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MP3 ฮักตลอด คิดฮอดเสมอ ชุดท่ี 3 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258009 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

2 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ผูหญงิคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

4 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

5 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

6 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

7 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนี้มากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทัย √

8 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

10 ขอพูดซ้ํา ๆ หากวาไมรัก คงไมอยากมาอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

11 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

12 หนุมขอนแจน เปนหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

13 ครั้งหนึ่ง..ท่ีบึงกาฬ ครั้งหนึ่งท่ีบึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษ √

14 ส่ังฟาไปหานอง ฟารองกองกังวาน คิดฮอดบานอีสาน ไผ พงศธร ศรจีันทร √

15 ถามใจกับสายลม เสียงนกแจนแวน รองเพลงแคนกลอม ดอกออ ทุงทอง √

16 ฮักสาวตําหมากหุง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูขางถนน พี สะเดิด √

17 สงใจมาใกลชิด สงใจท่ีหวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

18 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

20 บรรจุเปนคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเปนสวรรคสําหรับ ไมค ภิรมยพร √

21 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

22 คิดฮอดอยูเดอ คิดฮอดอยูเดอ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

23 บแมนตั๋วบนอ แมนอีหลีบนอคําอายวาบมีไผใจวาง ดอกออ ทุงทอง √

24 ความฮัก คือสายลมเย็น โชยดอกไมนาหอม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 แด...เราสองคน นองตั้งใจวา เวลาจากวันนี้ไป ศิริพร อําไพพงษ √

26 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

27 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

28 แฟนเขาท่ีเราคิดฮอด สามวันดีส่ีวันมีเหงา ก็คือใจเราท่ีหลง พี สะเดิด √

29 โสดบพออยาหลอใหเห็น โสดบรอยเปอรเซ็นมาหลอใหเห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ √

30 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 รักท่ีเทาไหร รักท่ีเทาไหร เทาไหรในหวัใจเธอ ตาย อรทัย X

32 มีหัวใจไวรักเธอ มีสองมือ ไวควาความฝน สองเทายืนมั่น ไมค ภิรมยพร √

33 มองจันทรวันคึดฮอด มองจันทรบนฟาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

34 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 ทางนั้นเปนจังใด หมความคิดฮอด กอดหัวใจในวันฝนริน ศิริพร อําไพพงษ √

36 บานนาขาบลืม จากบานนามาเพื่อการศึกษา พี สะเดิด X

37 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

38 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

39 นครพนมคืนเพ็ญ เดือนหงายสายลม ท่ีนครพนมคืนเพ็ญ ศิริพร อําไพพงษ √

40 ถามขาวหัวใจ โอละนอ..พี่นองเอย เปนจั่งใดละ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

42 คิดฮอดอยางแฮง เกิดมายังบเคยฮักปกหลักฮักไผเทานอง ไมค ภิรมยพร √

43 อีกคนท่ีคึดฮอด ฮูดี...บ มีทาง เปนมือวางตําแหนง ตาย อรทัย √

44 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูหลังความหวังนั้นรออยูไกล พี สะเดิด √

45 ฝาก บ.ข.ส. ดวน บ.ข.ส. พาอายลับลาขอบฟา ดอกออ ทุงทอง √

46 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ยังคอยท่ีหนองคาย หาดจอมมณี ยามนี้น้ําโขงเต็มฝง ศิริพร อําไพพงษ √

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

49 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูบานนอกอยากเห็นหลานออกทีวี ตาย อรทัย √

50 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน ไมค ภิรมยพร √

MP3 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา ชุดท่ี 2 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258010 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต √

2 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

3 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

4 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

5 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

6 เพิ่งรูวาเหงา ไมเคยรูวาความเหงาโดดเดี่ยว ไมเมือง √

7 ไมเหงาไดไง หามทองฟาเปลี่ยนสี ตองทํายังไง ไท ธนาวุฒิ √

8 ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปน ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต √

9 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

10 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

11 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2558
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได
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12 ความหวงใย...จากพี่ชายคนหนึ่ง ฝากคําถึงคนไกล ท่ีหายไปอยูตรงนั้น เสถียร ทํามือ √

13 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ท่ีเปยก ตั๊กแตน ชลดา √

14 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต √

15 อยากมานั่งคุยกันหนอยไหม กอนดวงอาทิตยจะลา กอนฟาจะเติม รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

17 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไท ธนาวุฒิ √

18 ดวงจําปา โอ ดวงจําปา เวลาชมดอก ไมเมือง X

19 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

20 จุดนัดหมายของใจท่ีไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรน สุรัตนติกานต √

21 อยูท่ีไหนก็เหงาได จากตรงนี้ท่ีเคยเห็นวามีเธออยูทุกวัน เสถียร ทํามือ √

22 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสือเลมเกา วันเวลา ไมเมอืง √

23 สุดแตใจจะไขวควา เหมือนกําแพงถูกเขาปลอยราง ไท ธนาวุฒิ X

24 เรารักกันหรือฉันรักเธอ ไมอยากสงสัยอาการเปลี่ยนไปของเธอ รัชนก ศรีโลพันธุ √

25 บัตรเชิญของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรน สุรัตนติกานต √

26 คนเหงาท่ีเขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนท่ีเธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

27 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

28 แสงจันทรบานเขา คนเหงาบานไกล เดินทางแรมรอน จากแกงเห็ดขอน เสถียร ทํามือ √

29 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอราม ไมเมือง √

30 จันทร มีคนพูดไว เมื่อไรท่ีเหงาใหมองพระจันทร บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

31 คนของวันพรุงนี้ เงา..ท่ีเดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

32 พรุงนี้คอยเหงา เติมความสุขใหใจของเรา พรุงนี้คอย เอิรน สุรัตนติกานต √

33 คนเหงาท่ีแอบงอน คนอยูบนฟา คงส่ังมาใหเราเดินเดี่ยว รัชนก ศรีโลพันธุ √

34 คนเหงา...สาวโรงงาน ชุดโรงงานสีเทา ท่ีเธอเคยใสทุกเชา เสถียร ทํามือ √

35 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเปนดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง X

36 ถนนคนฝน เนิ่นนาน ท่ีเราเดินตามฝนจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

37 กําลังใจขวัญถุง ผาหมกันเหงา ในกระเปาแรงใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

38 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต √

39 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

40 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

41 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง ไท ธนาวุฒิ X

42 ขอมากไปหรือเปลา ระหวางทางฝน ท่ีวาดเอาไว ตองการ เอิรน สุรัตนติกานต √

43 เคียงขางดวยหางตา ยามถายภาพหมูถึงไดสิทธิ์อยูใกลๆ ตั๊กแตน ชลดา √

44 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวาเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

45 หนาวน้ําคาง ออมกอดแสนอุนจากคนคุนเคย ไมเมือง √

46 ลมรําเพย จากไปแลวดั่งลมรําเพย โออกเอยไมหวน ไท ธนาวุฒิ √

47 ตอบทีฉันควรเลือกใคร เขารูวาฉันชอบรายการไหนชอบเพลง เอิรน สุรัตนติกานต √

48 ลงเอยดวยเธอ ฟาเปนผูอํานวยการผลิต พรหมลิขิต ตั๊กแตน ชลดา √

49 ฝนนี้มีเธอ วันคืนลับลา ลวงเลยไปดั่งสายน้ํา เสถียร ทํามือ √

50 อกหักดีกวาเหงา อกเคยชํ้ามากอน กอนจะพบเจอกัน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

MP3 THE LEGEND OF POP TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258020 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ไมอยากจะเช่ือเลย ในวันท่ีเรา มีคําร่ําลา คริสตินา อากีลาร √

3 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

4 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

5 เก็บใจ เก็บใจไวตรงนั้น ซอนเอาไวตรงนั้น ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) X

6 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ทาทา ยัง √

7 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

8 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

9 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

10 อาจจะเปนคนนี้ ผานความระทม ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

11 ขอเปนคนหนึ่ง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทิดา แกวบัวสาย √

12 ขอแคมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

13 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล มาลีวัลย เจมีนา √

14 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือท่ีให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

15 หลอกใหรัก ถาไมมีหัวใจไฉน ชรัส เฟองอารมย √

16 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษท่ีจะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

17 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สุเมธ องอาจ;ประกาศิต โบสุวรรณ √

18 ผูชายเฉิ่ม..เฉ่ิม ท่ีจริงแลวเธอคงจะไดยิน ทูน หิรัญทรัพย √

19 คอนเสิรตคนจน ขางบานเขามีคอนเสิรต นกแล √

20 อารมณดี อารมณดีเพราะมีความสุข สามารถ พยัคฆอรุณ √

21 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรค ปานประทีป √

22 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

23 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

24 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

25 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาท่ีเจอ นิโคล เทริโอ √

26 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

27 ตางเปนแรงบันดาลใจ กอนเราเคยเปนเหมือน อนุชิต จุลีเกตุ √

28 เพื่อนใจ เราตางคนรูกันดีอยู เพียงแตดสูายตา วทัญู มุงหมาย √

29 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย U.H.T. √

30 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

31 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

32 จะรักกันอีกไดไหม จากวันท่ีเธอหายไป จากวันท่ีใจ พาเมลา เบาวเดนท √
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33 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

34 ฉันคนนี้ก็คน เห็นฉันเปนตัวอะไร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 มือเปลา ฉันมีมือเปลา แตยอมเขาไป พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

36 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ท่ีเธอใหฉัน นาวิน ตาร √

37 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

38 ฝนกลางวัน ฉันยังคงสงสัย รูสึกอยูไมหาย ไบรโอนี่ √

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

40 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

41 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

42 ขอโทษท่ีกวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ท่ีเอยท่ีบอก นัท มีเรีย √

43 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ท่ีมีแคความฝนใฝ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

44 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

45 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

46 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

48 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลมมี่ √

49 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

50 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

รัก มวน มวน TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558014 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

2 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮกัๆ โอ.. ตาย อรทัย √

3 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ใจหลนท่ีงานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ท่ีเปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ บานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทุกเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทร X

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

7 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

8 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

9 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

10 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

12 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแคน แกนคูน X

13 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

14 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 สาวลําเพลินรอรัก โอความฮักเฮาเหมือนกาสะเลาลากาน ตาย อรทัย √

ตั๊กแตน ชุด8 อยากหลับตาในออมกอดเธอ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558025 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

2 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟงไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

3 แตงกันสักทีก็ดีเหมือนกัน เปนอะไรละพี่ ตีสามตีส่ี โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

4 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ท่ีหลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

5 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทุกวัน นั่นคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

6 ไมไดเจตนา เปลานะ ไมมีอะไร สาบานก็ได ตั๊กแตน ชลดา √

7 กลัวมีแฟนไมทันใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

8 ไมไดโทรผิดแตทนคิดถึงไมไหว ฉันไมลืมหรอก ท่ีเธอบอกเราจบกันนะ ตั๊กแตน ชลดา √

9 ปลารา Shala la จกปลารา Shala la Shala la ตั๊กแตน ชลดา √

10 เงยหนาขึ้นฟา เงยหนาขึ้นฟา มองหาโอกาส ตั๊กแตน ชลดา;โจก SO COOL √

MP3 LOVE IN THE AIR TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258021 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 ภูมิแพกรุงเทพ(Feat.ตั๊กแตน ชลดา) โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √

2 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

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

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

5 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

6 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

7 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันท่ีเราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

8 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

9 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง ฟลม บงกช เจริญธรรม √

10 คนท่ีแสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนัญชัย ชนะโชติ (โทน่ี ผี);คิว สุวีระ บุญรอด √

11 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

12 สมการ ขอบคุณท่ีเธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

13 รักษาสิทธิ์ เอาจริง จริง ก็ไมเปนไร หากเธอ DA endorphine √

14 คือเธอหรือยัง ตั้งแตมีเธอเขามา ตั้งแตมีเธอเขามา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

15 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

16 ใหรักมนัโตในใจ แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

17 ตามสบาย ไมจําเปนตองเพิ่มเติม สักนิดเดียว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

18 รักลอยลม ฟายามเย็นยังมีนกบิน และฉันไดยินเสียง Crescendo;ลุลา √

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

20 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ Jetset'er √
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21 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

22 มนุษยลองหน อยูท่ีไหนละความรัก อยูท่ีไหนละคํา Yes'sir Days √

23 รูสึกดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันนี้ไมมีเธอ NO MORE TEAR √

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

25 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว ชินวฒุ อินทรคูสิน (ชิน) √

26 หวาน ตื่นตั้งแตหกโมงเชา รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

27 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

28 ลมใตปก เดินบนดิน กลับเหมือนวาบินอยูบนฟา ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

29 หอมปากหอมคอ อยากชวนใหเธอมาหอมปากหอมคอ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

30 หนึ่งวันท่ียาวนาน นั่งคิดถึงวันท่ีเลยมา ค่ําคืนท่ีมีแตเรา Soul_da √

31 คนในฝน (ภาพยนตรรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป KLEAR √

32 ถามตัวเองไดไหม ไมเขาใจเลยจริงๆ จะคิดถึงแตเธอ กิ่ง เหมือนแพร √

33 ส่ิงดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนนั้น ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทย ปาทาน √

34 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปท้ังหัวใจ เปนเพราะ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

35 คนสําคัญประจําบาน เคยไหมฉันเคยบอกไหม ฉันอยูไมได พลพล √

36 รักแทในใจเธอ กี่เดือน..กี่ป..ท่ีใชเวลารวมกัน แกงสม THE STAR √

37 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันนั้นหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

38 พระเอก ใครหนอใครทําใหเธอตองเสียใจ The Bottom Blues √

39 แนใจ เธอคือคนท่ีฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

40 ชวยมาทําใหหายคิดถึงที นั่งมองรูปเธอนั่งมองเทาไหรก็ไมพอ Jlis √

41 รออะไร เวลานาทีไมรอใคร สายน้ําไมไหล รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

42 ชวยตัวเอง ตื่นตอนเชา ขึ้นมาคนเดียวไมเคยเหงา กันตชนุตม เกงการคา (กันต);ศุภกานต นาค √

43 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชูศรี √

44 ขอใหรักบังเกิด มีกี่ที กี่คราว ท่ีรักมันทําใหผูคน ปราโมทย วิเลปะนะ √

45 อยากเปนคนท่ีทําใหเธอรูสึกดี ใกลเธอเทาไหร ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

46 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมท่ีจะเดินตอ POTATO √

47 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

48 สาวเซี่ยงไฮ เก็บเอาภาพแหงความฝน เก็บมาอยูในใจ COCKTAIL √

49 เบอรสอง เราไมไดแพ...แคเปนคนท่ีไมใช สันต ภิรมยภักดี √

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

THE MASTERPIECE TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

30 ปนิติพงษ หอนาค ทําซํ้า

รหัสปก CD G0558026 1 คนไมมสิีทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

วันท่ีวาง 06/02/2558 2 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

3 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมท่ีเห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

4 จากคนอื่นคนไกล ความจริงท่ีเธอตองฟง ความจริงท่ีเธอ มาชา วัฒนพานิช √

5 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

6 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

7 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

8 เธออยูไหน เธอไปจากใจฉันเพราะฉันไมรักเธอ คริสตินา อากีลาร √

9 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง มาชา วัฒนพานิช √

10 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

11 คิดถึงคนแปลกหนา ฉันไมรูมันเกิดไดไง ฉันไมรู เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

12 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

13 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

14 น้ําคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟาดวยความสงสัย ใหม เจริญปุระ √

15 ไมมีใครขอรอง เมื่อในวันหนึ่ง ท่ีเธอตองตัดใจ คริสตินา อากีลาร √

16 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

17 ไมอยากจะเช่ือเลย ในวันท่ีเรา มีคําร่ําลา คริสตินา อากีลาร √

18 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

19 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

20 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

21 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

22 กองไว ท่ีแลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

23 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝามองมานาน ไมโคร √

24 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

25 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

26 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ มาชา วัฒนพานิช √

27 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

28 อยาไปเสียน้ําตา ถาหากคุณเคยชํ้าใจ กับคนใจราย คริสตินา อากีลาร √

29 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

30 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

Bad Valentine 3 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558009 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 06/02/2558 1 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ ยงัมีอยูจริงใชไหม คนรักท่ีไมหลอกกัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

2 รูท้ังรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีท่ี DA endorphine √

3 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ เริ่มตนท่ีจะจบลง GETSUNOVA √

4 ไมวางคือขออางของคนหมดใจ มันนานไปไหมที่ไมพบกัน คุยกันแค เตน นรารักษ ใจบํารุง;พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

5 ประโยคบอกเลิก คําพูดแรงแรง ฟงแลวเจ็บเทาไร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

6 มองแตไมเห็น ฟงแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนนิ่ง √

7 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด เจมส จิรายุ √
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8 ลูกผูชายตัวจริง มันเกิดอะไรกับใจนี้ ท่ีใหเธอใจท่ีเคย วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

9 แคลอเลน เธอโดนเขาท้ิงไป ใจสลายครั้งใด นครินทร กิ่งศักดิ์ √

10 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

11 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดท้ังหัวใจ แตเหมือน THE MOUSSES √

12 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

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

14 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

15 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

16 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันท่ีเจอ ทําใหเธอ สิงโต นําโชค √

17 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);นวิ;จิ๋ว √

18 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ท่ีฉันเดินเดียวดาย ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

19 BUTTERFLY (Ambient Version) ผีเส้ือตัวหนึ่งไมสวยงามเทาไหร ปาลมมี่ √

20 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

21 ความทรงจําของ...คนช่ัวคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

22 ไมจบสักที ไมอยากรู ไมอยากถาม ไมอยากทําเรื่อง หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

23 คนโงท่ีรักเธอ สรุปวาฉันเปนเพียง คนโงท่ีมองไมเห็น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 ถึงเวลาฟง ก็นานเทาไรแลว ท่ีฉันตองคอยตามใจ DA endorphine √

25 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

26 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

27 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปอป ปองกูล √

28 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

29 เหงายิ่งกวาเหงา ชีวิตฉันเคยดีกวานี้ ตอนนี้เหมือนแสง Retrospect √

30 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ท่ียังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

31 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

32 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

33 กุหลาบเลนไฟ กุหลาบท่ีสวย เยายวนใหใครช่ืนชม Crescendo √

34 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

35 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจท่ีเธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ √

36 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันนี้เธอเปนอยางไร Season Five √

HELLO LOVE TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558016 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 12/02/2558 1 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวท่ีสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 รักท่ีเปนของจริง (Real Love) ทําไมใครท่ีเคยผาน ตองเปนเพียงคนท่ี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

3 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

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

6 รักของฉันนั้นคือเธอ คําวารักท่ีเรามีใหตอกัน จากวันนั้น รวมศิลปน √

7 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

8 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

9 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

10 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป INSTINCT √

11 เมื่อไหรจะไดพบเธอ จะเหตุเพราะอะไร ท่ีทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

12 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไมยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลุลา √

13 ส่ิงท่ีตามหา ติดอยูในชีวิตท่ีชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

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

15 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

16 รักเธอคนเดียวเทานั้น เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี Yes'sir Days √

17 ส่ิงท่ีมันกาํลังเกิด เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

18 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

19 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

20 กะทันหัน แปลกแตจริง ส่ิงนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Lowfat;ฟลม บงกช;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

21 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

22 ขออภัยไวกอน ขออภัยไวกอนเพราะไม นท พนายางกูร √

23 คูแทมาแครสักที คูแทมาเจอสักที ไดเปลา, คูแทมาจบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 รักนี้มีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละป แตละนาทีท่ีมันพนไป ธงไชย แมคอินไตย;DA endorphine;ลุลา √

25 ตอบไดไหมวา...ไดไหม ช่ัวโมงนี้ยังวิ่งตามความรัก ดูยากเย็น สุพล พัวศิรริักษ (เบล) √

26 Event รักท่ีเห็นท่ีพบนั้นมีอยูจริง รักท่ี Season Five √

MP3 Good Day Good Love TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258022 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 12/02/2558 1 รักเธอเพราะ คําถามท่ีเธอถามกันบอยๆ ในคนเปน AB NORMAL √

2 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

3 รักของฉันนั้นคือเธอ คําวารักท่ีเรามีใหตอกัน จากวันนั้น รวมศิลปน √

4 อยากใหโลกแคบลง อยูไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

5 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณัฏฐพงษ ชาติพงศ √

6 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

7 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

8 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กัน นภัทร √

9 รักเธอ 24 ช่ัวโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจท่ีเหงา แกงสม THE STAR √

10 คนสุดทาย (ละครมาลีเริงระบํา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน ไมเคยออน ยุกต สงไพศาล √

11 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

12 ความในใจ(J-D) ไดโปรดใหฉันบอกเธอ ความในใจ รวมศิลปน √

13 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต เปนความตองการจากฟาหรือความตองการ POTATO √
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14 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสัย คิดถึงทีไรก็เพอ INSTINCT √

15 คนเหงาท่ีไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝนดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

16 เธอคือรัก (ละครจุดนัดพบ) หนึ่งหัวใจ รอจะใชเพื่อรักใครคนเดียว วง R9 √

17 ไมใชความลับ...แตยังบอกไมได เหตุผลมากมายหลายๆอยาง ใหตองปดบัง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

18 ผีเส้ือท่ีหายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเปนรอยพัน ท่ียัง KLEAR √

19 ไมไดยิน โสดไมโสดก็วามา อยาดิอยามาวากัน OLIVES √

20 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

21 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

22 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร เชอรีน THE STAR √

23 เขิน ฉันมองเธอ อยูท่ีริมหนาตาง ในใจก็ นท พนายางกูร √

24 ภาษาดอกไม ใหดอกกุหลาบสีแดง มันแปลวารักหมดใจ Calories Blah Blah √

25 Cupid ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

26 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

27 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม THE STAR √

28 จุดประสงคไมชัดเจน รูทันไมไดแปลวา รูใจ พั้นช √

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

30 ชายในฝน หากเธอไดฝนในนิยาย เจอเจาชาย Jetset'er X

31 Ready to Love พรอมแลวหรือยังท่ีจะมีใคร สักคนในหัวใจ เตชินท ชยุติ √

32 วันสุข ใหดาวบนฟามาแทนแสงเทียน มีลมเย็นๆ กอย รัชวิน วงศวิริยะ √

33 ฉันวางงาน หรือเธอเหงา ตื่นแตเชาก็โทรหา จนเธอเปนเหมือน กิ่ง เหมือนแพร √

34 ไมตกรุน ของท่ีทุกวันตองใช เส้ือผาหรืออะไร ติ๊ก ชิโร √

35 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี TATTOO COLOUR √

36 เวลาของฉันกับเธอ เนิ่นนานแคไหน ท่ีใจคอยถามเรื่อยมา เจมส เรืองศักดิ์ √

37 ถูกคนแลว จะบอกเธอไปวันนั้นก็กลัวไมดี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

38 เหตุผลรอยแปด ไมตองมีคําบรรยายใดใดซักคําใหลึกซึ้ง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

40 ไมรักไมเปนไร ไมบอกตรงๆก็พอจะรูและเขาใจ ใจเธอ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

41 รักยิ่งใหญจากชายคนหนึ่ง ฉันขาดเธอ ชีวิตฉันคงวางเปลา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

42 Love Does Exist Love does exist...Love does exist... CLASH √

43 รักเธอหัวท่ิมบอ หางหาย หางกาย ไมเคยหางใจ หางไป HANGMAN √

44 เริ่มใหม เพิ่งโดนเขาท้ิงไป อากาศเลยไมสดใส ธนัญชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) √

45 เรื่องสมมติ สมมติโลกนี้เหลือเราอยูเพียงแคสองคน Playground √

46 เพลงท่ีฉันไมไดแตง อาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงท่ัวไป NO MORE TEAR √

47 ฉันรองไหเปนหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ท้ิงฉันเอาไว ท้ิงฉันไวท่ีตรงนี้ COCKTAIL √

48 บาคิดถึง ทุกทุกเชาบนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

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

50 อยางนอย มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

เพื่อชีวิต...ฮิตยกเขง ชุดท่ี 2 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558015 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 12/02/2558 1 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นขึ้นมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

2 ไอเทงมันชวน ไอเทงมั้นชวน... เลยหยวนๆ ไปกับมั้น โกไข;นายสน √

3 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

4 หายใจออกก็เหงา หายใจเขาก็คิดถึง เธออยูไหนอยูไหนหนอ คนเฝารอใจจะขาด แชม แชมรัมย √

5 ยอมเปนตัวแทนก็ได เรามีกันในออมแขน เพราะแฟนของเธอ เสถียร ทํามือ √

6 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

7 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณ √

8 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

9 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ท่ีเคยสัญญาจะหยุดท่ีฉัน เจมส ชินกฤช √

10 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

11 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

12 ท่ีหนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

13 ครั้งแรกท่ีสบตาเธอ ฉันไมเคยไดยิน..เสียงนกรองวาเพราะ เสถียร ทํามือ √

14 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

15 รักหมาแตไมรักเธอ หมาของเรา ท่ีเราเลี้ยงตอนรักกัน แสน (นากา) √

16 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหมากกว เปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

17 ไมขอเปนคนแรก แตขอเปนคนสุดทาย อยากมีความรัก กี่ครั้งก็ตามใจ ตั๊ก วชรกรณ √

18 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

19 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ โกไข;นายสน √

20 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

21 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

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

23 อยากตกเปนแฟนของเธอ เปนหนุมขึ้นมา ก็อยากมีคนรูใจ พี สะเดิด √

24 หนึบ (ล.ซิทคอม หมัดเด็ดเสียงทอง) จิ้งจกวาเกาะเหนียว ตุกแกวาเกาะแนน โกไข;นายสน √

MP3 Drama Love Songs TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

by Narongvit ทําซํ้า

รหัสปก CD G0258025 1 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

วันท่ีวาง 12/02/2558 2 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

3 ท่ีรัก (ละครเกมรายเกมรัก) ท่ีตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

4 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง)แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

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

6 Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอท่ีรัก)อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย เตช √
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7 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนก รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนท่ีไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

8 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

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

10 ฉันทําผิดไหม (ละครแฝดนะยะ) ไมรูวาเพราะอะไร ไมรูและไมเขาใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

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

12 การเดินทางของหัวใจ (ล.รอยไหม) การเดินทางเพื่อเจอใครสักคน ท่ีเปน ปราโมทย ปาทาน √

13 ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน(ล.4หัวใจแหงเคยเปนคนท่ีรักตัวเองอยูเพียงผูเดียว ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

14 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงเคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

15 ขอโทษจริงๆ (ละครสามหนุมเนื้อทอง)อยากบอกเธอ วาฉันไมไดตั้งใจ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

16 ฉันรักเธอท่ีเปนแบบนี้ (ล.สุภาพบุรุษจุฑไมวาเธอเปนใคร ใจฉันยังรักเธอ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

17 เก็บเอาไวคําวารักเธอ(ละครหัวใจรักขาคงเปนความผิดฉัน ท่ีมาเจอเธอชาไป เตชินท ชยุติ √

18 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใ เหงา เหงาใจไมมีใครรู ชํ้าใจยังไง Bowling √

19 ไมรักไมเปนไร (ละคร4หัวใจแหงขุนเข ไมบอกตรงๆก็พอจะรูและเขาใจ ใจเธอ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

20 อะไรก็ไดเพื่อเธอ (การตูนซุปเปอรฮีโร แคเธอบอก อยูท่ีไหนจะไป เพราะ ไอซ ศรัณยู √

21 ใจคนใจ (ละครมายาตวัน) มองตากันไมเคยรูใจ คงเปนเพราะ อุงอิ๋ง กรกช เทพสิทธา √

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

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

24 แบบไหนท่ีเธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

25 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

26 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรทําไมสายตาเย็นชา เวลาท่ีเราเจอกัน Crescendo √

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

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

29 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนท่ีคูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

30 รักใหรู (ละครสามหนุมเนื้อทอง) ก็เคยไดยิน วารักมันคืออะไร แตกตางกัน หมาก ปรญิ สุภารัตน;บอย ปกรณ ฉัตรบริรักษ √

31 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

32 ไมมีเหตุผล (ละครรักประกาศิต) เธอไมจําเปนตองเขาใจตัวฉัน ก็มัน Good Morning √

33 ยอม (ละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ) ยอม ฉันยอมไปจากเธอแลว ดวยความเต็มใจ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

34 โปรดไวใจ (ประกอบละครปญญาชนกนทุกๆครั้งท่ีเธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

35 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

36 ส่ิงดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนนั้น ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทย ปาทาน √

37 เธอรักฉันท่ีตรงไหน (ละครเปลือกเสนหคนบางคนชอบมองแตนอกกาย ช่ืนชมอะไร เจนนิเฟอร คิ้ม;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

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

39 รักอยูคนเดียว (ละครเพลิงสีรุง) ฉันไมรู วาควรทําตัวอยางไร เพื่อให นัท มีเรีย √

40 เช่ือในตัวฉัน (ละครมณีแดนสรวง) ตางแคไหน ก็ไมทอ ฉันขอมีเธอคนเดียว รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

41 โปรดถามสักคํา(ล.สุภาพบุรุษจุฑาเทพโปรดถามสักคํา ฉันทําไปเพราะ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

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

44 ฉันในมุมออนแอ (ล.คุณสามีกํามะลอทีส่ิงท่ีใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

45 อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สุภาพบุรุษจุฑ โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

46 ถามตัวเองไดไหม (ล.รักนี้...หัวใจมีครี ไมเขาใจเลยจริงๆ จะคิดถึงแตเธอ กิ่ง เหมือนแพร √

47 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

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

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

50 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

MP3 Only Love (Big By Livin G) TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258031 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 12/02/2558 1 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 เก็บอยูในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผาน วันอาจจะหมุนเวียน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

3 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

4 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย Calories Blah Blah √

5 เนื้อคู คนท่ีเปนเนื้อคู นั้นจะดูไดไง จะตอง ลุลา √

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

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

8 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กัน นภัทร √

9 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

10 เธอคือดวงใจของฉัน เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

11 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 คําสัญญาจากฟากฟา อยากใหดาวบนฟา ตอบลงมาไดไหม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

13 ไมเคย ไมคิดถึง เวลาท่ีเธอมองฟาไกล เธอรูมีดาวอยู ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

14 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

16 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากท่ีเรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

18 หนึ่งในพันลาน คนท่ีมีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

19 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

20 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

21 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);สีฟา √

22 ไมขอใหเปนเหมือนใคร หากฉันจะรัก รักใครสักคน เรื่องของเหตุผล ศิรศักดิ์ อิทธพิลพาณิชย √

23 คนแบบฉัน ความเปนจริงก็บอยครั้ง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

24 รักแทอยูเหนือกาลเวลา เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

25 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

26 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

27 เหงาอยูดี ฉันก็มี เธอก็มี คนท่ีเรา นั้นเรียกวา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

หนา 7/15



28 อาจเคยเปนคนไมดี ฉันเคยกลัว คอยกลัวจะมีสักวัน ความหลัง กัน นภัทร √

29 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

30 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

31 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

32 เพียงหนึ่งคํา เดียวดายอางวาง ทามกลางผูคน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

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

34 ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

35 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ √

36 ตั้งใจ วันเวลาท่ีหมุนเลยไป ทําใหส่ิงไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

37 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

38 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

39 เก็บใจเธอไว ปวยการจะหวนคืน ใหเปนเหมือนท่ี ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

40 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

41 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

42 ฉันยังเหมือนเดิม ไมรูทําไม ฉันจึงไดพบเธอ แมเพียงแรกเจอ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

43 จดหมายจากพระจันทร สวัสดีดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟา ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

44 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น Calories Blah Blah √

45 ราตรีนี้..(ยังอีกแสนไกล) หันไปมองนาฬิกา ฉันรูสึกวาเดินชา ลุลา √

46 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

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

48 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

49 จะไดไมลืมกัน ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

50 คําถามท่ีตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามท่ีเขาถามกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

MP3 ฮิตไมรูจบ.ฟงไมรูเบ่ือ ชุด1 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258027 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/02/2558 1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

5 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

6 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต √

7 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ท่ีเคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

8 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ท้ังท่ีใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

9 ยังคอยท่ีซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

10 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

11 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

12 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

13 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีท่ีมีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต √

14 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

15 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ท่ียัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 นักสูหัวใจเซิ้ง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

17 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

18 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

19 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

20 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

21 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

22 รอทําอยางนั้นกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรน สุรัตนติกานต √

23 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

24 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

25 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

26 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

27 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

29 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

30 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต √

31 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

32 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

33 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนนี้ขอทําหนาท่ีอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

34 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

35 ศิลปนลูกจาง จะหนัก จะเหนื่อย จะเหงา พวกเรา ตาย อรทัย √

36 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

37 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

39 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

40 เจานายครับ เจานายครับ ผมมากราบรบกวน ไมค ภิรมยพร √

41 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

42 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต √

43 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

44 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

45 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

47 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

48 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √
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49 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

50 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

บ๊ิกโบวแดง 6 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558011 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/02/2558 1 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

รหัสปก DVD G1158008 2 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกนังายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

3 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ท่ีมันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

4 นองคือท่ีเหงา เขาคือท่ีรัก ขอพื่นท่ีใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

6 เบื่อ บะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

7 รูทางไปบางรักไหม รูทางไปบางรักมั๊ย รูทางไปบางรักมั๊ย เจมส ชินกฤช √

8 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

9 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอย อยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

10 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

11 สาธุเดอ..ขอใหเธอเปนคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันนี้ อายไป มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

12 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

13 อยาแครคนท่ีบฮัก เก็บมาคิดทําไม แคคําของคนท่ีใจหมดฮัก ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 กอดแกจน มา นะ หนามน ขอกอดแกจนสักหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

15 หายใจรอใจท่ีหาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงนี้ เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

16 คนสําคัญวันเดียว เขาวางสายไปแลวเหรอ ปรับความเขาใจ เจมส ชินกฤช √

MP3 BILLY : 50 Best Hits TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258024 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/02/2558 1 ON THE ROCK บิลลี่ โอแกน X

2 จนแตเจง (ภ.ATM เออรัก เออเรอ) มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บลิลี่ โอแกน √

3 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

4 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

5 หนอมแนมไปหนอย เปนคนอยางนี้แหละ บิลลี่ โอแกน √

6 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

7 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

8 เธอมีชู บิลลี่ โอแกน X

9 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง บิลลี่ โอแกน √

10 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนท่ีเวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

11 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

12 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

13 เจาชายกบ เมื่อนั้น ฉันจะมา บิลลี่ โอแกน X

14 บิลลี่ลําเพลิน ขอยนี่เปนคนจน เกิดบนผืนดินผืนทราย บิลลี่ โอแกน √

15 นามสกุลหลายใจ นามสกุลผมไมมีคนสนใจ มันนานอยใจ บิลลี่ โอแกน √

16 บานนาคอยอยู เด็ดเดี่ยวจริงหนา บิลลี่ โอแกน √

17 ไหนดูซิ อยากจะดูนัก อยากจะดูใจ บิลลี่ โอแกน √

18 บอกแลวแววมันออก เห็นมั้ยละเกลอ เจอหนัก บิลลี่ โอแกน √

19 วันนั้น..วันนี้..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝฝน บิลลี่ โอแกน √

20 ซ้ํารอย หมอกจางๆ บนทางเทาๆ เมื่อความรักเรา บิลลี่ โอแกน √

21 สุดปรารถนา ฉันรู รู ดีอยูกับใจฉัน วาทุกๆวัน บิลลี่ โอแกน √

22 คํามักงาย คําเดียวท่ีเธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

23 เส้ียนหนาม เรานั้นเคยมีกัน บิลลี่ โอแกน √

24 ฝน อึดอัดมานาน บิลลี่ โอแกน √

25 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

26 เปลืองหัว ไหนเธอบอกวารัก บิลลี่ โอแกน √

27 ปลอยเขา ใครจะเยาะเยย บิลลี่ โอแกน √

28 หมื่นลานเพลง สุมเสียงท่ีเธอไดยินเมื่อฟงเพลงนี้ บลิลี่ โอแกน √

29 หายใจลึก ๆ นึกถึงเรื่องราว ท่ีเราเองตางคน บิลลี่ โอแกน √

30 เหมือนกันยังกะแกะ นองเอย เคยรูไหมวา บิลลี่ โอแกน √

31 ยังรักเธอ ไมอยากจะเห็นเธอไปกับเขา บิลลี่ โอแกน √

32 เกิดมาไมแพ เปลี่ยนความพายแพ ใหเปนพลัง บิลลี่ โอแกน √

33 ขอเปนเพื่อนท่ีดี บอกตามตรงฉันเองยังเสียใจ บิลลี่ โอแกน √

34 ชายส่ีหมี่เกี๊ยว ขอเปนชายส่ี หมี่เกี๊ยว ขวัญใจคนจน บิลลี่ โอแกน √

35 หัวอกเดียวกัน มองหนาก็รู วานองเสียใจ คงถูกใครเขาทํา บิลลี่ โอแกน √

36 เบื่อก็ทนเอา ขออภัยทานผูใหญ บิลลี่ โอแกน √

37 ไมรูจะรองเพลงอะไร ไมรูจะรองเพลงอะไร จะรองทําไม บิลลี่ โอแกน √

38 ชางปะไร (ผูหญิงคนเดียว) ใจจริงๆ ยังคิดจะเจอ บิลลี่ โอแกน √

39 พอดี พอดี คิดจะรัก ตองรูจัก กันและกันใหดี บิลลี่ โอแกน √

40 ก็พอแลว ถึงใครเขาจะคิดยังไง บิลลี่ โอแกน √

41 แครองเทาเกาๆ ฝนเพียงแตเคยนึกฝน บิลลี่ โอแกน √

42 แพแกตวัใหม ใครท่ีทําอะไร แลวแพบอย บิลลี่ โอแกน √

43 พูดดวยไมพูดดวย อยูกันมานานก็ไมมีปญหาเจอะอะไร บิลลี่ โอแกน √

44 ไมมีแกนสาร ตะวันโดงฟา บิลลี่ โอแกน √

45 ทอมทอม พูดไป หมดกําลังใจ บิลลี่ โอแกน √

46 ไมหยุดฝน ถึงลมลุกคลุกคลาน ซมซาน แคไหน บิลลี่ โอแกน √

47 ดีกวาหรือเลวกวา เรานั้นมองอยู ดูไว บิลลี่ โอแกน √

48 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

49 ก็มันเปนอยางนั้น ทําไมบางครั้งความหวัง บิลลี่ โอแกน √

50 ลมละลาย บิลลี่ โอแกน X
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MP3 ลูกทุงคูณ 3 ซูเปอรฮิต ชุดท่ี1 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258013 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 18/02/2558 1 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

2 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกท้ิ เหลือเพียงดอกไม ท่ีมันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต √

3 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

5 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต √

6 ขอโทษท่ีลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

7 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีท่ีมีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต √

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

10 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต √

12 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

13 เลดี้กินกอย(Lady Kinkoi) แปนแวนสม่ําเสมอวาแมนซุปเปอรสตาร ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 ความตองการทางแพทยสูง เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

15 เหตุผลท่ีฉันตองรักเธอ ทุกวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรน สุรัตนติกานต √

16 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 อยูกบัใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

18 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต √

19 พรากผูเยาว รูไหมเมื่อมีเธออยู เปนสีชมพูเลยนะ พี สะเดิด √

20 ม.หก เทอมสุดทาย เพื่อนตอกีตารอยูริมน้ําตก เทอมสุด ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

22 สาว ม.ปลายยังอายฮัก ใหมๆ คันแกมอายดอกใหมๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

23 เราควรเปนแฟนกันไดหรือยัง เปนเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสึก พี สะเดิด √

24 หาท่ีไหนชวยบอกเถอะ เปดใน อินเทอรเน็ต เฟซบุก มาดู เอิรน สุรัตนติกานต √

25 สาวหมอลําสํ่านอย โอ..โอ โอ..ขอเชิญมาเดออาย มาฟงลํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 คําขอจากวาท่ีคนถูกท้ิง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนท่ีจะท้ิงกันไป เอิรน สุรัตนติกานต √

27 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

28 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

29 อยาทําอยางนี้กับคนท่ีเธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรน สุรัตนติกานต √

30 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

31 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต √

32 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

34 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต √

35 อายอยาเวาเลน เฮ็ดใหใจสะออน สิขาดรอนๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

36 แฟนเขาท่ีเราคิดฮอด สามวันดีส่ีวันมีเหงา ก็คือใจเราท่ีหลง พี สะเดิด √

37 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต √

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

39 คนท่ีเธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต √

40 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

41 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

42 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต √

43 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

44 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต √

45 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

46 แมหัวลาํโพง (ละครแมหัวลําโพง) อาจจะดูวาฉันจอมแกน เท่ียวเดินสะบัด เอิรน สุรัตนติกานต √

47 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

48 จีบเบาๆ เวาคอยๆ จ้ําคอยๆ จ้ําคอยๆ จ้ําคอย ขาวคํานอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 มีเราแลวเอาอยู อยาทอนะ มันเล็กนอย มันจิ๊บจอยนะ เอิรน สุรัตนติกานต √

50 อยากตกเปนแฟนของเธอ เปนหนุมขึ้นมา ก็อยากมีคนรูใจ พี สะเดิด √

The Acoustic Exclusive TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

Live Audio ทําซํ้า

รหัสปก CD G0558018 1 ปลอย (Live Audio) เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นท้ิงไป ปอป ปองกูล √

วันท่ีวาง 26/02/2558 2 สบาย สบาย (Live Audio) สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ปอป ปองกูล √

3 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(Live Audio) คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ลุลา √

4 ฟาสงฉันมา(Live Audio) เธอเปนคนเดิมคนเดียวท่ีแสนดี ปาลมมี่ √

5 กุญแจท่ีหายไป(Live Audio) ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง ปาลมมี่ √

6 คิดมาก(Live Audio) บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ √

7 คนบนฟา(Live Audio) ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

8 Miss miss(Live Audio) กอนนอนคืนนี้ หากฟงเพลงนี้ จะรูวาใจ PARADOX √

9 ทะเลสีดํา(Live Audio) ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

10 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมา) ก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนท่ี รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

11 ไดยินไหมพระจันทร ฉันหลงทางกับกาลเวลา คนหาใคร รณเดช วงศาโรจน (แหนม);โรส ศิรินทิพย √

12 เธอสวย(Live Audio) จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน DOUBLE YOU √

13 สองใจ(Live Audio) เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกุล √

14 กุมภาพันธ(Live Audio) คงเปนท่ีฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา ปอป ปองกูล √

15 อยากใหรูวารักเธอ(Live Audio) ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ;ชิน ชินวุฒ √

16 ลึกสุดใจ(Live Audio) ดวยเหตุและผลท่ีมีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

17 Sticker(Live Audio) ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา BODYSLAM √

หนา 10/15



18 คนท่ีถูกรัก(Live Audio) ใจ ฉันเคยถูกท้ิงเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

19 เปราะบาง(Live Audio) หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

20 นาฬิกาตาย(Live Audio) ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

21 ฝุน (Live Audio) คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

22 ลมเปลี่ยนทิศ(Live Audio) ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

23 หนังสือรุน(Live Audio) เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 ทนพิษบาดแผลไมไหว(Live Audio) เมื่อความรักท่ีเคยหวาน กลายเปน POTATO √

25 เธอยัง...(Live Audio) ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

26 คืนจันทร(Live Audio) คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

27 ฝนตกท่ีหนาตาง(Live Audio) วันนี้ฝนตกไหลลงท่ีหนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

28 แคมี+รักเอย เพลงแคมี+เพลงรักเอย พลพล √

MP3 ลูกทุงสนุก สุข เศรา เหงา รัก TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258026 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 26/02/2558 1 ขอใหรวย (อะ) ขอใหรวย ขอใหรวย (อะ) ท่ีมาชวย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

3 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟงเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

4 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศริิพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

5 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ท่ัวราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ หลิว อาจารียา √

7 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

8 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

11 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสีเทาหอบเอาไอน้ําเดินทาง เสถียร ทํามือ √

12 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

13 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

15 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

16 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

17 ไมช่ืนใจเทาเสียงเธอ โทษฐานท่ีหายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

18 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูท่ีซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

20 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆท่ีใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

21 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ท่ีไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

22 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

24 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิรพิร อําไพพงษ √

25 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต √

26 เสียงครวญคนชํ้า อยากรองตะโกน ใหคนท้ังโลกไดฟง ไมค ภิรมยพร √

27 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันท่ีดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

29 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทานั้น เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

30 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความชํ้า เมื่อเขาท้ิงไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

31 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

32 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

33 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ท่ีเปยก ตั๊กแตน ชลดา √

34 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบาน ทางเดินเหงาๆของสาวหัวใจไกลบาน ตาย อรทัย √

36 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

37 ไมอยากใหความเหงามาแทนท่ีเธอ ทองฟาดูสวยนอยกวาเมื่อวาน อะไรท่ีทํา เปาวลี พรพิมล √

38 ความเหงาไมเขาใครออกใคร ก็ความอางวางมันไมเคยบอก วาจะ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

39 ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปน ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรตันติกานต √

40 อยาเส่ียงกับคนเหงา มายิ้มใหกันทุกวันทุกวันหมายความวาไง แสน (นากา);เดวิด อินธี √

41 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

42 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

44 ใหผมรักคุณนะครับ สวัสดีครับ กินขาวยังครับ วันนี้ เสถียร ทํามือ √

45 อยากบอกวารักเธอ เธอเอาความรักแทเขามาเทคแครจิตใจ เอิรน สุรัตนติกานต √

46 รักเธอเขาแลว ฉันรักเธอเขาแลว อะ..อะ..อา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

47 นารักก็มารักสักที เจอะ กี่ที ก็บอกนารัก แตไมยัก ตั๊กแตน ชลดา √

48 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ความหมายของคําวารัก ชีวิตแรงงาน สรางฝนคนเดียวจนลา ไมค ภิรมยพร √

50 ปลูกรักรวมกอ แคเริ่มใกลชิด ก็คิดวาใช เธอชาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

MP3 บันทึกรอยปากกาครูสลา ชุดท่ี 3 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258035 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 26/02/2558 1 อายหมดหนาท่ีหรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

3 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

4 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนท่ีหนึ่งแตหมายถึงการมีท่ีสอง ศิริพร อําไพพงษ √

5 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งท่ียามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

6 เคียงขางดวยหางตา ยามถายภาพหมูถึงไดสิทธิ์อยูใกลๆ ตั๊กแตน ชลดา √

หนา 11/15



7 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

8 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความชํ้า ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคจากสายคนหัวใจเศรา ศร สินชัย √

10 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

11 ใจหลนท่ีงานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ท่ีเปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

12 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

13 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 ยอมเปนคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเปนอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

16 ยังรักกันอยูหรือเปลา ยังรักกันอยูหรือเปลา เรายังมีกัน ไมค ภิรมยพร √

17 หนาไมคสายเกา หนาไมคสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

18 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

19 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

20 เทพีอีแตก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สินชัย √

21 จั๊กสิฮองเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตบางคนก็ ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

24 น้ําเย็นแกวนั้น กอนคําแรงๆ จะท่ิมแทงใจรักสองเรา ไมค ภิรมยพร √

25 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนชํ้าก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

26 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

27 โปรดชวยกันดูแลคนดี กวาจะมีคนท่ีดี ดี ซักคน ยอมอุทิศตน ตั๊กแตน ชลดา √

28 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

29 ยานอายบใจ บ ใจยานอาย บใจ ยานปากกับใจ ดอกออ ทุงทอง √

30 เบอรโทรคนเกือบหลอ เบอรโทรของคนเกือบหลอ วาสนาหนาจอ ศร สินชัย √

31 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

32 คิดถึงคนท่ีบคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรอืเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

35 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

37 สองผูตองหา พี่รูดีวาเคยถูกขอหาพาเจามาจน ไมค ภิรมยพร √

38 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนนี้เก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

39 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผูชายคือเจากินเหลาบคือดอกอาย ดอกออ ทุงทอง √

40 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

41 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

43 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

44 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเปนลูกจาง ตาย อรทัย √

45 เกิดมาท้ังที เกิดมาท้ังที ตองเอาดีใหได ไมค ภิรมยพร √

46 สังกัดพรรคเพื่อเธอ ก็คนเคยลมใจก็เลยซมซาน ใชจายคืนวัน ไหมไทย ใจตะวัน √

47 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทิพย ธิดาดิน √

48 วันวางท่ีตั้งใจ บอกแมวาไมวาง แตไปเดินหางตากแอร ตั๊กแตน ชลดา √

49 อีแตกเท่ียวสุดทาย อีแตกสวนตวัจอดคอยรถทัวรอยู ศร สินชัย √

50 อดีตรักริมโขง ละสายลําโขงเจาไหลลอง ดอกออ ทุงทอง √

ลูกทุงซูเปอร จัมโบฮิต 7 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558022 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 26/02/2558 1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

2 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ท่ีมันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

3 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

4 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอย อยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

5 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะท่ีอายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

6 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําท่ีเฮาเวากัน ศร สินชัย √

7 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

9 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

10 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

13 นาทีเดียวเพื่อรัก ท้ังชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําท่ีเธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

14 เกลียดความคิดถึง เวลาท่ีเจอเธอในสายไมชอบสักนิด ไมค ภิรมยพร √

15 ผีเส้ือใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ท่ีเคยสัญญาจะหยุดท่ีฉัน เจมส ชินกฤช √

17 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นขึ้นมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

18 โสดเมื่อไหรคอยมา ไมดีมั้ง เขาคนนั้นก็ยังอยู แสน (นากา) √

19 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมส ชินกฤช √

20 สวนเกนิตองเดินลําพัง ขอโทษ ท่ีทําใหอึดอัดใจ ท่ีตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

21 เหตุเกิดท่ีเธอ ผลอยูท่ีฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

22 นายฮอยแรงงาน ขามลําตะคลองดวยลําแขงลําขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 สาวโรงงานลานเบียร บอยากกลับไปเหงา ในหองเชาคนเดียว ตาย อรทัย √

24 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสัญญาสักหนอย จักรพันธ ครบุรธีีรโชติ (กอท) √

MP3 ลูกทุงอมตะ..เสียงทอง ชุดท่ี 3 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258014 ทําซํ้า

หนา 12/15



วันท่ีวาง 26/02/2558 1 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

2 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

3 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

4 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเปนความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

5 ฝากฝาบอกรัก เขาเดินผานบานทุกวัน สายใจวลี √

6 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

7 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

8 ใจเอยใจเรา เขาคงมองเห็นเราเปนดอกหญา จอมขวัญ กัลยา √

9 รูก็รัก อาภาพร นครสวรรค X

10 น้ําตาผาเหลา อายยืนซึมเศรารูขาววาเขามาขอ ไมค ภิรมยพร √

11 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง พรชัย วรรณศรี √

12 แผลท่ีหัวใจ ฆาฉันใหตายเสียยังดีกวา มาทรมาน จอมขวัญ กัลยา X

13 แผลในใจ เก็บกดเอาไว ในใจเรื่อยมา เอกราช สุวรรณภูมิ √

14 จบูไมหวาน จูบพี่หวานนอยไปหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

15 รักคุด นาจะบอกๆ เสียตั้งนมนาน สายใจวลี √

16 รักนองจอย เอกราช สุวรรณภูมิ X

17 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเนี๊ยะ อาภาพร นครสวรรค X

18 1-2-3 แชะ! รูปนองตั้งอยูหัวนอน จอมขวัญ กัลยา √

19 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

20 ฟาผากลางใจ สองเฮาฮักกัน รักกันมานานหลายป พรชัย วรรณศรี √

21 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะส่ีแลวหรือคนดีช่ือเก ไมค ภิรมยพร √

22 ฉันเปนคนเจ็บ ฉันเปนคนผิด หรือเธอจึงผลัก จอมขวัญ กัลยา √

23 ผายันตกันลวง อาภาพร นครสวรรค X

24 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สุวรรณภูมิ X

25 สอนหนูหนอย สอนหนูหนอย หนูไมเคย ไมเคย สายใจวลี √

26 อีกดอก อาภาพร นครสวรรค X

27 ยอม สองคําเทานั้นท่ีทําฉันเหมือนดังคนบา เอกราช สุวรรณภูมิ √

28 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

29 รักแทแมฝนดวง หมอดูกี่ราย ก็ทายเหมือนกัน จอมขวัญ กัลยา √

30 10 ปท่ีเปนหมาย อาภาพร นครสวรรค X

31 ฉันไมใชดอกฟา ฉันไมใชดอกฟาไมมีใครอยากมาช่ืนชม สายใจวลี √

32 นางฟายังอาย โอยอดกัลยาเจาเกิดมาจากไหน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 โคตรหลอ อาภาพร นครสวรรค X

34 เกิดเปนสมตํา ถึงแมไมเทไมหรู ไมใชสตูวไมใช จอมขวัญ กัลยา √

35 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

36 ทางออกคือบอกลา รักเราสะดุดหยุดลงกลางคัน พรชัย วรรณศรี √

37 ขี่เกงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

38 อารมณเสีย อารมณเสีย อารมณเสีย อาภาพร นครสวรรค X

39 ขอมองช่ัวคราว ใหชายใจเหงาขอมองช่ัวคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

40 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สุวรรณภูมิ √

41 จดหมายทวงสัญญา อาภาพร นครสวรรค X

42 เข็ดแลวพระลอ กี่เดือนเจอทีกี่ปเจอหนพอคนรูปหลอ จอมขวัญ กัลยา √

43 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

44 ทาแปงรอ หรีดหริ่งเรไรกลอมพฤกษไพร สายใจวลี √

45 แยกทางท่ีบางกอก อาภาพร นครสวรรค X

46 น้ําตาดาว คืนนี้เปนคืนท่ีฟาสดใส เอกราช สุวรรณภูมิ √

47 รอยาลางใจ ใครหนอจะมาเปนยาลางใจ ไมค ภิรมยพร √

48 สมตํารสจาง แมคาสมตําทําน้ําตาหยด สมตําเปลี่ยนรส จอมขวัญ กัลยา √

49 น้ําตาหลน ปนน้ําเหลา อาภาพร นครสวรรค X

50 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

AOF : BEST COLLECTION TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558019 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 26/02/2558 1 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

รหัสปก DVD G1158015 2 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ท่ีฉันมองเห็น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

3 ผูชายคนนี้กําลังหมดแรง เหมือนฉันสรางวิมานในอากาศตลอดมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

4 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอท่ีรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

6 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

7 คําถามท่ีตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามท่ีเขาถามกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

8 คือเธอหรือยัง ตั้งแตมีเธอเขามา ตั้งแตมีเธอเขามา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 ปากหนัก (ละครกุหลาบไรหนาม) ไมเกงไมกลาพูดความในใจ บางครั้งก็ดู ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

10 เหตุผลรอยแปด ไมตองมีคําบรรยายใดใดซักคําใหลึกซึ้ง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

11 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 ฉันเหงา ฟาใกลสวางแลว แววเสียงสกุณา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

13 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

14 จุดออนของฉันอยูท่ีหัวใจ รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

15 ฉันไมไดรักเธอ ใชไหม ใครนะชางกําหนดใหเราพบกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

16 ตะวันยังมีใหเห็น ภายในใจวนเวียนเฝาคิดถึงเพียงเธอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ X

17 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 ฝุนละออง ไมเคยมีอะไรท่ีมันแนนอนซักอยาง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

21 เธอคือดวงใจของฉัน เคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

หนา 13/15



22 อยากใหรู..รักไมมีวันเปลี่ยน โลกนี้อาจเปลี่ยนแปลงชาชา วันเวลา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

23 ของท่ีเธอไมรัก ของท่ีเธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 ไมรูจะปลอบเธอ...ในฐานะอะไร น้ําตาเธอทุกหยด รูไหมวามันเหมือน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

25 คนท่ีเธอไวใจ..ไมใชคนท่ีเธอรัก เสียเวลาเทาไหร ฉันยอมทุกอยาง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

26 อยาฝากความหวงั ส่ิงท่ีฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

27 คนบนฟาตองการใหรัก เคยรูสึกบางไหม วาใจเราตรงกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิ √

28 เธอไมรัก จะเอาอะไรกลับไป..ก็เชิญ จะเอาชีวิต ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

30 เธอรูไหม (ละครลมหวน) เธอรูไหม วาในวันวานฉันเปนแคคน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

31 Would u please... ตั้งแตไดเจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 ไวในใจ ยังจําเรื่องราววันนั้น เรื่องเธอกับฉัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

MP3 Sit Down Dinner TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

(Big By Livin G) ทําซํ้า

รหัสปก CD G0258030 1 น้ําผึ้งพระจันทร บอกฉันทีคืนนี้ไมใชความฝน นันทิดา แกวบวัสาย √

วันท่ีวาง 26/02/2558 2 ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหวั่นไหว เวลาท่ีเธอกุมมือ จับมือของฉันเอาไว จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

3 คิดถึงเธอทุกที(ท่ีอยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น แนน วาทิยา;แอน ธิติมา;กิ่ง เหมือนแพร √

4 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสียจน Calories Blah Blah √

5 หมดหัวใจ ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ท่ีมีแคความฝนใฝ นนทิยา จิวบางปา √

6 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลท่ีมีมากมาย สายสุนีย สุขกฤต √

7 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง Gail Purisima Dila √

8 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหนึ่งคํา เศกพล อุนสําราญ (โก) √

9 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 อยากหยุดเวลา (New Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

11 อดใจรอ ก็ยังคงยืนยันจริง จริง วาฉันพยายาม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

12 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป Calories Blah Blah √

13 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ นิโคล เทริโอ √

14 เสียงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน เฉลิมขวัญ รื่นอารมณ (แอร) √

15 ถา ถาขับรถไปไมมีเสียงเพลง ถาหมผาเอง อุม วฤตดา ภิรมยภักดี √

16 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา จิรศักดิ์ ปานพุม √

17 การเดินทางท่ีแสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาท่ีเปนอยู ท่ีเรา DA endorphine √

18 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอนั้นอยา โอ (วงลําดวน) √

19 ค่ํานี้ ค่ํานี้ฉันจะมีรักให ลุลา;วิทยา ทรัพยเจริญ √

20 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ Calories Blah Blah √

21 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ ปอม ออโตบาหน √

22 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

23 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน อัญชุลีย บัวแกว √

24 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

25 ไมอยากนอนคืนนี้ ฉันตั้งใจไมนอน อยากมองแตหนาเธอ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 ไมตองขอบใจ ไมตองขอบใจฉันไดไหม คริสตินา อากีลาร √

27 คนพิเศษ ท่ีทําใหตื่นไดแตเชา และอารมณดี นัท มีเรีย √

28 ค่ําคืนนี้ ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงเธอจนไมอาจหลับตา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

29 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

30 เสียงจากหัวใจ ไดยินไหม ไดยินไหม มาลีวัลย เจมีนา √

31 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

32 ส่ิงสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร อานนท สายแสงจันทร √

33 ท่ีคิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเปนคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

34 เวลากับคนสองคน วันเวลาไดนําพาทุกอยาง ปราโมทย วิเลปะนะ √

35 บงบอก คอยทุกวันกวาตะวัน มาชา วัฒนพานิช √

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

37 คนดีๆทําไมไมรัก ฉันนั้นโงใชไหม ท่ีงมงายยอมทนอยางนี้ ปวริศา เพ็ญชาติ √

38 สักวัน คอยตะวันสีทองจะสองมา นันทิดา แกวบัวสาย √

39 พะวง คอยพะวง ถึงเธอคนเดียว อยากเพียง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

40 Baby I Miss You เราจับกันแบบไมคอยดีเทาไร เราจบกัน ดาว ณัฐภัสสร;เดือน พิชญสินี √

41 โอใจเอย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง DOOBADOO √

42 เกมของผูแพ มองดีดี วาคนคนนี้เปนใคร ไมใชฉัน นัท มีเรีย √

43 ของท่ีเธอไมรัก ของท่ีเธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

44 ท่ีฉันเคยยืน มองดูน้ํา ท่ีไหลไป มันไหลไป แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

45 แสงและเงา Ver.Pop มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ท่ีเฝารอ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

46 ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได (Possible) วันท่ีฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

47 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา GETSUNOVA √

48 เงาท่ีหายไป กวาจะเจอหัวใจก็จวนจะราวราน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

49 ใตแสงเทียน ยังรอคอยเธออยูตรงท่ีมมุเดิม ตรงท่ีเคย ณัชชา โจชูศรี (โอง) √

50 เสียงอําลา ไมเคยนึกวารักของเรา ท่ีเรานั้นรวม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

XL HITS VOL.13 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558017 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 26/02/2558 1 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

รหัสปก DVD G1158013 2 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

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

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

5 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ณเดชน;มาริโอ;เคน ภูภูมิ พันละแหง √

6 หากไมมี หลายอยาง ท่ีเคยพลั้งและทําใหฉันตอง นท พนายางกูร √
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7 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

8 ไดยินไหมคําวารัก ไมวาวันเวลาหมุนเปลี่ยนแคไหน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

9 ตัวเกะกะ ถาไมมีฉัน อะไรๆในชีวิตเธอมันคงจะดี SO COOL √

10 จิ๊กซอว (Jigsaw) ความนุมนวลและความออนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

11 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจก SO COOL √

12 เธอเกงเรื่องลืม ฉันเกงเรื่องจํา เช่ือคนใจงายก็มีแตเหนื่อยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

13 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

14 ใจสูฝน(spirit incheon) เสนทางแหงความฝน ยังแสนไกล Big Ass √

15 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันท่ีเจอ ทําใหเธอ สิงโต นําโชค √

16 เสียใจไมยอมเสียเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสักวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

17 ประโยคบอกเลิก คําพูดแรงแรง ฟงแลวเจ็บเทาไร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

18 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

19 รักเธอไปกอน คงจะนาน ถารอเธอมารัก คงจะนาน Crescendo √

20 เธอคือความรักหรือเปลา ตอบตัวเองไมไดเลย วาทําไมคิดถึงเธอ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

21 แปลคําวารักเปนคําวาเรา ฉันไมควรคิดถึงเธอ แตความคิดถึง กิ่ง เหมือนแพร;เต็งหนึ่ง √

22 เราเลือกความรักไดเสมอ กี่ครั้งท่ีเจอ..เจอเธอพรอมกับคําวา ชัชชวิศ เตชะรักษพงศ(วิคเตอร √

23 แคนาที ฉันไมรูตองทํายังไงท่ีตองเสีย NATURAL SENSE √

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

25 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดท้ังหัวใจ แตเหมือน THE MOUSSES √

26 คืนท่ีฟาสวาง ความรัก ท่ีเธอไวใจ ไมวาทุกข The Yers √

27 เหยียบดาว จะไปดวงดาวที่ไกลสุดปลายฟา ZEAL √

28 เผชิญ (Never Give Up) กูรองคาํราม สงเสียงกังวาล เรามารวม Retrospect;Sweet Mullet √

หนา 15/15


