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เผยแพร/

รหัสปก CD G0258112 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 เงยหนาขึ้นฟา เงยหนาขึ้นฟา มองหาโอกาส ตั๊กแตน ชลดา;โจก SO COOL √

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

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

4 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

5 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ ใหม เจริญปุระ √

6 ไปตามดวง ไปตามดวงไมหวงชีวิต แมตามพรหมลิขิต ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

7 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี อี๊ด (FLY) X

8 ขอใหรวย ขอใหรวย ๆ ท่ีมาชวยงานบุญวันนี้ ใหม เจริญปุระ √

9 บิลลี่ลําเพลิน ขอยนี่เปนคนจน เกดิบนผืนดินผืนทราย บิลลี่ โอแกน √

10 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

11 เขยบานนอก (ละครเขยบานนอก) โทษทีท่ีเกิดมาจน เปนคนบานนอกคอกนา ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

12 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา ใหม เจริญปุระ √

13 ยึกยัก ยึกยักเธอนั่นแหละท่ียึกยัก ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

14 เจาจําป เจาจําป มีแตสาวเฝามารุมลอม พฒุิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

15 นิราศรถไฟฟา ฉันไมเขาใจ วาเธอกับฉันทําไม อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

16 ผัดไทย กุงแหงถ่ัวงอก จับมาปนกับกุยชาย กัมปะนี √

17 นามสกุลหลายใจ นามสกุลผมไมมีคนสนใจ มันนานอยใจ บิลลี่ โอแกน √

18 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √

19 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน อี๊ด (FLY) √

20 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

21 น้ําพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหนึ่ง ถึงเรามันไมดี จิรศักดิ์ ปานพุม √

22 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง พี สะเดิด √

23 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน แชม แชมรัมย √

24 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให เจาใชไหม ไท ธนาวุฒิ √

25 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง อี๊ด (FLY) √

26 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง ใหม เจริญปุระ √

27 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

28 ลาสาวแมกลอง ส้ินแสงดาวดุเหวาเรารอง ไท ธนาวุฒิ X

29 ชีวิตมายา (ละครเทพธิดาขนนก) อยากจะปนใหถึงยอดเขา จะสูงจะหนาว ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

30 น้ําตาผูชาย เพิ่งเจอกับตาวาเธอแอบอิงชิดเขา กบ ไมโคร √

31 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา พลพล √

32 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง โกไข √

33 แคแขกรับเชิญ งานแตงท่ีใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไท ธนาวุฒิ √

34 ฝากใจไวกับแมโขง ขอฝากหัวใจไวกับแมโขง ดวยใจซื่อตรง แชม แชมรัมย √

35 ค.จ.ม.รอวัน เกิดจากทองนา แตเดินทางมาสูสังคมเมือง บิลลี่ โอแกน √

36 ไกจา ไกจาไดยินไหมวาเสียงใคร ไท ธนาวุฒิ X

37 ขวัญเอย ขวัญมา ขวัญเอย ขวัญมา น้ําตา อี๊ด (FLY) √

38 ดอกหญา โอแมดอกหญาเอย หนาวลมพัดโชยแลว พลพล √

39 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให กบ TAXI √

40 อยาเห็นกันดีกวา อยาเห็นกันดีกวาถาเห็นแลวเอื้อมไมถึง อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

41 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ลานนา คัมมินส √

42 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา ใหม เจริญปุระ √

43 สะเออะ อยากเปนคนแถวหนาเหมือนกัน แตวาฉัน กบ ไมโคร √

44 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน แชม แชมรัมย √

45 แมคุณ แมคุณแมงามล้ํา แมงามอรามแท พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

46 เขาหรือผม ดูเขาลําบาก เธอจะรักเขาไดยังไง นครินทร กิ่งศักดิ์ √

47 หัวใจพเนจร (ละครลูกสาวกํานัน) แบกหัวใจมานานหนักหนา ลมฝนพัดพา ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

48 เวียนหัว ไมดูไมแลไมแคร ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

49 ยินดีไมมีปญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

50 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดนั่นแหละ ใหม เจริญปุระ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258033 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 รักเธอเสมอ วันคืนท่ีเนิ่นนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

4 อยาเลย ขอบใจ เหมือนวาเราเพิ่งจากกันเมื่อวันวาน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

5 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครท่ีเธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

6 ฉันเสียดาย คงยังไมสายเกินไป มีทางจะเริ่มกันใหม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

7 คงเดิม กับวันเวลากับฟาท่ีเปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

8 เกี่ยวกอย ฉันยังคงภักดีตอเธอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

9 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรเรา สองสาเปนรอยเปนพัน กี่นาทีท่ีฉัน ตองฝน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

10 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

11 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

TRACK

อัสนี&วสันต : 50 BEST LOVE HITS

MP3 ร็อกล่ันทุง 2

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได
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12 จินตนาการ จินตนาการ ฝนอันยิ่งใหญ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

13 เจ็บแตดี เช่ือมั่นตัวเอง วาเติบโตมาพอแลว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

14 รูเลย รูเลยวามันเหมือนเสียอะไร รูทันใด อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

15 อยากไดยินวารักกัน ส่ิงท่ีฉันไมรู ส่ิงท่ีฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

16 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √

17 ฉันเองก็เสียใจ เปนเพราะเธอไมรับรู วสันต โชติกุล √

18 ลืม ลืมแลวใยเจาเอย กอนเราเคยสัญญา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

19 ไมรู เปนเพราะเรามีรักมานาน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

20 ฉันเอง ถึงคราวสับสน ไมมีคนชวยรับฟง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกลุ √

21 สับสน คุยกับตังเองอยาง วสันต โชติกุล √

22 รับไมไหว บอกตรงๆคนสวย คนดี วันนี้ฉันยังไมพรอม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

23 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

24 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

25 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

26 รีบทํา ทําอะไรก็รีบทํา วสันต โชติกุล √

27 ฝนท่ีสวยงาม ส่ิงท่ีเราเคยมีท่ีเรา วสันต โชติกุล √

28 ดอกไมพลาสติก เวลาดูดอกไมปลอมๆ บางดอกดู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

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

30 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสน ีโชติกุล;วสันต โชติกุล √

31 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

32 คนหลายใจ ดูเธอเปนคนซื่อดี ฉันนี้ก็เลยเช่ือใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

33 อาจจะพอแลว หากวาเธอสนใจ วสันต โชติกุล √

34 รุงกินน้ํา แดดทอแสง สองลงมา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

35 ชีวิตกับความหวัง (พูด) เราเกิดมาแลว วสันต โชติกุล √

36 ชางมันฉันไมแคร กี่เชาท่ีเราตื่น กี่คืนท่ีเราฝน วสันต โชติกุล √

37 หนึ่งมิตรชิดใกล ช่ืนชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

38 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

39 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

40 อยากกลับบาน ส่ิงนั้นยังหวังอยู วสันต โชติกุล √

41 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

42 รักชนะทุกอยาง (ละครสูยิบตา) ฉันกับเธอ ตั้งแตเราเจอหนากัน อัสนี โชติกุล √

43 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

44 ยืนหยัด ยืนยง วันท่ีผานพนมา ไมไดรอชะตา เวรและกรรม อัสนี โชติกุล √

45 กลาหาญ ชาญชัย กลาหาญ ชาญชัย ส่ิงใด อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

46 ขลุยผิว ขลุยเอย ขลุยผิว แผว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

47 จะพยายาม เมื่อกอนก็ไมรู วาทําใหเธอหวั่น อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

48 เธอ (มาจากไหน) Radio Version ฉันไมรู วาเธอมาจากไหน เขามาเมื่อไร อัสนี โชติกุล √

49 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชตกิุล;วสันต โชติกุล √

50 ลากอน ส่ิงท่ียาวนาน ยิ่งกวาส่ิงไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258083 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

3 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคจากสายคนหัวใจเศรา ศร สินชัย √

4 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆ เบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช พี สะเดิด √

6 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนท่ีหนึ่งแตหมายถึงการมีท่ีสอง ศิริพร อําไพพงษ √

7 ยางลบหัวใจช่ือเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

10 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

11 คิดไดจั่งใด แทบอดบฟงบัดยามไดยินนองเวา ศร สินชัย √

12 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

13 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

16 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษ √

17 ยังคอยสูขวัญ สุดโคงทุงนา คือฟาสีหมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนนี้เก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

19 เจ็บท่ีจริงใจ ฮูอยูวาอายนั้นมีหลายใจ อดีตอายมี ศิริพร อําไพพงษ √

20 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

23 ผาเย็นท่ีช่ือวาแฟน ขาดเขินเงินทองอายยังมีนองเปนแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

24 ปรับทุกขกับเหลาโท ค่ําคืนทุงเดียวดาย รินเหลาไหไลความ ศร สินชัย √

25 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

26 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

27 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

28 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

29 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 แด...เราสองคน นองตั้งใจวา เวลาจากวันนี้ไป ศิริพร อําไพพงษ √

31 เรายังมีกัน ฉันเห็นแววตา ท่ีเธอออนลา ฉันเห็น พี สะเดิด √

32 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนTRACKMP3 ลูกทุงเพลงดังฟงเพราะ ชุดท่ี 2
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33 แคนี้ก็ดีใจแลว เกิดมาชาตินี้ ไดทําดีกับอายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ √

34 นักรองคิวหลัง นักรองบหลอยังบมีอัลบั้ม ศร สินชัย √

35 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

37 พรากผูเยาว รูไหมเมื่อมีเธออยู เปนสีชมพูเลยนะ พี สะเดิด √

38 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

39 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 ซังคนบคิดฮอด ซังคนบคิดฮอดกันเด เพิ่นไปเทหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

41 หนุมนาสารคาม ออน ๆ แกมเจาดอกออน ๆ ศร สินชัย √

42 สาวนักเรียนตําตอ โอย..นอ..ละทาน ผูฟงเอย บัดนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน X

43 ภูพานสะอื้น ภูพานสูงตระหงานเงื้อมฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 หนีแมมาแพรัก เมื่อกินน้ําตาจึงรูคาของคําเตือนแม ศิริพร อําไพพงษ √

45 เรียนต่ําทําเพื่อเธอ เพราะอายเรียนต่ํางานทําตําแหนง ศร สินชัย √

46 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

48 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

50 ส้ินกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558063 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา รวมศิลปน √

2 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองท่ีคนเขาปองนินทา มนตแคน แกนคูน √

3 มีบางไหมรักจริง พี่จาคําสัญญาพี่จําไดไหม พี่บอกรักนอง ตาย อรทัย √

4 นางกวักมหาเสนห โอมปูเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค ภิรมยพร √

5 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาท่ีดังแววมาจากสาวอุบล ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

6 ฝากใจไวท่ีอีสาน ฝากดวงใจดวงนี้ไวท่ีอีสานเมื่อคราว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

7 ภูพานสะอื้น ภูพานสูงตระหงานเงื้อมฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 กองขาวนอยฆาแม ณ ลุมน้ําชี ถ่ินนี้พี่นอง หมูบาน ศิริพร อําไพพงษ √

9 สาวนักเรียนตําตอ โอย..นอ..ละทาน ผูฟงเอย บัดนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน X

10 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

11 คิดฮอดจังเลย คืนหนึ่งดวงจันทรตระการแสงจา ตาย อรทัย X

12 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสีแดง เตา ภูศิลป √

13 สาวทุงดอกจาน ลืมแกงเห็ดปลวก ไมค ภิรมยพร √

14 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

15 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

16 นครโคราช โอนองเอย..ไมนึกเลยจะเปนไปได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

17 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมนหมองคือบักทองตองถองเหลา ตนคูน อนันตา X

18 สาละวันรําวง นอยออนแอน...แมนมิ่งสาวสวรรค รวมศิลปน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258088 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 ฝนเดือนหก ยางเขาเดือนหกฝนก็ตก จักรพันธ ครบุรีธีรโชต ิ(กอท) X

2 ฟาฮองส่ังใจ ฟาเอย..ฟงเสียงฟาฮองโหยน ตาย อรทัย √

3 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 จุดนัดหมายของใจท่ีไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

5 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

6 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ไมค ภิรมยพร X

7 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดนิถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

9 ความหวงใย...จากพี่ชายคนหนึ่ง ฝากคําถึงคนไกล ท่ีหายไปอยูตรงนั้น เสถียร ทํามือ √

10 อยากฟงคําวาคิดฮอด ลมวอยๆเดือนสามฝนฮํา ดอกบัวมวงแลว ตาย อรทัย √

11 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

12 คําสัญญาของหนุมบานนอก ดั่งใบตองบานปา พลัดถ่ินมาเปนใบตอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ฝนฮวยดอกจาน ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา นิ้วกอย กรรณิการ √

14 คนท่ีใจฝนวาใช เมื่อไหรจะมา คบกับความเหงามาหลายปดีดัก ตั๊กแตน ชลดา √

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

16 ไมอยากใหความเหงามาแทนท่ีเธอ ทองฟาดูสวยนอยกวาเมื่อวาน อะไรท่ีทํา เปาวลี พรพิมล √

17 จันทร มีคนพูดไว เมื่อไรท่ีเหงาใหมองพระจันทร บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

18 จันทรแรม จันทรแรมลับลง ขางซอกตึกสูง เสถียร ทํามือ √

19 สงความคิดถึงมากอดเธอ รูสึกเหงาๆยังไงไมรู เมื่อเธอไมอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

20 อยาเปดเพลงนั้น หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

21 ยังคอยสูขวัญ สุดโคงทุงนา คือฟาสีหมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

23 วันท่ีบมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

24 หวงเจาสาวลําน้ํามูล มาเมืองอุบล ยามท่ีลมฝนหอบเมฆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

26 คืนนี้ฝนตก ฝนตกคืนนี้เธอยังมีฉันท่ีคิดถึง คือคืน ไมเมือง √

27 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

28 นอนฟงเสียงฝน เหววาแทบน้ําตาหลน นอนฟงเสียงฝนรินหลน ตาย อรทัย √

29 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

30 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

31 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟา กเ็จอสายตา อีกคนท่ี ตั๊กแตน ชลดา √

ออนซอนอีสาน 4 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนMP3 ฟาครึ้มฝน...กับคนเหงา ๆ
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33 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกรณ √

34 บเกินฝนหนา แหงนมองฝนออย ยอยลงหลังคา แคท รัตติกาล √

35 เถียงนาเอื้ออาทร เย็นสายลมทองทุงลอยมา นั่งบนเถียงนา ไมค ภิรมยพร √

36 นาจะหลวยบานเฮา นาจะหลวยสวยความงามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

37 นั่งเวากับเสาเถียง ลมพัดวอยๆ นกจิ๊บเฟองนอยงอยอยูตนขาว ศร สินชัย √

38 ฝนพรําสุดทาย ฟาหลังฝนทองฟาสวาง รักฉันจืดจาง เสถียร ทํามือ √

39 ตะวันตกท่ีหัวใจ ชีวิตจริงนั้นยิ่งกวาฝนราย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

40 ปลายทางท่ีไมตั้งใจ รักเริ่มเดินทางทุกอยางก็หวาน ตางก็ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 ขอใครใหคิดถึง ถูกความเหงาแนะนําเสมอ ใหถามเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนี้มากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทัย √

43 อากาศท่ีมีตัวตน เก็บดอกไมจนแหงตายคาในหนังสือ เสถียร ทํามือ √

44 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 คนของวันพรุงนี้ เงา..ท่ีเดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยางนอยก็ฝนดี รูดีมีสิทธิ์แคคิดกับมอง สิทธิ์เปน ไมค ภิรมยพร √

47 กําลังใจขวัญถุง ผาหมกันเหงา ในกระเปาแรงใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 อยากฉุดฟาควาดาว อยากฉุดฟาลงมาใกลๆ ดาวท่ีดูหางไกล บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

49 กลัวเหงาไมเทากัน คิดถึงกันบางหรือเปลา ระหวางท่ีเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

50 ปลายฝนตนหนาว แกงสมดอกแค แกไขหัวลม อยาลืมผาหม กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258085 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

2 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

3 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

4 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

5 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

6 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

7 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

8 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

9 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

10 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

11 รักตองแสดงออก เธอคงคิดวาบังเอิญ เรื่องท่ีเรานั้น รัชนก ศรีโลพันธุ √

12 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อนิเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

13 ก็คิดเหมือนพี่ละมั้ง ดึกๆอะพี่จะคึกไปไหน มารับนองไป ตั๊กแตน ชลดา √

14 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

15 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 ไดสบตาดีกวานั่งคิดถึง รักกัน..ก็ตองยอมไวใจ มีคนพูดไว.. เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

17 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทานั้น เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

18 สบายดีบอาย สบายดีฝากคํานี้มาทักใจอาย เห็นเงียบ ตาย อรทัย √

19 เจ็บนี้ไมโทษเธอหรอก บอกมาซักคํา ถาเธอจะเปลี่ยนใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

20 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

21 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกนิ มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

22 บานนอกในดวงใจ ลืมใจไวท่ีบานนอก ตั้งแตเธอบอก รัชนก ศรีโลพันธุ √

23 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

24 อยากมีเส้ือกันเหงา ตองหลบสายตาลมหนาว ผูสาวพลัดถ่ิน ตาย อรทัย √

25 ชัดแลวคอยชิด ชิด ชิด ชิด ชิด ชิด อยากจะคิด เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

27 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

28 เหตุผลท่ีฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

29 เหตุผลท่ีทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

30 เรารักกันหรือฉันรักเธอ ไมอยากสงสัยอาการเปลี่ยนไปของเธอ รัชนก ศรีโลพันธุ √

31 รูตัวบางไหม เธอทําอะไรกับฉัน รูตัวบางไหม วาเธอทําอะไรกับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

32 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา ส่ิงดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

33 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทัย √

34 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสินใจยาก เมื่อคนท่ีรักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

35 อยากใหใครมารัก มือวางวาง อยากใหใครมาเดินจูงมือ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

36 นารักก็มารักสักที เจอะ กี่ที ก็บอกนารัก แตไมยัก ตั๊กแตน ชลดา √

37 อักษรบนเส้ือ(เพื่อใครบางคน) บอกตรงๆ บได วาใจแอบชอบใครบางคน ตาย อรทัย √

38 ตะวันตกท่ีหัวใจ ชีวิตจริงนั้นยิ่งกวาฝนราย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

39 ความแตกตางระหวางรักของเรา ท้ังหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

40 สาเหตุแทจริง..ท่ีทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

41 หัวใจท่ีถูกอายท้ิง ทุกหยดน้ําตาบไดมาฟรีๆ แตแลกดวยใจ ตาย อรทัย √

42 คิดถึงไมเต็มปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รักฟงดูไมเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

43 จุดนัดหมายของใจท่ีไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

44 คนท่ีใจฝนวาใช เมื่อไหรจะมา คบกบัความเหงามาหลายปดีดัก ตั๊กแตน ชลดา √

45 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

46 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

47 ยมบาลชวยที (ละครยมบาลเจาขา) ยมบาลเจาขา ยมบาลเจาขา คนดีๆขาดท่ีพึ่ง รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนี้มากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทัย √

49 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

50 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558069 ทําซํ้า

Rhythm Of The Rain

Gold ลูกทุง 4 สาว ดาวจรัสแสง TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 4/17



วันท่ีวาง 11/06/2558 1 ท่ีจริงฉันก็เจ็บ (ละครลมซอนรัก) ณเดชน คูกิมิยะ X

2 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

3 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

4 แดคนท่ีมองกันดวยหัวใจ จากวันท่ีฉันไมรูวาฉันเปนใครบนโลกท่ี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันนี้เปนคนธรรมดาท่ัวไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

6 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางท่ีตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

8 เธอรักฉันจริงหรือเปลา (ล.ลมซอนรัก) มาริสา สุโกศล หนุนภักดี X

9 ครึ่งหนึ่งของหัวใจ กี่ครั้ง ตองเดินคนเดียวในวันเหงาใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

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

11 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูท่ีไหน KLEAR X

12 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

13 ผมเปนของคุณไปแลว นี่แหละท่ีใจใฝหา นางฟาก็ยังสูคุณ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

14 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

15 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

16 ท่ีตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กบัความฝนท่ียังแสนไกล นท พนายางกูร √

17 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวท่ีสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

19 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

21 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

22 พอดี จะกลัวอะไรมากมายดูเธอกังวลมากไป โอ ปวีร √

23 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันนี้เธอเปนอยางไร Season Five √

24 เด็กสรางบาน (ล.เคหาสนดาว) หากวาใครจะสรางบานสักหลังหนึ่ง วง Sunny Parade √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258114 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 11/06/2558 1 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

3 ลกึสุดใจ ดวยเหตุและผลท่ีมีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

4 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

5 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

6 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

7 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลาร √

8 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 แคเสียใจ ไมพอ วันท่ีเธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

11 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

12 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

13 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

14 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พทุธินันทน √

15 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ท่ีเธอพูดไป กัมปะนี √

16 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

17 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

18 ไดอารี่สีแดง ครั้งนั้นฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) X

19 เพลงนั้น เพลงแผวเบาแววมา วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

20 กอดหมอน กอดหมอน รองไห สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

21 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทิดา แกวบัวสาย √

22 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ วาย แซด √

23 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

24 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

25 กองไว ท่ีแลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

26 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลชิ (แคท) √

27 ขอไดไหม ฉันคงไมดีใชไหม ถึงทําใหเธอตองหมางเมิน ทาทา ยัง √

28 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

29 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

30 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

31 จะรักกันอีกไดไหม จากวันท่ีเธอหายไป จากวันท่ีใจ พาเมลา เบาวเดนท √

32 เกมของผูแพ มองดีดี วาคนคนนี้เปนใคร ไมใชฉัน นัท มีเรีย √

33 วันท่ีไมมีเธอ ตื่นขึ้นมาดวยความตั้งใจจะทําอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 ไมอยากทําใหลําบากใจ วันท่ีเธอนั้นเจอกับเขา วันท่ีเราตอง BUDOKAN √

35 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา ไบรโอนี่ √

36 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

37 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

38 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

39 สุดท่ีรัก (ของคนอื่น) เรา ไมควรพบกัน จากวันนั้น อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

40 กุมภาพันธ คงเปนท่ีฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา PETER CORP DYRENDAL √

41 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

42 ไหน มันอาจจะเปนเพราะใครบางคน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

43 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป ส่ิงท่ีเหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

44 ซ้ําเติม แบกความเจ็บชํ้ามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

45 บัวชํ้า น้ําขุน เปดฉากอยางเราใจ FLY √

46 ท้ิงรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวชํ้า รักมันทําลาย Y NOT 7 √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปนMP3 The Legend of Hurt Memory
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47 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

48 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งท่ีพยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

49 ผิดท่ีไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

50 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558062 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

2 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ √

3 ในความรูสึกของเธอ ทําไมเธอไมเคยบอกใคร วาเราเปน เปาวลี พรพิมล √

4 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์ กลวย แสตมป √

5 เหนื่อยไหมครับพี่นอง เหนื่อยไหมครับพี่นอง หนักไหมท่ีแบกไว พี สะเดิด √

6 เงยหนาขึ้นฟา เงยหนาขึ้นฟา มองหาโอกาส ตั๊กแตน ชลดา;โจก SO COOL √

7 อยาดูแลกันดวยการโกหก อายยังดูแลเหมือนเดิมทุกอยาง ตาย อรทัย √

8 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

9 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตา ภูศิลป √

10 สวัสดีจะคุณเนื้อคู สวัสดีจะคุณเนื้อคู ฉันคิดถึงเธออยู เปาวลี พรพิมล √

11 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมส ชินกฤช √

12 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

13 อายดีบพอ หรือนองพอบเปน อยากสิถามความผิดหัวใจ สมบรูณ ปากไฟ √

14 เอิ้นกันวาแฟนอีกที ปดบัญชีชูเกา ขี้ฟายังไหลยวยหยาว ศร สินชัย √

15 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจท่ีหวงหา ไหนๆแววตาท่ีหวงใย ตาย อรทัย √

16 ตั้งใจมาเปนตัวจริง ปรึกษาหัวใจมานานแลว ยืนยันแนแนว อารม ราเชนทร นามพิทักษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258103 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

3 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณท่ีเธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

4 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

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

6 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

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

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

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

11 มนุษยลองหน อยูท่ีไหนละความรัก อยูท่ีไหนละคํา Yes'sir Days √

12 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

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

14 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

15 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากท่ีเรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

16 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

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

18 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

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

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

21 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลความสัมพันธท่ีเกิดในวันท่ีผาน ทําให AB NORMAL √

22 ไมรูจะอธิบายยังไง ฉันไมรูเธอไดยินฉันไหม...แตละคําท่ี POTATO √

23 เจ็บไปรักไป เสียงท่ีเธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

24 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

25 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

26 เบอรสอง เราไมไดแพ...แคเปนคนท่ีไมใช สันต ภิรมยภักดี √

27 เลนลิ้น ท่ีบอกวารัก อยางนั้น อยางนี้ซะมากมาย POTATO √

28 เหยียบดาว จะไปดวงดาวที่ไกลสุดปลายฟา ZEAL √

29 การมาของเธอ ใคร...ผานมา ผานไป ไมมีรักจริงสักคน Yes'sir Days √

30 เธอคือรัก (ละครจุดนัดพบ) หนึ่งหัวใจ รอจะใชเพื่อรักใครคนเดียว วง R9 √

31 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

32 อยากใหรู...(คดิถึงเธอขนาดไหน) กอดตัวเองในคืนท่ีลมหนาวมา เพิ่งจะรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

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

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

35 กุหลาบเลนไฟ (ละครกุหลาบเลนไฟ) กุหลาบท่ีสวย เยายวนใหใครช่ืนชม Crescendo √

36 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

37 พร่ําเพอ แมเวลาจะหมุนไป และทุกส่ิงรอบกาย NOS √

38 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องท่ีผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

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

40 คนใบ ฉันไมมีสิทธิ์ถามเมื่อเธอเจ็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

41 ฉันกําลังจะตาย เธอกําลังทําลายชีวิตคนคนนึง เธอวารัก ZEAL √

42 แผลท่ีไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

43 ตั้งใจ วันเวลาท่ีหมุนเลยไป ทําใหส่ิงไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

44 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณ ี(นองเกา) √

45 10,000 Miles ใหความคิดถึงนําพาเรามาอยูใกลกัน AB NORMAL √

46 เก็บเธอไวในจินตนาการ ทบทวนตัวเองอยูนานกับอารมณท่ีเปนอยู ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม √

47 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

48 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

บ๊ิกโบวแดง 7 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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49 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

50 ความในใจ(J-D) ไดโปรดใหฉันบอกเธอ ความในใจ รวมศิลปน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258104 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

2 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงท่ีเธอยังไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

4 พอแลว พอแลว เพียงพอแลว ตดัใจเสีย นิโคล เทริโอ √

5 เสียใจ ฉันเคยอยูใกลเธอ ยิ่งกวาใครในโลกเลย สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

6 เปลา ฉันบังเอิญผานมาเทานั้น ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

7 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

8 ผิดไหมท่ีรักเธอ ในชีวิตฉันท่ีผานมานั้น เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

9 ไมเสียใจท่ีรักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

10 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

11 อยากอยูตรงนี้ จะมองฟาสักกี่ครั้ง ฟายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน DOUBLE YOU √

13 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

14 อุนใจ วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

15 ไฟกับตะวัน คืนท่ีเรายืนมองฟา ศักดา พัทธสีมา √

16 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ZA ZA √

17 ไมวิเศษ หากวาฉันมีไมวิเศษ เสกอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

18 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร √

19 อยากใหฉันยืนอยูขางเธอบางไหม ฉันเห็นเธอสับสน กับบางคนท่ี ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

20 เพื่อนเทานั้น เพื่อนเทานั้น แคเพื่อนเทานั้น Teen 8 Grade A √

21 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจท่ีเธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

22 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

23 คนเดิมใจเดิม ปลูกตนไมไวเมื่อวาน และวันนี้ ทาทา ยัง √

24 หากฉันรู เมื่อตอนท่ีจาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

25 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

26 อยารักกันเลย เธอคงพอจะเขาใจหากเธอไดคิดสักนิด ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 คืนสุดทาย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทุกที นันทิดา แกวบัวสาย √

28 ดาวดวงนอย เพราะเธอนั้นคือทุกส่ิงในชีวิตท่ีฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

30 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 คงไมตองลา อยาบอกฉัน อยาบอกฉัน PETER CORP DYRENDAL √

32 ดอกไม หยดน้ํา และความฝน อาจจะเคยทอแท อาจจะมีน้ําตา เกด(เกศรา ปรีดาสุริยชัย) √

33 เพราะเธอหรือเปลา คนท่ีเคยหวง คนท่ีเคยอยู ปนัดดา เรืองวุฒิ X

34 ขอฉันฝน ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู นัท มีเรีย √

35 เหลือไวคนเดียว รักฉันคนเดียว คือคําของเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

36 ดูแลหัวใจ ใหเธอหมดแลว ใหเพียงเธอเทานั้น รามาวดี สิริสุขะ √

37 อยากฟงเหตุผล บอกกับฉันสักคําไดหรือเปลา BUBBLE GIRLS √

38 เห็นน้ําตาฉันไหม ถามวาฉันเปนไง ฉันไมเห็นตองตอบ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

39 ผูชายคนหนึ่ง อยากอยูเคียงคูเธอ มั่นเสมอ ประกาศิต โบสุวรรณ;สุเมธ องอาจ √

40 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

41 สวยแลวหยิ่ง เห็นเธอทีไร ฉันก็ยิ้มใหเธอ TIME √

42 พรานลอเนื้อ เจายักคิ้วใหพี่เจายิ้มในที สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

43 สัญญาไดไหม ก็เหมือนวาใจมันจะขาดจะหายไป พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

44 พูดมาตามตรง ใจฉันรักแท แตเธอนั้นสงสัย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

45 อยากกอดเธอสักครั้ง (จะขอมากไปหรื มองดูดีดี จํากันไดไหม พิชญากร แชมชอย(เหมา) √

46 ไดไหม? อยากบอกความรูสึก ท่ีฉันมี อยากบอกเธอ ไบรโอนี่ √

47 หรือเธอเสียดาย ? หรือเพียงเสียดาย วันคืนท่ีสรางมา นาวิน ตาร √

48 วันนี้มีแตเธอ กับชีวิตทุกวันท่ีมันพนผาน ศักดา พัทธสีมา √

49 แคฝน อยากเปนคนขางเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

50 เหนื่อยใจเหลือเกิน เหนื่อยใจเหลือเกิน ท่ีใจบังเอิญมเีธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258117 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ZA ZA √

2 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

3 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

4 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา ไบรโอนี่ √

5 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

6 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

7 ขอโทษ อยากจะขอ ขอโทษ อยากใหหาย กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

8 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

9 ถึงเธอ ฟาท่ีกวางไกล ฉันนั่งมองไป Teen 8 Grade A √

10 อยากใหฉันยืนอยูขางเธอบางไหม ฉันเห็นเธอสับสน กับบางคนท่ี ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

11 ไมมีใครแทนท่ีเธอ ไมวาเธอคิดถึงกันหรือเปลา ก็จะขอคิดถึง เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

12 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

13 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

14 ฉันมีคาแคไหน เปนคนท่ียืนอยูขางเธอคอยดูแลอยู PEACEMAKER √

15 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงท่ีเธอยังไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

16 อยูไดไหม เธออยากบอกกันไหม อยากระบาย ลิซา(BUBBLE GIRLS);หวาน(ZA ZA) √

MP3 Missing You Love Songs

MP3 Easy Time Vol.1 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 7/17



17 หวอ อาย หนี่ ในเวลา ท่ีเราไกลกัน CHINA DOLLS √

18 เพิ่งรูวารักเธอ (นังเหมียวยอมสี) เพิ่งรู..วาใจผูกพันเทาไหร เพิ่งรู ภัทรพล ศิลปาจารย (พอล) √

19 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

20 ไกล มีกระเปาสองใบ ท่ีใสขาวของและใจ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 เธอกับฉัน ส่ิงท่ีเธอไดเห็นอยู อาจทําให พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลโีอ พุฒ) √

22 คําสัญญาจากฟากฟา [รอยรักรอยอดีตอยากใหดาวบนฟา ตอบลงมาไดไหม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

23 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

24 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

25 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

26 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

27 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ PEACEMAKER √

28 ดวยรักจากเธอ ฉันไมมีคําใดท่ีจะพูดแทนความในใจ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

29 จะรักใหดีท่ีสุด ฉันไมสัญญาวาเธอจะเปนคนสุดทาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

30 ชวงชีวิตหนึ่ง อาจดูไมนาน ท่ีเธอกับฉันคบกัน ภัทรพล ศิลปาจารย (พอล) √

31 แคอยากจะบอก เธอแครับฟง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรด √

32 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

33 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู คัทลียา แมคอินทอช √

34 ไมขอใหเปนเหมือนใคร หากฉันจะรัก รักใครสักคน เรื่องของเหตุผล ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

35 เขาใจใชไหม รูมั๊ย ทุกครั้งตอนท่ีเธอมองสบตา ZA ZA √

36 อยากฟงเหตุผล บอกกับฉันสักคําไดหรือเปลา BUBBLE GIRLS √

37 ฝนกลางวัน ฉันยังคงสงสัย รูสึกอยูไมหาย ไบรโอนี่ √

38 ไมเจ็บไมพูดหรอก ท่ีเงียบท่ีทนไดจนปานนี้ ก็หวังวามี ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

39 อยาโกรธไดไหม ก็ผิดท่ีตัวฉันเอง ท่ีไมรูวาเธอผูกพัน ซาย กรรณิการ วนะเกียรติกุล √

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

41 หากเปนฉัน แกมท่ีขาวนวล ตองเปอนคราบรอยน้ําตา ฐิติ เวชบุล (เอ็กซ) √

42 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

43 เพื่อนเทานั้น เพื่อนเทานั้น แคเพื่อนเทานั้น Teen 8 Grade A √

44 ใจลอย ใจมันลอยๆ...เมื่อไรท่ีเผลอ อยูๆใจก็ไหว พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

45 ฝนไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

46 คนพิเศษ ท่ีทําใหตื่นไดแตเชา และอารมณดี นัท มีเรีย √

47 คือรัก บอกไดไหมรักแลวทําไมตองเปนทุกข ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน);ธิติมา ประทุมท √

48 เปรี้ยวใจ สุดท่ีรักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

49 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

50 ดาวกับเม็ดทราย เธอคือดาวท่ีสวยงาม สุกสกาวแสนไกล ลีโอ พุฒ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258126 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ท่ีฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

2 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

3 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสรมิสวัสดิ์ √

4 เควงควาง สุดกล้ํากลืนยืนน้ําตาคลอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

5 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

6 โกรธกันจริงหรือเปลา โกรธกันจริงหรือเปลา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

7 อยาทําอยางนี้อีกเลย ส่ิงท่ีฉันทําไปใจรูดีวาผิด ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

8 ฝนเลือนลาง ไมมีใครท่ีอยูขางกาย ศรัณยา สงเสรมิสวัสดิ์ √

9 จดเธอไวในใจ เขียนบันทึกไวมากมาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

10 เสียหายตรงที่ใจ ท่ีใหเธอไป ไมคิดอะไร ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

11 ไมเหลือใครเลย มันคงเปนกรรมเปนบาปท่ีทําไว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

12 นอยไปอีกหรือ (20 ป ศรัณยา) นอยไปอีกหรือท่ีให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

13 ไมตางกัน ตางกันเทาไร ผิดกันเทาไร ศรณัยา สงเสริมสวัสดิ์ √

14 ทรมาน พยายามจะฝนตัวเอง ฝนใจทําเปนไมฟง ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

15 รักบังตา ในเวลาท่ีรักใครใคร ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

16 ฝากชีวิต ฝากชีวิตกับใครสักคน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

17 อีกนิดนึง เบียดเขามาซิเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

18 แปลกตรงท่ีหัวใจ (20 ป ศรัณยา) เพียงเจอกันครูเดียว ศรัณยา สงเสริมสวสัดิ์ X

19 บวงรัก แมเราจะตางดวยกาลเวลา ความรัก ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

20 ฉันจะฝนถึงเธอ เมื่อตะวันลับลา ฟาก็หมองมืดหมน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

21 ฉันรักเธอ นานแสนนาน ท่ีเราไมเคยพบกัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

22 คืนอัศจรรย หาดทรายและทองฟาคราม ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

23 เปนพระจันทรใหฉันที อยากตื่นแตเชาไปทํางานทุกวัน ศรัณยา สงเสรมิสวัสดิ์ √

24 ไมมีดอกไมไมเปนไร ใหดอกไมแลวอยาลืมกอดฉันกอน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

25 จะเปนอยางนี้อีกนานไหม เราตางยังรักกันหรือเปลา เรามีแค ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

26 ไมเปลี่ยนแปลง ชีวิตท่ีตื่นขึ้นมาทุกเชา ความคิดมี ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

27 โลกคือความรัก ขอแบงความรักซักหนอย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

28 การเดินทางของสายธาร เธอคงจะทุกขทนบนทางท่ีไปยังจุดหมาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

29 นะนะ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

30 ทองฟาและดวงดาว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

31 ขอเปนแคเงา เต็มใจจะอยูตรงนี้ อยูขางเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

32 Postcard ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

33 ท่ีเดิม กลับมาในวันนี้ ท่ีท่ีตรงนี้ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

34 ทําเพื่อฉันสักอยาง เปดฉากรักขึ้นมาอยางซึ้งใจ ศรณัยา สงเสริมสวัสดิ์ √

35 เขาคนนั้นหรือฉันคนนี้ ฉันยังไมรู ตองทําแคไหน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

36 อยากเปนคนสุดทาย อยากเปนคนสุดทายในใจของเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

37 เรื่องดีดี ไดแตยิ้มทุกครั้ง เมื่อมองดู ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √
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38 ขอบคุณ ฉันเขาใจดีวาเธอนั้นตองไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

39 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ศรัณยา สงเสริมส √

40 เพลงรักทะเลใต โนนแนะฟาสอดสีแดงเหลืองอราม ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

41 จันทรเจาขา เออ นาอายนาขัน จริงนะจันทรเจาขา นันทิดา แกวบัวสาย;ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

42 อยากหยุดเวลา (New Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

43 มีเธอ ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

44 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

45 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

46 จากดาวคนละดวง จากดาวคนละดาง เกิดมา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

47 คือหัตถาครองพิภพ สองมือท่ีดูนุมนวลออนโยน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

48 เพียงใจคงเดิม [ทัดดาว-บุษยา] เคยไดลองหาวามีสักคนไหม ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

49 ทําไมไมรักกัน เปนลิขิตฟา หรือกรรมท่ีลงโทษฉัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

50 คนท่ีไมเหมือนเดิม ถึงวันท่ีหัวใจตองพลันสลาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558068 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

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

3 สายลมท่ีหวังดี (ละครขามเวลาหารัก) แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

4 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า พลพล √

6 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

7 ใจเอย (ละครแคนเสนหา) แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น ยุกต สงไพศาล √

8 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ปอ ณัฐวุฒิ X

9 คนเจาน้ําตา ท้ังท่ีรูจบไปแลว รูท้ังรูวาไมรัก วินัย สุขแสวง (DJ.เจแหมม) √

10 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ตาร MR.TEAM √

11 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ จิรศักดิ์ ปานพุม √

12 เมื่อไมมีเธอ(ในวันท่ีฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร แดน อภิเชษฐ พัจนสุนทร √

13 ขอใหเหมือนเดมิ ไมตองรักฉันจนลนฟา นิก รณวีร เสรีรัตน √

14 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน เขมรัชต สุนทรนนท (ออง) √

15 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง Calories Blah Blah √

16 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวท่ีคิดถึง ท่ีรักเธอเปนดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

17 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

18 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว ใหม เจริญปุระ √

20 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ท่ีเธอพูดไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

21 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม ปนัดดา เรืองวุฒิ √

22 คนในฝน (ภาพยนตรรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป KLEAR √

23 ไกลแคไหน คือ ใกล (ล.ซินเดอเรลลา พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน สรัย วัชรพล √

24 ยังยิ้มได (ละคร หางเครื่อง) หลายครั้งท่ีชีวิตเจอกับปญหา กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

25 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

26 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

27 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดาํ กิ่ง เหมือนแพร √

28 ใหรักมันโตในใจ แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ KATIE PACIFIC √

29 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตท่ีสุดก็ ลุลา √

30 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258108 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 เหตุเกิดท่ีเธอ ผลอยูท่ีฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

2 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะท่ีอายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

4 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

5 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

6 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรตันติกานต(เดอะสตา √

7 คําวาจบลบทุกอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

8 เรารักกันหรือฉันรักเธอ ไมอยากสงสัยอาการเปลี่ยนไปของเธอ รัชนก ศรีโลพันธุ √

9 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

10 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

11 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมเีธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

13 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

14 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

15 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

16 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมรูจักคําวาพอ กลวย แสตมป √

17 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

18 ลืมไมไดหรือไมอยากลืม เขาโทรมาหา หรือโทรหาเขา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

19 เขาไมถึง จับตองไมได คนบางคน แคไดเอยูใกลก็ลืมเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

20 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

22 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทัย √

23 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

24 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

25 หึงไมไดหวงไมได เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

MP3 อกหักนะ รูยัง!
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26 เจ็บนี้ไมโทษเธอหรอก บอกมาซักคํา ถาเธอจะเปลี่ยนใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

27 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

28 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

29 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 เหตุผลท่ีทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

31 เจ็บท่ีจริงใจ ฮูอยูวาอายนั้นมีหลายใจ อดีตอายมี ศิริพร อําไพพงษ √

32 ชวยตัวเอง ตั้งแตถูกเธอท้ิงไป เหลือแตน้ําตา พี สะเดิด √

33 อยาพูด..ถาเธอไมรูสึก แคเธอถามเปนไรไหม หัวใจฉันยิ่งเจ็บ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 สวนขาดสวนเกิน ฉันรักเธอ ไมเคยไมเคยรักใคร กลวย แสตมป √

35 ขนมลาคนลืม ลืมแลวไหมคนรูใจในกาลครั้งหนึ่ง รัชนก ศรีโลพันธุ √

36 สุดทางรักจุดพักรถ หัวใจอักเสบ ตองเขากรุงเทพฯ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

37 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันท้ังสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

38 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันท่ีดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

40 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

41 แมเราจะตองจากกัน เรามาพบกันเกิดความสัมพันธ รวมสุข พี สะเดิด √

42 อยาทําอยางนี้กับคนท่ีเธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

43 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเช่ือใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

44 ดอกไมท่ีหายไป เหมือนเธอใชความหางเหิน บอกความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

45 คํารักคนโซ คนตัวดําดํา คําวารักเลยดําไปดวย กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

46 เคียงขางดวยหางตา ยามถายภาพหมูถึงไดสิทธิ์อยูใกลๆ ตั๊กแตน ชลดา √

47 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

48 จากท้ังท่ีเจ็บ ขอออกความเห็นเปนหยดน้ําตา ศิริพร อําไพพงษ √

49 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง พี สะเดิด √

50 ขอสิทธิ์แครองไห ชาตินี้เกิดมา เหมือนเทวดาไมรัก ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258107 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

4 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

5 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

6 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

7 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

8 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

11 กรุณาฟงใหจบ มเีวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

12 เหตุผลท่ีฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

13 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

14 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

15 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

17 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

18 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

19 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

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

21 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ไมเมือง √

22 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 เหตุผลท่ีทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

24 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา ส่ิงดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

25 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

26 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

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

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

29 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

30 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

31 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

32 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

34 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

35 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 รอทําอยางนั้นกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

37 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

38 จองตักลวงหนา อยากกลับบานจัง เก็บตังคจะไปฝากแม แพรวา พัชรี √

39 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

41 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

42 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

43 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

44 ขออภัยท่ีลืมชา ขออภัยท่ีลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

45 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

46 ลมพัดลมเพ ลมพัดลมเพใจเธอจะเซไปหาใคร ลมพัด จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

Gold ลูกทุงฮิตติดหู TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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47 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ขอจองในใจ ฟาส่ังใหฉัน รักคนท่ีมีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

50 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258106 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

2 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

4 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

5 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

6 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

7 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

8 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทีละมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

9 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สินชัย √

10 บงึด บตาย ยังบตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ √

11 ไปรักกันท่ีอื่น..ไดบ ฮักกันมานานหลายป แตวันนี้นองหลอยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

13 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

14 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

15 ยกซด ตกยามแลง ฟาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

16 กอดแลวบแตง นองโดนพี่กอด โดนพี่กอดเมื่อคืนฟงลํา ศิรพิร อําไพพงษ √

17 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

18 ฝายขาวท่ีผูกแขน ฝายผูกแขนเพียงเสนหนึ่ง แตซาบซึ้ง ตาย อรทัย X

19 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 กันตรึม..ลืมบลง โอ โอ บองเอย เนียงยังบเคยใช ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดดิ √

22 หนาฮานพันธมวน เสียงหัวใจบอกใหลุกออกมาเตน ศิริพร อําไพพงษ √

23 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

24 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

25 เสร็จเขาอีกแลว ความหลอติดลบ แถมคบความจนเปนเพื่อน พี สะเดิด √

26 หนาฮานประจานฮัก อกหักเท่ือนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

27 แฟนอายไปดี แฟนจาอายขอลากอน ฝากคําอวยพร มนตแคน แกนคูน √

28 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

29 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาส่ัง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 โปงลางอีนางเดอ (ล.ดวงตาในดวงใจ)มาแลวเดอพี่นอง ทวงทํานองเพลงบานเฮา ตาย อรทัย √

31 มือพิณขาวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารยแตบมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

32 สาวปมน้ํามัน สาวปมน้ํามัน มอซออยางฉันใครกันจะมารัก ศิริพร อําไพพงษ X

33 กังฟูอีสาน หุนพี่ก็มาดแมนรูไหมเนื้อแนนพี่ดารา ศร สินชัย √

34 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

35 สบตาหนาฮาน พอแตเปดผามานกั้งผูใดนั่งเดอ พี สะเดิด √

36 นางแบบงานบุญ ขอสิทธิ์สวยแคยามบุญขอเปนวัยรุน ตาย อรทัย √

37 ซังตี้จังหนีอาย ฮองไหตามหาแฟน จักวาแฟนขอยหาย มนตแคน แกนคูน X

38 สะระภัญญคอยแฟน หนุมสาวสะระภัญญกอนสุขสันตอยูอีสาน ศิริพร อําไพพงษ X

39 คันแขวแอวลอย คันแขวๆ ผูสาวแอวลอย เบิ่งเพิ่น ศร สินชัย √

40 แบบนี้..แตบแมนคนนี้ เบิดสิทธิ์แลว เบิดสิทธิ์แลว แนวอาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 เฮาเปนเส่ียว เกิดเปนลูกผูชาย น้ําใจตองมาท่ีหนึ่ง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 น้ําตาหลนบนท่ีนอน น้ําตาหลนบนขอบเตียง ตาย อรทัย X

43 เปนจั่งใดละบัดนี้ อยากสิถามใจนองนาง มันเกิดอีหยังขึ้น ไหมไทย ใจตะวัน √

44 รถเข็นถูกหวย หนูตัดสินใจออกจากบานมาอยากเปนดารา ศิริพร อําไพพงษ X

45 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวท่ัวทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

46 หงษทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษทองละออกมา ขาวทิพย ธิดาดิน X

47 เมือเลนสงกรานต ดอกคูนเหลืองบานท่ัวแผนดินบานเฮา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

49 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี พี สะเดิด X

50 สกา..จั๊กกะหนอย อีกจั๊กหนอย อีกจั๊กหนอยรอหนอยนะคะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558070 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 คูชีวิต เธอคือทุกส่ิง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

2 ดอกไมในใจ (ล.กลกิโมโน) เธอเองจะเคยรูไหม ชีวิตท่ีมันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

4 เธอโดนใจ ก็เหมือนมีคนเคยบอกไววาความรักมีเหตุผล แกงสม THE STAR √

5 อยากอยูกับเธอท้ังคืน เท่ียงคืนแลว ฉันเห็นทีตองลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

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

7 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรกัฉัน GETSUNOVA √

8 ผิดท่ีไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป TATTOO COLOUR;เกง Crescendo √

9 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

10 SKY & SEA มองท่ีมุมเดิมเดิม อยูตรงท่ีเดิมเดิม ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) √

11 ทุกส่ิง พรู X

12 หยุดเวลา หมาก ปริญ สุภารัตน X

13 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณติกุล เนตรบุตร(แพรว) √

14 นับดาวดวยกันไหม คืนนี้เธอรูสึกเหมือนกันไหม มันเหงาจน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

THE BEDROOM

Gold อีสาน มันส แซบ มาก ชุดท่ี 2 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 11/17



15 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป INSTINCT √

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

17 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

18 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

19 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

20 ดาว Pause X

21 มีฟา มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตคิดถึง+อยาทําใหฟาผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

22 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

23 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย ศรัญ แอนนิ่ง √

24 ฉันยังอยู ส่ิงตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูท่ีไหน TATTOO COLOUR;ปอป ปองกลู √

25 ไมรักคนอื่น (ล.หักเหลี่ยมตะวัน) ETC X

26 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

27 AROMA ทุกครั้งเวลาท่ีไมมีใคร ไดแตนอนมอง บี พีระพัฒน เถรวอง √

28 อยากใหรูวาคิดถึง(ล.ครีบนี้หัวใจมีเธอ)ไมรูวาเธอไปอยูไหน คิดถึงจับใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

29 ตอใหนับดาวจนหมดฟา (ละครดุจดาวดถึิงเธอนั้นเปนใคร จากไหนก็คงไมสําคัญ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

30 เกลียดพระจันทร (ละครเสือ) เกลียดแสงดวงจันทร ท่ีมันสองมา นัท ณรรลฌา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258113 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

2 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มตน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

3 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร ฐิติ เวชบลุ (เอ็กซ) √

4 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ท่ีเธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

6 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

8 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับส่ิงท่ีเรานั้นเปนอยู DA endorphine √

9 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว ปาลมมี่ √

11 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนท่ี POTATO √

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

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

14 ลืม ส่ิงท่ีใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาท่ีเรา แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย(แ √

15 รมคันเดียว มองทองฟา มันก็มีเฆมฝน ตองมีใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 คนท่ีแสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผ)ี;คิว สุวีระ บุญรอด √

17 คิดถึง(เหมือนกัน) ท่ีฉันไมเคยพูดเลยสักคําวารูสึกเชนไร พั้นช √

18 อากาศ(ไมทําใหรักฉันเปลี่ยน) ฝนอาจเปลี่ยนใหใจเปยกปอน เหงา เตชินท ชยุติ √

19 ลมหายใจเทานั้นท่ีรู (ล.สุภาพบุรุษจุฑาแตกอนแตไร รักเธออยางไร จะนานเทาใด บี พีระพัฒน เถรวอง √

20 อยากใหรู...(คิดถึงเธอขนาดไหน) กอดตัวเองในคืนท่ีลมหนาวมา เพิ่งจะรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

21 เจาชายนิทรา เพราะอะไร ยังไมเขาใจวาเหตุใด ETC √

22 รักทุกฤดู นับแตวันท่ีเจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

23 ฟาฝนกับคนท่ีเขาใจ ฉันรูดีท่ีเธอเศราใจ ฉันก็ใกลเคียงเธอ ธีรภัค มณโีชติ √

24 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

25 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย ศรัญ แอนนิ่ง √

26 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทน แตเหมือนขางใน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

28 อยากมีใครสักคนใหกอด ฟามืดลงแลวตองอยูบานเพียงคนเดียว หนึ่งธิดา โสภณ (หนนูา) √

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

30 รม คิดถึงเมื่อวันกอน วันท่ีเราตางมี ลุลา √

31 กอดตัวเอง รักเธอ รักเธอ ก็ยังหายใจเปนเธอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

32 Falling ไมเคยมีใคร ท่ีทําใหใจฉันเตนรัว คณิณ พรู √

33 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมก็ยังตองเดินตากฝนคนเดียว Basketband √

34 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

35 วันฝนตก ฟาครึ้มลมโหมกระหน่ํา หยาดน้ําฝนพรํา ไบรโอนี่ √

36 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

37 ฤดูฝนเปนใจ ในคืนท่ีสายฝนพร่ํา มีแตเธอเทานั้น Playground √

38 ฤดูท่ีไมเคยเปลี่ยน เคยเปยกปอนกี่ฝนมาดวยกัน เคยกอดกัน Sniper √

39 ไมเกี่ยวกับฝน ฝนตกลงมาตั้งแตเชา ฉันอยูเหงาๆ กะลา √

40 ฝนใจราย ไดแตรอ ไดแตคอย ไมใชคนใจนอย แบงค ปวริศร มงคลพิสิฐ √

41 ฝนพรํา จําขึ้นใจ (ล.ในมานเมฆ) ในวันท่ีฝนพรํา จําไดขึ้นใจ ไมเคยจะ กบ TAXI √

42 ความหวังเล็กเล็ก เวลาท่ีเราไดคุยกัน เวลาท่ีฉันไดอยู เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

43 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ท่ีเกิดจากวันท่ีเคาท้ิง ธนชัย อุชชิน √

44 ผูชายในสายฝน เคยเปนบางไหม เหมือนวาใจจะหาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

45 ฉันยังเปนคนรักของเธอทุกวัน เธอเทานั้นท่ีฉันหวงกวาใครท้ังนั้น แหลม √

46 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

47 แทนใจ ทองฟาชางวางเปลาและเงียบเหงา ที Jetset'er √

48 ผาหมของหัวใจ (ละครหลานสาวนายพอยากถามสักครั้งวาเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

49 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนท่ีเธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

50 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี 25 Hours √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258105 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/06/2558 1 มนตรักเรียกหา ความรักเรียกหาเหมือนมนตตรึงใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 อยากใหเขากอด อยากใหเขากอด สวมสอดซบทรวงเปนสุข อรวี สัจจานนท √

MP3 ลูกกรุงเพชรนํ้าหน่ึง ชุดท่ี 3

MP3 Falling Rain TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 12/17



3 ดวงใจในฝน รําพึงรําพันฝนรัก รักเคยใฝหา ชรินทร นันทนาคร X

4 กังหันสวาท กังหันสวาทหมุนเวียนเปลี่ยนไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

5 พี่ยังรักเธอไมคลาย ถึงอยางไร พี่ยังรักเธอไมคลาย เทห อุเทน พรหมมินทร √

6 ยังจําไดไหม ยังจําไดไหม ถึงใครคนหนึ่ง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

7 พรุงนี้ฉันจะรักเธอจนตาย ฉันเคยพลาดหวังในรักมาครั้งหนึ่ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

8 ไมรักพี่แลวจะรักใคร ไมรักพี่แลวนี่นองจะรักใคร อรวี สัจจานนท √

9 ค่ําแลวในฤดูหนาว พอยางเขาเขตหนาหนาว ชรินทร นันทนาคร X

10 หนาวตัก ทะเลงามเมื่อยามดึกดื่น ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

11 หนาวเนื้อ หนาวเนื้อ หมเนื้อจึงหายหนาว เทห อุเทน พรหมมินทร √

12 บุพเพสันนิวาส เมื่อคิดใหดี โลกนี้ประหลาด ปนัดดา เรืองวุฒิ √

13 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชักพา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 โอยอดรัก โอยอดรักเศรานักจากจร จะผอนรัก ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

15 ตะวันยอแสง ตะวันยอแสงสีแดงคล้ํา คลายกลาวคําอําลา ชรินทร นันทนาคร √

16 คิดถึงเธอทุกลมหายใจ คิดถึงเธออยูทุกลมหายใจ อรวี สัจจานนท √

17 อาลัยรัก ฉันรักเธอรักเธอดวยความไหวหวั่น เทห อุเทน พรหมมินทร √

18 ตัดสวาท ตัดสวาทขาดกันหรือไร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 โคมทองแหงชีวิต เธอเอาดวงใจพี่ไปครองอยู ชรินทร นันทนาคร X

20 ฝากลมวอน เรืองแสงจันทรอันพิไล ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

21 คีรีบูนบิน โบกบินไปแลวหนอคีรีบูน อาดูรส้ินสูญ เทห อุเทน พรหมมินทร √

22 ผิดดวยหรือถาเราจะรักกัน ผิดดวยหรือถาฉันจะรักเขา อรวี สัจจานนท X

23 รักขามขอบฟา ขอบฟาเหนืออาณาใดกั้น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

24 ฝนถึงกันบางนะ ฝนฝากใจใหกันบางนะ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

25 เดือนหงายท่ีปาซาง คืนใดเดือนหงาย คลายมนตตองใจ ชรินทร นันทนาคร √

26 ระฆังใจ ฟงแผวแววหวาน เสียงระฆังดัง อรวี สัจจานนท X

27 ภาษาใจ ยามเมื่อเราเจอกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 ฝากรักไวในเพลง ฝากรักเอาไวในเพลงสักคํา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

29 ฝากเพลงถึงเธอ ฝากเพลงนี้มากับสายลมผาน เทห อุเทน พรหมมินทร √

30 ขวัญใจเจาทุย เจาทุยอยูไหนไดยินไหมใครมากูๆ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

31 เจอะคุณเขาอีกแลว เจอะคุณเขาอีกแลวไมแคลว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 แหวนแลกใจ สงสารตัวเองท่ีปกใจรักเขา สงสารตัวเรา อรวี สัจจานนท X

33 เพราะขอบฟากวาง ปานนี้แกวตานิจจาคอยพี่ ชรินทร นันทนาคร √

34 เพื่อเธอคนเดียว ฉันมีใจเดียวและมีรักเดียว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

35 เปนไปไมได ถาฉันมีสิบหนาอยางทศกัณฐ เทห อุเทน พรหมมินทร √

36 คนจะรักกัน คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

37 กรุงเทพฯ โอ กรุงเทพฯ เทพเศกสวรรค ชรนิทร นันทนาคร √

38 น้ําตาหรือจะแกปญหาใจ อนิจจาเขามาพรากจาก อรวี สัจจานนท X

39 หยาดน้ําฝนหยดน้ําตา หยาดน้ําจากตานางฟาท่ีตรอมอารมณ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

40 เทานี้ก็ตรม เทานี้ก็ตรมหนักหนา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

41 รอยแผลเกา รอยแผลเกายังเราเตือนใหนอยใจ เทห อุเทน พรหมมินทร X

42 รักวันเติมวัน อยากเติมความรักสักวันละนิด ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 โลกนี้คือละคร โลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกยอน เปรยีบเหมือน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) X

44 ชางเขาเถอะนะหัวใจ ชางเขาเถอะนะหัวใจ อรวี สัจจานนท √

45 ทาฉลอม พี่อยูไกลถึงทาฉลอม เทห อุเทน พรหมมินทร √

46 เสียแรงรักใคร เสียแรงรักใครเสียแรงปกใจจริง ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

47 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไป ชรินทร นันทนาคร √

48 จูบในใจ รักไมสําคัญท่ีจูบ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 เพียงคําเดียว เพียงคําเดียวท่ีปรารถนา อยากฟงใหช่ืน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

50 ไมมีเสียงเรียกจากใจ ไมมีเสียงเรียกจากดวงใจฉัน อรวี สัจจานนท X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558091 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 25/06/2558 1 โสดตอนส่ีสิบ(โสดตอน 40) เสกสรรค ศุขพิมาย X

รหัสปก DVD G1158064 2 แท็กซี่ เสกสรรค ศุขพิมาย X

3 เธอเคยเปนท่ีหนึ่ง เสกสรรค ศุขพิมาย X

4 แมเราตองจากกัน เสกสรรค ศุขพิมาย X

5 ยอดดวงใจ ดวงนอย ของพอ เสกสรรค ศุขพิมาย X

6 อยาถอยแมแตกาวเดียว เสกสรรค ศุขพิมาย X

7 แอด คาราบาว เสกสรรค ศุขพิมาย X

8 ออกจากชีวิตฉันไปเสียที เสกสรรค ศุขพิมาย X

9 อยูตลอดไป เสกสรรค ศุขพิมาย X

10 แมเราตองจากกัน (Acoustic version) เสกสรรค ศุขพิมาย X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558089 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 25/06/2558 1 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1158061 2 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

3 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอท่ีเปน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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

5 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ มิวท อรภัสญาน สุกใส √

7 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันท่ีใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

8 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

9 เบอรโทรคนเหงา เธอไดยินบางไหม เสียงหัวใจของใคร เปาวลี พรพิมล √
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10 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตา ภูศิลป √

11 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

เผยแพร/

เพลงของเรา 1 ทําซํ้า

รหัสปก CD G0558088 1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ √

วันท่ีวาง 25/06/2558 2 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาท่ีเปนยาม ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก DVD G1158060 3 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตาย อรทัย √

5 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย มนตแคน แกนคูน √

6 เบอรโทรขี้ตั๋ว ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

7 สัญญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟงขาว ศร สินชัย √

8 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไมค ภิรมยพร √

9 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

10 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษ √

11 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนนี้เก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

คริสตินา-แอม ทําซํ้า

รหัสปก CD G0558071 1 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

วันท่ีวาง 25/06/2558 2 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

3 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลาร √

4 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

5 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ ใหม เจริญปุระ √

6 แคเสียใจ ไมพอ วันท่ีเธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

7 นาทีท่ียิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน คริสตินา อากีลาร √

8 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

9 โลกแหงความฝน [จุดนัดฝน] เมื่อชีวิตยังรักท่ีจะฝน ใหม เจริญปุระ √

10 ลา บนหนทางท่ีดูเดียวดาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

11 ผิดดวยหรือ [บาปรัก] ฉันไมรู ฉันไมรู วาฉันจะทําอยางไร คริสตินา อากีลาร √

12 ใจเอย แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น มาชา วัฒนพานิช √

13 อุนใจ วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

14 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรท่ีดี ใหม เจริญปุระ √

15 อปุสรรค มันเปนยังไง ไอเรื่องอะไรท่ีมันทําลําบาก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

16 ชวยพูดหนอย อยาคิดเอง วาใครใคร จะเขาใจ มาชา วัฒนพานิช √

17 มีเพียงแตเธอ [รักหลอกๆอยาบอกใคร ถาหากเวลาจะเปนเหมือนดังพูกัน คริสตินา อากีลาร √

18 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258123 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 25/06/2558 1 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น Calories Blah Blah;ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

2 คือรัก บอกไดไหมรักแลวทําไมตองเปนทุกข ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน);ธิติมา ประทุมท √

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

4 Will you marry me ? ช.ยินดีท่ีรูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปบ Potato;ลุลา √

5 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี เป Mild;พิยะดา หาชัยภูมิ √

6 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

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

8 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทัดดา ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

9 คําตอบจากพี่ชาย ไมรูเปนอะไรขางใน อยูอยูใจก็ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรต)ิ;เสกสรรค ปา √

10 เรามีเรา (ละคร 365 วันแหงรัก) แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);สมิทธิ์ อารยะสกุล √

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

12 แคหลับตา (POP VERSION) ฉันไดมีฝน ไดเห็นทุกอยาง ดั่งท่ีใจ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูน √

13 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน น้ําชา ชีรณฐั ยูสานนท;ภพธร สุนทรญาณกจิ √

14 มีเธอ ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ Calories Blah Blah;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ X

15 ไดยินไหมพระจันทร ฉันหลงทางกับกาลเวลา คนหาใคร ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);ศิรศักดิ์ อิทธิพลพา √

16 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Jetset'er;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

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

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

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

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

22 ช่ัวโมงแหงความเหงา (ละครยอดรักนักหากฉันรู ฉันคงจะไมรัก หากความรัก ปนัดดา เรืองวุฒิ;ตุย AF เกียรติกมล ลาทา √

23 เธอรักฉันท่ีตรงไหน (ละครเปลือกเสนหคนบางคนชอบมองแตนอกกาย ช่ืนชมอะไร เจนนิเฟอร คิ้ม;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

24 อยากมีชีวิตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

25 ชัดเจน ปดตา แตยังคงไดยิน ปดหูก็ยังไดกลิ่น ติ๊ก ชิโร;นิโคล เทริโอ √

26 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

27 Perhaps Love ญ.จะเมื่อไรก็ไมรู ท่ีในใจดูแปลกไป ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ);ศิรินทิพย หาญประ X

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

29 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ √

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

31 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);Bowling √

32 หากันจนเจอ ส่ิงท่ีฉันหวัง ส่ิงท่ีฉันคอย อาจดูเหมือน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ);เสาวนิตย นวพันธ √

Love Scenesใหม-มาชา-

The Couple Love Songs

เพลงของฉัน เพลงของเธอ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 14/17



33 ความรักจากฉัน ความรักจากไป ตองเสียน้ําตามานาน สุนิตา ลีติกุล(โบ);ชวิน จิตรสมบูรณ(จั๊ก) √

34 Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอท่ีรัก)อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย เตช √

35 มีฟา มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตคิดถึง+อยาทําใหฟาผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

36 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา เปนรอยยิ้มท่ี Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

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

38 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ ลุลา;Yong Armchair √

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

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

41 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆช.ทุกๆเชาท่ีตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

42 วันสุข วันจันทร วันแหงการเริ่มตน เธอตอง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);หนึ่งธิดา โสภณ (หนูน √

43 ท่ีรัก ท่ีตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

44 ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได (Possible) วันท่ีฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

45 รักจะกอดเราไว กอนจะมีคําวาเรา อยูมากี่หนาวกี่ฝน กะลา;แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

46 เธอจะอยูในใจของฉันเสมอ (ภ.ทองสุกเหตุผลท่ีเรามารักกัน มีแตเราเทานั้น ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);น้ําชา ชีรณฐั ยูสานน √

47 คนบนฟาตองการใหรัก(ล.ธรณีนี่นี้ใครคเคยรูสึกบางไหม วาใจเราตรงกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิ √

48 ทุกครั้งท่ีคิดถึงเธอ จูบเธอครั้งเดียวจากในความฝน จากนั้น เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;ชินวุฒ อินทรคูสิน √

49 เผลอใจ (ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมรูจริงๆไมเคยคิดมากอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ลุลา √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258122 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 25/06/2558 1 ยกเวนเรื่องเธอ ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

3 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

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

5 เธอโดนใจ ก็เหมือนมีคนเคยบอกไววาความรักมีเหตุผล แกงสม THE STAR √

6 ท่ีตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กับความฝนท่ียังแสนไกล นท พนายางกูร √

7 พอดี จะกลัวอะไรมากมายดูเธอกังวลมากไป โอ ปวีร √

8 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

9 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันนี้เธอเปนอยางไร Season Five √

10 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

11 อาจเปนคนนี้ (ล.เลหนางฟา) ไมเคยแตมองเห็นตัวเอง ไมเคยซึ้ง ดี THE STAR √

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

13 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

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

15 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันท่ีเจอ ทําใหเธอ สิงโต นําโชค √

16 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวท่ีสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

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

19 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรยีม B5 √

20 หนึ่งหัวใจ วันท่ีไมมีใคร ในวันท่ีโลกมันเปลี่ยน โดม THE STAR 8 √

21 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

22 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

23 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

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

25 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

26 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

27 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

28 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

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

30 รูท้ังรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีท่ี DA endorphine √

31 แดคนท่ีมองกันดวยหัวใจ จากวันท่ีฉันไมรูวาฉันเปนใครบนโลกท่ี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

32 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เป Mild;มาเรียม B5 √

33 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

34 ระหวางเราตองขีดเสนไว(ล.หัวใจใกลรุบอกกับคนโนน บอกกับทุกคน วาเปนเพื่อน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

35 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

37 สภาวะไรน้ําหนัก จากนาทีท่ีเธอพูดวาท้ิง แตความจริง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

38 ใครจะยอม(ล.กุหลาบเลนไฟ) หัวใจ..มอบเอาไวใหเธอคนเดียว มาเรียม B5 √

39 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

40 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

41 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณท่ีเธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

42 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษ ใจบํารุง √

43 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

44 ไมใกลไมไกล (ล.มนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

45 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

46 ส่ิงท่ีตามหา ติดอยูในชีวิตท่ีชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

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

48 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

49 Miss you อยูใกลกันขนาดนี้ ยังคิดถึงเธอ ไอซ ศรัณยู √

50 ลอง(Try) ไมเขาใจ โสดมานานแตเธอก็ยังไมเลือก อนุวัฒน สงวนศักดิ์ภักดี (บอย) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558087 ทําซํ้า

ท่ีสุดของ...ชรินทร นันทนาคร

The Greatest Love Songs V.4 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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วันท่ีวาง 25/06/2558 1 เรือนแพ เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา ชรินทร นันทนาคร √

2 ทาฉลอม พี่อยูไกลถึงทาฉลอม ชรินทร นันทนาคร √

3 สาวนครไชยศรี บุญนอมใจพี่ใหมาพบ ไดใกลชิดโภสพสาว ชรินทร นันทนาคร √

4 ทุงรวงทอง ทุงเอยทุงรวงทองเห็นขาวออกรวง ชรินทร นันทนาคร √

5 ครวญ เมื่ออยูริมฝงชล ฉันยลทุกยามเย็น ชรินทร นันทนาคร √

6 ตะวันยอแสง ตะวันยอแสงสีแดงคล้ํา คลายกลาวคําอําลา ชรินทร นันทนาคร √

7 เพราะขอบฟากวาง ปานนี้แกวตานิจจาคอยพี่ ชรินทร นนัทนาคร √

8 ค่ําแลวในฤดูหนาว พอยางเขาเขตหนาหนาว ชรินทร นันทนาคร X

9 เมื่อคืนนี้ เมื่อคืนนี้คนดีของพี่ไมงอน นองยัง ชรินทร นันทนาคร √

10 บางหลวง โอคลองบางหลวงถิ่นนี้พี่ยังแสนหวง ชรินทร นันทนาคร X

11 แสนแสบ อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ ชรินทร นันทนาคร √

12 หยาดรุง หยาดรุงงามราวดวงดาวรุง ชรินทร นันทนาคร √

13 กวานพะเยา โอธารสวรรคกวานพะเยา ชรินทร นันทนาคร √

14 หัวหินส้ินมนตรัก หัวหินเปนถ่ินสัญญา จากไปกลับมาผิดหวัง ชรินทร นันทนาคร X

15 เห็นคุณแลวอดรักไมได ยอดหณิงงามยิ่งคําชม พบคุณแลว ชรินทร นันทนาคร √

16 ในฝน ในฝนฉันเฝาเห็นจันทรา ชรินทร นันทนาคร X

17 ดวงใจในฝน รําพึงรําพันฝนรัก รักเคยใฝหา ชรินทร นันทนาคร X

18 เชียงรายรําลึก ณ ราตรีหนึ่งซึ่งยังฝงใจ เชียงรายฟาแจม ชรินทร นันทนาคร X

19 เดือนหงายท่ีปาซาง คืนใดเดือนหงาย คลายมนตตองใจ ชรินทร นันทนาคร √

20 ปานทิพยเทพี งามเอยแมงามเพียงหยาดฟา งามเสียจน ชรินทร นันทนาคร √

21 เนื้อทองของพี่ เนื้อทองของพี่เจาหนีพี่ไป แรกเจารักพี่ ชรินทร นันทนาคร √

22 ทาสทรมาน ดวงตะวันลับทิวแมกไม ใจพี่ก็หายหายลับ ชรินทร นันทนาคร √

23 เพื่อนอง เพื่อนองพี่ปองหมายพยายาม ชรินทร นันทนาคร √

24 ดอกแกว แกวดอกนี้หอมยวนฤดีพี่อยูทุกวัน ชรินทร นันทนาคร √

25 สายชล สายเอยสายชล ใสเย็น ชรินทร นันทนาคร √

26 แมกลอง สายชลแมกลองเหมือนดังละออง ชรินทร นันทนาคร √

27 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไป ชรินทร นันทนาคร √

28 รักไมมีพรมแดน ยอดรักฉันนี้ยังรักเธอ รักเธออยูเสมอ ชรินทร นันทนาคร √

29 คิดถึง จันทรกระจางฟานภาประดับดวยแสงดาว ชรินทร นันทนาคร X

30 นึกถึง ทุกๆนาที ท่ีพี่นี้อาวรณนึกถึง ชรินทร นันทนาคร √

เผยแพร/

เพลงของเรา 3 ทําซํ้า

รหัสปก CD G0558090 1 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ พี สะเดิด √

วันท่ีวาง 25/06/2558 2 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ แสน (นากา) √

รหัสปก DVD G1158062 3 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ √

4 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

5 อยากพับแผนฟา อยากพับแผนฟาเขามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

6 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน ไมเมือง √

7 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ โกไข √

8 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ เจมส ชินกฤช √

9 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนกเ็หมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง เดวิด อินธี √

10 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว กลวย แสตมป √

11 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู พี สะเดิด √

12 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ แชม แชมรัมย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0558064 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 25/06/2558 1 เทาท่ีรูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาท่ีรูคอืฉันรักเธอ กัน นภัทร √

2 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

3 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณท่ีเธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

4 รูท้ังรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีท่ี DA endorphine √

5 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

6 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนท่ีออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

7 ฉันไมใชหรือใครเปลี่ยนเธอ ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้น เตน นรารักษ ใจบํารุง √

8 ท่ีรัก แคเพียงวินาทีเดียว ถาฉันไดเอยคํารัก ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

9 ประโยคบอกเลิก คําพูดแรงแรง ฟงแลวเจ็บเทาไร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

11 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

12 สมองส่ังใหลืม หัวใจส่ังใหจํา ในสมองมันส่ังใหลืมเธอไป แตหัวใจ SO COOL √

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

14 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

15 ส่ิงท่ีเปนของฉันก็คือของฉัน(ล.ส่ือริษยฉันขอรองไดไหมเธออยาเขามา แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

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

17 รูและเขาใจ ความเปนจริงท่ีใจของฉันนั้นเองก็รับรู Crescendo √

18 อยามารักฉันเลย(ล.สุสานคนเปน) ฉันขอโทษท่ีทําใหเธอเสียใจ เจมส เรืองศักดิ์ √

19 เศษสวนท่ีสมควรตัดท้ิง ชวยคลายเหงาเมื่อเธอตองเหงา ปริยวิศว สุวิทยาวัฒน (กิ๊กกี √

20 ยิ่งรักยิ่งเหงา ยิ่งใกลเธอเทาไหร ทําไมมันยิ่งหาง น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

21 นิทานโลกสวย (After Ever After) สุดทายในท่ีสุด เจาชายและเจาหญิง The Zebras √

22 นาทีท่ีไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ท้ังท้ังเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

23 ใครจะยอม(ล.กุหลาบเลนไฟ) หัวใจ..มอบเอาไวใหเธอคนเดียว มาเรียม B5 √

24 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสียงคําปลอบใจ The Yers √

25 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

26 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

Melody Of Hurt 2

เพลงของฉัน เพลงของเธอ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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27 เสียใจไมยอมเสียเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสักวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

28 รักเธอแคไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดน) รักเธอคนเดียวเทานั้น ไมเคยมีใคร จารุวัฒน เช่ียวอราม (โดม) √

29 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

30 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

31 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

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

33 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

34 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

35 อยาถามหาความรักจากคนหมดใจ ภาษาอะไร อยากหาความหมาย กันกัน ณัฐวัฒน ชัยณรงคโสภณ √

36 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0258115 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 25/06/2558 1 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนท่ีออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

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

3 ส่ิงท่ีเปนของฉันก็คือของฉัน(ล.ส่ือริษยฉันขอรองไดไหมเธออยาเขามา แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

4 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวท่ีคิดถึง ท่ีรักเธอเปนดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

5 อยากบอกรัก (ละครใยกัลยา) วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ภัทรเดช สงวนความดี;เมลดา สุศรี √

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

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

8 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตตียังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

9 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

10 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

12 ท่ีตรงนี้ (ละครเคหาสนดาว) คนหนึ่ง กับความฝนท่ียังแสนไกล นท พนายางกูร √

13 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป MR.TEAM √

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

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

16 รูวาจริงใจก็พอ (ล.หลานสาวนิรนาม) ไมตองไปสืบ วาฉันเปนคนแบบไหน) รัชนก ศรีโลพันธุ √

17 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

18 ยอม (ละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ) ยอม ฉันยอมไปจากเธอแลว ดวยความเต็มใจ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

19 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายปานคิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

20 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

21 ฝน (ละครคุณสามี(กํามะลอ)ท่ีรัก บอย Peacemaker X

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

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

24 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทียร X

25 ขอใชทุกนาทีกับเธอ(ล.แหวนสวาท) มองตาเธอฉันก็เจอคําวารักแมไมพูด ธันวา สุริยจักร √

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

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

28 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ีเกาหลีฯกอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

30 เด็กสรางบาน (ล.เคหาสนดาว) หากวาใครจะสรางบานสักหลังหนึ่ง วง Sunny Parade √

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

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

33 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

34 คําตอบของหัวใจ (ละครรักนี้..หัวใจเราไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

35 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

36 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

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

38 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

39 ผูหญิงโงๆท่ียอมเธองายๆ(ละครเมียแตรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

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

42 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ (ละครเธอกับเขาหยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ CLASH;KAL √

43 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

44 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง KAL √

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

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

47 ส้ินสุดสักที (ละครสวรรคเบี่ยง) เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

48 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหวัใจ นท พนายางกูร √

49 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

50 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

TRACKTop Download 2 ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 17/17


