
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รําวงเริงสงกรานต ฟาใหมแลวละนะนอง สงกรานต รวมศิลปน √

2 รําวงดาวพระศุกร มามารํารองเพลงลํานํารายรําเฮฮา รวมศิลปน √

3 รําวงสาวงามตา วันนี้เปนวันเริงราวันสาวงามตาราเริงใจ รวมศิลปน √

4 รําวงสาวบานแต เดือนสามนกกาเหวามันฮอง รวมศิลปน X

5 รําวงเทวีศรีนวล เสียงเพลงคลื้นเครงในอารมณนาช่ืนนาชม รวมศลิปน √

6 สุขกันเถอะเรา สุขกันเถอะเรา เศราไปทําไม รวมศิลปน √

รหัสปก CD G0257048 7 เริงลีลาศ เอาเฮ เหฮา เฉยชาอยูใย หมูชาย √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 เพลินเพลงแมมโบ ญ.ฟงแมมโบ ชะ ชะ ชา หมูหญิง √

9 แซมบาหาคู ฮา เฮฮา ฮาเฮ เฮฮา เฮแซมบา รวมศิลปน √

10 ฟลอรเฟองฟา ครั่นครืนดั่งเพลงสวรรค วิมานคนธรรพ รวมศิลปน √

11 ตลุงสากล โหนงเหนง โหนงแกละ นั้นแหละเสียงเพลง สุเมธ องอาจ √

12 นกเขาไพร ญ.เสียง เสียงใครเรียกอยูท่ีนั่นจูฮูกกู ปนัดดา เรืองวุฒิ;สุเมธ องอาจ √

13 ไพรพิสดาร ช.นองเอยสองเรารักใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สุเมธ องอาจ √

14 พรานลอเนื้อ เจายักคิ้วใหพี่เจายิ้มในที เทห อุเทน พรหมมินทร √

15 คนึงครวญ อยูเดียวเปลี่ยวอกเอย นันทิดา แกวบัวสาย √

16 เย็นลมวาว เย็นเย็นเมื่อเย็นลมวาว สุเมธ องอาจ √

17 ฝนตั้งเคา ยามเมื่อฝนตั้งเคาเหมือนดังเรา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

18 จริงหรือ จริงหรือ ๆ ท่ีเขาลือกันลั่น ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

19 ศรรัก ศรเอยใครใชมาปก ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 แมทูนหัว โอแมเนื้ออุนเจาประคุณแมทูนหัว เทห อุเทน พรหมมินทร √

21 ฝากใจฝน กอนเคยพบหนาช่ืนคราชิดใกล ปนัดดา เรืองวุฒิ √

22 โศกาโศกี โศกา โศกา โศกาเสียจนน้ําตา เทห อุเทน พรหมมินทร √

23 กลิ่นดอกโศก กลิ่นดอกโศกชวนดม ลอยมาตามลม ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

24 คนเรารักกันยาก คนเรารักกันยาก รักกันยาก นันทิดา แกวบัวสาย √

25 ถารักกันลั่นเปรี้ยง ถารักกันลั่นเปรี้ยงเกิดเสียงปงปง สุเมธ องอาจ √

26 ริมฝงน้ํา ริมฝงน้ําพร่ําเพอละเมอครวญ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

27 ทาน้ํา อันความลําเค็ญท่ีเปนทาน้ํา รวมศิลปน √

28 ขางขึ้นเดือนหงาย ขางขึ้นเดือนหงาย เราขี่ควายชมจันทร สุเมธ องอาจ √

29 มองอะไร มองอะไร คนอะไร พอมองไปทําไมยิ้มมา นันทิดา แกวบัวสาย √

30 ทะเลบา นั่งคนเดียวพลัดคู เพออยูริมทะเล เทห อุเทน พรหมมินทร √

31 รําวงชาวทะเล รอนเรไปกลางทะเล เฮ เฮ รวมศิลปน X

32 รําวงลอยเรือ หนุมสาวเลนเรือรองเพลงไมเบื่อลองเรือ รวมศิลปน √

33 รําวงลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ํานองเต็มตลิ่ง รวมศิลปน √

34 รําวง รื่นเริงเถลิงศก วันนี้วันดีปใหมทองฟาแจมใส รวมศิลปน √

35 รําวงปใหม ไชโย ๆ ๆ ฉันรวมไชโยตอนรับปใหม รวมศิลปน √

36 ช่ืนชีวิต ช่ืนชีวิตจิตใจรักคูหทัยเราในอารมณ รวมศิลปน √

37 รักรัญจวน รักรัญจวนหวนอาลัยในรักนั่น ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

38 โอยอดรัก โอยอดรักเศรานักจากจร จะผอนรัก ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

39 น้ําตาลใกลมด น้ําตาลใกลมดใครอดงดได เทห อุเทน พรหมมินทร √

40 หนึ่งนองนางเดียว ยลพักตรชวนพิศนาชิดเชยชม ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) X

41 แสนงอน งอน งอน งอน งอน งอน งอน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

42 ตาอินกะตานา ตาอินกะตานา หาปลาเอามากินกัน อรวี สัจจานนท √

43 ดาวลอมเดือน โอดวงดาวดูแสงนั้นพราวพราง รวมศิลปน √

44 ผูครองฟา ฟางามเมื่อยลชนช่ืนใจ เทห อุเทน พรหมมินทร √

45 พรจุมพิต อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุมพิต ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

46 จักรดาว ดาวทองเรานี้เปนดาวเดน เทห อุเทน พรหมมินทร √

47 จุดใตตําตอ พบพอดีนี่เธอจะไปแหงไหน
ปนัดดา เรืองวุฒิ;สุเมธ องอาจ;เทห อุเทน
 พรหมมินทร

√

48 นางฟาจําแลง โฉมเอยโฉมงามอรามแทแลตลึง ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

49 เมื่อไหรจะใหพบ เมื่อไหรเธอจะเจอฉันได นันทิดา แกวบัวสาย √

50 อาลัยลา ดึกแลวคุณขาหมดเวลาขอลากอน อรวี สัจจานนท √

TRACK

MP3 GRAMMY GOLDสุนทราภรณ
เทศกาลรื่น

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.2557

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

หนา 1



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

2 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

3 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

4 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

5 คนเคยแลวอยูบเปน นี้ละนอเพิ่นวา แนววาใจคนเอย ศร สินชัย √

6 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

รหัสปก CD G0557063 7 อีแตกเท่ียวสุดทาย อีแตกสวนตัวจอดคอยรถทัวรอยู ศร สินชัย √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

รหัสปก DVD G1157037 9 ผูสาวมักเวาผูบาวขี้คุย อายศรๆสิฟาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

10 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ดอกออ ทุงทอง X

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

12 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสิเหยียบกัน ศร สินชัย √

13 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

14 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สินชัย √

15 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

2 หัวใจลอยตัว เหตุใดดวงใจกานดา จึงแกวงไปมา ไมค ภิรมยพร √

3 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

4 ไหมไทยหัวใจเดิม ขอเสียงแนครับ ปรบมือตอนรับแฮงๆ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณท่ีมีน้ําใจ ยังรักอาลัยยังใหบัตร ศิริพร อําไพพงษ √

6 เตรียมใจอภัยนอง เมื่อพบทางตัน อยาดันทุรังเลยนาง ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก CD G0257035 7 น้ําตาหลนบนท่ีนอน น้ําตาหลนบนขอบเตียง ตาย อรทัย X

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 อายรับบได คนท่ีเคยเคียงขาง ฮักแพงกันปานจะกลืน ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ลางรายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ √

10 ลืมพี่เถิดนอง อยูดีกินดี สุขขีจูจี๋กับเขาเถิดนอง ไมค ภิรมยพร √

11 ฝายขาวท่ีผูกแขน ฝายผูกแขนเพียงเสนหนึ่ง แตซาบซึ้ง ตาย อรทัย √

12 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

13 แฟนเกาบเซาหลอ กําลังสิลืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ √

14 ฝากฟาไปลานอง ละฝากหัวใจไปนําฟา ไมค ภิรมยพร √

15 นั่งงอนท่ีโรงงาน อายบอกวาฮัก เปนหยังคือเฮ็ดจั่งซั่น ตาย อรทัย √

16 แมนแฟนอายบนอ แมนๆคนนี้บ แมนคนนี้บนอ แมนๆคนนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

17 มักผัวเขา วันไหนวางๆ แวะมาบางหนอยเปนไง ศิริพร อําไพพงษ X

18 บายศรีคนเศรา แตงพาขวัญบายศรีสาวคนเศรา ไมค ภิรมยพร √

19 นางแบบงานบุญ ขอสิทธิ์สวยแคยามบุญขอเปนวัยรุน ตาย อรทัย √

20 มือพิณขาวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารยแตบมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

21 แมลูกออนขี้เมา โอย..นอ..ละซุมผูเซียนกินเหลา ศิริพร อําไพพงษ X

22 ปลาราคืนถ่ิน ไดฤกษยาม ขาวเหนียวคืนนา ไมค ภิรมยพร √

23 ต.จ.ว.มอหก ก็สวยไดเทานี้ละเนาะ เปนสาว ต.จ.ว. ตาย อรทัย √

24 ร็อคแอนดลาว ร็อคแอนดลาวเขาเมืองบางกอก ไหมไทย ใจตะวัน X

25 คันหลังก็ลาว ดีใจจังคันหลังก็ลาวดีจริงหวาคันหนาก็ลาว ไมค ภิรมยพร √

26 เจาหญิงลําซิ่ง เวทีชีวิตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตาย อรทัย √

27 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

28 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

29 สวัสดีความจน สวัสดี สวัสดีความจน ไมค ภิรมยพร √

30 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทัย √

31 เขาตากรรมกร แคเจอก็เผลอบน นี่เปนคนหรือวาเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

32 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ศิริพร อําไพพงษ X

33 แสนหาฆาพี่ ตกลง พี่คงตกไป ไมค ภิรมยพร √

34 หาแฟนบหมาน ฮักเขาขางเดียวจนเบื่อ บมีแฟนจั๊กเท่ือ ไหมไทย ใจตะวัน √

35 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

36 ผูกฝายเปนอายฮัก หยิบเอาฝายขามมา ศิริพร อําไพพงษ √

37 ชีวิตเลือกบได ..ถาหากชีวิตมีสิทธิใหพี่เลือกตอบ ไมค ภิรมยพร √

38 เปนจั่งใดละบัดนี้ อยากสิถามใจนองนาง มันเกิดอีหยังขึ้น ไหมไทย ใจตะวัน √

39 อักษรบนเส้ือ(เพื่อใครบางคน) บอกตรงๆ บได วาใจแอบชอบใครบางคน ตาย อรทัย √

40 ดาวนรักดาวนรถ แดดฮอน ๆ ขับรถตะลอนหาเงิน ไมค ภิรมยพร √

41 ระวังหนุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสียตัวยังตองมาเสียใจ ศิริพร อําไพพงษ X

42 Star home don (ดาว บานดอน) คนขี่หลังควาย จากเมืองบั้งไฟยโสธร ไหมไทย ใจตะวัน √

43 เติมฮักเติมแฮง ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทัย √

44 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน ศิริพร อําไพพงษ √

45 เลิกไดลืมบได ใหพี่เซามักนองบของเกี่ยว ไมค ภิรมยพร √

46 สาละวัน...อยาลืมสัญญา โอ..โอ..โอ..มาแลวสาวหมอลํามาแลว ตาย อรทัย √

47 ผูกแขนใหแฟนเขา ตองจําใจมาชวยงานแตง เสียใจอยางแฮง ศิริพร อําไพพงษ √

48 สูเพื่อรัก บาพี่มันบมีดาว ไมค ภิรมยพร √

49 ขอพักท่ีตักแม น้ําตาหลั่งเมื่อรักตองพังสลาย ศิริพร อําไพพงษ √

50 มนตเพลงลูกอีสาน ธรณีนี่นี้...ธรณีนี่นี้ บนแผนท่ีประเทศ ไหมไทย ใจตะวัน √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 Grammy Gold ซูเปอรสตาร หมอ
ลํา

ลูกทุงคูฮิต ศร สินชัย-ดอกออ ชุด2

หนา 2



เผยแพร/

ทําซํ้า

1 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

2 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

3 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ทาทา ยัง √

4 รักเธอท่ีสุด (YOU'RE THE ONE) ท้ังชีวิตท่ีเคยผานมาของฉัน กับรักท่ี อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

5 BABY I MISS YOU ทุกทุกครั้งท่ีเราตองไกล รูบางไหม แคทรียา อิงลิช (แคท) √

6 ลม เมื่อลมพัดมาทางหนาตาง หอบความหนาว บัวชมพู ฟอรด √

รหัสปก CD G0257034 7 จะรักใหดีท่ีสุด ฉันไมสัญญาวาเธอจะเปนคนสุดทาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

9 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

10 ฝนกลางวัน ฉันยังคงสงสัย รูสึกอยูไมหาย ไบรโอนี่ √

11 แนใจวารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมใชคนท่ีฉันใฝฝน เธอไมใช อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

12 หวอ อาย หนี่ ในเวลา ท่ีเราไกลกัน CHINA DOLLS √

13 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

14 เสียงเล็กๆ เสียงเล็กๆของฉัน ท่ีดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

15 คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ไมรูเมื่อไหรจะไดเจอ SENORITA √

16 เธออยูไหน มันทุกขใจ มันทรมาน มันลนลาน นันทกานต ฤทธิวงศ √

17 คนไมฉลาด ในบางครั้งฉันถามตัวเองนี่เราเปน PURE √

18 ไมตองหวังดี แควันนี้ เธอมาพูดคําสุดทาย บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

19 อยาปลอยใหเขาเห็นน้ําตา เมื่อเขามีเสนทางของเขา BUDOKAN √

20 ขาวราย เธออยูกับฉัน แตวามันชางดูเย็นชา ไบรโอนี่ √

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

22 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

23 อยากใหฉันยืนอยูขางเธอบางไหม ฉันเห็นเธอสับสน กับบางคนท่ี ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

24 ขอไดไหม ฉันคงไมดีใชไหม ถึงทําใหเธอตองหมางเมิน ทาทา ยัง √

25 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

26 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก ทาทา ยัง √

27 นานแลวนะ นานแลวนะไมไดเจอเธอซักที เอ็กซ วาย แซด √

28 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง
ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตร
บุตร(แพรว);เก็ต แกงค

√

29 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

30 ไดไหม? อยากบอกความรูสึก ท่ีฉันมี อยากบอกเธอ ไบรโอนี่ √

31 เธอคงไมรู อาจจะดูวาเฉยเมย ZA ZA √

32 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

33 เธอหมดใจ หลายครั้งท่ีมองหนาเธอ มันทําใหฉัน นันทกานต ฤทธิวงศ √

34 เพื่อนเทานั้น เพื่อนเทานั้น แคเพื่อนเทานั้น Teen 8 Grade A √

35 คําถามจากเพื่อนเกา ตองกลายเปนแคเพื่อนเกา ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

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

37 คนพิเศษ ดวยใจท่ีลึกซึ้งดวยรักท่ีมีใหฉัน อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

38 คอย ๆ รัก อยากจะเปนคนหนึ่ง ท่ีรักเธอ บี น้ําทิพย จงรัชตวบิูลย √

39 ใหโอกาสไดไหม สบตาฉันหนอย จับมือฉันหนอย บัวชมพู ฟอรด √

40 พี่ชาย..(ท่ีไมแสนดี) เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญิ๋ง √

41 รื้อฟน ส่ิงท่ีเธอวารักกัน กับท่ีเธอพูดมา ANNITA √

42 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย แคทรียา อิงลิช (แคท) √

43 เก็บเอาไวนะ มองนาฬิกา จะใหเวลาหยุดอยางไร SENORITA √

44 ถึงเธอ ฟาท่ีกวางไกล ฉันนั่งมองไป Teen 8 Grade A √

45 อยาซื้อเวลา เราเจ็บกันพอหรือยัง ลองถามตัวเอง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

46 หากฉันรู เมื่อตอนท่ีจาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

47 สวนเกิน ยอมท้ังใจ ยอมทุกอยาง ยอมทุกทาง ญาญาญิ๋ง √

48 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา ไบรโอนี่ √

49 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

50 เงารัก (ละครแรงเงา) ท่ีผานมา ฉันไมแนใจ วาเธอคิดอยางไร นันทกานต ฤทธิวงศ X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

2 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

3 มนุษยลองหน อยูท่ีไหนละความรัก อยูท่ีไหนละคํา Yes'sir Days √

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

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

√

6 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

รหัสปก CD G0557044 7 ความรักไมอนุญาต ไมตั้งใจมาทีหลัง พลั้งไปไมระวังไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 ไมรบัสาย...รองไหอยู ไมเคยเตรียมใจไวกอน ชาชา ริตตา รามณรงค √

รหัสปก DVD G1157027 9 เก็บ ไมรูมันเกิดอะไร ไมรูวาเพราะอะไร เขมรัชต สุนทรนนท (ออง) √

10 คนแปลกหนาคนนี้ พยายามท่ีจะมอง พยายามจะอยูใกลเธอ Playground √

11 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมรูโชคดี หรือเรียกวาโชคราย SO COOL √

12 คิดอะไรอยู (ล.กลรักสตรอวเบอรี่) อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน Lowfat √

XL HITS 11

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําข้ึนตน

MP3 GMM GRAMMY Beautiful Voice

TRACK ชื่อศิลปน

หนา 3



13 ชีวิตนี้ส้ันจะตาย รูวาดีก็ทําเลย หากมันดีก็เอาเลย
กันตชนุตม เกงการคา (กันต);ศุภกานต 
นาคะวิสุทธิ์ (กานต)

√

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

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

16 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

18 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันท่ีเราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

19 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ท่ีรอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 คนท่ีเธอไมควรเผลอใจ (ล.ปกมาร) ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

21 คําวารักของเราตางกัน คงเปนเพราะฉันฝนถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

22 เหนื่อยไหมหัวใจ (Acoustic Version) เธอเปนอยางไรจากวันท่ีสองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

23 ความทรงจําของ...คนช่ัวคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

24 แกเหงาหรือวาเอาจริง หลายครั้งเวลากาํลังเหงาๆ ทุกครั้ง ภัทรปรียา ยืนยาว (ตาตั้น);ชิน ชินวุฒ √

25 อยาโกรธนาน ฉันรูฉันทําไมดี ฉันรูฉันเองท่ีผิด ที Jetset'er √

26 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

27 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

3 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

4 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

5 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน รัชนก ศรีโลพันธุ √

6 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีท่ีมีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

รหัสปก CD G0257024 7 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 รักบาง คิดถึงบาง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวาใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ √

9 รักท่ีเทาไหร รักท่ีเทาไหร เทาไหรในหัวใจเธอ ตาย อรทัย X

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

11 ขอบใจท่ีหาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น รัชนก ศรีโลพันธุ √

12 ผูหนีชํ้า ชํ้าใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทัย √

13 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

14 สาเหตุแทจริง..ท่ีทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

15 ไมมใีครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

16 สงใจมาใกลชิด สงใจท่ีหวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

17 เพลงรอท่ีพุมเรียง หัวใจยังจํา ถอยคํา หนุมเมืองชุมพร รัชนก ศรีโลพันธุ √

18 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

19 สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

20 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

21 ถนนคนฝน เนิ่นนาน ท่ีเราเดินตามฝนจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

22 ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปน ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

23 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

24 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ √

25 บอกแมยาถารักจริง ไชยะนานา ดูถัวะพี่ชายเอย ไชยะนานา ตั๊กแตน ชลดา √

26 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทัย √

27 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

28 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

29 คิดถึงไมเต็มปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รกัฟงดูไมเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

30 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

31 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด ตาย อรทัย √

32 รักเจาเอย (ละครชิงชัง) รักเจาเอยหัวใจเพรียกหา ความรักมาแยง เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

33 สายน้ําไมไหลกลับ คืนก็เลยผาน วันก็เลยผาน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

34 เรื่องชิว ชิว นองบอยากมีปากมีเสียงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

36 วันวางท่ีตั้งใจ บอกแมวาไมวาง แตไปเดินหางตากแอร ตั๊กแตน ชลดา √

37 คิดถึงแม เหมอมองฟาทุกคราตองน้ําตารวง จั๊กจั่น วันวิสา √

38 คิดฮอดจังเลย คืนหนึ่งดวงจันทรตระการแสงจา ตาย อรทัย X

39 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

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

41 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

42 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ ส่ิงเวากัน ตาย อรทัย √

43 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมท่ีฉันเคยทําชาติท่ีผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

44 เหตุผลท่ีฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายนืใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

45 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสินใจยาก เมื่อคนท่ีรักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

46 บั๊ดสะหลบ...อยาจบแคพบหนา โอ เด พี่ชายเอย บุญนองบเคยถูก ตาย อรทัย √

47 ผูชายหลายบาน รักกันใหมๆอะไรอะไรก็ดี หญิงลี ศรีจุมพล √

48 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

49 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

50 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

3 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

4 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรท้ังนั้น เธอตองรูอะไร ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

5 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

6 พูดอีกที ก็ชอบมาก ท่ีเธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

รหัสปก CD G0257026 7 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

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

10 หามท้ิง เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทัน ไอฉันยังไงก็ได อะตอม MIC IDOL √

11 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี
คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทุม
ทิพย(แอน);เก็ต แกงค

√

12 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

13 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูท่ีไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

14 หมวยนี่คะ ตาช่ัวเทอช่ัว ปูยาวหลายอูหลูหวอ CHINA DOLLS √

15 ผีเส้ือราตรี (จะไปกบัแสงสี กับปกท่ีสวยๆ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

16 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

17 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

18 Fire เกิดเปนลูกผูชาย ไมเคยกลัวอาย Buddha Bless √

19 BOUNCE Bounce เขามาทักกันหนอยสิครับ Golf & Mike √

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

21 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

22 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

23 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

24 Look Like Love เธอดึงดูดใจของฉัน ใหมันอยากมองเต็มตา บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

25 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลมมี่ √

26 แฟนจา แฟนจาฉันมาแลวจะ อยูนี่แลวนะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

27 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู คริสตนิา อากีลาร √

28 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

29 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

30 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

31 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

32 ดิ้นกันมั้ยลุง ฉันมันวัยชราหกสิบหาเขา เพชร โอสถานุเคราะห √

33 อกหักไมยักกะตาย เขาคนนั้นมาติดพันรักเธอ เรวัต พุทธินันทน √

34 น้ําพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหนึ่ง ถึงเรามันไมดี สามารถ พยัคฆอรุณ √

35 ยึกยัก ยึกยักเธอนั่นแหละท่ียึกยัก ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

36 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

37 'มนัสจัง วันนั้นท่ีฉันถูกเธอท้ิง สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

38 ไมใช...ไมชอบ! ไมใชไมชอบ ไมใชฉัน ไมเคยรกัใคร นาวิน ตาร √

39 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

40 UHT..นี่แหละเพื่อน ผานการฆาเช้ือบรรจุเอาไวอยูในกลอง U.H.T. √

41 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

42 หัวใจลัดฟา บาย บาย ทองฟา บาย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

43 อยาทํา อยาทํา บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น นทั มีเรีย √

44 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

45 SORRY เธอก็รูวาฉันตองเจ็บเมื่อโดนเธอท้ิง ไบรโอนี่ √

46 รักมากเลย รักมากเลย แบบวา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

47 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

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

49 รออีกนิดนึง ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร คริสตินา อากีลาร √

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

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 แทนความคิดถึง (ละครคุมนางครวญ) ท่ีตรงนี้มีใครเขารอ ปานนี้เธอไปอยู เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

3 ฉันทําเพื่อเธอ [สามีตีตรา] เคยเจ็บกับความรักมามาก หัวใจมนัโดนทําราย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

4 ลา บนหนทางท่ีดูเดียวดาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

5 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

6 แครูวารักกัน [เงา] คงเปนท่ีโชคชะตา คงเปนบนฟาบันดาล เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

รหัสปก CD G0557046 7 ฉันผิดใชไหม (ละครจงกลกิ่งเทียน) หัวใจ..ฉันยังเปนอยางเดิม แมราง เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

วันท่ีวาง 10/4/2557 8 มายคะ อยากขอเวลาใหใจพักผอน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

9 โลกนี้ไมมีดวงตะวัน (ละครทับตะวัน) ตื่นมาแตละวัน กับโลกท่ีเดียวดาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 หนากาก เคยไหมท่ีตองทน กับการปนหนาเอาไว เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

11 ขอบฟาไมมีจริง หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

12 ขอบคุณท่ีหวังดี ก็ขอบคุณท่ีหวังดี ก็ขอบคุณท่ีมี เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

13 ฉันไมอยากฟง เสียใจจนเกินทน กับเธอท่ีลวงกันทุกอยาง เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

คําข้ึนตน

ชื่อศิลปน

LOVE SCENES LOVE SONGS แอม
เสาวลักษณ

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

MP3 GMM GRAMMY 30th 
ANNIVERSARY FOR

หนา 5



14 ฉันรู ฉันรู อาจไมมีคําสัญญา อาจไมมี เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

15 จุดจบสุดทาย (ละครรายริษยา) ไมเคยรูไมรูมากอนสักนิด วารัก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

2 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

3 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

4
ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทํา
ใจของคนถูกท้ิ

เหลือเพียงดอกไม ท่ีมันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

5
รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหม
ใหมากกว

เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

6 อยากกอดผูชายคนนั้นจังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0557051 7 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

วันท่ีวาง 24/4/2557 8 เท้ิงใหญเท้ิงยาว ดาหลา ธัญญาพร X

รหัสปก DVD G1157031 9 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย คัฑลียา มารศรี X

10 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

12 อยานะ..เดี๋ยวยอม หนิม คนึงพิมพ X

13 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนตกิานต พรรคเจริ √

14 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

15 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

16
หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพล
คนลูกทุง

บานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

3 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

4 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

5 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

6 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเช่ือใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

รหัสปก CD G0257028 7 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

วันท่ีวาง 24/4/2557 8 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

9 ไมตองการเห็นบางคน (ท่ีไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย นันทิดา แกวบัวสาย √

10 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล √

11 สงสารกันหนอย ในวันท่ีเธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

12 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสรมิสวัสดิ์ √

13 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาท่ีฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √

14 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

15 ขอโทษท่ีกวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ท่ีเอยท่ีบอก นัท มีเรีย √

16 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

17
ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและ
รักของเรา)

อยาบังคบัใหฉันตองรอ วาเธอเอง KAL √

18 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟา สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

19 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

20 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

21 ถูกอยูแลว ไดฟงคําลา ท่ีเธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

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

23 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

24 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

25 ท้ิงรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวชํ้า รักมันทําลาย Y NOT 7 √

26 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป ส่ิงท่ีเหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

27 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

29 โธเอย..เด็กเด็ก นี่เหรอ ผูชายคนท่ีฉันรูจัก หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

30 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

31 ใจราย ใจราย เธอนะใจรายรูไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

32 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

33 เห็นน้ําตาฉันไหม ถามวาฉันเปนไง ฉันไมเห็นตองตอบ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

34 เกินเสียใจ เบื่อคําสัญญาท่ีเธอ ไมเคยจดจําไว ทราย เจริญปุระ √

35 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง
ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);คณิตกุล เนตร
บุตร(แพรว);เก็ต แกงค

√

36
ไมอยากไดยิน (ACOUSTIC 
VERSION)

คําวารัก คํานั้น ใหฉันทนอยู CROCODILE JUNIOR √

37 กลับไปไมเหมอืนเดิม ท่ีจริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

38 ขอรอง ฉันไมมีอะไรตอรอง เพียงจะรอง ใหม เจริญปุระ √

39 เจ็บ (ไมรอง) ไมรองไมรอง ไมตองมีเลยน้ําตา นภัส จิวะกิดาการ(ฝน) √

40 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

41 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

42 ไมรักกันเลยใชไหม วันและคืนท่ีเราคุนเคย กี่วันกี่ป เคน √

43 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

44 เธอหมดใจ หลายครั้งท่ีมองหนาเธอ มันทําใหฉัน นันทกานต ฤทธิวงศ √

45 หรือเธอเสียดาย ? หรือเพียงเสียดาย วันคืนท่ีสรางมา นาวิน ตาร √

เพลงฮิต ติดดาว ชุดท่ี 2

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 Broken Heart

หนา 6



46 ใหความหวังทําไม จุดออนในใจเธอ ก็คือความเห็นใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

47 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

48 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

49 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเช่ือใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

50 เธอปนใจ หัวใจสลายเม่ือเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

2 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

3 เสียมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

4 รักปอนปอน ตัวฉันคนอยางตัวฉันใครจะมาสนใจ ไมโคร √

5 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

6 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

รหัสปก CD G0557054 7 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

วันท่ีวาง 24/4/2557 8 ลางราย หากบางคนท่ีเคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

รหัสปก DVD G1157032 9 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนท่ีเธอเคยอยากมี ไมโคร √

10 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวท่ีเราทอ ไมโคร √

11 เลือดเย็น มีใจใหกันก็นาน ไมโคร √

12 จําฝงใจ จากวันท่ีเคยมาพบมาเจอกัน ไมโคร √

13 ยิ่งรัก ยิ่งบา เสียงเล็กเล็กของเธอนั้นมันคอยหลอน ไมโคร X

14 เรามันก็เปนอยางนี้ เรามันก็เปนอยางนี้ เปนบางที ไมโคร √

15 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

16 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

17 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

18 ดบัเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

19 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝามองมานาน ไมโคร √

20 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

21 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

22 ฝากรอยเทา เธอเปนคนท่ีเดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

23 มาเหล็ก เธอเห็นฟารอง ฟาคะนองนั้นไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

24 จริงใจซะอยาง เปนเพราะเราสองคน ไปกันดวยดี ไมโคร √

25 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจท่ี ไมโคร √

26 อูดกับแอด พอตื่นตอนเชาก็โทรถึงกัน ไมโคร √

27 สมน้ําหนา..ซาส..นัก ทุกๆ ครั้งเวลามีใครมาเตือน ไมโคร √

28 สุริยคราส ทองฟาไกลโพนครอบคลุมจรดทุกแหง ไมโคร √

29 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางนี้อีก อําพล ลําพูน(หนุย) √

30 ลองบางไหม คิดคิดแลวยังแปลกใจ ไมโคร √

31 ตอก เขาวาเรื่องท่ีไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

32 เรามันก็คน คนเราท่ีดีบางที ไมโคร √

33 รกัซะใหเข็ด มาเจอเธอคนนี้ก็สะดุดใจ ไมโคร √

34 ตายเปลา เธอถามวาฉันจะตายเพื่อเธอไดไหม ไมโคร √

35 รูไปทําไม คิดไวอยูแลว ก็รูวาในวันหนึ่ง ไมโคร √

36 รุนแรงเหลือเกิน จากวันนี้ไมมีอะไรเหลืออยู ไมโคร √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

2 เหตุผลท่ีไมอยากเปนเพื่อนเธอ ก็รูเราเปนเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

3 ฝนตกท่ีหนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

4 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพดูอีกทีไดไหม ท้ังท่ีพึ่งบอก นครินทร กิ่งศักดิ์ √

5 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

6 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

รหัสปก CD G0257022 7 ถาเธออยู ถาหากจะมีสักทาง ท่ีใหตัวฉันไดเดิน ไท ธนาวุฒิ √

วันท่ีวาง 24/4/2557 8 ลูกผูชาย มองตาก็เห็นถึงใจ เปนนัยวาฉันรักเธอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

9 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √

10 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวท่ีแถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

11 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

12 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

13 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

14 ซากออย อาจเปนนิยามของความรักท่ีตองจบ SO COOL √

15 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

16 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

17 ไมมีหัวใจ...ไรสมอง ถาวันนี้ สมองกระทบกระเทือน NOS √

18 กอนเนื้อท่ียังรักเธอ เวลาผานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเปน TAXI √

19 ใจเจาเอย ใจเจาเอยเจาเคยเจ็บชํ้ามากอน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

20 ไมสําคัญอะไร เธอวาเราก็ถูกใจกัน แคคนท่ีถูกชะตา NATURAL SENSE √

21 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

22 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

23 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

24 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

25 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

BEST OF MICRO

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GMM GRAMMY ร็อกไทยใจติดดิน
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26 ผัดกะเพรากับเราสอง เมื่อวันสุดทายไดมาถึง ซึ่งความรัก Pancake √

27 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

28 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

29 นามสกุลหลายใจ นามสกุลผมไมมีคนสนใจ มันนานอยใจ บิลลี่ โอแกน √

30 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 ถาเธอไมบอก ถาเธอไมบอก ก็มองไมออก จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 สะพานควาย ฉันมันแคสะพานหลงใหเหยียบย่ํากัน SO COOL √

33 รักเปนเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหวั่นไหว เมื่อรัก วง สิบลอ √

34 ดาวลอมเดือน เธอสวยจับใจใครใครก็บอก อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

35 แฟนไมมาแฟนไมมี เจอะใคร ก็ชอบมาย้ํา ก็ชอบมาถาม พลพรรครักเอย √

36 หายคิดถึง...ซะที เมื่อถึงวันท่ีเราตองไกลหาง แทบทุกครั้ง วง สิบลอ √

37 ดาวดวงนอย เพราะเธอนั้นคือทุกส่ิงในชีวิตท่ีฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

38 ฟาสงมาฆา อยูลําพังมันวังเวง กอดตัวเองมานมนาน ไท ธนาวุฒิ √

39 ท่ีหนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

40 ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงเขา ตื่นนอนฉันโทรหาเธอ แลวเธอละ ดอน ปาละกุล √

41 เตรียมใจ ความรูสึกในใจ มันพูดวาไมเหมือนกอน บางแกว √

42 บาดตา กลัวเธอจะเห็นความจริงส่ิงท่ีซอน SO COOL √

43 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

44 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

45 น้ําเนา...เงาจันทร รูมั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไมเบื่อ บางแกว √

46 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

47 ขอถามเขาประเด็น คิดหนัก กอนท่ีฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

48 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

50 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 แรงใจคนไกลบาน ชีวิตรายวันของคนจากบานมาไกล ศิริพร อําไพพงษ;รวมศิลปน √

2 ความฝนกําลังกอสราง หัวใจลวนๆ ท่ีทําใหเรามีวันนี้ได ไมค ภิรมยพร √

3 ฝนยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทัย √

4 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

6 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

รหัสปก CD G0257025 7 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

วันท่ีวาง 24/4/2557 8 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนท่ีชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

9 เสียงแคนจากแมนช่ัน ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนช่ัน ไหมไทย ใจตะวัน √

10 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเปนลูกจาง ตาย อรทัย √

11 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

12 แรงงานของความรัก เอ็นทรานซเขาเรียนบได มหา'ลัย ตาย อรทัย √

13 กองดินกองทราย กองเงินกองทอง คนรวยเขาก็จองไวเกิด ไมค ภิรมยพร √

14 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

15 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

16 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

17 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

18 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบาน ทางเดินเหงาๆของสาวหวัใจไกลบาน ตาย อรทัย √

19 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทิพย ธิดาดิน √

20 สมมุติวากลับบาน หัวใจมันบอก และยังตอกย้ําตลอดเวลา พี สะเดิด √

21 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน ไหมไทย ใจตะวัน √

22 เพียงเราฮักกัน บเปนหยังดอกอายถาใจเรายักฮักกัน ศิริพร อําไพพงษ √

23 บรรจุเปนคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเปนสวรรคสําหรับ ไมค ภิรมยพร √

24 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

25 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

26 หนุมบานเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบานเฮาเปนสาวโรงงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

27 ผูอยูเบื้องหลัง ตึกนี้สูงใหญ มือไผเลาสราง ไมค ภิรมยพร √

28 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักท่ีรูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

29 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา พี สะเดิด √

30 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไหมไทย ใจตะวัน √

31 สาวโรงงานท่ีบานทํานา กลายมาเปนฟนเฟองเครื่องจักร ทํางาน ตาย อรทัย √

32 ผาเย็นท่ีช่ือวาแฟน ขาดเขินเงินทองอายยังมีนองเปนแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

33 น้ําเย็นแกวนั้น กอนคําแรงๆ จะท่ิมแทงใจรักสองเรา ไมค ภิรมยพร √

34 เหมือนนกตกรัง คือนกตัวนอยรวงผลอยตกจากรวงรัง ตาย อรทัย √

35 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา พี สะเดิด √

36 แรงใจจากปลายนา พระถ่ังโปงแลง แดดออนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษ √

37 ขาวของพอ รวงขาวไสว หัวใจสวางกลางฝน ไมค ภิรมยพร √

38 ท้ิงนามาสรางฝน ฝนท้ิมฟา เมื่อกลางพรรษาน้ํานาเหือดหาย มนตแคน แกนคูน √

39 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

40 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

41 สูอยางสิงห แมบางครั้งเคยตองทอ แมจะรอ ไมค ภิรมยพร √

42 สิงหรายวัน เกิดมาจน ไมใชคนมีเหลือใช พี สะเดิด X

43 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขกท็นจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

44 สาวอํานาจเจริญ คิดฮอดเหลือเกินอํานาจเจริญท่ีจําจากมา ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 มาจากดิน คนมาจากดินบเคยลืมกลิ่นความจน ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLD ขวัญใจแรงงาน
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46 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไหมไทย ใจตะวัน √

47 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

48 รอรักวันแรงงาน คําวอนจากใจลูกผูชายท่ีขายแรงงาน ไมค ภิรมยพร √

49 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี พี สะเดิด X

50 ศิลปนลูกจาง จะหนัก จะเหนื่อย จะเหงา พวกเรา ตาย อรทัย √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

2 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

3 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักท่ีรูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

4 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนท่ีชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

5 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

6 หนีแมมาแพรัก เมื่อกินน้ําตาจึงรูคาของคําเตือนแม ศิริพร อําไพพงษ √

รหัสปก CD G0257050 7 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษ √

9 อายซองบัตรเชิญ อยากเปน เปนเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษ √

10 หนาฮานประจานฮัก อกหักเท่ือนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

11 หมอลําโศก งานวัดบานเราปนี้เขามหีมอลํา ศิริพร อําไพพงษ √

12 สาวสุรินทรกินน้ําตา บองเอย บองเอย สะเดยลืมเลย ศิริพร อําไพพงษ √

13 รักเศราสาวขอนแกน นัดเท่ียวงานไหมแตอายกลับไปงานชาง ศิริพร อําไพพงษ √

14 ดอกออริมโขง โอละหนอ หนาวลมท่ีแดนอีสาน ศิริพร อําไพพงษ √

15 สงอายดวยฝายขาว อยากมาเห็นอายในวันแตงชุดเจาบาว ศิริพร อําไพพงษ √

16 เจ็บในใจ โอยหัวใจมันเจ็บ ความฝนอักเสบ ศิริพร อําไพพงษ √

17 อยูตัวคนเดียว เลิกงานเย็นนี้เพื่อนเขามีแฟนมารับ ศิริพร อําไพพงษ √

18 ลํานําลมหนาว ลํานําลมหนาวจากสาวไกลถ่ิน ดิ้นรน ศิริพร อําไพพงษ √

19 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําท่ีแบงค ตําแหนงขาย ศิริพร อําไพพงษ √

20 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บ กลาปากยากใจ ศิริพร อําไพพงษ √

21 ทุงหนาวสาวคอย ฟงเพลงลูกทุงใหคิดถึงอาย ลมหนาวพัดใจ ศิริพร อําไพพงษ √

22 ทุงรักนาเรา รุงอรุณแสงแดดอุนสาดลอดทิวไม ศิริพร อําไพพงษ √

23 ฮักอายผูเดียว ฮักอายผูเดียว หัวใจมั่นเหนียวในสัญญา ศิริพร อําไพพงษ √

24 มีอายนองบแคร บแครคําใคร มีอายในใจเสมอ ศิริพร อําไพพงษ √

25 หนุมหลอแจกรัก วันอายแตงงานสาวชาวบานหลายคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

26 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

27 สาวอีเลคโทน นักรองบานนอก บ เคยออกเทป ศิริพร อําไพพงษ √

28 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

29 คอยฮักคืนใจ โอความฮักเฮาเหมือนกาสะเลาลากาน ศิริพร อําไพพงษ √

30 เพื่อนแทคือน้ําตา จงไหลออกมาเถิดน้ําตาถาอยากจะไหล ศิริพร อําไพพงษ √

31 กบรองนองสะอื้น (เกริ่น)ฟงเสียงกบรองลั่นประชันเขียด ศิริพร อําไพพงษ √

32 ลางรายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ √

33 อยากเปนเชนตายาย ขอสัญญาสักคําใหรักนานๆ ไมตองสาบาน ศิริพร อําไพพงษ √

34 รักเกิดบนรถผาปา ขึ้นรถผาปาไดพบหนาผูชายรูปหลอ ศิริพร อําไพพงษ √

35 สมรสใหสมรัก สุขสันตวันดีอายมีพิธีวิวาห ศิริพร อําไพพงษ √

36 สงฮักสงแฮง หอมผักกะแงงผูใดหนอแกงหนอไม ศิริพร อําไพพงษ √

37 บมีพี่บมีไผ บมีผูใดท่ีครองใจนองไดเหมือนพี่ ศิริพร อําไพพงษ √

38 เดือนหงายเสียดายรัก เดือนหงายเตือนหัวใจยามมอง อายกับนอง ศิริพร อําไพพงษ √

39 รักแรกไมอาจลืม ฮักแรก...บอาจสิลืมลงได คิดฮอดบคลาย ศิริพร อําไพพงษ √

40 สงตัวเจาบาว เสียงพิณแคนหาวแหเจาบาวเขาหอ ศิริพร อําไพพงษ √

41 กุญแจล็อคใจ อยาลืมกุญแจล็อคใจยามอายเปลี่ยนงาน ศิริพร อําไพพงษ √

42 เบอรโทรขี้ตั๋ว ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จรงิใจ ศิริพร อําไพพงษ √

43 วันนี้มีเพียงเพื่อน เพื่อนกับแฟนแทนท่ีกันบได ศิริพร อําไพพงษ √

44 ดอกคูณสงขาว สายลม ลอยผานยามส้ินกุมภา ตนคูณริมทาง ศิริพร อําไพพงษ √

45 เสียงนกสะกิดใจ ใหม ใหม แกมอาย ใหม ใหม ศิริพร อําไพพงษ √

46 สงกรานตสัญญาใจ สงกรานตนัดกันมาสรงใจ ยังจําบอาย ศิริพร อําไพพงษ √

47 อกสาวไกลบาน (เกริ่น) เหมือนดั่งนกหลงปา ศิริพร อําไพพงษ √

48 ไขรักไขใจ (เกริ่น)เจ็บกายพอทนได ละแตนองเจ็บ ศิริพร อําไพพงษ √

49 ดาวนรถใหผัว(อีแหลภาค 2) โอย หนอนาย หนอนาย อุกหลายเด ศิริพร อําไพพงษ √

50 สาวสํ่านอยสําออยฮัก (เกริ่น)โอยฟาเอยฟาฮองส่ัง ละฟาโอย ศิริพร อําไพพงษ √

ชื่อศิลปน

MP3 GRAMMY GOLDลูกทุงบานดอน
ศิริพร

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน
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เผยแพร/

ทําซํ้า

1 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

2
ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมาน
เมฆ)

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

3 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูท่ีไหน KLEAR X

4 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

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

6 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

รหัสปก CD G0257027 7 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 ตามสบาย ไมจําเปนตองเพิ่มเติม สักนิดเดียว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

9 นางฟา ใชมาแตไกล ไมเหมือนใคร ดูยังไงก็ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

10 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

11 ใจเรามองเห็นกัน ก็เคยไดเขาใจวาคนท่ีตางกัน ทนไมนาน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 ส่ิงดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนนั้น ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทย ปาทาน √

13 ฉันวางงาน หรือเธอเหงา ตื่นแตเชาก็โทรหา จนเธอเปนเหมือน กิ่ง เหมือนแพร √

14 หมั่นคอยดูแลและรกัษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน หมู MUZU √

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

16
ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจ
แหงขุนเขา

ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

17
อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษ
จุฑาเทพ

โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

18 ตั้งใจไมไดเผลอ เธออยาเพิ่งโกรธ เรื่องเมื่อกี้ท่ีฉัน FUNKY BURGER √

19 ในสายตาของเธอ หากเธอสงสัยวาตัวฉันคิดอะไรกับเธอ COCKTAIL √

20 คนท่ีแสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก
ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี);คิว สุวีระ บุญ
รอด

√

21 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า Crescendo √

22 เจาชายกับเจาหญิง ถึงเวลาท่ีเราตองร่ํารา เมื่อเสียงน้ําตา THE MOUSSES √

23 ความคิดถึงไมเคยมีเหตุผล นิสัยจริงๆของความคิดถึงคงคลายกบัเด็ก Playground √

24 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ POTATO √

25 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา เปนรอยยิ้มท่ี Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

26 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

27 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

28
รักเธออยูดี (ประกอบละคร
ปญญาชนกนครัว)

รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนท่ีไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

29 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

30 รูสึกดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันนี้ไมมีเธอ NO MORE TEAR √

31 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

32
อารมณดี (ภาพยนตรบานฉัน..ตลก
ไวกอนฯ)

อารมณดีเพราะมีความสุข วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

33 ฮูวี๊ฮู มันคงบังเอิญ ท่ีเรานั้นเดินมา สบสายตา The Bottom Blues √

34 24 ชม. ตื่นเชาลืมตาขึ้นมาไมนานก็คิดถึงเธอ เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

35 อยากกอด ยิ่งเธอวาเธอคิดถึง ฉันก็ยิ่งจะคิดถึง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

36 La La La รักเธอ ก็ฟามีดาวอยูบนนั้น พระจันทรก็มี ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

37 หามท้ิง (Bossanova Version) เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทัน ไอฉันยังไงก็ได โอง ณัชชา โจชูศรี √

38 I Love Monday วันนี้ มันก็เปนแคเพียงเชาวันจันทร KATIE PACIFIC √

39 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

40 ชวยมาทําใหหายคิดถึงที นั่งมองรูปเธอนั่งมองเทาไหรก็ไมพอ Jlis √

41 กลัวใจ ฉันก็ไมรูวาฉันตองทํายังไง ฉันก็ไม INSTINCT √

42 หากเธอจะรัก ฉันไมอาจจะชอบเอาแตใจ ฉันอาจ Bowling;ปราโมทย ปาทาน √

43 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี เป Mild;พิยะดา หาชัยภูมิ √

44 ปากวาง ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบนี้ ไอซ ศรัณยู √

45 หวาน ตื่นตั้งแตหกโมงเชา รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

46 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี ใหม เจริญปุระ √

47 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันนั้นหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

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

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

50 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

2 ใหฉันดูแลเธอ ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

3 ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเราตองไกลหาง ในวันท่ีเธอ ลุลา √

4 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

5 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ นิโคล เทริโอ √

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

รหัสปก CD G0257047 7 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

9 ขอบใจนะ ขอความท่ีเธอเคยสง อะไรท่ีทําใหฉัน
คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงควิทย เต
ชะธนะวัฒน

√

10 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ นู มนตทิพย ลิปสุนทร √

11 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

12 การเดินทางท่ีแสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาท่ีเปนอยู ท่ีเรา DA endorphine √

ชื่อเพลงTRACK คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

MP3 Bossa & Acoustic Love Songs

MP3 GMM GRAMMY Sweet 
Sunshine

หนา 10



13 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว ดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร √

14 ก็เรารักกันไมใชหรือ เปนอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

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

17 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป
แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย
(แอน);กิ่ง เหมือนแพร

√

18 ถา ถาขับรถไปไมมีเสียงเพลง ถาหมผาเอง อุม วฤตดา ภิรมยภักดี √

19 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

20 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

21 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก บัวชมพู ฟอรด;KAL √

22 คําตอบของหัวใจ เคยมองวารักมันแสนยากเย็น ไมเห็น เตชินท ชยุติ √

23 ความคิดถึงหามกันไมได เธอคงเหนื่อยใจ เมื่อรับสายกัน สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

24 คือคําวารัก แคอยากรู วาเธอจะคิดอยางไร คริส หอวัง √

25 ความทรงจํา ภาพของฉันและเธอ ทุกส่ิงท่ีเธอใหฉัน เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

26 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง อุม วฤตดา ภิรมยภักดี √

27 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

28 กันและกัน เคยสงสัย..ทําไมเวลาท่ีฉันโกรธ.. รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

29 หยุดความคิดไมได กี่โมงแลว ไมยอมหลับไหล กี่โมงแลว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

30 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปท้ังหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

31 โอใจเอย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง DOOBADOO √

32 กรุณาพูดดังๆ เปลี่ยนไปนะ หรือวามีใคร แปลกไปนะ ซีตา ซาไลย √

33 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนท่ีนอน เงียบๆคนเดียว PEACEMAKER √

34 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ POTATO √

35 อยาบอกใหใครรู อยาบอกใหใครรู วาเรารูสึกตอกัน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

36 เรื่องสมมติ สมมติโลกนี้เหลือเราอยูเพียงแคสองคน Playground √

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

38 Too Much So Much Very Much จากเปนคนท่ีเคยเฉยชา ผานคืนผานวัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

39 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

40 ใครสักคน อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม
แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย
(แอน);กิ่ง เหมือนแพร

√

41 ชอบก็จีบ มองเธอไดแตมอง ไมรูจองทําไม ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

42 เวลาจะชวยอะไร มีแตคนคอยพูดวาไมเปนไรนะ ลุลา √

43 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากท่ีเรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

44 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันนั้นหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

45 จากวันท่ีเธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา พัชรา ดีลา √

46 นิทาน เชานี้แยมาก จะพักสักวนั กับเรื่อง ปาลมมี่ √

47 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ท่ีฉันไดฟง Soul_da √

48
ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้น
เทพ)

นี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา
จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา 
นวลแจม

√

49 รักอยูคนเดียว (ละครเพลิงสีรุง) ฉันไมรู วาควรทําตัวอยางไร เพื่อให นัท มีเรีย √

50 คนเจาน้ําตา ท้ังท่ีรูจบไปแลว รูท้ังรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

51 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ท่ีใจเคลิ้มลอยลองไป Calories Blah Blah X

52 เนื้อคู คนท่ีเปนเนื้อคู นั้นจะดูไดไง จะตอง ลุลา √

53 หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห คืนนี้เปนอีกคืน เหตุการณไมเคย สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

54 Sense รูท้ังรูวาเธอกับฉัน เรายังคงรักกัน Jetset'er √

55 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

56 อยา อยู อยาง อยาก ฉันตอเรือดวยหัวใจ เตรียมพรอม พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

57 คุน คุน มันยังเดาไมคอยออก กับบางคําท่ีเธอ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

58 ลืมไปกอน วันท่ีเธอไดบอกลา วันท่ีเธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

59 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน ดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร √

60 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

61 หอมปากหอมคอ อยากชวนใหเธอมาหอมปากหอมคอ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

62 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

63 ตุกตาหนารถ ฉันจะเปนตุกตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

64 Ooh! เธอ เธออีกแลว ท่ีมารบมากวนหัวใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

65 รอเธอหันมา รูอะไรหรือเปลา วามีใครอีกคนเฝามอง โฟกัส จีระกุล √

66 ฉันไมแคร เปนคน ท่ีรักกัน อยากมีวันท่ีสวยงาม Calories Blah Blah √

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

68 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

69 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

70 ความรูสึกดีๆ (ท่ีไมอาจบอกใคร) ท้ังท่ีฉันจริงใจ และเธอก็จริงจัง ฟลุค THE STAR 5 √

71 หัวใจตรงกัน (ละครสูตรเสนหา) อยากมีสักคนท่ีอยูดูแลกนั ตอบโจทย ฟาเรนไฮธ √

72 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราตรี วง Endorphine √

73 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปท่ัว
แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย
(แอน);กิ่ง เหมือนแพร

√

74
ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอม
หยิ่ง)

ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

75 ยิ่งกวาเสียใจ เสียแรงท่ีรัก เสียแรงท่ีไวใจ พั้นช √

76 หญิงไทย เปนคนท่ีออนไหว กับเรื่องราวท่ีเขามา DA endorphine √

77 เถียงกันทําไม บางเวลาอาจเบื่อกันเอง บางเวลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

78 ไมธรรมดา คนธรรมดาท่ีไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

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

80 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป POTATO √

81 ถา ถาขับรถไปไมมีเสียงเพลง ถาหมผาเอง อุม วฤตดา ภิรมยภักดี √

82 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √
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83 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน
พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ);อั๋น เอกวีร
 ศรีสรรพกิจ

√

84 ฝนกลางวัน (ACOUSTIC VERSION) ฉันยังคงสงสัย รูสึกอยูไมหาย ไบรโอนี่ √

85 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หมผาบาง บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

86 อยูคนเดียว...ไมไดแลว อยูคนเดียว และเดินคนเดียวมาตั้งนาน แนน อุมาพร สุขชัย √

87 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ √

88 อยาไปไหนอีกนะ ทุกวันตั้งแตเธอเดินจากฉันไป รูไหม Calories Blah Blah √

89 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

90 บอกรัก ทุกครั้งท่ีฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

91 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ โอง ณัชชา โจชูศรี √

92 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจน สุรชัย กิจเกษมสิน √

93 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

94 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน หมู MUZU √

95 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

96 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

97
ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารัก
ลวงใจ)

เหงา เหงาใจไมมีใครรู ชํ้าใจยังไง Bowling √

98 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา GETSUNOVA √

99 เพลงพิเศษ หากเธอชอบฟงเพลง ก็คงจะมีบทเพลง
แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย
(แอน);กิ่ง เหมือนแพร

√

100 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ Gail Purisima Dila √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1
รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.
สุภาพบุรุษฯ)

เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

2
อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษ
จุฑาเทพ

โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

3 หนากากหัวใจ (ละครแคนเสนหา) อึดอัดในใจมานาน ไมใชตองการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

4 คูกรรม (ละครคูกรรม) เพราะเธอกับฉัน กอบุญสรางกรรม
บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว;หนึ่งธิดา โสภณ 
(หนูนา)

√

5 รักแทหรือเสนหา (ล.เรือนเสนหา) คนหนอคน ไยตองทน เพื่อคําวารัก ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

6
ลมหายใจเทานั้นท่ีรู (ล.สุภาพบุรุษ
จุฑาเ

แตกอนแตไร รักเธออยางไร จะนานเทาใด บี พีระพัฒน เถรวอง √

รหัสปก CD G0557047 7 ยังรักยังรอ (ละครสาวนอย) สองเราเคยผูกพัน รักมั่นตอกัน กุลกรณพัชร โพธิ์ทองนาค (แกม √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 ใจเอย (ละครแคนเสนหา) แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น ยุกต สงไพศาล √

9 บาดหัวใจ บาดหวัใจเหลือเกิน ท่ีบังเอิญ อรวี สัจจานนท √

10 รักมากกวา (ละครทาสรัก) จะไมบอกวาฉันทําใจยินดีกับเธอได ปนัดดา เรืองวุฒิ;ตาร MR.TEAM √

11 สาป (ละครสาปภูษา) รองไหจนน้ําตาเหือดแหง ธีรนัยน ณ หนองคาย X

12 รักแรกพบ (ละครอีสา) แคเพียงครั้ง ภาพเธอยังฝงยังปกใจ คิว สุวีระ บุญรอด √

13 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง Bowling √

14
คือหัตถาครองพิภพ (ละครคือหัตถา
ครองพิภพ)

สองมือท่ีดูนุมนวลออนโยน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

15
คือหัตถาครองพิภพ (ละครคือหัตถา
ครองพิภพ)

สองมือท่ีดูนุมนวลออนโยน นันทิดา แกวบัวสาย √

16 อีสา (ละครอีสา) ผานมา ผานไป ฤาหัวใจไมเคยหยุดพัก แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

17 ฉันจะรอเธอ เธออยูท่ีไหนในรัตติกาลมืดมน นัท มีเรีย √

18 เอื้อมไมถึง (ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพฯ) เธออยูแสนไกล ไกลหางจากฉันเหลือเกิน หมู MUZU √

19 คําสัญญา (ละครคูกรรม) ฉันไมไดตอกย้ํา ฉันไมตําหนิ กัน นภัทร √

20 ใจเอย แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดท้ังนั้น มาชา วัฒนพานิช √

21 เธอคือท้ังหัวใจ (ล.เรือนเสนหา) ไมไดอยากจะทําใหใครเสียใจ กุลกรณพัชร โพธิ์ทองนาค (แกม √

22 ภาพนั้น (ละครภาพอาถรรพ) เคยรูไหม ท่ีเธอทําไว ให ทรมาร รัดเกลา อามระดิษ √

23 รักเอย (ละครทาสรัก) รักเอย เจาไมเคยเวนผูใด ไมวาเกิด ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

24 ยังรักยังรอ (ละครสาวนอย) สองเราเคยผูกพัน รักมั่นตอกัน เฟรม THE STAR 8 √

25 หัวใจไมเคยหยุดรักเธอ (ล.มณีสวาท) เสียงของสายลม กระซิบเมื่อมันพัดผาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

26 รอยรักรอยเล็บ (ละครเรือนแพ) รอยเล็บเหน็บเนื้อเจ็บปวด กัน นภัทร √

27 หามใจ (ละครคูกรรม) เธอคงไมเคยจะรูเลย เธอคงไมเคย หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

28 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ท่ีรอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

2 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

4 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

5 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

6 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก CD G0257049 7 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

9 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชท่ีสุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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10 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

11 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

12 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงท่ีมีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีท่ีมีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

14 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

15 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

16 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

17 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

18 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

19 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกดิมาเพ่ือเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

20 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

21 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

22 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

23 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

24 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 ขอจองในใจ ฟาส่ังใหฉัน รักคนท่ีมีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

26 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

27 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนชํ้าก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

28 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

29 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวนั พี สะเดิด √

30 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

31 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

32 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

34 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

35 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

36 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

37 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

38 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

40 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

41 วันท่ีบมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

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

43 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต พรรคเจริ √

44 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

46 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

47 ใจบมักดี ตั้งแตวันท่ีเธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

49 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

50 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

ทําซํ้า

1 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

2 ท่ีสุดในคําวาดีท่ีสุด คนบางคน ชีวิตไมเคยเจอคําวารัก พลพล √

3 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

4 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชีวิตก็ยังวุนวาย พลพล √

5 หวงใย วันนั้น วันท่ีสับสน เราสูเราทน พลพล √

6 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

รหัสปก CD G0557056 7 ตาแดงแดง ดูตาแดงแดง ใครแกลงมาหรือบอกนอง พลพล;พั้นช √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 สัญญากาสะลอง กลางค่ําคืนแสงจันทร อายบาวบานใด พลพล;ลานนา คัมมินส √

รหัสปก DVD G1157033 9 รักเธอจะตาย คบกันมาเธอเหนื่อยไหม คบกันมา พลพล √

10 ใจเขาใจเรา รัก...สักแคไหนถึงอยางไรก็ไมสําคัญ พลพล √

11 หวง เหนื่อยใชไหมท่ีใจเธอสับสน กับบางคน พลพล √

12 คนสําคัญประจําบาน เคยไหมฉันเคยบอกไหม ฉันอยูไมได พลพล √

13 คนท่ีเธอไมรัก วันท่ีมีฝนโปรยปราย หากหัวใจเธอ พลพล √

14 คนคนนี้ เธอมาลาจากกันวันนี้ ฉันเขาใจไดดี พลพล √

15 ช่ัวฟาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ท่ีคิดวาซึ้งใจ พลพล √

16 ลูกไมของพอ (ละครลูกไมของพอ) พออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน พลพล √

17 ไดดั่งใจ เพราะวาฝนนั้นสวยงาม จะคอยเปน พลพล √

18 รักฉันเทาท่ีเธอจะรักได ไมเปนไร ถาเธอไมลืมใครบางคน พลพล √

19 ยังยิ้มได หลายครั้งท่ีชีวิตเจอกับปญหา พลพล √

20 ขอใหโชคดี เขาใจดีท่ีเธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอ พลพล √

21 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

22 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

23 อุนใจ (ละครรกัคุณเทาฟา) วันเวลาท่ีลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

24 รักแปลวารัก เธอสวยดวยใจ ทําใหเธอสวย ทําให พลพล √

25 ฉันยังหาง เธอ เธอเคยเสียใจบางไหม พลพล √

26 ดอกหญา โอแมดอกหญาเอย หนาวลมพัดโชยแลว พลพล √

27 คนของเธอ เรื่องในอดีต ท่ีเคยทําเธอทุกขใจ พลพล √

28 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามน้ําตาริน พลพล √

พลพล : BEST COLLECTION
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29 สุดขอบฟา สุดปลายฝน ความฝนยิ่งดูเหมือนยิ่งไกล ไมไกลเกิน พลพล √

30 แคขอใหรอ เพราะหนทาง มันยิ่งไกล ยิ่งไกลเทาไหร พลพล √

31 คนไมเจียม (ละครเกงไมเกงไมเกี่ยว) ฉันกลายเปนคนอยางนี้ไดยังไง พลพล √

32 วันนั้นอยาลืมวันนี้ วันนี้มันชางดีท่ีเธอรักฉัน เจ็บก็อยู พลพล √

33 สักวันหนึ่ง (ละครไมแปลกปา) ไมเปนไร ถาเธอยังไมตองการ พลพล √

34 ลืมนาทีท่ีแลวไดไหม มองดูใหดีวาคนท่ียืนขางเธอตรงนี้ พลพล √

เผยแพร/

ทําซํ้า

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

2 ท่ีสุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ท่ีเธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

3 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงท้ิงฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

4 คิดฮอด คลายจันทราท่ีอับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

5 แดนเนรมิต ฉันก็รูตัววาเธอไมคอยจะมั่นใจ แต Big Ass √

6 ทางท่ีเลือก ไดฟงถอยคําท่ีคนพูดกัน วาในชีวิต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

รหัสปก CD G0257052 7 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 Brighter Day อาจยังไมลืมท่ีเคยเจ็บชํ้า อาจยังระทม KLEAR;Golf √

9 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

10 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

11 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

12 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

13 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตท่ีสุดก็ BODYSLAM √

14 เพราะวารัก เพราะวารัก เพราะวาฝน ฉันก็เลย Retrospect √

15 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา Sweet Mullet √

16 เจ็บปวดท่ีงดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

17 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

18 แสงสวางท่ีปลายอุโมงค เคยเปนคนท่ีโดนทําลาย ความฝนสลาย NO MORE TEAR √

19 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบท่ีเคยฝนไว INSTINCT √

20 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหางกันแคไมนาน กะลา √

21 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ท่ียังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

22 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

23 เจาชายกับเจาหญิง ถึงเวลาท่ีเราตองร่ํารา เมื่อเสียงน้ําตา THE MOUSSES √

24 ในวันท่ีไกลจุดหมาย คงจะไกลถาไมมีใคร ทําใหการเดินทาง NO MORE TEAR √

25 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

26 ดอกเดียว เก็บดอกไมริมทางมาฝาก อยากใหรับ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

27 น้ําตาสุดทาย รองไหมันออกมาเถิด หากมีน้ําตา COCKTAIL √

28 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสัย คิดถึงทีไรก็เพอ INSTINCT √

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

30 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

31 ท่ีสุดในคําวาดีท่ีสุด คนบางคน ชีวติไมเคยเจอคําวารัก พลพล √

32 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักท่ีสดใส ยินดีท่ีเธอ KLEAR √

33 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

34 ความพยายาม เหนื่อยลาเต็มที ไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

35 ปมดอยของฉัน รูไหมวาฉันรักเธอมาก และก็แนใจ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

36 หยุด..เพราะเธอ หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอ กะลา √

37 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

38 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันท่ีสองเราไกลหาง Retrospect √

39 ไมเห็นฝุน เปนเพียงฝุนท่ีลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

40 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

41 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บชํ้า Sweet Mullet √

42 ฉันเปน DJ.ใหเธอ Let's talk about it! Aha! NO MORE TEAR √

43 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชีวิตมันทอมันหดมันยอยมันเส่ือม PARADOX √

44 ยักษใหญไลยักษเล็ก ไอฉันนั้นมีแคมือ แตเขานั้นมีอํานาจ Big Ass √

45 ชีวิตเปนของเรา คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

46
ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้น
เทพ)

นี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา ออฟ Big Ass √

47
จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือ
เมฆ)

กี่เรื่องราวท่ีใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

48 เลนของสูง รูวาเส่ียง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

49 ฉันรองไหเปนหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ท้ิงฉันเอาไว ท้ิงฉันไวท่ีตรงนี้ COCKTAIL √

50 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

ทําซํ้า

1 รักเธอเทาฟา ฉันรักเธอเทาฟาปรารถนาเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

2 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

3 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

4 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

5 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

6 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

รหัสปก CD G0557049 7 คนใตไมหวาน คนใตไมหวานกลาวขานเหมือนหวาน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

วันท่ีวาง 30/4/2557 8 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง รัชนก ศรีโลพันธุ √

รหัสปก DVD G1157029 9 อนิจจาทิงเจอร ถามีเปลวไฟแลวไมมีควัน ตั๊กแตน ชลดา √

10 น้ํากรดแชเย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงท่ีนี่ เทห อุเทน พรหมมินทร √

11 สมัครรักสมัครแฟน คุณเอยสงสัยไมเคยมีแฟน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

12 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร สุวรรณี √

13 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

14 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

15 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง เปาวลี พรพิมล √

17 นิราศรักนครปฐม รถเมลรับจางประจําทางสายเพชรบุรี เทห อุเทน พรหมมินทร X

18 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 เขานอนบานใน เมื่อไมมีเขา ฉันเหงาสุดพรรณา สุนารี ราชสีมา √

20 อาทิตยละวัน ฉันรักเธอเหลือใจหาม ฉันจึงไมถามถึงใคร รัชนก ศรีโลพันธุ √

21 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะส่ีแลวหรือคนดีช่ือเก ไมค ภิรมยพร √

22 หองนอนคนจน หองนอนของคนจนๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

23 เพลงรักบานทุง บัวงามชูดอกออกบานไสว ดอกโยน แพรวา พัชรี √

24 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยนั่งเรือดวน เทห อุเทน พรหมมินทร X

TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน
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