
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

3 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

4 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

5 รักนี้มีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละป แตละนาทีท่ีมันพนไป
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA 
endorphine;ลุลา

√

6 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

รหัสปก CD G0557043 7 มีเราตลอดไป ส่ิงท่ีเธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน COCKTAIL √

9 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกนิ ท่ีฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

11 ไกล (ละครสามี) พยายามทําตามท่ีใจมันตองการ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

12 พูดอะไรไมไดสักอยาง เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

13 เสนขนาน (POP VERSION) อยูตรงนี้ ยังอยูตรงนี้ ฉันยังไมเคย แกงสม THE STAR √

14 หยุดเหงาไปดวยกนั อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

15 ระวัง...คนกําลังเหงา ยิ้มไดทุกครั้งท่ีเธอ แกลงแหยหยอด บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

16 ส่ิงท่ีตามหา ติดอยูในชีวิตท่ีชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

3 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 อยากกอดผูชายคนนั้นจังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

5 ดอกหญาละเมอ นอง ตองบอกใจยังไงดี วานี่คือฮักหรือบ ตาย อรทัย √

6 เขาไมถึง จับตองไมได คนบางคน แคไดเอยูใกลก็ลืมเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก CD G0557031 7 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตวัเปนตน พี สะเดิด √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 เปนคนท่ีขาดไมได หรือแคมีไวก็ดี ถานาทีนี้ฉันบังเอิญตายไป อยากรูวาเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก DVD G1157021 9 ถาฉันไมใชคนนั้น ขมตาใหนอนใหหลับ กลับคิดถึงเรื่องเรา เปาวลี พรพิมล √

10 จบไมสวย แคฟงเธอไมกี่คํา ก็ทําใหฉันมั่นใจ เดวิด อินธี √

11 บอกตรงๆวารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทัวรไหมฮะ แสน (นากา) √

12 คํานี้กับคนนั้น คํานั้นกับคนนี้ แอบรักเธอ และคิดวาเธอคงรู ตั๊กแตน ชลดา √

13 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

15 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

16 ครั้งหนึ่ง..ท่ีบึงกาฬ ครั้งหนึ่งท่ีบึงโขงหลง อายยังคง ศริิพร อําไพพงษ √

17 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

18 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

19 ขอลองคบคนเจาชู ความจริงแลวหัวใจฉันก็คอนขางกลัว เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

20 อยากหายใจขางๆเธอ นี่หมากหอยคัน หรือมันคนสวยกันแน พี สะเดิด √

21 ฆาใหตายแลวคอยไป ก็เธอวาเธอรักฉัน แตเราเขากันไมได แสน (นากา) √

22 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

23 มาชาก็ได แตขอใหมา มาชาก็ได แตขอใหมา ชวยพาใบหนา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

24 นอยใจดอกเด ถาคิดถึงกัน มาหากันเบิ้งปะไร ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

2 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

3 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

6 อยากเปนคนท่ีเธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกท้ิงใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

รหัสปก CD G0257015 7 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 คืนลับฟา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

9 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

10 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

12 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

13 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √
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14 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

15 เทพีตีสอง เข็มนาฬิกา บอกเวลาตีสอง ไมค ภิรมยพร √

16 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันท่ีดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 โทรมาเฮ็ดหยังกะดอกะเดี้ย ยุงกัดกะตบเอาเองสากอน ไมช็อตวางอยู พี สะเดิด √

18 หากรูลวงหนาวาเจ็บ ใจกลางหัวใจเคยมีเธอเปนกําลังใจ เสถียร ทํามือ √

19 ลูกพออยาทอเดอ นั่งยองยออยูบนตอขางหวัคันนา มนตแคน แกนคูน √

20 คิดถึงสาวน้ําพอง จากเมืองแกนขอน เมื่อตอน ไมค ภิรมยพร √

21 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

22 ยังคอยสูขวัญ สุดโคงทุงนา คือฟาสีหมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

24 ขออภัยท่ีลืมชา ขออภัยท่ีลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

25 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

27 กินขาวกับเงาใจ ขาวแกงรานเกา ท่ีเรานั่งกินครั้งกอน ไมค ภิรมยพร √

28 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

29 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบานนอก ลางสต็อก พ ีสะเดิด √

30 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

31 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

32 ส้ินกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 สมควร มรสุมเศรษฐกิจมืดมิดกระหน่ํา รอยพัน ไมค ภิรมยพร √

34 ไวชีวิตอายไดบ คําวาเฮาฮักกัน ยงัอินอยูในหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

36 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

37 ความหวังดีของคนทีหลัง เมื่อใจเธอชํ้า เขาทําใหเธอเจ็บมา ไมค ภิรมยพร √

38 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

40 เหมือนจะรูมากอน ก็เพราะใจเหงาฉันเปนดั่งนก เสถียร ทํามือ √

41 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

42 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

43 ภูพานสะอื้น ภูพานสูงตระหงานเง้ือมฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

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

46 บานนาขาบลืม จากบานนามาเพื่อการศึกษา พี สะเดิด X

47 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

50 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งท่ียามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

√

2 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

3 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

4 หลับตา (โต) หลับตาเถิดนะ แลวเราก็จะพบกัน นูโว √

5 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

6 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวาเธอดีใจไดพบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

รหัสปก CD G0557027 7 เธออยูท่ีไหน (ละครเสือ) เพิ่งจะรู วาอะไรสําคัญ คนไหนท่ี สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 อาจจะเปนเธอ อาจจะเปนเธอใชไหม เสียงหัวใจ
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

9 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง สหรัถ สังคปรชีา(กอง) √

10 เบาเบา ไดหรือเปลา ตกลงใหเราสองคน จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

11 ไมยากเลย บอกหนอยอีกนานไหมกวาจะพบคน จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

12 ทําดีไดดี หากเราคิดอะไร ซักอยาง
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

13 กวาจะรวมใจ มองดูเมฆฝนมา คิดเปนเรื่องราว
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

14 สดุดี สุดแผนดิน และน้ําท่ีกวางใหญ
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

15 เติมใจใหกัน ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) X

16 รักดวยน้ําตา ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือส่ิงใด
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

17 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

18 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

19 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

20 สิบส่ี กุมภาฯ สิบเจ็ดธันวาฯ สาวนอยคนหนึ่งเสียใจ
จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา
(กอง)

√

21 ยกโทษใหฉัน หนักใจเสมอท่ีเธอและฉันนับวัน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

22 ความในใจ [ละครหนี้รัก] โกรธใชไหม ท่ีฉันผิดคําสัญญา สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

23 หนึ่งนาที ทุกนาทีท่ียืนผูเดียว ฉันใจลอยออกไป สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

24 ความรักเขามาเมื่อไหร ก็อยูตัวคนเดียว อยูเปนโสดมาตั้งนาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

25 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

26 สบตา (Acoustic) ใจคอจะทําใหงอรอจนเมื่อไร จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) X

27 รักหลอก ๆ หลอกใครสักคนหนึ่ง อาจจะดูเหมือนวางาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

28 สักวันคงเจอ คนท่ีเคยบอกกันยืนยันวารัก จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

Forever Love Hits by JOE+KONG
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เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสุขมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0557034 7 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1157023 9 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

13 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ยางลบหัวใจช่ือเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 สาวเย็บผา ชึกชัก ชึกชัก นั่งเย็บจักรอยูในโรงงาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ท่ียัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ท้ิงรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวชํ้า รักมันทําลาย Y NOT 7 √

2 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

3 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

4 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

5 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

6 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป ส่ิงท่ีเหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

รหัสปก CD G0557036 7 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

9 ใจละลาย..แลวเพื่อน ตอใหเปนเทวดา ก็ไมมีทางหามใจ U.H.T. √

10 เคยบอกวารักกัน เธอไมเขาใจกับความหวงใยท่ีใหเธอ LOSO √

11 รองไหทําไม ไมรูเธอรองไหทําไม ไมมีใครตายซะหนอย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 เธอปนใจ หัวใจสลายเม่ือเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

13 ฝากความยินดี อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง คริสตินา อากีลาร √

14 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

15 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

16 เห็นน้ําตาฉันไหม ถามวาฉันเปนไง ฉันไมเห็นตองตอบ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

17 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟา สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

18 ความลับ ฉันไมรู เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลา เบาวเดนท √

19 รูแกใจ ดูเปนคนออนแอเกินไปใชไหม ขอโทษนะ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

20 ไมรักไมเปนไร ไมรักไมเปนไร หากวาเธอไมเสียดาย กวาง(กมลชนก โกมลฐิติ) √

21 ขอเพียงท่ีพักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

22 หากฉันรู เมื่อตอนท่ีจาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

23 กลับไปไมเหมือนเดิม ท่ีจริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

24 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา ทาทา ยัง √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

2 ยาหมอส่ัง โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

3 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

4 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

5 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

6 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0257017 7 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาท่ีเพิ่นเหงา เพิ่นกะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 ฮักสาวตําหมากหุง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูขางถนน พี สะเดิด √

10 สัจจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อาํไพพงษ X

11 อยาใหแครขางเดียว บคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทหนอหัวใจ ตาย อรทัย √

12 ฮีตสิบสอง โอ..โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ ไหมไทย ใจตะวัน √

13 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

14 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมนหมองคือบักทองตองถองเหลา ตนคูน อนันตา X

15 เหลากลมสุดทาย เพื่อนเอยกินเหลาเมาบเส่ียว มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

16 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √
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17 เบ็ดกบ อยูอีสาน บ อึดแนวกิน พอฝนตกริน พี สะเดิด √

18 มนตรักผักกะแยง โออดีตยังติดตรึงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

19 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

20 มือพิณขาวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารยแตบมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

21 มักผูชายพายเรือ บึ้ดจ้ําบึ้ด เอา บึ้ดจ้ําบึ้ด (ซ้ํา) สมภาร อัมพรพงษ √

22 กินขาวนํากันเดออาย หนอไมวยัรุนตัดอุนๆ จากกอขางสระ ศิริพร อําไพพงษ √

23 เทพธิดาปลารา สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

24 โปงลางอีนางเดอ มาแลวเดอพี่นอง ทวงทํานองเพลงบานเฮา ตาย อรทัย √

25 ลําเพลินเชิญยิ้ม ละพอแตเปดผาฟาวเห็นอายบาวมายืนซอ ศิริพร อําไพพงษ X

26 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

27 กับแก ไดยินเสียงกับแก ยานแทๆนอผูสาว พี สะเดิด √

28 จั๊กสิฮองเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตบางคนก็ ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

31 อยากลืมผูหญิงคนนั้น อยากลืมอยากลืม ผูหญิงคนนั้นตั๋วเปน มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

32 ปาผัว คนอิหยัง มาเปนตาซัง กะดอ รูป บ หลอ สมภาร อมัพรพงษ √

33 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

34 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทีละมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

35 อยากมีบอดี้กอด ละอยากเห็นเด..ละอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ √

36 Stand by ท่ีอายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูท่ีตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

37 ไปรักกันท่ีอื่น..ไดบ ฮักกันมานานหลายป แตวันนี้นองหลอยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 คิดฮอดอายสายไปบ บมีอายหัวใจจึงสงขาว ถูกความเหงา ตาย อรทัย √

39 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

40 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

41 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาช่ัวโมงนาที มนตแคน แกนคูน √

42 หมานแฟนเขา หัวใจหลนใหกับคนมีแฟน พอคนแมนแต ศิริพร อําไพพงษ √

43 เซิ้งคอยสาว มีแรงฮึด แตอายอึดแรงใจ บาวบานไกล มนตแคน แกนคูน √

44 อยากมีเส้ือกันเหงา ตองหลบสายตาลมหนาว ผูสาวพลัดถ่ิน ตาย อรทัย √

45 หนอนเฝาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พี สะเดิด √

46 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

47 ศิลปนรอเชิญ อยากจะรับงานจางแตเพลงดังก็ยังบมี ศิริพร อําไพพงษ √

48 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องช่ัวคราว สาวนกัเรียน ม.ตน ตาย อรทัย √

49 บานเฮาแมนบ เฮ็ดงานหนัก เปนตาฮักแทนอน้ําใจ มนตแคน แกนคูน √

50 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังท้ังท่ียังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหวัใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

3 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

4 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

5 ก็คิดเหมือนพี่ละมั้ง ดึกๆอะพี่จะคึกไปไหน มารับนองไป ตั๊กแตน ชลดา √

6 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก CD G0557041 7 อะไร ยังไง ทําไมเพราะวาใคร โอะ..โอ..อะไร อะไร อะไร และอะไร เปาวลี พรพิมล √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

รหัสปก DVD G1157026 9 X(กากบาท)ไวเลย เพิ่นบคอยโทรถามเพ่ินบตามไปท่ัว ศิริพร อําไพพงษ √

10 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชิไช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

11 สุวรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเท่ียวท่ีเชียงคาน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

12 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

13 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

14 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาท่ีเพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

15 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

16 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

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

3 มนุษยลองหน อยูท่ีไหนละความรัก อยูท่ีไหนละคํา Yes'sir Days √

4 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องท่ีผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

5 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

6 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

รหัสปก CD G0557038 7 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันท่ีสองเราไกลหาง Retrospect √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 เจ็บทุกลมหายใจ เนิ่นนานท่ีสองเราแยกทาง ผานวันท่ี Sweet Mullet √

รหัสปก DVD G1157024 9 หยุดเลนอะไรแบบนี้สักที ฉันยอมแลว ยอมใหเธออีก แตก็เสียใจ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

10 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจท่ีเธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

11 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

12 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

13 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

14 รักเธอคนเดียวเทานั้น เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี Yes'sir Days √

15 นาทีท่ีไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ท้ังท้ังเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

16 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

17 ขอตายในออมกอดเธอ อยาปลอยมือฉัน ไดโปรดอยาไปรักใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

ROCK NOW 5
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18 ฝนพรํา จําขึ้นใจ (ล.ในมานเมฆ) ในวันท่ีฝนพรํา จําไดขึ้นใจ ไมเคยจะ กบ TAXI √

19 ขอความสุดทาย เปดกลองใบเดิมเมื่อเวลาเลยไป PETER CORP DYRENDAL √

20 ท้ังท้ังท่ีรู คนโนน คนนี้ก็เตือน คง Crescendo √

21 ในวันท่ีไกลจุดหมาย คงจะไกลถาไมมีใคร ทําใหการเดินทาง NO MORE TEAR √

22 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทิตยลวงหลอกจันทรา ในความฝน PARADOX √

23 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ท่ีคอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ดอกไมใหคุณ ขอมอบดอกไมในสวนนี้เพื่อมวลประชา สุรชัย จันทิมาธร √

2 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

3 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ พงษสิทธิ์ คําภีร √

4 เยยฟาทาดิน ฟาหัวเราะเยาะขาชะตา สุรชัย จันทิมาธร X

5 คนจนรุนใหม ยอมทุกขยอมทน ยอมใหคนเขาหมิ่น พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

6 คนตีเหลก็ สูบไฟใหแรงเรายกมันขึ้น สุรชัย จันทิมาธร √

รหัสปก CD G0257020 7 มาตามสัญญา มาตามสัญญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษสิทธิ์ คําภีร √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

9 โลกวันนี้ (สปน) โลกวันนี้มีเพียงคนเดียว สุรชัย จันทิมาธร √

10 โรงเรียนของหนู สายลมหนาวพัดโบกโบย พลิ้วดูแลวสวยใสใส พงษสิทธิ์ คําภีร √

11 คิดถึงบาน จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจาเอย พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

12 เพื่อน ผานคนืวัน เนิ่นนาน อดีต ธนิสร ศรีกลิ่นดี;สุรชัย จันทิมาธร √

13 สันติภาพ บานเมืองมีความเปนมา สุรชัย จันทิมาธร √

14 ไถเธอคืนมา ผานไปสองป ท่ีเธอมาหายจาก พงษสิทธิ์ คําภีร √

15 ฮิโรชิมา ควันลอยฟาแดงแสงจา ฝนดํา สุรชัย จันทิมาธร √

16 โยโกฮามา จดหมายตีตราจาหนาวา มาจากแดนไกล พงษสิทธิ์ คําภีร √

17 เขาใหญ กวาจะเปนตนไมยืนตน สูงหยัด พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

18 เหงา เคยเหงากันบางไหม เคยรูอยูใชไหม พงษสิทธิ์ คําภีร √

19 แสงดาวแหงศรัทธา พรางพรายแสงดวงดาวนอยสกาว สุรชัย จันทิมาธร X

20 แม น้ําคางยังหยดไหล น้ํา พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

21 ตรงเสนขอบฟา ตรงเสนขอบฟารุงเรือง เมืองท่ีเรา พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

22 อยูคนเดียว อยูคนเดียวโดดโดด ไมโลดไมโผน พงษสิทธิ์ คําภีร √

23 ฉันเปนดอกไม ฉันเปนดอกไมเกิดในปาดงดอน สุรชัย จันทิมาธร √

24 คาราวาน แสงแดดสอง ยามเชาในพนา สุรชัย จันทิมาธร √

25 สุดใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษสิทธิ์ คําภีร √

26 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

27 หนุมพเนจร บนถนนหนทางซุปเปอรไฮเวย หนุมพเนจร สุรชัย จันทิมาธร √

28 ดาวนสาว ไอไขนุยเปนหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

29 สมชาย ดี สมชายใหเพื่อนไดทุกอยาง พงษสิทธิ์ คําภีร √

30 จําปาตีนโต เขาตื่นขึ้นมา แกะขี้ตา สุรชัย จันทิมาธร √

31 ออนซอน บานเราเขาลือกันท่ัววาเจามั่วชายหลายหน พงษสิทธิ์ คําภีร √

32 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

33 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทุกวัน พงษสิทธิ์ คําภีร √

34 พี่ชาย เจาชํ้าชํ้า ชํ้า ชํ้า เพราะใคร สุรชัย จันทิมาธร X

35 ฝนเปนจริง ผานมามากแลวในเรื่องราวตาง ๆ ธนิสร ศรีกลิ่นดี;สุรชัย จันทิมาธร √

36 ปกหัก เรียนจบมาหลายปจึงไดงานทํา พงษสิทธิ์ คําภีร √

37 ฤๅษี บังเสา อยากขามขอบฟา ไตสายรุงงามกับเธอ พงษสิทธิ์ คําภีร √

38 จากปาเขา ภูเขาสูง สายน้ําไหล สุรชัย จันทิมาธร √

39 ผีโรงเย็น อยูโรงบาลนั้นแสนยากเย็น พงษสิทธิ์ คําภีร √

40 กระเรียนเถ่ือน บินเราสองบิน สูแดนดิน ธนิสร ศรีกลิ่นดี;สุรชัย จันทิมาธร √

41 ขอบฟา ตรงเสนขอบฟารุงเรือง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

42 คนเดนิทาง เดินทางไกลแสนไกล สุรชัย จันทิมาธร √

43 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

44 คิดถึง จะไปก็ไป ไมตองอาลัยนักหรอก พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

45 หนาวน้ําตา ดังเมฆดํา บดฟาบังตะวัน ธนิสร ศรีกลิ่นดี;สุรชัย จันทิมาธร X

46 ถึงเพื่อน ในโลกแหงความฝน และวันท่ีเปนจริง พงษสิทธิ์ คําภีร √

47 เหง่ือคนแรงควาย พลิกผืนดินขึ้นมา เหมอมองฟาเบื้องบนสีดํา ธนิสร ศรีกลิ่นดี;สุรชัย จันทิมาธร √

48 แคนั้น บางคราวก็อยากจะฝน บางทีก็อยากจะรู พงษสิทธิ์ คําภีร √

49 คนกับหมา ชีวิตฉันมีแตหมาพาไป พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

50 เสือตัวท่ี 11 เพราะมีหัวใจไมแข็งไมออน พอสาว พงษสิทธิ์ คําภีร √

MP3 ชุด 3 ตํานาน...ดนตรีเพ่ือชีวิต

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 5



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยากไดยินวารักกัน ส่ิงท่ีฉันไมรู ส่ิงท่ีฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

3
รักเธอมากกวา Acoustic Version 
(รักในรอ

ตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

4 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

5 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

6 กวีบทเกา แตกอนทุกครั้งทีไร ไดอานไดเห็น นูโว √

รหัสปก CD G0257019 7 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

วันท่ีวาง 13/3/2557 8 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

9 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √
10 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ วาย แซด √
11 คนท่ีรูใจ ใครจะมองเธอวาไง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √
12 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √
13 กาลครั้งหนึ่ง...ความรัก ฉันไมคิดวาฉันวาฉันจะรูวาคนเรานี้ สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √
14 เปรี้ยวใจ สุดท่ีรักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √
15 ลองคิดดู ใยจะมาเพียรถาม วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √
16 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √
17 หลับตา คืนนี้เธอจงนอนดวยใจเปนสุข ชรัส เฟองอารมย √
18 จากเพื่อนคนหนึ่ง เพราะวาฉันบังเอิญไดรู นัท มีเรีย √
19 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √
20 คิดไมถึง กวาจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √
21 ขอเปนเพื่อนท่ีดี บอกตามตรงฉันเองยังเสียใจ บิลลี่ โอแกน √
22 อยากใหเธออยูตรงนี้ ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √
23 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √
24 รูไหมทําไม ถึงเวลา ท่ีควรจะรู ท่ีเธอควรจะรู มาลีวัลย เจมีนา √
25 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาท่ีฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √
26 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √
27 รักลนใจ คืนนี้ใจฉันวาวุน เฝาแตเห็นหนาคุณ ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X
28 หวงใย วันนั้น วันท่ีสับสน เราสูเราทน พลพล √
29 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √
30 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ท่ีฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √
31 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ทาทา ยัง √
32 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน DOUBLE YOU √
33 ฉันโตะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวารักเธอ จะเชาจะสาย ไท ธนาวุฒิ √
34 ไอหนุมผมยาว กอนเคยอยูเคียงเพียงจันทร สุรชัย สมบัติเจริญ;วงมิตรสัมพันธ √
35 อารมณดี อารมณดีเพราะมีความสุข สามารถ พยัคฆอรุณ √
36 โปรดจงตัดสินใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก ทูน หิรัญทรัพย √
37 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล √
38 โปรดฟงฉัน เธอโกรธเคืองหรือไร ผุสชา โทณะวณิก √
39 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกลุ √
40 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √
41 อยามองฉันเปนคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √
42 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยท่ีดูจะเลือนลาง สมประสงค สิงหวนวัฒน √
43 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √
44 100 เหตุผล คนท่ีเคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √
45 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √
46 ฉันยังอยู ส่ิงตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูท่ีไหน อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √
47 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันท่ีเลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √
48 ไมตลก ส่ิงท่ีไดเห็นกันมาอยูทุกวัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √
49 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวท่ีหลงเหลือ FLY √
50 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

3 คนเคยแลวอยูบเปน นี้ละนอเพิ่นวา แนววาใจคนเอย ศร สินชัย √

4 หวงเจาผูสาวเพิ่น หละแมนเมิดหวังใจยังออน ยังอาวรณ มนตแคน แกนคูน √

5 ซูเปอรสตารหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

รหัสปก CD G0557030 7 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

วันท่ีวาง 20/3/2557 8 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1157020 9 ลําเพลินเจริญใจ พอแตเปดผากั้ง อออกมาสองจั่งมองเห็น มนตแคน แกนคูน X

10 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สินชัย √

11 กลับบานกันบ โอยนอ..หลับตาลงเห็นนาขาวเห็นปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

13 คึดฮอดสาวผาปา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สินชัย √

14 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาส่ัง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

16 สงสารสาวแมฮาง ละมาสงสารแมฮาง ผูมีลูกบมีผัว ศร สินชัย X

17 ถามขาวหัวใจ โอละนอ..พี่นองเอย เปนจั่งใดละ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 เอารักมาใหเหมือนพาใจมาเจ็บ อายมีคา เพียงยาทําใจ อือฮื้อเอย... มนตแคน แกนคูน √

MP3GMM GRAMMY 30th 
ANNIVERSARY THE

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หมอลํา 3 บาว ชุดท่ี 2

หนา 6



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คนเดียวเทานั้น เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

2 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

3 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

4 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวติท่ีมันไมมี หลักประกันอะไร
ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;
เจนิส

√

6 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

รหัสปก CD G0557039 7 Event รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี Season Five √

วันท่ีวาง 20/3/2557 8 รออะไร เวลานาทีไมรอใคร สายน้ําไมไหล รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

9 ใหรักมันโตในใจ แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

10 ไมใกลไมไกล เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

11 รักเธอ 24 ช่ัวโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจท่ีเหงา แกงสม THE STAR √

12 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 เกิดมาคูกัน (ละครคูกรรม) เราเกิดมาเปนคูกันหรือไร ตัวฉันถึง บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

14 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

15 รักแทอยูเหนอืกาลเวลา เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

16 ระวัง...คนกําลังเหงา ยิ้มไดทุกครั้งท่ีเธอ แกลงแหยหยอด บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

17 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

18 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

19 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

20 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

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

22 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ อารักษ อมรศุภศิริ (เป) √

23 อยากเปนคนท่ีทําใหเธอรูสึกดี ใกลเธอเทาไหร ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

24 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กนั นภัทร √

25 หนาท่ีของหัวใจ สายตาก็มี หนาท่ีไวมอง เห็นความสวยงาม ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

26 เธอคือดวงใจของฉัน เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

27 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

28 ความรักไมมีท่ีใหคําวากลัว ฉันก็รูวาฉันนั้นเก็บตัวและคิดมากไป INSTINCT √

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

30 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยาเกงแคใน Facebook มาคอยออนไลน เพราะวาใครบางคน นองจูน สิริพร เอี่ยมมงคล √

2 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

3 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

4
รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหม
ใหมากกว

เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

5 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

6 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

รหัสปก CD G0257029 7 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

วันท่ีวาง 20/3/2557 8 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามอื √

9 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

10 อยาตั๋วเด็กนอย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันท่ีไหน ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 เธอจะอดขึ้นสวรรค (แต)เธอจะอดขึ้นสวรรค ถาทําให บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

12 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจมุพล √

14 ตองตามหาหรือวาแครอ ความเหงามันเปนยังง้ีนี่เอง เหมือนกะ เปาวลี พรพิมล √

15 คนต่ําท่ีราบสูง คนราบสูงคือช่ือของขอย เปนเซียงนอย เสถียร ทํามือ √

16 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

17 เราควรเปนแฟนกันไดหรือยัง เปนเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสึก พี สะเดิด √

18 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพฒัน คงนาค √

19 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

20 คนมีผูสาว ตื่นตอนเชาก็มีแฮงไปสูงาน ส่ิงท่ีฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

22 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

23 ไมใชไมรกัแตยังไมอยากเปนแฟน วาเข็ดแลวนะกับเรื่องความรัก เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

24 คิดฮอดอีสาน โอยสิเฮ็ดจังได สิเฮ็ดจังได ตาย อรทัย √

25 ผมไมไดเจาชู ไมไดเจาชู เพียงแตเสียรูคนบอย ไหมไทย ใจตะวัน √

26 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

27 ฮักสามเศรา...เฮาสามคน หลาเอยหยับเขามาใกลๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

28 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

29 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

30 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

31 ขันน้ําตา นอนคอเอียงฟงเสียงขบวนขันหมาก ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

32 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

33 เช่ือวามี(แตยังหาบเจอ) เช่ือ..นะวามีแตยังบเจอ มั่นใจวามี ตาย อรทัย √

34 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

36 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √
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37 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสิเหยียบกัน ศร สินชัย √

38 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

39 สงความคิดถึงมากอดเธอ รูสึกเหงาๆยังไงไมรู เมื่อเธอไมอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

41 โดยสารมากับกําลังใจ ใตตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

42 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

43 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

44 เตรียมนายฮอย จบภาคบังคับจากโรงเรียนประจําตําบล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

46 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ เดวิด อินธี √

47 คดิฮอดอยูเดอ คิดฮอดอยูเดอ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

48 กองดินกองทราย กองเงินกองทอง คนรวยเขาก็จองไวเกิด ไมค ภิรมยพร √

49 กิจกรรมกอนนอน คิดถึงประจํา เปนกิจกรรมกอนนอน แชม แชมรัมย √

50 ตองตามหาหรือวาแครอ ความเหงามันเปนยังง้ีนี่เอง เหมือนกะ เปาวลี พรพิมล √

51 ขาดเจาบขาดใจ ตัด ตัดใจแลว หยุด หยุดตามแลว ศิริพร อําไพพงษ;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

52 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

53 ก็คิดเหมือนพี่ละมั้ง ดึกๆอะพี่จะคึกไปไหน มารับนองไป ตั๊กแตน ชลดา √

54 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

55 ไมใชไมรักแตยังไมอยากเปนแฟน วาเข็ดแลวนะกับเรื่องความรัก เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

56 จั๊กสิฮองเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตบางคนก็ ขาวทิพย ธิดาดนิ √

57 คิดฮอดอีสาน โอยสิเฮ็ดจังได สิเฮ็ดจังได ตาย อรทัย √

58 รักตองแสดงออก เธอคงคิดวาบังเอิญ เรื่องท่ีเรานั้น รัชนก ศรีโลพันธุ √

59 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

60 บอกเมื่อไหรเสียใจเทากัน ถาอยากไปเต็มท่ี บอกกันดีดีก็ได จั๊กจั่น วันวิสา √

61 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

62 อาจขาดใจตาย เธอใชคําวามาทําไม ถามไถเมื่อเจอ เสถียร ทํามือ √

63 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

64 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง รัชนก ศรีโลพันธุ √

65 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

66 ไมช่ืนใจเทาเสียงเธอ โทษฐานท่ีหายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

67 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

68 ฮักสามเศรา...เฮาสามคน หลาเอยหยับเขามาใกลๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

69 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

70 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

71 ตะวันตกท่ีหัวใจ ชีวิตจริงนั้นยิ่งกวาฝนราย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

72 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

73 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

74 เธอคือความหมายของความคิดถึง เคยอยูกับทองฟาท่ีวางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

75 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

76 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

77 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

78 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

79 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

80 อยากโดนเต็มหัวใจ ความรักมันหายไปไหนหมด ไปรับใชคนโสด พี สะเดิด;กลวย แสตมป;แสน (นากา) √

81 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

82 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนชํ้าก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

83 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

84 ตองตามหาหรือวาแครอ ความเหงามันเปนยังง้ีนี่เอง เหมือนกะ เปาวลี พรพิมล √

85 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

86 เธอคือความหมายของความคิดถึง เคยอยูกับทองฟาท่ีวางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

87 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

88 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

89 ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

90 ก็คิดเหมือนพี่ละมั้ง ดึกๆอะพี่จะคึกไปไหน มารับนองไป ตั๊กแตน ชลดา √

91 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

92 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

93 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

94 กําลังใจท่ีเธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

95 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

96 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

97 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

98 ขอบคุณเธอท่ีใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

99 ทองคําวาทําใจ มือถือก็มีเบอรท่ีเมมไวก็อยู แตรัก ตาย อรทัย √

100 รอสายคนใจดํา (Remix) ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

101 ใจบมักดี ตั้งแตวันท่ีเธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

103 อีก 5 นาทีเลิก เลิกดีไหมนอเลิกเลยดีไหมนอ จบเลย แชม แชมรัมย √

104 1 2 3 4 รักแลวรอหนอย โอะๆๆโอย12โอะๆๆโอย โอะๆๆโอย แพรวา พัชรี √

105 ลมพัดลมเพ ลมพัดลมเพใจเธอจะเซไปหาใคร ลมพัด จักรพันธ ครบุรีธีรโชต ิ(กอท) √

106 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

107 ปลง อยางนี้มันตองปลง ปลง ปลง ไดแตปลง แสน (นากา) √

หนา 8



108 Stand by ท่ีอายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูท่ีตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

109 X(กากบาท)ไวเลย เพิ่นบคอยโทรถามเพ่ินบตามไปท่ัว ศิริพร อําไพพงษ √

110 รถคันนี้ศรีสะเกษ ไมใชสีเหลืองไมใชสีแดง ไมชอบวิ่งแซง
ไผ พงศธร ศรีจันทร;เสถียร ทํามือ;ศร สิน
ชัย

√

111 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

112 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

113 อยากตกเปนแฟนของเธอ เปนหนุมขึ้นมา ก็อยากมีคนรูใจ พี สะเดิด √

114 ชัดหรือไมชัด ชัดหรือวาไมชัด เธอไดยินฉันชัดไมชัด ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

115 อายสวนยางนางสวนออย ช.สาวไรออยมายืนคอยไผนอหรือคอยแฟน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

116 ไมช่ืนใจเทาเสียงเธอ โทษฐานท่ีหายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

117 โปงลางอีนางเดอ มาแลวเดอพี่นอง ทวงทํานองเพลงบานเฮา ตาย อรทัย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

2 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

4 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

5 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

6 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

รหัสปก CD G0557055 7 หัวหนาแกงคสาวเส้ือดํา ยังเทียวทางสายเกา ท่ีมีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

วันท่ีวาง 20/3/2557 8 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

9
ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทํา
ใจของคนถูกท้ิ

เหลือเพียงดอกไม ท่ีมันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

10 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

11 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

12 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

13 ปนขาวจี่ติดหมีแพนดา ปนขาวจี่ติดหมีแพนดา ปนขาวก่ําติด พี สะเดิด √

14 เธอจะอดขึ้นสวรรค (แต)เธอจะอดขึ้นสวรรค ถาทําให บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

15 อยาเกงแคใน Facebook มาคอยออนไลน เพราะวาใครบางคน นองจูน สิริพร เอี่ยมมงคล √

16 คนมีผูสาว ตื่นตอนเชาก็มีแฮงไปสูงาน ส่ิงท่ีฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 คนต่ําท่ีราบสูง คนราบสูงคือช่ือของขอย เปนเซียงนอย เสถียร ทํามือ √

18 อยาตั๋วเด็กนอย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันท่ีไหน ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ เดวิด อินธี √

20 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสิเหยียบกัน ศร สินชัย √

21 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

22 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

3 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับส่ิงท่ีเรานั้นเปนอยู DA endorphine √

4 จุดออนของฉันอยูท่ีหัวใจ รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 อยาเอาความเหงามาลงท่ีฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

6 โปรดจงตัดสินใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก
Calories Blah Blah;คณิตกุล เนตรบุตร
(แพรว)

√

รหัสปก CD G0257031 7 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

วันท่ีวาง 20/3/2557 8 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

รหัสปก DVD G1154196 9 แคคนโทรผิด ไมตองรับสาย ถาเธอไมเหงา อยูกับเขา
เปก ผลิตโชค อายนบุตร;ออฟ ปองศักดิ์ 
รัตนพงษ;ไอซ ศรัณยู

√

10 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

11 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

12 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ท่ีเกิดคําถาม วาตอนนี้ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

13 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

14
ใกลกันยิ่งหวั่นไหว (ละครทาสรัก
ทรนง)

ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

15 สักวนัคงเจอ คนท่ีเคยบอกกันยืนยันวารัก มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

16 เส่ียงเหลือเกิน ฉันเหมือนคนท่ีมีเส้ือใส แตยังไมพอใจ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

17 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

18 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ท่ีคนท่ัวๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

19 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 คนดื้อรั้น เปนอะไรมากไหม ทําไมชอบไปถามไถ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

21 AROMA ทุกครั้งเวลาท่ีไมมีใคร ไดแตนอนมอง บี พีระพัฒน เถรวอง √

22 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนท่ีคูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

23 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชูศรี √

24 เพลงพิเศษ อยูในคืนท่ีพิเศษ อยูกับคนท่ีพิเศษ KATIE PACIFIC √

25 Postcard แมคืนนี้มนัจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

26 ผูชายอยางฉัน ไมใกลเคียงใชไหมอะไรท่ีฉันเปน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ท่ีฉันไดฟง Soul_da √

28 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง พีท The Star √

29 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

30 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ Calories Blah Blah √

31 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย พงศกร ศรีถาพร √

32 Wish จากวันละนอย ท่ีเวลาไดกลายเปน มิ้น สวรรยา แกวมีชัย X

DIVOS & DIVAS

ลูกทุงแดนซสะเดิด 6

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 9



33 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธ √

34 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน KATIE PACIFIC √

35 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

36 ของท่ีเธอไมรัก ของท่ีเธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

37 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง ดนุเชษฐ วิสัยจร √

38 อยาโกรธนาน ฉันรูฉันทําไมดี ฉันรูฉันเองท่ีผิด ที Jetset'er √

39 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

40 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา บอม ยุทธนันท;ลุลา √

41 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี ใหม เจริญปุระ √

42 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

43 เพลงของเธอ ทุกทุกครั้งท่ีไดเห็น ดวงอาทิตยลาขอบฟา ปอง ศรัณย ววิัฒนพัฒนกุล √

44 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

45 กุญแจท่ีหายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

46 กลองความทรงจํา เชาวันอาทิตยไดนอนตื่นสาย พักใจ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

47 ลม เมื่อยามท่ีสายลม พัดโชยผาน KATIE PACIFIC √

48 ความทรงจําของ...คนช่ัวคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

49 ครึ่งหนึ่งของหัวใจ กี่ครั้ง ตองเดินคนเดียวในวันเหงาใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

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

3 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

4 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

5 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

6 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รหัสปก CD G0257018 7 วางๆอยาลืมคิดถึงกัน คนมีเสนหอยางเธออยูไหนก็ไดแฟน ตั๊กแตน ชลดา √

วันท่ีวาง 20/3/2557 8 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

9 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √
10 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √
11 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √
12 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √
13 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝาคิดถึง แสน (นากา) √
14 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √
15 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √
16 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ โกไข √
17 เปนคนแรกท่ีเธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนท่ีแสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √
18 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอท่ีเปน จั๊กจั่น วันวิสา √
19 คนอยูไกลคิดถึงไหมนอ ชะเอิงเออ ชะเอิงเออ เอิ้ง เอย คนอยู แพรวา พัชรี √
20 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไท ธนาวุฒิ √
21 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน ดวงจันทร สุวรรณี √
22 ขอใครใหคิดถึง ถูกความเหงาแนะนาํเสมอ ใหถามเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √
23 เธอคือความหมายของความคิดถึง เคยอยูกับทองฟาท่ีวางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √
24 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู บิว พงคพิพัฒน คงนาค √
25 คนท่ีเธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √
26 ขอโทษท่ีคิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธรีโชติ (กอท) √
27 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √
28 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √
29 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √
30 เกลียดความคิดถึง เวลาท่ีเจอเธอในสายไมชอบสักนิด โกไข √
31 เบื่อคําวาคิดถึงหรือยัง ไมวาใชไหมท่ีพูดวาคิดถึงกัน อยา ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √
32 ความคิดถึงในแจกันใจ จากกันมาตั้งนาน สบายดีหรือเปลา ไมเมือง √
33 ความเศราของเธอมีคนคิดถึง เปนยังไงบาง..เธอท่ีอยูทางโนน เสถียร ทํามือ √
34 คิดถึงคนไกล ดอกบัวตอง คงบานเต็มดอย แคท รัตติกาล √
35 คิดถึงเธอคนเดียว ดอกคูณบานเดือนมีนา หนึ่ง หฤทัย √
36 คิดถึงพี่บาว หมายพี่..อยูแค..ขาดคนดูแล..หัวใจ ดวงจันทร สุวรรณี √
37 คิดถึงไมเตม็ปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รักฟงดูไมเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √
38 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √
39 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √
40 ไดยินแลวจาวาคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไวใชงานเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวสิา √
41 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเปนดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง √
42 คิดถึงเหลือเกิน ไฟลางๆ แสงนีออนท่ีหลากสี แชม แชมรัมย √
43 ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงเขา ตื่นนอนฉันโทรหาเธอ แลวเธอละ ดอน ปาละกุล √
44 คิดถึงรูไหม คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรูหมาย ดวงจันทร สุวรรณี √
45 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √
46 รักบาง คิดถึงบาง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวาใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ √
47 ไดสบตาดีกวานั่งคิดถึง รักกัน..ก็ตองยอมไวใจ มีคนพูดไว.. เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √
48 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √
49 สงความคิดถึงมากอดเธอ รูสึกเหงาๆยังไงไมรู เมื่อเธอไมอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √
50 คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงบาน ไดยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตาย อรทัย √

MP3 Grammy Gold ความคิดถึงกําลัง
เดิน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 10



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ออกมาเตน อีกหนอยก็ฟุบ มัวแตคิดหนัก 5 สาวฝุนตลบ √

2 ใจเตน ใจเตน โอโอะโอด หัวใจเตน 4 สาว √

3 เมดอินลูกทุง หนูเปนลูกทุง ไมยุง กับใคร 4 สาว √

4 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

5 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

6 อยากเปนพระเอก อยากเปนอยากเปนพระเอก ไมมีใครเสก ปเตอร โฟดิฟาย √

รหัสปก CD G0257016 7 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แพรวา พัชรี √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

9 หนูไมยอม หนูไมยอม ๆ ๆ 5 สาวฝุนตลบ √

10 สงรักสงยิ้ม สงดอกไมแลวก็สงยิ้ม เมื่อสงยิ้มบอก 4 สาว √

11 จอดสุดยอด เขาเปนใครมาจากไหนกันหนอ เขามารอ ปเตอร โฟดิฟาย √

12 สอนผมหนอย ผมไดแตเหงา ก็ผมมันไมเอาไหน ไมมี ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

13 ฟนเด็ก ฟนเด็กฟนเด็กมันดี...ฟนเด็กฟนเด็ก สเตฟาน √

14 ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนอยางเธอไมมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

15 อะไรก็ฉัน จะจะจะจา คะคะคะคา..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

16 ซุปไกไมใชซุปตาร เวทีนั้น มันแคซุปไก ไมใชไมใช รัชนก ศรีโลพนัธุ √

17 ถาฉันรวยจะสวยใหดู ถาฉันรวยจะสวยใหดู 4 สาว √

18 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา 5 สาวฝุนตลบ √

19 เอ เอ เอ เอ เอ เอ เจาอยาโยเย แจค ธนพล √

20 คนออกตังคนั่งหัวโตะ คนออกตังค...นั่งอยูหัวโตะ นั่งหัวโตะ ปเตอร โฟดิฟาย √

21 รักก็บอก ไมรักก็บอก ก็เปนคนแบบนี้ ฉันเกิดมาก็เปนอยางนี้ แพรวา พัชรี √

22 พรุงนี้ฉันจะเปนสาว พรุงนี้ฉันจะเปนสาว 5 สาวฝุนตลบ √

23 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

24 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

25 ยักษใหญ ยักษเล็ก ยักษวัดแจงกับยักษวัดโพธิ์ ตัวโตโต ปเตอร โฟดิฟาย √

26 สงกรานต คนเมืองเปนวาปใหม ซูเปอรแซบ √

27 เมือบานเถอะสม ฮอดวันสงกรานต กลับอีสานบาน ซูเปอรแซบ √

28 รําวงสาวบานแต เดือนสามนกกาเหวามันฮอง ซูเปอรแซบ X

29 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน 5 สาวฝุนตลบ √

30 จะโกะ (จับกบ) ฟาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซาราห เปา √

31 ใจเปราะ ใหรอยเต็มรอยก็นอยไปหนอย หัวใจ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

32 หนาจริงหรือหนากาก อยากรูวาหนาจริงหรือวาหนากาก เปาวลี พรพิมล √

33 ขันน้ําตา นอนคอเอียงฟงเสียงขบวนขันหมาก ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

34 สติสตังค ตอนมีสติก็ไมมีสตังค ตอนมีสตังคก็ ปเตอร โฟดิฟาย √

35 อาการนาเปนหวง ไมรอด..อาการนาเปนหวง 4 สาว √

36 ของขึ้น โอย พี่นองเอย...แมนหยั๋งนอ... สเตฟาน √

37 ชัดหรือไมชัด ชัดหรือวาไมชัด เธอไดยินฉันชัดไมชัด ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

38 อยางง้ีมันตองขยี้ อยางง้ีมันตองขยี้ ขยี้ ขยี้ ใหมันหาย เปาวลี พรพิมล √

39 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

40 เธอจะอดขึ้นสวรรค (แต)เธอจะอดขึ้นสวรรค ถาทําให แจค ธนพล √

41 บ อยากขึ้นสวรรค บ อยากขึ้นสวรรค ถาหากบนนั้น 4 สาว √

42 ขอแคแลดู ก็พอรูตัวเองดี ไมมีดวงทางนี้ถึงทําดี รชันก ศรีโลพันธุ √

43 รักนอกเครื่องแบบ พูด ฮัลโหล อุย ยังอยูในชุดทํางานอยูเลย ตั๊กแตน ชลดา √

44 สาวอีเลคโทน นักรองบานนอก บ เคยออกเทป 5 สาวฝุนตลบ √

45 ลอตเตอรี่ ล็อตเตอรี่ ล็อต ล็อตเตอรี่ งวดนี้ ซาราห เปา √

46 หนุมดอยเตา ดอยเตาบานเฮากันดาร ปเตอร โฟดิฟาย √

47 นัดพบหนาอําเภอ ความรัก ความรักเจาขา เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

48 แตวา..เมื่อไหรละ หนังสักเรื่องก็ไมเคยไดดู เห็นพูออยู ตั๊กแตน ชลดา √

49 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย 5 สาวฝุนตลบ √

50 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง 4 สาว √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักท่ีเลือกไมได ฉันเกิดมาแลวก็เหมือนกับคนท้ังหลา อรวี สัจจานนท X

2 กระซิบสวาท ยามนี้เธอนอนหัวใจราวรอน นันทิดา แกวบัวสาย √

3 บุพเพสันนิวาส เมื่อคิดใหดีโลกนี้ประหลาด ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

4 หนึ่งหญิงสองชาย หนึ่งหญิงสองชายไมหมาย อรวี สัจจานนท X

5 คนจะรักกัน คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

6 คนเรารักกันยาก คนเรารักกันยาก รักกันยาก นันทิดา แกวบัวสาย √

รหัสปก CD G0557032 7 แลวเราจะรักกันไดอยางไร แลวเราจะรักกันไดอยางไร อรวี สัจจานนท √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 ชางเขาเถอะนะหัวใจ ชางเขาเถอะนะหัวใจ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

9 รักตองหาม ใยพระพรหมนําฉันใหมา อรวี สัจจานนท X

10 วังน้ําวน วังน้ําวน..วันน้ําวน วังน้ําวนสายชลวนเช่ียว นันทิดา แกวบัวสาย √

11 สนามอารมณ อยาเห็นฉันเปนสนามอารมณ อรวี สัจจานนท √

12 ถาหัวใจฉันมีปก หากดวงใจฉันมีปกบิน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

13 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชักพา นันทิดา แกวบัวสาย √

14 คนึงหา ถึงจะอยูหางกันก็ฝนถึงเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

15 เอาความขมขื่นไปท้ิงแมโขง เอาความขมขื่นไปท้ิงแมโขง อรวี สัจจานนท √

16 ลากอนสําหรับวันนี้ ลากอนสําหรับวนันี้ขอลาทีท้ังท่ีอาลัย นันทิดา แกวบัวสาย √

ลูกกรุงในดวงใจ ชุดท่ี 1 CD+DVD

MP3 GRAMMY GOLD ลูกทุงมันส.ยก
รอง

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 11



เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

3 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

4 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

5 อยาทําอยางนี้กบัคนท่ีเธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

6 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันท่ีดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก CD G0257023 7 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

10 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

11 อยูดีดี ก็มีความรัก มันเกิดอะไร กับใจของฉันนี่ อยูดีๆ ขิม นวพรรณ √

12 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

13 รักนะแมอีหนู จิ๊กโกบานนอก คนไมคอยหลอ เสถียร ทํามอื √

14 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

15 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชท่ีสุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

16 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ท่ีเปยก ตั๊กแตน ชลดา √

17 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

18 ท่ีหนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

19 สามกําสิบ เหลือแคสามกําสิบ แตหากเธอเต็มใจ แสน (นากา) √

20 สมหวังนะจะ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค เปาวลี พรพิมล √

21 อยาตั๋วเด็กนอย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันท่ีไหน ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

23 ความหวงใย...จากพี่ชายคนหนึ่ง ฝากคําถึงคนไกล ท่ีหายไปอยูตรงนั้น เสถียร ทํามือ √

24 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

25 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

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

27 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

28 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวากแ็คมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

29 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันท้ังสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

30 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

31 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

32 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 ความแตกตางระหวางรักของเรา ท้ังหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรน สุรตันติกานต พรรคเจริ √

34 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

35 เบอรขี้ตั๋ว บสนใจอาย ยิ้มใหเฮ็ดหยังนอนาง พิณ ผาแดง √

36 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

37 กลับมารักกันดวน ไมคิดถึงกันหนอยเหรอ เธอ แสน (นากา) √

38 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพนัธุ √

39 เธอคือความหมายของความคิดถึง เคยอยูกับทองฟาท่ีวางเปลา ไมมีเงา เปาวลี พรพิมล √

40 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

41 เหงางายๆ ก็ใจคิดถึง ก็จึงโทรหา คนยังเด็ก ขิม นวพรรณ √

42 เสียใจแตบกลาเสียฮัก เมื่อฮักถูกทรยศเหมือนโดนน้ํากรดรด ศิริพร อําไพพงษ √

43 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

44 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมรูจักคําวาพอ กลวย แสตมป √

46 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

47 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

48 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

50 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเช่ือใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

2 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

3 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

4
เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน(Feat.ตั๊กแตน 
ชลดา)

วันท่ีเราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

5 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

6 ระหวางท่ีรอเขา(Feat.ธีร ไชยเดช) คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ท่ีเธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

รหัสปก CD G0557053 7 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน สุพล พัวศริิรักษ (เบล) √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 อยูเพื่อรัก จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

9 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษ ใจบํารุง √

10 อธิบายไมถูกแตรูสึกดี ก็ดีดีอยูทุกครั้งท่ีไดเจอ พั้นช √

11 อยาเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ ไมใชเพราะเขา ท่ีทําใหเราหางเหินกัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

12 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

13 ภูมิแพกรุงเทพ(Feat.ตั๊กแตน ชลดา) โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √

14 รักเธอคนเดียวเทานั้น ost.รักสุดฤทธิ์ เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี Yes'sir Days √

MP3 Grammy Gold จัมโบฮิต 3
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15 มีเราตลอดไป ส่ิงท่ีเธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

16 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

17 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก ตั้ม THE STAR √

18 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

19 กลัวเขาใจผิด รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จติตะปุตตะ (ลูกหวา) √

20 หนาสวย ใจเสีย จุดจบเธอคงจะไปไมสวย ถาหากเธอยัง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

21 คนแรกท่ีรัก คนแรกท่ีรัก ตั้งแตเมื่อลืมตา ไมวา หมู MUZU √

22 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

23 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

24 ไมใกลไมไกล เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ใจส่ังมา(Dance Version) หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

2 14 อีกครั้ง(Dance Version) ครั้งแรกท่ีเราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

3 ซมซาน(Dance Version) เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

4 อยากเห็นหนาคุณ (Dance Version) ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

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

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

รหัสปก CD G0557042 7 จา (Dance Version) เธอจา หันหนามาหนอยไดไหม รูไวบาง เสกสรรค ศุขพิมาย;ขัน ไทเทเนี่ยม √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 อมพระมาพูด(Dance Version) เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุ
ขพิมาย

√

9 พันธทิพย (Dance Version) ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

10 ฝนตกท่ีหนาตาง(Dance Version) วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

11 แมวา(Dance Version) แมวาเธอจะไมเช่ือใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

12 คุณเธอ(Dance Version) มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

13 อะไรก็ยอม(Dance Version) อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

14 เราและนาย(Dance Version) วันคืนท่ีเนิ่นนานท่ีมีเราสองคน LOSO √

15 จักรยานสีแดง(Dance Version) เสนทางท่ีเราจะมุงไป LOSO √

16
I WANNA LOVE YOU(Dance 
Version)

เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

17
ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป)(Dance 
Version)

ส่ิงเดียวท่ีขอรองเธอกอนไป LOSO √

18
คอนฟวส (Confused) ซะ(Dance 
Version)

เปนไงเปนกัน วันนี้ตองตัดสินใจ
ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุ
ขพิมาย

√

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

20 ไมยอมตัดใจ(Dance Version) เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

21 ผูชนะ(Dance Version) หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

22 5 นาที(Dance Version) ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมเหมือนดังท่ี LOSO √

23 เคยรักฉันบางไหม(Dance Version) และแลวก็มาถึงวัน วันท่ีเธอตองไป LOSO √

24 ไมตองหวงฉัน(Dance Version) แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 อยากไดยินวารักกัน ส่ิงท่ีฉันไมรู ส่ิงท่ีฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย นูโว √

3 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

4 ท้ิงรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวชํ้า รักมันทําลาย Y NOT 7 √

5 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

6 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันท่ีสวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

รหัสปก CD G0257032 7 เราและนาย วันคืนท่ีเนิ่นนานท่ีมีเราสองคน LOSO √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

9 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

10 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

11 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

12 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

13 ครั้งนี้คงถูกใจ กอพันครั้ง สรางพันส่ิง นูโว √

14 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

15 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

16 จักรยานสีแดง เสนทางท่ีเราจะมุงไป LOSO √

17 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

18 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

20 แกลง แกลงท้ิงตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

21 บอกอยางง้ันอยางง้ีเลย ฉันมันคนออนไหว นูโว √

22 เคยตายมาแลว ถาหากเธอเห็นฉันเหมือนคนไมแครอะไร Y NOT 7 √

23 ลากอน ส่ิงท่ียาวนาน ยิ่งกวาส่ิงไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

24 บัวชํ้า น้ําขุน เปดฉากอยางเราใจ FLY √

25 ไมจําเปนตองดีท่ีสุด เธอไมตองกังวล ไมแปลกอะไร BLACKHEAD √

26 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

27 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

29 คนขี้อิจฉา ฉันไมรู วามันเกิดอะไรกับฉัน FLY √

ใจส่ังมาแดนซ by SEK LOSO

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY ชุด SEVEN IN 
ROCK
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30 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

31 ผิดท่ีไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

32 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันท่ีเธอตองไป LOSO √

33 ชูรัก (ก็)ฉันมันแคชูรัก เปนท่ีพักใจ Y NOT 7 √

34 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

35 ใจราย จากวันท่ีไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

36 รักใครไมเปน คิดใชไหม วาส่ิงท่ีฉันทํา ดูเหมือนคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

37 ยังไมไปไหน ถึงรักของเราจะจบลง ถึงแมจะเลิกกันไป FLY √

38 ไฟรางราง ไฟรางราง บนถนนเดิมเดิม Y NOT 7 √

39 เจ็บใจ ในความเปนจริงชีวิตคนเราตองกาวไป LOSO √

40 ฉันไมยอม จับมือฉัน จับมือฉันไว บอกฉัน Y NOT 7 √

41 หนาสวยใจเสือ ฉันคิดวาใจมันเคยแข็งแรง มันก็เคยแกรง FLY √

42 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

43 รักคอื ทุมเทจิตใจไป ท้ังหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

44 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

45 คนท่ีฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

46 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

47 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

48 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟงไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

49 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

50 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

2 ไกจา ไกจาไดยินไหมวาเสียงใคร ไท ธนาวุฒิ X

3 ขามันลูกทุง ขามันลูกทุง ขานอนมุงส่ีสาย ไท ธนาวุฒิ √

4 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไท ธนาวุฒิ √

5 รักเกาท่ีบานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป ไท ธนาวุฒิ √

6 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง ไท ธนาวุฒิ X

รหัสปก CD G0257033 7 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา ไท ธนาวุฒิ √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 สองฝงของ สายนทีรินหลั่งจากฟาแบงพสุธาเปนซาย ไท ธนาวุฒิ X
9 ท่ีรักเรารักกันไมได ชาตินี้ท่ีรักเราคงรักกันไมได ไท ธนาวุฒิ √
10 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไท ธนาวุฒิ √
11 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา ไท ธนาวุฒิ √
12 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา ไท ธนาวุฒิ √
13 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน ไท ธนาวุฒิ √
14 ชุมทางเขาชุมทอง จากเธอท่ีชุมทางเขาชุมทอง ไท ธนาวุฒิ √
15 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไท ธนาวุฒิ √
16 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไท ธนาวุฒิ √
17 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาที บอกกับพี่ ไท ธนาวุฒิ √
18 น้ําตาลาไทร มาแลวแกวตาสัญญาใหไว ไท ธนาวุฒิ X
19 ลองใต ลองใตไปตามเสียงเพลง กลอมบรรเลง ไท ธนาวุฒิ √
20 วันสุดทาย แดงเอยโถเอยนองแดงของพี่ ไท ธนาวุฒิ √
21 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไท ธนาวุฒิ √
22 ชมทุง เห เฮ ฮาฮา เสร็จจากงาน ไท ธนาวุฒิ √
23 ลาสาวแมกลอง ส้ินแสงดาวดุเหวาเรารอง ไท ธนาวุฒิ X
24 เสียงขลุยเรียกนาง เสียงขลุยครวญหวนมา ไท ธนาวุฒิ X
25 ลานเทสะเทือน เสียงลมพัดตึงเคลาคลึง ไท ธนาวุฒิ √
26 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให เจาใชไหม ไท ธนาวุฒิ √
27 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ ไท ธนาวุฒิ X
28 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป ไท ธนาวุฒิ X
29 ฉันทนาท่ีรัก ปดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน ไท ธนาวุฒิ √
30 หัวอกพอส่ือ โออกเอยหัวอกพอส่ือ ไท ธนาวุฒิ √
31 สาวสองเมือง ฝากคําขามโขงลอยโคงจีบสาวเวียงจันทร ไท ธนาวุฒิ √
32 คนถูกแยงรัก เคยรักคนสูงศักดินา สวยดั่งหยาดฟา ไท ธนาวุฒิ √
33 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน ไท ธนาวุฒิ √
34 ทหารบกพายรัก เพียงพี่ไดพบสบตานองมาเท่ียว ไท ธนาวุฒิ X
35 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไท ธนาวุฒิ √
36 น้ําลงเดือนยี่ ยางเดือนสิบเอ็ดน้ําเริ่มไหลนอง ไท ธนาวุฒิ X
37 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได ไท ธนาวุฒิ X
38 คนใตไมหวาน คนใตไมหวานกลาวขานเหมือนหวาน ไท ธนาวุฒิ √
39 รักคนช่ือนอย ผมหลงรักคนผูหญิงช่ือนอย ไท ธนาวุฒิ √
40 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา ไท ธนาวุฒิ √
41 จักรยานคนจน คนจนอยางพี่ ไมมีเงินเปนอํานาจ ไท ธนาวุฒิ √
42 ตัวไกลใจเหงา สุริยันจันทราท่ีจากฟายังมีเวลามาเยือน ไท ธนาวุฒิ X
43 ฮักกันบได เธอลูกเส่ียเฮง ฉันเปนเพียง ไท ธนาวุฒิ √
44 รักแลงเดือนหา ยางเขาเดือนหา น้ําทาก็แหงขอดคลอง ไท ธนาวุฒิ X
45 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ไท ธนาวุฒิ √
46 ลารักจากสวนแตง สาวสวนแตงส้ินแรงแนหรือ ไท ธนาวุฒิ X
47 เผลอใจรัก เผลอใจใฝปองจึงหมองหมน ไท ธนาวุฒิ X
48 แตวจา แตวจา เห็นใจเถิดหนาแตวของพี่ ไท ธนาวุฒิ X
49 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง ไท ธนาวุฒิ X
50 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

MP3 Grammy Gold ลูกคอไท ไท ธนา
วุฒิ

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 เลือกแลวคือเธอ (ละครลูกทาส) รูอยูแกใจ เหตุผลมีมากมายใหฟง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

3 เกิดมาเพ่ือรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักท่ีฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

4 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

5 คนเชนนี้ (ละคร สามีตีตรา) กลัวเธอไมอาจจะทน บางคนท่ี เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

6 วันนั้นไมไกล (ละคร ลูกทาส) ก็รูวาไมควรรักกัน เพราะคนอยางฉัน ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

รหัสปก CD G0257036 7 ความจริงท่ีสุดของหัวใจ ถาฉันไมมีหัวใจ ก็คงจะไมตองหามใจ ปยะรัฐ กัลยจาฤก √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 ใหรักเดินทางมาเจอกัน ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

9 เธอคือดวงใจของฉัน เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

10 ไมรักไมเปนไร ไมบอกตรงๆก็พอจะรูและเขาใจ ใจเธอ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

11 ถาหากไมรัก สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อรุัสยา เสปอรปนด √

13 คนบนฟาตองการใหรัก เคยรูสึกบางไหม วาใจเราตรงกัน
ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ลิเดีย ศรัณยรัชต 
วิสุทธิธาดา

√

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

15 ท่ีรัก (ละครเกมรายเกมรัก) ท่ีตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

16 เขาคือเธอใชไหม ฉันคนหาใครสักคนท่ีฉันฝน และใครคนนั้น เดมี่ ฤทธิบุตร (เดมี่) √

17 ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน เคยเปนคนท่ีรักตัวเองอยูเพียงผูเดียว ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

18 ในออมแขน กอดเธอไวในออมแขน คืนนี้แมมัน บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ √

19 ใชฉันหรือเปลา ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

20 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

22 คงจะดีนะ (ล.รักนี้หัวใจมีครีบ) อยูบนโลกกลมๆบางครั้งฉันก็งง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) √

24 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

25 ใจคนใจ (ละครมายาตวัน) มองตากันไมเคยรูใจ คงเปนเพราะ อุงอิ๋ง กรกช เทพสิทธา √

26 ใหรักมันโตในใจ แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

27 รักเธออยูดี รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนท่ีไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

28 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอม็ อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

29 ไมพูดก็เขาใจ ช.ทุกๆเชาท่ีตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

30 เขาท่ีเพิ่งเจอกับเธอท่ีมากอน ถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษ ใจบํารุง √

31 จะใหฉันรักยังไง ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

32 หนึ่งคําท่ีลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

33 หนึ่งคนหนึ่งหัวใจ อยาลังเลอยูเรื่อยไป อยาเรรวน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

34 อยากใหเธอไดยินหัวใจ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

35 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อท่ีตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

36 ใจฉันรกัเธอคนเดียว เหงา เหงาใจไมมีใครรู ชํ้าใจยังไง Bowling √

37 ไมใกลไมไกล เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

38 Love or not อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย
พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย 
เตชะธนะวัฒน

√

39 โปรดไวใจ ทุกๆครั้งท่ีเธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

40 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน
เอก Season 5;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ 
ROSE

√

41 ใหฉันดูแลเธอ กเ็ปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

42 เสนทางแหงความรัก เดินไปตามเสนทางนี้ ทางเดินท่ีฉัน พั้นช √

43 อยากจบชีวิตเจ็บเจ็บ เหนื่อยกับชีวิตท่ีผาน มันชางแสนโหดราย แจคกี้ ชาเคอลีน √

44 คนใหม ไมเคยมีใครท่ีจะคิดเปนหวงฉัน MR.TEAM √

45 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลมมี่ √

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

47 กลัวเขาใจผิด รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

48 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

49 อยากเปนคนนั้น เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

50 เมื่อไหรจะไดพบเธอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลมมี่ √

2 Ooh! เธอ เธออีกแลว ท่ีมารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

3 พื้นท่ีสวนตัว ไมทุกข ไมรอน ไมนอนกลางวัน ปาลมมี่ √

4 SHY BOY เหมือนทุกทีท่ีงงนิดหนอย เหมือนวาเรา ปาลมมี่ √

5 อยูตอไดหรือเปลา เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม ปาลมมี่ √

6 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว ปาลมมี่ √

รหัสปก CD G0557040 7 CRY CRY CRY มองฟา เมฆครึ้มสีหมน รักท่ีรวงหลน ปาลมมี่ √

วนัท่ีวาง 27/3/2557 8 กุญแจท่ีหายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

รหัสปก DVD G1157025 9 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลมมี่ √

10 พูดไมเต็มปาก หยิบดอกไมขึ้นมาดม หยิบเอาการด ปาลมมี่ √

11 ทุงสีดํา มานฝนท่ีโปรยมา เก็บออมเรื่องในตา ปาลมมี่ √

12 เจตนา ตลอดเวลาท่ีผานไป ไมมีวันใดท่ีฉันลืม ปาลมมี่ √

13 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี ปาลมมี่ √

14 หนึ่งนาที หนึ่งนาทีอยูตามลําพัง หนึ่งนาทีไมฟง ปาลมมี่ √

15 Stay อาจมีฝนท่ีหลนมาช่ัวคราว และเมฆขาว ปาลมมี่ √

16 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

MP3 50 Best Of Drama

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

PALMY GREATEST HITS

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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17 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลมมี่ √

18 Rock Star Syndrome โอ Rock Star เดินไปทางไหนตองนาสนใจ ปาลมมี่ √

19 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

20 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

21 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันหนึ่งวันนั้น ปาลมมี่ √

22 BUTTERFLY (Ambient Version) ผีเส้ือตัวหนึ่งไมสวยงามเทาไหร ปาลมมี่ √

23 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว ปาลมมี่ √

24 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานท่ีผานมา ปาลมมี่ √

25 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลมมี่ √

26 ชวยมารับฉันที ชวยมารับฉันที มันไมมีเรี่ยวแรง ปาลมมี่ √

27 CRUSH He remembers feeling something ปาลมมี่ √

28 นิทาน เชานี้แยมาก จะพักสักวัน กับเรื่อง ปาลมมี่ √

29 ทําเปนไมทัก จากกันไปซะตั้งนาน จากกันไปซะตั้งไกล ปาลมมี่ √

30 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

2 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

3 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

4 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

5 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

6 เลือกคาํวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก CD G0557057 7 ขอจองในใจ ฟาส่ังใหฉัน รักคนท่ีมีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1157034 9 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

10 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

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

12 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

13 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ท่ีเปยก ตั๊กแตน ชลดา √

14 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ใหรักเดินทางมาเจอกัน ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

2 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

3 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

4 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

5 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

6 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

รหัสปก CD G0557052 7 รูไหมทําไม ถึงเวลา ท่ีควรจะรู ท่ีเธอควรจะรู ปนัดดา เรืองวุฒิ √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 ขอบใจนะ ขอความท่ีเธอเคยสง อะไรท่ีทําใหฉัน
คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงควิทย เต
ชะธนะวัฒน

√

9 ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได (Possible) วันท่ีฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

10 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

11 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน KATIE PACIFIC √

12 เกบ็คําวารัก(ไวใชท่ีอื่น) แนใจประมาณไหน จะมาบอกวารัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

13 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเปนเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

15 ถาหากไมรัก สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ปาลมมี่ √

17 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

18 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

19 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 ลืม ส่ิงท่ีใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาท่ีเรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 เนื้อคู คนท่ีเปนเนื้อคู นั้นจะดูไดไง จะตอง ลุลา √

22 ตัวจริงไรตัวตน รูฉันรูวาแฟนเกาเธอ แคบังเอิญเจอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

23 คนดื้อรั้น เปนอะไรมากไหม ทําไมชอบไปถามไถ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

24 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน KATIE PACIFIC √

25 เกิดมาแครกักัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

26 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว ปาลมมี่ √

27 ไดโปรด ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

28 อยาเอาความเหงามาลงท่ีฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

29 อยาทําใหฟาผิดหวัง ฟายังมีตา ท่ีฟานําเธอมารวมทาง วง Endorphine √

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

31 ลม เมื่อยามท่ีสายลม พัดโชยผาน KATIE PACIFIC √

32 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

33 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

34 นะนะนะ ไมรูเปนอะไร ตั้งแตเจอกับเธอก็หวั่น ลุลา √

35 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

36 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

รวมฮิตตั๊กแตน ผูหญิงนอกออมแขน 2
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เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 กลัวเขาใจผิด รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

3 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ลุลา X

4 หนึ่งคําท่ีลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

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

6 โอใจเอย (ละครบาดาลใจ) เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

รหัสปก CD G0557037 7 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันท่ีทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลลุา √

วันท่ีวาง 27/3/2557 8 คงจะดีนะ (ล.รักนี้หัวใจมีครีบ) อยูบนโลกกลมๆบางครั้งฉันก็งง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

9 ใครคนหนึ่ง (ละครยอดรักนักสู) ใครคนหนึ่งท่ีแสนดี คนท่ีมีรักจริง ลุลา √

10 Love or not อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย
พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย 
เตชะธนะวัฒน

√

11 สักมุมบนโลกใบนี้ ท่ีเราเคยดีตอกัน ฉันเก็บมันเอาไว ลุลา √

12 การเดินทางท่ีแสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาท่ีเปนอยู ท่ีเรา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

13 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา บอม ยุทธนันท;ลุลา √

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

15 มองไดแตอยาชอบ ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ
ลุลา;เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี;ปองกูล สืบซึ้ง
(ปอป)

√

16 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ เธอไมใชคนท่ีฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

17 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

Love Scenes Love Songs ลุลา-พิจิกา
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