุน(Live Audio) เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 สองใจ(Live Audio) เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกุล √

25 กุมภาพันธ(Live Audio) คงเปนที่ฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา ปอป ปองกูล √

26 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);รณเดช วงศาโรจน (แหนม √

27 เธอสวย(Live Audio) จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

28 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

29 ผูชายอยางฉัน ไมใกลเคียงใชไหมอะไรที่ฉันเปน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

30 กุญแจที่หายไป(Live Audio) ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

31 อยากใหรูวารักเธอ(Live Audio) ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ;ชิน ชินวุฒ √

32 ใหเธอ+ฝากฟาทะเลฝน+คิดฮอด Calories Blah Blah;ลุลา √

33 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

34 คิดมาก(Live Audio) บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

35 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลมมี่ √

36 คนที่ถูกรัก(Live Audio) ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

37 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา Big Ass √

38 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ลุลา √

39 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล;POTATO √

40 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

41 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

42 แชร (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. KLEAR;POTATO √

43 เปราะบาง(Live Audio) หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

44 ทนพิษบาดแผลไมไหว(Live Audio) เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเปน POTATO √

45 Sticker(Live Audio) ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา BODYSLAM √

46 รักเธอไปทุกวัน (Live Audio) เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

47 ลมเปลี่ยนทิศ(Live Audio) ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

48 อากาศ (Live Audio Concert) เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

49 ทะเลสีดํา(Live Audio) ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

50 Medley มีเธอ+มีแตคิดถึง+ดวยรักและผูกพัน+รักกันมั้ย+ชวยรับที+ฝากฟาทะเลฝน+ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258265 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/11/2558 1 ชีวิตเปนของเรา คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

2 ขอบฟา ไดแตเหลียวมองไปสุดฟาไกล BODYSLAM √

3 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

4 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

5 ความเชื่อ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

6 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที BODYSLAM √

7 รักก็เปนอยางนี้ คอยๆพูดคอยจา ก็เอาเปนวาตัวฉันเขาใจ BODYSLAM √

8 หามใจ สุดทาย ตอใหเหนี่ยวรั้งสักเทาไหร BODYSLAM √

9 ไมรูเมื่อไหร ยอมเจ็บยอมทนเพื่อคนรัก ฉันอยูลําพัง BODYSLAM √

10 เจ็บจนวันนี้ อาจจะเห็นวาฉันยังยิ้ม หัวเราะได BODYSLAM √

11 ยักษใหญไลยักษเล็ก ไอฉันน้ันมีแคมือ แตเขานั้นมีอํานาจ Big Ass √

12 ดีแตปาก ยิ่งไดยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู Big Ass √

13 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

14 ทางหนีไฟ สิ่งรายที่คุกคามกําลังลุกลาม และมัน Big Ass √

15 น้ําตา ความผิดหวัง วันนี้มันเดินทางมาหาเธอ Big Ass √

16 เดิมพัน ดูฉันไมเหมือนคน ดูฉันหมดความหมาย Big Ass √

17 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

18 ฉันตะโกนดังพอหรือยัง ฉันตะโกนดังพอหรือยัง ยังไมเห็นมีใครสนใจ Big Ass √

19 ศัตรูที่มองไมเห็น ที่ยิ้มใหกันอยูทุกวัน ที่มันมาคอยหวัง Big Ass √

20 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

21 บาบอ อยากไดก็ให หากไมสูงเกินไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

22 หนาไมอาย ไรทางออก ก็ตอนที่เธอบอก เธอจะจากฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

23 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

24 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

25 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

26 น้ํานิ่งไหลลึก มันจะนิ่งๆๆ ซะกอน กอนพายุมันจะ SILLY FOOLS (วงใหม) √

ROCK Collection
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27 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 เหงา ยังคงวนเวียน ใจวนเวียนอยูกับสายลม SILLY FOOLS (วงใหม) √

29 พอแลว รักเธอ ฉันเคย รักมากอน แตเธอยอม SILLY FOOLS (วงใหม) √

30 ปรักปรํา เหตุผล คือแอบมีคนเขาบอก บอกเธอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 Day (Overture) POTATO √

32 ที่เดิม เปนธรรมดาที่เธอโดดเด่ียว...ทําอะไร POTATO √

33 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

34 ลา ลา ลา ไมบอกก็รูดีใชไหม...ฉันมองแตเธอ POTATO √

35 วางไว บนเสนทางที่ใหมา จะซายจะขวา POTATO √

36 ภาษากาย ยอมใหไปแลว..เมื่อหัวใจเธออยูที่ POTATO √

37 LETTER จรดปลายปากกา...น่ังเขียนความในใจ POTATO √

38 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

39 อยามาทําหนาตาดี เธอไมตองยิ้ม เธอไมตองทําอะไรๆ POTATO √

40 กําแพง ที่ผานมาฉันทําใหเธอเสียใจเทาไหร POTATO √

41 สามเวลา ทุกเชาที่ตื่นข้ึนมานั้น สิ่งแรกที่ทํา POTATO √

42 หวังดีเสมอ ถึงไมไดรักตัวฉัน ขอแคใหเธอไวใจ POTATO √

43 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

44 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

45 นางฟา (MY ANGEL) ทําตัวเกเรไมเคยรักดี เงินทองที่มี CLASH √

46 เลิกงอน รถมันติดก็เลยมาชา เธอเองก็รู CLASH √

47 หยุดฝนก็ไปไมถึง มีคนเปนลานตองหยุดตัวเอง CLASH √

48 เพอ ฉันตอนนี้ไมมีความหมาย ที่จะให CLASH √

49 มือนอย ใสสะอาดดุจดัง น้ําคางกลางแสงแดด CLASH √

50 หูเบา หูเบาไปหนอย ปลอยใจลอยไปกับเขา CLASH √

51 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

52 กลอม(GOOD NIGHT) อะไรไมดี อะไรไมงาม หยุดคิดเถิด CLASH √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258272 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

2 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

3 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

4 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตตระการ √

5 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

6 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

7 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

8 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม เอกพล มนตตระการ √

9 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

10 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

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

12 อยูหมองใดก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูที่ใดก็มีสัญญาณ เอกพล มนตตระการ √

13 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

14 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

16 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

17 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

18 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

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

20 ฟาผากลางใจ สองเฮาฮักกัน รักกันมานานหลายป พรชัย วรรณศรี √

21 ฝากฟาไปลานอง ละฝากหัวใจไปนําฟา ศร สินชัย √

22 แฟนเขาผูสาวอาย เปนแฟนเขาละนอนอง ผูสาวเกาชาย มนตแคน แกนคูน √

23 สัญญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟงขาว เอกพล มนตตระการ √

24 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

25 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

26 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

27 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

28 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

29 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

30 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

31 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 อดีตรักมักสาวครู ฟงเสียงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแคน แกนคูน √

33 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

34 อีสานกู ฟงเสียงแคน แสนเปลี่ยวอยูเดียวโดด ไหมไทย ใจตะวัน X

35 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

36 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตตระการ √

37 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

38 เบอรเกายังเฝารอ สูเดอ อายขอเปนแรงใจให สงความ ภู ศรีวิไล √

39 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

40 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

41 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

42 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

43 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

44 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง พรชัย วรรณศรี √

บันทึกฮัก มักเจาเดอ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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45 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

46 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

47 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

48 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

49 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

50 เทพีอีแตก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สินชัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558250 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 ตนไมของพอ นานมาแลวพอไดปลูกตนไมไวใหเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ลูกไมของพอ (ละครลูกไมของพอ) พออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน พลพล √

3 เดินตามพอ แม ไมอาจเทียบหนึ่งในลาน อรวี,อุเทน,นันทิดา,สุเมธ, √

4 รอยเทาพอ รอยเทาของพอนําทางใหเรา มาลีวัลย เจมีนา √

5 พระราชาผูทรงธรรม เราจะครองแผนดินโดยธรรม คือถอยคํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 ธงนําชีวิต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามีที่ไหนในโลกโชคดีเทาบานของเรา เตชินท ชยุต;ิปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค√

7 ของขวัญจากกอนดิน เราทุกคนก็เหมือนกอนดินแคกอนหนึ่ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 รูปที่มีทุกบาน ตั้งแตเล็กยังเคยไดถามแมวา บนขางฝา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 เพลงของพอ เปรียบชีวิตเหมือนเรือ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

10 ดาวดวงนอย เพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

11 เขาใจแลวครับพอ ไมเคยนึกถึงความรูสึกแบบนี้ ไมเคย ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

12 ตามรอยพระราชา ทําไมพระราชาเดินไปในปาเขา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 ในหลวงในดวงใจ ใครที่สอนใหเรายิ้มสู ไดเรียนไดรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 ในหลวงของแผนดิน (เพลงเทิดพระเกียรติมอง เห็นพระเจาอยูหัว ทามกลางคนมืดมัว รวมศิลปน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558118 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

3 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

4 ที่เดิม เปนธรรมดาที่เธอโดดเด่ียว...ทําอะไร POTATO √

5 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

6 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

7 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

8 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO √

9 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟาดูงาม PARADOX √

10 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

11 คนหลงทาง ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณอีกที ขอบคุณ Big Ass √

12 น้ําตาสุดทาย รองไหมันออกมาเถิด หากมีน้ําตา COCKTAIL √

13 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

14 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

15 เธอมีจริง มีนางฟาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

16 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ BODYSLAM √

17 เทาที่มี เหมือนวาโชคชะตาชางไมเคยเขาขางกัน Big Ass √

18 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

19 SEXY ทุกสิ่งที่เปนตัวเธอ ดูงดงามไปทุกอยาง PARADOX √

20 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

21 ไมใหเธอไป จากนาทีที่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

22 ชีวิตเปนของเรา คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

23 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา POTATO √

24 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

25 ขอ ทุกขทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

26 หนังสือรุน เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

27 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

28 ใครสักคน อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม PARADOX √

29 นี่แหละความเสียใจ ทุกเรื่องราวที่เขามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

30 อยางนอย (ภาพยนตรปดเทอมใหญฯ)มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

เผยแพร/

THE YEAR 2015 ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0558274 1 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

วันที่วาง 26/11/2558 2 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

3 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

4 รักใหพอดี (ละครบัลลังกเมฆ) ไมแปลกถาเธอจะเริ่มทอ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 ผมเปนของคุณไปแลว นี่แหละที่ใจใฝหา นางฟาก็ยังสูคุณ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

7 รักคําโตโต นับตั้งแตวันนั้น วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทิศ √

8 อยากเปนคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษพงศ √

9 เธอคือทุกอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

10 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เป Mild;มาเรียม B5 √

11 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

12 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

13 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

ตนไมของพอ
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

ROCK SIX PACK V.2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตนGMM GRAMMY BEST OF TRACK ชื่อศิลปน

หนา 11/16



14 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันนี้ที่มีแตฉันฟงเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

15 เพลงรักของคนแพ มันคือความหมายของเสนขอบฟา Big Ass √

16 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

17 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

18 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

19 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

20 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

21 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

22 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

23 ฉันไมใชหรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น เตน นรารักษ ใจบํารุง √

24 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สน้ําตากามเทพแววตา เธอบอกไมเหลือเย่ือใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

25 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) √

26 แผลเปน(SCAR) กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

27 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

28 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสุดทายไดรึเปลา KLEAR √

29 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

30 ชักดิ้นชักงอ โทร โทร โทร โทร ทุกวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258268 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

2 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

3 หรือมันไมมีอยูจริง สงกรานต รังสรรค X

4 การเดินทาง(Backpack) ชาติ สุชาติ (The Voice) X

5 ขัดใจ COLORPiTCH X

6 หองนอน Friday Night to Sunday X

7 ยื้อ เบน ชลาทิศ X

8 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

9 ใหตายก็ไมรักกัน (ล.สุดแคนแสนรัก) ชาติ สุชาติ (The Voice) X

10 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

11 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

12 ป.ล.คิดถึง(P.S.I Miss You) สิงโต นําโชค X

13 สุขาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

14 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

15 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสียงคําปลอบใจ The Yers √

16 คําตัดสิน(HEARTBEAT) เสียงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผานแสงในคํ่า LOMOSONIC √

17 สมดุล ในวันที่ใจกําลังออนลา แอบเฝาคอยมองหา Potato √

18 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทุกวัน ไอฉันก็เขินทุกที ลาบานูน √

19 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

20 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน Soul After Six √

21 รูทั้งรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

22 สถานีดวงจันทร วัชราวลี X

23 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให THE BOYKOR;ลุลา √

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

25 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

26 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ณเดชน คูกิมิยะ;มาริโอ เมาเรอ;เคน ภูภูมิ พันละแหง√

27 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิ่งเดียวที่ขอรองเธอกอนไป Mild;POLYCAT √

29 รูยัง ตน ธนษิต X

30 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

31 จริงๆนะ(Jing Jing Na) The 38 Years Ago X

32 คนที่ใช (The 1) จากวันนั้นที่เราไดพบกัน จนวันนี้ Jetset'er √

33 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันนี้เธอเปนอยางไร Season Five √

34 รายๆ Mahafather X

35 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

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

37 รักที่ไมมีวันเปนจริง(ล.กลกิโมโน) ถาไมใชเธอ คงไมพบความสุข ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อารยา เอ ฮารเกต √

38 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันน้ันมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

39 ยิ่งรักยิ่งเหงา ยิ่งใกลเธอเทาไหร ทําไมมันยิ่งหาง น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

40 หนึ่งนาทีที่ไมเหลือใคร ฉันรูวาสิ่งที่แลวมา ฉันทําผิดอยาง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

41 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันที่เจอ ทําใหเธอ สิงโต นําโชค √

42 ถาเรียกมันวารัก (ล.แอบรักออนไลน) ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู) X

43 ไมสนิท นนท ธนนท X

44 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

45 คนตายที่หายใจ แด็กซ Rock Rider X

46 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

47 ตายชาชา เกง ธชย X

48 สภาวะไรน้ําหนัก จากนาทีที่เธอพูดวาทิ้ง แตความจริง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

49 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

50 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258261 ทําซ้ํา

HITS PLAYLIST
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หอฝนหนุมบานไกล ไผ พงศธร ชุด 1
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 12/16



วันที่วาง 26/11/2558 1 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1158094 2 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบขาวรวงไหวลูตามแรง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนลูกทุงบานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

16 ขอบคุณทุกแรงใจ ฝากเสียงลําหนอคํารอง เปนจังหวะ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 กลับบานกันบ โอยนอ..หลับตาลงเห็นนาขาวเห็นปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ความฮัก คือสายลมเย็น โชยดอกไมนาหอม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 แขกผูมีเกิบ ฮอดมื้อเจาแตง อายไดตําแหนงมาเปน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ขอแคไดบอก สายตารายงานความตองการของหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 หัวใจไมลําปอ อกคนผูฮาย หักงาย คือไมลําปอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 คําสัญญาของหนุมบานนอก ดั่งใบตองบานปา พลัดถ่ินมาเปนใบตอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

32 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 ยางลบหัวใจชื่อเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ซอนมอเตอรไซคไปกอน อดเอากอนเดอนาง วันนี้ฟายังไมเขาขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 เฮาเปนเสี่ยว เกิดเปนลูกผูชาย น้ําใจตองมาที่หนึ่ง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 ยังคอยสูขวัญ สุดโคงทุงนา คือฟาสีหมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

42 ยามคิดฮอด...กอดดวยออมใจ เปนจังใดนอนาง อยูทางพูน คึดฮอด ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

44 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ลูกจางความจน ตื่นเชาขึ้นมา ก็กมหนารับคําสั่ง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 หวงเจาสาวลําน้ํามูล มาเมืองอุบล ยามที่ลมฝนหอบเมฆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 เมือเลนสงกรานต ดอกคูนเหลืองบานทั่วแผนดินบานเฮา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

50 ตะวันรอนที่หนองหาร โอละเนอ โอ..โอละเนอผูสาวภูไท ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258262 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1158095 2 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 แสงเดือนถามขาวแสงดาวนําทาง ฝากแสงเดือนถามขาว ฝากแสงดาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ธิดารานลาบ แกมปอยลอยสาวส่ํานอยใจงาม ประจําที่ ไผ พงศธร ศรีจันทร X

9 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาสั่ง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ตนทุนแรงใจ แรงใจหลัก ก็คือรักของแม สายแนนสายแห ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 มอเตอรไซครับแฟน รูปบหลอพอบดังกระเปาตังคบใหญ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 เพลงฮักโขง ชี มูล โอ โอละหนอ โขง ชี มูลแมเอย ยังไหล ขับรองหมู √

17 เนียง เนอว อินา (นองอยูที่ไหน) หมูบานเฮา มันเงียบเหงามาดน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 กลับนามากราบพอ โอ..โอย..คันเทียวทางบสุดเสน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

หอฝนหนุมบานไกล ไผ พงศธร ชุด 2
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 13/16



21 แอมของอาย แอมของอาย ขายเฝออยูมุกดาหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 เพราะใจของอายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบไดเปนคอมเมนต ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 คนไกลเบอรเกา โทรหา...คนดีที่อยูบานเรา ดวยเบอรโทร ไผ พงศธร ศรีจันทร;แพรวา พัชรี √

25 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ชวยมาสบตากันบอยๆ รูไหม รูไหม เธอทําใหใครคิดถึง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสุขมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 คนมีผูสาว ตื่นตอนเชาก็มีแฮงไปสูงาน สิ่งที่ฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 คิดฮอด...ฮักแท ความรักใดในโลกาหาเทียมเทาที่แมเรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 สัญญาฮักปากทาง คิดฮอดทางเขาบาน เมื่อวันนั้นขางศาลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 สิ้นกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 สั่งฟาไปหานอง ฟารองกองกังวาน คิดฮอดบานอีสาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

43 ดอกออริมโขง โอละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 สาวเย็บผา ชึกชัก ชึกชัก นั่งเย็บจักรอยูในโรงงาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ขอความจากเถียงนานอย กี่ความคิดถึง เขียนลงตรงเสนขอบฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 เตรียมนายฮอย จบภาคบังคับจากโรงเรียนประจําตําบล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 ใจหลนที่หนาราม พอจบ ม.ปลาย สองเราเขากรุงพรอมกัน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558272 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป นนทิยา จิวบางปา √

2 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ มาเรียม B5 √

3 วันนี้..วันสุดทาย วันนี้ ฉันมีแควันนี้ ที่ฉันจะไดมี.. กอย ชิดชนก มัญชุรัตน √

4 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันนี้ตองมา พริมาภา กรโรจนชวิน (นก KPN) √

5 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

6 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

7 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ ลุลา √

8 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันนั้น ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

9 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย(แอน √

10 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสียจน ที Jetset'er √

11 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา Gail Purisima Dila √

12 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ ETC √

15 อยากอยูกับเธอทั้งคืน เที่ยงคืนแลว ฉันเห็นทีตองลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

16 ความรักในอากาศ THERE'S NO LOVE IN THE AIR นนทิยา จิวบางปา;มาเรียม B5;กอย ชิดชนก มัญชุรัตน√

17 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน ทอฟฟ นิชาภา โพธิ์งาม √

18 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ปวยการ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

20 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน อัญชุลีย บัวแกว √

21 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

22 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน พัชรา ดีลา √

23 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

24 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย(แอน √

25 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป ซีตา ซาไลย √

26 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ชิดชนก บุญเสริมทรัพย √

27 ค่ํานี้ ค่ํานี้ฉันจะมีรักให ลุลา;วิทยา ทรัพยเจริญ √

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

29 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง ปานวาด อภิโช √

30 เต็มใจจะสูญเสีย อยากลัวทําฉันเจ็บ นันทิดา แกวบัวสาย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258195 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 ขัดใจ COLORPiTCH X

2 อาย สิงโต นําโชค X

3 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

4 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR √

5 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

6 Your Garden ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู) X

7 ที่ตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กับความฝนที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน
The Greatest Jazz Love Songs

TRACK ชื่อศิลปน

LOVE VACATION
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 14/16



8 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆช.ทุกๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

9 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

10 ไมรักคนอื่น (ล.หักเหลี่ยมตะวัน) ETC X

11 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

12 หองนอน Friday Night to Sunday X

13 ฉันยังอยู สิ่งตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน TATTOO COLOUR;ปอป ปองกูล √

14 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันที่เราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

15 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

16 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

17 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ Jetset'er √

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

19 คนบนฟาตองการใหรัก(ล.ธรณีนี่นี้ใครครองเคยรูสึกบางไหม วาใจเราตรงกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา√

20 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา DA endorphine √

21 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ปรียวิศว นิลจุลกะ √

22 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม THE STAR √

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

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

25 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

26 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

27 แบบไหนที่เธอรัก จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

28 สักวันที่ฉันมีเธอ TONE & JENNIE X

29 แสงสวางที่ปลายอุโมงค เคยเปนคนที่โดนทําลาย ความฝนสลาย NO MORE TEAR √

30 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสียใจ หมู MUZU √

31 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา นวลแจม √

32 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความที่เคย Big Ass √

33 ไออุนรัก แดดจางๆ ที่เคยสาดสอง บอกตรงๆ CLASH √

34 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป Calories Blah Blah √

35 เธอมีจริง มีนางฟาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

36 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินส √

37 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

38 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ กฤษติกร พรสาธิต √

39 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน Soul After Six √

40 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

41 สิ่งดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนนั้น ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทย ปาทาน √

42 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว PEACEMAKER √

43 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ ใหม เจริญปุระ √

44 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

45 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟาดูงาม PARADOX √

46 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา กิ่ง เหมือนแพร √

47 ความรักในอากาศ THERE'S NO LOVE IN THE AIR นนทิยา จิวบางปา;มาเรียม B5;กอย ชิดชนก มัญชุรัตน√

48 หนึ่งวันที่ยาวนาน นั่งคิดถึงวันที่เลยมา ค่ําคืนที่มีแตเรา Soul_da √

49 Tears and Travel อยากจะลืมใครสักคน ในวันที่ฝนน้ําตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

50 Time will find a way Have you ever seen the place INSTINCT X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258200 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/11/2558 1 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

3 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

4 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

5 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

6 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

8 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

9 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

11 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

12 จากมาก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชน้ําตาอีกสักกี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ √

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

14 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําใหอึดอัดใจ ที่ตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

15 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

16 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทัย √

18 อยากถูกคนรัก ใหรูแลวรูรอด ทุกหนึ่งหัวใจ มีอีกหัวใจคอยอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

20 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

21 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สักนิดเลยหรือ วาฉันเปน รัชนก ศรีโลพันธุ √

22 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

24 คํานี้กับคนนั้น คํานั้นกับคนนี้ แอบรักเธอ และคิดวาเธอคงรู ตั๊กแตน ชลดา √

25 หนึ่งปที่ทรมาน หนึ่งปใหหลังฉันยังจําได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

26 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

27 จําไมไดวาตองลืม รูสึกตัวก็ตอนไดยินชื่อเขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รักราว...เหงาใจ ชุดท่ี 3

TRACK ชื่อศิลปน
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28 สายน้ําไมไหลกลับ คืนก็เลยผาน วันก็เลยผาน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

29 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

31 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

32 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

33 ตะวันตกที่หัวใจ ชีวิตจริงนั้นยิ่งกวาฝนราย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

34 จากทั้งยังรัก ใจพี่หวงเจาพวงดอกแกว จําจากแลว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 ปญหาของเธอคือฉัน ปญหาของฉันคือเขาตัวอยูกับฉัน แตใจเธออยูกับเขา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

36 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

38 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

39 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนที่รักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

40 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

41 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

42 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

43 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 เขามานองลากอน เขามา เขามาแลวพี่ ผูหญิงคนที่พี่บอก รัชนก ศรีโลพันธุ √

45 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

46 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

47 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

48 ชวยตัวเอง ตั้งแตถูกเธอทิ้งไป เหลือแตน้ําตา พี สะเดิด √

49 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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