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MP3 กบ ทรงสิทธิ์ : 50 Best Hits TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257107 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/09/2557 1 วันใส ๆ ฟาใส แดดไกลๆ สีจางๆ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

2 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

3 คิดถึงและเปนหวง จะอยูแหงไหนจงอยาไดไหวหวั่น ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) X

4 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

5 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

6 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

7 เก็บกด บอกคําไหน ยังไง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

8 ไมเคยไมรักเธอ อยากบอกวาฉันไมเคยไมรักเธอเลย ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

9 ทะลุกลางใจ หลายครั้งที่คนบอก ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

10 อยากรูไหม อยากรูไหม ทําไมที่เราคบกัน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

11 อยากบอกใหรู ค่ําคืนนี้เธอคงเจ็บช้ําเดียวดาย ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

12 พอเสียที พอเสียที เรื่องนี้มันควรเพียงจะพอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

13 ปลอยมือ เราเคยเอยคําสัญญาวาเราจะรัก ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

14 ซื้อเวลา จากเพียงคําบางคํา ที่เธอนั้นพูดจากปาก ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

15 ขอกลับคํา ฉันไมลืมสัญญาที่ฉันเคยมี ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

16 ถาหาก มอง..ไกลสุดทองฟา ชวงเวลาที่ฟานั้น ทรงสิทธ์ิ รุงนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

17 ลมเอย ลมเอย เพียงเชยกลับเลยพนผาน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

18 วันนี้เธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง);ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

19 ยังมีฉัน หากเธอสับสนกับทางที่มุงไป ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

20 เคยไหม เมื่อมันไมอาจยั้ง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

21 เพราะรูและเขาใจ ใคร ๆ ก็คอยเตือน คอยเตือนใหลืม ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) X

22 สามหนุม สามมุม (ป 35) คนละมุมเดียวกัน สารพันจะเห็นไป ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง);ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

23 ไมมีเธอ..ไมมีวันนี้ เธอเพียงคนเดียว เธอเปนคนทํา ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

24 ดวยกัน หากวันนี้มีเพียงเธอกับฉันก็คงจะพอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

25 ขอเพียงจําไว อาจ อาจจะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

26 เผื่อใจไว (Acoustic) ฉันยังเต็มใจถาหากเธอจะกลับมา ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

27 ใจหาย แตกอนแตไรไมเคย ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

28 มันไมชิน แตละวันที่มันผานไป ไมเคยมีอะไรมากมาย ทรงสิทธ์ิ รุงนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

29 แคเพียงสักคน ฉันยืนทามกลางแสงสีในคืนเราใจ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

30 รักกันหนอย หนาวไปหนอย ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

31 ขอแสดงความนับถือ หลอกกันเสียจนไมมี ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

32 ขาดๆ เกินๆ ขาดๆ เกินๆ จะทํา ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

33 สวยเกรดซี จะมีใครบอกเธอหรือเปลา ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

34 ตางคนตางใจ คนสองคน ใจสองใจ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

35 เพียงสิ่งเดียว ฉันไมลืมแววตาที่อาทร ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

36 คนที่เจ็บกวาใคร ผานไปเจอเขาทีไร เหมือนวาเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

37 กันและกัน [สามหนุมมุมสบาย] เมื่อวันเวลาลวงเลย รอบตัวเรา ทรงสิทธ์ิ รุงนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

38 แตกตาง ก็ไดแตรัก และรัก ก็รักไปแลว ทรงสิทธ์ิ รุงนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

39 หลายเลี้ยวเชียวนะ บนถนนของความรัก ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

40 น้ําตาไขมุก (ละครมายาสีมุก) คงไมมีใครรู และจะเขาใจ ความรัก ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

41 จากคนละมุม (ป 36) ก็เหมือนจากคนละมุม ไมเคยคิด ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ);ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง);ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

42 อยาเปดใจใหใคร เราเองก็อยูไกลกัน ฉันรู ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

43 ปลอยเธอไป เธอคนน้ันดิ้นรนจะหนีกันไป ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

44 ภาพลวงตา มองขึ้นไปบนฟา จะเห็นดวงดาว ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

45 ขาดเธอ ฉันเริ่มหวั่น เหมือนฝนเลือนผาน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ);ปนัดดา เรืองวุฒิ √

46 เชลยศักดิ์ (ละครเชลยศักดิ์) บาปกรรมชักพา หรือวาฟาลงทัณฑ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

47 แคคืบ แคคืบเทานั้น ฉันใหงงงัน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

48 สายชล [ลัดฟามาหารัก] เหมอมองดูสายน้ําวน ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) X

49 คนละภพ อยูกันคนละภพ เหตุใดหนอจึงไดพบ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

50 หากันจนเจอ สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือน ทรงสิทธ์ิ รุงนพคุณศรี(กบ);เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

นิว จิ๋ว PRECIOUS TIME TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557136 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/09/2557 1 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 เขาอยูไมไหว หรือเธออยูไมได อยากใหฉันนั้นเขาใจเหตุผลของเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

3 ตลอดเวลาหรือวาบางครั้ง ตลอดเวลาหรือวาบางครั้งบางคราว นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

4 รักไมได รายไมลง ถาบังเอิญวาไมรูทัน ฉันคงไมเปนอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 คิดถึงใหตายก็ตายเปลา ไมอยากมีหัวใจ มีแลวมันทรมาน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

6 อยาใหตองพูดเลย อยาใหตองพูดเลย วาเหนื่อยไหม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 7วัน7เดือน7ป หรือตลอดไป ไมรูวารัก เขานับอยางไร จํานวนความสุข นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

8 อีกครึ่งชีวิตของฉันอยูไหน ชีวิตที่ฉันมี เหมือนมันก็มีแคครึ่งนึง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

9 แดคนที่มองกันดวยหัวใจ จากวันที่ฉันไมรูวาฉันเปนใครบนโลกที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

10 แคคนออนไหวในออมแขนเธอ ฉันจําไมไดวาเคยเขมแข็ง ฉันลืมหมด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน กันยายน พ.ศ.2557
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได
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11 หยุดบอกซ้ําซ้ํา ถาไมทําใหเห็น คําวารัก ของเธอ มีความหมายที่ดูแปลกดี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

XL HITS VOL.12 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557134 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/09/2557 1 Cross Love (V.Japan Rock)ล.รอยรักฯ i-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de INSTINCT √

รหัสปก DVD G1157084 2 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

3 ไวในใจ ยังจําเรื่องราววันนั้น เรื่องเธอกับฉัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

5 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

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

7 ไมจบสักที ไมอยากรู ไมอยากถาม ไมอยากทําเรื่อง หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

8 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ (ล.อยาลืมฉัน) ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

9 ทําเพราะรัก (ล.เรือนริษยา) ที่ทําเพราะรัก ที่ทําลงไปทุกอยาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

10 มีเราตลอดไป สิ่งที่เธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

11 ไมเอาไหน Kozem Boy Kozem Boy I just wanna MUZU √

12 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

13 ยอมแลวทุกอยาง(ล.รักนี้...เจจัดให) เกิดมาเปนคน เปนตัวเปนตนจนปานนี้ โฬม พัชฏะ นามปาน √

14 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องที่ผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

15 หนึ่งหัวใจ วันที่ไมมีใคร ในวันที่โลกมันเปลี่ยน โดม THE STAR 8 √

16 รักที่เปนของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเปนเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

17 อยากโดนเปนเจาของ ซายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซ ศรัณยู √

18 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

19 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

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

22 ฟุงซาน อยาปลอยใหฉันตองคิดไปเองอยูอยางนี้ ศุภวัฒน พีรานนท (แชมป) √

23 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

24 รถไฟขบวนแหงความฝน เพื่อนเอย..ฝนของเธออยูแหงใด? PARADOX √

25 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล อพารตเมนตคุณปา √

26 เหงายิ่งกวาเหงา ชีวิตฉันเคยดีกวานี้ ตอนนี้เหมือนแสง Retrospect √

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

28 อยามาเยอะ ก็ถามตรงๆ เธอนั้นเปนอะไร จะไปที่ไหน SHADE √

MP3บันทึก50เพลงชีวิต TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

พงษสิทธิ์ คําภี ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257108 1 สงัด ฝากดวงใจไปตอ ฝากความทอไปกับ พงษสิทธิ์ คําภีร √

วันที่วาง 11/09/2557 2 สมชาย ดี สมชายใหเพื่อนไดทุกอยาง พงษสิทธิ์ คําภีร √

3 ออนซอน บานเราเขาลือกันทั่ววาเจามั่วชายหลายหน พงษสิทธิ์ คําภีร √

4 คนคอย ฉันคิดถึงเธอ ทุกเวลา พงษสิทธิ์ คําภีร √

5 เธค ขยับปกกรีดกราย ยั่วสายตา พงษสิทธิ์ คําภีร √

6 ลุงดํา ลุงดําชาวนาตัวดํา แกตรากแกตรํา พงษสิทธิ์ คําภีร √

7 ลูกอยากบอก อยากรับความอบอุน ไอกรุนของความรัก พงษสิทธิ์ คําภีร √

8 ฤๅษี บังเสา อยากขามขอบฟา ไตสายรุงงามกับเธอ พงษสิทธิ์ คําภีร √

9 อยากได อยากเปน เมื่อใดฉันรําพึง เมื่อฉันรําพัน พงษสิทธิ์ คําภีร √

10 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ พงษสิทธิ์ คําภีร √

11 ถึงเพื่อน ในโลกแหงความฝน และวันที่เปนจริง พงษสิทธิ์ คําภีร √

12 มาตามสัญญา มาตามสัญญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษสิทธิ์ คําภีร √

13 เหงา เคยเหงากันบางไหม เคยรูอยูใชไหม พงษสิทธิ์ คําภีร √

14 สุดใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษสิทธิ์ คําภีร √

15 กตัญู พอแมบอกไปอยูกับเขา พี่จะพาไป พงษสิทธิ์ คําภีร √

16 สุดใจฝน ไมหมดสิ้นไรหนทาง แมหวังเลือนลาง พงษสิทธิ์ คําภีร √

17 ปกหัก เรียนจบมาหลายปจึงไดงานทํา พงษสิทธิ์ คําภีร √

18 โรงเรียนของหนู สายลมหนาวพัดโบกโบย พลิ้วดูแลวสวยใสใส พงษสิทธิ์ คําภีร √

19 ทุกยาม ที่รัก...เธอรูฉันมั่นคง รักดวยเหตุผล พงษสิทธิ์ คําภีร √

20 เรียนและงาน ออกเดินจากบานสูเมืองฟา สูเมืองเทวา พงษสิทธิ์ คําภีร √

21 แคนั้น บางคราวก็อยากจะฝน บางทีก็อยากจะรู พงษสิทธิ์ คําภีร √

22 เสือตัวที่ 11 เพราะมีหัวใจไมแข็งไมออน พอสาว พงษสิทธิ์ คําภีร √

23 ยอดชาย ชื่อเขาชื่อยอดชาย เขาเปนชายหนุม พงษสิทธิ์ คําภีร √

24 คิดถึง เสียงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสุดขอบฟา พงษสิทธิ์ คําภีร √

25 ผีโรงเย็น อยูโรงบาลนั้นแสนยากเย็น พงษสิทธิ์ คําภีร √

26 ถามยาย นับตั้งแตเธอจําความได ก็ไมเห็นหนา พงษสิทธิ์ คําภีร √

27 ไทรโศก ไทรเอยเจาไทรตนไทรงาม ดูงดงาม พงษสิทธิ์ คําภีร √

28 เพลงของลูก แคเพียงพอไดยินเสียงเจา พอไม พงษสิทธิ์ คําภีร √

29 อยูตรงนี้ วานนี้ยังมีเธอ อยูตรงนั้นตรงนี้เสมอ พงษสิทธิ์ คําภีร √

30 ไถเธอคืนมา ผานไปสองป ที่เธอมาหายจาก พงษสิทธิ์ คําภีร √

31 แม กี่วันคืนจะผานไป กี่ฤดูจะผานมา พงษสิทธิ์ คําภีร √

32 โยโกฮามา จดหมายตีตราจาหนาวา มาจากแดนไกล พงษสิทธิ์ คําภีร √

33 อยูคนเดียว อยูคนเดียวโดดโดด ไมโลดไมโผน พงษสิทธิ์ คําภีร √

34 ควาย เรารักผูกพัน จนนับปวันไมเคยได พงษสิทธิ์ คําภีร √

35 อยากขึ้นสวรรค รูแคเพียงใจโบกบินไป ไกลแสนไกล พงษสิทธิ์ คําภีร √

36 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทุกวัน พงษสิทธิ์ คําภีร √

37 มือปน ฟางเสนสุดทาย ตอนตะวันบายคลอย พงษสิทธิ์ คําภีร √
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38 โอย ไมรูไมเห็นความเปนไปของใครมานานแลว พงษสิทธิ์ คําภีร;ปรีชา ชนะภัย √

39 ตางฝน ทุกชีวิตที่เกิดมา ปรารถนาความสุข ปรีชา ชนะภัย √

40 เตือนใจ ความหลังครั้งเกา เรื่องราวเศราๆ พงษสิทธิ์ คําภีร √

41 บารมี เปลงบารมีสองประกาย หัวจิตหัวใจ พงษสิทธิ์ คําภีร √

42 ปลิดวิญญาณ กระสุนสังหารลูกหลงจากวัยรุน พงษสิทธิ์ คําภีร;ปรีชา ชนะภัย √

43 ลุงเดน ลุงเดนแกเลนดนตรี แกชอบสีซอมาแตนมนาน ปรีชา ชนะภัย √

44 โลกในฝน อยากใหโลกเปนอยางในฝน โลกใบนั้น พงษสิทธิ์ คําภีร √

45 ศรัทธา บนฟามีหมูดาวดวงใหญดวงนอย พงษสิทธิ์ คําภีร √

46 หมาลากอน ฉันรูวาฉันน้ันตอยต่ํา ถลําหมายปอง พงษสิทธิ์ คําภีร √

47 โอละหนอฮารเลย ครั้งหนึ่งฉันเคยบึ่งมอเตอรไซค ปรีชา ชนะภัย √

48 แคนั้น บางคราวก็อยากจะฝน บางทีก็อยากจะรู พงษสิทธิ์ คําภีร √

49 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ พงษสิทธิ์ คําภีร √

50 ไถเธอคืนมา ผานไปสองป ที่เธอมาหายจาก พงษสิทธิ์ คําภีร √

MP3 30thANNIVERSARY TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

THE GREAT ROCK BAND ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257111 1 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

วันที่วาง 11/09/2557 2 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

4 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

5 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสกสรรค ศุขพิมาย √

6 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

7 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

8 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

9 Chocolate เผลอปุปนึกถึง Chocolate ปป ลิ้นก็อยาก HANGMAN √

10 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

11 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

12 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

13 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

14 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

15 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

16 เชาวันอาทิตย ถึงแลวเชาที่สุขใจ บาราคูดัส √

17 หุนกระบอก ดึงเชือกซิ แลวฉันจะยิ้ม วง ตาวัน √

18 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

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

20 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

21 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

22 เรื่องเดียวที่ไมยอม ฉันยอมไดทุกอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

23 วันที่ไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

24 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

25 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

26 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

27 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

28 กวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

29 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

30 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

31 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

32 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

33 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

34 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝนเก็บมัน Retrospect √

35 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

36 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง NO MORE TEAR √

37 เรื่องสมมติ สมมติโลกนี้เหลือเราอยูเพียงแคสองคน Playground √

38 เจาชายกับเจาหญิง ถึงเวลาที่เราตองร่ํารา เมื่อเสียงน้ําตา THE MOUSSES √

39 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

40 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ) กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

41 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

42 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

43 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO √

44 ฉันรองไหเปนหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว ทิ้งฉันไวที่ตรงนี้ COCKTAIL √

45 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ BODYSLAM √

46 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

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

48 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

49 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ) ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

50 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

MP3 รวมเพลงบันทึกรักคนเศรา TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

เอกราช ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257110 1 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

วันที่วาง 11/09/2557 2 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

3 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

4 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X
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5 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

6 รักฉันทําไม เอกราช สุวรรณภูมิ X

7 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สุวรรณภูมิ √

8 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สุวรรณภูมิ √

9 ยอม สองคําเทานั้นที่ทําฉันเหมือนดังคนบา เอกราช สุวรรณภูมิ √

10 รักนองจอย เอกราช สุวรรณภูมิ X

11 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สุวรรณภูมิ X

12 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

13 ขอช้ําเพียงสามวัน ฉันจะขอช้ําแคเพียง 3 วัน เอกราช สุวรรณภูมิ √

14 หองรักหองราง หองนอนหองนี้ไมมีเธออยูอีกแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

15 แผลในใจ เก็บกดเอาไว ในใจเรื่อยมา เอกราช สุวรรณภูมิ √

16 อัญญาดา ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเหลือไวเพียงตํานาน เอกราช สุวรรณภูมิ √

17 ใครโทรมา เอกราช สุวรรณภูมิ X

18 อาว แลวกัน เอกราช สุวรรณภูมิ X

19 พบคูเมื่อสาย แรกพบสบตาครั้งเดียวก็รู เอกราช สุวรรณภูมิ √

20 ใครจํากัดใจเธอ ฉันตองบาดเจ็บบาดเจ็บจากคนรูใจ เอกราช สุวรรณภูมิ √

21 แคพี่ชาย เปนแคพี่ชาย เปนไดแคเพียงพี่ชาย เอกราช สุวรรณภูมิ √

22 รักขามโขง โอโอโอหนอ โอหนอ โอหนอ เอกราช สุวรรณภูมิ √

23 อาลัยสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู เอกราช สุวรรณภูมิ √

24 น้ําตาดาว คืนนี้เปนคืนที่ฟาสดใส เอกราช สุวรรณภูมิ √

25 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน เอกราช สุวรรณภูมิ √

26 รักพี่อยาถามถึงเมีย เอกราช สุวรรณภูมิ X

27 มือถือชื่อออด ไอหนุมมือถือที่เขามีชื่อวาออด เอกราช สุวรรณภูมิ √

28 ลากอนสาวขอนแกน เอกราช สุวรรณภูมิ X

29 ยังรักสาวปากน้ําโพ เอกราช สุวรรณภูมิ X

30 ตามหาเดือน เอกราช สุวรรณภูมิ X

31 คิดถึงปกอน เอกราช สุวรรณภูมิ X

32 วานนี้รักวันนี้ลืม จะใหหัวเราะหรือวารองไห เอกราช สุวรรณภูมิ √

33 นานเกินรอ จากกันไปนานหลายป เอกราช สุวรรณภูมิ X

34 ไมมีเมียนอย เอกราช สุวรรณภูมิ X

35 สนามความรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

36 เวทีหัวใจ เอกราช สุวรรณภูมิ X

37 หลีกทางใหเธอ ตองขอโทษทีที่ฉันนี้มาชาไปหนอย เอกราช สุวรรณภูมิ √

38 หลั่งน้ําตาลาแฟน เอกราช สุวรรณภูมิ X

39 รองไหเถิดนอง รองไหไปเถิดนองจา เอกราช สุวรรณภูมิ √

40 คนใจเบา เอกราช สุวรรณภูมิ X

41 คนสองหนา เอกราช สุวรรณภูมิ √

42 เปนเพราะอะไร เปนเพราะอะไรทําไมถึงเปนอยางนี้ เอกราช สุวรรณภูมิ √

43 สลันโอนเมนเดล(รักนองจริงๆ) เอกราช สุวรรณภูมิ X

44 หวง เอกราช สุวรรณภูมิ X

45 ไมไดใหรัก เอกราช สุวรรณภูมิ √

46 รักคนผิด หมดคาเสียแลวหนอเราตองมานั่งเศรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

47 ดอกลําดวนมาแลว เอกราช สุวรรณภูมิ X

48 ขาดคนชื่อ ต. มีใครเหมือนฉันบางที่เสนทางรักพัง เอกราช สุวรรณภูมิ √

49 ขาดคนเบิรธเดย วันเกิดวันนี้ทุกปที่ผานมา เอกราช สุวรรณภูมิ √

50 บันทึกช้ํา ผานความช้ํามาไมรูกี่หน เอกราช สุวรรณภูมิ √

ลูกทุงซูเปอร จัมโบฮิต 06 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557132 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/09/2557 1 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1157082 2 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

4 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง ไมค ภิรมยพร √

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

6 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

8 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

9 นารักก็มารักสักที เจอะ กี่ที ก็บอกนารัก แตไมยัก ตั๊กแตน ชลดา √

10 รักที่เทาไหร รักที่เทาไหร เทาไหรในหัวใจเธอ ตาย อรทัย X

11 เปนกิ๊กคนที่เทาไหร คบทีละสิบจีบผูหญิงทีละซาว ศิริพร อําไพพงษ √

12 ใจหลนที่งานเล้ียง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 ขอใหรวย (อะ) ขอใหรวย ขอใหรวย (อะ) ที่มาชวย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

15 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

17 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

18 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณ √

19 เกือบจะรักแลวรูหรือเปลา น้ําหยดลงหิน หยดลงหิน ทุกวันหินมันยัง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

20 หายใจออกก็เหงา หายใจเขาก็คิดถึง เธออยูไหนอยูไหนหนอ คนเฝารอใจจะขาด แชม แชมรัมย √

21 ชวยไปหวงแฟนผมไกลๆ ไมตองโทรหาเธอเลยนะ คุณแฟนเกา แสน (นากา) √

22 เด๋ียวโทรกลับ เด๋ียวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ โกไข;นายสน √

23 อยูไหน ไหน ไหน อยูไหน ไหน ไหน ไหน ไหน อยากรูจริงๆ ตั๊กแตน ชลดา √

24 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

หนา 4/17



MP3 Retro : Sad Songs TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257114 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/09/2557 1 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ชั่วฟาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

3 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

4 แคอยากจะบอก เธอแครับฟง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรด √

5 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟาแกลงกันใชไหม ฟาจงใจใชไหม ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

6 ถามใจ ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

7 คนดีๆทําไมไมรัก ฉันน้ันโงใชไหม ที่งมงายยอมทนอยางนี้ ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

8 เคยไปทําเธอตอนไหน อยูอยู จะนึกรัก ก็บอกคําวารัก ZA ZA √

9 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู วรรธนา วีรยวรรธน √

10 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

11 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

12 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงค สิงหวนวัฒน √

13 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

14 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

15 ฝากความยินดี อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง คริสตินา อากีลาร √

16 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

17 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

18 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

19 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

20 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

21 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

22 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

23 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

25 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

27 ไดอารี่สีแดง ครั้งนั้นฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) X

28 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

29 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

30 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

31 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

32 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

33 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

34 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย นูโว √

35 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล √

36 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

37 รูแกใจ ดูเปนคนออนแอเกินไปใชไหม ขอโทษนะ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

38 อยากฟงเหตุผล บอกกับฉันสักคําไดหรือเปลา BUBBLE GIRLS √

39 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ มาชา วัฒนพานิช √

40 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟา สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

41 ใครใครก็ไมรัก ทําอะไรก็ไมเห็นดี ทําอะไรก็ผิด เจนน่ี(เจนสุดา ปานโต);คอรี่(คอรี่ ลีย รอบิ้นส) √

42 กลับไปไมเหมือนเดิม ที่จริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

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

44 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

45 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

46 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

47 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

48 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

49 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

50 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

MP3 SEVEN : 50 Best Hits TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257118 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 ความรักทั้งเจ็ด ฉันชอบเวลาที่ฟามีดาวประดับ เปนรอยเปน SEVEN √

2 คือรักแท หากวาคุณเคยทําเรื่องมากมาย เพื่อใครบางคน SEVEN √

3 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

4 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

5 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

6 เปรี้ยวใจ สุดที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

7 อยากมอง เธอยิ้มเธอจะทําอะไร จะหัวเราะหรือจะคุย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

8 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสียจน มาชา วัฒนพานิช √

9 OH OH พยายามไมทักไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

10 เสี่ยงเปนเสี่ยงกัน อยากจะลองดูสัก ใหม เจริญปุระ √

11 อยาทํา อยาทํา บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น นัท มีเรีย √

12 สองตา กอนจะคุย จะบอกอะไรกัน ก็อยากให ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

13 เหตุการณไมเคยเปลี่ยน หกโมงเชา ตื่นจากฝนของวันเกา มาชา วัฒนพานิช √

14 แคหลับตา เรายืนหางกัน แคเพียงเอื้อมมือ หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

15 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมที่เห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

16 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

17 หากฉันรู เมื่อตอนที่จาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √
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18 ขอไดไหม แตละคนลวนฝนจะมีคืนวันที่ดี SEVEN √

19 ใตแสงตะวัน มองออกไปในความคุนเคย นิโคล เทริโอ √

20 เกมของผูแพ มองดีดี วาคนคนนี้เปนใคร ไมใชฉัน นัท มีเรีย √

21 ขาดเธอ กลับมายืนอยูตรงที่เดิม ที่เราเจอกัน หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

22 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

23 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

24 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

25 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

26 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

27 เรื่องมันจําเปน เรื่องมันจําเปน ของมันจําเปน ใหม เจริญปุระ √

28 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ นิโคล เทริโอ √

29 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบวาถูกใจ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

30 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน นิโคล เทริโอ √

31 มืดตึ๊ดต๋ือ มืดตึ๊ดต๋ือ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

32 เด๋ียวนะ ทางซายก็มีคนเชียร ทางขวาก็มีคนเชียร นัท มีเรีย √

33 ใครนะ (พูดจัง) เมื่อกอนนั้นใครกันหนอที่บอก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

34 เชื่อฉัน ไมอยากจะเจอคนที่ลืมสัญญา มาชา วัฒนพานิช X

35 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ที่เคยมีใจ ถึงคนที่เคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

36 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชีวิตก็ยังวุนวาย นิโคล เทริโอ √

37 เรือใบบนสายรุง ฉันรูวาเธออยูไหน ใหม เจริญปุระ √

38 ตัดใจไมได พยายามทุกอยาง ทําทุกอยาง ลบทุกอยาง นัท มีเรีย √

39 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง มาชา วัฒนพานิช √

40 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน ใหม เจริญปุระ √

41 ดอกไมในโคลนของเธอ เคยเปนคนออนไหว ทําอะไรก็เหงา นัท มีเรีย √

42 อกหักใชไหม อกหักใชไหม เธอถึงเศราซึมอยางนี้ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

43 ซึ้งใจจริงๆ เมื่อเธอตองการจะลืมฉัน หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

44 คนที่ไมมีใครตองการ วันหนึ่งที่เธอเดินมาหากัน พรอมดวยคํา นิโคล เทริโอ √

45 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

46 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ มาชา วัฒนพานิช √

47 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

48 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

49 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว ใหม เจริญปุระ √

50 กลับมาหาเพื่อน ไมพบไมเจอตั้งนาน คิดถึงจนจะขาดใจ ใหม เจริญปุระ;เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);มาชา วัฒนพานิช √

ผูชายถูกทิ้ง ผูหญิงอกหัก TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557133 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1157083 2 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

3 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

4 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

5 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

7 น้ําตาลืมคราว คําวาผิดหวังมาเปนตาซังแทหนอ ศร สินชัย √

8 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

9 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

10 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

11 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

12 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้ เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

13 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

15 ลืมไมไดหรือไมอยากลืม เขาโทรมาหา หรือโทรหาเขา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

16 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําใหอึดอัดใจ ที่ตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

17 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคจากสายคนหัวใจเศรา ศร สินชัย √

18 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

BEST OF Y NOT 7 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557137 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

2 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเปนไรไป Y NOT 7 √

3 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

4 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

5 ชูรัก (ก็)ฉันมันแคชูรัก เปนที่พักใจ Y NOT 7 √

6 ฉันไมยอม จับมือฉัน จับมือฉันไว บอกฉัน Y NOT 7 √

7 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา Y NOT 7 √

8 แสทําไม คนที่มันทิ้งเธอ มันไมใสใจ Y NOT 7 √

9 คนประหลาด ฝด เจอแลวมันฝด เจอแลวมันฝด Y NOT 7 √

10 ขอบคุณครับ [ทรามวัยกับไอจก] คุณคนเดียว คุณคนเดียว Y NOT 7 √

11 รถพยาบาล รถพยาบาล รถพยาบาล รถพยาบาล Y NOT 7 √

12 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม Y NOT 7 √

13 เตาลานป เกิดมานมนาน และก็อยูมานมนาน Y NOT 7 √

14 เชื่อแลวเชื่อเลย เชื่อแลวๆๆ เชื่อแลวละครับ Y NOT 7 √

15 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบ Y NOT 7 √

16 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน เหนง Y NOT 7 √
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17 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

18 ไฟรางราง ไฟรางราง บนถนนเดิมเดิม Y NOT 7 √

19 เคยตายมาแลว ถาหากเธอเห็นฉันเหมือนคนไมแครอะไร Y NOT 7 √

20 เสียใจอยูแลว ฉันรูวาความผิดฉันที่ทํานะ Y NOT 7 √

21 เหนื่อย ทําไมเธอจึงรักเขามากมาย Y NOT 7 √

22 เห็นใจกันหนอย เห็นใจกันหนอย ฉันคอยเธออยู Y NOT 7 X

23 รักโงๆ รักฉันแลวทิ้งไป ทิ้งไป ไมไหวเลย Y NOT 7 √

24 อาฆาต หวงตัวของเธอเสียยังดีกวา อยามาสนใจ Y NOT 7 √

25 อาย อาย อายมั้ยๆๆๆๆๆ คนนี้แหละครับ Y NOT 7 √

26 แคมีเธอเปนใชได พูดอะไร ชมอะไร ไมคอยเปน Y NOT 7 √

27 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย Y NOT 7 √

28 แลวจะมามั้ย ฉันไมกินกาแฟ ฉันไมดมยาดม Y NOT 7 √

29 ดิ่งลงไป ปลอยเวลาใหมันเสียไป Y NOT 7 √

30 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง Y NOT 7 √

31 แสบหัวใจ แสบเขาไปถึงทรวง เมื่อเห็นนองควง เหนง Y NOT 7 X

32 รูไวซะ ฉันไมใชคนที่แสนดี Y NOT 7 √

MP3 หมอลํายกกําลัง 3 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

ศิริพร-ศร-ดอกออ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257112 1 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

วันที่วาง 18/09/2557 2 คนเคยแลวอยูบเปน นี้ละนอเพิ่นวา แนววาใจคนเอย ศร สินชัย √

3 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดนี้...ขอจงฟงเอาถอน ฟงกลอนนองสิวา ดอกออ ทุงทอง √

4 สรภัญญสั่งชู ละมาบัดนี้ ขาวดอพอพวมกม ศร สินชัย √

5 มักผัวเขา วันไหนวางๆ แวะมาบางหนอยเปนไง ศิริพร อําไพพงษ X

6 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

7 ออนซอนแมฮาง แมฮาง แมฮาง อายโลดฮักแมฮาง ศร สินชัย √

8 ลางรายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ √

9 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

10 แมฮางซาวปลาย มาเห็นหุนแมฮางวัยระหวางซาวปลาย ศร สินชัย √

11 คนมักซาว โอละนอ โอละนอผูบาวบัดยาม ดอกออ ทุงทอง √

12 อายซองบัตรเชิญ อยากเปน เปนเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษ √

13 เมาเพราะสาวทิ้ง (เปนยอนเจานั่นละ) ผูสาวบมัก อกหักอายเลยกินเหลา ศร สินชัย √

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

15 ใจลอยในวงเหลา ยินขาวรายอายนั่งงงกลางวงเหลา ศร สินชัย √

16 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

17 ขอพักที่ตักแม น้ําตาหลั่งเมื่อรักตองพังสลาย ศิริพร อําไพพงษ √

18 บักหลาลูกกก อีแมๆขอยขอเงินไปเที่ยวงานแหน ศร สินชัย √

19 อกหักวันแหเทียน น้ําตาหลนแลวสาวอุบลคนนี้ ดอกออ ทุงทอง √

20 ผาเช็ดหนาลาแกม โถเรามีคาดั่งผาเช็ดหนาผืนหนึ่ง ศิริพร อําไพพงษ √

21 บาวซํานอยอกหัก อกหักเพราะรักมากเกินไป รักอันตราย ศร สินชัย √

22 คอยคนออน นองนอนเอาแกมแนบหมอน ฟงเสียง ดอกออ ทุงทอง √

23 ทําใจไดแฟนหลอ จะเปนโชครายหรือดี เกิดชาตินี้ที่ ศิริพร อําไพพงษ √

24 มักคนอวน สาวทรงอวนกวนใจอายปวน หลงมักสาว ศร สินชัย √

25 ขอยืนเคียงขาง ละนองขอยืนเคียงขางฝากความฮัก ดอกออ ทุงทอง √

26 กังฟูอีสาน หุนพี่ก็มาดแมนรูไหมเนื้อแนนพี่ดารา ศร สินชัย √

27 ยานอายบใจ บ ใจยานอาย บใจ ยานปากกับใจ ดอกออ ทุงทอง √

28 ปากวาไมแตใจหึง ฮูเต็มใจวาฮักเขาเหลือเกิน ศิริพร อําไพพงษ X

29 ผญาฮักจากคนคอย พูด นองสาวเอย เกาสิฮางสิบสิฮาง ศร สินชัย X

30 ขอแคโทรมา ยาม บ ไดเห็นหนาใหโทรหานองแหน ดอกออ ทุงทอง √

31 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังทั้งที่ยังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ √

32 ยามเมาคึดฮอดนอง บัดนี้ เมาหมุนติ้วหัวใจหวิวแลวละ ศร สินชัย √

33 ตัวะใหรอบอขอจอย ปากจังไดใสวาใจจังซั่น ดอกออ ทุงทอง √

34 ลองฮักมักอีหลี ลองเบิ่งอายลองมักซื่อๆ หัวใจซางคือ ศร สินชัย √

35 ระวังหนุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสียตัวยังตองมาเสียใจ ศิริพร อําไพพงษ X

36 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผูชายหลายชู..ใจเพิ่นมี ดอกออ ทุงทอง X

37 คึดฮอดสาวผาปา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สินชัย √

38 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีน้ําใจ ยังรักอาลัยยังใหบัตร ศิริพร อําไพพงษ √

39 เจ็บโตยอนโฟรวิล (เกริ่น)หละหนุมโฟรวิลเผินกินแลว ดอกออ ทุงทอง √

40 จดหมายขาดเคิ่ง ขาดเคิ่งจดหมายขาดเค่ิง แกมเปงเสิ่งได ศร สินชัย √

41 ผูกฝายเปนอายฮัก หยิบเอาฝายขามมา ศิริพร อําไพพงษ √

42 น้ําสางแสงแหงความหลัง อายนัดพบที่ตนตะขบหมองน้ําสางแสง ดอกออ ทุงทอง √

43 พอฮางซอมทางเมีย เถียงนานอยคอยใจผูไกลหางอกพอ ศร สินชัย √

44 อยากเห็นคนโชคดี อยากเห็นเด อยากเห็นสาวคนนั้น ศิริพร อําไพพงษ X

45 ถามใจกับสายลม เสียงนกแจนแวน รองเพลงแคนกลอม ดอกออ ทุงทอง √

46 กลัวซ้ํารอยแม คําแมวอนสอนสั่งนานมา ศิริพร อําไพพงษ √

47 หวงสาวเสื้อฮัด เห็นสาวใสเสื้อจอนทั้งสะออนและเปนหวง ศร สินชัย √

48 แฟนเกาบเซาหลอ กําลังสิลืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ √

49 ฮักหนุมไฟฟา เหลียวเห็นหนุมไฟฟาตาสบตา ดอกออ ทุงทอง √

50 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

When A Women Love TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557143 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √
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2 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

3 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทียร √

4 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

5 เพลงพิเศษ สุนิตา ลีติกุล(โบ) X

6 ไมมีอะไรที่เปนไปไมได (Possible) วันที่ฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

7 เธอคิดยังไงกัน ดูวาเธอก็คงสนกัน เหมือนๆที่ฉันชอบเธอ นท พนายางกูร √

8 คนหา (Discovery) มอง..ฟา อยากจะโบยบินไป..ใหไกล ปนปน เต็มฟา กฤษณายุทธ √

9 แกเหงาหรือวาเอาจริง หลายครั้งเวลากําลังเหงาๆ ทุกครั้ง ภัทรปรียา ยืนยาว (ตาตั้น);ชิน ชินวุฒ √

10 จุดประสงคไมชัดเจน รูทันไมไดแปลวา รูใจ พั้นช √

11 สายตายาว Sugar Eyes X

12 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

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

14 รักที่เปนของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเปนเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

15 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

16 รักทุกฤดู นับแตวันที่เจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

17 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันที่เราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

18 ทําเพราะรัก (ล.เรือนริษยา) ที่ทําเพราะรัก ที่ทําลงไปทุกอยาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักที่เกาหลีฯ) กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

21 แสงสวางที่ปลายอุโมงค เคยเปนคนที่โดนทําลาย ความฝนสลาย NO MORE TEAR √

22 ปลอย แปงโกะ X

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

24 อยากรู Plastic Plastic X

MP3 Grammy Gold ฮิต ติด มันส TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

ชุด 2 ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257117 1 หญิงลั้ลลา อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

วันที่วาง 18/09/2557 2 หนาฮานพันธมวน เสียงหัวใจบอกใหลุกออกมาเตน ศิริพร อําไพพงษ √

3 ยกซด ตกยามแลง ฟาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

4 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

6 คนออกตังคนั่งหัวโตะ คนออกตังค...นั่งอยูหัวโตะ นั่งหัวโตะ ปเตอร โฟดิฟาย √

7 เพลงโจะจากโตะเกา อยูกับนายอยาวาแตรองเพลงเลย ไมค ภิรมยพร √

8 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

9 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

10 อยากมีเสื้อกันเหงา ตองหลบสายตาลมหนาว ผูสาวพลัดถ่ิน ตาย อรทัย √

11 ธิดารานลาบ แกมปอยลอยสาวส่ํานอยใจงาม ประจําที่ ไผ พงศธร ศรีจันทร X

12 สกา..จั๊กกะหนอย อีกจั๊กหนอย อีกจั๊กหนอยรอหนอยนะคะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

14 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

15 สาวอีเลคโทน นักรองบานนอก บ เคยออกเทป ศิริพร อําไพพงษ √

16 สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

17 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

18 หนูไมเอา แนะ..แฟนใครนะรูปหลอ เขามานั่งจอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

19 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

20 สาวคําเขื่อนแกว โอสาวบานคําเขื่อนแกว เห็นแลว พี สะเดิด X

21 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

22 ไมใชเวลาถอดใจ ขอยละเบื่อชีวิต ดวงสมพงษแตความ เสถียร ทํามือ √

23 มวนนํากัน มือจับมือกันไวสื่อสายตา อยากสิมวน จั๊กจั่น วันวิสา √

24 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมค ภิรมยพร √

25 หนอนเฝาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พี สะเดิด √

26 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

28 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

29 กับแก ไดยินเสียงกับแก ยานแทๆนอผูสาว พี สะเดิด √

30 ศิลปนเพลงเดียว เดินสายชวยงานทั่วถิ่น มีเพลงหากิน ศิริพร อําไพพงษ √

31 ศิลปนหมูกะทะ มีนาแอด นาหมู มีพี่ปู นาหงา เสถียร ทํามือ √

32 จั๊กสิฮองเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตบางคนก็ ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 เดอะนางเดอ พอหนาผูสาวซ่ํานอย จําอายกิหลอย พี สะเดิด √

34 ขอนางเปนยางลบ จากและจบแตยังลบไมจาง ภาพความหลัง มนตแคน แกนคูน √

35 คอเหล็กเด็กแนว คอเหล็ก..เด็กแนว..เหลาขาวครึ่งแกว ร็อกหนหวย √

36 ซุปเปอรสตารหนาชั้น ไปสงขาวแมอยูทุงนา ก็เลยมาเขาหอง จั๊กจั่น วันวิสา √

37 เอ็นททรานซเขางานจาง สอบไมได มหา'ลัยในฝน เลยตอง เสถียร ทํามือ √

38 ใจเปราะ ใหรอยเต็มรอยก็นอยไปหนอย หัวใจ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

39 นึกวาแนแคไหน ถือวาหลอวาเหลาสาวหลายคน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

40 ไมเขาใจ ตื่นนอน...ผมตองกินกอน แปรงฟน ปเตอร โฟดิฟาย √

41 หมานแฟนเขา หัวใจหลนใหกับคนมีแฟน พอคนแมนแต ศิริพร อําไพพงษ √

42 แฟนอายไปดี แฟนจาอายขอลากอน ฝากคําอวยพร มนตแคน แกนคูน √

43 ตะลูดกิน ซอยซาวบาทตะลูดกินจนซงขาดดาก ร็อกหนหวย √

44 เฮาเปนเสี่ยว เกิดเปนลูกผูชาย น้ําใจตองมาที่หนึ่ง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 อยาตั๋วเด็กนอย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันที่ไหน ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 เสื้อลายหมาเหา โอ..โอย..โอ..โอย..เสื้อลายหมาเหา พี สะเดิด √

47 อยาฟาวหนหวย อยาฟาวหนหวยเดอครับ อยาฟาวหนหวย ร็อกหนหวย √
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48 ศิลปนรอเชิญ อยากจะรับงานจางแตเพลงดังก็ยังบมี ศิริพร อําไพพงษ √

49 ฝนงายๆ ใตเวที ออกจากบานก็ตอนเย็นพอดี ไปกับ จั๊กจั่น วันวิสา √

50 กองดินกองทราย กองเงินกองทอง คนรวยเขาก็จองไวเกิด ไมค ภิรมยพร √

MP3 เศรา TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257120 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรา) ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

2 คําถามซึ่งไรคนตอบ (ภ.TIMELINE จดหมาย...) ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด เจมส จิรายุ √

3 ยิ่งคุยย่ิงเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

4 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

5 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

6 อยาเพิ่งคุยกันตอนนี้ ถาแคโทรมาทักทาย ขอรองเถอะอยาเพิ่ง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

7 ใจไมราย...ทําไมลง เวลา...ท่ีอยูดวยกัน คําที่ฉันไดยิน ไอซ ศรัณยู √

8 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

9 คําวารักของเราตางกัน คงเปนเพราะฉันฝนถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

10 ถาไมรักกัน ฉันจะไป (นางสาวจําแลงรัก) มันไมจริงใชไหม มันไมใชที่เห็น นท พนายางกูร √

11 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอที่รัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

13 ความพยายาม เหนื่อยลาเต็มที ไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

14 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

15 เหนื่อยไหมหัวใจ (Acoustic Version) เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

16 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

17 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

18 จะหยุดเวลาไดไหม อาการของเธอมันฟองวามีอะไร โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

19 เธอเกงเรื่องลืม ฉันเกงเรื่องจํา เชื่อคนใจงายก็มีแตเหนื่อยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

20 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

21 จุดเริ่มตนของจุดจบ สายตาที่มองเห็น บอกวารักนั้น DA endorphine √

22 รอแลวไดอะไร มันคงตองถึงเวลา ที่เธอตองพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

23 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

25 นี่แหละความเสียใจ ทุกเรื่องราวที่เขามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

26 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

28 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

29 ตางคนตางเหนื่อย โลกที่หมุนสรางแตความแปรผัน เธอและฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

30 ไมเปนไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

31 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

32 ถึงเวลาตองเรียนรู ถาฉันไมลืมตาขึ้นมา ก็ไมตองรับรู ทราย ฟาเรนไฮธ √

33 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ CLASH √

34 ฉันมีคาแคไหน เปนคนที่ยืนอยูขางเธอคอยดูแลอยู PEACEMAKER √

35 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ สิ่งที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

36 ขอบคุณน้ําตา เรื่องราวทุกอยาง ที่ฉันไดฟง Soul_da √

37 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

38 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

39 ทําไม ไดแตบอกทําไม ปลอยเคาใหยังทําราย ใหกายใจ BANKK CA$H √

40 ใจหนึ่งก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ใหฉันตองเลือก เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

41 ที่ฉันเคยยืน มองดูน้ํา ที่ไหลไป มันไหลไป น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

42 เจ็บที่ไรรองรอย ไมรูวาเกิดอะไร ไมเขาใจความเจ็บนี้ ชาชา ริตตา รามณรงค √

43 พอไดแลว สายตาที่เห็น ไมไดเปนเหมือน รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

44 ใจหาย และแลวรักฉันก็ผานไป ฉันรูสุดทาย Playground √

45 อะไรอีก ก็ยอมแลวไง ก็ยอมเปนคนแพ ตองการอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

46 ตัวประกอบ หลงไหลไดปลื้มจนลืมตัว หนามืดตามัว AB NORMAL √

47 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

48 ชิน วันที่เธอเดิน จากฉันไป บอกวาเจอคนที่ มะลิ √

49 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว INSTINCT √

50 บอกสักคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเปนไร ไมเปนอะไร กะลา √

MP3 Drama Rock TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257115 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 Cross Love (V.Japan Rock)ล.รอยรักฯ i-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de INSTINCT √

2 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

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

4 ทั้งรักทั้งเหนื่อย (ละคร365วันแหงรัก) ไมเคยรู ไมเคยรูจริงจริง ความรัก INSTINCT √

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

6 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

7 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก KLEAR √

8 ดอกไมยังงดงาม (ละครในรอยรัก) วันที่เธอเสียใจ วันที่ดอกไมไดเปนรอย INSTINCT X

9 Beautiful love (ละครวิวาหฮาเฮ) โสดมานาน โดดเดี่ยวบนคาน เปน PARADOX √

10 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ) กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

11 ภูผาที่หวั่นไหว (ละครภูผาแพรไหม) จําไว บอกตัวเองใหทองเอาไว INSTINCT √

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

13 เพราะฉะนั้น (ละครเพลิงทระนง) เมื่อฉันนั้นทุกข แลวใครจะทุกขดวย ZEAL X

14 รักไมได ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจ) ฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ที่บอกวา กะลา √

หนา 9/17



15 ดั่งฝนฉันใด (ละครหัวใจรักขามภพ) ฟาดลบันดาลใหเรามาพบ เวทมนตฉันใด KLEAR √

16 ฉันไมแก (ล.คุณแมเฉพาะหนา คุณยาฯ) ฉันแกตรงไหน ฉันยังไมแก PARADOX (วงเกา) √

17 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

18 ความรักไมมีที่ใหคําวากลัว (ล.รักปาฏิ ฉันก็รูวาฉันน้ันเก็บตัวและคิดมากไป INSTINCT √

19 จะใหฉันทํายังไง (ละครน้ําตาลไหม) ฉันก็รูในกฎเกณฑ และก็เห็นในความจริง POTATO √

20 กอดฉันไว (ภาพยนตรสามชุก) ลืมไปไดเลย เรื่องที่เคยผานมา ใหแลวไป PARADOX √

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

22 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสัย คิดถึงทีไรก็เพอ INSTINCT √

23 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.หงสสะบั ถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษ ใจบํารุง √

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

25 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสด) รูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

26 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง) ทรมานไปทั้งหัวใจ ทุกครั้งที่เรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

27 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขา ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

28 รักไมได...ไมใชไมรัก(ละครศิราพัชรฯ) อยูตรงกลาง ระหวางเสียงหัวใจ ZEAL √

29 เพื่อเธอ...ฉันยอม (ละครรากบุญ) อยากจะทําใหเธอไดรูใหเธอเขาใจ KLEAR √

30 สัญญา(จะไมไปไหน)(ละครเพียงใจที่ผูกพัน) ฉันไมเคยยอมใหใครทั้งนั้น...ฉันไมเคย ปบ Potato √

31 ทําไมตองเธอ (ละครไฟมาร) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก INSTINCT √

32 มีแตเธอ (ภ.SuckSeedหวยขั้นเทพ) มีแตเธอ มองใหลึกลงไปที่ PARADOX √

33 สมรภูมิไฟ (ละครศิราพัชร ดวงใจนักรบ) ออกศึกเราไมกลัวใคร ยืนในสมรภูมิไฟ ZEAL √

34 เพลงท่ีฉันไมไดแตง(ภ.SuckSeedหวยข้ันฯ อาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงทั่วไป NO MORE TEAR √

35 Love (ภ.รักมันใหญมาก) โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

36 สุดฤทธิ์สุดเดช (ละครคูแคนแสนรัก) ตอบตอบมาหนอย KLEAR √

37 ขอบคุณท่ีรักกัน...เสมอมา (ภ.ขอบคุณที่รัก ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO;ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

38 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยขั้นเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

39 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

40 ยื้อ (ภาพยนตรโลงตอตาย) แคฝนวาเธอจากไป...ก็รายแรงเกินกวา POTATO √

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

42 หรือวาเธอไมรู (ละครมหาชนชาวแฟลต) อาจจะเปนเพราะวาใกลเกินไป ZEAL √

43 คําตอบของหัวใจ (ละครรักน้ี..หัวใจเราจอง) ไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

44 คนในฝน (ภาพยนตรรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป KLEAR √

45 พรุงนี้ (ล.เนื้อคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงนี้ ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

46 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน POTATO √

47 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

48 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

49 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลาย) ความสัมพันธที่เกิดในวันที่ผาน ทําให AB NORMAL √

50 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

ลูกทุงโจะสนั่นเมือง TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557105 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/09/2557 1 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

2 ใจหลนที่งานเล้ียง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

4 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

5 เรื่องชิว ชิว นองบอยากมีปากมีเสียงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

6 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

7 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

9 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

10 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

11 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

12 ขอใหรวย ขอใหรวย ๆ ที่มาชวยงานบุญวันนี้ ใหม เจริญปุระ √

13 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

14 อยาเกงแคใน Facebook มาคอยออนไลน เพราะวาใครบางคน นองจูน สิริพร เอี่ยมมงคล √

15 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

16 อยาตั๋วเด็กนอย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันที่ไหน ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

BOY&PUP SENTIMENTAL TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

LOVE SONGS ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0557147 1 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

วันที่วาง 18/09/2557 2 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

3 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

4 ไมเคยถาม อาจเพราะวาเธอไมเคยถาม อาจเพราะ PEACEMAKER √

5 ไมใหเธอไป จากนาทีที่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

6 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

7 แชร (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

8 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

9 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

10 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

11 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

12 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว PEACEMAKER √

13 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ PEACEMAKER √
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14 คําตอบของหัวใจ ไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

15 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

16 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO √

17 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

18 ภาษากาย ยอมใหไปแลว..เมื่อหัวใจเธออยูที่ POTATO √

19 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

20 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเปน POTATO √

21 ระยะสุดทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ บอย Peacemaker √

22 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

23 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

24 กลาพอไหม I'll never forget the first day POTATO;MR.Constantine Koufogiannakis √

มัน*มวน*แซบ ชุด 2 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557155 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

รหัสปก DVD G1157095 2 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

3 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

4 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

5 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

6 แจว ถูกหวยไดเปนลาน มัน ก็แจวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

7 จีบเอาสิคะ เขามีแมพอไปขอเอาสิ ทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

8 อายดีบพอ หรือนองพอบเปน อยากสิถามความผิดหัวใจ สมบูรณ ปากไฟ √

9 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

10 วอนอายลบลายเสือ ละฮักอายหลาย ตายกะตายแทนได ดอกออ ทุงทอง √

11 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

12 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

ลูกทุงคูฮิต ไผพงศธร-มนตแคน แกน TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557104 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รหัสปก DVD G1157062 2 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

3 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

5 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

7 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

8 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

9 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

11 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

13 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

15 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

MP3 50 Best Of Drama 2 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257116 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 ยอมแลวทุกอยาง(ล.รักนี้...เจจัดให) เกิดมาเปนคน เปนตัวเปนตนจนปานนี้ โฬม พัชฏะ นามปาน √

2 ไมใชผูชาย ผูชายคนนั้น ที่ฉันแอบหลงรัก อยากไดยิน DOOBADOO √

3 อยามารักฉันเลย(ล.สุสานคนเปน) ฉันขอโทษที่ทําใหเธอเสียใจ เจมส เรืองศักดิ์ √

4 ทําเพราะรัก (ล.เรือนริษยา) ที่ทําเพราะรัก ที่ทําลงไปทุกอยาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

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

7 เพลงนิทรา(ล.ลารักสุดขอบฟา) ตะวันลับตา เพลงนิทราก็จะบรรเลง เวียร ศุกลวัฒน คณารศ √

8 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจ) เหงา เหงาใจไมมีใครรู ช้ําใจยังไง Bowling √

9 แคฉันไมมีใคร (ล.หนีก็ลาซาก็รัก) ฉันก็ไมอยากจะเปนแบบนี้ แตไมรู วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร √

10 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรกวน มึน โฮ) ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

11 รักนี้ไมมีขอแม (ล.คูหูคูเฮี้ยน) ความรักไมใชแคความสวย แคยิ้มแลว โตนนท วงบุญ √

12 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

13 แสนลานนาที (ละครเพลิงพรหม) จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

14 ขอแคดูแลเธอ (ละครรุงราว) ฉันน้ันรูวาเธอเคยไปเจอสิ่งไหน สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

15 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ที่ไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

16 ไวใจไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส √

17 ยิ่งคิดก็ยิ่งแคน (ละครเลหกุหลาบ) เราไมมีอะไรที่คลายกัน เรายืนอยู กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา (มด) √

18 ปากหนัก (ละครกุหลาบไรหนาม) ไมเกงไมกลาพูดความในใจ บางครั้งก็ดู ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ง) ดึงตัวเองกลับมาทุกที เมื่อฉันรูสึกดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

21 หัวใจตรงกัน (ละครสูตรเสนหา) อยากมีสักคนที่อยูดูแลกัน ตอบโจทย ฟาเรนไฮธ √

22 อยากเปนคนท่ีทําใหเธอรูสึกดี(ล.ฟากระฯ) ใกลเธอเทาไหร ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

23 ขออภัยไวกอน (ล.รถไฟ เรือเมลล ลิเกฯ) ขออภัยไวกอนเพราะไม นท พนายางกูร √

24 WOW WOW WOW (ล.ปญญาชนกนครัว) โอย คิดมากจริงๆ โอย ไมรูทําไง OLIVES √

25 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √
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26 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนกนครัว) รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

27 อยามองมาไดมั้ย (ล.ปญญาชนกนครัว) อยามองมาไดมั้ย หยุดสงยิ้มไดมั้ย หมาก ปริญ สุภารัตน √

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

29 ไวใจไดกา (ล.ปญญาชนกนครัว) แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป คิมเบอรลี่ √

30 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

31 เพลงนิทรา(ล.ลารักสุดขอบฟา) ตะวันลับตา เพลงนิทราก็จะบรรเลง มิน พีชยา √

32 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

34 โปรดไวใจ (ประกอบละครปญญาชนกนครัว) ทุกๆครั้งที่เธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

35 สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี่) เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

36 ใจเธอทําดวยอะไร (ละครภูผาแพรไหม) ฉันรักเธอรักทั้งใจ แตเธอไมตองการ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

37 ขอแคมีเธอ (ละครสาปพระเพ็ง) อาจเปนเพียงกาลเวลาที่ตางไป ใหม เจริญปุระ √

38 เกลียดเธอไมลง (ละครบริษัทบําบัดแคน) จมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ Calories Blah Blah √

39 เธอคงไมรู สบตาครั้งเดียว ก็ทําใหใจไหวหวั่น เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

40 ถึงเวลาฟง ก็นานเทาไรแลว ที่ฉันตองคอยตามใจ DA endorphine √

41 อาจจะเปนเธอ (ละครกุหลาบไรหนาม) ฉันอาจโหยหา กับรักที่ฉันนั้นตองการ แพท สุธาสินี พุทธินันทน √

42 เสนขนานท่ีรักกัน (ละครเลื่อมพรายลายรัก) ก็รูตัวดีเรานั้นตางกัน และไมมีวัน รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

43 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

44 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรา) ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

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

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

47 เลนของสูง (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

48 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอลเวง) จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

49 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

50 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

MP3 ฟง เพราะ Love TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257125 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

2 คูแท แลววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรูสึก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 ถาเธอพรอม ฉันก็พรอม ก็รูวาเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะช้ํา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

4 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

5 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

6 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

7 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

8 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

9 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

10 ดาว ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

11 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

13 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา MR.TEAM √

14 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

15 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี วง SOFA √

16 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

17 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

18 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

19 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปญหา พลพล √

20 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

21 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

22 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

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

24 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

25 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

26 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 เพลงผีเสื้อ ถาในโลกนี้เธอคือดอกไม ฉันก็เหมือน CLASH √

28 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

29 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธรักใหม ศิริศิลป โชติวิจิตร X

30 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

31 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชุติมา ทีปะนาถ √

32 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรค ปานประทีป √

33 ไวใจไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส √

34 จําฉันไดหรือเปลา คนที่เคยหวง กลายเปนหางเหิน CHOCOLATE KIT √

35 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ HUM √

36 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

37 เพราะเธอ (ใชไหม) เคยขีดคําวารัก ออกจากชีวิตฉัน เศกพล อุนสําราญ (โก) √

38 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

39 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ มาชา วัฒนพานิช √

40 กลับมาไดไหม รอเธอมาตั้งนานขางเดียว ไดเกี่ยวเธอ ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

41 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

42 หวง แคอยากมาหา ไมเคยจะคิดไกล 3G √

43 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

44 เพิ่งรูวารัก จากกันไปไกล ไดแตคิดถึง นันทกานต ฤทธิวงศ √

45 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา วง พาย √

หนา 12/17



46 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

47 ลืมไมเปน ยังคงยืนที่เกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

48 เรื่องเดียวที่ไมยอม ฉันยอมไดทุกอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

49 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

50 ขอบฟา ไดแตเหลียวมองไปสุดฟาไกล BODYSLAM √

MP3 Forever Love Songs Vol.2 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257113 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

2 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

3 Will you marry me ? ช.ยินดีที่รูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปบ Potato;ลุลา √

4 สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี่) เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

5 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

7 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

8 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชุติมา ทีปะนาถ √

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

10 ตัวสํารอง (ภาพยนตรอยากไดยินวารักกัน) แลวเธอก็ไปฉันยังเสียดาย Calories Blah Blah X

11 แคเรารักกันก็พอ (ละครสูยิบตา) เคยลม มาตั้งกี่ครั้ง เคยพลั้ง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 กอนบอกเลิก ขอบอกรัก กอนทุกอยางในวันพรุงนี้จะเหลือแต เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

13 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมา) ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

14 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทัดดาวบุษยา ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

15 คือคําวารัก (ภ.รถไฟฟา มาหานะเธอ) แคอยากรู วาเธอจะคิดอยางไร คริส หอวัง √

16 Falling ไมเคยมีใคร ที่ทําใหใจฉันเตนรัว คณิณ พรู √

17 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

18 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

19 ไมมีเหตุผล เมื่อดวงอาทิตย ลาลับขอบฟา เจี๊ยบ วรรธนา √

20 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ KATIE PACIFIC √

21 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟา ไดโปรดหาใครสักคน KAL √

22 อยาบอกวาเธอรัก เธอมาบอกวาวันนี้ตัวเธอตองลาฉันไป อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา √

23 น้ําแข็งในมือ ความเย็นชา ที่เธอเปน ที่เห็นอยู ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

24 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา ทราย ฟาเรนไฮธ √

25 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ปอป ปองกูล √

26 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

27 ครึ่งหนึ่งของหัวใจ กี่ครั้ง ตองเดินคนเดียวในวันเหงาใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

28 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

29 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว ใหม เจริญปุระ √

30 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร KATIE PACIFIC √

31 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

32 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําสั้น..ฯ) ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

33 ความเดิมตอนที่แลว ความเดิมตอนที่แลวจําไดเราเคยรักกัน ZA ZA √

34 นอนไมหลับ แววตาที่เธอมองฉันวันนี้ กับทาทีที่ดู เตน นรารักษ ใจบํารุง;พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

35 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทน แตเหมือนขางใน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

36 ย้ําคิดย้ําจํา บอกตัวเองวาพรอมเขาใจในเหตุผล ปอง ศรัณย วิวัฒนพัฒนกุล √

37 นึกหรือวาไมรู อุตสาหทําเหมือนเธอมีใจ อุตสาหทํา ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

38 เธอ เธอ เธอ เพลงเดิมที่ฟง ทําไมยิ่งฟงยิ่งเพราะ ที Jetset'er √

39 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ √

40 Postcard แมคืนนี้มันจะมืดมน แตขมใจอดทนพรุงนี้ POTATO √

41 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย Calories Blah Blah √

42 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี);คิว สุวีระ บุญรอด √

43 จบแลว จบแลว เมื่อความเปนจริงไมเหลืออะไร The Zebras √

44 อาการเธอฟอง โอว..ไมฝนยังดีกวา ไมแกลงยังดีกวา พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

45 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา) สายตาที่มองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน เขมรัชต สุนทรนนท (ออง) √

46 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

47 ลืม สิ่งที่ใจฉันไดสัมผัส เมื่อเวลาที่เรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

48 คิดไปเองวาดี เคยคิดไปตั้งไกล เคยคิดไวกอน แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

49 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเปนอยู DA endorphine √

50 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

MP3 : แฟนทีวี การันตีฮิต TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257138 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

3 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

4 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

5 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

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

9 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

10 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

11 คุณ OK ไหม อาจเปนเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √
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13 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

14 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

15 ปรับทุกขกับเงา อยากจะมีใครสักคน ยามสับสนคอยเปน จั๊กจั่น วันวิสา √

16 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

18 ปลาราขาร็อก โอย..ละไดยินเสียงกีตารหอนแลวของขึ้น พี สะเดิด √

19 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา) สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

20 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

21 บนเสนทางสายเดิม ฝนที่อยูไกล ปลายทางมองไมเห็น ไมค ภิรมยพร √

22 เชื่อใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

24 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

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

26 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา ตาย อรทัย √

27 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสุนทร √

28 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

30 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนที่หนึ่งแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ √

31 ตัวชวยที่บไดเชิญ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ ตาย อรทัย √

32 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

33 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

35 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

36 ขออภัยที่ลืมชา ขออภัยที่ลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

37 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสือเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

38 อยูใกลก็หวง อยูไกลก็หวง ยอมรับวากลัว ยามที่ฉันไมอยู กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

39 ฝนระรึมที่โคราช กอนฝนจิตก ฟายังรูจักรอง งึ่ดแตใจ แสน (นากา) √

40 พยากรณอากาศวันนี้ พยากรณอากาศวันนี้ มีความคิดถึงกระจาย จั๊กจั่น วันวิสา √

41 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

42 X(กากบาท)ไวเลย เพิ่นบคอยโทรถามเพิ่นบตามไปทั่ว ศิริพร อําไพพงษ √

43 ยางลบหัวใจชื่อเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

45 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

46 ขอพูดซ้ํา ๆ หากวาไมรัก คงไมอยากมาอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

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

48 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

49 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 ขอบคุณเธอที่ใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

ROCK COLLECTION VOL.1 TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557141 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

3 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

4 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

5 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

6 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

7 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

8 หนึ่งมิตรชิดใกล ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

9 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

10 รักปอนปอน ตัวฉันคนอยางตัวฉันใครจะมาสนใจ ไมโคร √

11 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

12 เปนอยางงี้ตั้งแตเกิดเลย ใครเปนอยางเรา คงตองรูวา นูโว √

13 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

14 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

15 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

16 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

17 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

18 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

20 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

21 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

22 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

23 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

24 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

25 สองคนในรางเดียว ความรักมันเปนอยางนี้ นูโว √

26 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 หนักเกินไปแลว เหนื่อยลามาเทาไร หัวใจตองสูมา ใหม เจริญปุระ √

28 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

29 เกี่ยวกอย ฉันยังคงภักดีตอเธอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

30 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

31 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรเรา สองสาม คน) เปนรอยเปนพัน กี่นาทีที่ฉัน ตองฝน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

32 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √
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33 บอกอยางงั้นอยางงี้เลย ฉันมันคนออนไหว นูโว √

34 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

35 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

36 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

37 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

38 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

39 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

40 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝามองมานาน ไมโคร √

41 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

42 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

43 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

44 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

45 ลากอน สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิ่งไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

MP3 Love Scenes Love Songs TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257143 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

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

3 กวาจะรู ไมมีคําวารัก จากใจที่ดานชา ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

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

5 ฉันทําเพื่อเธอ [สามีตีตรา] เคยเจ็บกับความรักมามาก หัวใจมันโดนทําราย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

6 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

7 กลัวเขาใจผิด (ละครสามหนุมเนื้อทอง) รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

8 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ลุลา X

9 แทนความคิดถึง (ละครคุมนางครวญ) ที่ตรงนี้มีใครเขารอ ปานนี้เธอไปอยู เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

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

11 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร) เธอไมใชคนที่ฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

12 มีไหมใครสักคน (ล.วันนี้ที่รอคอย) ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟาแกลงกัน ใหฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 วันนี้ที่รอคอย เกิดมาชาตินี้ ดวยศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 วนาสวาท (ละครวนาลี) ช.ฉันคิดถึงเธอตั้งแตหัวค่ํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

15 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง นัท มีเรีย √

16 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ(ละคร365วันฯ) ไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน นัท มีเรีย √

17 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วาเธอทํางานอะไร มาลีวัลย เจมีนา √

18 ไมมีที่ไป (ละครไฟรักอสูร) ทั้งชีวิต ตองมาวางอยูกลางมือเธอ มาลีวัลย เจมีนา √

19 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

20 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขา ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);Bowling √

21 เกลียดเธอไมลง (ละครบริษัทบําบัดแคน) จมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ Calories Blah Blah √

22 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯ) เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

23 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนที่คูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

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

25 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

26 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา) สายตาที่มองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

28 คําวารัก (ละครหมูแดง) หากวาฟามีการเปลี่ยนแปลงยังไง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

29 คนใจราย (ละครขุนศึก) เหมอมองจันทรในคืนท่ีมันไรดาว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

30 เกลียดเธอไมลง สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

31 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคฯ) รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา) เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

34 รักขามขอบฟา (ละครศิราพัชร ดวงใจนักรบ) ขอบฟาเหนืออาณาใดกั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ X

35 ผูหญิงโงๆที่ยอมเธองายๆ(ละครเมียแตง) รูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

37 สายตาคูนั้น (ละครไทรโศก) สายตาคูนั้น มองกันอยางมีความหมาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

38 สั่งใจไมฟง (ละครเชลยศักดิ์) ไดแตถามตัวเองมันเปลี่ยนไปเมื่อไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;ตาร MR.TEAM √

39 สิ้นสุดสักที (ละครสวรรคเบี่ยง) เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

40 เก็บรัก (ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายธราธร เก็บรักเอาไวในอก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

41 นิรมิต จากปลายพูกันที่แตมเติม ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

42 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

43 บุพเพสันนิวาส (ละครวนิดา) เมื่อคิดใหดี โลกนี้ประหลาด พชรพรรณ สุทธนนท;พีรพงศ เฉลิมโยธิน √

44 วังน้ําวน วังน้ําวน..วันน้ําวน วังน้ําวนสายชลวนเชี่ยว ใหม เจริญปุระ √

45 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน ใหม เจริญปุระ √

46 ไมใชความลับ...แตยังบอกไมได(ล.แววมยุ เหตุผลมากมายหลายๆอยาง ใหตองปดบัง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

47 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทัดดาวบุษยา ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

48 ใจคนใจ (ละครมายาตวัน) มองตากันไมเคยรูใจ คงเปนเพราะ อุงอิ๋ง กรกช เทพสิทธา √

49 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอลเวง) จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

50 พรหมลิขิต (ละครวนิดา) พรหมลิขิตบันดาลชักพา ที Jetset'er √

Forever Love Hits by TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

BOY PEACEMAKER ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0557126 1 เหมือนฝน (ละครคุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก บอย Peacemaker X

วันที่วาง 25/09/2557 2 ฝน (ละครคุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก บอย Peacemaker X

รหัสปก DVD G1157075 3 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

4 ดวยหัวใจ(ละครรักประกาศิต) บอย Peacemaker X
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5 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

6 ระยะสุดทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ บอย Peacemaker √

7 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก บอย Peacemaker √

8 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน PEACEMAKER √

9 สัญญา คนดี ที่ฉันไดทําผิดพลั้งไป ฉันไมได บอย Peacemaker √

10 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

11 ความเคยชิน รูฉันก็รูมันจบแลว แตวายังฝนทําใจ บอย Peacemaker √

12 ฉันมีคาแคไหน เปนคนที่ยืนอยูขางเธอคอยดูแลอยู PEACEMAKER √

13 ขออาง ตลอดเวลาที่เราคบกันมันเหนื่อยไหมเธอ บอย Peacemaker √

14 รูปถายที่หายไป (Acoustic) นั่งคนรูปภาพที่เราเคยถายไว ก็พบ บอย Peacemaker √

15 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

16 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

17 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

18 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

19 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนที่คูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

20 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

21 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี บอย Peacemaker √

22 ไมเคยถาม อาจเพราะวาเธอไมเคยถาม อาจเพราะ บอย Peacemaker √

23 นาทีนี้ เวลาที่มองเธอ ภายในใจมันหวั่นไหว PEACEMAKER √

24 กวาจะบอกรัก หยุดระแวงสักพัก..หันหนาคุยกันไดไหม บอย Peacemaker √

25 ฉันพรอม ฉันไมรูวาเพราะอะไร อยากรูทําไม บอย Peacemaker √

26 สุดทาย สุดทาย ฉันขอเอยคําสุดทาย PEACEMAKER √

27 ดวยความเต็มใจ ตั้งตัวไมทันเมื่อเธอบอกลา เธอกําลัง บอย Peacemaker √

28 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ PEACEMAKER √

29 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

30 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

MP3 เพลงใชจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257106 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

2 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

3 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

4 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

6 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

7 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

9 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

10 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

11 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

12 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

13 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

14 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

15 จิ๊กโกหาเกิบ ถอดไวหมองนี่จําได..จําได เกิบคูใหม ไหมไทย ใจตะวัน √

16 สังกัดพรรคเพื่อเธอ ก็คนเคยลมใจก็เลยซมซาน ใชจายคืนวัน ไหมไทย ใจตะวัน √

17 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

18 ความจําเรื่องเจา เปนจังใดนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

19 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

20 รอขาวสาวฟงลํา ไมมีขาวจากสาวฟงลํา นองคงมองขาม ไหมไทย ใจตะวัน X

21 มือพิณขาวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารยแตบมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

22 แมนแฟนอายบนอ แมนๆคนน้ีบ แมนคนน้ีบนอ แมนๆคนนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 เปนจั่งใดละบัดนี้ อยากสิถามใจนองนาง มันเกิดอีหยังขึ้น ไหมไทย ใจตะวัน √

24 ฮีตสิบสอง โอ..โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ ไหมไทย ใจตะวัน √

25 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

26 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบสี่กุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

27 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

28 ไหมไทยหัวใจเดิม ขอเสียงแนครับ ปรบมือตอนรับแฮงๆ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

30 Star home don (ดาว บานดอน) คนข่ีหลังควาย จากเมืองบั้งไฟยโสธร ไหมไทย ใจตะวัน √

31 ถูกทิ้งที่พัทยา ไปอยูเมืองชล ระวังจะโดนแฟนทิ้ง ไหมไทย ใจตะวัน √

32 บกลาบอกไผ เกือบขาดใจตายลงไปกับหมอง ไหมไทย ใจตะวัน √

33 เขาไปกันแลวสองคน เขาไปกันแลวสองคน เขาคงบสนใจอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

34 อายรับบได คนที่เคยเคียงขาง ฮักแพงกันปานจะกลืน ไหมไทย ใจตะวัน √

35 ไวชีวิตอายไดบ คําวาเฮาฮักกัน ยังอินอยูในหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 ผมไมไดเจาชู ไมไดเจาชู เพียงแตเสียรูคนบอย ไหมไทย ใจตะวัน √

37 สาวทายรถกระบะ นั่งเหมอตรงนั้นเจาฝนเรื่องใดเลาหนา ไหมไทย ใจตะวัน √

38 แลวไผสิฮักอาย กะบอกแลวเดะวาใจเพๆ ดวงนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

40 หนอไมสม กินพวมฮอนฟอนพวมเมา อาหารเกา ไหมไทย ใจตะวัน X

41 เขาตากรรมกร แคเจอก็เผลอบน นี่เปนคนหรือวาเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ไสเดือนตายแดด ความฮักอายเหมือนขี้ไกเดือนที่มัน ไหมไทย ใจตะวัน √

43 ปลาแดก ไอแครโซมัสฮูบ ไอมิสยูโซมัชฮูบ ไหมไทย ใจตะวัน √

44 รักพอกะเทิน หนุมโคราช บาดเจ็บมาเซซัดเซโซ ไหมไทย ใจตะวัน √
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45 มวนเงินแม ขอโทษเดอหลาอยาหาวาอายปากเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

46 หาแฟนบหมาน ฮักเขาขางเดียวจนเบื่อ บมีแฟนจั๊กเทื่อ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 ทางชางดอน อายมีแตงานๆๆ บพอหนากันจักเทื่อ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

49 ร็อคแอนดลาว ร็อคแอนดลาวเขาเมืองบางกอก ไหมไทย ใจตะวัน X

50 มนตเพลงลูกอีสาน ธรณีนี่นี้...ธรณีนี่นี้ บนแผนที่ประเทศ ไหมไทย ใจตะวัน √

MP3 NUVO : 50 Best Hits TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257119 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/09/2557 1 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

2 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

3 คึกคักบอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว √

4 เปนอยางงี้ตั้งแตเกิดเลย ใครเปนอยางเรา คงตองรูวา นูโว √

5 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

6 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

7 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย นูโว √

8 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

9 กวีบทเกา แตกอนทุกครั้งทีไร ไดอานไดเห็น นูโว √

10 บอกอยางงั้นอยางงี้เลย ฉันมันคนออนไหว นูโว √

11 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

12 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

13 เบาเบา ไดหรือเปลา ตกลงใหเราสองคน จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

14 สักวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

15 หนึ่งในไมกี่คน (ละครทองเนื้อแท) ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

16 ความรักเพรียกหา กอนเคยพะนอ กอความรักติดตรึง จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) X

17 สองคนในรางเดียว ความรักมันเปนอยางนี้ นูโว √

18 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มตน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

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

20 วันวาน ใครก็เคยไดทําผิดไป จอหน รัตนเวโรจน √

21 ของมันไดอยูเลย ดูแลตัวเองไมเคย นูโว √

22 ไรกันมัก..บาม็อก ก็หยากันมาตั้งนูเรา นูโว √

23 สัญญาปากเปลา แมวาเราเคยตกลงกันไว นูโว √

24 คางคกราเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

25 บุญคุณปูดํา แตกอนกาลครั้งนั้นยังมีปูดํา นูโว √

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

27 เติมใจใหกัน [พริกขี้หนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) X

28 หลับตา (โต) หลับตาเถิดนะ แลวเราก็จะพบกัน นูโว √

29 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

30 ยอมแลวยอมอีก มีคนแบบไหนที่จะยอมไดทุกวัน นูโว √

31 ทําไดหรือเปลา เธอกลับมาวันนี้ นูโว √

32 หนวยกลาอาย นี่คือกองบัญชาการ นูโว √

33 ใจจะขาด ดู ดู ดู ยิ่งดี ดี ดี ดี ยิ่งดู ฉันดูเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

34 ทนทนเอาหนอย ทนทนไปก็แลวกัน นูโว √

35 ถังขยะเลย ทิ้งมาแคเพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ นูโว √

36 หลบไปเลยไป ขมกันขูกันเรื่อยเลย วาเธอจะทิ้งกันไป นูโว √

37 หนึ่งนาที (ละครเจาสาวกระทันหัน) ทุกนาทีที่ยืนผูเดียว ฉันใจลอยออกไป สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

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

39 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

40 เธออยูที่ไหน (ละครเสือ) เพิ่งจะรู วาอะไรสําคัญ คนไหนที่ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

41 ไมมีคําตอบ เหตุอันใดจึงมีแสงจันทร เมื่อตะวัน นูโว √

42 ไดไหม [สาวใชหัวใจชิคาโก] จะใหอภัยไดไหมใหใครคนหนึ่ง สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

43 รักหลอก ๆ หลอกใครสักคนหนึ่ง อาจจะดูเหมือนวางาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

44 รักดวยน้ําตา ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือสิ่งใด จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

45 ไมเขาใจ ไมมาก็อยามา ไมรัก นูโว √

46 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย นูโว √

47 คัดมาอยางดี จะเปนดอกไมสักชอ ก็ยังคัดกัน นูโว √

48 หลุมหลบภัย ใจเธอจะช้ํามาจากที่ไหน นูโว √

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

50 ครั้งนี้คงถูกใจ กอพันครั้ง สรางพันสิ่ง นูโว √
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