
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/01/2559 1 แพ้ใจ เก็บใจไว้ในลิ้นชกั ใหม่ เจริญปุระ √

2 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

3 เปล่าหรอกนะ หากบังเอิญถ้าเธอได้เจอ คริสติน่า อากีล่าร์ √

4 เธอไม่เคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

5 ผิดไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไร และก็ไม่รู้ว่าคิด มาชา่ วัฒนพานิช √

6 ไม่อยากให้เธอรู้ อาจจะเป็นทกุข์ อาจจะผิดหวัง ใหม่ เจริญปุระ √

7 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู้ ว่าเคยไม่ดีแค่ไหน เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

8 อดใจไม่ไหว เป็นเพราะฉัน มันคงอ่อนแอ มาชา่ วัฒนพานิช √

9 อุ่นใจ วันเวลาที่ล่วงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสติน่า อากีล่าร์ √

10 รักยิ่งใหญ่จากชายคนหน่ึง ฉันขาดเธอ ชวิีตฉันคงว่างเปล่า สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

11 ใครนะ (พูดจัง) เมื่อก่อนน้ันใครกันหนอที่บอก เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

12 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักน้ี ใหม่ เจริญปุระ √

13 ผู้ชายห่วยๆ คงคิดว่าฉันเสยีใจ...และฉันเสยีดาย มาชา่ วัฒนพานิช √

14 นาททีี่ยิ่งใหญ่ บนทางเดิน อาจไม่มีทางไหน คริสติน่า อากีล่าร์ √

15 เทนํ้าบนกองทราย อยู่กับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

16 ฟังซิฟัง ฟังซิฟัง และฟังอย่างตั้งใจ ใหม่ เจริญปุระ √

17 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให้ เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

18 เห็นนํ้าตาฉันไหม ถามว่าฉันเป็นไง ฉันไม่เห็นต้องตอบ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

19 ไม่หลับไม่นอน ขับรถก็แล้ว เปิดเพลงก็แล้ว หัวใจก็ยัง มาชา่ วัฒนพานิช √

20 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ้นตา คริสติน่า อากีล่าร์ √

21 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

22 คนเดียวในหัวใจ ไม่เคยมีวันใดใด เวลาใด ที่เธอไป ใหม่ เจริญปุระ √

23 ไม่อยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสติน่า อากีล่าร์ √

24 รอ ใครบางคน ได้แค่เพียงแต่รอ มาชา่ วัฒนพานิช √

25 กดดัน เคยเธอเคยบ้างไหม ต้องเป็น เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

26 อยากให้เธออยู่ตรงน้ี [พริกข้ีหนูฯ] ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 อยากจะร้องไห้ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม่ เจริญปุระ √

28 อย่าไปเสยีนํ้าตา ถ้าหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจร้าย คริสติน่า อากีล่าร์ √

29 แค่เสยีใจ ไม่พอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

30 เวลากับคนสองคน วันเวลาได้นําพาทกุอย่าง มาชา่ วัฒนพานิช √

31 เมื่อรักทกัทาย (ละครแหวนดอกไม)้ ก็เพิ่งได้เจอกับตัว สิง่ที่เขาพูดกัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

32 จริงใจไว้ก่อน เคยแต่ทําอะไรที่ดี ใหม่ เจริญปุระ √

33 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบว่าถูกใจ เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

34 มืออาชพียังยอม ฉันน้ันเข้าใจอยู่ รู้รู้หมดทกุอย่าง มาชา่ วัฒนพานิช √

35 ประวัติศาสตร์ แต่ก่อนอาจจะต้องยอม คริสติน่า อากีล่าร์ √

36 ไม่อยากรัก (คนที่ไม่อยากรักเรา) ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

37 ความดัน(ทรุัง)สงู ใครสัง่ใครสอนอะไร ไม่อยากจะฟังเทา่ไหร่ มาชา่ วัฒนพานิช √

38 ปัญหาโลกแตก รักน้ันเป็น เชน่ไร คริสติน่า อากีล่าร์ √

39 มันไม่จริง ฉันเฝ้ามองเธออยู่ ดูดูไปก็เริ่มเปลี่ยน ใหม่ เจริญปุระ √

40 อุปสรรค มันเป็นยังไง ไอ้เรื่องอะไรที่มันทําลําบาก เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

41 หลับสบายไหม ก่อนจะนอนให้คิดนานนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

42 เสีย่งเป็นเสีย่งกัน อยากจะลองดูสกั ใหม่ เจริญปุระ √

43 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกว่ารัก คริสติน่า อากีล่าร์ √

44 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว้ มาชา่ วัฒนพานิช √

45 อุทศิให้ จะหยุดตรงน้ีก็จะพอแค่ตรงน้ี เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

46 รสชาติความเป็นคน เก็บมานานสงสยัเต็มทน มาชา่ วัฒนพานิช √

47 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู่ คริสติน่า อากีล่าร์ √

48 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

49 พลิกล็อค จะไม่รักก็ไม่บอก หลอก คริสติน่า อากีล่าร์ √

50 กลับดึก กลับดึก อยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม่ เจริญปุระ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/01/2559 1 ทา่ฉลอม พี่อยู่ไกลถึงทา่ฉลอม ชรินทร์ นันทนาคร √

2 กระซิบสวาท ยามน้ีเธอนอนหัวใจร้าวรอน อรวี สจัจานนท์ √

3 รักอย่ารู้คลาย จําพรากจากขวัญดวงใจ จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

4 ตัดสวาท ตัดสวาทขาดกันหรือไร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ √

6 ม่านบังตา ถึงเธอจะพรากจากฉันไกล ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ X

7 คิดถึง จันทร์กระจ่างฟ้านภาประดับด้วยแสงดาว ชรินทร์ นันทนาคร X

8 คิดถึงพี่ จากน้องไปไกล อยู่แห่งไหน อรวี สจัจานนท์ X

9 ฝากรัก แม้เพียงได้สบนัยตาฉันยังประหม่า ปนัดดา เรืองวุฒิ X

10 รักเอย รักเอยจริงหรือที่ว่าหวาน เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ X

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
ลูกกรุงเพชรน้้าหนึ่ง ชุดที่ 4

Top 5 Divas
TRACK ช่ือศิลปิน

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ.2559
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ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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11 สายชล เหม่อมองดูสายนํ้าวน ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ X

12 คนเดียวในดวงใจ เธอมาจากไหนเธอจะเป็นใคร จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) X

13 ที่รักเรารักกันไม่ได้ ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไม่ได้ อรวี สจัจานนท์ √

14 เห็นคุณแล้วอดรักไม่ได้ ยอดหณิงงามยิ่งคําชม พบคุณแล้ว ชรินทร์ นันทนาคร √

15 รักไม่รู้ดับ ถึงจะสิน้วิญญาณกี่ครั้ง ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

16 คุณจะงอนมากไปแล้ว คุณจะงอนมากไปแล้ว รู้ไหมแก้วตา จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

17 ศรรัก ศรเอ๋ยใครใชม้าปัก ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 หลังภาพ เบื้องหลังภาพน้ีมีลายเซ็นต์ว่า เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ √

19 กรรมเก่า ชาติน้ีเหมือนมีเวรกรรมหนุนนํา อรวี สจัจานนท์ X

20 ทาสทรมาน ดวงตะวันลับทวิแมกไม้ ใจพี่ก็หายหายลับ ชรินทร์ นันทนาคร √

21 หน้ีรัก หากจะรักแล้วรักใครก็จงรักเถิด ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

22 คนพิการรัก ร้ายจริง ร้ายจริง ความรักที่ชงั เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ X

23 สมมุติว่าเขารัก ถูกตาต้องใจ ต้องมนต์ของใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

24 ง้อเพราะรัก เพียงนิดเพียงหน่อย น้อยใจกันเรื่อย จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

25 คําแถลงการณ์ของหัวใจ ถ้าเธอจะถามถึงฉัน ว่าใจน้ีน้ัน อรวี สจัจานนท์ √

26 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชา่งมีมนต์ขลัง ชรินทร์ นันทนาคร √

27 ฟ้ามิอาจกั้น ถึงฟ้าจะกั้นให้ฉันและเธอ ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

28 ฝากหัวใจ พี่ฝากหัวใจเอาไว้ในดิน เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ √

29 กว่าจะรักกันได้ กว่าเราจะรักกันได้ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

30 สิน้กลิ่นดิน โฉมยงเจ้าคงไม่รักเราจริง จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) X

31 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแม่โขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแม่โขง อรวี สจัจานนท์ √

32 แสนแสบ อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ ชรินทร์ นันทนาคร √

33 อาลัยรัก ฉันรักเธอรักเธอด้วยความไหวหว่ัน ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

34 ในอ้อมกอด ในอ้อมกอดพี่ เคยมีเจ้าซบอิงอุ่น จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

35 ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สกึ ใจจริงสว่นลึกฉันเองยังรักเธอ อรวี สจัจานนท์ √

36 ไม่รักไม่ว่า รู้ ๆ อยู่มิควรคู่กับจอมใจ เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ X

37 เจอะคุณเข้าอีกแล้ว เจอะคุณเข้าอีกแล้วไม่แคล้ว ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

38 กุหลาบในมือเธอ ใจพี่หายวาบเมื่อเห็นกุหลาบกลีบกระจาย จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) X

39 แสนงอน งอน ง้อน งอน งอน ง้อน งอน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

40 เพื่อน้อง เพื่อน้องพี่ปองหมายพยายาม ชรินทร์ นันทนาคร √

41 แรมพิศวาส เห็นเดือนรูปเคียวเกี่ยวกิ่งฟ้า อรวี สจัจานนท์ √

42 อ่าวอารมณ์ มาเถิดหนาคนดี เอนกายลงที่ตรงน้ี เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ √

43 ปองใจรัก (ญ) โอ้ความรักเอยสดุชืน่สดุเชย ปนัดดา เรืองวุฒิ;ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

44 ถ้าหัวใจฉันมีปีก หากดวงใจฉันมีปีกบิน ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

45 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

46 ดอกแก้ว แก้วดอกน้ีหอมยวนฤดีพี่อยู่ทกุวัน ชรินทร์ นันทนาคร √

47 ไม่เคยรักใครเทา่เธอ ฉันยอมรับว่ารักเธอคลั่งไคล้ อรวี สจัจานนท์ √

48 ไม่รักพี่แล้วจะรักใคร ไม่รักพี่แล้วน่ีน้องจะรักใคร เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ √

49 ลาก่อนสามพราน จากจรจําลารักเคยอยู่มานาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

50 ลาก่อนดอกฟ้า ลาก่อนที่รัก ลาก่อนดอกฟ้า แม้ชาติหน้า เทห่์ อุเทน พรหมมินทร์ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/01/2559 1 ด้วยรักและผูกพัน หากเราต้องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

2 เพียงแค่ใจเรารักกัน เพียงอยู่ในวงแขนคุณอบอุ่นในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

3 เรามีเรา แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

5 แพ้ใจ เก็บใจไว้ในลิ้นชกั ใหม่ เจริญปุระ √

6 อะไรก็ยอม อย่าโกหกฉัน อย่าทําอย่างน้ัน LOSO √

7 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข้าใจความรัก นูโว √

8 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

9 พรุ่งน้ี...ไม่สาย เพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกัน ทาทา ยัง √

10 ปาฏิหาริย์ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุ่งนพคุณศร(ีกบ) √

11 ชา่งไม่รู้เลย ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร สมประสงค์ สงิหวนวัฒน์ √

12 กว่าจะรัก แต่ก่อนน้ัน ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ์ วาย แซด √

13 เพียงชายคนน้ี (ไม่ใชผู้่วิเศษ) ฉันไม่ใชผู้่วิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห์ √

14 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสติน่า อากีล่าร์ √

15 ฝัน..ฝันหวาน ได้แต่ฝันหวาน ได้แต่เพ้อไป ผุสชา โทณะวณิก √

16 ทั้งรู้ก็รัก รู้..รู้เธอน้ันมีคู่ใจใย ชรัส เฟื่องอารมย์ √

17 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน สรุสหี์ อิทธิกุล √

18 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา วสนัต์ โชติกุล √

19 รักนิรันดร์ ใจสง่ถึงใจเธอ มือจับกันไว้ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว(ปั่น) X

20 สองเวลา ถึงแม้เราจะห่างกันไป ศรัณย่า สง่เสริมสวัสดิ์ √

21 เสยีงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

22 สบายดีหรือเปล่า สบายดีหรือเปล่า ข่าวคราวไม่เคยรู้ เอ็กซ์ วาย แซด √

23 ขอมือเธอหน่อย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แก้วบัวสาย √

24 สองเราเทา่กัน (พูด) วันเวลาของเราน้ัน เรวัต พุทธินันทน์ √

25 เธอผู้เดียว เหน่ือยและทอ้เหลือเกินรู้ไหม มาลีวัลย์ เจมีน่า √

26 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผ่านมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท)์ √

27 ขอให้เหมือนเดิม ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้า BUDOKAN √

28 เสยีงของหัวใจ ไม่ใชเ่หงา ไม่ใชเ่ผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิย์(แอน) √

29 อุ่นใจ วันเวลาที่ล่วงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสติน่า อากีล่าร์ √

30 มีวันน้ีเพราะมีเธอ บนเสน้ทางที่ยาวไกล ไม่เคยจะลืม นัท มีเรีย √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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31 ใจเอย แอบเก็บเอาไว้ บอกใครไม่ได้ทั้งน้ัน มาชา่ วัฒนพานิช √

32 เพิ่งรู้ว่ารัก จากกันไปไกล ได้แต่คิดถึง นันทกานต์ ฤทธิวงศ์ √

33 รอวันฉันรักเธอ มีดวงใจหน่ึงดวงจะมอบให้เธอไว้ครอง อ๊อด คีรีบูน X

34 รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหม่น ฝนยังมีวันแล้ง ติ๊ก ชโิร่ √

35 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเป็นหมื่นคํา เลือกมาทกุคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ √

36 ไม่กล้าบอกเธอ คิดตรึกตรองอยู่นาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก้อง) √

37 ดาวประดับฟ้า เธออยู่สงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข้าใจ จิรศักดิ์ ปานพุ่ม √

38 ค้นใจ ค้นหาความรู้สกึเธอ ที่เธอน้ัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

39 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อ่อนโยน DOUBLE YOU √

40 จะรักให้ดีที่สดุ ฉันไม่สญัญาว่าเธอจะเป็นคนสดุทา้ย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน์) √

41 อยากอยู่ตรงน้ี จะมองฟ้าสกักี่ครั้ง ฟ้ายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

42 ชายคนหน่ึง เธอไม่ต้องกังวล เธอไม่ต้อง PETER CORP DYRENDAL √

43 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(ก้อง) √

44 วันน้ี...ฉันมีเธอ ก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เราได้พบกัน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

45 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

46 ใชเ่ลย ใชเ่ลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

47 ใจให้ไป ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไร แค่อยากให้เธอ เสกสรรค์ ปานประทปี √

48 ทางเดินแห่งรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

49 ใจบอกว่าใช่ เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรู้ว่าถูกใจ ธีรภัทร์ สจัจกุล √

50 คนเก่งของฉัน ถึงใครคนหน่ึง ที่เคยมีใจ ถึงคนที่เคย หฤทยั ม่วงบุญศรี (อุ๊) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/01/2559 1 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า KLEAR √

2 เธอ อยู่ไกลจนสดุสายตา ไม่อาจเห็น COCKTAIL √

3 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

4 ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ พยายามจะทําวิธีต่างๆให้เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

5 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้ POTATO √

6 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไม่ใชค่นที่ควรรักเลย เธอไม่ใชค่นที่ AB NORMAL √

7 รักเธอคนเดียวเทา่น้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําให้ฉันเข้าใจ ในคําว่ารักที่ Yes'sir Days √

8 คนที่ยืนตรงน้ี(Ost.แอบรักออนไลน์) ยิ่งได้เจอยิ่งหว่ันไหว เหมือนใกล้กัน PETER CORP DYRENDAL X

9 พบรักบนความต่าง สงกรานต์ รังสรรค์ X

10 รักอยู่ข้างเธอ แผ่นฟ้ากว้าง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

11 ที่เหลือคือรักแท้ คล้ายๆว่านานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร์ กิ่งศักดิ์ √

12 เธอจะรักฉันได้ไหม เธอน่ารักไม่ต้องสงสยั คิดถึงทไีรก็เพ้อ INSTINCT √

13 อยากให้เธอลอง Musketeers X

14 เธอเอาใจฉันไป พยายามไม่ฝันไปไกล ไม่อยากจะกลับไป 25 Hours √

15 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้ PARADOX √

16 อยากรัก ต้องไม่กลัวคําว่าเสยีใจ เมื่อเค้าไม่รัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล DA endorphine √

17 หัวใจลิขิต (ล.เลือดมังกร) Ebola X

18 เหตุใดถึงรักเธอ BLACKHEAD X

19 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม (ล.เกมร้ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

20 สภาวะไร้นํ้าหนัก จากนาททีี่เธอพูดว่าทิ้ง แต่ความจริง ต้อล วันธงชยั อินทรวัตร √

21 ตายก่อน เราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน โทน่ี ผี √

22 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันให้เธอ จะวันไหน S.D.F √

23 เขาชือ่อะไร เขาชือ่อะไรบอกกันได้ไหมคนดี CLASH √

24 เสพติดความเจ็บปวด ยังไม่ต้องการได้ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

25 หยุด..เพราะเธอ หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอ กะลา √

26 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ)จิตใจทําด้วยอะไร เหตุใดจึงไม่รักกัน ZEAL √

27 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไ่หมที่ฉันยังอยู่รบกวน ศักดิ์สทิธิ์ แทง่ทอง (แทง่) √

28 เยาวราช จิรศักดิ์ ปานพุ่ม X

29 เธอเลือกคนไม่ผิด เหมือนรางวัล ที่แสนยิ่งใหญ่ ที่ฉันได้ NOLOGO √

30 เพิ่งรู้หัวใจตัวเอง(ล.ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้า ฉัน..เหมือนคนไม่มีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน่ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

31 คนสดุทา้ยที่เธอต้องการ(ล.จุดนัดฝัน) เพราะฉันน้ันไม่เคยบอกไปว่าฉันน้ันรักเธอ อ้น THE STAR √

32 รักเธอหัวทิ่มบ่อ ห่างหาย ห่างกาย ไม่เคยห่างใจ ห่างไป HANGMAN √

33 สองเราตราบชัว่นิจนิรันดร์ โลกยังคงหมุนไป ดอกไม้ยังคงพริ้วตาม THE MOUSSES √

34 ก่อนตายแค่ได้รักเธอ (ละครเสอื) คนธรรมดา แค่คนเดินดินอย่างฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

35 ไว้ใจฉันได้เสมอ วันที่ไม่มีใคร วันที่ใจไม่เห็น คิว สวีุระ บุญรอด √

36 รักเธอคนเดิม รักเดิมเดิมและภาพเดิมเดิม ยังซึ้ง จิรายุ ละอองมณี (น้องเก้า) √

37 คนที่ฉันไม่เคยลืม มองรูปภาพของเราที่เคยถ่ายด้วยกัน Playground √

38 แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เคยเป็นคนที่โดนทําลาย ความฝันสลาย NO MORE TEAR √

39 รักในมหานคร กทม.จ้องมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพาร์ตเมนต์คุณป้า √

40 ไหนว่าจะไม่หลอกกัน เธอบอกว่าวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

41 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอย่างไรจากวันที่สองเราไกลห่าง Retrospect;feat.ว่าน วันวาน √

42 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

43 เขาจะรู้บ้างไหม ได้แต่ปลอบใจ เมื่อเธอต้องมีนํ้าตา หนุ่ม กะลา √

44 ทุ้มอยู่ในใจ (ภ.SuckSeed ห่วยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแห่งความหลังระหว่างเรา อ๊อฟ Big Ass √

45 ข้ีหึง ยิ้มให้กับฉันหน่อย แค่หึงเล็กน้อย SILLY FOOLS (วงใหม่) √

46 เสยีงของหัวใจ ทบทวนทกุอย่างที่ผ่านมา ทบทวนบางสิง่ ศรัญ แอนน่ิง √

47 จะเป็นจะตาย ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาใจสัน่ Sweet Mullet √

48 เพลงรักของคนแพ้ มันคือความหมายของเสน้ขอบฟ้า Big Ass √

49 ศึกษานารี มายิ้มให้ฉันทกุวัน ไอ้ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

50 เก็บไว้ LOMOSONIC X

ROCK LOVE SONGS
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259010 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/01/2559 1 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมค์ ภิรมย์พร √

2 ไม่ได้โทรผิดแต่ทนคิดถึงไม่ไหว ฉันไม่ลืมหรอก ที่เธอบอกเราจบกันนะ ตั๊กแตน ชลดา √

3 โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ เห็นแต่เบอร์โชว์คนโทรไม่รู้อยู่ไหน เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

4 เบอร์โทรคนเหงา เธอได้ยินบ้างไหม เสยีงหัวใจของใคร เปาวลี พรพิมล √

5 รอสายคนโสด บางลีลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

6 ขอใจเธอแลกเบอร์โทร แว๊บเดียวแค่ดู ก็ทําให้รู้ว่าเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ์ √

7 โทรมาอีกแหน่เด้อ โทรมาอีกแหน่เด้อ โทรมาอีกแหน่เด้อ ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

8 เบอร์โทรข้ีตั๋ว ให้เบอร์มือถือ คือ คือ แต่ บ่ จริงใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง;ก้านตอง ทุ่งเงิน √

9 คุย line บ่หายคิดฮอด หายไปอยู่ไสมาฮู้บ่ว่าคนถ่าน้อยใจ มนต์แคน แก่นคูน;ข้าวทพิย์ ธิดาดิน √

10 โทรหาครั้งสดุทา้ย คนใจเหงา ได้แต่ทนเหงาใจ มิวท ์อรภัสญาน์ สกุใส √

11 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน้อคือเว้านําเขาม่วนแท้ เต๋า ภูศิลป์ √

12 เป็นห่วงเด้อจ้า งานหลายบ้อจ้า บ่เห็นโทรหาคือเก่า ต่าย อรทยั √

13 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒ่าๆเฮ็ดหยังอยู่ ศร สนิชยั;ดอกอ้อ ทุ่งทอง √

14 ไม่ใชท่ี่ชาร์จแบต ล้าเมื่อไหร่ก็โทรมา พอลืมตาได้หน่อย เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

15 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทา่มกลาง นายสน √

16 โทรผิดหรือคิดถึง ชว่ยคนแก่ข้ามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม่ แชม่รัมย์ √

17 มีคนเหงารออยู่เบอร์น้ี กุหลาบบนโต๊ะคอมันตกแต่วันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

18 สะดวกคุยหรือเปล่า เธอเป็นคนดีที่มีเจ้าของ หลังจากแอบมอง เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

19 อยากคุยด้วยปากไม่อยากคุยด้วยมือ ไม่ค่อยได้โทรหากัน เจอกันแต่ในข้อความ เปาวลี พรพิมล √

20 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไม้กับสายลม มันหยอกเย้า ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

21 โทรหาแหน่เด๊อ โทรหาแหน่เด๊อ จําเบอร์โทรน้องได้บ่ ต่าย อรทยั √

22 ยามทอ้ขอโทรหา อย่าให้ถ่าดนหลายรับสายแน อย่าให้ มนต์แคน แก่นคูน √

23 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห้นอ ทิ้งให้หน้าจอว่างงาน ก้านตอง ทุ่งเงิน √

24 เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา ได้ข่าวว่าเธอเจอปัญหา ก็เลยต้อง ไมค์ ภิรมย์พร √

25 เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่ ขณะที่อ้ายอ่านข้อความน้ี น้องได้มา ศิริพร อําไพพงษ์ √

26 ชอบทําให้คนคิดถึง แค่ได้ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา้ความเหงา ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

27 อยู่ไสน้อ..เจ้าของคําว่าคิดฮอด คือนานแทน้้อ คําถามข้ึนจอในใจ ต่าย อรทยั √

28 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอ้ายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงด้วยได้บ่ ศิริพร อําไพพงษ์ √

29 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไม่โทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค์ ภิรมย์พร √

30 คิดถึง...คิดถึง อยู่ๆ ความเหงา ก็เข้าสงิสูห่ัวใจ พี สะเดิด √

31 กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

32 นะคะ..รอหน่อย กรุณาฟังเพลงก่อนนะ เดี๋ยวจะมา เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

33 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร์น้ีมีให้เสมอ หนักใดที่ใจ ข้าวทพิย์ ธิดาดิน √

34 ขอคุยด้วยได้ไหม เมื่อเจอะปัญหารุมเร้ามากมาย เกินจุด ตั๊กแตน ชลดา √

35 แบตเสือ่มใจซา โทรหาทกุท ีเดี๋ยวน้ีเธอไม่เหมือนเดิม แชม่ แชม่รัมย์ √

36 โทรมาเฮ็ดหยังกะด้อกะเดี้ย ยุงกัดกะตบเอาเองสาก่อน ไม้ชอ็ตวางอยู่ พี สะเดิด √

37 ผู้สาวมักเว้าผู้บ่าวข้ีคุย อ้ายศรๆสฟิ้าวไปไส ให้อ้อคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกอ้อ ทุ่งทอง √

38 เบอร์โทรที่ถูกลืม เบอร์โทรสาวโลโซคนน้ี เคยเป็นเบอร์ ศิริพร อําไพพงษ์ √

39 บอกลาโทรมาก็ได้ น้องสาวเอ๋ย..หละคันสบิอกเลิกพี่ มนต์แคน แก่นคูน √

40 สบตาที่หน้าจอ ดนป่านใด่ล่ะน้อน้อง ที่เฮาสองจําต้อง ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

41 หน้าไมค์สายเก่า หน้าไมค์สายเก่าขอเพลงเศร้าให้ใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

42 คนไกลเบอร์เก่า โทรหา...คนดีที่อยู่บ้านเรา ด้วยเบอร์โทร พลพล;ต่าย อรทยั √

43 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงได้โทรมาหากัน เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

44 รับสายก็หายงอน จอบเบิ่งโทรศัพทนั์บได้เป็นร้อยๆเทื่อ ข้าวทพิย์ ธิดาดิน √

45 อย่าโทรมาแค่ปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

46 เบอร์โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ้าของเบอร์น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

47 หน้าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ต่าย อรทยั √

48 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะว่าคิดถึง ไม่ใช่ ไมค์ ภิรมย์พร √

49 ผู้แพ้ขอแค่เบอร์ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ่ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษ์ √

50 เบอร์โทรคนเกือบหล่อ เบอร์โทรของคนเกือบหล่อ วาสนาหน้าจอ ศร สนิชยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559007 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/01/2559 1 สัง่นํ้าตาไม่ได้ เป็นแค่คนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 ก่อนคําโกหกคําต่อไป ก็ไม่รู้จะทนฟังไปได้นานเทา่ไร เพราะว่า ตั๊กแตน ชลดา √

3 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไม่รู้ว่าเธอมีใครคนน้ันหรือเปล่า ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

4 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปล่า ศิริพร อําไพพงษ์ √

5 สดุทา้ยคืออ้ายเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขียนด้วยกระดาษ มนต์แคน แก่นคูน √

6 ชวิีตไม่พร้อม แต่หัวใจพร้อม ชวิีตควรจะโรยด้วยกลีบดอกไม้ ฉันไม่รู้ พี สะเดิด √

7 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู้ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล้วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ์ √

8 เจ้าชายทา้ยซอย ลงรถเมล์เดินเข้าซอยดึกๆ หล่อๆอย่างเรา รวมศิลปิน √

9 นักร้องเงินร้อย ไม่เป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช้ เล้ง ศึกวันดวลเพลง √

10 ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก คิดว่าต้องทําใจ เสยีอ้ายให้กับความมัวเมา ต่าย อรทยั √

11 คิดถึงจังเลย ไม่เจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค์ ภิรมย์พร X

12 คิดถึงเธอ ใจคนไม่แน่นอนมันยอกย้อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทํานอง เดวิด อินธี √

14 ไม่เหลือคําว่ารัก ก็เหลือคําว่าลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มต้น ตั๊กแตน ชลดา √

15 เขายิ่งใช ่อ้ายยิ่งเจ็บ อ้ายรู้สกึเหงา วันที่เจ้าถูกเขาหาเจอ ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

16 โทรหาครั้งสดุทา้ย คนใจเหงา ได้แต่ทนเหงาใจ มิวท ์อรภัสญาน์ สกุใส √

17 โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ เห็นแต่เบอร์โชว์คนโทรไม่รู้อยู่ไหน เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

เสียงรอสายใจรอเธอ ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
บ๊ิกโบว์แดง 9
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18 หึงไม่ได้หวงไม่ได้ เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ เจมส ์ชนิกฤช √

เผยแพร่/

Beau Rose Panadda ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259013 1 A Tu Corazon สูก่ลางใจเธอ ถึงแม้ว่ามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE X

วันที่วาง 14/01/2559 2 ไกลเทา่เดิม อยากให้เธอรู้สกัอย่าง เราอยู่ห่างเกินไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) X

3 คนใกล้ตัว เคยได้ยินใครๆ บอกไว้ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

4 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันว่ารัก มิ้น สวรรยา แก้วมีชยั √

5 ที่เก่าที่ฉันยืน ต่อจากวันน้ี สิง่ที่เคยฝัน ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

6 ลืม สิง่ที่ใจฉันได้สมัผัส เมื่อเวลาที่เรา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

7 รู้ไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู้ ที่เธอควรจะรู้ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

8 เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ เวลาเธอกอดคอ เล่นหยอกล้อกัน Bowling √

9 คนเชน่น้ี กลัวเธอไม่อาจจะทน บางคนที่ ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

10 รักเธอข้างเดียว ฉันอยู่ตรงน้ี เธออยู่ตรงน้ัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

11 ฟังซิฟัง ฟังซิฟัง และฟังอย่างตั้งใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 พรหมลิขิต เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความ แนน วาทยิา รวยนิรัตน์ √

13 รอ ใครบางคน ได้แค่เพียงแต่รอ ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

14 สอ่งกระจก ก็ไม่รู้ว่าทําอะไรผิดชวิีตจึงได้เป็น สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

15 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ป่วยการ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 ได้ยินไหม ฉันรู้เธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน ทอ๊ฟฟี่ นิชาภา โพธิ์งาม √

17 ก็เรารักกันไม่ใชห่รือ เป็นอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

18 บอกหน่อยได้ไหม บอกหน่อยได้ไหม บอกหน่อยได้ไหม สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

19 รักแทแ้พ้ใกล้ชดิ รอมานานแสนนาน ก็รอแต่เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 คนไม่มีวาสนา ฉันมันไม่มีวาสนา ขอเธอน้ันอย่า โอ๋ (วงลําดวน) √

21 มันอยู่ตรงน้ี บนทางที่วกวน มีคน ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

22 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผู้หญิงหน่ึงคนคงต้องการผู้ชาย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

23 อยากรู้ไหม อยากรู้ไหม ทําไมที่เราคบกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

24 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ เสาวนิตย์ นวพันธ์(กบ) √

25 คน..คนเดียว คนหน่ึงคนเทา่น้ันเอง ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

26 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 ความลับ ฉันไม่รู้ เหตุใดจึงมารักเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 รักยาก..ลืมยาก ที่ทกุคืนเป็นเชน่น้ี ต้องมานอน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

29 ไม่เป็นไร...คนดี ได้ฟังคําที่พูดมา ก็รู้เธอผิดหวัง ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

30 อยากให้คิดอีกครั้ง ฉันรู้ว่าเรารักกัน แต่มีความคิด สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

31 ศักดิ์ศรีในใจ สิง่ใดๆ ที่เคืองแค้น ปนัดดา เรืองวุฒิ √

32 กลับคําเสยี แค่เพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

33 หัวใจว่างเปล่า กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

34 รู้ว่ามันไม่จริง รู้ตัวเองหรือเปล่า สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

35 ไม่มีใครขอร้อง เมื่อในวันหน่ึง ที่เธอต้องตัดใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 ปวดใจ อยู่อยู่กันไปไม่มีความหมาย ฉันก็เบื่อ ธิติมา ประทมุทพิย์(แอน) √

37 อยากถามใจเธอสกัคํา คนอยู่กับเธอทั้งคน เธอไม่สนใจ ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

38 ขอเวลาตั้งตัว รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป แต่เพิ่งรู้สกึตัวไม่ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

39 ทําได้หรือเปล่า เธอกลับมาวันน้ี ปนัดดา เรืองวุฒิ √

40 ปากไม่ตรงกับใจ Girl,When I said,That I wanted แนน วาทยิา รวยนิรัตน์ √

41 ก้อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

42 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

43 ถ่านไฟเก่า รู้ ก่อนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

44 คืนจันทร์ คืนน้ีจันทร์นวลผ่องมองแล้วคิดถึง เสาวนิตย์ นวพันธ์(กบ) √

45 ความรักทําให้คนตาบอด รู้ ว่ามันไม่สมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

46 ลืมไปไม่รักกัน รู้แล้วว่าเราเลิกกัน รู้แล้วว่าเป็นเพียง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

47 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

48 เวลากับใจคน ฉันไม่คิดแค้นและไม่เคืองอะไรเลย KAL √

49 เกิดมาแค่รักกัน และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

50 อ้อมแขนที่ว่างเปล่า เพียงลําพังผู้เดียว ในราตรีไร้ดาว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

เผยแพร่/

Hormones3 The Final ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559010 1 ย้อน Slot Machine X

วันที่วาง 14/01/2559 2 หว่าเว้ (Cover Version) อยู่คนเดียวอยู่ลําพัง หว่าเว้ อยู่บน แบงค์ ธิติ;เจมส ์ธีรดนย์ X

3 คุกเข่า เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให้ COCKTAIL √

4 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

5 ผจญภัย มองดวงตะวันก็เป็นใจ มองดูฟ้าก็เป็นใจ Mrs.Slave √

6 ซึนเดเระ Siamese Kittenz X

7 ปล่อย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

8 สถานีต่อไป คงจะดีถ้ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

9 ถ้าเธอคิดจะลืมเขา (Cover Version) แพรวา ณิชาภัทร X

10 ชา่งมัน(Cover Version) ทั้งๆที่เราอ่อนแอเสยีจนว่างเปล่า See Scape X

11 เสพติดความเจ็บปวด ยังไม่ต้องการได้ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

12 พลังแสงอาทติย์ เห็นเธอมีนํ้าตาด้วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

13 อย่าเสยีใจคนเดียว Better Weather X

14 เพราะทกุครั้ง (Cover Version) แพรวา ณิชาภัทร;แบงค์ ธิติ X

15 กวางขาวอยู่กลางเขา โจนัส แอนเดอร์สนั X

16 จูบเย้ยจันทร์ ช.โอ้ นวลละอองน้องจะเหนียม อรวี สจัจานนท;์ชรินทร์ นันทนาคร √

เพลงประกอบซีรีส์

Inspiration By 
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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17 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผ่านแสงในค่ํา LOMOSONIC √

18 ขอ ที่ฉันรอ ที่ฉันได้เคยเฝ้าขอ ตัวเธอ Retrospect √

19 แตกต่างเหมือนกัน (Cover Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต้องเจอปัญหา All Stars from Hormones The √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259018 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย สขุก็เพราะรัก เศร้าก็เพราะรัก 4 โพดํา;อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

2 รักให้พอดี (ละครบัลลังก์เมฆ) ไม่แปลกถ้าเธอจะเริ่มทอ้ เมื่อจุดหมาย 4 โพดํา √

3 ผมเป็นของคุณไปแล้ว น่ีแหล่ะที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูคุ้ณ 4 โพดํา;บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

4 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยู่จริง รักที่ 4 โพดํา;อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;แกงสม้ THE STAR√

5 ถ้าเธอจะไป ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

6 เทา่ที่รู้คือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไม่รู้ เทา่ที่รู้คือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

7 เพียงข้างหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทา่ไหร่ ก็ไม่ถึง โดม THE STAR 8;อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

8 PLEASE รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังไง ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม);ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต)√

9 คนไม่สําคัญ แม้ไม่ใชค่นโปรด อย่างคนอื่นเขา กัน นภัทร √

10 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล้ว ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม);โดม THE STAR 8 √

11 รักคําโตโต นับตั้งแต่วันน้ัน วันที่เราได้พบกัน ลุลา;โดม THE STAR 8 √

12 ระหว่างเราสองคน เราสองคนอยู่บนถนนเสน้ทางที่ต่าง จิรากร สมพิทกัษ์ (เอ๊ะ) √

13 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจ AB NORMAL;แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

14 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทา่ที่ฉันมีอยู่ ก็ให้เธอหมดแล้ว แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

15 รักเธอแค่ไหน (ล.ซิทคอม ยีนเด่น) รักเธอคนเดียวเทา่น้ัน ไม่เคยมีใคร โดม THE STAR 8;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

16 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

17 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชา่งยาวนาน ยังไม่แปรเปลี่ยน 4 โพดํา;ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

18 เพลงรัก โลกน้ีมีเพลงรักอยู่หลายพันทํานอง 4 โพดํา √

19 ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไม่มี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);4 โพดํา √

20 เสยีดาย อยากเห็นทอ้งฟ้าเป็นอย่างวันน้ัน 4 โพดํา √

21 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบน้ีเลย 4 โพดํา √

22 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร้อย 4 โพดํา √

23 เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสร้างมาเพื่อฉน ฉันถูกสร้างมา 4 โพดํา √

24 Medley l love somebody&จังหวะหัวใจ&ยังว่าง 4 โพดํา;บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

25 จากคนรักเก่า เธอไม่ชอบไปไหนคนเดียว เธอไม่ชอบ 4 โพดํา;อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

26 มันแปลว่ารัก(ล.จัดรัก วิวาห์ลวง) เจอกันเมื่อไรไม่ค่อยกล้ามองต้องหลบ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

27 ปัจจุบัน ไม่ใชร่ักครั้งแรก...ไม่ใชเ่พิ่งพบ แกงสม้ THE STAR √

28 Medley ขอบใจนะ&เพิ่งจะรู้&คิดถึงนะ 4 โพดํา;แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

29 Medley จากน้ีไปจนนิรันดร&์ตั้งใจ&ไม่มีตรงกลาง 4 โพดํา;จิรากร สมพิทกัษ์ (เอ๊ะ) √

30 โอ๊ะ...โอ๊ย ถูกบังคับและก็ขู่เสมอ 4 โพดํา;บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

31 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่เจอะเจอ 4 โพดํา;บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

32 ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่ 4 โพดํา;จิรากร สมพิทกัษ์ (เอ๊ะ) √

33 วิมานดิน ฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

34 ก้อนหินก้อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

35 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไม่ใชค่นที่ควรรักเลย เธอไม่ใชค่นที่ กวาง AB NORMAL √

36 เพิ่งรู้หัวใจตัวเอง(ล.ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้า ฉัน..เหมือนคนไม่มีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ 4 โพดํา √

37 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ที่ในวันน้ีเธอยังไม่แน่ใจ ว่าฉันคนน้ี กัน นภัทร;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

38 ประโยคบอกเลิก คําพูดแรงแรง ฟังแล้วเจ็บเทา่ไร ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

39 Medley ไกลแค่ไหน คือใกล้ & คุกเข่า 4 โพดํา;พลอยชมพู √

40 อัศจรรย์ของหัวใจ สิง่ที่ไม่น่าเกิด เรื่องที่ไม่เคยคิด มาตัง ระดับดาว √

41 รักปอนปอน ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจ 4 โพดํา X

42 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

43 ชอบก็จีบ มองเธอได้แต่มอง ไม่รู้จ้องทําไม ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช;4 โพดํา √

44 เธอโดนใจ ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผล ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช;4 โพดํา √

45 ปล่อยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ 4 โพดํา;ธิติมา ประทมุทพิย์(แอน) √

46 หากันจนเจอ สิง่ที่ฉันหวัง สิง่ที่ฉันคอย อาจดูเหมือน 4 โพดํา;อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;แกงสม้ THE STAR√

47 พูดไม่ค่อยเก่ง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ 4 โพดํา;กวาง AB NORMAL √

48 Medley ความรักทําให้คนตาบอด+ลมเปลี่ยนทศิ+มากกว่ารัก ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

49 ทั้งๆที่ควรห้ามใจ(ล.จัดรัก วิวาห์ลวง) ก็รู้เสมออะไรที่ดีไม่ดีและก็รู้เรื่องน้ี หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

50 หน่ึงนาททีี่ไม่เหลือใคร ฉันรู้ว่าสิง่ที่แล้วมา ฉันทําผิดอย่าง แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259017 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 ทิ้งไว้กลางทาง มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง POTATO √

รหัสปก DVD G1156180 2 คิดถึง มองดูเสน้ทางที่ฉันเดินอยู่ จะมีใครรู้ BODYSLAM √

3 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ POTATO √

4 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสญัญาณ Big Ass √

5 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้ POTATO √

6 นาฬิกาตาย ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

7 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผ่นดิน POTATO √

8 รักเหอะ ยังต้องเดินทางอีกแสนไกลยังต้องเดียวดาย Big Ass √

9 ฤดูร้อน บ่อยครั้งที่ใจ เดินออกไปไม่มองข้างทาง PARADOX √

10 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต้องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

11 ทิ้งรักลงแม่นํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแล้วช้ํา รักมันทําลาย Potato √

12 แสงสดุทา้ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

13 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

14 เล่นของสงู รู้ว่าเสีย่ง แต่คงต้องขอลอง รู้ว่า Big Ass √

ROCK HEROES

4 โพด้า LIVE AUDIO
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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15 มีแต่เธอ มีแต่เธอ มองให้ลึกลงไปที่ PARADOX √

16 สมดุล ในวันที่ใจกําลังอ่อนล้า แอบเฝ้าคอยมองหา Potato √

17 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedห่วยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ้อน กับความพ่ายแพ้ PARADOX √

18 ทุ้มอยู่ในใจ (ภ.SuckSeed ห่วยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแห่งความหลังระหว่างเรา อ๊อฟ Big Ass √

19 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รักเป็นความต้องการจากฟ้าหรือความต้องการ POTATO √

20 คิดฮอด คล้ายจันทราที่อับแสง ล้านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ์ √

21 นักมายากล รัตติกาลร่าเริงก้องคํารามเบิกฟ้า PARADOX √

22 ข้าน้อยสมควรตาย โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปให้คน ทกุคน Big Ass √

23 ไม่มีเธอ(กล่องดวงใจ) ไม่ๆๆๆ ไม่ๆๆๆ โอ้ไม่มีเธอ โอ้ไม่มีเธอ PARADOX √

24 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําว่าพอดี POTATO √

25 แดนเนรมิต ฉันก็รู้ตัวว่าเธอไม่ค่อยจะมั่นใจ แต่ Big Ass √

26 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

27 เพลงรักของคนแพ้ มันคือความหมายของเสน้ขอบฟ้า Big Ass √

28 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

29 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โว้ว ๆ ๆ ใครเคยเพ้อรําพัน PARADOX √

30 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

31 อาบนํ้าร้อน (OST.Hormones วัยว้าวุ่น 2)โลกน้ีน้ันกว้างแค่ไหน ชวิีตมีทางแยก Big Ass √

32 Sticker ใครต่อใครเค้าเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

33 Love โอ้ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

34 SEXY ทกุสิง่ที่เป็นตัวเธอ ดูงดงามไปทกุอย่าง PARADOX √

35 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ POTATO √

36 อย่างน้อย (ภาพยนตร์ปิดเทอมใหญ่ฯ)มีใครบางคนให้คํานิยาม ว่ารักคือ Big Ass √

37 บอลลูน เหล่าบอลลูนมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงาม PARADOX √

38 คนไม่เอาถ่าน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไม่เอาถ่าน Big Ass √

39 เพียงชายคนน้ี (ไม่ใชผู้่วิเศษ) ฉันไม่ใชผู้่วิเศษที่จะเสก PARADOX √

40 แชร์ (Share) เธอกักขังตัวเองไว้..นานเทา่ไร.. POTATO √

41 พรหมลิขิต เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความ Big Ass √

42 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

43 รักแท ้ดูแลไม่ได้ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

44 เกิดมาแค่รักกัน และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป Big Ass √

45 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไม่เห็นหน้า POTATO √

46 เวลาเทา่น้ัน คล้าย คล้าย ดั่งคนสบัสนหนทาง BODYSLAM √

47 3 มิติ แด่เธอ...ผู้เป็นทกุอย่าง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

48 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

49 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

50 ความเชือ่ มันเกือบจะล้ม มันเหน่ือยมันล้า รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559006 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

2 เทา่ที่รู้คือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไม่รู้ เทา่ที่รู้คือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

3 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ล่วงเลย น้ันทําให้คนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

4 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยู่คนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร์ คิ้ม √

5 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทา่ที่ฉันมีอยู่ ก็ให้เธอหมดแล้ว แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

6 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

7 คนไม่สําคัญ (ละครบัลลังก์เมฆ) แม้ไม่ใชค่นโปรด อย่างคนอื่นเขา กัน นภัทร √

8 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชา่งยาวนาน ยังไม่แปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

9 คนที่คิดถึง เบน ชลาทศิ X

10 ทางเดินแห่งรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

11 คนไกลๆ ไม่เคยได้เห็นนํ้าตาที่เป็นของฉันใชไ่หม เจนนิเฟอร์ คิ้ม √

12 มหันตภัย ไม่รู้เมื่อไร ไม่รู้เมื่อไรที่ชวิีตฉัน แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

13 แบ่งเธอ แบ่งใจ ไม่บอกก็รู้ อึดอักใชไ่หม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอร์ คิ้ม √

14 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู้ ว่าเคยไม่ดีแค่ไหน เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

15 ปล่อย เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

16 แพ้คําว่ารัก เคยโดนทําให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

17 คนข้างล่าง น่ังปลดปล่อยความคิด ไปกับลมฟ้า เบน ชลาทศิ X

18 กาลเวลา เธอยังจําวันเหล่าน้ันได้หรือเปล่า กัน นภัทร √

19 ตอบยังไง ได้เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแต่ว่า ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

20 คืนใจ เบน ชลาทศิ X

21 ผิดไหมที่รักเธอ ในชวิีตฉันที่ผ่านมาน้ัน เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

22 ไม่เหลือเหตุผลจะรัก ผู้หญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

23 อยากรู้...แต่ไม่อยากถาม ได้ชดิเพียงลมหายใจ แค่ได้ใชเ้วลา Calories Blah Blah √

24 ไม่ยอมหมดหวัง ก็เคยฝันใฝ่ และเคยมั่นใจในวันน้ี เจนนิเฟอร์ คิ้ม √

25 ครึ่งใจ แม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแต่เขา กัน นภัทร √

26 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงน้ี เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

27 ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได)้ ฉันเข้าใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง ฉันคง แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

28 แค่เสยีใจ ไม่พอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม) √

29 เธอรักฉันที่ตรงไหน (ละครเปลือกเสน่หา)คนบางคนชอบมองแต่นอกกาย ชืน่ชมอะไร เจนนิเฟอร์ คิ้ม;ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ √

30 ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทํา จะเกิดอะไรพรุ่งน้ีฉันเองไม่รู้ซักอย่าง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559015 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า KLEAR √

LOVE MEMO

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
STAGE FIGHTER

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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2 คู่ชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

3 แค่คุณ Musketeers X

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

5 จะบอกเธอว่ารัก(Tell Her That I Love) The Parkinson X

6 ลูกอม Feat.MissLove ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด้วยแสงไฟ วัชราวลี X

7 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม้ว่าบทสดุทา้ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

8 ฉันคนเดียวที่รู้ Musketeers X

9 ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําว่าเธอทําได้อย่างไร DA endorphine √

10 ใจกลางความรู้สกึดีดี แม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษ์ (เอ๊ะ);วิน Potato √

11 อยากเป็นคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSup'Tarในวันที่โลกมันเงียบเหงา แค่มีเธอเดินเข้า ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ √

12 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผ่าน ต้องเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 แรงบันดาลใจ(ล.จัดรัก วิวาห์ลวง) เน่ินนานเทา่ไรกับชวิีตสเีทา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

14 Love Sick Mild X

15 รักคําโตโต นับตั้งแต่วันน้ัน วันที่เราได้พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

16 สะดุด วิโอเลต วอเทยีร์ X

17 อาย สงิโต นําโชค X

18 เด็กน้อย วันน้ันถ้าหมุนเวลาย้อนไปอีกครั้ง 25 Hours √

19 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ้าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใชภ่าพ ณัฐ ศักดาทร √

20 เขียนคําว่ารัก เธอรู้มั้ย ว่าเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

21 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผ่นดิน POTATO √

22 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อก่อนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

23 หัวใจให้เธอ (ล.สองหัวใจน้ีเพื่อเธอ) ไอซ์ ศรัณยู X

24 รักที่ตามหา แม็กซ์ เจนมานะ;ตุ๊กตา จมาพร แสงทอง X

25 เธอคือทกุอย่าง(ล.คู่หูคู่เฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

26 อย่าเปลี่ยนไป เริ่มจากแค่เป็นคนรู้จัก แล้วก็กลายเป็น ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259020 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 อยู่อย่างเหงาๆ สงิโต นําโชค X

2 เหงา เคยรู้สกึไหม เวลาไม่มีใครแล้ว PEACEMAKER √

3 PLEASE รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังไง ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม) √

4 แหงน ชาติ สชุาติ (The Voice) X

5 เก็บรัก รู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป แอมมี่ The bottom blues √

6 ไม่เคย ฉันไม่เคยรู้ คนที่สําคัญ น้ันมีค่า 25 Hours √

7 ทิ้งไว้กลางทาง มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง POTATO √

8 หรือมันไม่มีอยู่จริง สงกรานต์ รังสรรค์ X

9 เธอ อยู่ไกลจนสดุสายตา ไม่อาจเห็น COCKTAIL √

10 คําถามซึ่งไร้คนตอบ ฉันรู้ดี ทําไมทอ้งฟ้ายามเชา้ กลับดูมืด GETSUNOVA √

11 คิดถึง มองดูเสน้ทางที่ฉันเดินอยู่ จะมีใครรู้ BODYSLAM √

12 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ POTATO √

13 เหงายิ่งกว่าเหงา ชวิีตฉันเคยดีกว่าน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

14 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม (ล.เกมร้ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

15 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

16 ใครคนน้ัน Bedroom Audio X

17 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําว่าสองเรา The Yers √

18 อยากหยุดความเหงา บอย พิษณุ X

19 อย่าทําอย่างน้ีไม่ว่ากับใคร...เข้าใจไหมถ้ามีใครสกัคนมองมา เขาคงนึกว่าเรา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

20 CRY CRY CRY มองฟ้า เมฆครึ้มสหีม่น รักที่ร่วงหล่น ปาล์มมี่ √

21 ไว้อาลัย ฉันรู้ว่าเธออ่อนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

22 ใครสกัคน (ละครพราว) อาจจะดูดว่าฉันน้ันมีทกุอย่าง อาจจะดูว่า ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม √

23 อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล้วฉันจะชว่ยอะไร จะชว่ยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

24 จริงจังสกัครั้ง (NO STATUS) พูดว่าไม่รักกัน ให้ฉันสกัครั้ง ยังดีกว่า กิ่ง เหมือนแพร √

25 ไม่ได้หมดรัก แต่หมดแรง สิง่ที่ฉันทําอยู่ อาจดูเหมือนว่าไม่แคร์ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท์ √

26 ถ้าเธอจะไป ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

27 คนไม่สําคัญ (ละครบัลลังก์เมฆ) แม้ไม่ใชค่นโปรด อย่างคนอื่นเขา กัน นภัทร √

28 ถ้าเขายังสําคัญ หากว่าเขายังสําคัญ ฉันก็คงไม่จําเป็น สพุล พัวศิริรักษ์ (เบล) √

29 เพียงข้างหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทา่ไหร่ ก็ไม่ถึง อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;feat.เบน ชลาทศิ √

30 อยู่ดีดีก็อยากร้องไห้ ลดพัดมาแค่เพียงเบาเบา ดาวทกุดวง เต้น นรารักษ์ ใจบํารุง √

31 เหลือเป็นคนสดุทา้ย อยู่คนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลน้ี ศักดิ์สทิธิ์ แทง่ทอง (แทง่) √

32 เธอยัง... (ล.Love Flight รักสดุทา้ยฯ)ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้ พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ) √

33 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาล์มมี่ √

34 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไม่เห็น ใชว่่ามันไม่มี อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

35 รอแล้วได้อะไร มันคงต้องถึงเวลา ที่เธอต้องพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

36 ความเหงาโทรเข้ามา เธอพอมีเวลาบ้างหรือเปล่า อยู่กับเขา เตชนิท ์ชยุติ √

37 หน่ึงความเหงาบนดาวเคราะห์ คืนน้ีเป็นอีกคืน เหตุการณ์ไม่เคย สพุล พัวศิริรักษ์ (เบล) √

38 เหงาอยู่ดี ฉันก็มี เธอก็มี คนที่เรา น้ันเรียกว่า พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) √

39 เรื่องบนเตียง เชา้แล้วยังอยู่บนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

40 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อ่านสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด้วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

41 ไม่อยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ้างไหมไม่นอน ต้องน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

42 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้ PARADOX √

43 แค่บางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

44 ในวันที่เขาต้องไป 25 Hours X

45 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอต้องการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

ยัง...เหงา
ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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46 ลืมไปก่อน วันที่เธอได้บอกลา วันที่เธอได้บอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

47 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชน่ทกุที พลพล √

48 ฟ้า TATTOO COLOUR X

49 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค้าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

50 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259002 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหน่อย ใหม่ เจริญปุระ √

2 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต้องเจ็บ ใหม่ เจริญปุระ √

3 แพ้ใจ เก็บใจไว้ในลิ้นชกั ใหม่ เจริญปุระ √

4 ไม่อยากให้เธอรู้ อาจจะเป็นทกุข์ อาจจะผิดหวัง ใหม่ เจริญปุระ √

5 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย ใหม่ เจริญปุระ √

6 อยากให้รู้ว่ารักเธอ ต่อให้ฝนแรงแรงก็ไม่หว่ันไหว ใหม่ เจริญปุระ √

7 เรื่องมันจําเป็น เรื่องมันจําเป็น ของมันจําเป็น ใหม่ เจริญปุระ √

8 อ๋อเหรอ ใครพูดนะ พูดว่าเชือ่ซิ ว่าน่ีนะคนดี ใหม่ เจริญปุระ √

9 กลับดึก กลับดึก อยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม่ เจริญปุระ √

10 เสีย่งเป็นเสีย่งกัน อยากจะลองดูสกั ใหม่ เจริญปุระ √

11 ฟังซิฟัง ฟังซิฟัง และฟังอย่างตั้งใจ ใหม่ เจริญปุระ √

12 ต่อไปน้ีไม่มีใคร เพราะฉันรู้ดีว่าคง ใหม่ เจริญปุระ √

13 อยากจะร้องไห้ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม่ เจริญปุระ √

14 หนักเกินไปแล้ว เหน่ือยล้ามาเทา่ไร หัวใจต้องสูม้า ใหม่ เจริญปุระ √

15 เสยีใจได้ยินไหม เพราะว่ารักจึงเปรียบ ใหม่ เจริญปุระ √

16 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักน้ี ใหม่ เจริญปุระ √

17 เธอรู้หรือเปล่า อาจจะดูว่ามันนาน ใหม่ เจริญปุระ √

18 ศรัทธา หากยังมีหวัง พลังของเธอยังอยู่ ใหม่ เจริญปุระ √

19 ไม่ลืม ในมุมหน่ึงบนทางอันยาวไกล ใหม่ เจริญปุระ √

20 เตือนให้จํา เตือนสกัคําให้จํา ใหม่ เจริญปุระ √

21 อย่าขุดคุ้ย อย่าบอกกับฉันว่ายังรัก ใหม่ เจริญปุระ √

22 คนเดียวในหัวใจ ไม่เคยมีวันใดใด เวลาใด ที่เธอไป ใหม่ เจริญปุระ √

23 นํ้าหอมที่ไม่มีวันจาง ได้ข่าวเมื่อเชา้ว่าเธอน้ันกลับมา ใหม่ เจริญปุระ √

24 ถนนสายน้ี และถนนสายน้ีก็ดูเงียบเหงา ใหม่ เจริญปุระ √

25 ดอกไม้กับแจกัน ดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยเมื่อใสแ่จกัน ใหม่ เจริญปุระ √

26 นํ้าค้างตอนเชา้ อยู่คนเดียว นอนมองดูฟ้าด้วยความสงสยั ใหม่ เจริญปุระ √

27 ทําด้วยหัวใจ ไม่มีเหตุผล ไม่ขออธิบายใด ๆ ใหม่ เจริญปุระ √

28 อย่าฝากความหวัง สิง่ที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง ใหม่ เจริญปุระ √

29 อย่าเอานํ้าตากลับบ้าน รู้ดีว่าโหดร้าย ตอนเขาทิ้งเธอไป ใหม่ เจริญปุระ √

30 ขอร้อง ฉันไม่มีอะไรต่อรอง เพียงจะร้อง ใหม่ เจริญปุระ √

31 มันไม่จริง ฉันเฝ้ามองเธออยู่ ดูดูไปก็เริ่มเปลี่ยน ใหม่ เจริญปุระ √

32 จริงใจไว้ก่อน เคยแต่ทําอะไรที่ดี ใหม่ เจริญปุระ √

33 ก็เคยสญัญา (ละครรุกฆาต) ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย ใหม่ เจริญปุระ √

34 ดับตะวัน (ละครนํ้าตาลไหม้) มันไม่จริงใชไ่หม ที่บอกกันว่ารัก ใหม่ เจริญปุระ √

35 คนสดุทา้ย (ละครเงา) ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน ใหม่ เจริญปุระ √

36 ผู้หญิงกับงูพิษ [แม่เบี้ย] อย่าบังคับใจกันได้ไหม อย่าบีบคั้นหัวใจ ใหม่ เจริญปุระ √

37 จะไปทางไหนดี ไม่มีตะวันสทีองที่จะสอ่งแสง ใหม่ เจริญปุระ √

38 วังนํ้าวน วังนํ้าวน..วันนํ้าวน วังนํ้าวนสายชลวนเชีย่ว ใหม่ เจริญปุระ √

39 โลกแห่งความฝัน [จุดนัดฝัน] เมื่อชวิีตยังรักที่จะฝัน ใหม่ เจริญปุระ √

40 สญัญา ฝืนและทน ทนต่อไปก็ต้องลําบาก ใหม่ เจริญปุระ √

41 รู้เมื่อสาย แอบกลับไปมองเหลียว ใหม่ เจริญปุระ √

42 ใจสลาย (ละครเมืองมายา) หัวใจสลาย โหดร้ายขนาดน้ี สิง่ที่ดีดี ใหม่ เจริญปุระ √

43 สดุรักสดุหวง (ละครนวลฉวี) บอกฉันสกัคํา บอกฉันสกัคํา ใหม่ เจริญปุระ √

44 อาจจะเป็นคนน้ี ผ่านความระทม ใหม่ เจริญปุระ √

45 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้ ใหม่ เจริญปุระ √

46 ขอแค่มีเธอ (ละครสาปพระเพ็ง) อาจเป็นเพียงกาลเวลาที่ต่างไป ใหม่ เจริญปุระ √

47 เน้ือคู่ เน้ือคู่ ฉันยังไม่เกิดซักท ีและดู ใหม่ เจริญปุระ √

48 ให้ฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไม่พิเศษ ก็เป็นคนที่ ใหม่ เจริญปุระ √

49 ไม่มีปัญหา หมดปัญหา ไม่ต้องกลัว ใหม่ เจริญปุระ √

50 รักแล้วรักเลย เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมา ใหม่ เจริญปุระ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 ปริญญาเจ็บ ถึงบ่ฮู้จริงแต่ลูกผู้หญิงทกุคนรู้สกึ ศิริพร อําไพพงษ์ √

2 อยู่เย็นเป็นโสด อยู่เย็นเป็นโสด..อย่างน้ี..ไม่ม.ี.แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

3 ขอใจเธอแลกเบอร์โทร แว๊บเดียวแค่ดู ก็ทําให้รู้ว่าเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ์ √

4 รอสายคนโสด บางลีลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

5 เมียบ่ได้แต่ง ข่อยเป็นเมียเจ้า ชดุเจ้าสาวกะบ่ได้ใส่ ศิริพร อําไพพงษ์ √

6 แฟนใหม่ก็เอา แฟนเก่าก็รัก เธอบอกให้รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

7 บ่งึด บ่ตาย ยังบ่ตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ์ √

8 น้อยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แต่เธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

9 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปล่า ศิริพร อําไพพงษ์ √

10 แทงข้างหลัง คิดบ่ออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ้าย หญิงลี ศรีจุมพล √

11 เจ็บแค่ไหน..ยังไว้ใจคําว่าฮัก อ้ายก็ฮู้ ว่านอกจากฮัก น้องบ่มีหยังให้ ศิริพร อําไพพงษ์ √

12 รองูเข้าฝัน หง่อ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หง่อ งู รีบมาเข้าฝัน หญิงลี ศรีจุมพล √

ลูกทุ่งคู่ฮิต ศิริพร - หญิงลี

ใหม่ เจริญปุระ : 50 BEST HITS
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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13 ขอใจเธอแลกเบอร์โทร แว๊บเดียวแค่ดู ก็ทําให้รู้ว่าเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

14 หัวหน้าแก๊งค์สาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเก่า ที่มีแต่ความว่าง ศิริพร อําไพพงษ์ √

15 เมื่อไหร่จะทํากับฉันบ้าง เธอดูสดิู ดูคู่น้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

16 สามชา่สละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ์ √

17 หยอกแล้วบ๊ายบาย โอ..โอ้โอ..โอฮะโอ่..โอละหนอ ถ้าไม่ชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

18 คนเจ้าชูอ้ยู่ที่เดียวบ่ได้ ผู้หญิงคนน้ียังคอยพี่อยู่ ที่อู่ซ่อมใจ ศิริพร อําไพพงษ์ √

19 ผู้ชายหลายบ้าน รักกันใหม่ๆอะไรอะไรก็ดี หญิงลี ศรีจุมพล √

20 ฮักหมดตัว ผัวหมดใจ อุตสา่ห์ทุ่มฮักหมดตัว อุตสา่ห์ทุ่มฮัก ศิริพร อําไพพงษ์ √

21 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

22 วันไหนเธอจะแคร์ฉันบ้าง ต้องอยู่ด้วยกันไปถึงวันตาย ทั้งที่รู้ดี ศิริพร อําไพพงษ์ √

23 แจ๋ว ถูกหวยได้เป็นล้าน มัน ก็แจ๋วนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

24 ไหวบ่ ไหวบ่ๆ ไหวบ่ๆ สไิหวบ่น้อ ไหวบ่ละอ้าย ศิริพร อําไพพงษ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259005 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/01/2559 1 เจ้าชายของชวิีต จริงจังแค่ไหน จริงใจมากพอหรือเปล่า ต่าย อรทยั √

2 คนแรกที่ทําให้รัก เธอมากับคําว่าใช ่มาปรากฎกาย ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

3 อยากกอดผู้ชายคนน้ีจังเลย ความรู้สกึบอก ว่าชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ์ √

4 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมค์ ภิรมย์พร √

5 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒน์ X

6 ยิ่งกว่าคําว่ารัก มากกว่าคําว่าใช่ คะแนใจ ต้องให้เธอเกินร้อย ให้เธอน้อยกว่า ตั๊กแตน ชลดา √

7 รักแฟนเก่ามากเทา่ไร จะรักแฟนใหม่ให้มากกวเป็นเธอได้ไหม เข้ามาดามใจฉันที เจมส ์ชนิกฤช √

8 ฤดูแห่งความรัก ฝน ธนสนุทร;อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ X

9 สวัสดีจ๊ะคุณเน้ือคู่ สวัสดีจ๊ะคุณเน้ือคู่ ฉันคิดถึงเธออยู่ เปาวลี พรพิมล √

10 แต่งกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรล่ะพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

11 รักเธอเข้าแล้ว ฉันรักเธอเข้าแล้ว อ๊ะ..อะ..อา บิว พงค์พิพัฒน์ คงนาค √

12 หัวใจ...มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า หลิว อาราดา (อาจารียา) X

13 ติดชาร์ตหัวใจเสมอ หามรุ่งหามค่ํา ก็เพราะเราไม่ใชค่นอื่น ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

14 ทา้ยที่สดุ...อ้ายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินย้อนคืน ศิริพร อําไพพงษ์ √

15 คิดถึง...คิดถึง อยู่ๆ ความเหงา ก็เข้าสงิสูห่ัวใจ ไมค์ ภิรมย์พร √

16 กด Like ให้แนเด้อ สง่ความสขุผ่านเฟชบุคข้ึนกระดานของอ้าย ต่าย อรทยั √

17 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให้ฉัน รักคนที่มีเจ้าของ ตั๊กแตน ชลดา √

18 รักกับพี่ดีแน่ นาดีดีควรใชข้้าวปลูกพันธุ์ดี ข้าวปลูก จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) X

19 มารักกันนะ ตุ้ม จ่านกร้อง X

20 แต่งงานกันเฮอะ จะทํายังไงดีเน้อให้เธอตอบรับฉันมา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

21 ไม่เคยไม่คิดถึง ยิ้ม สทุธิดา X

22 เหตุผลที่ฉันต้องรักเธอ ทกุวันเธอพาคําว่ารักมายืนใกล้ๆ เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

23 หน้าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ต่าย อรทยั √

24 หัวใจที่ใชแ้ล้ว คนสูช้วิีตอดีตไม่สวยหรอกน้อง วันวาน ไมค์ ภิรมย์พร √

25 รักเธอที่สดุ สาลี่ ขนิษฐา X

26 รักเสมอไม่ว่าอยู่ไหน แสงดาว สอ่งกรทบใจเหงา ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

27 ลมความคิดถึง ไชโย ธนาวัฒน์ X

28 ปลายทางของความคิดถึง แค่มองขอบฟ้า ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

29 เพราะโลกน้ีมีเธอ ชวิีตคนชัน้แรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค์ ภิรมย์พร √

30 เป็นห่วงเด้อจ้า งานหลายบ้อจ้า บ่เห็นโทรหาคือเก่า ต่าย อรทยั √

31 รู้จักความรักเมื่อรู้จักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได้ หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

32 รักต้องแสดงออก เธอคงคิดว่าบังเอิญ เรื่องที่เราน้ัน รัชนก ศรีโลพันธุ์ √

33 รักกันนะคนดี แอบชะแง้ ชะแง้ ได้แต่ชะเง้อ ชะเง้อ จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

34 คิดถึงน่ีคะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงน่ีคะ เปาวลี พรพิมล √

35 กระดังงากลางฟลอร์ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

36 ขอจองเป็นแรงใจ รออยู่ตรงน้ันก่อนได้ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค์ ภิรมย์พร √

37 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทํานอง ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

38 แต่งงานกับพี่ได้ไหม ก้อนเมฆสเีทาหอบเอาไอนํ้าเดินทาง เสถียร ทํามือ √

39 หัวใจเลือกเธอ มีที่บางแห่ง ที่ความเหงาตามมาไม่ถึง จั๊กจั่น วันวิสา √

40 รักเธอเทา่เมื่อวาน ดั่งฟ้าทกุเชา้มีแสงตะวัน ทกุค่ําคืนน้ัน ไม้เมือง √

41 ได้สบตาดีกว่าน่ังคิดถึง รักกัน..ก็ต้องยอมไว้ใจ มีคนพูดไว้.. เอิร์น สรุัตน์ติกานต(์เดอะสตา √

42 เป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่า ได้ยินคําว่าคิดถึง จากคนที่แสนคิดถึง อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

43 คนสําคัญ บอย ภักดี มนตรีสมัย X

44 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเ้คียงบ่า ไมค์ ภิรมย์พร √

45 ขอบใจที่หาเจอ หน้าตา บ่ สวยมองด้วยใจเปล่า บ่ เห็น ศิริพร อําไพพงษ์ √

46 ไม่เคยรู้สกึแบบน้ีกับใคร ฝน ธนสนุทร X

47 สูเ้พื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

48 เสน้ทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคล้อย พัดวอยๆข้างซอกตึก ต่าย อรทยั √

49 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอ้ายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงด้วยได้บ่ ศิริพร อําไพพงษ์ √

50 หัวใจเพรียกหา โอ...ละเหนอ แม่ดอกสายหยุดบานเชา้ จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ (ก๊อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไม่เห็น ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

2 จะได้ไม่ลืมกัน (ภาพยนตร์ความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟ้า ก็ไม่สามารถกั้นเรา แค่ห่าง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

3 ชว่ยรับที ก็เพราะ เธอไม่ฟังสกัครั้ง เพราะเธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

4 คนแพ้ที่ไม่มีนํ้าตา(ล.อย่าลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไม่มีหัวใจ ที่คอยแต่ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

5 ดอกไม้ในใจ (ล.กลกิโมโน) เธอเองจะเคยรู้ไหม ชวิีตที่มันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

BIRD All Time Hits

หัวใจนี.้..เพ่ือเธอ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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6 ปล่อยเธอไป (ล.กลกิโมโน) ต่อให้รักเธอหมดหัวใจ แต่สดุทา้ยเธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

7 อย่าทําอย่างน้ีไม่ว่ากับใคร...เข้าใจไหมถ้ามีใครสกัคนมองมา เขาคงนึกว่าเรา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

8 ไม่แข่งยิ่งแพ้ แน่นอน เมื่อเรารักเขาเข้าแล้ว ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

9 เล่าสูก่ันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

10 สญัญาต้องเป็นสญัญา ได้บอกกับเธอวันน้ัน บอกเธอให้จําเอาไว้ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

11 คนไม่มีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผ่านมา แต่ว่าเขาเข้ามา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

12 กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง ฉันรู้ว่าเธอรู้ และฉันก็ดูรู้ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

13 ถ่านไฟเก่า รู้ ก่อนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

14 ก็เลิกกันแล้ว ใครบอกเธอว่าฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

15 นํ้าตา ก็คนธรรมดา ไม่ใชเ่ทวดา ไม่อาจฝืน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

16 อกมีไว้หัก ฉันไม่รู้ได้ยินจากไหน ว่าอกหักไม่ยัก ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

17 นานเทา่ไรก็รอ เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะได้เจอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

18 อย่ารักกันเลย เธอคงพอจะเข้าใจหากเธอได้คิดสกันิด ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

19 หนามยอกอก เจ็บที่ได้รู้ ฉันคือต้นเหตุความบาดหมาง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

20 จะเอาจากไหน อยากให้ใจฉัน รู้สกึกับเธอเหมือนเดิม ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

21 ผู้ชายอย่างฉัน ไม่ใกล้เคียงใชไ่หมอะไรที่ฉันเป็น ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

22 น้านา... อาจจะเป็นแค่คํา คําหน่ึง อาจเป็นคํา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

23 อยากรู้ ตอบคําถามซะ ตอบให้มันเคลียร์ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

24 ก้อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

25 จําเธอข้ึนใจ เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟ้ามากมาย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

26 ทําไมต้องเธอ ก็มันไม่อยากรู้ ก็มันไม่อยากรัก ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

27 คู่แท้ แล้ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู้สกึ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

28 เถียงกันทําไม บางเวลาอาจเบื่อกันเอง บางเวลา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

29 ต้องโทษดาว... ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทําให้ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

30 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผ่านใจ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

31 อยากถามก็ตอบ Du choo choo choo...อยากอยู่กับเธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

32 หยดนํ้า เพียงวันละเล็ก ละน้อย ให้มันเป็นไป ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

33 รักที่ไม่มีวันเป็นจริง(ล.กลกิโมโน) ถ้าไม่ใชเ่ธอ คงไม่พบความสขุ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);อารยา เอ ฮาร์เกต √

34 สวิทชท์ี่ใจ หลายคืน ที่ไฟภายในห้องนอนก็ปิด ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

35 ร้องไห้ทําไม ไม่รู้เธอร้องไห้ทําไม ไม่มีใครตายซะหน่อย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

36 ผิดตรงไหน ทําดีกับเธอ ทําดีเสมอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

37 มีไหมใครสกัคน (ล.วันน้ีที่รอคอย) ชวิีตลิขิตมาเหมือนฟ้าแกล้งกัน ให้ฉัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

38 ฉันมาทําอะไร ฉันมาทําอะไรที่น่ี ฉันมาทําอะไรที่น่ี ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

39 คิดถึงทกุเวลา จะอยู่คนเดียวหรือจะเดินกับใคร ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

40 เหน่ือยใจเหลือเกิน เหน่ือยใจเหลือเกิน ที่ใจบังเอิญมีเธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

41 รักหนักแน่น มามาเถิดมารักกับฉัน ฉันจะเก็บเธอไว้กับใจ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

42 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผ่านคืนผ่านวัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

43 พูดเล่นเล่น พูดเล่นเล่น เล่นเล่นแกล้งพูดเล่นเล่น ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

44 รักกันมั้ย รักกันมั้ย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแต่เธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

45 บอกว่าอย่าน่ารัก บอกไว้ก่อนให้รู้กันไป อยากจะบอกเอาไว้ให้ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

46 ลองซิจ๊ะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ ว่าพี่เป็นหรือไม่ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

47 มาทําไม เดิน...อินางเอ๊ย อิหยังอ้าย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);จินตหรา พูนลาภ √

48 อย่างแรง อย่างแรงๆๆเจ็บอย่างแรง พี่ไม่ได้ทํา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) X

49 หนูไม่รู้ก็ลองซิจ๊ะ (ขอโทษท ีโทษท ีโทษท ีพี่น่ะมีหรือ...) ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

50 ซ่อมได้ มีอะไรมันพังไป เชญิเอามาที่เรา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

51 แฟนจ๋า แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะ อยู่น่ีแล้วน่ะ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

52 โอ้ละหนอ...My Love ฝากเอาไว้ก่อนนะ ขอทวัีนน้ีไม่เอาละ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

53 สขุใจ แต่ก่อนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวน้ีก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);PARADOX √

54 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหน้าเศร้า เธอบอกว่า ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

55 เรามา Sing สวัสดีครับ สบายดีมั้ย หรือไข้จับ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

56 สองคนกําลังดี ถ้าจะทําอะไรให้เป็นชิน้ ทําอะไรให้ดี ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

57 คนน่ารัก ก็คนมันไม่มีให้ทําใจ ทําไมเจอใคร ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

58 ซ่อมซะให้เข็ด YA YA YA.......ไม่เอาไหน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

59 รักน้ีมีค่าเพราะเธอ แต่ละวัน แต่ละปี แต่ละนาททีี่มันพ้นไป ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);DA endorphine;ลุลา √

60 เสยีดาย อยากเห็นทอ้งฟ้าเป็นอย่างวันน้ัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

61 ติดอยู่ในหัวใจ เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

62 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแค่น้ี ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

63 คู่กัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญ่ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

64 ถึงใจ เธอจะทําอะไร ถ้าสบอารมณ์ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

65 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไม่จาง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

66 ขออุ้มหน่อย มันบังเอิญให้มาเจอสาวน้อย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

67 จับมือกันไว้ อยากจะทําอะไร อย่างที่เคยคิดไว้ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

68 คืนน้ีไม่เหมือนคืนน้ัน กลับมาครั้งน้ีอะไรก็ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

69 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

70 เราจะยิ้มให้กัน อยู่กับคนที่มีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

71 ต่อเวลา รักน้ันคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

72 คนข้างบ้าน ตื่นแต่เชา้ก็เห็น ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

73 บอลลูน หากว่าใจเป็นเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

74 ด้วยรักและผูกพัน หากเราต้องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

75 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

76 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคล้ายกันจนบางทไีม่อาจรู้ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

77 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

78 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พร้อมรอยนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √
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79 เงียบๆ คนเดียว อย่ามาให้เจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

80 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันน้ันไม่เคยห่าง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

81 อย่าต่อรองหัวใจ ฉันเคยทุ่มเททกุอย่างให้เธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

82 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

83 ฝากไว้ ฝากเอาไว้ในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

84 อยู่เพื่อใคร วันน้ันต่างเคยเป็น ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

85 ห่วงใย จะไม่ถามว่าเหตุใดทําไมต้องจากกัน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

86 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

87 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

88 บันทกึหน้าสดุทา้ย อ่านดูข้อความที่เคย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

89 นางนวล นางนวลเจ้าเอยทะเลกว้างใหญ่ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

90 เสยีงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

91 อย่าหลบตากัน หันมามองฉันสกัหน่อยสเิธอ มองให้นาน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

92 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกว่า หยุดและพักให้คลาย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

93 อาจจะเป็นคนน้ี ผ่านความระทม เกือบจมนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม)√

94 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

95 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

96 ฝากฟ้าทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

97 ใต้แสงจันทร์ ภายใต้แสงจันทร์ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

98 ส.ค.ส. สง่ ส.ค.ส. มา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

99 เธอ...ผู้ไม่แพ้ ในชวิีตของคนทกุคน ต้องเคยผ่านร้อน ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

100 รู้ไหม (ว่าฉันคิดถึง) รู้ไหมว่าใจมันหวิว เมื่อตอนที่เธอบอกลา ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

101 เขียนคําว่ารัก เธอรู้มั้ย ว่าเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด) √

เผยแพร่/

Anniversary:Romantic ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559013 1 ใจสัง่มา หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงน้ี LOSO √

วันที่วาง 28/01/2559 2 คืนจันทร์ คืนน้ีจันทร์นวลผ่องมองแล้วคิดถึง LOSO √

3 5 นาที ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไม่เหมือนดังที่ LOSO √

4 หมาเห่าเครื่องบิน อาจฟังไม่มีเหตุผลเทา่ไหร่ ก็ฉันไม่มี LOSO √

5 ขอตายในอ้อมกอดเธอ อย่าปล่อยมือฉัน ได้โปรดอย่าไปรักใคร เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

6 เธอยังมีฉัน แม้มีคนอาจไม่เข้าใจ สิง่ที่เธอทุ่มเทไป เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

7 เก็บดาวมาให้เธอ จะทําอย่างไรให้เธอเข้าใจฉัน จะทํา เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

8 ทกุลมหายใจ เริ่มจากวันที่ฉันและเธอ ได้เจอะเจอ LOSO √

9 เยอะ ผู้หญิงก็มีตั้งเยอะตั้งเต็มประเทศไทย เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

10 ไม่คิดนอกใจ ถ้าเธอจะไปกับใคร หรือใครเขามาสูข่อ LOSO √

11 พรุ่งน้ี พรุ่งน้ีฉันต้องลาก่อน พรุ่งน้ีฉันต้อง เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

12 คิดถึงจัง ฉันเฝ้ามองหา คนที่หน้าตาเหมือนเธอ เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

13 เพื่อเธอคนเดียว ฉันเองเข้าใจดีว่าเธอก็เหน่ือย รักกัน เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

14 อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนวันจันทร์ เป็นวันอาทติย์ LOSO √

15 ฝนตกที่หน้าต่าง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง เธอคิดถึง LOSO √

16 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราได้เจอะกันวันน้ัน เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

17 แพ้ใจ เก็บใจไว้ในลิ้นชกั เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

18 นานเทา่ไรก็รอ เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะได้เจอ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

19 คุณรู้ไหมครับ เพียงแค่จ้องตา ใจก็สัน่ไหว คําที่พูดไป เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

20 เหงา คิดถึง รอ เธอจากไปพร้อมกับใจที่มันว่าเปล่า เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

21 เธอจะรู้บ้างไหม ? เธอจะรู้บ้างไหม ? ว่าใครน่ังซึม เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

22 อยากได้ยินว่ารักกัน สิง่ที่ฉันไม่รู้ สิง่ที่ฉันไม่ค่อยรู้ เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

23 ให้รู้ว่ายังรักกัน รู้ไหมเมื่อใดที่เธอเหงา อยากให้รู้ว่า LOSO √

24 ไม่อาจปฏิเสธ เธอเคยอยู่ตรงน้ัน ที่ตรงน้ัน เธอจําได้ เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

25 รักรู้ไหม รัก..รู้ไหม ได้ยินหรือเปล่า เหงาบ้าง เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

26 คู่เธอ ลมอาจเคยพัดผ่านไป ใครอาจเคย เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

27 เอาอยู่ ก็อย่างที่รู้ ว่าฉันน้ันเดินพลาดไป เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

28 Baby I Love U รู้ตัวบ้างไหมว่าเธอน่ารักว่าเธอ "SEXY" LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า KLEAR √

2 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ POTATO √

3 รักเหอะ ยังต้องเดินทางอีกแสนไกลยังต้องเดียวดาย Big Ass √

4 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต้องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

5 เด็กน้อย วันน้ันถ้าหมุนเวลาย้อนไปอีกครั้ง 25 Hours √

6 อย่าบอกว่ารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

7 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล้ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

8 โลกแห่งความฝัน [จุดนัดฝัน] เมื่อชวิีตยังรักที่จะฝันและบอกกับใจ COCKTAIL √

9 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให้บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให้เจ็บ INSTINCT √

10 เธอเดินเข้ามา (ภ.รุ่นพี)่ เธอเดินเข้ามาในวันที่ฉันไม่มีใคร พลอยชมพู √

11 คนไม่จําเป็น อยู่ตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต้องการ GETSUNOVA √

12 แอบรอ บอกกับฉันท ีอะไรที่ทําให้รู้สกึ The Yers √

13 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอย่าง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);25 Hours √

14 พื้นที่ทบัซ้อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต้องกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ บอย Peacemaker √

15 อย่าทิ้งฝัน เหม่อมองไปบนทอ้งฟ้า ฟ้าอันกว้างใหญ่ DA endorphine √

16 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผ่นดิน POTATO √

SEK LOSO 20th 
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
GRAMMY HOT WANTED VOL.4
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17 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อก่อนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

18 จริงจังสกัครั้ง (NO STATUS) พูดว่าไม่รักกัน ให้ฉันสกัครั้ง ยังดีกว่า กิ่ง เหมือนแพร √

19 รักเทา่ไหร่ก็ไม่เอา เธอรู้ว่าฉันรัก เธอก็เลยได้ใจ เต้น นรารักษ์ ใจบํารุง √

20 แห่ MilkShake √

21 ตัวละครลับ ไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่ต้องคิดว่า สพุล พัวศิริรักษ์ (เบล) √

22 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม้ว่าบทสดุทา้ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

23 คู่กรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

24 หักหลัง เพราะความจริงบางอย่างมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259021 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอย่าง ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);25 Hours √

2 นํ้าผ้ึงพระจันทร์ รักฉันรักเธอ และรู้ว่าเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

3 แสนล้านนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ้ง สพุล พัวศิริรักษ์ (เบล) √

4 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า KLEAR √

5 แค่คุณ Musketeers X

6 พูดไม่ค่อยถูก ฉันก็ไม่รู้ว่านานเทา่ไหร่ และก็ไม่รู้ AB NORMAL √

7 ระหว่างเราสองคน เราสองคนอยู่บนถนนเสน้ทางที่ต่าง จิรากร สมพิทกัษ์ (เอ๊ะ) √

8 เธอคือของขวัญ สงิโต นําโชค X

9 ยกเว้นเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซ้อน แต่ว่าฉันรู้ว่าจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

10 แพ้คําว่ารัก เคยโดนทําให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

11 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแต่ความรัก ตั้งแต่วัน ปราโมทย์ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

12 ลมซ่อนรัก Singular X

13 คุณและคุณเทา่น้ัน เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ แกงสม้ THE STAR √

14 เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสร้างมาเพื่อฉน ฉันถูกสร้างมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

15 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไม่รู้อะไร ทําให้เราต้องผ่านมาพบ The Bottom Blues √

16 ผมเป็นของคุณไปแล้ว น่ีแหล่ะที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูคุ้ณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

17 รักเอย อู๊ อู๊ อู๊ อู๊ อู.๊..เคยคิดว่าเจอแล้ว DA endorphine √

18 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไม่เคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

19 คนธรรมดา (ละครสตูรเสน่หา) เธอไม่ต้องกลัว ไม่ต้องหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

20 ผ้าห่มของหัวใจ (ละครหลานสาวนายพล)อยากถามสกัครั้งว่าเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

21 หวานเย็น Mild X

22 ถ้าไม่รักเธอ นนท ์ธนนท์ X

23 Love โอ้ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

24 ออกซิเจน Superbaker X

25 อยากจะรักแค่ไหน LOMOSONIC X

26 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา้ยได้รึเปล่า KLEAR √

27 อัศจรรย์ของหัวใจ สิง่ที่ไม่น่าเกิด เรื่องที่ไม่เคยคิด มาตัง ระดับดาว √

28 เพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผ่านมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

29 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา้ เป็นรอยยิ้มที่ Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

30 แพ้ใจ (ละครคู่แค้นแสนรัก) เก็บใจไว้ในลิ้นชกั POTATO √

31 รักเธอคนเดียวเทา่น้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําให้ฉันเข้าใจ ในคําว่ารักที่ Yes'sir Days √

32 จะอยู่ตรงน้ีจนวันสดุทา้ย(ล.หงสส์ะบัดลาย)ความสมัพันธ์ที่เกิดในวันที่ผ่าน ทําให้ AB NORMAL √

33 รักล้นใจ แค่ต้องเก็บต่อไป อีกนานแค่ไหน Mild X

34 หยุด..เพราะเธอ หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอ กะลา √

35 ตายก่อน เราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน โทน่ี ผี √

36 ฉันรักเธอ TATTOO COLOUR;ฟักกลิ้ง ฮีโร่ X

37 กะทนัหัน แปลกแต่จริง สิง่น้ีไม่น่าจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์√

38 สิง่ที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอว์เบอรี)่เราไม่มีอะไรเหมือนกัน ต่างคนก็ต่าง จิรากร สมพิทกัษ์ (เอ๊ะ) √

39 คนใกล้ตัว (ละครสะใภ้จ้าว) โย่ง อาร์มแชร์ X

40 อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา อย่าเลยเธอ อย่าเลยอย่ารู้ เสน้ทางที่ DA endorphine √

41 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแห่งขุนเขา)เคยไม่มีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

42 หน่ึงคําที่ล้นใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแค่เพียงไกลๆ ทําได้แค่เพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) √

43 A Tu Corazon สูก่ลางใจเธอ ถึงแม้ว่ามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE X

44 ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไม่เข้าใจ ว่าความสมัพันธ์ DA endorphine √

45 รักหน่ึงคํา จดจําตลอดไป นาทสีดุทา้ยของการพบกันใกล้เข้ามา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

46 หัวใจให้เธอ (ล.สองหัวใจน้ีเพื่อเธอ) ไอซ์ ศรัณยู X

47 กาลเวลา เธอยังจําวันเหล่าน้ันได้หรือเปล่า กัน นภัทร √

48 ป.ล.คิดถึง(P.S.I Miss You) สงิโต นําโชค X

49 ห่างไม่ไกล เวลาที่สองเราต้องอยู่ไกล อยากรู้เธอ ลุลา √

50 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไม่มีใครได้ฟัง Musketeers X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม ลาบานูน √

2 เจ็บที่ต้องรู้ เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย THE MOUSSES √

3 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ POTATO √

4 คิดถึง มองดูเสน้ทางที่ฉันเดินอยู่ จะมีใครรู้ BODYSLAM √

5 รักที่ไม่มีวันเป็นจริง(ล.กลกิโมโน) ถ้าไม่ใชเ่ธอ คงไม่พบความสขุ ธงไชย แมคอินไตย(์เบิร์ด);อารยา เอ ฮาร์เกต √

6 ที่จริงฉันก็เจ็บ (ละครลมซ่อนรัก) ณเดชน์ คูกิมิยะ X

7 ซ้ําซ้อน หัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจางกับกลาย COCKTAIL X

8 ผิดที่ไว้ใจ อยากให้ลมหายใจ สดุทา้ย ได้หมดไป TATTOO COLOUR;เก้ง Crescendo √

9 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให้บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให้เจ็บ INSTINCT √

More Than Love 2

Bad Valentine 4

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 ปล่อยมือฉัน อ้อมแขนของเธอที่เธอได้กอดฉัน ค่ําคืน หนุ่ม กะลา √

10 ปล่อยมือฉัน อ้อมแขนของเธอที่เธอได้กอดฉัน ค่ําคืน หนุ่ม กะลา √

11 หัวใจเต้นชา้ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต้องไปจากกัน PARATA √

11 หัวใจเต้นชา้ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต้องไปจากกัน PARATA √

12 Stay อาจมีฝนที่หล่นมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

13 PLEASE รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังไง ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม) √

14 ทิ้งไว้กลางทาง มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง POTATO √

15 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยู่ตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

16 ถ้าเธอจะไป ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

17 ชวิีตจริงไม่ใชนิ่ยาย ต้น ธนษิต X

18 เพียงข้างหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทา่ไหร่ ก็ไม่ถึง อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;feat.เบน ชลาทศิ √

19 ขอโทษ (ละครตะวันตัดบูรพา) ขอโทษที่ฉันคงทําได้เพียงเทา่น้ี โดม THE STAR 8 √

20 อยากได้เอาไป ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสทุธิธาดา X

21 คนไม่สําคัญ (ละครบัลลังก์เมฆ) แม้ไม่ใชค่นโปรด อย่างคนอื่นเขา กัน นภัทร √

22 ไม่มีใครพูดคําว่าเพื่อนได้เจ็บเทา่เธอ มีความสขุได้เพราะเธอแล้วรู้สกึเศร้า พริ้ม จันทร์ทพิย์ แสงรังษี √

23 หน้าร้าย ร้าย ชวิีตไม่เหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

24 เสพติดความเจ็บปวด ยังไม่ต้องการได้ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

25 เธอเก่ง ทา่มกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทา่มกลางเงา Jetset'er √

26 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล้ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

27 ไว้อาลัย ฉันรู้ว่าเธออ่อนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

28 เก็บรัก รู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป แอมมี่ The bottom blues √

29 จริงจังสกัครั้ง (NO STATUS) พูดว่าไม่รักกัน ให้ฉันสกัครั้ง ยังดีกว่า กิ่ง เหมือนแพร √

30 เหตุผลของคนไม่ดี โอปอ ประพุทธ์ X

31 คนรักหรือแค่รู้จัก จิมมี่ สรุชยั X

32 รักเทา่ไหร่ก็ไม่เอา เธอรู้ว่าฉันรัก เธอก็เลยได้ใจ เต้น นรารักษ์ ใจบํารุง √

33 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําว่าสองเรา The Yers √

34 ไหนว่าจะไม่หลอกกัน เธอบอกว่าวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

35 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงด้วยคําร่ําลากัน Season Five √

36 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล้ว ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259004 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 รักจนไม่รู้จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

รหัสปก DVD G1159001 2 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปล่า พี สะเดิด √

3 ขอโทษที่ลืมบ่ได้ หัวใจบ่เคยเดินลงซ้น วกวนเดินบ่เคย พี สะเดิด √

4 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

5 รักจัง ไม่มีสิง่ใดทําให้อุ่นใจเทา่เธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

6 คิดถึง...คิดถึง อยู่ๆ ความเหงา ก็เข้าสงิสูห่ัวใจ พี สะเดิด √

7 ชวิีตไม่พร้อม แต่หัวใจพร้อม ชวิีตควรจะโรยด้วยกลีบดอกไม้ ฉันไม่รู้ พี สะเดิด √

8 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โก๋บ้านนอก ล้างสต็อก พี สะเดิด √

9 ความต้องการทางแพทย์สงู เจ็บเกินจะเจอหน้าใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

10 คนอะไรก็ไม่รู้ เป็นคู่กันแล้ว เขาว่าไม่แคล้วกันหรอก พี สะเดิด √

11 อยู่กับใครก็ไม่หายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุ่นไอก็ห่าง พี สะเดิด √

12 ขอใชค้ําน้ีกับเธอ เธอรู้ไหม นอกจากลมหายใจ สิง่ที่ฉัน พี สะเดิด √

13 จําไม่ได้ว่าต้องลืม รู้สกึตัวก็ตอนได้ยินชือ่เขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

14 อยากหายใจข้างๆเธอ น่ีหมากหอยคัน หรือมันคนสวยกันแน่ พี สะเดิด √

15 ไม่เจอเธอ ไม่เจอคําว่าเจ็บ ตั้งแต่ลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

16 หนุ่มขอนแจ่น เป็นหนุ่มแจ่นขอน ขะหยอนเว้าไทย พี สะเดิด √

17 เราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รู้สกึ พี สะเดิด √

18 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

19 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนุ่มข้ึนมา ก็อยากมีคนรู้ใจ พี สะเดิด √

20 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแต่หมอน ไม่เคยมี พี สะเดิด √

21 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม้ไผ่ พี สะเดิด √

22 คนบ้านเดียวกัน คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจ พี สะเดิด √

23 คิดฮอดอยู่เด้อ คิดฮอดอยู่เด้อ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

24 คึดฮอดกอดบ่ได้ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแต่กอดบ่ได้ พี สะเดิด √

25 ทําบาปบ่ลง บุญบ่สมอ้าย คิดไปปวดดวงแด พ้อฮักแท้ พี สะเดิด;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล้วบ่ พี สะเดิด √

27 จี่หอย โอ่เด เพื่อนเอ่ย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

28 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผู้บ่าวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

29 หนอนเฝ้าไห อยู่ใกล้ๆ...แต่บ่ได้กิน ได้แค่ดมกลิ่น พี สะเดิด √

30 ปลาร้าขาร็อก โอย..ล่ะได้ยินเสยีงกีตาร์หอนแล้วของข้ึน พี สะเดิด √

31 จิ๊กโก๋นําเข้า กางเกงยีนสก์็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

32 ตีสองแล้วน้องสาว ตีสองแล้วเด้อ ตีสองแล้วเด้อน้องหล่า พี สะเดิด √

33 พรากผู้เยาว์ รู้ไหมเมื่อมีเธออยู่ เป็นสชีมพูเลยนะ พี สะเดิด √

34 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยู่หลังความหวังน้ันรออยู่ไกล พี สะเดิด √

35 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ้าแบบเดาใจฟ้า พี สะเดิด √

36 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะว่าคิดถึง ไม่ใช่ พี สะเดิด √

37 รอรักใต้ต้นกระโดน มองน่ังมองดูต้นกระโดน ยืนอยู่ใกล้ พี สะเดิด √

38 นักร้องบ้านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมู่นกกา พี สะเดิด √

39 หัวใจมักง่าย มันก็ดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บซะบ้าง พี สะเดิด √

40 คนบ่มียี่ห้อ คนคืออ้าย เขาเอิ้นผู้ชาย บ่มียี่ห้อ พี สะเดิด √

41 แม้เราจะต้องจากกัน เรามาพบกันเกิดความสมัพันธ์ ร่วมสขุ พี สะเดิด √

รวมเพลงสะเดิดฮิต พี สะเดิด
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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42 สงิห์รายวัน เกิดมาจน ไม่ใชค่นมีเหลือใช้ พี สะเดิด X

43 ตังเก ฉันเกิดอยู่แดนอีสาน ถ่ินกันดาร พี สะเดิด √

44 เลหลัง ผมมีอดีตมาเลหลัง มีความผิดหวังมา พี สะเดิด √

45 ยกซด ตกยามแลง ฟ้าก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

46 ลานข้าว ลมหนาวมาปีน้ี คักอีหลีกว่าปีก่อน พี สะเดิด X

47 กับแก้ ได้ยินเสยีงกับแก้ ย่านแท้ๆ น้อผู้สาว พี สะเดิด √

48 เด็กปั๊ม ข้อยจากอีสานหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศรี พี สะเดิด X

49 มักสาวซอนแลน นอกจากชา่งตัดผม นอกจากชา่งตัดผม พี สะเดิด √

50 ศักดิ์ศรีลูกอีสาน หมู่เฮาคือลูกอีสาน นํ้าจิตนํ้าใจเฮาใส พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259009 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 คําว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล้วใชไ่หม ก็เห็นเธอ ต่าย อรทยั √

2 สดุทา้ยคืออ้ายเจ็บ หากคําว่าฮักของเฮาเขียนด้วยกระดาษ มนต์แคน แก่นคูน √

3 ให้ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสง่ข่าว ให้เมฆเทาๆ ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

4 เกิดมาเพื่อฮักอ้าย อยากสถิามหัวใจเจ้าของ เป็นหยังต้องทน ก้านตอง ทุ่งเงิน √

5 อ้ายลืมทกุคํา น้องจําทกุนาที ลืมกันง่ายคักเนาะ น่ีบ่คนเคยฮักกัน ต่าย อรทยั √

6 ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ้าให้อ้ายแหน่ ว่ายังแคร์ มนต์แคน แก่นคูน √

7 คนบ่มียี่ห้อ คนคืออ้าย เขาเอิ้นผู้ชาย บ่มียี่ห้อ ไมค์ ภิรมย์พร √

8 อ้ายเข่ียน้องถ่ิม บ่แม่นลูกฟุตบอลแต่น้องกะโดนเข่ีย ก้านตอง ทุ่งเงิน √

9 อ้ายเพิ่งรู้ หรือเจ้าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสง่ไลน์มาทกั ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

10 ร้องไห้ใกล้หนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ต่าย อรทยั √

11 แคร์ด้วยหรือน้อง แคร์ด้วยหรือน้องที่คนเขาปองนินทา มนต์แคน แก่นคูน √

12 เพื่อนแทค้ือนํ้าตา จงไหลออกมาเถิดนํ้าตาถ้าอยากจะไหล ศิริพร อําไพพงษ์ √

13 นํ้าตาลืมคราว คําว่าผิดหวังมาเป็นตาซังแทห้นอ ศร สนิชยั √

14 นํ้าตาผ่าเหล้า อ้ายยืนซึมเศร้ารู้ข่าวว่าเขามาขอ ไมค์ ภิรมย์พร √

15 ตั๋วอ้ายเป็นคนสดุทา้ยได้บ่ อยากรู้ในใจเคยรักฉันไหม ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

16 ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก้านตอง ทุ่งเงิน √

17 เจ็บในใจ โอ้ยหัวใจมันเจ็บ ความฝันอักเสบ ศิริพร อําไพพงษ์ √

18 เข้า Face เธอเจอแต่รูปเขา เป็นจั่งใด๋ละน้อความฮักของเฮาวันน้ี ข้าวทพิย์ ธิดาดิน √

19 เอิ้นกันว่าแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ้ก่า ข้ีฟ้ายังไหลยวยหย่าว ศร สนิชยั √

20 ฮักมากแค่ไหน เมื่อคนหมดใจต้องปล่อยอย่าหนักใจเด้อ ถ้าเจอทางไปให้บอก ต่าย อรทยั √

21 คางคกอกหัก ไปแล้วหนอผู้สาวคนใคร ไมค์ ภิรมย์พร √

22 รักแรกไม่อาจลืม ฮักแรก...บ่อาจสลิืมลงได้ คิดฮอดบ่คลาย ศิริพร อําไพพงษ์ √

23 ร้องไห้แข่งทุ่งกุลา ลมโชคชะตาพัดพาให้เราเหินห่าง มนต์แคน แก่นคูน √

24 ลบเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให้ได้ ก้านตอง ทุ่งเงิน √

25 บ่แม่นตั๋วบ่น้อ แม่นอีหลีบ่น้อคําอ้ายว่าบ่มีไผใจว่าง ดอกอ้อ ทุ่งทอง √

26 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชา้บ้านเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกอ้อ ทุ่งทอง;ก้านตอง ทุ่งเงิน √

27 อกหักเพราะฮักอ้าย ผู้หญิงคนน้ีขอทําหน้าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ์ √

28 ช้ํารักจากอุบล เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงอุบล บ้านแฟน มนต์แคน แก่นคูน X

29 อกหักจากคาเฟ่ ลืมแขกโต๊ะสีแ่ล้วหรือคนดีชือ่เก๋ ไมค์ ภิรมย์พร √

30 คืนน้ีเมื่อปีกลาย งานวัดปีกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเที่ยว ต่าย อรทยั √

31 รักร้าวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยู่ในฟ้าสงูแลลิบลิ่ว ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

32 เดือนหงายเสยีดายรัก เดือนหงายเตือนหัวใจยามมอง อ้ายกับน้อง ศิริพร อําไพพงษ์ √

33 เขียดจะนาน้อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ้าปานใด๋ คือสไิด้แต่แนม ศร สนิชยั √

34 น้องเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบ่หยุด หรือว่าเขาบ่ฮู้ ข้าวทพิย์ ธิดาดิน √

35 ทางลูกรัง ต่อจากน้ีไปให้เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค์ ภิรมย์พร √

36 คอยทางที่นางรอง ใจผู้สาวอําเภอนางรอง ถูกความหม่นหมอง ดอกอ้อ ทุ่งทอง √

37 เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

38 ไร่อ้อย รอยช้ํา น้องต้องมาแสนเศร้าอยู่ในไร่อ้อย ต่าย อรทยั X

39 เลือกเขาไปเถอะ เลือกเขาไปเถอะ ถ้าเขาดีกว่าอ้าย ไมค์ ภิรมย์พร √

40 คนใกล้อ้ายบ่เห็น น้องอยู่ใกล้ๆ แต่อ้ายบ่เห็น บ่เคยได้เป็น ศิริพร อําไพพงษ์ √

41 พรผู้แพ้ ได้เห็นบัตรเชญิอ้ายน้ีต้องเศร้า เจ็บปวด ศร สนิชยั X

42 น้องไม่มีสทิธิ์ ถึงพี่สดุที่รักปานดวงใจ เพลงน้ีขอมอบ ต่าย อรทยั √

43 ฝืนใจหน่อยได้ไหม แค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ √

44 ม.หก เทอมสดุทา้ย เพื่อนต๋อกีต้าร์อยู่ริมนํ้าตก เทอมสดุ ข้าวทพิย์ ธิดาดิน √

45 ลืมเขาได้บอกอ้ายเด้อ บ่ต้องปากแข็งหรือแกล้งเป็นบ่เสยีใจ ศร สนิชยั √

46 อ้ายทดิผิดนัด แห่งว่าแล้วตั๊วน้องคิดไว้แล้วบ่ผิด ดอกอ้อ ทุ่งทอง √

47 สญัญาคือยาพิษ สญัญาทําไมถ้าหัวใจน้องยังไม่แน่ ไมค์ ภิรมย์พร √

48 กอดลาว่าที่ ให้น้องขอกอดแหน่ เพื่อเห็นแก่ฮักเดิม ศิริพร อําไพพงษ์ √

49 เจ้าบ่าวอย่าฟ้าวกอด หอมกันสาน้อ..ฮู้บ่หัวใจอ้ายสัน่ มนต์แคน แก่นคูน √

50 ล้างจานในงานแต่ง งานแต่งเขาแซงแย่งเอาไปก่อน ก้านตอง ทุ่งเงิน √

เผยแพร่/

You Love Me ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559009 1 สายลมที่หวังดี แอบสง่ดอกไม้ไปให้เธอไม่รู้หรอก ณัฐ ศักดาทร √

วันที่วาง 28/01/2559 2 กะทนัหัน แปลกแต่จริง สิง่น้ีไม่น่าจะเกิดข้ึน อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE√

3 รู้ตัวหรือเปล่า รู้ตัวหรือเปล่า จากวันที่เธอ สพุล พัวศิริรักษ์ (เบล) √

4 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อ่อนโยน หน่ึง ETC √

5 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา ป๊อป ปองกูล √

6 ให้ฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไม่พิเศษ ก็เป็นคนที่ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์ √

7 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผ่าน ต้องเป็นเพียงคนที่ Jetset'er √

8 การเปลี่ยนแปลง ไม่เอาอีกแล้ว ฉันพอทกีับความรัก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

Cover Night Plus Say 
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9 เหตุผล แค่อยากให้รู้ไว้ ว่าฉันไม่เคยรักใคร ทรงสทิธิ์ รุ่งนพคุณศร(ีกบ) √

10 ไม่มีใครแทนใครได้ เธอไม่บอกก็จะไม่ถาม..เขาน้ันทําอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

11 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเป็นดั่งเพลง เธอก็คงเป็นเพลง แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

12 เหตุผลร้อยแปด ไม่ต้องมีคําบรรยายใดใดซักคําให้ลึกซึ้ง ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE √

13 รักเธอไปทกุวัน (Live Audio) เหน่ือยแต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 รักไม่ต้องการเวลา ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารัก อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

15 รักแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ล่วงเลย น้ันทําให้คนเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 แสนล้านนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ้ง KLEAR √

17 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแต่กลัว ไม่คบใคร ปิดตัวเอง จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ ณัฐ ศักดาทร √

19 คนของเธอ ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน POTATO √

20 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง √

21 ชา่งไม่รู้เลย ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

22 ทะเลสดีํา (Live Audio) ช.ทะเลสดีํา ไม่มีแสงไฟ มองไม่เห็นทาง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

23 ขอให้เหมือนเดิม ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้า ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE;ลุลา √

24 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25 คืนน้ี ไม่รู้ว่าเป็นไปเพราะค่ําคืน ไม่รู้ว่า บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

26 คุณและคุณเทา่น้ัน เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ Jetset'er √

27 คนสดุทา้ย (ละครเงา) ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

28 ใจสัง่มา หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงน้ี เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

29 อยากให้เธอได้ยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;ศิรินทพิย์ หาญประดิษฐ์ ROSE√

30 เธอ อยู่ไกลจนสดุสายตา ไม่อาจเห็น ณัฐ ศักดาทร √

31 เธอมีจริง มีนางฟ้าที่อยู่แสนไกล เหมือนคล้ายคล้าย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

32 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไม่แน่ใจ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก้ว √

33 ฟ้าสง่ฉันมา เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

34 ในวันที่เราต้องไกลห่าง ในวันที่เราต้องไกลห่าง ในวันที่เธอ Jetset'er √

35 ไม่มีตรงกลาง จะบอกอีกทว่ีาฉันรักเธอ จะบอกให้ POTATO √

36 ไม่รัก...ก็บ้า เดิมทเีดียวไม่เคยสนใจ หน่ึง ETC √

37 ไม่บอกรัก..แต่รักมาก ก็พยายาม พยายามอยู่ทกุๆวัน สพุล พัวศิริรักษ์ (เบล) √

38 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไม่ได้พอใจยากนะ แค่..ไม่พอดีใคร นท พนายางกูร √

39 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกว่ารัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259003 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/01/2559 1 เจ็บแต่จบ ถ้าตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

2 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) √

3 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคย ปาล์มมี่ √

4 เจ็บที่ต้องรู้ เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย THE MOUSSES √

5 ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยู่จริงใชไ่หม คนรักที่ไม่หลอกกัน ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม √

6 เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ (ล.อย่าลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม √

7 สมัผัสที่เจ็บ ก่อนเคยฟังเพลงรักเพลงเศร้าใจ..ดูละคร ZEAL √

8 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นว่าฉันยังยิ้ม หัวเราะได้ BODYSLAM √

9 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแล้วเวลาของเรา นครินทร์ กิ่งศักดิ์ √

10 เจ็บปวดอย่าบอกใคร ที่ดีกับเราประจํา เราก็เลยตีความ PETER CORP DYRENDAL √

11 เจ็บแต่ดี เชือ่มั่นตัวเอง ว่าเติบโตมาพอแล้ว อัสนี โชติกุล;วสนัต์ โชติกุล √

12 เจ็บใจ ในความเป็นจริงชวิีตคนเราต้องก้าวไป LOSO √

13 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําว่ารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

14 เจ็บไหม เจ็บไหม เจ็บไหม หกล้มแล้วเธอเจ็บไหม พั้นช์ √

15 ประโยคเจ็บ เหมือนโดนเขาแทง มันเจ็บที่ตรงหัวใจ กบ TAXI √

16 เจ็บน้ีมันลึก น่ีนะหรือคนดีที่ฉันไว้ใจ น่ีใชไ่หมคือ กะลา √

17 เจ็บหัวใจ ได้โปรดอย่าทําอย่างน้ีเลย ทําเหมือน เสกสรรค์ ศุขพิมาย √

18 เจ็บแต่ยังหายใจ กับสิง่ที่เธอไม่บอก กับสิง่ที่ฉันน้ัน Pancake √

19 บาดเล็กเจ็บลึก ก็เป็นเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชวิีต BLACKHEAD √

20 เจ็บที่ไร้ร่องรอย ไม่รู้ว่าเกิดอะไร ไม่เข้าใจความเจ็บน้ี แดน อภิเชษฐ์ พัจนสนุทร √

21 เจ็บไปรักไป คิดถึงเขาใชไ่หม ในสายตาที่มองเหม่อ BIG APPLE √

22 ขอเจ็บแทน ยอม..ให้เธอทิ้งไปเจอคนใหม่ๆ CLASH √

23 เสพติดความเจ็บปวด ยังไม่ต้องการได้ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

24 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผ่านวันที่ Sweet Mullet √

25 เจ็บ ต้นเหตุมันเป็นเพราะเจ็บช้ํา SILLY FOOLS (วงใหม่) √

26 เจ็บใจ เธอทําอย่างน้ันทําไม ไม่เข้าใจ AB NORMAL √

27 ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ เห็นเธอกับเค้าจูงมือกันอยู่ ต้องรีบ Pancake √

28 เจ็บ(อยากจะร้อง) อยากจะร้องจะร้อง จะเค้นมันออกมา ไพศาล ประสานพงษ์(บอย) √

29 เจ็บไปเจ็บมา อยู่กับเธอแล้วเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

30 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟ้าแกล้งกันใชไ่หม ฟ้าจงใจใชไ่หม ธิติมา ประทมุทพิย์(แอน) √

31 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไม่เห็น ใชว่่ามันไม่มี อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ √

32 เจ็บจนเข้าใจ ฉันยังรักเธออยู่ ฉันคิดถึงเธออยู่ นันทดิา แก้วบัวสาย √

33 เจ็บได้ ร้องไห้เป็น สิง่ที่เธอทํา อยากจะถามหน่อย มาลีวัลย์ เจมีน่า √

34 รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ฉันก็รู้ต้องเป็นอย่างน้ี ตอนสดุทา้ย ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว(ปั่น) √

35 เจ็บดีกว่าเหงา (ภ.มึงกูเพื่อนกันจนวันตายเสีย่งกับฉันไหม ผู้ชายที่ไร้ตัวตน เม้าส ์ณัชชา จันทพันธ์ √

36 ไม่จบไม่ใชไ่ม่เจ็บ มือที่กุมมือฉัน เพิ่งรู้ไม่ใชข่องฉัน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

37 เจ็บทําไมไม่รู้ ถูกปลุกข้ึนมาด้วยนํ้าตา ที่ไหลรินใจยัง FIFI √

38 เจ็บตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ตั้งใจไหมไม่รู้เหมือนกัน ฉันรู้แค่เธอ แบงค์ ธนศักดิ์ สําราญมน √

39 ยิ่งรักยิ่งเจ็บ พยายามทําใจ ทอ่งเอาไว้เลย Golf & Mike √

ฟังแล้วเจ็บ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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40 เจ็บ..แต่ยิ้มได้ รู้อยู่ว่าฉัน..เป็นคนแรก ที่เธอไม่สนใจ จูเนียร์ กรวิชญ์ สงูกิจบูลย์ √

41 ไม่พูด..ไม่ใชไ่ม่เจ็บ ไม่พูดไม่ใชไ่ม่เจ็บ อย่าคิดว่าไม่รู้สกึ สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ๊ค √

42 ไม่เจ็บไม่พูดหรอก ที่เงียบที่ทนได้จนป่านน้ี ก็หวังว่ามี ปฏิภาณ ปฐวีกานต(์มอส) √

43 ยิ่งเจ็บยิ่งรัก รู้ตัวดี ว่าฉันคือใคร คนที่ทํา ได้เพียง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

44 เจ็บเป็นเพื่อน อย่าบอกว่าเธอไม่เจ็บ เมื่อใครบางคน นาวิน ต้าร์ √

45 เจ็บ (ไม่ร้อง) ไม่ร้องไม่ร้อง ไม่ต้องมีเลยนํ้าตา นภัส จิวะกิดาการ(ฝน) √

46 จบเจ็บเจ็บ ก็เคยจบมานานแล้ว เคยเจ็บ ขันเงิน เน้ือนวล √

47 เจ็บไม่จํา ใจบางๆ ของคนเคยช้ําๆ โดนคนตอกย้ํา วง Tea for three (ใหม)่ √

48 เจ็บสกัครั้ง ฟังเธอพูดมาว่าเธอพบใคร เธอเองเสยีใจ วุฒิสทิธิ์ สบืสวุรรณ (เต็ม) √

49 เจ็บไปเจ็บมา อยู่กับเธอแล้วเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

50 ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √
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