
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

ฮักเจาคือเกาเดอ ชุดท่ี 4 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558002 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 15/01/2558 1 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

2 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

3 ผวัเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

4 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ฝากใจไวท่ีอีสาน ฝากดวงใจดวงนี้ไวท่ีอีสานเมื่อคราว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

6 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

7 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสักคน รวยหรือจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

11 พบรักปากน้ําโพ พี่ เปนหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

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

14 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําท่ีเฮาเวากัน ศร สินชัย √

15 อยากฟงซ้ํา อยากฟงซ้ําคําท่ีเธอบอกฉัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

16 กุหลาบปากซอย หองเชาเการาง ท่ีวางกระถางดอกไม ไมค ภิรมยพร √

MP3 ส่ือรัก สัญญาณใจ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258002 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 15/01/2558 1 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

3 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

4 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 ทุกเสียง ทุกสาย กับอายคนนั้น ดี.เจ เสียงสวยขอฟงเพลงดวยไดบ ศิรพิร อําไพพงษ √

6 ท่ีพึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนท่ีพึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

7 สงใจมาใกลชิด สงใจท่ีหวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

8 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันท่ีหนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 อยากเห็นอายอารมณดี อยาหนาบูดหลาย วันนี้อายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ √

10 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

12 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

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

14 หนาไมคสายเกา หนาไมคสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

15 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีท่ีมีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต √

16 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

18 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค ภิรมยพร √

19 รับสายก็หายงอน จอบเบิ่งโทรศัพทนับไดเปนรอยๆเท่ือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

20 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

21 Stand by ท่ีอายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูท่ีตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

22 รับชาชะตาขาด นัดแลวไมโผล ก็ไมโมโหซักเทาไหร ดวงจันทร สุวรรณี √

23 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

24 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

25 หัวใจยังอุนดี ยังเจอะเจอเธอในฝน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ;กลวย แสตมป √

26 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

27 มือถือมือสอง มือถือมือสองของขวัญจากชายคนจน ไมค ภิรมยพร √

28 คอยทางท่ีนางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

29 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

30 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

31 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

32 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต √

33 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

34 เราควรเปนแฟนกันไดหรือยัง เปนเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสึก พี สะเดิด √

35 ดวยใจท่ีรักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

36 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เปนสุข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสึกกับอายนี่ละ ท่ีเปนแบบ ศิริพร อําไพพงษ √

38 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงท่ีใครๆ ไมค ภิรมยพร √

39 ขอแคมีเธอใหรัก ผูหญิงจนๆ คนไมมีใคร มีลมหายใจ ตั๊กแตน ชลดา √

40 รักเธอดวยคน คนหลายใจหางาย คนรักเดียวหายาก เอิรน สุรัตนติกานต √

41 โทรหาถูกคนแลวนอง โทรมาเสียงส่ันๆ ไมตองถามกันก็พอ กลวย แสตมป √

42 โอไมโอก็โทรมานะ พอจะลา จะลา น้ําตาก็พาลจะตก แชม แชมรัมย √

43 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปานนี้ รัชนก ศรีโลพันธุ √

44 คนท่ีเธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต √

45 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

รายช่ืออัลบั้มเพลง
ประจําเดือน มกราคม พ.ศ.2558

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับน้ีไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธ์ิได
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46 รักจัง ไมมีส่ิงใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

47 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

49 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

50 คนไกลเบอรเกา โทรหา...คนดีท่ีอยูบานเรา ดวยเบอรโทร พลพล;ตาย อรทัย √

MP3 THE LEGEND OF ROCK TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258008 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 15/01/2558 1 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

2 ใครจะเปนรายตอไป คนเคยเจอความรักซักครั้ง ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

3 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

4 ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป) ส่ิงเดียวท่ีขอรองเธอกอนไป LOSO √

5 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

6 ฟกทอง รับรูมาเมื่อวานนี้ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

7 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

8 สมปองนองสมชาย สมปอง นองสมชายอีกที เรวัต พุทธินันทน √

9 เชาวันอาทิตย ถึงแลวเชาท่ีสุขใจ บาราคูดัส √

10 อยูไปเพลินเพลิน อยูไปเพลินๆ ก็อยูไปเพลินๆ สุรสีห อิทธิกุล √

11 ขอเริ่มใหม วันท่ีเราตองจากกัน อินคา √

12 ตองดีกวาเกา ไมคิดจะลงแขง สมประสงค สิงหวนวัฒน √

13 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

14 รูไวซะ ฉันไมใชคนท่ีแสนดี Y NOT 7 √

15 บิน ฉันจะบิน โดยท่ีไมตองมีปก FLY √

16 กดปุม กดปุมไปทางซาย ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

17 เจตนาดี แมจะทําอะไรไมดีในบางครั้ง มิคกี้ √

18 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

19 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

20 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

21 ตองชดใช กอนจะยอมใหเรื่องเราจบ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

22 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

23 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทร สัจจกุล √

24 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

25 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

26 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

27 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลกัษณ ลีละบุตร(แอม) √

28 เพื่อนไมท้ิงกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชาง √

29 ไมตองหวง...ไมตาย ขอบใจสักครั้งท่ีคิดเปนกังวล ธัญญรัตน กิ่งไทร √

30 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันท่ีเธอ เปเปอรแจม √

31 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

32 คงจะมีสักวัน คงจะมีสักวัน คงเปนวันท่ีช่ืนใจ เรวัต พุทธนิันทน √

33 แหวกฟา ควาดาว เหมอมองไปบนฟา สมประสงค สิงหวนวัฒน √

34 เราและนาย วันคืนท่ีเนิ่นนานท่ีมีเราสองคน LOSO √

35 นักเดินทาง จากเวลาท่ียาวนาน กัมปะนี √

36 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

37 อาจจะเปนคนนี้ ผานความระทม ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

38 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

39 ลองเชิงลองใจ ส่ิงท่ีฉันทําใหทุกส่ิง นั้นเปนความจริง อําพล ลําพูน(หนุย) √

40 สัญญา ฝนและทน ทนตอไปก็ตองลําบาก ใหม เจริญปุระ √

41 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะท่ีเธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

42 (ไม) เอื้อมมือควา ฉันคิดถึง เมื่อตอนฉันเด็ก อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

43 ดม ใจเธอเปนยังไงใจเธอเปนอยางไหน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

44 ดูเอาเอง เธอเดินหนีไป แตยังมาถามกัน PETER CORP DYRENDAL √

45 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

46 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งท่ีพยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

48 ไมตองเสียใจ ฉันไมสนเขาวาเธออยางไร ฉันไมสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

50 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

Forever Love Hits by แอน&ศิรศักดิ์ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558005 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

2 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

3 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

4 อธิษฐาน (ภ.บานฉัน..ตลกไวกอนฯ) ฉันไมรูควรบอกเธอวายังไง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

5 เพียงหนึ่งคํา เดียวดายอางวาง ทามกลางผูคน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

6 แคคนท่ีรักเธอ ไมหวังจะยืนอยูกลางใจเธอ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

7 ฉันยังเหมือนเดิม ไมรูทําไม ฉันจึงไดพบเธอ แมเพียงแรกเจอ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

8 รักก็คือรัก คนรักกันใหโกรธกันอยางไรก็ยังรักกัน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

9 ฉันมีเธอ [สาวใชหัวใจชิคาโก] ไมเคยคิดเสียใจกับวันนี้ บอกตัวเอง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

10 โปรดไวใจ (ละครปญญาชนกนครัว) ทุกๆครั้งท่ีเธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

11 ไมขอใหเปนเหมือนใคร หากฉันจะรัก รักใครสักคน เรื่องของเหตุผล ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

12 จดหมายจากพระจันทร สวัสดดีวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟา ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √
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13 ตางคนตางรู ถาวันนั้น ฉันไดเอยคํานี้ ส่ิงดีดี แอน ธิติมา ประทุมทิพย;ศิรศักด์ิ อิทธิพลพาณิชย √

14 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

15 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

LOVE CARNIVAL TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558010 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

2 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

3 อยูตอเลยไดไหม สิงโต นําโชค X

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

5 สัญญาณ (SIGN) หากทุกสัญญาณท่ีเธอสงมาใหกับฉัน Jetset'er √

6 รักออกฤทธิ์ โยง อารมแชร X

7 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนติา ลีติกุล(โบ) √

8 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจก SO COOL √

9 รักเธอไปกอน คงจะนาน ถารอเธอมารัก คงจะนาน Crescendo √

10 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

11 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

12 ท่ีเหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

13 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

14 ส่ิงที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี่) เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

15 ไมรักคนอื่น (ล.หักเหลี่ยมตะวัน) ETC X

16 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

17 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ๊ิต);Ammy The Bottom Blues √

18 ปากวาง ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบนี้ ไอซ ศรัณยู √

19 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

20 เปลี่ยนเปนรัก นนท ธนนท X

21 ไมเอาไหน Kozem Boy Kozem Boy I just wanna MUZU √

22 หยุดเหงาไปดวยกัน อยูตรงนี้มานานเทาไหร ใครจะรู Lowfat √

23 ชูวับ ชูบีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย สุพล พัวศิริรักษ (เบล);หนึ่ง ETC √

24 SHY BOY เหมือนทุกทีท่ีงงนิดหนอย เหมือนวาเรา ปาลมมี่ √

ฮิตสุดติ่ง TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558001 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

4 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกิน หาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

5 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวท่ีแกม ตั๊กแตน ชลดา √

6 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

7 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

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

9 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

10 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

11 รอสายใจส่ังมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

12 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

13 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

15 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

16 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูดี ขอใหมีโชค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

MP3 ROCK FOR LIFE HITS TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258005 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 ชีวิตเปนของเรา (นั่งเลน Version) คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

2 ความเช่ือ มันเกือบจะลม มันเหนื่อยมันลา รวมศิลปน √

3 น้ําตาสุดทาย รองไหมันออกมาเถิด หากมีน้ําตา COCKTAIL √

4 ดนตรี...เพื่อชีวิต คือแสงไฟสลัว ในคืนท่ีใจไมเจอจุดหมาย Big Ass √

5 ทางท่ีเลือก ไดฟงถอยคําท่ีคนพูดกัน วาในชีวิต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

6 รถไฟขบวนแหงความฝน เพื่อนเอย..ฝนของเธออยูแหงใด? PARADOX √

7 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO √

8 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ท่ีคอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA √

9 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

10 ชีวิตนี้ส้ันจะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและป DA endorphine √

11 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

12 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

13 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยขั้นเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

14 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตท่ีสุดก็ BODYSLAM √

15 ไมหวั่นแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

16 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บชํ้า Sweet Mullet √

17 ยักษใหญไลยักษเล็ก ไอฉันนั้นมีแคมือ แตเขานั้นมีอํานาจ Big Ass √

18 It's Gonna Be Ok ไดโปรดลองฟงฉันสักนอยเธอ CLASH √

19 ฝนไปเถอะ หลายหลายครั้งท่ีเธอจริงจังและยอม บอย Peacemaker √

20 ในวันท่ีไกลจุดหมาย คงจะไกลถาไมมีใคร ทําใหการเดินทาง NO MORE TEAR √

21 ปลอย ฝนขมเหมือนคนไมมีน้ําตา ฝนทนกับความ BODYSLAM;ธนชัย อุชชิน √

22 REBIRTH ทะเยอทะยานใหพอ ยากเย็นเทาไรไมทอ CLASH √
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23 Time will find a way Have you ever seen the place INSTINCT X

24 Brighter Day อาจยังไมลืมท่ีเคยเจ็บชํ้า อาจยังระทม KLEAR;Golf √

25 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

26 ใจสูฝน(spirit incheon) เสนทางแหงความฝน ยังแสนไกล Big Ass √

27 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะชํ้า Crescendo √

28 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

29 คนมีตังค มีสตางคนี่มันชางดีเหลือเกิน มีสตางค BODYSLAM √

30 ดิ้น ตองมากขึ้นอีกมากขึ้นไปวัดความยิ่งใหญ FUNKY BURGER;ติ๊ก ชิโร √

31 สงรักสงยิ้ม หลายคนบีบตัวเองในความทุกข มองแต PARADOX √

32 ผูชนะ (โฆษณาเบอรดี้) หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน ปบ Potato;DA endorphine √

33 เสนทางนี้ (โฆษณา Birdy) หากความรักเปนดังเสนทางสายหนึ่ง ปอด Moderndog √

34 สุดขอบซาส ไปดวยกัน ไมใชคนท่ีคุนเคย แตมองตาก็รูเลย ตูน Bodyslam;DA endorphine;ชินวุฒ อินท √

35 เธอทําดีท่ีสุดแลว รองไหไปเถิด ถาเธออยากรอง PETER CORP DYRENDAL √

36 ขบวนสุดทาย เหงาท่ีมาเฝายืนรอ ทอท่ีตองเสียเวลา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

37 คนใชชีวิต ตื่นขึ้นมาตอนเชา ชีวิตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

38 เปลือก ฉันเปลี่ยนไดแคเพียงเปลือกแตเมล็ด อพารตเมนตคุณปา √

39 ผมไมใชวัว ใครจะส่ังไป ใครจะส่ังมา FLY √

40 รอยยิ้มนักสู หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน LOSO √

41 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

42 ยืนหยัด ยืนยง วันท่ีผานพนมา ไมไดรอชะตา เวรและกรรม อัสนี โชติกุล √

43 รัก เห็นใครก็บน เกิดอะไรกับคนไทย Big Ass √

44 หลังชนฝา อยางนั้นก็ไมดี อยางนี้ก็ไมงาม ZEAL √

45 เหนือฟายังมีฟา คุณหนะมาจากไหน ใครก็คิดวาแน BLACKHEAD √

46 สัญญาณในใจ (โฆษณาYAMAHA) บางครั้ง มีสัญญาณอยูบนฟา เปนสัญญาณ HANGMAN √

47 CIRCLE เจ็บท่ีเขามาแปรเปลี่ยนไป จากเคยรัก POTATO √

48 ไผลูลม ไมไผพริ้วลูลมไมตานทานสูแรง SO COOL √

49 เอาใหตาย เกิดเปนคน มันจําเปนตองอดทนกันไป Ebola √

50 เผชิญ (Never Give Up) กูรองคําราม สงเสียงกังวาล เรามารวม Retrospect;Sweet Mullet √

He Sad TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558012 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ท่ียังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

2 ยังไมพนขดีอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักท่ี บอย Peacemaker √

3 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน ปบ Potato √

4 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

5 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

6 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันท่ีสวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

7 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

8 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ) จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

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

10 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกุล √

11 รักเธอขางเดียว ฉันอยูตรงนี้ เธออยูตรงนั้น เคน √

12 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆท่ีเห็นเขาเดินผานมาและทักทาย DOUBLE YOU √

13 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 100 เหตุผล คนท่ีเคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

15 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

16 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

17 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงท่ีบอกฉัน POTATO √

18 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

19 ไมมีเบอร 1 ถึง 2 คน ใจท่ีเดิมพัน เส่ียงกันดวยชีวิต MONKEY ACT √

20 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป ส่ิงท่ีเหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 หมดเวลาแกตัว ยกโทษใหเธอตลอด กอดเก็บความเจ็บ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

22 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทน แตเหมือนขางใน ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

23 ของท่ีเธอไมรัก ของท่ีเธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

25 อยารักกันเลย เธอคงพอจะเขาใจหากเธอไดคิดสักนิด ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

26 หรือแคขําขํา เอามือขางหนึ่งจับมือฉันดูสิระหวาง เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

27 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตรนิ วรรธนะสิน(เจ) √

28 แคคนโทรผิด ไมตองรับสาย ถาเธอไมเหงา อยูกับเขา เปก ผลิตโชค;ออฟ ปองศักดิ์;ไอซ ศรัณยู √

29 หมดใจ จากคนท่ีเคยผูกพัน จากวันท่ีเขาใจกัน เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

31 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

33 แคคนอีกคน คงหวังสูงเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ ปราโมทย วิเลปะนะ √

34 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

35 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลท่ีมีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

36 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

37 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ ธีรภัทร สัจจกุล √

38 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ท้ังหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

39 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

40 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

41 ฤดูรอน บอยครั้งท่ีใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

42 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

43 หวังดีเสมอ ถึงไมไดรักตัวฉัน ขอแคใหเธอไวใจ POTATO √
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44 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว ระหวางเราฉันนั้นรูมันคงเปนไปไมได วง SOFA √

45 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ปอป ปองกูล √

MP3 ยกขบวนเพลงฮิต ยกท่ี 3 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258001 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √

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

3 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

4 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

5 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ตาย อรทัย √

6 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลา วันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

7 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

8 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอนั้นเหงา ตั้งแตท่ีเขาท้ิงไป เอิรน สุรัตนติกานต √

9 คนแรกท่ีทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเปนลูกจาง ตาย อรทัย √

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

12 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

13 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

14 ภูมิคุมกันในวันบมีเจา ผานงาน ผานคน ผานถนน ท่ีบมีเจา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 ใสไฟ อยาเวาไดบ เมื่อเลิกรา วาเจาของถืก หญิงลี ศรีจุมพล √

16 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

17 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

18 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

19 ฝนยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทัย √

20 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 จะโกะ (จับกบ) ฟาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซาราห เปา √

22 เดี๋ยวแมจิดุ ขอโทษเดอจา อยาหาวาฉันเลนตัว ตั๊กแตน ชลดา √

23 ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ขอเปนแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

24 ไมใชไมรักแตยังไมอยากเปนแฟน วาเข็ดแลวนะกับเรื่องความรัก เอิรน สุรัตนติกานต √

25 มีแฟนใหมมันไมงายสําหรับฉัน ขอบคุณเธอท่ีโทรมาวาหวงกัน แพรวา พัชรี √

26 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

28 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

29 คนนาฮัก อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

30 เรื่องชิว ชิว นองบอยากมีปากมีเสียงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

31 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ท้ิงใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

32 อยากมีท่ีจอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนท่ีใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

33 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

34 ซังคนบคิดฮอด ซังคนบคิดฮอดกันเด เพิ่นไปเทหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

35 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได พี สะเดิด √

36 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

37 เปนแฟนเกายังบเกง เจอะอายยามใดใจยังวาวุน ยังบคุน ตาย อรทัย √

38 เจตนา..แตวาไมตั้งใจ ฉันเจตนารักเขา ทุมเทหัวใจใหเขา ตั๊กแตน ชลดา √

39 อยูได..แตเหงา นา นาๆๆๆๆๆ นา นาๆๆๆๆ คอย ใหคอย แพรวา พัชรี √

40 ลืมไมไดหรือไมอยากลืม เขาโทรมาหา หรือโทรหาเขา บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

41 อยาพูด..ถาเธอไมรูสึก แคเธอถามเปนไรไหม หัวใจฉันยิ่งเจ็บ เอิรน สุรัตนติกานต √

42 ตองตามหาหรือวาแครอ ความเหงามันเปนยังง้ีนี่เอง เหมือนกะ เปาวลี พรพิมล √

43 เอาอะไรก็บอกได เอาอะไร ก็บอกได จะจา เอาอะไร ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

44 ลอตเตอรี่ ล็อตเตอรี่ ล็อต ล็อตเตอรี่ งวดนี้ ซาราห เปา √

45 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

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

47 อยากจองท่ีวางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 แคนี้ก็ดีใจแลว เกิดมาชาตินี้ ไดทําดีกับอายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ √

49 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

50 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาท่ีดังแววมาจากสาวอุบล ตาย อรทัย √

MP3 Drama Queen TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258004 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

2 รักแทแคหนึ่งคน (ละครโลมากลาทาฝ ถามีใครสักคนไมดี ก็คงเลือกไดสักที หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

3 Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอท่ีรัก)อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย ลูกหวา พิจิกา;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

4 อยากจะรู (ละครกุหลาบซาตาน) ไกล ไมวาอยูท่ีใดก็ยังคงมีคําตอบ นท พนายางกูร;จูเนียร กรวิชญ สูงกิจบูลย √

5 ขอเปนคนหนึ่ง (ละครลูกไมหลากสี) อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา ไบรโอนี่ √

6 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

7 ฉันในมุมออนแอ (ล.คุณสามีกํามะลอทีส่ิงท่ีใครๆก็ตางเขาใจ วาฉันเปน กิ่ง เหมือนแพร √

8 โปรดไวใจ (ประกอบละครปญญาชนกนทุกๆครั้งท่ีเธอคิดระแวง ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

9 ส้ินสุดสักที (ละครสวรรคเบี่ยง) เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

10 อาจจะเปนเธอ (ละครกุหลาบไรหนาม) ฉันอาจโหยหา กับรักท่ีฉันนั้นตองการ แพท สุธาสินี พุทธินันทน √

11 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ (ละครชิงนาง) จากคนคนท่ีเคยมีใจกันอยู พลอย พรทิพย พันตาวงษ √

13 ไมใชไมรัก (ล.วันนี้ท่ีรอคอย) ฉันตองเก็บความจริงในหัวใจ แตละวัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

14 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษ ใจบํารุง √

15 รักประกาศิต (ละครรักประกาศิต) ครั้งเราไมเขาใจกัน ขาดความผูกพัน ลุลา X

16 ลูกไมของพอ (ละครในมานเมฆ) พออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √
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17 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

18 เพิ่งรูตัวเอง (ละครเงาพราย) กอนนั้นคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

19 อยูโดยไมเหลือใคร (ละครอาทิตยชิงด เดียวดายมาเทาไร เหมือนรักใคร แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

20 ยิ่งรัก ยิ่งกลัว (ละครวีรบุรุษทุงดินดํา) อยูดีๆ ก็มีเธอเดินเขามา เขามาสบตา ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

21 เสนทางแหงความรัก (ละครทัดดาวบุษเดินไปตามเสนทางนี้ ทางเดินท่ีฉัน พั้นช √

22 เช่ือในความรัก (ละครกนครัวตัวแสบ) เดินไปบนถนน หวังวาจะเจอสักคนในนั้น คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

23 ทําดีไดดี (ละครกูภัยหัวใจแหวว) หากเราคิดอะไร ซักอยาง มายด MIC IDOL 3 √

24 คนขี้กลัว (ละครแฝดนะยะ) แอบเอาไวนะ ตองเก็บเอาไวนะ Bowling √

25 ดั่งฝนฉันใด (ละครหัวใจรักขามภพ) ฟาดลบันดาลใหเรามาพบ เวทมนตฉันใด KLEAR √

26 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

27 คําตอบของหัวใจ (ละครรักนี้..หัวใจเราไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน บัวชมพู ฟอรด √

28 เขามาใกลๆ (ละครตลาดน้ําดําเนินรัก) หลงรักเธอเลยตั้งแตวันนั้น ครั้งนั้น ญาญาญิ๋ง √

29 ไวใจไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส √

30 คนไมรูตัว (ละครวิวาหวาวุน) อยูดวยกันจนมันคุนเคย ไดมองเธอจน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

31 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที เจี๊ยบ วรรธนา √

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

33 อยากจบชีวิตเจ็บเจ็บ (ล.ฟากระจางดา เหนื่อยกับชีวิตท่ีผาน มันชางแสนโหดราย แจคกี้ ชาเคอลีน √

34 เอาคําวารักเธอคืนไป สนุกใชไหม กับการทํารายหัวใจคน นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

35 รักเธอใชไหม (ละครพระจันทรสีรุง) ถามตัวเอง วาฉันเปนอะไร รูสึกแปลกๆ แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

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

37 เธอคือคนไหน (ละคร คน2คม) อยูๆ จะรักก็รัก มาบอกมาทําใหช่ืนใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

38 ฉันรักเธอ (ละครหัวใจพลอยโจร) ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA) √

39 ผูหญิงออนแอ (ละครสงครามนางฟา) เพราะฉันยังมีเวรกรรมใชไหม ทําดี นุกนิก The Star √

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

41 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง KAL √

42 เรามีเรา (ละคร 365 วันแหงรัก) แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

43 จากนี้ไปจนนิรันดร (ล.สาวนอยรอยเลมแคไดมองตาเธอในวันนั้น จากท่ีเรา แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ √

44 ยังรักยังรอ (ละครสาวนอย) สองเราเคยผูกพัน รักมั่นตอกัน กุลกรณพัชร โพธิ์ทองนาค (แกม √

45 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ(ละคร365วไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน นัท มีเรีย √

46 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ ส่ิงท่ีมีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

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

48 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใ เหงา เหงาใจไมมีใครรู ชํ้าใจยังไง Bowling √

49 มากกวารัก (ภาพยนตรเการักท่ีเกาหลีฯกอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

MP3 livin G The Greatest Love Song3 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258006 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 22/01/2558 1 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

2 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง หมู MUZU √

3 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักท่ี เจมส จิรายุ √

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

5 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให Jetset'er √

6 เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน วันท่ีเราจําตองไกลหาง เมื่อฉันไมมีเธอ หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

7 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

8 กะทันหัน แปลกแตจริง ส่ิงนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Lowfat;ฟลม บงกช เจรญิธรรม;รุจ ศุภรุจ เต √

9 อยากใหโลกแคบลง อยูไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

10 ถาความคิดถึงฆาคนได เสียงเพลงก็ไมชวยเลย ท้ังท่ีเคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอค √

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

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

13 รออะไร เวลานาทีไมรอใคร สายน้ําไมไหล รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

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

15 จะรักจนกวาจะรู อาจเปนเพียงสายลมผาน อาจเปนหมอก ตั้ม THE STAR √

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

17 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 ครึ่งใจ แมวาเขาจะท้ิงเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

19 อยาบอกฉันวาใหไป โปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

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

21 ตามสบาย ไมจําเปนตองเพิ่มเติม สักนิดเดียว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

22 พยายาม (ละครหมูแดง) พยายามไมคดิอะไร ฝนหัวใจทุกอยาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

23 สงเพลงนี้คืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสุดสายตา ดั่งฟาทะเล จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

24 คนแปลกหนาคนนี้ พยายามท่ีจะมอง พยายามจะอยูใกลเธอ Playground √

25 มีเราตลอดไป ส่ิงท่ีเธอฝนมันคงจะดูวาแสนไกล ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

26 กลัวเขาใจผิด (ล.สามหนุมเนื้อทอง) รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปตุตะ (ลูกหวา) √

27 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง ส่ิงท่ีฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

28 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมท่ีฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง (แทง) √

29 เรื่องจริงในหัวใจ (ล.มารกามเทพ) ปลอยใหเวลาผานไป โดยไมเคยรู รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

30 แหลก ผานคืนวันท่ีเหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

31 ของตาย ฉันจําเปนตองเช่ือเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 ตอใหนับดาวจนหมดฟา ถึงเธอนั้นเปนใคร จากไหนก็คงไมสําคัญ เตน นรารักษ ใจบํารุง √

33 รักเธอท้ังชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ท่ีทําใหเราไมควร ZEAL √

34 ส่ิงที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี่) เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

35 อธิบายไมถูกแตรูสึกดี ก็ดีดีอยูทุกครั้งท่ีไดเจอ พั้นช √

36 ภูมิแพกรุงเทพ(Feat.ตั๊กแตน ชลดา) โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √
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37 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO √

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

39 Look Like Love เธอดึงดูดใจของฉัน ใหมันอยากมองเต็มตา บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

40 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

41 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ท่ีคอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA √

42 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

43 ถาเขายังสําคัญ หากวาเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมจําเปน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

44 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

45 อยูเพื่อรัก จากชีวิต ท่ีอยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

46 วินาทีเดียว เทานั้น กวาจะคบกันรักกันตั้งกี่ป บอกลาท้ังที จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

47 คนแรกท่ีรัก คนแรกท่ีรัก ตั้งแตเมื่อลืมตา ไมวา หมู MUZU √

48 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

49 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

50 กี่พรุงนี้ จากรูปท่ีเคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

GRAMMY HOT WANTED TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558008 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

รหัสปก DVD G1158007 2 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทุกวัน ไอฉันก็เขินทุกที ลาบานูน √

3 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ เริ่มตนท่ีจะจบลง GETSUNOVA √

4 ใครสักคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันนั้นมีทุกอยาง อาจจะดูวา ฟลม บงกช เจริญธรรม √

5 รูท้ังรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีท่ี DA endorphine √

6 แดคนท่ีมองกันดวยหัวใจ จากวันท่ีฉันไมรูวาฉันเปนใครบนโลกท่ี นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวท่ีสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ๊ิต);Ammy The Bottom Blues √

9 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันนี้เธอเปนอยางไร Season Five √

10 ยิ่งรักยิ่งเหงา ยิ่งใกลเธอเทาไหร ทําไมมันยิ่งหาง น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

11 หนังสือรุน (ละครซีรี่ย เพื่อนเฮี้ยน ฯ) เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ COCKTAIL √

12 สภาวะไรน้ําหนัก จากนาทีท่ีเธอพูดวาท้ิง แตความจริง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

13 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

14 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณท่ีเธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

15 ท้ังท่ีผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนท่ีควรรักเลย เธอไมใชคนท่ี AB NORMAL √

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

MP3 เพลงหวาน...แทนใจ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258023 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

3 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

4 เก็บความหลายใจไปใชท่ีอื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

5 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 รักคนโทรมาจังเลย จากวันท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

7 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

8 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันท่ีฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันท่ีใจ กลวย แสตมป √

9 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 เช่ือใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต √

11 ชวยพูดคําท่ีฉันอยากไดยิน คําท่ีฉันหวงัทุกวันวาเธอจะพูดมา เปาวลี พรพิมล √

12 คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาท่ีเธอ ไมเจอะเจอ โกไข √

13 รักไดครั้งละคน เช่ือใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

14 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญท่ีสุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาท่ีหายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

15 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 ฝนจมน้ําตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

18 อยากถูกคนรัก ใหรูแลวรูรอด ทุกหนึ่งหัวใจ มีอีกหัวใจคอยอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

20 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ไมเมือง √

21 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

22 อยูได..แตเหงา นา นาๆๆๆๆๆ นา นาๆๆๆๆ คอย ใหคอย แพรวา พัชรี √

23 กรุณาตรวจสอบหัวใจ ฉันไมอยากเลนเปนตัวสํารอง ไมอยาก ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

24 ฝนตกในทะเล นานเทาไรท่ีฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

25 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

27 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

28 คนท่ีเธอคิดถึง นึกยังไงขึ้นมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรน สุรัตนติกานต √

29 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

30 ฟามืดบดน ฟามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

31 ขอเรียกเธอวาแฟน เริ่มจากฐานะคนรูจัก เปลี่ยนเปน กลวย แสตมป √

32 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 คิดฮอดสาวฟงลํา ละแสบหัวใจปานไฟจี้ อายยืนเทิงเวทีบ ไหมไทย ใจตะวัน √

34 สาเหตุแทจริง..ท่ีทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

35 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนท่ีรักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ √

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

38 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √
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39 เปนคนแรกท่ีเธอคิดถึงหรือเปลา ไดยินคําวาคิดถึง จากคนท่ีแสนคิดถึง ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ √

40 มีแฟนใหมมันไมงายสําหรับฉัน ขอบคุณเธอท่ีโทรมาวาหวงกัน แพรวา พัชรี √

41 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

42 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทานั้น เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

43 ผมไมไดเจาชู ไมไดเจาชู เพียงแตเสียรูคนบอย ไหมไทย ใจตะวัน √

44 ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปน ไมใชแคเขาท่ีเหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต √

45 อยากบอกคนบนฟา คําสอน คํานั้น ยังกองในหัวใจนี้อยู ดอน ปาละกุล √

46 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดท่ีใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

47 โชคดีท่ีมีเธอรัก ขอบคุณท่ีอยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

48 พรุงนี้จะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรท่ีทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

49 แฟนเขาท่ีเราคิดฮอด สามวันดีส่ีวันมีเหงา ก็คือใจเราท่ีหลง พี สะเดิด √

50 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

Series Love Songs by กอง สหรัถ TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558004 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 บาดหัวใจ (ละครดวงตาสวรรค) บาดหัวใจเหลือเกิน ท่ีบังเอิญ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

2 ละอองดาว เหมอมองฟา ค่ําคนืนี้ ไมมีดาวบางเลย สหรัถ สังคปรีชา(กอง) X

3 หนึ่งในไมกี่คน (ละครทองเนื้อแท) ไมกี่คนท่ีจะเคียงขางกัน ไมกี่คนท่ีจะ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

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

5 เธออยูท่ีไหน (ละครเสือ) เพิ่งจะรู วาอะไรสําคัญ คนไหนท่ี สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

6 ยกโทษใหฉัน (ละครหัวใจทระนง) หนักใจเสมอท่ีเธอและฉันนับวัน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

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

8 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาท่ีออนโยน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

9 เหนือกาลเวลา (ละครบุษบาครับผม) กอนเคยคิดวา รักใครสักคน แคทรียา อิงลิช (แคท);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

10 หนึ่งนาที (ละครเจาสาวกระทันหัน) ทุกนาทีท่ียืนผูเดียว ฉันใจลอยออกไป สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

11 ไกล ดวยเหตุผลท่ีเกินจะหยั่งรู สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

12 ความรักเขามาเมื่อไหร ก็อยูตัวคนเดียว อยูเปนโสดมาตั้งนาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

13 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

14 เมื่อไหร (รักละมุนลุนละไม) เธอ อาจยังไมรูตัวตนจริงๆ อยูไหน สหรัถ สังคปรีชา(กอง);แอน ทองประสม √

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

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

17 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ท่ีจะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

18 เจาสาวท่ีกลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มตน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

When I'm In Love Vol.4 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558006 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 ฝากไวในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมไดมีความสําคัญ ลุลา √

2 เรามีเรา (ละคร 365 วันแหงรัก) แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);สมิทธิ์ อารยะสกุล √
3 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ KATIE PACIFIC √

4 โอใจเอย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง DOOBADOO √

5 บทเพลงจากความรัก แคอยากจะรู วาเธอเองจะเคยเบื่อไหม Calories Blah Blah √

6 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ ไอซ ศรัณยู √

7 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

8 ฤดูรัก ตั้งแตวันท่ีฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ √

9 เธอทําใหโลกเปลี่ยนไป เปนคนๆนึงท่ีชีวิตไมมีใคร จะทํายังไง คริสทีน จิระวงศวิโรจน √

10 เพราะมีเธอ ในวันท่ีดี วันท่ีทองฟาสวยงามสดใส HUM √

11 ใหรักมันโตในใจ แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

12 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสึก วัชราวลี √

13 คําตอบของหัวใจ ไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน บัวชมพู ฟอรด √

14 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตกร็ูกัน พิเชษฐ บัวขํา √

15 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

16 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป แนน วาทิยา รวยนิรัตน;ธิติมา ประทุมทิพย(แ √

17 ฝากรัก ดวยรักอยากฝากไว ในหัวใจท่ีหมายมั่น ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) X

18 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด ลุลา √

19 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

20 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

21 รักเธอตลอดไป นานแลว ท่ีเคยรอคอยคนท่ีเปนความรัก ภาสกร ลีนิวา √

22 ช่ืนใจไดรักเธอ เธอคือคนเดียวท่ีเปนแรงบันดาลใจ เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

23 แนใจ เธอคือคนท่ีฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

24 หัวใจไมแข็งแรง แมวาเราสองคนนั้นเคยเอยคําร่ําลา HUM √

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

26 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดท่ีมัน กัน นภัทร √

27 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ Calories Blah Blah √

28 เธอคือหัวใจของฉัน อยูคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีร เสรีรัตน √

29 เสนทางนี้ หากความรักเปนดังเสนทางสายหนึ่ง วรรธนา วีรยวรรธน √

30 คนท่ีรูใจ (ละครผูการเรือเร) ใครจะมองเธอวาไง อรรัมภา บุญสงประเสริฐ √

31 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

32 คําวิเศษ ถอยคําจากคนท่ีคุนเคย ท่ีใครไดฟง Crescendo √

33 แคเธอรักฉัน เฝาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา Calories Blah Blah;Bowling √

34 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง อุม วฤตดา ภิรมยภักดี √

35 แคอยากจะบอก เธอแครบัฟง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรด √

36 คนเดิมของเธอ เขา คือคนนั้น คนสําคัญ ท่ีเธอใหรัก บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

37 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

38 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ท่ีผานมานานเทาไร รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √
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39 อยากไดยินวารักกัน ส่ิงท่ีฉันไมรู ส่ิงท่ีฉันไมคอยรู ใหม เจริญปุระ √

40 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน ซีตา ซาไลย √

41 ความหวังเล็กเล็ก เวลาท่ีเราไดคุยกัน เวลาท่ีฉันไดอยู เต วิทยสรัช สุขวัฒนศิริ √

42 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

43 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี เป Mild;พิยะดา หาชัยภูมิ √

44 เก็บไวในหัวใจ ดวงตะวันท่ีเคยไดสองแสงสวยงาม แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

45 คือคําวารัก แคอยากรู วาเธอจะคิดอยางไร คริส หอวัง √

46 ยิ้มไมหุบ (ไมมีอะไรจะเปล่ียนรักของเรา) ฉันรูวาเธอก็นอนไมหลับ แหละกับตัวฉัน HUM √

47 พรุงนี้ (จะไปกับเธอ) ก็ไมยาก ดูอาการก็พอรู ลุลา √

48 Only you Only..only you ฉันรูแลววา.. หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

ลูกทุงคูฮิต ตาย-มนตแคน ชุดท่ี 2 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558003 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

รหัสปก DVD G1158003 2 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

3 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

4 ตรงนั้นคือหนาท่ี ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

5 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

6 ตัวจริงยังเปนเจา หละเสียงคนลือคนเวา วาอายไปมีสาว มนตแคน แกนคูน √

7 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

8 ชํ้ารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

9 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

10 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

11 แอบคอย คุณดอียางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

12 ดอกรักหนาแลง ดอกรักกําลังจะรวงโรยลา ดอกจําปา มนตแคน แกนคูน X

13 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

14 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

15 ไรออย รอยชํ้า นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

16 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

Cover night Taste of Love TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0558007 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น Jetset'er √

2 คนไมมีเวลา ฉากเกาเกายังจําไวในใจ เคยรักเธอยังไง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE X

3 เธอยัง... ฉันยังเปนคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉันยังได เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

4 มีแตคิดถึง เหมอมองไกล ไปถึงดาว ท่ีเคยจอง Calories Blah Blah X

5 ความเจ็บปวด ใครคนท่ีเคยรูใจ รอยยิ้มท่ีเคย ทราย ฟาเรนไฮธ √

6 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อนุชิต สพันธุพงษ (โอ);บอม KPN √

7 คนท่ีไมเขาตา มองใครตอใครท่ีเดินจับมือเกี่ยวกัน เตน นรารักษ ใจบํารุง √

8 บงบอก คอยทุกวันกวาตะวันจะไกลลับตา นิว นภัสสร ภูธรใจ √

9 หมดแลวหมดเลย ส่ิงดีดีท่ีทําไว ท่ีมันมาจากความจริง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

10 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

11 ถาหากไมรัก สายตาท่ีมองฉัน ฟองวาใจเธอคิดวาฉัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 รักเธอเสมอ วันคืนท่ีเนิ่นนาน อาจผานชีวิตคน พลพล;พั้นช √

13 ขอเปนคนของเธอ จากวันท่ีพบกัน จากวันท่ีพบเธอ ณัฐ ศักดาทร √

14 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ นท พนายางกูร √

15 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

16 หากันจนเจอ ส่ิงท่ีฉันหวงั ส่ิงท่ีฉันคอย อาจดูเหมือน วาน ธนกฤต พานิชวิทย;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

17 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ ไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง KLEAR √

19 กุญแจท่ีหายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปดตัวเอง จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

20 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

21 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคาํ วัชราวลี √

22 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

23 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ท่ีฉันนั้น ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;สิงโต นําโชค √

24 คนมันรัก เธอไมรักฉันไมรู ท่ีเธอไมรักฉันไมรู รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

25 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

26 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ท่ีไปรัก แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

28 ไมใกลไมไกล (ละครมนตจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยท่ีมีให วาน ธนกฤต;นท พนายางกูร √

29 ส่ิงท่ีมันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง วัชราวลี √

30 ใจส่ังมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

31 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันท่ีเลยผาน POTATO √

32 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประ √

33 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง ชิน ชินวุฒ √

34 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

35 พระเอก ใครหนอใครทําใหเธอตองเสียใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

36 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

MP3 YOU & ME 2 TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258012 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 เจบ็แคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

2 แลวเราจะไดรักกันไหม (ล.ตะวันเดือด) ณเดชน คูกิมิยะ;ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด X

3 อยากเปนคนนั้น (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √
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4 ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได (Possible) วันท่ีฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

5 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆช.ทุกๆเชาท่ีตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

7 ใหความคิดถึงไดทํางาน อาจเปนเพราะเรานั้น ใกลกันมากไป สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

8 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จริากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

9 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา เปนรอยยิ้มท่ี Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

10 ท่ีรัก ท่ีตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

11 ท่ีสุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ท่ีเธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

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

13 รักแทแคหนึ่งคน (ละครโลมากลาทาฝ ถามีใครสักคนไมดี ก็คงเลือกไดสักที หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา);เมาส ณัชชา จันทพ √

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

15 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณฐัชา นวล √

16 Cross Love (ล.รอยรักหักเหลี่ยมตะวนัก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหรจะถึง ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน;ลุลา √

17 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษ เวลาท่ีลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Jetset'er;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

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

19 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

20 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง (ล.ซินเดอเรลลฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง อารักษ อมรศุภศิริ (เป);สรัย วัชรพล √

21 คนสุดทาย (Last one) คิดจะมีรัก อยางใครกับเขาสักที Jetset'er;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

22 ไมมีส่ิงไหน ใจท่ีมีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักท่ี ใหม เจริญปุระ;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

23 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอ ทรมานไปท้ังหัวใจ ทุกครั้งท่ีเรา Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

24 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนท่ีเราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

25 รักจะกอดเราไว กอนจะมีคําวาเรา อยูมากี่หนาวกี่ฝน กะลา;แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

26 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ (ละครเธอกับเขาหยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ CLASH;KAL √

27 แคหลับตา (POP VERSION) ฉันไดมีฝน ไดเห็นทุกอยาง ดั่งท่ีใจ บี้ สุกฤษฏ์ิ วิเศษแกว;หนึ่งธิดา โสภณ (หนูน √

28 แคคําเดียว (ล.รถไฟ เรือเมล ลิเก กองช.รักท่ีฉันพูดไป เธอจะเช่ือไหมวามันไม ปนัดดา เรืองวุฒิ;ชาติชาย มานิตยกุล √

29 เธอรักฉันท่ีตรงไหน (ละครเปลือกเสนหคนบางคนชอบมองแตนอกกาย ช่ืนชมอะไร เจนนิเฟอร คิ้ม;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

30 เธอจะอยูในใจของฉันเสมอ (ภ.ทองสุกเหตุผลท่ีเรามารักกัน มีแตเราเทานั้น ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);น้ําชา ชีรณฐั ยูสานน √

31 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ(ล.คีตโลกา) นั่งคนเดียวแลวมองกระจก ท่ีสะทอน กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล;นิว วงศกร ปรมั X

32 จะเปนคนเดิมไดอีกไหม(ล.คูปรับสลับรเหมือนหลงอยูใน.. ท่ีท่ีไมรูจัก แกรนด พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น THE √

33 กลัวความหางไกล เคยรูสึกไหม แอบกลัวความหางไกล โดม THE STAR 8;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

34 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนท่ี เป Mild;พิยะดา หาชัยภูมิ √

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

36 แพคนขี้เหงา ไดขาววาเธอไมคอยจะไปไหน OLIVES √

37 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ ลุลา;Yong Armchair √

38 เรามีเรา (ละคร 365 วันแหงรัก) แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน);สมิทธิ์ อารยะสกุล √

39 CRUSH He remembers feeling something ปาลมมี่ √

40 เธอมาทําใหฉันรัก (ล.ใตรมใบภักดิ์) ก็นานแลว ปลอบตัวเองวาอยูคนเดียว พิยะดา หาชัยภูมิ;เตชินท ชยุติ √

41 วันสุข วันจันทร วันแหงการเริ่มตน เธอตอง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);หนึ่งธิดา โสภณ (หนูน √

42 Whatever Whenever อีกกี่ปตอจากนี้ ฉันจะดูแลเธอเรื่อยไป กิตติ เช่ียววงศกุล (เกลือ);ชินวุฒ อินทรคูสิน √

43 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สิงโต นําโชค √

44 หากเธอจะรัก ฉันไมอาจจะชอบเอาแตใจ ฉันอาจ Bowling;ปราโมทย ปาทาน √

45 Love or not (ล.คุณสามีกํามะลอท่ีรัก)อาจจะเคย ผิดหวังในรักมากมาย พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);ณรงควิทย เตช √

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

47 คําอธิบาย เคยไดยินมามากมาย กับคําวารัก Soul_da;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

48 เพื่อนกันวันสุดทาย (ล.รักสุดฤทธิ์) กี่ปแลวท่ีเราเปนเพื่อนกันมา พั้นช;รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

49 Tears and Travel อยากจะลืมใครสักคน ในวันท่ีฝนน้ําตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

50 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อารยา เอ ฮารเก √

MP3 DOUBLE HITS : ตั้ม & มิคก้ี TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258011 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

2 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

3 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยท่ีดูจะเลือนลาง สมประสงค สิงหวนวัฒน √

4 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันท่ีรูขาว มิคกี้ √

5 ทนไดทุกที เจ็บและชํ้ามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

6 อยามองฉันเปนคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

7 เหมือนมีลางบอก เหมือนวันโลกแตก สมประสงค สิงหวนวัฒน √

8 เดิมพันชีวิต กอนนั้นไมเคยเขาใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

9 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

10 อยาเสียดาย ออกจากชีวิตฉันไปไดไหม มิคกี้ √

11 ส่ังมาคําเดียว ยังคอยดูแลเรื่อยไป ใหเธอพอใจ สมประสงค สิงหวนวัฒน √

12 ฟากฟาทะเลฝน ก็อาจเปนลมท่ีพัดมาจากทะเล มิคกี้ √

13 อยูกันยังไง อยูกันยังไง ส่ิงแวดลอม สมประสงค สิงหวนวัฒน X

14 เก็บเอาไว มันดูชางยากเย็นและตองจําใจ มิคกี้ √

15 คูช่ืนชุลมุน รักจริงจริงแตเธอ แตเธอเทานั้น สมประสงค สิงหวนวัฒน;นันทนา บุญ-หลง √

16 ความบังเอิญ ก็บอกกับตัวเองบอยบอยทุกครั้ง มิคกี้ √

17 โงเอง ก็รูท้ังรู เขาไมเคยจะมาสนใจ สมประสงค สิงหวนวัฒน √

18 มีแคนี้ เธอก็รู ฉันรักเธอจริงจริง ทําทุกส่ิง มิคกี้ √

19 เธอ หลับตาเธอนั้นไวเพื่อลืมทุกส่ิง สมประสงค สิงหวนวัฒน √

20 ฉันเขาใจ ไดยินไหม ไดยินไหม สายฝน มิคกี้ √

21 สามคําท่ีหายไป สามคําแคนั้นเอง สมประสงค สิงหวนวัฒน √

22 จุดไฟ มันคงไมสําคัญ ถาฉันตองเสียใจจนตาย มิคกี้ √

23 กระจกเงา คิดๆ แลวไมรูทําไม สมประสงค สิงหวนวัฒน √

24 กลับไป ทําไมเวลาท่ีฉันมีเธอท้ังใจ มิคกี้ √
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25 ท่ีเกาท่ีฉันยืน ตอจากวันนี้ ส่ิงท่ีเคยฝน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

26 ตะกายดาว อยากจะเปนจะมุงไป มิคกี้ √

27 ไมเสียดายท่ีไดรักเธอ ตางก็มาคนละทาง มาเจอกันโดยบังเอิญ มาลีวัลย เจมีนา;สมประสงค สิงหวนวัฒน √

28 เรือ เรือลําหนึ่งลอย ลองลอยตามกระแส มิคกี้ √

29 แหวกฟา ควาดาว เหมอมองไปบนฟา สมประสงค สิงหวนวัฒน √

30 สายน้ํา ฉันไมลืม วาเคยมีครั้งหนึ่ง มิคกี้ √

31 ไฟกับตะวัน คนืท่ีเรายืนมองฟา สมประสงค สิงหวนวัฒน √

32 แมเราจะไมพบกัน ไกลสุดไกลแสนไกล แตใจไมไกลหัวใจ ร็อคเพื่อชีวิต √

33 อาจไมมีพรุงนี้ ถาหากพรุงนี้ไมเหลืออะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

34 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป ร็อคเพื่อชีวิต √

35 ขออาง ทําดีตอเธอ ก็ฉันรักเธอมานาน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

36 หยาดเหงื่อ แผนน้ํา ผืนดิน แหงนี้ ยังงดงาม มิคกี้ √

37 งาย...งาย กับคนเดิมท่ีเธอนั้นมีใจ สมประสงค สิงหวนวัฒน √

38 อยากมีเธอ อยากมีเธอคนนี้ มีเธอคนนี้ มิคกี้ √

39 รักท่ีอรอย น้ําตาลสักชอน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

40 ไมตองกลัว อยากจะมีใครสักคนจะเปนไร มิคกี้ √

41 ผูหวังดี นั้นก็ช้ี นี่ก็แนะ ก็หวังดีกันทุกคน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

42 สองคน ไปทําอะไรตั้งมากมาย ไปเจอใครใคร มิคกี้ √

43 ยิ้มลูกเดียว อยูแบบสบาย พิษภัยไมมี สมประสงค สิงหวนวัฒน √

44 ฉันรออยู เพราะวาฉันรอเธออยู มิคกี้ √

45 ตบะแตก เกิดมาสวยทุกคนก็มอง เกิดมาสวย สมประสงค สิงหวนวัฒน √

46 เจตนาดี แมจะทําอะไรไมดีในบางครั้ง มิคกี้ √

47 ฟาดเคราะห เรื่องธรรมดา เมื่อคนมีชีวิต สมประสงค สิงหวนวัฒน √

48 ศักดิ์ศรีในหัวใจ ชีวิตมนุษยมันก็เปนอยางนี้ มิคกี้ √

49 เจ็บกระดองใจ อยากจะบาตาย อยากจะบาตาย มิคกี้;ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

50 ตองดีกวาเกา ไมคิดจะลงแขง สมประสงค สิงหวนวัฒน √

MP3 ลูกทุงสลับไมค TRACK ชื่อเพลง คําข้ึนตน ชื่อศิลปน เผยแพร/

รหัสปก CD G0258003 ทําซํ้า

วันท่ีวาง 29/01/2558 1 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 เดาใจฟา เส่ียง...รักเจาแบบเดาใจฟา พลพล √

3 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน นันทิดา แกวบัวสาย √

4 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด ตาย อรทัย √

5 สามคําจากใจ มีคําสามคําท่ีเก็บซอนงําในใจเรื่อยมา ธนพล อินทฤทธิ์ √

6 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ลานนา คัมมินส √

7 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน ไมค ภิรมยพร √

8 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให กบ TAXI √

9 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา นันทิดา แกวบัวสาย √

10 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

11 อยูกับความคิดถึง ไมมีวันไหน..ท่ีใจไมคิดถึงเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

12 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน ดวงจันทร สุวรรณี √

13 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน มาลีวัลย เจมีนา √

14 ทําใจใหชิน อยากใหโลกนี้มีเพียงแคเธอกับฉัน พั้นช √

15 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ศิริพร อําไพพงษ √

16 แคแขกรับเชิญ งานแตงท่ีใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไท ธนาวุฒิ √

17 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน CHINA DOLLS √

18 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค ชาย เมืองสิงห;ไวพจน เพชรสุพรรณ;เพลิน พรหมแดน √

19 ฝากดินกลิ่นดาว ญ.ขอจูบลาดินถ่ินนี้ นันทกานต ฤทธิวงศ √

20 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บางแกว √

21 ภาพถายใตหมอน เหงาใจ...ทุกคืนตองขมตานอน แชม แชมรัมย √

22 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา นันทกานต ฤทธิวงศ √

23 อยาทําดีนาทีสุดทาย อยามาทําดีนาทีสุดทาย อยาแสรงหวงใย ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

24 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

25 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง พี สะเดิด √

26 ผมถูกขโมย (หัวใจ) ผมถูกขโมย ขโมยหัวใจ ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

27 คนไมมีหัวใจ รักเธอ รักเธอ แตก็รูวาเธอไมรัก ญาญาญิ๋ง √

28 ขวัญเอย ขวัญมา ขวัญเอย ขวัญมา น้ําตา อี๊ด (FLY) √

29 ขอไดไหม บอกมาซักคํา ฉันทําความผิดอะไร วรานุช พุทธชาติ √

30 พรุงนี้คอยรองไห พรุงนี้เถิดนองคอยรองให เก็บน้ําตา ไมค ภิรมยพร √

31 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน สุเมธ องอาจ √

32 กระเปาแบนแฟนท้ิง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไท ธนาวุฒิ √

33 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ √

34 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บ กลาปากยากใจ อรวี สัจจานนท √

35 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา อี๊ด (FLY) √

36 อยากเปนพระเอก อยากเปนอยากเปนพระเอก ไมมีใครเสก พลับ (จุฑาภัทร เหลาธรรมทัศน) √

37 นางฟาหนาราม เก็บหอมและรอมริบ ปเตอร โฟดิฟาย √

38 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง โกไข √

39 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

40 หวง หวง หวงนะพี่หวงรูหรือเปลา สวย บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

41 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง อรวี สัจจานนท √

42 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 คนท่ีรอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

44 คิดถึงคนไกล ดอกบัวตอง คงบานเต็มดอย ไมเมือง √

45 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ชรินทร นันทนาคร √
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46 ออมแขนคนธรรมดา ฉันก็มีเทาท่ีเธอเห็น ไมไดเปนคุณชาย รณชัย ถมยาปริวัฒน √

47 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ ไท ธนาวุฒิ X

48 จากคนท่ีรักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนท่ีเธอรัก วรานุช พุทธชาติ √

49 ผิดซองเพราะลองใจ ตองขอโทษทีท่ีจดหมายนี้ทําใหพี่ซึม ดวงจันทร สุวรรณี √

50 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน แชม แชมรัมย √
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