
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557152 ทําซ้ํา

วันที่วาง 02/10/2557 1 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

2 น้ําตาสุดทาย รองไหมันออกมาเถิด หากมีน้ําตา COCKTAIL √

3 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

4 พันธนาการ นานเทาไร ที่ฉันเฝาคอย หวังใหเธอ COCKTAIL √

5 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

6 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

7 ริษยา อยากมีเงินทองมากมาย อยากเอาอะไร COCKTAIL √

8 ฟาสูงแคไหน เมื่อยังเยาวฉันเคยสงสัย มองทองฟา COCKTAIL √

9 Heartless ไรหัวใจเธอไมเคยรับรู เธอไมยอมเขาใจ COCKTAIL √

10 ความเขาใจ และแลวก็ถึงเวลาที่เราตองลา ตองจากกัน COCKTAIL √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257123 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/10/2557 1 ดวยรักและคิดถึง เราไมไดเจอกันตั้งนาน เธอกับฉัน ออด คีรีบูน X

2 รอวันฉันรักเธอ มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบใหเธอไวครอง ออด คีรีบูน X

3 รักในซีเมเจอร แอบรักเธออยูในใจ ออด คีรีบูน √

4 ที่สุดของหัวใจ หากขามคืนนี้ หัวใจไมแหลกยับเยิน ออด คีรีบูน X

5 หนึ่งมิตรชิดใกล ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล ออด คีรีบูน √

6 หัวใจมีปก ถาหัวใจฉันมีปกบิน ออด คีรีบูน X

7 ปลูกรัก ปลูกรัก อุตสาหพิทักษรักษาไว ออด คีรีบูน √

8 เธอที่รัก ชูวับ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน ออด คีรีบูน √

9 รักหนอรัก รักหนอรักไมจริง ถูกทอดทิ้ง ออด คีรีบูน √

10 รอยเทาบนผืนทราย กาวเดินไปตามพื้นทราย ออด คีรีบูน X

11 วาเหว วาเหวเรไปกับหัวใจช้ํา ออด คีรีบูน √

12 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสักคํา ออด คีรีบูน √

13 หากรัก หากรัก..เปนเหมือนเมฆลอยไปในฟากฟา ออด คีรีบูน X

14 สะพานรัก เมื่อเริ่มมีรักฟาที่เคยมืดกลับสดใส ออด คีรีบูน X

15 รักนี้เหมือนฝน กายเราอยูคูเคียงชิดกันยึดมั่น ออด คีรีบูน X

16 อดีตรักยามเย็น ยามเย็นเราพากันเดินเลน ออด คีรีบูน X

17 เปาะแปะ เปาะแปะ เสียงฝนกระหน่ําเสียงฝนตก ออด คีรีบูน X

18 ลมรัก เมื่อลมพัดใบไมสบัดโบกมือ ออด คีรีบูน √

19 บนเสนทางรัก ฉันยังรักยังใฝฝน สักวันคงสมรักมั่นหมาย ออด คีรีบูน √

20 หนาวเนื้อ หนาวเนื้อ หมเนื้อจึงหายหนาว ออด คีรีบูน √

21 โอรัก รักเมื่อพบแลวพรัดพราก ออด คีรีบูน √

22 โอนกนอย โอนกนอยเจาบินมาแตหนใด ออด คีรีบูน X

23 ไรคู ไรคนคูชิดชม ผมจึงหวั่นฤทัย ออด คีรีบูน X

24 ฝากลมบอกดาว เธออยูหนใด ไกลสุดแสนไกล ออด คีรีบูน X

25 ถาคุณบอกผม ถาคุณบอกผมดวยคําวารัก ก็คงสุขนัก ออด คีรีบูน √

26 ลมหายใจของความคิดถึง ก็มีสักครั้งในชีวิตหนึ่ง จะซาบซึ้ง ออด คีรีบูน X

27 ชั่วนิจนิรันดร ฉันรักเธอ แมเทียบเสมอกับดวงชีวิต ออด คีรีบูน √

28 ดั่งนกเจ็บ หากเปนนกฉันจะโผบินแตไดยินเธอ ออด คีรีบูน X

29 รักไมรูดับ ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้ง ฉันก็ยังรักเธอ ออด คีรีบูน √

30 โอย โอย ตั้งแตวันที่ฉันไดคุยเพียงครูสองคน ออด คีรีบูน X

31 ทัศนาจร รื่นเริงทัศนาจรพักผอนเพื่อหยอนใจ ออด คีรีบูน √

32 สวรรคปด โอยอดรักอยาจากพี่ไป โปรดอภัยที่ ออด คีรีบูน √

33 เหมือนไมเคย เรื่อย เรื่อย มาเรียงเรียง นกบินเฉียง ออด คีรีบูน √

34 พบรัก รักคือการคนพบ เปนจุดจบเปนทุกสิ่ง ออด คีรีบูน X

35 ภวังครัก เมื่อลมพัดมา เราสองหนาวสั่น แตหัวใจ ออด คีรีบูน X

36 แสนรัก จงใครครวญหัวใจ ใครเลาใครไหนกัน ออด คีรีบูน X

37 ภาพดวงใจ มองภาพนี้ไกลหาง แลหนานางเดนเลอโฉม ออด คีรีบูน X

38 บัวนอยคอยรัก บัวนอยลอยชูชอรออรุณ ออด คีรีบูน √

39 สายธาร เรื่อยลมพัดมา พาเราพบกัน ลองลอย ออด คีรีบูน X

40 ปานฉะนี้ ปานฉะนี้เธออยูดีไฉน ออด คีรีบูน X

41 ให ซอนไวบอกใครไมได ทาทีหัวใจ ออด คีรีบูน X

42 ขอเพียงยกโทษ อยาไดหวงฉันอยาหวั่นเลยเธอ ออด คีรีบูน X

43 ดวงฤดี ดวงฤดีพี่นี้รักทรามวัย ขอดวงใจโปรดอยา ออด คีรีบูน X

44 ลองรักอีกครั้ง สุดทายความรักจบลงดวยแหนงหนาย ออด คีรีบูน X

45 ความในใจ หากฉันเพงมองตาเธอใหลึกหนอย ออด คีรีบูน X

46 แกวตา ดวงใจอภัยเถิดหนา โปรดหันมาซิเธอ ออด คีรีบูน X

47 ทะเลเปยมรัก โอทะเลคลายครวญคร่ํา เมื่อเดือนต่ํา ออด คีรีบูน √

48 ลมสวาท เสียงลมพัดมาแตไกล ฟงแลวตรมจิตใจ ออด คีรีบูน X

49 ไหนวาจะจํา ไหนวาจะจํา (จะจําแลวไงไมจํา) ออด คีรีบูน √

50 ใจสยิว เพียงครั้งเดียวที่ประสบพบตัวเธอ ออด คีรีบูน X

MP3 ดวยรักและคิดถึง ออด คีรีบูน

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

COCKTAIL The Lords Of Misery
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TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

BEST DRAMA ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257128 1 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักในรอ ตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

วันที่วาง 09/10/2557 2 ตะกายดาว อยากจะเปนจะมุงไป คริสตินา อากีลาร;นันทิดา แกวบัวสาย √

3 ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) กอนเคยเชื่อในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

5 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา มาลีวัลย เจมีนา √

6 ลา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

7 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง นัท มีเรีย √

8 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

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

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

11 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

12 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

13 เพื่อเธอ คนที่มืดมน คนหนึ่งคนท่ีไมสําคัญ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

14 ไมเหลือใคร [หงสเหนือมังกร] ผานชีวิตที่อางวางมากี่ครั้งมากี่คราว มาชา วัฒนพานิช √

15 วันนั้น (ละคร แรงเงา) สิ่งที่เห็น และความจริงที่เปน อาจไมมี นันทกานต ฤทธิวงศ √

16 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง (ละครรุกฆาต) ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

17 คือความรักใชไหม (ละครมารยาริษยา) เหตุใดคนมากมาย ตองอยูในความทุกขใจ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

18 จําเลยรัก เจ็บแคนเคืองโกรธ โทษฉันใย พั้นช √

19 คือหัตถาครองพิภพ สองมือที่ดูนุมนวลออนโยน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

20 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ลุลา X

21 พรหมลิขิต (ละครวนิดา) พรหมลิขิตบันดาลชักพา ที Jetset'er √

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

23 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

24 เมื่อไมมีเธอ(ในวันที่ฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

25 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา) สายตาที่มองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

26 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่น้ีใครครอง) แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

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

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

29 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

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

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

32 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(ล.รักออกอากาศ) คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) √

33 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

34 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

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

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

37 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

38 ผูหญิงโงๆที่ยอมเธองายๆ(ละครเมียแตง) รูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

39 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ สิ่งที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

40 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก) มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝารอ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

41 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ (ละครเธอกับเขาและฯ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ CLASH;KAL √

42 เกลียดเธอไมลง (ละครบวงรายพายรัก) สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

43 ใจกลางความรูสึกดีดี (ละครพริกกับเกลือ) แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

44 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอลเวง) จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

45 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

46 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

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

48 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ) ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

49 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขา ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

50 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯ) เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557151 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/10/2557 1 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

2 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

3 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

4 บัวช้ํา น้ําขุน เปดฉากอยางเราใจ FLY √

5 ซึ้งใจจริงๆ เมื่อเธอตองการจะลืมฉัน FLY √

6 แมงูเอย เธอคงยังเห็นเปนเกมสนุก FLY √

7  2000 ผมก็อยูอยางนี้ ก็อยูอยางนี้ FLY √

8 โถเอย โอย โอย โอย โอย เธอทํายังไงก็ยอม FLY √

9 จะบาตาย แอบมองดูเขาอยูกับเธอตรงนั้นไกลไกล FLY √

10 มาลงที่ผมดีกวา ไมรูจะแคนใคร ไมรูจะโทษใคร FLY √

11 ฝาก ขอคุยหนอยไดไหม ขอคุยแคไมนาน FLY √

12 เรือจะจม คนจะไป ฉันก็เปนอยางเรือลํานอย ที่ตองลอย FLY √

13 หันหลังชนกัน (ละครคูเดือด) ฟาคะนองดังกองรองไกล ศัตรูตัวราย อี๊ด (FLY) √

14 คนใจงาย คิดนะ วาใจตัวเองมั่นคง เมื่อรักใคร อี๊ด (FLY) √

15 ไมเอาคืน เมื่อไดรู รู ฉันก็เขาใจ FLY √

16 ชีวิตเปนของเธอ (Acoustic) อยาบอกเธอวารักเธอและฉันไมเคยรัก FLY √

17 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √
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18 หนาสวยใจเสือ ฉันคิดวาใจมันเคยแข็งแรง มันก็เคยแกรง FLY √

19 อยาโกรธฉัน เธอเดินออกไป ไมเคยหันมาดูใจฉันเลย FLY √

20 เกลียด เกลียดเวลาที่เธอเอาใจใส FLY √

21 ผมไมใชวัว ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา FLY √

22 ฟลายแมน (เพื่อนแบทแมน) รูไวเลยคนอยางผมไมธรรมดาหรอก FLY √

23 ไมเกี่ยวกับผม ผมไมฟง เรื่องนินทากาเล เหมือนเทนํ้า FLY √

24 สโนไวท ก็เห็นเธอรวย ก็สวยและใจดี FLY √

25 อยางดีก็แคตาย ฆากันเสียดีกวา ถาจะกรุณาอยาสงสาร FLY √

26 เพราะใคร ที่ทําอะไร อะไร ที่มันไมคอยคุน FLY √

27 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

28 คนข้ีอิจฉา ฉันไมรู วามันเกิดอะไรกับฉัน FLY √

29 เพลงที่ยังไมเสร็จ อยูที่ไหน ไหนใครเคยชวยเขียน FLY √

30 เสียแรงเปลา [เงามรณะ] ฉันไมเคยเจ็บใจอยางวันนี้ FLY √

31 เตือนตัวเอง (Acoustic) เตือนหัวใจตัวเอง อยายอมแพ FLY √

32 ยังไมไปไหน ถึงรักของเราจะจบลง ถึงแมจะเลิกกันไป FLY √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557144 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/10/2557 1 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

รหัสปก DVD G1157089 2 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

3 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

4 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

5 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

6 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

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

9 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

10 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ปญหาของเธอคือฉัน ปญหาของฉันคือเขา ตัวอยูกับฉัน แตใจเธออยูกับเขา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

12 เปนกิ๊กคนที่เทาไหร คบทีละสิบจีบผูหญิงทีละซาว ศิริพร อําไพพงษ √

13 อยากฟงซ้ํา อยากฟงซ้ําคําที่เธอบอกฉัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น ไมค ภิรมยพร √

15 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557150 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/10/2557 1 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

2 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

3 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

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

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

6 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

7 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันที่ทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

8 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา DA endorphine √

9 AROMA ทุกครั้งเวลาที่ไมมีใคร ไดแตนอนมอง บี พีระพัฒน เถรวอง √

10 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว ปาลมมี่ √

11 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

12 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

13 อยูที่ไหน? โต ศักดิ์สิทธิ์ X

14 รถของเลน เสือโครง X

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

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

17 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ เจมส จิรายุ √

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

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

20 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษ ใจบํารุง √

21 ตั้งใจ วันเวลาที่หมุนเลยไป ทําใหสิ่งไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

22 การรอคอย เธอปลอยใหฉันรอ เธอปลอยใหฉันคอย ทราย ฟาเรนไฮธ √

23 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

24 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟา PARADOX √

25 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ) ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

26 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257109 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/10/2557 1 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู คริสตินา อากีลาร √

2 ไมยากหรอก มันตองอยางนี้สิ อยางนี้สิ คริสตินา อากีลาร √

3 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น คริสตินา อากีลาร √

4 จริงไมกลัว จริง ไมกลัว ไมกลัว คริสตินา อากีลาร √

5 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

6 ไปดวยกันนะ ใครจะไปยกมือขึ้น ถาจะไปก็ไป คริสตินา อากีลาร √

7 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

บิ๊กโบวแดง 5
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8 ประวัติศาสตร แตกอนอาจจะตองยอม คริสตินา อากีลาร √

9 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

10 อยากฟงคํานั้นตลอดไป ทําไมคุณชอบ เอยคํา คํานั้น มันทําให คริสตินา อากีลาร √

11 ไมอยากจะเชื่อเลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินา อากีลาร √

12 รักเธอที่สุด มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลาร √

13 นาทีที่ยิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน คริสตินา อากีลาร √

14 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา คริสตินา อากีลาร √

15 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็ตามใจ คริสตินา อากีลาร √

16 An Everlasting Love (Dance Version) an everlasting love,is it you? คริสตินา อากีลาร √

17 Full Moon Party ไดยินเสียงเพลง สะกิดใจลึกลึก คริสตินา อากีลาร √

18 สวรรคอยูที่ใจ เหมือนมีหยาดฝน โปรยปราย สูใจฉัน คริสตินา อากีลาร √

19 Zoom! รูรึเปลา ฉันชักจะเวียนหัว คริสตินา อากีลาร √

20 จับมัดไว เธอเกเรตลอดเลย โลเลตลอดเลย คริสตินา อากีลาร √

21 ฉันจะรอดู ก็เธอเอง บอกวาเธอพบคนที่รูใจ คริสตินา อากีลาร √

22 ขายเทาไหร จะขายเทาไหร เทาไรที่จะขาย คริสตินา อากีลาร √

23 ทําไมลง ทําไมลง จะทําก็ทํา คริสตินา อากีลาร √

24 ขอใหโชคดี แลวเธอก็บอกวาเธอ คริสตินา อากีลาร √

25 รออีกนิดนึง ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร คริสตินา อากีลาร √

26 ปญหาโลกแตก รักนั้นเปน เชนไร คริสตินา อากีลาร √

27 รักตองมีอนาคต เคยเปลืองเวลากับ คริสตินา อากีลาร √

28 เลิกเหอะ หนักไปแลวนะ กับเรื่องราว คริสตินา อากีลาร √

29 เสียใจ เสียฟอรม อยูอยางนี้ มาตั้งนาน คริสตินา อากีลาร √

30 เรื่องเกาเลาใหม ฟงที่เธอเคยบอกกัน วาความ คริสตินา อากีลาร √

31 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลาร √

32 ไมมีใครขอรอง เมื่อในวันหนึ่ง ที่เธอตองตัดใจ คริสตินา อากีลาร √

33 อยาใหถึงวันนั้นเลย คืนนั้น คืนที่นอนฝน คริสตินา อากีลาร √

34 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาที่ฉันยังคงเสียไป คริสตินา อากีลาร √

35 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย คริสตินา อากีลาร √

36 หองเดิม ปดไฟทุกดวง ใหมันมืดมน ไมอยากทน คริสตินา อากีลาร √

37 คืนเหงา คืนเหงา ไมมีดาวเลยซักดวง ยังคง คริสตินา อากีลาร √

38 ใตผาหมอุน รูไหม วานานเทาไหรที่เธอนั้นไป คริสตินา อากีลาร √

39 ออมแขนที่วางเปลา (Remix) เพียงลําพังผูเดียว ในราตรีไรดาว คริสตินา อากีลาร √

40 ก็คุมแลว อาจจะเปนแคเพียงวันเดียว ที่ไดใช คริสตินา อากีลาร √

41 หนึ่งนาที เธอก็ยังเขาใจแบบนั้น วาฉันไมเคยคิด คริสตินา อากีลาร √

42 คงจะมีสักวัน (Remix) คงจะมีสักวัน คงเปนวันที่ชื่นใจ คริสตินา อากีลาร √

43 ไหน? บอกกันวาคิดถึง บอกวาไมลืม คริสตินา อากีลาร √

44 คิดผิด คิดใหม มีคนเคยถามวาทําไม ทําไมตัวฉันไมเคย คริสตินา อากีลาร √

45 สุดแลวแตใจ ยินดี ที่พบคนอยางเธอ เธอที่ไมเหมือน คริสตินา อากีลาร √

46 ใครใครก็รัก เชื่อเถอะ อยากลัวใครใครจะไมสน คริสตินา อากีลาร √

47 ไมตองขอบใจ (Remix) ไมตองขอบใจฉันไดไหม คริสตินา อากีลาร √

48 ฝากความยินดี (Remix) อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง คริสตินา อากีลาร √

49 สุด...สุด บนสวรรค อยูตรงนั้น มันก็คงไม คริสตินา อากีลาร √

50 LET'S SAY GOODBYE ลากอน เรือที่อับปาง จะลากอนบทเพลง คริสตินา อากีลาร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557153 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 Cross Love (ล.รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน) ก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหรจะถึง ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน;ลุลา √

2 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

3 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

4 รักนี้มีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละป แตละนาทีที่มันพนไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine;ลุลา √

5 ไมมีอะไรที่เปนไปไมได (Possible) วันที่ฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

6 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเปนดั่งเพลง เธอก็คงเปนเพลง แกงสม THE STAR √

7 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตที่มันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;เจนิส √

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

9 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

11 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

12 น้ําผึ้งพระจันทร (Acoustic Version) รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

13 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯ) เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

14 รักของฉันนั้นคือเธอ คําวารักที่เรามีใหตอกัน จากวันนั้น รวมศิลปน √

15 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

16 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

17 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

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

19 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

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

21 ที่สุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

22 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่น้ีใครครอง) แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

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

24 มีเราตลอดไป สิ่งที่เธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

25 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

26 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

27 หยุด..เพราะเธอ หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอ กะลา √
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28 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี);คิว สุวีระ บุญรอด √

29 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รัก เปนความตองการจากฟาหรือความตองการ POTATO √

30 สิ่งที่ตามหา ติดอยูในชีวิตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257121 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 หนุม น.ป.ข. สายน้ําโขงแมไหลลอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

3 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมค ภิรมยพร √

4 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสิเหยียบกัน ศร สินชัย √

5 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

6 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

8 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

9 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคจากสายคนหัวใจเศรา ศร สินชัย √

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

11 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

13 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

14 ลืมเขาไดบอกอายเดอ บตองปากแข็งหรือแกลงเปนบเสียใจ ศร สินชัย √

15 เลหลัง ผมมีอดีตมาเลหลัง มีความผิดหวังมา พี สะเดิด √

16 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 บุญปงไฟ บุญบั้งไฟลานบานเฮามวนดี ไมค ภิรมยพร √

18 เซ้ิงคอยสาว มีแรงฮึด แตอายอึดแรงใจ บาวบานไกล มนตแคน แกนคูน √

19 น้ําตาลืมคราว คําวาผิดหวังมาเปนตาซังแทหนอ ศร สินชัย √

20 โทรมาเฮ็ดหยังกะดอกะเด้ีย ยุงกัดกะตบเอาเองสากอน ไมช็อตวางอยู พี สะเดิด √

21 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

23 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

24 ฮักสาวตําหมากหุง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูขางถนน พี สะเดิด √

25 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

26 แด..คนที่อายฮัก คนต้ังใจทิ้งเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

27 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

28 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

30 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

31 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

32 จดหมายพายรัก สงจดหมายพายรักฝากใหนอง ไมค ภิรมยพร X

33 นั่งเวากับเสาเถียง ลมพัดวอยๆ นกจิ๊บเฟองนอยงอยอยูตนขาว ศร สินชัย √

34 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได พี สะเดิด √

35 ขอนางเปนยางลบ จากและจบแตยังลบไมจาง ภาพความหลัง มนตแคน แกนคูน √

36 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

37 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถิ่นนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

39 เฮือนฮางอายสาว เฮือนกะฮางๆ ใตตะลางยังเปนขี้ดิน ศร สินชัย √

40 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

41 มวนซื่นบานเฮา เดือนสามคลอยลมวอยวอยพัดวีวี ไมค ภิรมยพร X

42 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

43 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

44 คิดไดจั่งใด แทบอดบฟงบัดยามไดยินนองเวา ศร สินชัย √

45 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 ทิ้งนามาสรางฝน ฝนทิ้มฟา เมื่อกลางพรรษาน้ํานาเหือดหาย มนตแคน แกนคูน √

47 โขง ชี มูล ที่รัก โห... ลําชีทอดแขน ผานแดนอีสานมานาน ไมค ภิรมยพร √

48 เซาหลอจั่งพอเจา พบคนที่รอในมื้อความหลออายเหลือบหลาย ศร สินชัย √

49 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 ศักดิ์ศรีลูกอีสาน หมูเฮาคือลูกอีสาน น้ําจิตน้ําใจเฮาใส พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557148 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

รหัสปก DVD G1157092 2 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

3 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

4 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

6 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

7 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

8 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

9 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

10 ยาหมอสั่ง โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

11 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ใสไฟ อยาเวาไดบ เมื่อเลิกรา วาเจาของถืก หญิงลี ศรีจุมพล √

13 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

14 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

MP3 5 หนุมสิงหอีสาน ชุดท่ี 2

รวมพล...ลูกทุงเงินลาน ชุดท่ี 2
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15 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

16 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

17 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

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

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257126 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 ขอเปนพระเอกในหัวใจเธอ ขอเปนพระเอกในหัวใจเธอ โอภาส ทศพร (ออด) X

2 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง อรวี สัจจานนท √

3 นิราศรักนครปฐม รถเมลรับจางประจําทางสายเพชรบุรี เทห อุเทน พรหมมินทร X

4 สาวบานแพน โอบานแพนหัวใจขาแสนระทม วรานุช พุทธชาติ X

5 รักนองพร โอ โอโอละเนอ เออ เออ นองพร โอภาส ทศพร (ออด) X

6 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยางเขาสูเขตฤดูฝนพรํา อรวี สัจจานนท X

7 ฮักสาวขอนแกน ไปทั่วแควนแดนอิสาน เทห อุเทน พรหมมินทร X

8 สุดทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา วรานุช พุทธชาติ √

9 รักคนชื่อนอย ผมหลงรักคนผูหญิงชื่อนอย โอภาส ทศพร (ออด) √

10 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล อรวี สัจจานนท √

11 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได เทห อุเทน พรหมมินทร X

12 กุหลาบเวียงพิงค กุหลาบเวียงพิงค ดอกนี้บมีเจาของ วรานุช พุทธชาติ X

13 บอสรางกางจอง นวลนางนองกางจอง พี่นี้แอบมอง โอภาส ทศพร (ออด) X

14 ลํากลอมทุง แปนแวน แฟนเพิ่นใหเวิลไปสา อรวี สัจจานนท √

15 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

16 สาวชาวสวน โออกสาวชาวสวน วรานุช พุทธชาติ X

17 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยนั่งเรือดวน เทห อุเทน พรหมมินทร X

18 หายใจเปนเธอ คําเดียวสั้น ๆ และมีความหมาย โอภาส ทศพร (ออด) X

19 คนสุดทาย ฉันจะรักคุณเปนคนสุดทาย อรวี สัจจานนท X

20 กระทอมทองกวาว ลมโชยฉิว ปลิวกิ่งไม เทห อุเทน พรหมมินทร X

21 อุทยานดอกไม ชมผกาจําปาจําป กุหลาบราตรีพยอม วรานุช พุทธชาติ X

22 วอนลมเกี่ยวใจ วอนลมพัดพาสัญญาเคยฝากใจนอง โอภาส ทศพร (ออด) √

23 หนุมเรือนแพ บานพี่เปนเรือนแพ สาวนอย เทห อุเทน พรหมมินทร X

24 หนุมหมอแคน ยามแลงนี้มีสุขจัง เพียงไดฟง อรวี สัจจานนท X

25 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาที บอกกับพี่ เทห อุเทน พรหมมินทร √

26 ฝากดิน ดินเจาเอยขาเคยอยูใกลมากอน วรานุช พุทธชาติ X

27 หวง หวง หวงนะพี่หวงรูหรือเปลา สวย โอภาส ทศพร (ออด) √

28 หนองหานตะวันรอน โอละเหนอ โอ โอ โอ โอละเหนอ อรวี สัจจานนท √

29 บอกรักทางตา แกมเจาแดงเหมือนดังดอกเซง เทห อุเทน พรหมมินทร √

30 ผาเช็ดหนารูปหัวใจ ผาเช็ดหนาผืนนี้ นานหลายปแลว วรานุช พุทธชาติ √

31 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

32 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง โอภาส ทศพร (ออด) √

33 คิดฮอดนองแหน โยกมือขึ้นบายบาย เปนความหมาย อรวี สัจจานนท √

34 กลอมนางนอน นอนเสียเถิดนองนอนอยามัวอาวรณ เทห อุเทน พรหมมินทร X

35 วอนจันทร จันทรหนอจันทรเจาเอย วรานุช พุทธชาติ √

36 ดาวลอย พอเธอเปนดาวสกาวก็ลอยฟา โอภาส ทศพร (ออด) √

37 ลั่นทมคืนทุง เสียงเพลงลั่นกรุง หวานจังนากลืน อรวี สัจจานนท √

38 ลานรักลั่นทม หอมเอยหอมดอกลั่นทม กลิ่นลอยตามลม เทห อุเทน พรหมมินทร X

39 คอยดวน บขส. ดวน บขส.เบาเครื่องชลอเทียบทาอุบล อรวี สัจจานนท √

40 ปายนี้หามจอด ปายนี้หามจอดตลอดเวลา ใจเปอนน้ําตา โอภาส ทศพร (ออด) √

41 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ วรานุช พุทธชาติ X

42 รอยรักในอารมณ ไออุนความรักยังซึ้งสลักอยูบนหมอน เทห อุเทน พรหมมินทร √

43 ซังคนใจราย ซั้งคนหลายใจ ซังคนหลายใจ อรวี สัจจานนท √

44 รักเผื่อเลือก เธอรักเผื่อเลือกแลวเธอเสือกไส เทห อุเทน พรหมมินทร √

45 อยาทําอยางนี้กับคนอื่น คนแรกคนเดียวเชื่อไหม ที่หัวใจขอมา วรานุช พุทธชาติ √

46 แกวใจ ถึงแกวใบนอย จะมีรอยบิ่นอยางไร โอภาส ทศพร (ออด) √

47 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา เทห อุเทน พรหมมินทร √

48 แคนลําโขง แลนแตร...แลนแตร...เตตูแล อรวี สัจจานนท X

49 กอดไมถอดแขน แมแกมขาวๆ รักเจาเขาแลว เทห อุเทน พรหมมินทร √

50 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงที่สวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร โอภาส ทศพร (ออด) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257134 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

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

3 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

4 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

5 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

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

7 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา GETSUNOVA √

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

9 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

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

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

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

13 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

MP3 เพลงหวาน...บานทุง ชุดท่ี 2

MP3 Winter Love
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14 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู ใหม เจริญปุระ √

15 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

16 บอลลูน (ล.เลิฟบอลลูน..รักพองลม) หากวาใจเปนเหมือนบอนลูน ไอซ ศรัณยู √

17 ไมบอกรัก..แตรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูทุกๆวัน จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

18 แดคนๆนั้น อยากจะสงเพลงๆนี้ ทํานองนี้ใหใคร รวมศิลปน √

19 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ มิ้น สวรรยา แกวมีชัย √

20 Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอที่รัก) อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

21 อยากมีใครสักคนใหกอด ฟามืดลงแลวตองอยูบานเพียงคนเดียว หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

22 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา) เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

23 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สิงโต นําโชค √

24 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

25 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

26 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลมมี่ √

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

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

29 ฤดูที่ไมเปลี่ยน จะมีเดือนไหนไหมที่ไมรอน บางเดือน วง Tea for three (ใหม);BANANA BOAT √

30 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

31 รอเธอมาบอกรัก ไดยินไหมเพลงจากใจฉัน กอนนั้น เจี๊ยบ วรรธนา √

32 หนาว หนาวใจจัง ลมพัดมาฉันสั่น ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

33 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

34 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

35 บอกรัก...เบาเบา คําวารัก ตองพูดเบาเบา ไดยินไหม เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

36 บอกรัก ทุกครั้งที่ฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

37 กอด (ภาพยนตรกอด) หนาว(ชาง)หนาวจัง ชางหนาวใจ อัญชลี จงคดีกิจ √

38 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

39 นารัก (ละครนารัก) นารักเมื่อเธออยูใกล ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

40 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

41 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

42 เผลอรักหมดใจ (ละครดอกรักริมทาง) เริ่มกังวลเริ่มสับสนเต็มที เรื่องที่มี บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

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

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

45 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

46 สองใจรวมกัน (ละครฟากระจางดาว) ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

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

49 Event รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยูจริง รักที่ Season Five √

50 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257139 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

2 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

3 เหลือเปนคนสุดทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลนี้ ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

4 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

5 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

6 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

7 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

8 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

9 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

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

11 อยากมีใครสักคนใหกอด ฟามืดลงแลวตองอยูบานเพียงคนเดียว หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

12 SOMEONE จะดูรอบหนัง จะตีหนาสดใส ก็ชวยไมได บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

13 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

14 หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห คืนนี้เปนอีกคืน เหตุการณไมเคย สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

15 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทุกที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

16 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เคาทิ้ง ธนชัย อุชชิน √

17 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

18 หมอนสองใบกับใจเหงาๆ ลมตัวลงที่นอน กับใจเหงาๆ ที่ไมมีใคร ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

19 หนึ่งในพันลาน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

20 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว ปาลมมี่ √

21 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วาตอนนี้ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

22 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

23 ไมเปนไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

24 เหงายิ่งกวาเหงา ชีวิตฉันเคยดีกวานี้ ตอนนี้เหมือนแสง Retrospect √

25 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

26 ถา ถาขับรถไปไมมีเสียงเพลง ถาหมผาเอง MR.TEAM √

27 ที่รักของใครสักคน คําวารักในโลกใบนี้มีนอยไปไหม เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

28 ซื้อกุหลาบใหตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี สื่อความหมาย ขับรองหมู √

29 ความเหงาโทรเขามา เธอพอมีเวลาบางหรือเปลา อยูกับเขา เตชินท ชยุติ √

30 หนึ่งในลาน อาจเหมือนวาฉันเปนคนเขมแข็ง Sniper √

31 จองตากับความเหงา ในค่ําคืนที่เหววา ฉันนั่งจองตากับ ลานนา คัมมินส √

32 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนน้ัน ในวันหนึ่งวันนั้น ปาลมมี่ √

33 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน GREASY CAFE' √

MP3 ..เหงา..
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34 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

35 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

36 สักมุมบนโลกใบนี้ ที่เราเคยดีตอกัน ฉันเก็บมันเอาไว ลุลา √

37 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมก็ยังตองเดินตากฝนคนเดียว Basketband √

38 ใครสักคน อยากจะขอปาฏิหาริยขีดชะตาชีวิตฉันใหม PARADOX √

39 คืนเหงา วอนดาวบนฟา ชวยพาหัวใจ ใหหาย ฟาเรนไฮธ √

40 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย Calories Blah Blah √

41 เหงาอยูดี ฉันก็มี เธอก็มี คนที่เรา นั้นเรียกวา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

42 เหมือนไมมีใคร อยาเดินไปอยางนั้น อยาเย็นชาอยางนั้น นัท มีเรีย √

43 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

44 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหนึ่งคํา เศกพล อุนสําราญ (โก) √

45 ทําใจยากเหรอ ไมยอมและไมทอ ไมเคยจะรอความหวัง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

46 หัวใจไมใชกระดาษ ถาเธอจะลบ คําวารักในใจไมงายดาย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

47 อยากจะรู (ละครกุหลาบซาตาน) ไกล ไมวาอยูที่ใดก็ยังคงมีคําตอบ นท พนายางกูร;จูเนียร กรวิชญ สูงกิจบูลย √

48 เหงาเหมือนกันไหมในคืนนี้ มันชางยากชางเย็นเหลือเกิน ที่ตองใช กบ TAXI √

49 เหงา คิดถึง รอ เธอจากไปพรอมกับใจที่มันวาเปลา เสกสรรค ศุขพิมาย √

50 เธอเกงเรื่องลืม ฉันเกงเรื่องจํา เชื่อคนใจงายก็มีแตเหนื่อยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257135 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

2 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา ทาทา ยัง √

4 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

5 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว ปาลมมี่ √

6 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

7 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

8 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

9 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

10 ความลับ ฉันไมรู เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลา เบาวเดนท √

11 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ที่ไปรัก แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

12 ไมถือสาแตวารูสึก นั่นเสียงใครโทรมาหา ใชไหม และเขาคนน้ัน พั้นช √

13 อยาทําแบบนี้ มองฉัน บอกกับฉันที เธอจําไดไหม วง Endorphine √

14 รักฉันหรือรักตัวเอง อยูก็ดูไมแคร แตไมยอมใหไป ใชคํารัก สริตา วอลช (ลิตา) √

15 เธอหมดใจ หลายครั้งที่มองหนาเธอ มันทําใหฉัน นันทกานต ฤทธิวงศ √

16 ไมเหลือใครอีกแลว จะไปที่ไหนดี ไมมีที่ใหไป ไมเคยตอง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

17 ฉันทําผิดเอง เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน แพท สุธาสินี พุทธินันทน √

18 ใหโอกาสไดไหม สบตาฉันหนอย จับมือฉันหนอย บัวชมพู ฟอรด √

19 ดอกไมของเธอ ความรักของฉัน กับดอกไมสวยสวยที่เธอเคยใหฉัน นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

20 คิดผิดใชไหม ฉันเห็นทุกๆอยาง กี่ครั้งที่เขาเดินผาน โนต & ตูน √

21 ขาวราย เธออยูกับฉัน แตวามันชางดูเย็นชา ไบรโอนี่ √

22 เคยไปทําเธอตอนไหน อยูอยู จะนึกรัก ก็บอกคําวารัก ZA ZA √

23 ไมขอเปนเพื่อน ไมรักก็หยุดไดไหม ใหเรื่องเราจบลง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

24 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

25 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

26 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

27 โกหกไมลง พูดตรงๆไมได คําที่เธอพูดมา ตามประสาอยางคนที่ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

29 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

30 เรียนรู ปลอยเธอไปในครั้งนั้น ใหม เจริญปุระ √

31 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ มาชา วัฒนพานิช √

32 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

33 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

34 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

35 ความรักสีดํา ฟาดูสดใสหัวใจเบิก นันทิดา แกวบัวสาย √

36 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแจม √

37 หากฉันรู เมื่อตอนที่จาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

38 กลับไปไมเหมือนเดิม ที่จริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

39 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

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

41 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

42 แบงเธอ แบงใจ ไมบอกก็รู อึดอักใชไหม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอร คิ้ม √

43 ลืมไมลง บอกใจใหลืม ลืมความเจ็บช้ํา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

44 ผูหญิง...ไมกลา ผูหญิงตองยอมใชไหม ตองเสียน้ําตา บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

45 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟา สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

46 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล √

47 รูแกใจ ดูเปนคนออนแอเกินไปใชไหม ขอโทษนะ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

48 พี่ชาย..(ที่ไมแสนดี) เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญิ๋ง √

49 เมื่อไมมีเธอ(ในวันที่ฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

50 พรุงนี้อาจไมมีฉัน ฉันไมตองการอะไร เปนอยางนี้มันก็ดี ปาลมมี่ √

MP3 Beautiful Hurt Song
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TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257136 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

2 คนแพที่ไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

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

5 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

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

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

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

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

10 Cross Love (V.Japan Rock)ล.รอยรักฯ i-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de INSTINCT √

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

12 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

13 ชีวิตที่ไมมีเธอ(Ost.อนิลทิตา) นานเทาไร กับเรื่องมากมายที่ตองเจอ มุก ณัฐณิชา(THE STAR 10) √

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

15 อยาบอกวาฉันรักเธอ โดม ปกรณ ลัม;เมทัล สุขขาว X

16 ผูหญิงโงๆที่ยอมเธองายๆ(ละครเมียแตง) รูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

17 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา) อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

18 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

19 เวลาของเรา (ละครสองผูยิ่งใหญ) เธอรูไหมวาในชีวิตฉันไมเคยฝนอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

20 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักที่เกาหลีฯ) กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

21 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

22 คนที่ไวใจ..รายที่สุด(ละครคุณกระบือฯ) กวาจะผานวันเวลา ที่เดินไปอยางชาชา น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

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

24 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

25 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

26 คนแรกที่รัก (ล.ทองเนื้อเกา) คนแรกที่รัก ตั้งแตเมื่อลืมตา ไมวา หมู MUZU √

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

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

29 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

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

31 ไมรูตัว (ละครเปรี้ยวตลาดแตก) จะมีใครไหมสักคน ที่เมื่อดอกไมแยมบาน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

32 ฉันไมอยู ใครจะดูแลเธอ (ล.ขามเวลาฯ) ใครมองวาฉันไรคาแคไหน..จะทําใหเธอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

33 แสงสุดทาย (ภาพยนตรวัยรุนพันลาน) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

34 หนึ่งคนหนึ่งหัวใจ (ละครรักคุณเทาฟา) อยาลังเลอยูเรื่อยไป อยาเรรวน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

36 รักเธอแคไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดน) รักเธอคนเดียวเทานั้น ไมเคยมีใคร หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

37 ยิ่งเกลียดยิ่งรัก โดม ปกรณ ลัม X

38 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสด) รูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

39 แคคําเดียว (ล.รถไฟ เรือเมล ลิเก กองถาย ช.รักที่ฉันพูดไป เธอจะเชื่อไหมวามันไม ปนัดดา เรืองวุฒิ;ชาติชาย มานิตยกุล √

40 ยิ่งเขาใจ..ยิ่งเจ็บ(ล.มายาสีมุก) ยังสงสัย วามีอะไรซอนอยู กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

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

42 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

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

44 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

45 รักไมได ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจ) ฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ที่บอกวา กะลา √

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

47 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ) ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

48 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก KLEAR √

49 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนกนครัว) รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

50 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257151 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/10/2557 1 เพราะมีเธอ..จึงมีฉัน ไมมีวันใด ที่ไมเคยรอเธอ อยากจะเห็น ใหม เจริญปุระ √

2 อยากใหรูวารักเธอ (Fusion jazz style) ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ √

3 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู ใหม เจริญปุระ √

4 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

5 ไมมีสิ่งไหน ใจที่มีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักที่ ใหม เจริญปุระ;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

6 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมที่เห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

7 ฟงซิฟง (Pop soul style) ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

8 ไมอยากใหเธอรู (Pop jazz style) อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

9 หนักเกินไปแลว (R&B style) เหนื่อยลามาเทาไร หัวใจตองสูมา ใหม เจริญปุระ √

10 ก็เคยสัญญา (ละครรุกฆาต) ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย ใหม เจริญปุระ √

11 เธอรูหรือเปลา (Swing jazz style) อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

12 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความรัก ใหม เจริญปุระ √

13 พูดไมออก เธอเอยออกมาวา ใหม เจริญปุระ √

14 ใครสักคน เคยมีบางคน ที่ฟาบังเอิญใหเจอะกัน ใหม เจริญปุระ √

15 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

16 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม ใหม เจริญปุระ √

17 น้ําหอมที่ไมมีวันจาง ไดขาวเมื่อเชาวาเธอนั้นกลับมา ใหม เจริญปุระ √

18 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงที่เธอยังไมเขาใจ ใหม เจริญปุระ √

MP3 Chilin' Mai

MP3 Drama Top Download

หนา 9/19



19 คนข้ีเบื่อ ที่รักเธอ แตกอนก็อาจทําเหมือนเบื่อเบื่อเธอ ใหม เจริญปุระ √

20 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน ใหม เจริญปุระ √

21 อยาขุดคุย อยาบอกกับฉันวายังรัก ใหม เจริญปุระ √

22 ON THE BEACH วันที่สับสน อยากจะหลุดพนผูคนวุนวาย ใหม เจริญปุระ √

23 ตอไปนี้ไมมีใคร (Smooth jazz style) เพราะฉันรูดีวาคง ใหม เจริญปุระ √

24 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะเปนดวยเหตุใด ใหม เจริญปุระ √

25 เรื่องมันจําเปน (Easypop style) เรื่องมันจําเปน ของมันจําเปน ใหม เจริญปุระ √

26 รักแลวรักเลย (Reggae style) เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

27 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง ใหม เจริญปุระ √

28 ชั่วคราวหรือคางคืนตลอดไป เธอเขามาแคเพียงชั่วคราว หรือมา ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน;ใหม เจริญปุระ √

29 อยากจะรองไห (80 shuffle style) ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

30 ฉันก็มีหัวใจ ฉันพอเขาใจกับสิ่งที่เปน ใหม เจริญปุระ √

31 อยูกับเสียงหัวใจ เสียงหัวใจที่ฉัน..คุนเคย อยูที่ไหน ใหม เจริญปุระ √

32 ขอ บอบช้ํา ช้ําใจมากอน ใหม เจริญปุระ √

33 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน ใหม เจริญปุระ √

34 ผูหญิงแถวหนา ดิ้นรนไขวควาเสาะหา ใหม เจริญปุระ √

35 แคเสียดายก็ผิดแลว ฉันรูวามันคงจะดูแปลกที่ฉันมา ใหม เจริญปุระ √

36 เรือใบบนสายรุง ฉันรูวาเธออยูไหน ใหม เจริญปุระ √

37 ชีวิตใหม ตะเกียก ตะกายถึงฟา ใหม เจริญปุระ √

38 ชีวิต...ตนไม คิดวามันคงดี หากชีวิตนี้จะเปน ใหม เจริญปุระ √

39 ฟายังสวย น้ําคางมันลงเมื่อตอนเชาเชา ใหม เจริญปุระ √

40 มันไมจริง ฉันเฝามองเธออยู ดูดูไปก็เริ่มเปลี่ยน ใหม เจริญปุระ √

41 ใจสลาย (ละครเมืองมายา) หัวใจสลาย โหดรายขนาดนี้ สิ่งที่ดีดี ใหม เจริญปุระ √

42 เตือนใหจํา เตือนสักคําใหจํา ใหม เจริญปุระ √

43 มีใจก็รักกันได ไมสนวาเธอมีอดีตยังไง ไมสนวาเธอ ใหม เจริญปุระ √

44 สัญญา (New shuffle style) ฝนและทน ทนตอไปก็ตองลําบาก ใหม เจริญปุระ √

45 ขอแคมีเธอ (ละครสาปพระเพ็ง) อาจเปนเพียงกาลเวลาที่ตางไป ใหม เจริญปุระ √

46 ทําอยางไรใหลืม บอกรักซ้ําซ้ําคําเดิมเดิมทุกวัน ใหม เจริญปุระ √

47 น้ําคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟาดวยความสงสัย ใหม เจริญปุระ √

48 เพราะเขาคนเดียว (Blues style) เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

49 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว ใหม เจริญปุระ √

50 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

BEST COLLECTION ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0557154 1 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชีวิตที่มันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ปราโมทย ปาทาน;เจนิส √

วันที่วาง 16/10/2557 2 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

รหัสปก DVD G1157094 3 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯ) เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

4 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

6 เกลียดเธอไมลง (ละครบริษัทบําบัดแคน) จมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ Calories Blah Blah √

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

8 ความทรงจําของ...คนชั่วคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

9 ถามใจ ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังคางใจอยู Calories Blah Blah √

10 ฉันไมแคร เปนคน ที่รักกัน อยากมีวันที่สวยงาม Calories Blah Blah √

11 อยาไปไหนอีกนะ ทุกวันตั้งแตเธอเดินจากฉันไป รูไหม Calories Blah Blah √

12 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคล้ิมลอยลองไป Calories Blah Blah X

13 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

14 หวาน ตื่นต้ังแตหกโมงเชา รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

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

16 ภาษาดอกไม ใหดอกกุหลาบสีแดง มันแปลวารักหมดใจ Calories Blah Blah √

17 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

18 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

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

20 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

21 คนที่ถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันนั้นที่เราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

22 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

23 ปาฏิหาริยที่รอคอย เคย แอบมองเธออยางนั้น เคย เก็บไป Calories Blah Blah √

24 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

25 กระเปาของวันพรุงนี้ เก็บวันคืนกับความฝนที่เฝาคอย Calories Blah Blah √

26 ถาความรักมีตัวตน ถาความรักมีตัวตน ชวยทําใหฉัน Calories Blah Blah √

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

28 ตัวสํารอง (ภาพยนตรอยากไดยินวารักกัน) แลวเธอก็ไปฉันยังเสียดาย Calories Blah Blah X

29 ไดไหม หากวันนี้เธอยังรับฟง สิ่งที่ฉันทํา Calories Blah Blah √

30 มีเราตลอดไป สิ่งที่เธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

31 You know I do (Feat.Kennetแปว) เธอคงไมรู วาบางครั้งฉันก็เสียใจ Calories Blah Blah √

32 ลูกอม (ภ.ATM THE SERIES) ในคืนที่ฟาเต็มไปดวยแสงไฟ ปอป ปองกูล;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร X

POP PONGKOOL:
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TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

Season 2 ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0557161 1 อาบน้ํารอน (OST.Hormones วัยวาวุน 2) โลกนี้นั้นกวางแคไหน ชีวิตมีทางแยก Big Ass √

วันที่วาง 16/10/2557 2 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) See Scape X

3 รถของเลน เสือโครง X

4 ปากวาง(Cover Version) ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบนี้ กันต;แพรวา X

5 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

6 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

7 ผงาดง้ําค้ําโลก(Cover Version) ชีวิตมันทอมันหดมันยอยมันเสื่อม See Scape X

8 ทะเลสีดํา(Cover Version) ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง กันต;แพรวา X

9 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

10 ปฏิญาณ (Cover Version) See Scape X

11 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) แพรวา X

12 เตย กันต X

13 ขอ (Cover Version) See Scape X

14 เวลา Over Me X

15 โชคดีนะเพื่อน วันวาน วันที่แสนเหนื่อย ตอ X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

 ชุด2 ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257127 1 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวที่แถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

วันที่วาง 22/10/2557 2 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

3 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

4 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

5 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

6 ความหวงใย...จากพี่ชายคนหนึ่ง ฝากคําถึงคนไกล ที่หายไปอยูตรงนั้น เสถียร ทํามือ √

7 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

8 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสักนิด โกไข √

9 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง ชัยยา สานุวัฒน √

10 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

11 ถานองยังโสด ชื่ออะไร ยังไมตองบอกก็ได กลวย แสตมป √

12 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

13 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

14 สัญญาหนาไฟ มาทวงสัญญา จะมาทวงคําสาบาน ไมเมือง X

15 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

16 เรียนรามตามรัก (วอนพอขุน 2) กราบพอขุนราม ผมมาตามหารัก ชัย สานุวัฒน √

17 นางฟาหนาราม เก็บหอมและรอมริบ แชม แชมรัมย √

18 โสดเมื่อไหรคอยมา ไมดีมั้ง เขาคนนั้นก็ยังอยู แสน (นากา) √

19 หายไปไหนมาทั้งคืน รักทุกคํา มันฟงแลวดูดี รักทั้งป ดอน ปาละกุล √

20 พรุงนี้จะมาอีกไหม เพิ่งรู...ความรักหนาตาเปนอยางไร นายสน √

21 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ เดวิด อินธี √

22 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมรูจักคําวาพอ กลวย แสตมป √

23 คําสัญญาที่หาดใหญ กอนจากกันไปเหลือไวเพียงคําสัญญา ไมเมือง X

24 แคเราสองคน ใจที่รักเธอไมเคยนอยลง ยืนยัน เสถียร ทํามือ √

25 รักลมลม ก็รักเธอจนหมดหัวใจ ใหเธอหมดเลย ชัยยา สานุวัฒน √

26 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

27 กลับมารักกันดวน ไมคิดถึงกันหนอยเหรอ เธอ แสน (นากา) √

28 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

29 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเปนดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง X

30 ขวัญเอย ขวัญมา ขวัญเอย ขวัญมา น้ําตา แชม แชมรัมย √

31 อยากบอกคนบนฟา คําสอน คํานั้น ยังกองในหัวใจนี้อยู ดอน ปาละกุล √

32 ใหมันแลวไป ใหมันแลวแลวไป ก็แคตัดใจ เดวิด อินธี √

33 คําวาจบลบทุกอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

34 ยังรักยังหวง หวนวันที่เปนความหลัง เมื่อครั้งที่เธอ ชัย สานุวัฒน √

35 อยากกลับไปใหลมใตกอด ลมบายพัดฝุนควันกลางเมืองกรุงโชยผาน โกไข √

36 กุหลาบปากซัน แดนดินถ่ินไกลเหลือตา อยูสุดนภา ไมเมือง X

37 นองสาวคนลาสุด เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมย √

38 เรียกวาอะไร คงถึงเวลาที่ฉันตองถามใหแนใจ เดวิด อินธี √

39 ไอ ซี ยู บอยๆที่ฉันตองรับสายแทนเธอโดยไม ดอน ปาละกุล √

40 เพื่อน เพื่อนเอย กูไมไดไป กูมีเรื่องราย ชัยยา สานุวัฒน √

41 ดวงจําปา โอ ดวงจําปา เวลาชมดอก ไมเมือง X

42 ชวยไปหวงแฟนผมไกลๆ ไมตองโทรหาเธอเลยนะ คุณแฟนเกา แสน (นากา) √

43 เสือหนาใส เขาวาเธอเปนเสือ ฉันก็ยังไมเชื่อ ดอน ปาละกุล √

44 ไมใชเวลาถอดใจ ขอยละเบื่อชีวิต ดวงสมพงษแตความ เสถียร ทํามือ √

45 ใชเวลาใหเปนประโยชน เห็นเธอบนวาเหงา เหงาเลนเลน เดวิด อินธี √

46 ลาไปลอนดอน ขอลาเพื่อน พี่ๆ นองๆ ของผมทั้งหลาย ชัยยา สานุวัฒน √

47 บาหรือเปลา นั่งมองดวงดาวคอยเฝาใหดาวรวงหลน แชม แชมรัมย √

48 ชางมันฉันไมแคร กี่เชาที่เราตื่น กี่คืนที่เราฝน ไมเมือง √

49 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเชื่อใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

50 เรื่องของคนปนกับหมา โกจําไดไหม แฟนผมแคผิวขาวๆ โกไข;นายสน √

เพลงประกอบซีรีส Hormones

MP3ลูกทุงเพื่อชีวิตฮิตมาราธอน
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TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

 Vol.2 ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257124 1 ความเชื่อ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา รวมศิลปน √

วันที่วาง 22/10/2557 2 แสงสุดทาย (นั่งเลน Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

3 เทาที่มี เหมือนวาโชคชะตาชางไมเคยเขาขางกัน Big Ass √

4 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR X

5 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

6 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

7 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

8 ชีวิตเปนของเรา (นั่งเลน Version) คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

9 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

10 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

11 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 รอ ปดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

13 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

14 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

15 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

16 ลัก วันที่เธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว THE MOUSSES √

17 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหวงใย หากวันหนึ่ง นครินทร กิ่งศักดิ์ √

18 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

19 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสุดลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

20 ตอบ หากวาเธอกําลังมองฉันอยู แตเธอยัง Sweet Mullet √

21 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝนเก็บมัน Retrospect √

22 สงทายคนเกา ตอนรับคนใหม เอาอะไรมายื้อเธอก็ไมฟง เอาอะไร Big Ass √

23 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

24 สาวเซ่ียงไฮ เก็บเอาภาพแหงความฝน เก็บมาอยูในใจ COCKTAIL √

25 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

26 อยางนอย (ภาพยนตรปดเทอมใหญฯ) มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

27 รูสึกดี ไมตองคิดเลยถาในวันนี้ไมมีเธอ NO MORE TEAR √

28 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟาดูงาม PARADOX √

29 จูบสุดทาย ดีแลว ที่ทิ้งฉันไปมีรักใหม ก็ดีแลว THE MOUSSES √

30 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง Sweet Mullet √

31 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

32 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

33 บอกสักคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเปนไร ไมเปนอะไร กะลา √

34 ความจริงที่เจ็บปวด ก็รูวารักกันแคไหน แตรักที่มีเพียง INSTINCT √

35 เพลงของคนโง อยูในหองที่วางเปลา ในใจของฉัน Sweet Mullet √

36 คือเธอใชไหม พายุที่ถาโถมกระหน่ําครั้งนั้น พาชีวิต Retrospect √

37 คนหลงทาง ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณอีกที ขอบคุณ Big Ass √

38 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

39 พักผอนไมเพียงพอ เธอรูใชไหม วาคนที่มันเพิ่งโดนทําราย NO MORE TEAR √

40 คนคนนี้ เธอมาลาจากกันวันนี้ ฉันเขาใจไดดี พลพล √

41 อยากเกิดเปนคนหลายใจ ตั้งแตที่รักเธอ ก็ไมเคยรักใคร กะลา √

42 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขา ตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

43 ปลอยฉัน ค่ําคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

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

45 Tears and Travel อยากจะลืมใครสักคน ในวันที่ฝนน้ําตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

46 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา BODYSLAM √

47 เธอที่รัก ชูวับ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

48 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง NO MORE TEAR √

49 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยขั้นเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

50 คราม ลึกลงเทาไรก็ยิ่งมืดมน คนไปเทาไร BODYSLAM √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

50 Best Hits ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257147 1 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

วันที่วาง 22/10/2557 2 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

3 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

4 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

5 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

6 ไมจําเปนตองดีที่สุด เธอไมตองกังวล ไมแปลกอะไร BLACKHEAD √

7 HAPPY BIRTHDAY คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย BLACKHEAD √

8 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

9 มารักกับพี่ เวลาที่นองเดินผาน มันชางเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

10 ดวยรักและหวังดี เธอคงยังไมเขาใจ ที่ฉันคอยขัดใจ BLACKHEAD √

11 บาดเล็กเจ็บลึก ก็เปนเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชีวิต BLACKHEAD √

12 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

13 ใจราย จากวันที่ไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

14 ไมเปนไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

15 เหลาจา (Medley) 2000 ในโลกนี้ไมมีหัวใจใครแนนอน BLACKHEAD √

16 กระบี่อยูที่ใจ ไดมองเห็นคนมากมาย ใชอะไรตอง BLACKHEAD √

17 รักเธอกับฟกทอง อีกแลว มาถามวารักเธอไหม BLACKHEAD √

18 คุณจําเนียน ลืมกันงายดาย วาเราคือคนสําคัญ ปู BLACKHEAD √

MP3 BLACKHEAD :

MP3 geniefest16ปแหงความร็อก

หนา 12/19



19 วันทอง วันทอง อยากบอกวาฉันรักเธอ BLACKHEAD √

20 คุมมั้ย พอแลวหยุดทําฉันเสียทีฉันทนเจ็บ BLACKHEAD √

21 ตัดใจ ตัดเธอ เปนเพราะเธอ ที่ฉันรักหมดใจ แตเธอ BLACKHEAD √

22 ภวังค เหมือนวนอยูที่เดิมๆ ลวงเลยไปนานเทาไร BLACKHEAD √

23 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร อานนท สายแสงจันทร √

24 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อานนท สายแสงจันทร;อภิสิทธิ์ พงศชัยสิริกุล √

25 คนเคียงขาง โปรดมองฉันที เหมือนเธอมีอะไรบางอยาง BLACKHEAD √

26 ไมตอบไดไหม อาจมีบางคําที่เธอนั้นตองการ อยากให BLACKHEAD √

27 เธอจะอยูกับฉันไหม จะกี่ครั้งที่เธอเสียใจ ที่ฉันทําผิดพลาด BLACKHEAD √

28 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชักพา ปู BLACKHEAD √

29 เหนือฟายังมีฟา คุณหนะมาจากไหน ใครก็คิดวาแน BLACKHEAD √

30 อยามีปญหาบอย โอย!อีกแลวเรื่องราวแบบนี้ BLACKHEAD √

31 โชคชะตา ลืมทุกอยาง เพียงนัยนตาแสนงามของเธอ BLACKHEAD √

32 ฝนดี ค่ําคืนที่แสนเนิ่นนาน ค่ําคืนที่แสนจะ BLACKHEAD √

33 กลืน ที่เธอบอกฉันเอาไววาจะมาหา นั้นเธอพูด BLACKHEAD √

34 แปลกแตจริง แปลกแตจริงเรื่องของคน จําแตความทุกข BLACKHEAD √

35 แลวแตเธอ เวลาที่ฉันตองอยู เธอก็ตองการจะไป BLACKHEAD √

36 ตัดสินตัวเอง บางครั้งเจอสิ่งไรคา ที่เธอมองผานไป BLACKHEAD √

37 โอกาส ฉันเฝามองดูผูคนมากมาย BLACKHEAD √

38 จังหวะชีวิต ถาไมเกิดขึ้นเลยสักครั้ง ถาไมเคย BLACKHEAD √

39 อยาเสียน้ําตา คงเปนวันที่เธอเงียบเหงาปวดใจ BLACKHEAD √

40 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ปู BLACKHEAD √

41 เทานั้น...เหรอ จะรั้งเธอ ไมรูวาดีหรือเปลา BLACKHEAD √

42 หมดชีวิตที่ฉันมี ฉันเองไมเคยคิด วาเปนเพราะใครลิขิต BLACKHEAD √

43 ไมเขาใจ บางทีเราอาจจะไมเหมือนกัน บางคราว BLACKHEAD √

44 ที่ไหนก็มี บอกแลววาคนอยางฉัน ไมเหมือนกับคนอื่น BLACKHEAD √

45 หมดใจ วันนั้น จากวันนี้ฉันไดพบกับเธอ BLACKHEAD √

46 มีความสุขหรือเปลา หากวันนึงที่ตัวเธอตองเหนื่อยลา BLACKHEAD √

47 ลืม ลืมวันกอน กอนเรื่องเธอกับฉัน BLACKHEAD √

48 สั่งใจใหเกลียด (ละครรักเธอยอดรัก) สั่งใจไววาตองเกลียด คนใจราย ปู BLACKHEAD √

49 เธอไดยินไหม ทุกทุกครั้งที่วาเธอรักฉัน อาจดูเหมือน BLACKHEAD √

50 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินส √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257122 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/10/2557 1 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

2 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหมากกว เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

3 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

4 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

5 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เหตุผลที่ฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

7 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

10 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

11 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

12 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

13 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

14 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

15 เปนคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนที่แสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

16 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ตาย อรทัย √

18 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

20 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

21 อยากตกเปนแฟนของเธอ เปนหนุมขึ้นมา ก็อยากมีคนรูใจ พี สะเดิด √

22 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

24 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

25 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง เปาวลี พรพิมล √

26 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 อยาเปดเพลงนั้น หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

28 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

29 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

30 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

31 ไมใชแคเขาที่เหงาเปน ไมใชแคเขาที่เหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

32 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

34 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

35 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสีเทาหอบเอาไอน้ําเดินทาง เสถียร ทํามือ √

36 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด ตาย อรทัย √

37 ตองมีสักวัน (ละครสายฟากับสมหวัง) ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน เปาวลี พรพิมล √

38 เบื่อคําวาคิดถึงหรือยัง ไมวาใชไหมที่พูดวาคิดถึงกัน อยา ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

MP3 แกรมมี่ โกลด จัมโบฮิต 4
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39 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

40 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

41 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

42 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 รักอันตราย เสียดายนางพี่จนนองหางรักจึงจางจากจร ตนคูน อนันตา X

44 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

45 อายอยาเวาเลน เฮ็ดใหใจสะออน สิขาดรอนๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาสั่ง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

48 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

49 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

50 ดีไหมครับ รอนๆจะพัดใหคุณ ไดเย็นสบาย ถาคุณหิว ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

It Go ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0557149 1 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา ณัฐ ศักดาทร √

วันที่วาง 30/10/2557 2 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

3 เธอเห็นทองฟานั่นไหม เธอเห็นทองฟานั่นไหมฉันเก็บเอาไว คริสตินา อากีลาร X

4 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา ปอป ปองกูล √

5 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

6 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย;นท พนายางกูร √

7 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู KLEAR √

8 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม Jetset'er;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท;พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

9 สิ่งเล็กๆที่เรียกวารัก หากสิ่งที่เจอมันจะเพียงแคบังเอิญ กิ่ง เหมือนแพร;ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) X

10 อารมณดี อารมณดีเพราะมีความสุข ปอป ปองกูล;ลุลา √

11 อยูคนเดียว...ไมไดแลว อยูคนเดียว และเดินคนเดียวมาตั้งนาน วาน ธนกฤต √

12 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง KLEAR √

13 ยินดีที่ไมรูจัก (ภาพยนตรกวน มึน โฮ) ไมรูวาเธอเปนใคร ไมรูวาฉันเปนใคร ณัฐ ศักดาทร X

14 องศาที่ตางกัน บางเวลาไมเคยจะคิดวาชีวิตนี้จะพบกับ DA endorphine X

15 เติมใจใหกัน [พริกขี้หนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

16 ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ Jetset'er √

17 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง กิ่ง เหมือนแพร √

18 เวลากับใจคน ฉันไมคิดแคนและไมเคืองอะไรเลย กิ่ง เหมือนแพร √

19 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ INSTINCT √

20 อยางนอย (ภาพยนตรปดเทอมใหญฯ) มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

21 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป POTATO √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557145 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง ไมค ภิรมยพร √

รหัสปก DVD G1157090 2 อยากกอดผูชายคนนั้นจังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

3 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

4 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

5 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น ไมค ภิรมยพร √

6 หัวหนาแกงคสาวเสื้อดํา ยังเทียวทางสายเกา ที่มีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

7 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

8 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

9 เสียงครวญคนช้ํา อยากรองตะโกน ใหคนทั้งโลกไดฟง ไมค ภิรมยพร √

10 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

11 คนจนปายแดง ไมไดเลือกงาน แตงานไมเลือกเรา ไมค ภิรมยพร √

12 บงึด บตาย ยังบตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ √

13 ขาวของพอ รวงขาวไสว หัวใจสวางกลางฝน ไมค ภิรมยพร √

14 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนที่หนึ่งแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ √

15 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ ไมค ภิรมยพร √

16 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557159 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

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

5 หยุดบอกเลิกกันเสียที ก็รูดีทุกทุกอยาง วาความจริงเปน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

7 เก็บคําวารัก(ไวใชที่อื่น) แนใจประมาณไหน จะมาบอกวารัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

8 รักยาก..ลืมยาก ที่ทุกคืนเปนเชนนี้ ตองมานอน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

9 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

10 Medley The Star (ไมมีใคร+กดดัน+เสียใจ ไดยินไหม+คิดถึงเธอทุกทีที่อยูคนเดียว+ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

11 ผิดเพราะรัก+รักเจาเอย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

12 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม นิว นภัสสร ภูธรใจ √

13 รักยังไมตองการ แนใจจริงหรือ ที่บอกวารัก รักคนเคย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

14 ไมยากหรอก มันตองอยางนี้สิ อยางนี้สิ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

15 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √
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16 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด นิว นภัสสร ภูธรใจ √

17 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตาที่ฉันยังคงเสียไป จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

18 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 Medley คืนสุดทาย+ขอแคไดรู+เควงควาง จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

20 I Dream A Dream นิว นภัสสร ภูธรใจ X

21 รองเพลงกันหนอย ขอฝากบทเพลงมาใหรองจากใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;พั้นช √

22 ออเหรอ ใครพูดนะ พูดวาเชื่อซิ วานี่นะคนดี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

23 ประวัติศาสตร แตกอนอาจจะตองยอม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

24 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

25 เหนื่อยเกินไปหรือเปลา เหนื่อยเกินไปรึเปลา กับความรักของเรา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

26 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ออฟ ปองศักด์ิ รัตนพงษ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

27 ออมแขนที่วางเปลา+งานเตนรําในคืนพระจัน ทรเต็มดวง นิว นภัสสร ภูธรใจ;กัน นภัทร √

28 ไมมีใคร เหลือทิ้งไว เพียงแตความหลัง จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

29 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป โดม THE STAR 8;นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

30 พูดไมคิด+คนถูกทิ้ง+ลมเปลี่ยนทิศ+ใจกลางค วามรูสึกดีดี+อยากใหโลกนี้แคบลง+ยิ่งรู นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

31 All By Self+And I Am Telling You i m Not Going นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

SEK LOSO HITS ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0257133 1 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

วันที่วาง 30/10/2557 2 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

3 มอ'ไซครับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย นั่งคอยวาใคร LOSO √

4 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

5 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

6 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

7 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

8 รักรูไหม รัก..รูไหม ไดยินหรือเปลา เหงาบาง เสกสรรค ศุขพิมาย √

9 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

10 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

11 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

12 5 นาที ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมเหมือนดังที่ LOSO √

13 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟงไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

14 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิ่งเดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

15 เจ็บใจ ในความเปนจริงชีวิตคนเราตองกาวไป LOSO √

16 กอนเน้ือขางซาย ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตวันที่เธอจากฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

17 คนบา ก็เก็บมาคิดไปเองฝายเดียว เธอไมเหลียว LOSO √

18 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

19 ร็อกแอนดโรล(ROCK&ROLL) เราไมเปนอยางใคร ใครไมเปนอยางเรา LOSO √

20 แอน (DO YOU KNOW WHAT I MEAN?) หากอยูคนเดียว มันคงไมดีนะเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

21 Rock n'Roll Star ฉันมันเพี้ยน อันนี้ก็รูกันตั้งนานแลว เสกสรรค ศุขพิมาย √

22 คอนฟวส (Confused) ซะ เปนไงเปนกัน วันนี้ตองตัดสินใจ เสกสรรค ศุขพิมาย √

23 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา เสกสรรค ศุขพิมาย √

24 พันธทิพย ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

25 ไมใชฉันใชไหม (SEK LOSO VERSION) ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

26 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

27 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

28 แมวา แมวาเธอจะไมเชื่อใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

29 อยากบอกวาเสียใจ หากแคไดพบไดเจออีกที LOSO √

30 ควบคุมหัวใจตัวเองไมได ถามหัวใจตัวเองวาทําไม วาเมื่อไร เสกสรรค ศุขพิมาย √

31 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป LOSO √

32 เสือรองไห หากไมไดพบ คิดวาคงดีกวา ลมเจา เสกสรรค ศุขพิมาย √

33 สาหัส ฉันมีเรื่องหนึ่งอึดอัดใจ ฉันมีเรื่องใหญ LOSO √

34 โลโซ 3 ชา เรามันพวกติดดิน ทํามาหากิน เสกสรรค ศุขพิมาย √

35 จา เธอจา หันหนามาหนอยไดไหม รูไวบาง เสกสรรค ศุขพิมาย;ขัน ไทเทเนี่ยม √

36 เทอยางไทย รอง...ฉันก็รองแบบไทยๆ ยิ้ม...ฉันมี เสกสรรค ศุขพิมาย √

37 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

38 เธอชอบนาย เธอชอบนาย ฉันดูออก ไมตองบอก LOSO √

39 แรงสกวาเธอก็เจอมาแลว สองปผานไปไวเหมือนโกหก คลายฉัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

40 (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร ฉันคิดไปเองหรือเปลา ที่คิดวาเรารักกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

41 หาก หากเธออยูกับเขา ระหวางเราก็คงจบ เสกสรรค ศุขพิมาย √

42 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก เสกสรรค ศุขพิมาย √

43 คุณรูไหมครับ เพียงแคจองตา ใจก็สั่นไหว คําที่พูดไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

44 ขอตายในออมกอดเธอ อยาปลอยมือฉัน ไดโปรดอยาไปรักใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

45 อยากเห็นหนาคุณ ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

46 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

47 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

48 ฉันไมสําออย อยาคิดมากเลยหากเธอพบคนใหม เสกสรรค ศุขพิมาย √

49 สุดใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ เสกสรรค ศุขพิมาย √

50 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √
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TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257146 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

3 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

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

5 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

6 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

7 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

8 อยาทําใหฟาผิดหวัง ฟายังมีตา ที่ฟานําเธอมารวมทาง วง Endorphine √

9 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

10 ปากไมตรงกับใจ Girl,When I said,That I wanted ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

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

12 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเปนคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

13 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

14 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

15 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

16 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

17 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

18 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

19 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

20 SEXY ทุกสิ่งที่เปนตัวเธอ ดูงดงามไปทุกอยาง PARADOX √

21 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

22 หยุดความคิดไมได กี่โมงแลว ไมยอมหลับไหล กี่โมงแลว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

23 เธอคือเหตุผล ไดเจอเธอเมื่อวาน ไดคุยและทักทาย เสกสรรค ปานประทีป √

24 รักทุกฤดู นับแตวันที่เจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

25 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

26 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

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

28 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA);กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา (มด) √

29 Ooh! เธอ เธออีกแลว ที่มารบมากวนหัวใจ ปาลมมี่ √

30 นานๆ นะๆ คิดไมถึงวาจะไดเจอ เธอกับฉันแค ลุลา √

31 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

32 กอนมะลิบาน มันเปนประจําตรงสี่แยกนี้ ที่รถมันติด TIME √

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

34 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟา ไดโปรดหาใครสักคน KAL √

35 เขาใจใชไหม รูมั๊ย ทุกครั้งตอนที่เธอมองสบตา ZA ZA √

36 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

37 อากาศ(ไมทําใหรักฉันเปลี่ยน) ฝนอาจเปลี่ยนใหใจเปยกปอน เหงา เตชินท ชยุติ √

38 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

39 อยูคนเดียว...ไมไดแลว อยูคนเดียว และเดินคนเดียวมาตั้งนาน ชัยชัตน ศรีศุภวัฒนะ (ชัด) √

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

41 ไมขอใหเปนเหมือนใคร หากฉันจะรัก รักใครสักคน เรื่องของเหตุผล ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

42 แคคนอีกคน คงหวังสูงเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ ปราโมทย วิเลปะนะ √

43 คนนารัก จะบอกเธอยังไงดีนะ I-ZAX √

44 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

45 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

46 ไมตกรุน ของที่ทุกวันตองใช เสื้อผาหรืออะไร ติ๊ก ชิโร √

47 เพราะมีเธอ ในวันที่ดี วันที่ทองฟาสวยงามสดใส HUM √

48 ฟงดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

49 ขาดความอบอุน ถาม วาฉันเปนอะไร ถามวาไมสบาย อรรถพร ธีมากร √

50 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257145 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

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

3 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

4 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

5 กับแก ไดยินเสียงกับแก ยานแทๆนอผูสาว พี สะเดิด √

6 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

7 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

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

9 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

10 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

11 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

12 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 ยาหมอสั่ง โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

14 นั่งงอนที่โรงงาน อายบอกวาฮัก เปนหยังคือเฮ็ดจั่งซั่น ตาย อรทัย √

15 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาชั่วโมงนาที มนตแคน แกนคูน √

16 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทีละมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

17 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

18 อยาตั๋วเด็กนอย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันที่ไหน ขาวทิพย ธิดาดิน √
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19 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

20 บักหลาลูกกก อีแมๆขอยขอเงินไปเที่ยวงานแหน ศร สินชัย √

21 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ดอกออ ทุงทอง X

22 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

23 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

24 ยกซด ตกยามแลง ฟาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

25 สกา..จั๊กกะหนอย อีกจั๊กหนอย อีกจั๊กหนอยรอหนอยนะคะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 เซ้ิงคอยสาว มีแรงฮึด แตอายอึดแรงใจ บาวบานไกล มนตแคน แกนคูน √

27 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

28 เอิ้นขวัญเอิ้นไก หัวใจอายคนพายฮัก ตั้งแตอกหัก ศร สินชัย √

29 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

30 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

31 จั๊กสิฮองเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตบางคนก็ ขาวทิพย ธิดาดิน √

32 คิดฮอดอายสายไปบ บมีอายหัวใจจึงสงขาว ถูกความเหงา ตาย อรทัย √

33 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

34 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา) สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

35 คึดฮอดสาวผาปา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สินชัย √

36 คิดฮอดอีสาน โอยสิเฮ็ดจังได สิเฮ็ดจังได ตาย อรทัย √

37 ออนซอนอีสาน สมแลวคําเลาขาน คนอีสานน้ําใจดี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

38 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พี สะเดิด √

39 จีบเบาๆ เวาคอยๆ จ้ําคอยๆ จ้ําคอยๆ จ้ําคอย ขาวคํานอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

40 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

41 พอปานกัน ช.ปากขึ้นสิหนีสิหนีจมขึ้นละสิหนีสิหนี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

42 อักษรบนเสื้อ(เพื่อใครบางคน) บอกตรงๆ บได วาใจแอบชอบใครบางคน ตาย อรทัย √

43 สบตาหนาฮาน พอแตเปดผามานกั้งผูใดนั่งเดอ พี สะเดิด √

44 เลดี้กินกอย(Lady Kinkoi) แปนแวนสม่ําเสมอวาแมนซุปเปอรสตาร ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 ขอนางเปนยางลบ จากและจบแตยังลบไมจาง ภาพความหลัง มนตแคน แกนคูน √

46 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

47 หลอบถืกทหาร หนาทั่งดังคมเปนสัน ขนาดแมงวัน พี สะเดิด √

48 นางแบบงานบุญ ขอสิทธิ์สวยแคยามบุญขอเปนวัยรุน ตาย อรทัย √

49 เรือไฟไหลรัก เสียงแคนกลอมแดนภูไท พาหัวใจของอาย มนตแคน แกนคูน X

50 เซ้ิงไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0257142 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชีวิตก็ยังวุนวาย พลพล √

2 หวงใย วันนั้น วันที่สับสน เราสูเราทน พลพล √

3 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

4 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทุกที พลพล √

5 ตาแดงแดง ดูตาแดงแดง ใครแกลงมาหรือบอกนอง พลพล;พั้นช √

6 ชั่วฟาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

7 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปญหา พลพล √

8 ไดดั่งใจ เพราะวาฝนนั้นสวยงาม จะคอยเปน พลพล √

9 สัญญากาสะลอง กลางค่ําคืนแสงจันทร อายบาวบานใด พลพล √

10 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง พลพล √

11 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู พลพล √

12 เธอเปลี่ยนไป ก็นึกวามีฝนพรํา ก็เห็นแตน้ําทวมตา พลพล √

13 คนไมเจียม ฉันกลายเปนคนอยางนี้ไดยังไง พลพล √

14 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน พลพล √

15 บอกฉัน บอกฉันไดไหม เมื่อใดที่ใจเธอเหงา พลพล √

16 ถาเธอไมรูแลวใครจะรู (ละครรายริษยา) มองตาฉันซักหนอยไดไหม ชวยฟงเสียง พลพล √

17 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ พลพล √

18 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด พลพล √

19 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน พลพล √

20 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน พลพล √

21 คําสามคํา (รักในรอยแคน) ฝนนั้นเคยเหมือนจริง ทิ้งใหเราทุกขทน พลพล √

22 คนที่เปนทุกอยาง (ละครสูฝนนิรันดร) บอกฉันซักคํา ฉันทําอะไรผิดไป พลพล √

23 คือฉัน (ละครวัยฝนวันรัก) ฉันก็คือ ผูชายคนหนึ่ง ที่จะยอม พลพล √

24 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน พลพล √

25 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา พลพล √

26 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา พลพล √

27 บอกรัก ทุกครั้งที่ฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร พลพล √

28 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ พลพล √

29 เปนไปไมได ถาฉันมีสิบหนาอยางทศกัณฐ พลพล √

30 โอรัก โอรักเอยรสหวานใดเลยเทียบได พลพล √

31 ชีวิตกับความหวัง (พูด) เราเกิดมาแลว พลพล √

32 แหวกฟา ควาดาว เหมอมองไปบนฟาไกล บอกกับ พลพล √

33 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ พลพล √

34 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน พลพล √

35 สงสารตัวเองบาง (ละครกลรักเกมพยาบาท) วันที่ฟามืดมน ยังติดตาใชไหม พลพล √

36 ละคอนฉากสุดทาย โลกคือละคร แบงเปนตอนๆ พลพล √

37 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป พลพล √

38 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง พลพล √
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39 ลืมไดเลย ลืมไดเลยวาเคยรักกัน ลืมวาเคยรูจัก พลพล √

40 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา พลพล √

41 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย พลพล √

42 เรือ เรือลําหนึ่งลอย ลองลอยตามกระแส พลพล √

43 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน พลพล √

44 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามน้ําตาริน พลพล √

45 ไมเคยไมรัก คนดี...กี่ครั้งที่ตองทน กี่หนที่เธอ พลพล √

46 คนไกลเบอรเกา โทรหา...คนดีที่อยูบานเรา ดวยเบอรโทร พลพล √

47 บานเรา เปนที่ที่คอยหลบฝน เปนที่ที่หลบลมหนาว พลพล √

48 คนที่เธอไมรัก วันที่มีฝนโปรยปราย หากหัวใจเธอ พลพล √

49 สักวันหนึ่ง (ละครไมแปลกปา) ไมเปนไร ถาเธอยังไมตองการ พลพล √

50 ลูกไมของพอ (ละครลูกไมของพอ) พออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน พลพล √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557162 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

2 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

3 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

4 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

5 ผิดไหมที่รักเธอ ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

6 นิยาย ก็เปนเพียงแคคนที่คนหาทางเดิน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

7 ฉันรู ฉันรู อาจไมมีคําสัญญา อาจไมมี เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

8 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบวาถูกใจ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

9 ชั้นหนึ่ง มีใครยังหลงทาง ยังมาไมเจอฉัน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 คิดถึงคนแปลกหนา ฉันไมรูมันเกิดไดไง ฉันไมรู เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

11 ขอบฟาไมมีจริง หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

12 หนากาก เคยไหมที่ตองทน กับการปนหนาเอาไว เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

13 คนเชนนี้ กลัวเธอไมอาจจะทน บางคนที่ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

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

15 ลา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

16 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

17 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

18 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม เกือบจมน้ําตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

19 วันนี้ไมมีน้ําตา เธอแครทําไมกัน ที่ฉันตองเสียใจ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสีมา √

20 เพลงน้ําเนา เดินถนนในตอนฝนเท ใจโซซัดโซเซ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

21 ปลอยฉัน ปลอยฉัน ไมตองจับมือฉัน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

22 เสียดายทําไม อยาเลยเธอ อยายื้อเลยเธอ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

23 ฉันยังอยูได..คนดี อยาถามเลยวาอยูไดไหม เหมือนใจก็ยัง เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

24 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

25 ถือวาเปนอีกปที่ฉันพอใจ รูตัวเองอีกที ก็ผานพนมาจนปใหม เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

26 เวลาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี ที่สุดของความเสียใจ คือตอนที่เสียเธอไป เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

27 ก็เรารักกันไมใชหรือ เปนอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

28 ไมรูอะไรเขาสิง ไมรูอะไรเขาสิง ไมรูจริงจริงตอนนั้น เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

29 เพราะไมเขาใจ เหมือนวาเราเคยผูกพัน รักกัน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

30 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสีมา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0557167 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/10/2557 1 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

2 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

3 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

4 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

5 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

6 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

7 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

8 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

9 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

11 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

12 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

13 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

14 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

15 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

16 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

18 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย DOUBLE YOU √

19 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

20 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

22 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

23 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

24 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

25 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √
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26 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

27 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

28 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

29 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

30 ไมตองเสียใจ ฉันไมสนเขาวาเธออยางไร ฉันไมสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

32 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

33 เธอไมเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

34 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

35 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

36 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

37 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

38 ฉันรับไวเอง ทุกครั้งทุกคราว เมื่อยามที่เธอ PETER CORP DYRENDAL √

39 ขอเปนคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

40 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน K-9 √

41 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

42 ตบหนา อยามาเห็นใจ อยามาสงสาร วาสนา √

43 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

44 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ CLASH √

45 ไมจําเปนตองดีที่สุด เธอไมตองกังวล ไมแปลกอะไร BLACKHEAD √
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