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เผยแพร่/

HURT HITS ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559017 1 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน LOSO √

วันที่วาง 05/02/2559 2 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

3 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป LOSO √

4 ไมใชฉันใชไหม ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรคแ ศุขพิมาย;DA endorphine √

5 เธอเคยเป็นที่หน่ึง 22 ปีที่ไมสญูเปลา อยางนอยเราก็เคย เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

6 เจ็บใจ ในความเป็นจริงชวิีตคนเราตองกาวไป LOSO √

7 กอนเน้ือขางซาย ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตวันที่เธอจากฉัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

8 เสอืรองไห หากไมไดพบ คิดวาคงดีกวา ลมเจา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

9 หมูในอวย อยางนอยก็ควรบอกฉัน อยางน้ีอยางน้ัน LOSO √

10 คนบา ก็เก็บมาคิดไปเองฝุายเดียว เธอไมเหลียว LOSO √

11 เกลียดตัวเอง เจ็บนักครั้งน้ีใจที่มีฉันแทบพัง เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

12 ควบคุมหัวใจตัวเองไมได ถามหัวใจตัวเองวาทําไม วาเมื่อไร เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

13 อยากบอกวาเสยีใจ หากแคไดพบไดเจออีกที LOSO √

14 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

15 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

16 เคยบอกวารักกัน เธอไมเขาใจกับความหวงใยที่ใหเธอ LOSO √

17 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

18 แมวา แมวาเธอจะไมเชือ่ใจ หนาตารายๆ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

19 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

20 ลาจากเธอ หากเพียงไดรูวา เธอไมเคยสนใจ LOSO √

21 เจ็บหัวใจ ไดโปรดอยาทําอยางน้ีเลย ทําเหมือน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

22 (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร ฉันคิดไปเองหรือเปลา ที่คิดวาเรารักกัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

23 หาก หากเธออยูกับเขา ระหวางเราก็คงจบ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

24 เอาใจไมเป็น ฉันไมรูควรทําเชนไร เมื่อเธอบอกฉัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

25 คิดไดยังไง พอไดยินขาว วาเธอมีคนใหม ฉันแทบขาดใจ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

26 อยางน้ันหรือ รูตัวหรือเปลา คิดบางหรือเปลา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

27 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

28 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/02/2559 1 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

2 ขอ ทกุขแทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

3 เรื่องมหัศจรรยแ (Live Audio) บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี ตูน Bodyslam;พลพล √

4 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

5 สามเวลา ทกุเชาที่ตื่นข้ึนมาน้ัน สิง่แรกที่ทํา POTATO √

6 ขางๆหัวใจ พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

7 ...บางไหม ไกล ไกลสดุสายตา ขอบฟูา ยังคงกั้นเราไว THE MOUSSES √

8 ภูมิแพกรุงเทพ (Live Audio Concert)โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

9 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(Live Audio)คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);ลุลา √

10 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

11 กะทนัหัน แปลกแตจริง สิง่น้ีไมนาจะเกิดข้ึน รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ;ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

12 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

13 อุนใจ+ชายคนหน่ึง คริสตินา อากีลารแ;PETER CORP DYRENDAL √

14 คําอธิษฐานดวยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทกุวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

15 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

16 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หมผาบาง โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ;์ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช;แกงสม THE STAR√

17 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

18 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

19 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

20 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมที่เห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

21 ไกลแคไหน คือ ใกล+ใจกลางความรูสกึดีดี ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 สวัสดีความรัก ใครใครที่เคยมีรักก็ปวดใจนักเวลาที่เสยีไป เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

23 เกินตัว ไมใชไมรูวาตองเจ็บ แตฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

24 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

25 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

26 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

27 ขีดเสนใต+รักเธอมากกวา ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ);ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง)√

28 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร ดา เอ็นโดรฟิน √

29 ลึกสดุใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

30 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคแฯ)รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

31 Honey Bee รักเธอ(Honey Honey Bee)เมื่อวาน PARADOX √
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32 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

33 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร พลพล √

34 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

36 คนในฝัน (ละครฝันเฟื่อง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝันไป โดม THE STAR 8;กัน นภัทร;แกม วิชญาณี เปียกลิ่น√

37 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

38 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

39 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ กัน นภัทร;แกงสม THE STAR √

40 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

41 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

42 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

43 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

44 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

45 เหตุผลคือรักเธอ (ละครรักหามโปรโมท)อาจจะผิด แตไมเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

46 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว;นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู√

47 ออมแขนที่วางเปลา+งานเตนรําในคืนพระจันทรแเต็มดวง นิว นภัสสร ภูธรใจ;กัน นภัทร √

48 รักยาก..ลืมยาก ที่ทกุคืนเป็นเชนน้ี ตองมานอน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

49 สาวเซี่ยงไฮ เก็บเอาภาพแหงความฝัน เก็บมาอยูในใจ COCKTAIL √

50 ขอบคุณที่รักกัน ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต COCKTAIL;POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259032 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/02/2559 1 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไมคแ ภิรมยแพร √

2 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง วรานุช พุทธชาติ √

3 พรุงน้ีคอยรองไห พรุงน้ีเถิดนองคอยรองไห จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

4 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

5 เป็นโสดทําไม เป็นโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง เพลิน พรหมแดน √

6 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหงเมืองสพุรรณ ชาย เมืองสงิหแ √

7 ลูกทุงเลือดสพุรรณ มาดวยกันไปดวยกันเลือดสพุรรณของเรา ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

8 ลูกทุงกลองยาว กลองยาวเราหทยัเสยีงดังใครเรียกรอง ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

9 ยอยศพระลอ รอยรูปอินทรแหยาดฟูา มาอาองคแใน เปิ้ล ชโิณรส X

10 ในออมกอด ในออมกอดพี่ เคยมีเจาซบอิงอุน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

11 ฝ่ังหัวใจ ฉันเหมือนลอยคอ ลอยคออยูในทะเล อรวี สจัจานนทแ √

12 คิดถึงเธอทกุลมหายใจ คิดถึงเธออยูทกุลมหายใจ เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

13 ดาวลอย พอเธอเป็นดาวสกาวก็ลอยฟูา โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

14 คนหนีเงา รักแลวมาเศราเหมือนเงาคูกัน เปิ้ล ชโิณรส √

15 ลองใต ลองใตไปตามเสยีงเพลง กลอมบรรเลง ไท ธนาวุฒิ √

16 คนใตไมหวาน คนใตไมหวานกลาวขานเหมือนหวาน บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

17 สาวเหนือก็มีหัวใจ โอกระไรใจชายฮักงายทิ้งงาย แคท รัตติกาล √

18 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงที่สวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร แชม แชมรัมยแ √

19 พี่บุญนอย พี่บุญนอย ตองคลอยจากจร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

20 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง อรวี สจัจานนทแ √

21 พรุงน้ีคอยรองไห พรุงน้ีเถิดนองคอยรองให เก็บนํ้าตา ไมคแ ภิรมยแพร √

22 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไท ธนาวุฒิ √

23 งอเพราะรัก เพียงนิดเพียงหนอย นอยใจกันเรื่อย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

24 ชายเดียวในดวงใจ ชายอื่นหมื่นแสนชายไหนไมแมน อรวี สจัจานนทแ √

25 โจโจซัง อันความรักมักชวนใหใจ แคท รัตติกาล √

26 คนจะรักกัน คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป นันทดิา แกวบัวสาย √

27 เป็นไปไมได ถาฉันมีสบิหนาอยางทศกัณฐแ พลพล √

28 แลวเราจะรักกันไดอยางไร แลวเราจะรักกันไดอยางไร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 ในออมกอด ในออมกอดพี่ เคยมีเจาซบอิงอุน สเุมธ องอาจ √

30 เด็ดดอกรัก อยาโศกไปเลย อยาเศราไปเลย ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

31 ฉันเป็นของเธอ ฉันเป็นของเธอคนเดียวเทาน้ัน มาลีวัลยแ เจมีนา √

32 คอยนอง คอยนองของใจ เจาจากไปไหนจนลืมพี่ ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

33 คีรีบูนบิน โบกบินไปแลวหรือคีรีบูน อาดูรสิน้สญู รณชยั ถมยาปริวัฒนแ √

34 สกุณา สกุณารารองเริงรมยแ วงศกร รัศมิทตั √

35 นกขมิ้น ค่ําคืนฉันยืนเดียวดาย อรวี สจัจานนทแ √

36 อยาเห็นกันดีกวา อยาเห็นกันดีกวาถาเห็นแลวเอื้อมไมถึง ไท ธนาวุฒิ √

37 ชายเดียวในดวงใจ ชายอื่นหมื่นแสนชายไหนไมแมน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

38 หนุมหนาหนาว ตองลมพัดพาเมื่อหนาหนาว ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

39 เป็นโสดทําไม เป็นโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง อี๊ด (FLY) √

40 เพ็ญโสภา เพ็ญโสภาลักขณาจับหัวใจ สเุมธ องอาจ √

41 เนว่ีบลู นาวีไทยทองลองธารา เห็นนํ้ากับฟูา อรวี สจัจานนทแ √

42 รอยรักรอยเล็บ รอยเล็บเหน็บเน้ือเจ็บปวด เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

43 ชัว่นิจนิรันดร ฉันรักเธอ แมเทยีบเสมอกับดวงชวิีต ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

44 อํานาจเงิน งุนงงหนักหนาเงินตราเจาเอย ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

45 ไหนวาจะจํา ไหนวาจะจํา (จะจําแลวไงไมจํา) วงศกร รัศมิทตั √

46 โอรัก โอรักเอยรสหวานใดเลยเทยีบได พลพล √

47 เพลงรักทะเลใต โนนแนะฟูาสอดสแีดงเหลืองอราม ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

48 ทะเลเปี่ยมรัก โอทะเลคลายครวญคร่ํา เมื่อเดือนต่ํา อ฿อด คีรีบูน √

49 สมัพันธแรักของนักเพลง ขอฝากหัวใจมั่นหมายสมัครจากสมัพันธแรัก ขับรองหมู √

50 ขวัญใจนักเรียน ขวัญใจนักเรียนตองเพียรศึกษา ขับรองหมู √

มนต์เพลง ครูพยงค์ มุกดา
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259025 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/02/2559 1 เลาสูกันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

3 รักนิรันดรแ ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

4 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

5 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

6 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

7 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

8 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

9 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

10 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

11 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

12 เชาวันอาทติยแ ถึงแลวเชาที่สขุใจ บาราคูดัส √

13 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

14 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

15 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

16 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

17 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

18 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร √

19 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

20 ดิ้นกันมั้ยลุง ฉันมันวัยชราหกสบิหาเขา เพชร โอสถานุเคราะหแ √

21 ฟีล-ลา-เฟูยย เชาน้ันฉันมาข้ึนรถ บาราคูดัส √

22 วันน้ัน..วันน้ี..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝุฝัน บิลลี่ โอแกน √

23 บังอรเอาแตนอน ขาวปลา ไมกิน ไมเดือนรอน เหตุใดเธอจึง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

24 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

25 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

26 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

27 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันน้ีตอง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

28 ไมเป็นไรเลย ไมเป็นไรบอกเลย นูโว √

29 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

30 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักในรอตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทนแ √

31 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

32 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทรแ สจัจกุล √

33 ไมตลก สิง่ที่ไดเห็นกันมาอยูทกุวัน อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

34 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

35 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

36 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ BLACKHEAD √

37 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

38 ดูโงโง เหตุการณแมันผานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

39 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

40 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

41 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

42 เดิมพันชวิีต กอนน้ันไมเคยเขาใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

43 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

44 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

45 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

46 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

47 ฝนตกที่หนาตาง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

48 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

49 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน คนหาวาชวิีตคืออะไร ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

50 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259023 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/02/2559 1 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

2 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

3 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทยั √

4 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

5 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

6 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

7 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปิดใน อินเทอรแเน็ต เฟซบุ฿ก มาดู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

8 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 คนโสดประจําคอนเสริแต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

10 รักขามคลอง บานนองอยูฝ่ังขโนน บานพี่อยูฝ่ัง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

11 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

12 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

13 ชดัแลวคอยชดิ ชดิ ชดิ ชดิ ชดิ ชดิ อยากจะคิด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

14 แตวา..เมื่อไหรละ หนังสกัเรื่องก็ไมเคยไดดู เห็นพูออยู ตั๊กแตน ชลดา √

15 รองูเขาฝัน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝัน หญิงลี ศรีจุมพล √

16 โสดแลวเฮย กาญจนา มาศิริ X

17 พี่ไมมีแฟน โอแมคุณคนงามพี่ขอถามคนงาม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

Greatest Memories : Male Artists
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18 เธอจะอดข้ึนสวรรคแ (แต)เธอจะอดข้ึนสวรรคแ ถาทําให บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

19 ขอแคมีเธอใหรัก ผูหญิงจนๆ คนไมมีใคร มีลมหายใจ ตั๊กแตน ชลดา √

20 อยากหายใจขางๆเธอ น่ีหมากหอยคัน หรือมันคนสวยกันแน พี สะเดิด √

21 สวัสดีจ฿ะคุณเน้ือคู สวัสดีจ฿ะคุณเน้ือคู ฉันคิดถึงเธออยู เปาวลี พรพิมล √

22 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 แคแขกรับเชญิ งานแตงที่ใดเป็นไดแคแขกรับเชญิ ไมคแ ภิรมยแพร √

24 คนน้ันของใจ...เป็นอายไดบ อยากจะขอแรงใจ กลอมคนบานไกล ตาย อรทยั √

25 น่ังเฝูาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตเา ภูศิลป √

26 โปรดจีบฉันที หนิม คนึงพิมพแ X

27 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ตาย อรทยั √

29 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

30 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

31 ขอใหโสดทเีถอะ สีโ่มงเชาเขาตองมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

32 คนที่ใจฝันวาใช เมื่อไหรจะมา คบกับความเหงามาหลายปีดีดัก ตั๊กแตน ชลดา √

33 เราควรเป็นแฟนกันไดหรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสกึ พี สะเดิด √

34 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมสแ ชนิกฤช √

35 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

36 ลิมิเต็ด อิดิชัน่ หนิม คนึงพิมพแ X

37 เอิ๊งเอย (ล.ลิเก฿ลิเก) พูดจาก็เหมือนลิเก (โอ฿ เย) เปาวลี พรพิมล √

38 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทกุวัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

39 เอ เอ฿ เอ เอ฿ เอ เอ฿ เจาอยาโยเย แจ฿ค ธนพล √

40 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

41 โสดออกสือ่ หมูแหมม เมสนีิ X

42 โสดไมหาย ลูกชบุ มาสเตอรแคียแ X

43 เชือ่วามี(แตยังหาบเจอ) เชือ่..นะวามีแตยังบเจอ มั่นใจวามี ตาย อรทยั √

44 พรุงน้ีคอยตอบ เธอบอกวาเธอชอบฉัน เราเขากันมาก เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

45 อยากเห็นหนาเธอทกุวัน พรุงน้ีชวิีตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

47 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให ไมคแ ภิรมยแพร √

48 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

49 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตเา ภูศิลป √

50 นารักก็มารักสกัที เจ฿อะ กี่ท ีก็บอกนารัก แตไมยัก ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259027 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/02/2559 1 คิดฮอดจังเลย คืนหน่ึงดวงจันทรแตระการแสงจา ตาย อรทยั X

2 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทกุวันอายอยูทางน้ันคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษแ √

4 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

5 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

6 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

7 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

8 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 เป็นหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทยั √

10 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝันเห็น มนตแแคน แกนคูน √

11 คึดฮอดนองสาว สงใจคึดฮอด มาถึงนองสาว หยอดเหรียญ ศิริพร อําไพพงษแ √

12 คึดฮอดสาวผาปุา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สนิชยั √

13 มองจันทรแวันคึดฮอด มองจันทรแบนฟูาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

14 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 คนในความคิดฮอด จดชือ่คนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทยั √

16 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแแคน แกนคูน √

17 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

18 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

19 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สนิชยั √

21 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

22 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 ดวยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทยั √

24 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

25 ขอความในมือถือ กดอานขอความในมือถือ ดอกออ ทุงทอง √

26 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

27 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกที่ใจนึกเห็นหนา ยามเจอปัญหา ตาย อรทยั √

28 คอยนองที่หองเชา หองเชาของพี่มีตูเย็นแลวเด฿อคําแพง ศร สนิชยั √

29 ยังคอยที่หนองคาย หาดจอมมณี ยามน้ีนํ้าโขงเต็มฝ่ัง ศิริพร อําไพพงษแ √

30 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

31 โอ.เค.เน฿าะ โอ เค เน฿าะ จําได บ อายเคยบอกใจ ตาย อรทยั √

32 ติดชารแตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษแ √

34 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

35 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงน้ีถึงอายคนน้ัน สะพาน ตาย อรทยั √

36 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคแจากสายคนหัวใจเศรา ศร สนิชยั √

37 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

คิดฮอด...ตลอดเวลา
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 4/16



38 ริมฝ่ังหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

39 แจวบองในกลองคอมพแ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษแ √

40 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทยั √

42 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง มนตแแคน แกนคูน √

43 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเป็นคนฮักที่รูใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

44 ความฮัก คือสายลมเย็น โชยดอกไมนาหอม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

46 เรียนต่ําทําเพื่อเธอ เพราะอายเรียนต่ํางานทําตําแหนง ศร สนิชยั √

47 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทยั √

48 ยังคอยสูขวัญ สดุโคงทุงนา คือฟูาสหีมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสกึกับอายน่ีละ ที่เป็นแบบ ศิริพร อําไพพงษแ √

50 ฮูบ...วาคึดฮอด หละคึดนําสาวคนที่เคยไดเห็นหนา มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259030 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/02/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

2 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

3 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

4 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

5 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

6 เพลงรักของคนแพ มันคือความหมายของเสนขอบฟูา Big Ass √

7 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทกุวัน ไอฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

8 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

9 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

10 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหางกันแคไมนาน กะลา √

11 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

12 คนไมเอาถาน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

13 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

14 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

15 รมสเีทา ฉันเฝูาถามความสขุอยูที่ไหน KLEAR √

16 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

17 เทาที่มี เหมือนวาโชคชะตาชางไมเคยเขาขางกัน Big Ass √

18 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

19 อยางนอย (ภาพยนตรแปิดเทอมใหญฯ)มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

20 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสด)รูอยูแกใจ วาเราน้ันไมมีสทิธิ์ กะลา √

21 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

22 ไมเห็นฝุุน เป็นเพียงฝุุนที่ลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

23 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

24 ขานอยสมควรตาย โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปใหคน ทกุคน Big Ass √

25 รักไมได ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจ)ฉันก็รู วามีอะไรหลายอยาง ที่บอกวา กะลา √

26 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

27 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

28 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

29 ใชฉันหรือเปลา ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

30 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

31 ดีแตปาก ยิ่งไดยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู Big Ass √

32 หยุด..เพราะเธอ หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอ กะลา √

33 เหตุผลขอเดียว อยูกับใครตอใครมากมายทกุวัน แตก็ กะลา √

34 สงทายคนเกา ตอนรับคนใหม เอาอะไรมายื้อเธอก็ไมฟัง เอาอะไร Big Ass √

35 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหงความหลังระหวางเรา อ฿อฟ Big Ass √

36 อาบนํ้ารอน (OST.Hormones วัยวาวุน 2)โลกน้ีน้ันกวางแคไหน ชวิีตมีทางแยก Big Ass √

37 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเป็นไร ไมเป็นอะไร กะลา √

38 รอ ปิดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

39 แชรแ (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO;KLEAR √

40 คนหลงทาง ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณอีกท ีขอบคุณ Big Ass √

41 หัวใจ นํ้าตาเธอหลั่งริน เมื่อสญูสิน้หมดทกุสิง่ Big Ass √

42 หาย กลับมาที่หองเดิม เปิดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

43 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

44 เธอเป็นแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟูาก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

45 ผีเสือ้ที่หายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเป็นรอยพัน ที่ยัง KLEAR √

46 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

47 Brighter Day อาจยังไมลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR;Golf √

48 เลนของสงู (ละครแจเวใจรายฯ) รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

49 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีนํ้าตา หนุม กะลา √

50 แดนเนรมิต ฉันก็รูตัววาเธอไมคอยจะมั่นใจ แต Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559019 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

2 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

4 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

เพราะรักจึง...เจ็บ
TRACK ช่ือศิลปินช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ROCK VILLAGE
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 5/16



5 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

6 ในความรูสกึของเธอ ทําไมเธอไมเคยบอกใคร วาเราเป็น เปาวลี พรพิมล √

7 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

8 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

9 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

10 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

12 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

13 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

14 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

15 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษแ √

17 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

18 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

19 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

20 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

21 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

22 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทยั X

23 แด..คนที่อายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบจริงดอกสาว มนตแแคน แกนคูน √

24 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559018 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

2 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสยีใจ หมู MUZU √

3 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

4 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

5 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

6 ไมหมดรัก แตหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

7 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

8 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เปู Mild;มาเรียม B5 √

9 วันน้ันอยาลืมวันน้ี วันน้ีมันชางดีที่เธอรักฉัน เจ็บก็อยู พลพล √

10 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว เจสซี่ เมฆวัฒนา √

11 ไดพบเธอ Pchy X

12 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

13 คนที่เธอไมยอมรับ ก็เป็นคนที่เธอไมยอมรับ แตเป็นคนที่ เอกชยั เอื้อสงัคมเศรษฐแ √

14 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเป็นรอยเป็นพันที่เจอ ทําใหเธอ สงิโต นําโชค √

15 เสยีใจไมยอมเสยีเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสกัวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

16 เจ็บแตจบ ถาตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

17 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟูาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเราน้ัน กัน นภัทร √

18 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รูดีทกุทกุอยาง วาความจริงเป็น นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

19 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เคาทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

20 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

21 วันสขุ วันจันทรแ วันแหงการเริ่มตน เธอตอง ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

22 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนที่ เปู Mild;พิยะดา หาชยัภูมิ √

23 คนเหงาที่ไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝันดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ √

24 ไมบอกรัก..แตรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูทกุๆวัน จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

25 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นตแกับมิว)หลายครั้งที่ใจตองเจ็บเจอคําไมจริง เบน ชลาทศิ √

26 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อนุชติ สพันธุแพงษแ (โอ);บอม KPN √

27 ความรักไมผิด (Club Friday The Series 6)ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259028 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสน่ัิงรอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 ความเหงาที่ตองกาวผาน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศรามีเงารวมหอง ตาย อรทยั √

3 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

4 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

5 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

7 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทนุ นํ้าตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

8 คืนน้ีเหงาเทากันไหม ฟูาเบื้องบนคืนน้ีไมมีจันทรแ แตบนน้ัน โกไข;นายสน √

9 คิดถึงกันจริงหรือเปลา อยามาพูดเลยวาคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

10 ไมอยากใหความเหงามาแทนที่เธอ ทองฟูาดูสวยนอยกวาเมื่อวาน อะไรที่ทํา เปาวลี พรพิมล √

11 กลัวเหงาไมเทากัน คิดถึงกันบางหรือเปลา ระหวางที่เรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

12 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบาน ทางเดินเหงาๆของสาวหัวใจไกลบาน ตาย อรทยั √

13 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

15 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

16 เหงาบางไหมเมื่อไกลกัน เมฆเปลี่ยนรูปไปทกุนาท ีฟูาเปลี่ยนสี จั๊กจั่น วันวิสา √

17 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปุานน้ี รัชนก ศรีโลพันธุแ √

18 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

19 รอวันเธอเหงา เจอะเธอในวันน้ันใตคําบงการของคําวา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

20 อยากมีเสือ้กันเหงา ตองหลบสายตาลมหนาว ผูสาวพลัดถ่ิน ตาย อรทยั √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

อยากบอกว่า...เหงา

Your Songs Your Club Friday
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21 ชวยมาสบตากันบอยๆ รูไหม รูไหม เธอทําใหใครคิดถึง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 ชวยพูดคําที่ฉันอยากไดยิน คําที่ฉันหวังทกุวันวาเธอจะพูดมา เปาวลี พรพิมล √

23 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

24 เบอรแโทรคนเหงา เธอไดยินบางไหม เสยีงหัวใจของใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

25 คนของวันพรุงน้ี เงา..ที่เดินเคียงขางกับเราวันน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

26 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

27 แคถามก็รูสกึดี นานแลวบเห็นการเทคแครแที่แปลวาหวง ตาย อรทยั √

28 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเป็นเพราะวานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √

30 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

31 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

32 พรุงน้ีจะไดยินคําวารักอีกไหม ฉันไมแนใจวาอะไรที่ทําใหคิด เปาวลี พรพิมล √

33 ขอใครใหคิดถึง ถูกความเหงาแนะนําเสมอ ใหถามเธอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

34 อยากมาน่ังคุยกันหนอยไหม กอนดวงอาทติยแจะลา กอนฟูาจะเติม รัชนก ศรีโลพันธุแ √

35 ขอมากไปหรือเปลา ระหวางทางฝัน ที่วาดเอาไว ตองการ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

36 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายปี ตาย อรทยั X

37 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

38 แสงเดือนถามขาวแสงดาวนําทาง ฝากแสงเดือนถามขาว ฝากแสงดาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 มีคนเหงารออยูเบอรแน้ี กุหลาบบนโต฿ะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

40 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสกึบางไหม วาเราสองคนน้ัน แชม แชมรัมยแ √

41 ชวยไลเหงาไปที งานเขาตีสี ่ตื่นทําหนาที่คิดถึง วันๆ จั๊กจั่น วันวิสา √

42 คนเหงาที่แอบงอน คนอยูบนฟูา คงสัง่มาใหเราเดินเดี่ยว รัชนก ศรีโลพันธุแ √

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

44 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟูา ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

46 จุดนัดหมายของใจที่ไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

47 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝัน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

49 อยูที่ไหนก็เหงาได จากตรงน้ีที่เคยเห็นวามีเธออยูทกุวัน เสถียร ทํามือ √

50 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259039 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซแ..หามปุวยฯ)ปลอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไวขางทาง วิโอเลต วอเทยีรแ;อภิวัชรแ เอื้อถาวรสขุ X

2 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

3 เดียวดายและแสงดาว สงิโต นําโชค;แปูงโกะ X

4 ทะเลสดีํา(Cover Version) ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง กันตแ;แพรวา X

5 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

6 จูบ (ล.หน่ึงในทรวง) เจมสแ จิรายุ;ญาญา อุรัสยา เสปอรแปันดแ X

7 เธอคือทกุอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

8 ขอฉันขอ Mahafather;เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) X

9 รองนํ้าตา GREASY CAFE' X

10 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ที่ในวันน้ีเธอยังไมแนใจ วาฉันคนน้ี เปฺกซแ ZEAL;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

11 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.หงสแสะบัถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

12 รักใหพอดี (ละครบัลลังกแเมฆ) ไมแปลกถาเธอจะเริ่มทอ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

13 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เปู Mild;มาเรียม B5 √

14 ใชใชไหม (ซีรี่สแ Devil Lover เผลอใจฯ)สะกดตัวเองเทาไร ไมอาจจะหยุดความคิด พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลแฟ);ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท)√

15 รักที่ตามหา แม็กซแ เจนมานะ;ตุ฿กตา จมาพร แสงทอง X

16 ไมมีสิง่ไหน ใจที่มีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักที่ ใหม เจริญปุระ;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

17 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

18 กะทนัหัน แปลกแตจริง สิง่น้ีไมนาจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ√

19 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อ฿ะอันน้ี ลุลา;Yong Armchair √

20 รักลอยลม ฟูายามเย็นยังมีนกบิน และฉันไดยินเสยีง Crescendo;ลุลา √

21 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รักเป็นความตองการจากฟูาหรือความตองการ เจมสแ จิรายุ;เตย จรินทรแพร จุนเกียรติ √

22 Double love อยูกับรักขางเดียว จนเปลี่ยวหัวใจ ไอซแ ศรัณย;ูนํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

23 ทําไมตองรักเธอ ญ.บอกดาวในทกุค่ําคืน วาขอใหตื่น คริส หอวัง;กุ฿ยอุเย Buddha Bless √

24 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรอ)ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา;เตเอ ฉันทวิชชแ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

25 Cross Love (JP VERSION)ล.รอยฝันตะวันเดือi-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de ขลุย วชริะกฤช พุกพบสขุ;ลุลา √

26 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู√

27 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

28 ไกลแคไหน คือ ใกล (ภ.TIMELINE จดหมาย..)พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน เจมสแ จิรายุ;เตย จรินทรแพร จุนเกียรติ √

29 เขาใจฉันไหม ญ.อีกครั้ง ที่ดูเหมือนเธอไมแครแ สิง่ DA endorphine;ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) √

30 อยากมีชวิีตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

31 ชายคนหน่ึง (Acoustic) เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL;แพทริเซีย √

32 ไดยินไหมพระจันทรแ ฉันหลงทางกับกาลเวลา คนหาใคร ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน);ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

33 เวลาของเรา (ละครสองผูยิ่งใหญ) เธอรูไหมวาในชวิีตฉันไมเคยฝันอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ฿ค √

34 กลัวความหางไกล เคยรูสกึไหม แอบกลัวความหางไกล โดม THE STAR 8;แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

35 ไมบอกก็รูวารัก จิ๊บ ปิยธิดา;ตน ธนษิต X

36 เพื่อเธอ (ล.ปาฏิหาริยแรักขามขอบฟูา) บี้ KPN & กวาง อริศา X

37 สกัวันที่ฉันมีเธอ TONE & JENNIE X

38 พรุงน้ี...ไมสาย (ละครรักปาฏิหาริยแ) เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน Jetset'er;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

39 รักที่ไมมีวันเป็นจริง(ล.กลกิโมโน) ถาไมใชเธอ คงไมพบความสขุ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);อารยา เอ ฮารแเกต √

40 คําวารักของเราตางกัน คงเป็นเพราะฉันฝันถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √
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41 ทฤษฎี ใครวาอกหัก ดีกวารักไมเป็น ใครวา ไอซแ ศรัณย;ูศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

42 ระหวางทาง อาจจะเหมือนเป็นเกมระหวางเรา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 แตกตางก็รักกัน แมวาเราตาง แตกตางกัน แมวาบางอยาง ปราโมทยแ ปาทาน;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

44 แปลคําวารักเป็นคําวาเรา ฉันไมควรคิดถึงเธอ แตความคิดถึง กิ่ง เหมือนแพร;เต็งหน่ึง √

45 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

46 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

47 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

48 รักกันนะ รักกันๆๆนะ...รักกันๆๆนะ...เรารักกันนะ ไอซแ ศรัณย;ูเปาวลี พรพิมล √

49 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

50 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 มหัศจรรยแแหงรัก เมื่อใดหัวใจ กระวนกระวายสบัสน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว X

2 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอยาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);25 Hours √

3 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

4 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

5 เธอคือลมหายใจ ชวิน จิตรสมบูรณแ(จั๊ก) X

6 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลาน้ันไดหรือเปลา กัน นภัทร √

7 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเป็นดั่งเพลง เธอก็คงเป็นเพลง แกงสม THE STAR √

8 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี ลุลา √

9 นอย วัชราวลี X

10 อัศจรรยแของหัวใจ สิง่ที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

11 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

12 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แมวาบทสดุทาย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

13 เธอเดินเขามา(Extended Version)ภ.รุนพี่เธอเดินเขามาในวันที่ฉันไมมีใคร พลอยชมพู √

14 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

15 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบอยๆ ในคนเป็น AB NORMAL √

16 อาย สงิโต นําโชค X

17 สะดุด วิโอเลต วอเทยีรแ X

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

19 เพลงน้ี เพลงรัก (For You) ANT Peerapong X

20 คูกัน Scrubb X

21 สกัวันที่ฉันมีเธอ TONE & JENNIE X

22 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ น่ังคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

23 คนที่ใช (The 1) จากวันน้ันที่เราไดพบกัน จนวันน้ี Jetset'er √

24 ดินแดนแหงความรัก CRESCENDO (คายนอก) X

25 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

26 จากน้ีไปจนนิรันดรแ แคไดมองตาเธอในวันน้ัน จากที่เรา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259040 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

2 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

3 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

4 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

5 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

6 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

7 รูทั้งรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

8 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

9 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

10 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

11 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

12 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

13 แคลอเลน เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

14 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

15 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

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

17 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

18 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

19 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตเหมือนทกุอยางจะ S.D.F √

20 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง) √

21 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

22 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

23 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

24 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

25 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกท ีสบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

26 หรือมันไมมีอยูจริง สงกรานตแ รังสรรคแ X

27 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

28 หนาราย ราย ชวิีตไมเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

29 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.หงสแสะบัถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

30 คําตอบสดุทาย AIRBORNE X

31 คนตายที่หายใจ แด็กซแ Rock Rider X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

ROCK HURT SONGS

Miracle of Love
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32 เพิ่งรูหัวใจตัวเอง(ล.รอยเลหแเสนหแรา ฉัน..เหมือนคนไมมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

33 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

34 มองแตไมเห็น ฟังแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

35 ความพยายาม เหน่ือยลาเต็มท ีไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

36 ซ้ําซอน หัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจางกับกลาย COCKTAIL X

37 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

38 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

39 Heartless ไรหัวใจเธอไมเคยรับรู เธอไมยอมเขาใจ COCKTAIL √

40 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเป็น ไมสนใจ ZEAL √

41 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

42 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

43 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั SILLY FOOLS (วงใหม) √

44 นาททีี่ไมมีฉัน เลนเกมสแหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเป็น ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

45 วันที่ไมมีจริง และแลวขอบฟูาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

46 ไมรูจะอธิบายยังไง ฉันไมรูเธอไดยินฉันไหม...แตละคําที่ POTATO √

47 เธอทําใหฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

48 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

49 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีนํ้าตา หนุม กะลา √

50 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259031 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

2 อยาบอกวารัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

3 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

4 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

5 เพียงรัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว ลุลา √

6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

8 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

9 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

10 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;feat.เบน ชลาทศิ √

11 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

12 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซแ..หามปุวยฯ)ปลอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไวขางทาง วิโอเลต วอเทยีรแ;อภิวัชรแ เอื้อถาวรสขุ X

13 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

14 อยูตอเลยไดไหม สงิโต นําโชค X

15 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);ปราโมทยแ ปาทาน;เจนิส √

16 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรอ)ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา;เตเอ ฉันทวิชชแ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

17 เลนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

19 เที่ยงคืนสบิหานาที 25 Hours X

20 Will you marry me ? ช.ยินดีที่รูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปั๊บ Potato;ลุลา √

21 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

22 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

23 คนขางๆ 25 Hours X

24 รักปาฏิหาริยแ (ละครรักปาฏิหาริยแ) ในวันที่ทองฟูาสหีมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

25 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชดิเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

26 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 ของตาย ฉันจําเป็นตองเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

28 ฟูาสงฉันมา เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

29 แคเพียงไดรู อยูตรงน้ี ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงน้ัน ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษแ √

30 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

31 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

32 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตวา ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

33 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

34 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝันไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

35 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชวิีตเธอเป็นเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

36 รอแลวไดอะไร มันคงตองถึงเวลา ที่เธอตองพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

37 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

38 แชรแ (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

39 ทําไดเพียง นานกวาจะทําใจ กวาจะเรียนรูมันอยางไร 25 Hours X

40 อารมณแสเีทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

41 คนเจานํ้าตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

42 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศแ กฤดากร ณ อยุธยา √

43 ชู ปี ดู วับ มีอะไรก็ใหเธอ...ไปกับใครสกัครั้ง POTATO √

44 เธอคือของขวัญ สงิโต นําโชค X

45 เน้ือคู คนที่เป็นเน้ือคู น้ันจะดูไดไง จะตอง ลุลา √

46 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

47 ปากดี (Refresh) จากวันน้ี...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

48 ที่เดิม (Refresh) เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

49 วิธีใช สงิโต นําโชค;แสตมป X

50 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
นั่งเล่น SPECIAL
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259029 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/02/2559 1 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

2 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

4 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

5 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

6 ถาเธอจะไป(ล.2รัก2วิญญาณ) ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

7 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

8 อยากเป็นคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSup'Tarในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ อริยแกันตา มหาพฤกษแพงศแ √

9 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

10 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

11 เงียบ อยากจะถามตรงๆ วันน้ีใจของเธอยังมีฉันไหม นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

12 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธแ √

13 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน Soul After Six √

14 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟัง ความจริงที่เธอ ฮัท THE STAR 8 √

15 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

16 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสยีใจ หมู MUZU √

17 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

18 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สแนํ้าตากามเทพ)แววตา เธอบอกไมเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

19 ฉันไมแครแ เป็นคน ที่รักกัน อยากมีวันที่สวยงาม Calories Blah Blah √

20 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีตองมา พริมาภา กรโรจนชวิน (นก KPN) √

21 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง KLEAR √

22 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ที่ในวันน้ีเธอยังไมแนใจ วาฉันคนน้ี เปฺกซแ ZEAL;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

23 กอนจะรักไปกวาน้ี(ล.เลหแรต)ี คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

24 Sense รูทั้งรูวาเธอกับฉัน เรายังคงรักกัน Jetset'er √

25 ขอไปคนเดียว ขอโทษท ีวันน้ีไมไดเจอหนากัน ปาลแมมี่ √

26 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

27 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

28 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

29 รูและเขาใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู Crescendo √

30 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

31 รักใหพอดี (ละครบัลลังกแเมฆ) ไมแปลกถาเธอจะเริ่มทอ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

32 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป นนทยิา จิวบางปุา √

33 ฉันไมใชหรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรข้ึน เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

34 ประตู ก็รูวาเธอคงเจ็บกับความรัก วันน้ีเธอคง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

35 ฉันรู ฉันรู อาจไมมีคําสญัญา อาจไมมี ศุภกิจ กัลยาณกุล √

36 หน่ึงคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

37 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ เตชนิทแ ชยุติ √

38 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

39 รักไมมีเง่ือนไข ความในใจที่ฉันและเธอปิดไว ไมกลาแสดง ณัฐ ศักดาทร;วันธงชยั อินทรวัตร √

40 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความเดียวดาย วงศแวิช วรรณศรียพงษแ √

41 ของที่เธอไมรัก ของที่เธอไมไดรัก สกัพักเธอคงจะ สริิรัตนแ คําหงศแษา √

42 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

43 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

44 ความรักในอากาศ THERE'S NO LOVE IN THE AIR นนทยิา จิวบางปุา;มาเรียม B5;กอย ชดิชนก มัญชรุัตนแ√

45 นิทาน เชาน้ีแยมาก จะพักสกัวัน กับเรื่อง ปาลแมมี่ √

46 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

47 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

48 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

49 ชวัูบ ชบูีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย สพุล พัวศิริรักษแ (เบล);หน่ึง ETC √

50 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559021 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/02/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

2 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

3 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

4 แคฝันไดไหม สงกรานตแ รังสรรคแ X

5 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

6 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

7 รักของเธอจริงไหม ฟลุ฿ค 60 Miles X

8 ซ้ําซอน หัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจางกับกลาย COCKTAIL X

9 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

10 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

11 ตายกอน เราจะขามผานคืนวันที่เลวรายไปดวยกัน โทน่ี ผี √

12 เสยีสละ จบแลวไมมีรักของเราอีกแลว The Yers √

13 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

14 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

15 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

16 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

17 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

18 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ROCK ALERT 4

7 in Rock : 7 Thai Rock
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19 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

20 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชวิีตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

21 เสยีงของหัวใจ ทบทวนทกุอยางที่ผานมา ทบทวนบางสิง่ ศรัญ แอนน่ิง √

22 คูกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

23 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

24 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559016 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/02/2559 1 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

3 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

4 หมอนใบเกา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

5 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

7 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

8 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

10 อายดีบพอ หรือนองพอบเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณแ ปากไฟ √

11 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทาย มนตแแคน แกนคูน √

12 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

13 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

14 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

15 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

17 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟังไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

18 โสดแลวเฮย กาญจนา มาศิริ X

19 แกบน หนิม คนึงพิมพแ X

20 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

21 เจาชายทายซอย ลงรถเมลแเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปิน √

22 ขอใชคําน้ีกับเธอ เธอรูไหม นอกจากลมหายใจ สิง่ที่ฉัน พี สะเดิด √

23 ฝากใจไวฝ่ังลาว ธันวา ราศีธนู X

24 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟูา กมหนามองดิน ไมคแ ภิรมยแพร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/02/2559 1 คนอกหักพักบานน้ี อยากปักปูายแขวนข้ึนแผนเทาฝา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

2 เขตปลอดคนลวง มีปูายปักไวตรงรั้วหนาบาน คัฑลียา มารศรี X

3 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

4 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

5 สัง่นาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

6 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแ สนุารี ราชสมีา X

7 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเป็นความ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

8 คนเริ่มมีความรัก มันทรมาน ในหัวเอเย หัวใจ คัฑลียา มารศรี X

9 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

10 อยากมีใครใหคิดถึง น่ังมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทรแ สวุรรณี √

11 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

12 เรารอเขาลืม สนุารี ราชสมีา X

13 สามสบิยังแจเว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

14 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

15 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

16 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทรแ สวุรรณี √

17 หองนอนคนจน หองนอนของคนจนๆ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

18 ยอมจนขางเธอ คัฑลียา มารศรี X

19 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณียแ มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

20 ผิดซองเพราะลองใจ ตองขอโทษททีี่จดหมายน้ีทําใหพี่ซึม ดวงจันทรแ สวุรรณี √

21 ทําบุญรวมชาติ ชาติกอนเราเพียง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

22 รอยแผลเป็น บาดแผลคราวน้ีรูดีวาหนัก คัฑลียา มารศรี X

23 อยาฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

24 คิดถึงรูไหม คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรูหมาย ดวงจันทรแ สวุรรณี √

25 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกปี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

26 ชายในอุดมคติ โปรดอยาเอาเงิน มาเป็นสะพาน ฝน ธนสนุทร X

27 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สวุรรณภูมิ √

28 สสุานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

29 กลัว มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

30 นํ้าตาโนราหแ จดหมายสฟีูา จาหนาถึงโนราหแเพ็ญ ดวงจันทรแ สวุรรณี √

31 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกลค่ําย่ําสนธยา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

32 จําเสีย่งเลี้ยงพอ สนุารี ราชสมีา X

33 ยอม สองคําเทาน้ันที่ทําฉันเหมือนดังคนบา เอกราช สวุรรณภูมิ √

34 ใหกําลังใจตัวเอง คัฑลียา มารศรี X

35 พี่มีแตให พี่คนน้ีน้ันมีแตให จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

36 คนดีคนเดิม โทรมาทกุวันแตคุยกันสัน้ลง สัน้ลง ดวงจันทรแ สวุรรณี √

37 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรแเซ็นตแแตเป็นไดแคความฝัน เอกราช สวุรรณภูมิ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เสน่ห์ลูกทุ่ง

ลูกทุ่งฮิตทั่วไทย
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38 รักก็ช้ําเลิกก็ช้ํา รักก็ช้ําเลิกก็ช้ํากรรมของเรา สนุารี ราชสมีา X

39 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

40 หองเชาหองช้ํา เก็บ...เสือ้ผา นํ้าตารินไหล ดวงจันทรแ สวุรรณี √

41 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สวุรรณภูมิ √

42 ตาตอตา ฟันตอฟัน ตาตอตา ฟันตอฟัน สูกัน คัฑลียา มารศรี X

43 คนนอกสายตา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

44 รองูเขาฝัน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝัน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

45 ชวนนองแตงงาน ทําไมนองไมแตงงาน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

46 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา สนุารี ราชสมีา √

47 ยังรักสาวปากนํ้าโพ เอกราช สวุรรณภูมิ X

48 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา คัฑลียา มารศรี √

49 แฟนเอเยแฟนเรา แฟนเอเย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

50 แฟนฉันตองไมหลอ แฟนฉันไมตองหลอ สนุารี ราชสมีา X

เผยแพร่/

BEST ROCK COLLECTION ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259037 1 ยืนยัน ตั้งแตวันน้ัน ที่เธอไดเจอฉัน BLACKHEAD X

วันที่วาง 18/02/2559 2 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทกุอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

3 เหตุใดถึงรักเธอ BLACKHEAD X

4 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

5 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

6 ความทรงจํา หากไมไดพบ ไมเคยมีเธออยู BLACKHEAD X

7 สวยจริง BLACKHEAD X

8 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

9 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสกัคํา BLACKHEAD X

10 HAPPY BIRTHDAY คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย BLACKHEAD √

11 ไมตอบไดไหม อาจมีบางคําที่เธอน้ันตองการ อยากให BLACKHEAD √

12 อยางนอย BLACKHEAD X

13 สญัญา สายตาที่ฉันมองเธอ เมื่อเธอมองฉัน BLACKHEAD X

14 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ BLACKHEAD √

15 ไมจําเป็นตองดีที่สดุ เธอไมตองกังวล ไมแปลกอะไร BLACKHEAD √

16 เพียงเธอ จบลงแลวฉันและเธอ ดวยเหตุการณแ BLACKHEAD X

17 ขอรอง จะกี่ครั้ง ที่ฉันตองพลั้งไป BLACKHEAD X

18 ใจราย จากวันที่ไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

19 สัง่ใจใหเกลียด (ละครรักเธอยอดรัก) สัง่ใจไววาตองเกลียด คนใจราย ปู BLACKHEAD √

20 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

21 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร อานนทแ สายแสงจันทรแ √

22 วาจะไมรัก BLACKHEAD X

23 วายราย BLACKHEAD X

24 ไมเป็นไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

25 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

26 บาดเล็กเจ็บลึก ก็เป็นเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชวิีต BLACKHEAD √

27 เธอไดยินไหม ทกุทกุครั้งที่วาเธอรักฉัน อาจดูเหมือน BLACKHEAD √

28 เธอจะอยูกับฉันไหม จะกี่ครั้งที่เธอเสยีใจ ที่ฉันทําผิดพลาด BLACKHEAD √

29 โชคชะตา ลืมทกุอยาง เพียงนัยนแตาแสนงามของเธอ BLACKHEAD √

30 เธอน่ันแหละ (ตอแหล) BLACKHEAD X

31 เหลาจเา (Medley) 2000 ในโลกน้ีไมมีหัวใจใครแนนอน BLACKHEAD X

32 มารักกับพี่ เวลาที่นองเดินผาน มันชางเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

33 รักเธอกับฟักทอง อีกแลว มาถามวารักเธอไหม BLACKHEAD √

34 คุณจําเนียน ลืมกันงายดาย วาเราคือคนสําคัญ ปู BLACKHEAD √

35 ดวยรักและหวังดี เธอคงยังไมเขาใจ ที่ฉันคอยขัดใจ BLACKHEAD √

36 ภวังคแ เหมือนวนอยูที่เดิมๆ ลวงเลยไปนานเทาไร BLACKHEAD √

37 คนเคียงขาง โปรดมองฉันท ีเหมือนเธอมีอะไรบางอยาง BLACKHEAD √

38 มีความสขุหรือเปลา หากวันนึงที่ตัวเธอตองเหน่ือยลา BLACKHEAD √

39 หมดชวิีตที่ฉันมี ฉันเองไมเคยคิด วาเป็นเพราะใครลิขิต BLACKHEAD √

40 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแครแ ปู BLACKHEAD √

41 ถาม? หากสายลมพัด กระแสลมรักจากเธอ BLACKHEAD √

42 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อานนทแ สายแสงจันทรแ;อภิสทิธิ์ พงศแชยัสริิกุล √

43 อยาเสยีนํ้าตา คงเป็นวันที่เธอเงียบเหงาปวดใจ BLACKHEAD √

44 หมดใจ วันน้ัน จากวันน้ีฉันไดพบกับเธอ BLACKHEAD √

45 ตัดใจ ตัดเธอ เป็นเพราะเธอ ที่ฉันรักหมดใจ แตเธอ BLACKHEAD √

46 คุมมั้ย พอแลวหยุดทําฉันเสยีทฉีันทนเจ็บ BLACKHEAD √

47 เหนือฟูายังมีฟูา คุณหนะมาจากไหน ใครก็คิดวาแน BLACKHEAD √

48 กระบี่อยูที่ใจ ไดมองเห็นคนมากมาย ใชอะไรตอง BLACKHEAD √

49 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชกัพา ปู BLACKHEAD √

50 NO GEN BLACKHEAD;TATTOO COLOUR X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259038 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/02/2559 1 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

2 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

3 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

4 เปลี่ยนเป็นรัก นนทแ ธนนทแ X

ช่ือศิลปิน

BLACKHEAD:
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK
HIT 3 STAGES

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

หน้า 12/16



5 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

6 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

7 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

8 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

10 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

11 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

12 แคของเลียนแบบ คชา นนทนันทแ X

13 การเดินทาง(Backpack) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

14 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

15 แคไดรัก แม็กซแ เจนมานะ X

16 รูยัง ตน ธนษิต X

17 คนเจาชู เห็นเธอตั้งแตเดินเขามา เธอก็คอย เกรซ The Star 11 √

18 คิดถึงดังดัง หวงจริงๆนะ ฉันขอใหเธอดูแลตัวเอง ณัฐ ศักดาทร X

19 สิง่เล็กๆที่เรียกวารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคบังเอิญ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

20 เพิ่งรูหัวใจตัวเอง(ล.รอยเลหแเสนหแรา ฉัน..เหมือนคนไมมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

21 กอนจะรักไปกวาน้ี(ล.เลหแรต)ี คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

22 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

23 นาททีี่ไมมีฉัน เลนเกมสแหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเป็น ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

24 ปลอยมือ (Leave) ฟารแม ปณิธาน X

25 เหตุผลของคนไมดี โอปอ ประพุทธแ X

26 เพลงใบไม หนุม สมศักดิ์ X

27 จริงจังสกัครั้ง (NO STATUS) พูดวาไมรักกัน ใหฉันสกัครั้ง ยังดีกวา กิ่ง เหมือนแพร √

28 คนรักหรือแครูจัก จิมมี่ สรุชยั X

29 โลกเสมือจริง บอย พิษณุ X

30 เจ็บทกุเชา ซานิ นิภาภรณแ ฐิติธนการ X

31 ตายชาชา เกง ธชย X

32 ทนไมพอ รอไมไหว พัดชา เอนกอายุวัฒนแ X

33 อยาทําใหรัก เตเา เศรษฐพงศแ X

34 อยากใหรู...(คิดถึงเธอขนาดไหน) กอดตัวเองในคืนที่ลมหนาวมา เพิ่งจะรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

35 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

36 เงียบ อยากจะถามตรงๆ วันน้ีใจของเธอยังมีฉันไหม นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

37 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกท ีสบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

38 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

39 คําอธิษฐานดวยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทกุวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

40 เก็บไวในหัวใจ (ละครอยากหยุดตะวันฯ)ดวงตะวันที่เคยไดสองแสงสวยงาม แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

41 รักที่ตามหา แม็กซแ เจนมานะ;ตุ฿กตา จมาพร แสงทอง X

42 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสนแดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

43 จินตนาการ ลองจินตนาการทําใหฉันน้ันหายไป ไมได ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง √

44 จะรักใหรีบจอง จะนองกิ๊กก็นารัก จะนองตั๊กก็ถูกใจ ตั้ม วราวุธ √

45 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร กอลแฟ กิตติภพ ราชกรม √

46 Very สบาย หนุม สมศักดิ์ X

47 อัศจรรยแของหัวใจ สิง่ที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

48 คิดถึง...ซึ้งปุะ คลื่นความรักมันรบกวน ก็เลยตองมาหา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

49 จับ ยอม..ยอมกันซะ หามขัดขืนและยกมือ กั้ง THE STAR √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559020 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/02/2559 1 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

2 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

3 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

4 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

5 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

6 ปลอยมือ (Leave) ฟารแม ปณิธาน X

7 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

8 คําอธิษฐานดวยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทกุวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

9 เหตุผลของคนไมดี โอปอ ประพุทธแ X

10 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

11 อยากใหรู...(คิดถึงเธอขนาดไหน) กอดตัวเองในคืนที่ลมหนาวมา เพิ่งจะรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

12 คนรักหรือแครูจัก จิมมี่ สรุชยั X

13 นาททีี่ไมมีฉัน เลนเกมสแหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเป็น ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

14 เปลี่ยนเป็นรัก นนทแ ธนนทแ X

15 สิง่เล็กๆที่เรียกวารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคบังเอิญ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

16 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

17 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

18 การเดินทาง(Backpack) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

19 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

20 แคของเลียนแบบ คชา นนทนันทแ X

21 เพลงใบไม หนุม สมศักดิ์ X

22 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

23 ตายชาชา เกง ธชย X

24 เพิ่งรูหัวใจตัวเอง(ล.รอยเลหแเสนหแรา ฉัน..เหมือนคนไมมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
HIT 3 STAGES
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25 กอนจะรักไปกวาน้ี(ล.เลหแรต)ี คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

26 เจ็บทกุเชา ซานิ นิภาภรณแ ฐิติธนการ X

27 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสนแดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

28 แคไดรัก แม็กซแ เจนมานะ X

29 รูยัง ตน ธนษิต X

30 คิดถึง...ซึ้งปุะ คลื่นความรักมันรบกวน ก็เลยตองมาหา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259036 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/02/2559 1 ผักชโีรยหนา เขาวาใหดีงานเชา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

2 กระดี่ไดนํ้า เห็นใครเคยบน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

3 ชอบก็บอกชอบ ชอบก็บอกชอบ ไมชอบก็บอกไมชอบ เรวัต พุทธินันทนแ √

4 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

5 ฟักทอง รับรูมาเมื่อวานน้ี อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

6 กดปุุม กดปุุมไปทางซาย ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

7 เป็นอยางง้ีตั้งแตเกิดเลย ใครเป็นอยางเรา คงตองรูวา นูโว √

8 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

9 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักน้ี ใหม เจริญปุระ √

10 ยึกยัก ยึกยักเธอน่ันแหละที่ยึกยัก ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

11 ยินดีไมมีปัญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

12 ศิลปินเดี่ยว ชชูยัลูกนายชดิชยั ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

13 กําลังใจ มาซิพวกเรา หนุมสาวในรุนใหม เรวัต พุทธินันทนแ √

14 สายลอฟูา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟูา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

15 หมื่นฟาเรนไฮตแ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

16 คึกคักบอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว √

17 สมาคมวางงาน เรียนจบนานแลว ยังตก วง ตาวัน √

18 ปากคน (เย..เย) บอกตอๆ กันมา เรวัต พุทธินันทนแ √

19 คนไหนเกง คนน้ันดัง ใครที่อยากรักดนตรี สรุสหีแ อิทธิกุล √

20 สมนํ้าหนา..ซาสแ..นัก ทกุๆ ครั้งเวลามีใครมาเตือน ไมโคร √

21 พอฉันซาสแ (CHORUS) พอบรรเลงฉันรองเอง นรินทร ณ บางชาง √

22 ใกลกับไกล อยูใกลกันบางก็ดี จะได สรุสหีแ อิทธิกุล √

23 ก็มันเป็นอยางน้ัน ทําไมบางครั้งความหวัง บิลลี่ โอแกน √

24 เมืองใหญเมืองน้ี เมืองใหญเมืองน้ีเมืองดีของคนเมือง เรวัต พุทธินันทนแ √

25 ทองไมรูรอน แลวเธอตองการอะไร อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

26 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรที่ดี ใหม เจริญปุระ √

27 กระจกเงา คิดๆ แลวไมรูทําไม สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

28 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

29 ฟูายังมีฝน ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

30 ดอกไมพลาสติก เวลาดูดอกไมปลอมๆ เรวัต พุทธินันทนแ √

31 เชาวันอาทติยแ ถึงแลวเชาที่สขุใจ บาราคูดัส √

32 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

33 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

34 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง บิลลี่ โอแกน √

35 อาจเป็นเรา เคยคิดๆ ดู อยูเล็กๆ นรินทร ณ บางชาง √

36 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเป็นทกุขแ อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

37 ขอเป็นเพื่อนที่ดี บอกตามตรงฉันเองยังเสยีใจ บิลลี่ โอแกน √

38 ขอโทษที เหตุการณแในคราวน้ัน บาราคูดัส √

39 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

40 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

41 ฝังไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

42 ไดอยางเสยีอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

43 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย ใหม เจริญปุระ √

44 ที่เกาที่ฉันยืน ตอจากวันน้ี สิง่ที่เคยฝัน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

45 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

46 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

47 ใครสญัญิงสญัญา ไมเคยสญัญิงสญัญา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

48 บอกอยางง้ันอยางง้ีเลย ฉันมันคนออนไหว นูโว √

49 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน ไมโคร √

50 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259035 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/02/2559 1 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

2 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

3 ชวิีตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชวิีตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู พี สะเดิด √

4 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

5 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

6 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

7 ฉันเป็นแฟนเธอแลว เธอเป็นแฟนใคร นานแลวที่แถวน้ีไมมีดอกไม ฟูาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

8 อยากเป็นคนที่เธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกทิ้งใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

9 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทกุเชา เหมือนมีความเหงามาน่ังรอ ไมเมือง √

10 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

11 มากกวาฝูงหมา วง กางเกง X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพ่ือชีวิตฮิตติดหู
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12 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

13 อยาทําเรื่องงายใหเป็นเรื่องยาก เธอเป็นคนดูดี ใครๆก็มอง พี สะเดิด √

14 ไมกลาบอกเธอ วงจําเป็น X

15 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

16 โอ฿ย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานน้ี เสาทวีียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

17 แตงงานกับพี่ไดไหม กอนเมฆสเีทาหอบเอาไอนํ้าเดินทาง เสถียร ทํามือ √

18 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรูไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กลวย แสตมป;รัชนก ศรีโลพันธุแ √

19 คนน้ีผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมยแ √

20 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหมากกวเป็นเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมสแ ชนิกฤช √

21 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

22 ถาเหน่ือยก็พัก ถาไมรักก็พอ รถดั้ม X

23 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

24 ชอบของแปลก วง กางเกง X

25 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สกันิดเลยหรือ วาฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุแ √

26 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

27 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

28 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง เดวิด อินธี √

29 คิดถึงไมเต็มปาก รักไมเต็มใจ คิดถึงก็ไมเต็มปาก รักฟังดูไมเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

30 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

31 เก็บปากไวกินขาว กี่คนที่เธอ บอกรักดวยความมักงาย แสน (นากา) √

32 สมองหมา ปัญญาควาย ก็เลิกกันแลวคือคําที่เธอตอกย้ํามา กลวย แสตมป √

33 ตัวอะไร วง กางเกง X

34 หนาอยางฉันมันโงใชไหม น่ีนะเหรอ ที่เคยสญัญาจะหยุดที่ฉัน เจมสแ ชนิกฤช √

35 สญัญาทําไหร คิม คฑายุทธ X

36 ขนมลาคนลืม ลืมแลวไหมคนรูใจในกาลครั้งหน่ึง รัชนก ศรีโลพันธุแ √

37 จากโต฿ะขางดวยความหวังดี น่ันแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไวในผับ นายสน √

38 มาใหผมไหวซะดีดี ใครเจเง ใครใหญ ใครที่เป็นคนคุม พี สะเดิด √

39 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

40 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

41 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

42 โงเรื้อรัง รูแลววาเธอน้ันมีคนใหม แตฉันไมเคย กลวย แสตมป √

43 คบฉันไปพลางๆ วง กางเกง X

44 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทเีธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

45 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสอืเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

46 โดยสารมากับกําลังใจ ใตตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

47 กุงแชนํ้าตา กฎขอสบิสามของการมาน่ังฟังเพลง แชม แชมรัมยแ √

48 สายนํ้าไมไหลกลับ คืนก็เลยผาน วันก็เลยผาน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

49 คําวาจบลบทกุอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

50 ทกุชวิีตมีสทิธิ์ฝัน เรื่องขําอาจไมขํา กับชวิีตใครบางคน พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/02/2559 1 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

2 อยูตอไดหรือเปลา เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม ปาลแมมี่ √

3 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานที่ผานมา ปาลแมมี่ √

4 เขาลืม เขาลืมวันเกิด เขาลืมของฝาก ปาลแมมี่ √

5 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว ปาลแมมี่ √

6 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลแมมี่ √

7 พื้นที่สวนตัว ไมทกุขแ ไมรอน ไมนอนกลางวัน ปาลแมมี่ √

8 แสนสบาย ไปสะพานพุทธ คงตองเดินทั้งคืน ปาลแมมี่ √

9 ฟูาสงฉันมา เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี ปาลแมมี่ √

10 ฝันดีแคไมกี่คืน เพิ่งไมนาน ที่หองน้ีมีประกาย ปาลแมมี่ √

11 ทําเป็นไมทกั จากกันไปซะตั้งนาน จากกันไปซะตั้งไกล ปาลแมมี่ √

12 พูดไมเต็มปาก หยิบดอกไมข้ึนมาดม หยิบเอาการแด ปาลแมมี่ √

13 ทฤษฎี เก็บทฤษฎีเอาไวกอน ไมตองมีข้ันตอน ปาลแมมี่ √

14 ชวยมารับฉันที ชวยมารับฉันท ีมันไมมีเรี่ยวแรง ปาลแมมี่ √

15 เจตนา ตลอดเวลาที่ผานไป ไมมีวันใดที่ฉันลืม ปาลแมมี่ √

16 กระโดดข้ึนฟูา เวลาของคนออนแอ มีแคเพียงขามคืน ปาลแมมี่ √

17 พรุงน้ีอาจไมมีฉัน ฉันไมตองการอะไร เป็นอยางน้ีมันก็ดี ปาลแมมี่ √

18 ขอไปคนเดียว ขอโทษท ีวันน้ีไมไดเจอหนากัน ปาลแมมี่ √

19 นิทาน เชาน้ีแยมาก จะพักสกัวัน กับเรื่อง ปาลแมมี่ √

20 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว ปาลแมมี่ √

21 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลแมมี่ √

22 Ooh! เธอ เธออีกแลว ที่มารบมากวนหัวใจ ปาลแมมี่ √

23 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่ √

24 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลแมมี่ √

25 ไมมีคําจํากัดความ มันก็คงเป็นเหมือนอารมณแที่มองทะเล ปาลแมมี่ √

26 จากกันตรงน้ี ฉันก็คงไมขอใหเธอกอด เพราะรูดีวา ปาลแมมี่ √

27 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปิดตัวเอง ปาลแมมี่ √

28 ปลอย ปลอย ปลอยใหหัวใจ ลืมวันที่เศราใจ ปาลแมมี่ √

29 ไมมีใครโชครายตลอด ไมมีผูชนะตลอดกาล คงสกัวันที่จะ ปาลแมมี่ √

30 หน่ึงนาที หน่ึงนาทอียูตามลําพัง หน่ึงนาทไีมฟัง ปาลแมมี่ √

31 Rock Star Syndrome โอ Rock Star เดินไปทางไหนตองนาสนใจ ปาลแมมี่ √
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32 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลแมมี่ √

33 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ √

34 SHY BOY เหมือนทกุททีี่งงนิดหนอย เหมือนวาเรา ปาลแมมี่ √

35 CRUSH He remembers feeling something ปาลแมมี่ √

36 CRY CRY CRY มองฟูา เมฆครึ้มสหีมน รักที่รวงหลน ปาลแมมี่ √

37 ทุงสดีํา มานฝนที่โปรยมา เก็บออมเรื่องในตา ปาลแมมี่ √

38 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว ปาลแมมี่ √

39 BUTTERFLY (Ambient Version) ผีเสือ้ตัวหน่ึงไมสวยงามเทาไหร ปาลแมมี่ √

40 PRIVATE SKY ฉันไดพบสายรุงอัศจรรยแ ที่งดงามเกิน ปาลแมมี่ √

41 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลแมมี่ √

42 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาลแมมี่ √

43 อยูตอไดหรือเปลา เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม ปาลแมมี่;T-Bone √

44 ทบทวน อยูกับสายลม อยูกับแสงดาว ปาลแมมี่;T-Bone √

45 พูดไมเต็มปาก หยิบดอกไมข้ึนมาดม หยิบเอาการแด ปาลแมมี่;T-Bone √

46 พรุงน้ีอาจไมมีฉัน ฉันไมตองการอะไร เป็นอยางน้ีมันก็ดี ปาลแมมี่;T-Bone √

47 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่;T-Bone √

48 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลแมมี่;T-Bone √

49 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลแมมี่;T-Bone √

50 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่;T-Bone;PETER CORP DYRENDAL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259034 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/02/2559 1 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

3 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

4 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไมคแ ภิรมยแพร √

5 คนนาฮัก อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

8 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

9 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

10 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

11 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 อินแฮง ...ใจอายยังฮักบมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันทแ X

13 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 แครแดวยหรือนอง แครแดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแแคน แกนคูน √

15 ทางลูกรัง ตอจากน้ีไปใหเธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมคแ ภิรมยแพร √

16 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 พรอมจะไปกับอายบ ไอดิน อภินันทแ X

18 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

19 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

20 ไหนวาจะคอย ชาไปหนอยลืมคําวาคอยเลยหรือคนดี ไมคแ ภิรมยแพร √

21 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแแคน แกนคูน √

22 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

24 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

25 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

26 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทาย มนตแแคน แกนคูน √

27 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมคแ ภิรมยแพร √

28 คือเจาเทาน้ัน ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

29 บาวกีตารแยืม ไอดิน อภินันทแ X

30 ยืมหนามาเขาฝัน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

31 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

32 หนาวเดือนหา แกงดอกผักติ้วใสกับเขียดนอย คิดถึง มนตแแคน แกนคูน √

33 คืนลับฟูา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

34 มอเตอรแไซคแคืนเพ็ญ ไอดิน อภินันทแ X

35 ซอนมอเตอรแไซคแไปกอน อดเอากอนเดอนาง วันน้ีฟูายังไมเขาขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 สาวทายรถกระบะ น่ังเหมอตรงน้ันเจาฝันเรื่องใดเลาหนา ไหมไทย ใจตะวัน √

37 ทวัรแเที่ยวสดุทาย รอรถทวัรแจนเที่ยวสดุทาย บรรทกุเอาความ ไมคแ ภิรมยแพร √

38 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแแคน แกนคูน √

39 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 เขาเหงาแตอายเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

41 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธแ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

43 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

44 รักราวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยูในฟูาสงูแลลิบลิ่ว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 ตั๋วกันจอๆ กะแมนน่ันแหลว แนวนองเปลี่ยนใจ ไอดิน อภินันทแ X

46 เสยีงแคนจากแมนชัน่ ไดยินเสยีงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชัน่ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 กี่ปีแลวนอง กี่ปีแลวนองที่เราสองเรียกกันวาแฟน ไมคแ ภิรมยแพร √

48 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชางมีมนตแขลัง มนตแแคน แกนคูน √

49 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 กีตารแหยอกสาว ไอดิน อภินันทแ X
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