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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259260 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

2 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

3 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

4 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ ณัฐ ศักดาทร √

5 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

6 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝ๓น COCKTAIL √

7 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันให๎เธอ จะวันไหน S.D.F √

8 รักเธอคนเดียวเทาํน้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําให๎ฉันเข๎าใจ ในคําวํารักที่ Yes'sir Days √

9 ที่เหลือคือรักแท๎ คล๎ายๆวํานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

10 สกัวันที่ฉันมีเธอ TONE & JENNIE X

11 ได๎พบเธอ Pchy X

12 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอยําง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);25 Hours √

13 กะทนัหัน แปลกแตํจริง สิง่น้ีไมํนําจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑√

14 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

15 แสนล๎านนาท ี(ล.วันหน่ึงจะเป็นซุปตาร๑)จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ๎ง พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ) √

16 จากน้ีไปจนนิรันดร๑ แคํได๎มองตาเธอในวันน้ัน จากที่เรา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

17 รักไมํต๎องการเวลา (ภาพยนตร๑กวน มึน โฮ)ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

18 ลูกอม ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ วัชราวลี √

19 ผมเป็นของคุณไปแล๎ว น่ีแหลํะที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูค๎ุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

20 หน่ึงในพันล๎าน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

21 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ THE STAR √

22 ไมํธรรมดา คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

23 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

24 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

25 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

26 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร๎อย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

27 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

28 อยูํๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมํใชคํนที่ฉันเฝ้ารอ เธอไมํใชํ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

29 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

30 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

31 รักเธออยูํดี (ประกอบละครป๓ญญาชนก๎นครัว)รักเธอ เธอไมํรู๎ อยูํอยํางคนที่ไมํมี โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

32 รักจะกอดเราไว๎ กํอนจะมีคําวําเรา อยูํมากี่หนาวกี่ฝน กะลา;แกรนด๑ พรรณวรท ด๎วยเศรียรเกล๎า √

33 มนุษย๑ลํองหน อยูํที่ไหนลํะความรัก อยูํที่ไหนลํะคํา Yes'sir Days √

34 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

35 ใจกลางความรู๎สกึดีดี แม๎และถึงแม๎วันเวลาผํานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ);วิน Potato √

36 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Crescendo √

37 คนสดุทา๎ย (Last one) คิดจะมีรัก อยํางใครกับเขาสกัที Jetset'er;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

38 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา๎ เป็นรอยยิ้มที่ Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

39 ความรักที่ดีที่สดุ(The best love ever) Blue Shade X

40 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

41 รักทกุฤดู นับแตํวันที่เจอเธอแล๎ว ฉันได๎เจอกับ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

42 เมื่อสองเราได๎พบกัน พรหมลิขิต ตลอดชวิีตฉันเชือ่วํามี แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

43 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

44 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

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

46 มากกวํารัก (ภาพยนตร๑เการักที่เกาหลีฯ)กํอนเคยเหงาเคยรู๎สกึเหวํหว๎า ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

47 กลัวความหํางไกล เคยรู๎สกึไหม แอบกลัวความหํางไกล โดม THE STAR 8;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

48 สงํเพลงน้ีคืนมาให๎ฉันที แม๎จะไกลกันสดุสายตา ดั่งฟ้าทะเล จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

49 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ POTATO √

50 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259257 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

2 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

3 ยินยอม (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

4 อยําบอกวํารัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

5 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

6 ไมํกล๎าบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูํนาน อยากกระซิบ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);DA endorphine √

7 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า);แนท ณัฐชา นวลแจํม √

8 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

9 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เพลงดังปังอีกรอบ

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ขอบคุณที่รักกัน

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2559
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 อยําใกล๎กันเลย เราตํางก็รู๎ดีเธอเองก็มีใคร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

11 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร PEACEMAKER √

12 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น DA endorphine;Calories Blah Blah X

13 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ (ภ.TIMELINE จดหมาย..)พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน เจมส๑ จิรายุ;เต๎ย จรินทร๑พร จุนเกียรติ √

14 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

15 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR √

16 ชายในฝ๓น (SIT COM เน้ือคูํประตูถัดไป)หากเธอได๎ฝ๓นในนิยาย เจอเจ๎าชาย Jetset'er X

17 สดุฤทธิ์สดุเดช (ละครคูํแค๎นแสนรัก) ตอบตอบมาหนํอย KLEAR √

18 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

19 อุํนใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า) วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

20 สายลมที่หวังดี (ละครข๎ามเวลาหารัก) แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

21 ทําอะไรสกัอยําง (ล.ซินเดอเรลลํารองเทา๎ฯ)หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี อารักษ๑ อมรศุภศิริ (เป้) √

22 ขอเริ่มใหมํ วันที่เราต๎องจากกัน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

23 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร บัวชมพู ฟอร๑ด √

24 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูํกับเขาตัวฉันคุกเขํา ลูกป๓ด ชลนรรจ๑ ลิ่มไทย X

25 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

26 แพ๎ใจ (ละครคูํแค๎นแสนรัก) เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั KLEAR √

27 นาฬิกาตาย (ละครตะวันเดือด) ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ญาญํา อุรัสยา เสปอร๑ป๓นด๑ √

28 แสงสดุทา๎ย (ภาพยนตร๑วัยรุํนพันล๎าน)รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

29 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

30 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง ลุลา √

31 อยํางน๎อย (ภาพยนตร๑ปิดเทอมใหญํฯ)มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ๑;แนน อุมาพร สขุชยั √

32 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก จารุวรรณ บุญญารักษ๑ (บีม);ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

33 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(ล.รักออกอากาศ)คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ เข็มอัปสร สริิสขุะ (เชอรี่) √

34 ไมํอยากให๎เธอรู๎ (ล.ซินเดอเรลลํารองเทา๎ฯตาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง สรัย วัชรพล √

35 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได๎ไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชกัพา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

37 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยํางน้ี เจอะเธอทกุที เจี๊ยบ วรรธนา √

38 ร่ําไร ยังจําได๎ไหมถึง ใหมํ เจริญปุระ √

39 เธอป๓นใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

40 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

41 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ เสาวนิตย๑ นวพันธ๑(กบ) √

42 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

43 อยากบอกรัก (ละครใยกัลยา) วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ภัทรเดช สงวนความด;ีเมลดา สศุรี √

44 พูดไมํคํอยเกํง (ละครข๎ามเวลาหารัก) มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

45 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

46 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

47 ไมํไว๎ใจตัวเอง ใจมันยังไมํหายชา เลยไมํมาพบหน๎าเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

48 นํ้าลาย เพียงแคํเธอสบตา เพียงแคํเธอผํานมา Calories Blah Blah √

49 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

50 เลํนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร่/

เพลงเพราะเกินร้อย ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259265 1 อยากรู๎...แตํไมํอยากถาม ได๎ชดิเพียงลมหายใจ แคํได๎ใชเ๎วลา Calories Blah Blah √

วันที่วาง 07/07/2559 2 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

3 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รู๎ดีแกํใจ วําฉันเป็นใคร ไมํเคยคิดไกล วง Endorphine √

4 มีคําเวลาเธอเหงา ช้ําที่รู๎วําฉันแคํตัวสํารอง ได๎ครองเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 ยิ่งกวําเสยีใจ เสยีแรงที่รัก เสยีแรงที่ไว๎ใจ พั้นช๑ √

6 เจียมตัว ฉันเองไมํกล๎าพอ ไปคิดคูํเธออยํางน้ัน SYAM √

7 แคํคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะให๎เธอให๎ความสําคัญ ปราโมทย๑ วิเลปะนะ √

8 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น DA endorphine;Calories Blah Blah X

9 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

10 จากน้ีไปจนนิรันดร๑ แคํได๎มองตาเธอในวันน้ัน จากที่เรา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

11 หน่ึงในไมํกี่คน ไมํกี่คนที่จะเคียงข๎างกัน ไมํกี่คนที่จะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

12 กรุณาพูดดังๆ เปลี่ยนไปนะ หรือวํามีใคร แปลกไปนะ ซีต๎า ซาไลย๑ √

13 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

14 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

15 กลับมาได๎ไหม รอเธอมาตั้งนานข๎างเดียว ได๎เกี่ยวเธอ ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

16 แบํงเธอ แบํงใจ ไมํบอกก็รู๎ อึดอักใชไํหม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

17 ไมํอยากทําให๎ลําบากใจ วันที่เธอน้ันเจอกับเขา วันที่เราต๎อง BUDOKAN √

18 รักไมํชวํยอะไร (Acoustic Version) รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

19 วางมือบนบํา นํ้าตาก็ไหล บอกกับตัวเองจะไมํร๎องไห๎ บอกกับ พั้นช๑ √

20 อยูํอยํางเหงาเหงา รู๎สกึบ๎างไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมํคํอย บอย Peacemaker √

21 แพ๎กลางคืน ดึกแล๎ว..ไลํตัวเองให๎ไปนอน ป๓๊บ Potato √

22 คืนข๎ามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี DA endorphine √

23 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคยจัก ปาล๑มมี่ √

24 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

25 เพื่อนสนิทคิดไมํซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลํนหยอกล๎อกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

26 แทงข๎างหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมํใชนิํยาย ไมํใชลํะคร ที่ฉันมองเห็น อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

27 ตัดใจไมํไหว ทําไมไมํเคยเกลียดเธอได๎สกัท ีทั้งๆที่ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

28 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมํเห็นหน๎า POTATO √

29 รักแทม๎ีแคํครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทกัทาย ถึงแม๎วํา อินคา √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Everlasting Love
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30 เปลืองหัวใจ จําไปทําไม ทําไมไมํรู๎ ทําไมต๎องจํา พั้นช๑ √

31 วงกลม เป็นวงกลมวงหน่ึงที่มันไมํเต็มวง บัวชมพู ฟอร๑ด √

32 ตัดใจไมํได๎ พยายามทกุอยําง ทําทกุอยําง ลบทกุอยําง นัท มีเรีย √

33 หยุดไมํได๎...ขาดใจ หยุดไมํได๎หรอก หยุดไมํได๎หรอก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

34 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาล๑มมี่ √

35 กลืน หัวใจรู๎ดีวําไมํอาจฝืนแม๎วําต๎องกล้ํากลืน Season Five √

36 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว PEACEMAKER √

37 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

38 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

39 จะเอาจากไหน อยากให๎ใจฉัน รู๎สกึกับเธอเหมือนเดิม ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

40 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีต๎องมา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

41 คนที่ใช ํ(The 1) จากวันน้ันที่เราได๎พบกัน จนวันน้ี Jetset'er √

42 Miss you อยูํใกล๎กันขนาดน้ี ยังคิดถึงเธอ ไอซ๑ ศรัณยู √

43 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร๎อย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

44 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ข๎างกายรู๎สกึ วัชราวลี √

45 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลําน้ันได๎หรือเปลํา กัน นภัทร √

46 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

47 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

48 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

49 ไมํมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมํมี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);ปราโมทย๑ ปาทาน;เจนิส √

50 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259261 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

2 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

3 เที่ยงคืนสบิห๎านาที 25 Hours X

4 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน PARADOX √

5 อยากอยูํกับเธอทั้งคืน เที่ยงคืนแล๎ว ฉันเห็นทตี๎องลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

6 คืนน้ี ไมํรู๎วําเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมํรู๎วํา Jetset'er √

7 North Star คืนน้ี ไมํรู๎เป็นอะไร อยูํดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

8 ถามจันทร๑ 25 Hours X

9 คืนข๎ามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี DA endorphine √

10 แสนล๎านนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ๎ง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

11 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูํตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

12 คิดถึงเธอ(Badly) คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน Jetset'er √

13 คนทางน้ัน GiFt My Project X

14 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

15 ขัดใจ COLORPiTCH X

16 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

17 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

18 ซํอนหา(hide and seek) TATTOO COLOUR X

19 หรือ/OR SLUR X

20 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

21 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

22 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมํมีแสงไฟ มองไมํเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ๑ กฤดากร ณ อยุธยา √

23 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

24 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

25 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

26 อยําบอกวํารัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 AROMA ทกุครั้งเวลาที่ไมํมีใคร ได๎แตํนอนมอง บี พีระพัฒน๑ เถรวํอง √

28 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ DA endorphine √

29 นอนไมํหลับ แววตาที่เธอมองฉันวันน้ี กับทาํททีี่ดู เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง;พลอย พรทพิย๑ พันตาวงษ๑ √

30 ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว มีอยูํแล๎ว แตํก็ไมํเห็นเคยใสใํจ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

31 คําอธิษฐานด๎วยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูํทกุวัน เพียงแตํ โดม THE STAR 8 √

32 แพ๎กลางคืน ดึกแล๎ว..ไลํตัวเองให๎ไปนอน ป๓๊บ Potato √

33 งานเต๎นรําในคืนพระจันทร๑เต็มดวง ในคืนที่เราจ๎องมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

34 นาฬิกาตาย ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

35 นอนกับความเหงา เป็นอีกคืนที่เหงาจับใจ เป็นอีกคืนที่ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

36 คืนดีคืนเดียว อยากจะขอคืนดี แคํคืนน้ีคืนเดียว... ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง √

37 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณ๑ ที่คนทั่วๆไป คิว สวีุระ บุญรอด √

38 ยกเว๎นเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซ๎อน แตํวําฉันรู๎วําจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

39 หมอนสองใบกับใจเหงาๆ ล๎มตัวลงที่นอน กับใจเหงาๆ ที่ไมํมีใคร ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

40 ผ๎าหํมของหัวใจ (ละครหลานสาวนายพล)อยากถามสกัครั้งวําเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

41 นอน (NONE) FEAT.SUBURBIAN ปิดตาหลับแล๎วก็ขับตานอน สีโ่มงเย็น ฟ๓กกลิ้ง ฮีโรํ;SUBURBIAN √

42 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หน๎าตํางถนนและร๎านริมทาง The Dai Dai √

43 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แก๏สโซฮัก รักเต็มถังได๎โปรดอยําปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO;ไอซ๑ ปรีชญา พงษ๑ธนาธิกร √

44 ปากวําง ไมํให๎เบื่อได๎ยังไง ในเวลาหํางไกลแบบน้ี ไอซ๑ ศรัณยู √

45 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร๎อย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

46 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง เฉลิมขวัญ รื่นอารมณ๑ (แอร๑) √

47 ลูกอม Feat.MissLove ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ วัชราวลี √

48 อยูํตํอเลยได๎ไหม สงิโต นําโชค X

49 คนข๎างๆ 25 Hours X

ค้าขึ้นต้น
เพลงฮิตติดหมอน

TRACK ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน
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50 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259259 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

2 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

3 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

4 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

5 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดป๓ญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

6 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

7 ทางของฝุ่น(Dust) อยําให๎ฉันรั้ง เธอไว๎เลย จากตรงน้ี ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 อยูํไมํไหว ก็เพิ่งรู๎ชวิีตมันอยูํยากเย็น มองทางใด จัสติน ผํองอําไพ √

9 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ป๓้น Basher √

10 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

11 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

12 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

13 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

14 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป Mild;POLYCAT √

15 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

16 เปลี่ยน ก็พอรู๎ตัวที่เราเจอกัน ไมํเรียกวํา ศรัญ แอนน่ิง √

17 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

18 ลืมฉันไป Pchy X

19 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

20 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมํเคยจะรู๎และไมํเคยเข๎าใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

21 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

22 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแล๎วเวลาของเรา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

23 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

24 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

25 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

26 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง KAL √

27 ไมํเจ็บอยํางฉันใครจะเข๎าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูํจริงใชไํหม คนรักที่ไมํหลอกกัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

28 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รู๎ดีทกุทกุอยําง วําความจริงเป็น นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

29 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑√

30 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รู๎ดีแกํใจ วําฉันเป็นใคร ไมํเคยคิดไกล วง Endorphine √

31 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

32 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป Big Ass √

33 ยังไมํพ๎นขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

34 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

35 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

36 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

37 คนบ๎า ยังเก็บเธอไว๎ในใจ แม๎เธอจะจากไป The Bottom Blues √

38 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝ๓น เพราะ Season Five √

39 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

40 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยูํ DA endorphine √

41 ความพยายาม เหน่ือยล๎าเต็มท ีไมํเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

42 แดํเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว KLEAR √

43 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต๎องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

44 ทิ้งรักลงแมํนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Potato √

45 นํ้าตาสดุทา๎ย ร๎องไห๎มันออกมาเถิด หากมีนํ้าตา COCKTAIL √

46 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

47 ปลํอย ฝืนขํมเหมือนคนไมํมีนํ้าตา ฝืนทนกับความ BODYSLAM;ธนชยั อุชชนิ √

48 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

49 นิทานหลอกเด็ก I'm going to bring you down Sweet Mullet √

50 สงํทา๎ยคนเกํา ต๎อนรับคนใหมํ เอาอะไรมายื้อเธอก็ไมํฟ๓ง เอาอะไร Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259340 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 สายยํอ Bie The Ska X

2 ABC ชกักระตุก ไอซ๑ ปรีชญา พงษ๑ธนาธิกร;ซันน่ี สวุรรณเมธานนท๑;หมวดแวน Doubletap (กรวิก จันทรX

3 โจ๏ะ Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมํได๎มีลวดลาย กฤษฎา ศรีสกุใส(Khanom T-pop) √

4 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

5 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

6 หญิงลั้ลลา (Remix) อยูํคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ MilkShake √

7 รูปไมํหลํอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ๑ วงพัทลุง X

8 Number one เห็นเธอแล๎วบอกรักเธอเลยได๎ไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

9 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

11 ป๓ดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

12 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว X

13 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

14 โสดไมํซิง บุญชม X

15 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

16 เซ็งมันเซ็ง บอล เชญิยิ้ม X

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ขอบคุณที่ทิ้งกัน

รวมฮิต โยกสะบัด มันส์สุดติ่ง
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17 แฟนพี่คันหู วง Fin X

18 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ X

19 อยําไว๎ใจทาง อยําวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตํเฮ็ดหยังบํได๎ คนทําร๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑;โจ๏ก SO COOL √

20 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตํหมอน ไมํเคยมี พี สะเดิด √

21 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

22 บ๎านนอกแล๎วไง เมญํา นนทวรรณ X

23 มาทําไม เดิน...อินางเอ๏ย อิหยังอ๎าย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);จินตหรา พูนลาภ √

24 ลูกทุํงลิซึ่ม (Remix) ร่ําร๎องกระจองอแง แตํชา๎แตํแมํ MilkShake √

25 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

26 รองูเข๎าฝ๓น หงํอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงํอ งู รีบมาเข๎าฝ๓น หญิงลี ศรีจุมพล √

27 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

28 โกรธไหลย๎อน ปอ อรรณพ X

29 กลัวมีแฟนไมํทนัใช๎ โสด รับรองวําโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

30 แมํไมํวํา ช.รู๎วําแมํเป็นหํวง แตํอยากจะชวนน๎อง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);ญาญําญ๋ิง √

31 คุณแมํไมํวํา เมญํา นนทวรรณ X

32 นักร๎องเงินร๎อย ไมํเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช๎ เล๎ง ศึกวันดวลเพลง √

33 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

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

35 เบื่อ บ๏ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

36 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ได๎หรือเปลํา บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

37 ดีไหมครับ ร๎อนๆจะพัดให๎คุณ ได๎เย็นสบาย ถ๎าคุณหิว อ๏อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

38 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

39 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงํายเหมือนจํายนามบัตร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

40 แตํวํา..เมื่อไหรํลํะ หนังสกัเรื่องก็ไมํเคยได๎ดู เห็นพูออยูํ ตั๊กแตน ชลดา √

41 ใจเปราะ ให๎ร๎อยเต็มร๎อยก็น๎อยไปหนํอย หัวใจ บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

42 คิดถึงน่ีคะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงน่ีคะ เปาวลี พรพิมล √

43 ติ่ง ปอ อรรณพ X

44 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

45 น๎องทําเกินไป น๎องก็ทําเกินไป น๎องหัวใจหรือเปลํา ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

46 แมํหัวลําโพง (ละครแมํหัวลําโพง) อาจจะดูวําฉันจอมแกํน เที่ยวเดินสะบัด เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

47 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชไิช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

48 กํากําสกาฬสนิธุ๑ เซย๑ฮัลโหลเด๎อขาดิ้นสกาฬสนิธุ๑น๎อมาแล๎ว พี สะเดิด √

49 รักตุ๏ด Bie The Ska X

50 บรึ๋ย(กลัวนะค๏าบ) Mocca garden X

เผยแพร่/

ดอกอ้อ-ก้านตอง ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259341 1 กินดองน๎องเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัต๑วันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

วันที่วาง 07/07/2559 2 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟ๓งเพลงน้ี ศร สนิชยั √

รหัสปก DVD G1159036 3 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟ๓งเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

4 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชา๎บ๎านเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

6 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

7 โทรศัพท๑จับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ได๎ยินบํนิเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

8 น๎องยํานลิฟต๑หนีบ โอโอํโฮ๏ะโอ๎ละหนอ...โอ๏โอ๎ละหนอ... ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

9 ยาหมอสัง่ โอละน๎อๆ.....เอํอ....น๎องเมีย ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

10 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

11 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

12 ชวํยขุดหลุมฝ๓งถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

13 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

14 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒําๆเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

15 เบอร๑โทรข้ีตั๋ว ให๎เบอร๑มือถือ คือ คือ แตํ บํ จริงใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

16 ผ๎ูสาวมักเว๎าผ๎ูบําวข้ีคุย อ๎ายศรๆสฟิ้าวไปไส ให๎อ๎อคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

17 เอื้อยข้ีคร๎าน เอื้อยเอ๎ยน๎องมีแนวสมิาสอํน๎องมีคําสมิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

18 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

19 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

20 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

21 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

22 ข๎ออ๎าง...คนเบิ๊ดใจ คําวําบํวํางคือข๎ออ๎างของคนเบิ๊ดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

23 ฮักสามเศร๎า...เฮาสามคน หลําเอ๎ยหยับเข๎ามาใกล๎ๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

24 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบํมีไผเกินอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

25 เกาหลีข้ีเมี่ยง ฮัลโหลๆแคํน้ีกํอนเด๎อเธอ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

26 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

27 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

28 หนํุมบ๎านเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบ๎านเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

29 ลูกจ๎างขอร๎อง เห็นวําได๎เปรียบกะอยําสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

30 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

31 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

32 ฟ้ามืดบํดน ฟ้ามืดกะคงบํดน เห็นสนํตะเว็นยามเชา๎ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

33 ฝากดาว..ถามขําวบ๎าน สงํความหํวงใย ไปกับสายลมคืนน้ี ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

34 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

35 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผ๎ูชายคือเจ๎ากินเหล๎าบํคือดอกอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

36 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
3 ซูเปอร์แซบศรสินชัย-
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37 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

38 พอปานกัน ช.ปากข้ึนสหินีสหินีจํมข้ึนลํะสหินีสหินี ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

39 แฟนเขาอยําเอาเถาะ เว๎าแบบบํอําจั่งแมํนคิดนําแฟนเพิ่นแทน๎๎อ ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

40 อิจฉามือถือ ช.ตั้งแตํเจ๎ามีมือถือกะบํคือเกํา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

41 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

42 ฮอยกอดครั้งสดุทา๎ย ตุ๎มเปิ๊ดตุ๎มเปิ่งเสยีงกลองเซิ้งดังมา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

43 สญัญาปลาขํอน ลมพัดข๎าวดอ หัวใจอ๎ายรอฟ๓งขําว ศร สนิชยั √

44 อ๎ายสวนยางนางสวนอ๎อย ช.สาวไรํอ๎อยมายืนคอยไผน๎อหรือคอยแฟน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

45 ขอความฮักแหนํได๎บํ ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว...ดิว ดิว ดิว ดิว ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

46 มองจันทร๑วันคึดฮอด มองจันทร๑บนฟ้าตํางหน๎ายามมาไกลกัน ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

47 สัง่นางข๎างโพน ช.ปากทางข๎างโพนที่เกํา อ๎ายมาสงํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

48 ลําแคนคิดฮอดผ๎ูบําว บัดน้ี...ขอจงฟ๓งเอาถํอน ฟ๓งกลอนน๎องสวํิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

49 ลําแคน..อยากเซาเป็นโสด บัด..น้ี ขอคนฟ๓งเหนียวแนํน เสยีงลําแคน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

50 ออนซอนอีสาน สมแล๎วคําเลําขาน คนอีสานนํ้าใจดี ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259250 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

2 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

3 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

4 โปรดเถิดรัก รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

5 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

6 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

7 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

8 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

9 ทางของฝุ่น(Dust) อยําให๎ฉันรั้ง เธอไว๎เลย จากตรงน้ี ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ สงิโต นําโชค √

11 คิดถึงเธอ(Badly) คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน Jetset'er √

12 ลืมวํารัก ไมํรู๎วํามันนานเทาํไหรํติดอยูํในห๎วงเวลา พีท พีระ √

13 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

14 ฝุ่น คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู√

15 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

16 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

17 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

18 คนที่ไมํคูํควร(ล.เพื่อเธอ) ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเข๎ามา ให๎รู๎วํา กัน นภัทร √

19 ถลํา ในค่ําคืนที่ความต๎องการมันรุมเร๎า บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

20 ขอโทษที่รักเธอ ใจ ในใจฉันมีเพียงเธอเทาํน้ันและมันจะเป็น แกงสม๎ THE STAR √

21 ของตาย ฉันจําเป็นต๎องเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

22 ไมํเจ็บอยํางฉันใครจะเข๎าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูํจริงใชไํหม คนรักที่ไมํหลอกกัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

23 เรื่องเมื่อคืน(Ost.Make it right) คงหมดเวลาของเรา กลับคืนสูคํวาม นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

24 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

25 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมํเห็น ใชวํํามันไมํมี อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

26 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑√

27 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล๎ว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

28 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อํานสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด๎วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

29 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

30 อยําบอกวํารัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

31 ฝ๓ง เรื่องราว วันน้ัน จบลงด๎วยคําร่ําลากัน Season Five √

32 ประโยคบอกเลิก คําพูดแรงแรง ฟ๓งแล๎วเจ็บเทาํไร ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

33 เสยีใจแตํเธอไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ต๎องทําตัวอยํางไร เมื่อเธอ ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ √

34 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

35 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

36 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย ปาล๑มมี่ √

37 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

38 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝ๓น เพราะ Season Five √

39 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

40 ตัวอิจฉา ฉันต๎องบอกวําเธอและเขาคูํควร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

41 เมื่อไมํมีเธอ(ในวันที่ฟ้าสเีทา) รู๎ทนัท ีวําทรมานอาการเป็นเชนํไร จารุวรรณ บุญญารักษ๑ (บีม) √

42 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

43 จําทําไม แตํทําไมๆ ต๎องจํา เมื่อเธอไมํคิดจริงจัง Tattoo Colour X

44 ทําได๎เพียง นานกวําจะทําใจ กวําจะเรียนรู๎มันอยํางไร 25 Hours X

45 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

46 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมํใชคํนที่ควรรักเลย เธอไมํใชคํนที่ AB NORMAL √

47 ด๎วยดี หากเธอยังหลบตา หากไมํยอมจะรับฟ๓ง The Black Nails √

48 นาททีี่ไมํมีฉัน เลํนเกมส๑หลบตากับหน๎าจอ ทั้งทั้งเป็น ต๎อล วันธงชยั อินทรวัตร √

49 ยังไมํพ๎นขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

50 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259337 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/07/2559 1 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

2 หนํุมนาข๎าว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนลูกทุํงบ๎านของพี่ทํานา ทํานา ปลูกข๎าวทกุเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

3 คิดถึงทุํงลุยลาย จากอีสานบ๎านนามาอยูํกรุงจากแดนทุํง ตําย อรทยั X

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
อกหักซ้้าซาก

ฮิตไม่รู้จบ ฟังไม่รู้เบ่ือ ชุดที่ 4
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4 เจ็บบอกให๎ไป หัวใจบอกให๎กอด เหงาเป็นเด๎อ๎าย คือหาย..ไปนานแทห๎นอ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

5 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

7 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

8 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

9 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

10 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟ๓งฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

12 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

14 โทรศัพท๑จับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ได๎ยินบํนิเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

15 สงิห๑คะนองลํา เขาฟ๓งบอดี้สะแลมๆ หมูํเฮามักแจมลูกคอ มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

16 หงษ๑ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดต๎อง สาวหงษ๑ทองละออกมา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

17 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

18 อยากมีที่จอดใจ ก็รู๎ตัวดีอยูํนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนต๑แคน แกํนคูน √

19 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

20 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

22 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ตําย อรทยั √

23 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

26 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

27 ฉันไมํใช ํหรือเธอไมํพอ คนหน่ึงคน เธอวําทนเจ็บได๎กี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

28 ไมํมีใครแทนใครได๎พอดี ก็รู๎วําเธอน้ันเหงา ตั้งแตํที่เขาทิ้งไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

30 กรุณาอยูํในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

31 ยิ่งกวําคําวํารัก มากกวําคําวําใชํ คะแนใจ ต๎องให๎เธอเกินร๎อย ให๎เธอน๎อยกวํา ตั๊กแตน ชลดา √

32 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ตําย อรทยั √

33 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

35 เวลคัม ท ูทํานา เวลคัมมาทํานาเด๎อ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 อาลัยชายแดน ไมํอยากให๎ไปแตํมันจําใจต๎องให๎จาก ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

37 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

38 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

40 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอ๎ายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟ๓งเพลงด๎วยได๎บํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

42 พี่จ๐าหลับตาไว๎ ดูน่ังดูเดือนเพ็ญ ลอยเดํนละบนนภา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

43 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชไิช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

44 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

45 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

46 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงได๎โทรมาหากัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

47 ถูกบังคับด๎วยความคิดถึง หลับตาหลับงําย หลับใจน้ันทําลําบาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 แจํวบองในกลํองคอมพ๑ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุข๑เพียงใด ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259361 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 ศาลาพักใจ แสตมป์ X

2 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

3 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

4 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

5 ยังรักกันอยูํไหม แสตมป์ X

6 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

7 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

8 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

9 คําวําไมํวํางคือข๎ออ๎างของคําวําไมํรัก มีคนที่รักแตํฉันทําไมยังต๎องเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

10 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

11 จุดไฟใต๎ฝน วิธีรักเธอ ไมํต๎องมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

12 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

13 ไมํรู๎หวัน รู๎เวร จะไมํหันมาแล สกันิดเลยหรือ วําฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

14 คนละเหตุ..แตํผลเดียวกัน จะน๎อยใจ ทําพรือละน๎องเอ๐ย กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

15 ที่หน่ึงคนสดุทา๎ย หากเธอยังไมํพร๎อม มีฉันคนเดียว กล๎วย แสตมป์ √

16 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

17 กรุณามาเป็นแฟน พี่จีบได๎ไหมน๎องสาว พี่ถามจริง กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

18 ถ๎าน๎องยังโสด ชือ่อะไร ยังไมํต๎องบอกก็ได๎ กล๎วย แสตมป์ √

19 รักบ๎าง คิดถึงบ๎าง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวําใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

20 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมํรู๎จักคําวําพอ กล๎วย แสตมป์ √

21 ตะวันตกที่หัวใจ ชวิีตจริงน้ันยิ่งกวําฝ๓นร๎าย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

22 ดาวสวยเพราะใคร เหมํอมองฟ้าคืนน้ี เมื่อไมํมีเธอข๎างกาย กล๎วย แสตมป์ √

23 อยากมาน่ังคุยกันหนํอยไหม กํอนดวงอาทติย๑จะลา กํอนฟ้าจะเติม รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
คู่ฮิตคู่ร้อง กล้วยแสตมป์-รัชนก ศรี
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24 คําวําจบลบทกุอยํางไมํได๎ ตั้งแตํเธอเอํยคําวําลากํอน กล๎วย แสตมป์ √

25 ตํอจากคําสญัญา สําหรับฉัน คําวํารักมันแปลวํารัก กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

26 รักต๎องแสดงออก เธอคงคิดวําบังเอิญ เรื่องที่เราน้ัน รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

27 ความรักเอายังไง วําออวาแอทอยชา วํารักเธอเกินสิง่ใด กล๎วย แสตมป์ √

28 อยากจบแตํกลัวเจ็บ ตัดสนิใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

29 เธอมีคําตอบของฉันหรือยัง ก็นานแล๎วหนา ที่ฉันฝากคําถามไว๎ กล๎วย แสตมป์ √

30 หัวใจยังอุํนดี ยังเจอะเจอเธอในฝ๓น ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑;กล๎วย แสตมป์ √

31 สายนํ้าไมํไหลกลับ คืนก็เลยผําน วันก็เลยผําน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

32 ตีสองหน๎า แสตมป์ X

33 ดอกไม๎ที่หายไป เหมือนเธอใชค๎วามหํางเหิน บอกความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

34 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไว๎เน้ือเชือ่ใจตัวเธอตลอดมา กล๎วย แสตมป์ √

35 รู๎หรือเปลํา ใครเขาคิดถึง ทางโน๎น ร๎อนหนาวยังไงป่านน้ี รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

36 ขอเรียกเธอวําแฟน เริ่มจากฐานะคนรู๎จัก เปลี่ยนเป็น กล๎วย แสตมป์ √

37 อยูํไหนคนที่เธอเคยเป็น เออน่ีเธอ เธอได๎เจอ เขาบ๎างไหม รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

38 ตัวสํารอง ฉันเป็นแคํคนที่เดินผํานมา เป็นแคํเพียง กล๎วย แสตมป์ X

39 เรารักกันหรือฉันรักเธอ ไมํอยากสงสยัอาการเปลี่ยนไปของเธอ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

40 โงํเรื้อรัง รู๎แล๎ววําเธอน้ันมีคนใหมํ แตํฉันไมํเคย กล๎วย แสตมป์ √

41 สมองหมา ป๓ญญาควาย ก็เลิกกันแล๎วคือคําที่เธอตอกย้ํามา กล๎วย แสตมป์ √

42 เจ็บน้ีไมํโทษเธอหรอก บอกมาซักคํา ถ๎าเธอจะเปลี่ยนใจ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

43 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวําเธอ กล๎วย แสตมป์ √

44 นับเม็ดทราย กะไมํได๎จริงๆวําแคํไหน ใจฉันที่มีให๎ กล๎วย แสตมป์ √

45 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

46 เขียนฝ๓นไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

47 หนาว ฟ้า ฟ้ายังมีดวงดาวเคียงข๎างกัน กล๎วย แสตมป์ √

48 คาสโนว่ีข้ีเมา คนเดี๋ยวน้ี ไว๎ใจกันได๎ที่ไหน เห็นหน๎า กล๎วย แสตมป์ √

49 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลํอบังตา น๎องเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

50 คนเหงาที่แอบงอน คนอยูํบนฟ้า คงสัง่มาให๎เราเดินเดี่ยว รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

เผยแพร่/

Bossa Vacay ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559057 1 ฝากฟ้าทะเลฝ๓น มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สงิโต นําโชค √

วันที่วาง 14/07/2559 2 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

3 กะทนัหัน(Bossy Vacay) แปลกแตํจริง สิง่น้ีไมํนําจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑√

4 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บํอยครั้ง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

5 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว ลุลา √

6 Event(Bossy Vacay) รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

7 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

8 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

9 อยูํๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (Bossy Vacay)เธอไมํใชคํนที่ฉันเฝ้ารอ เธอไมํใชํ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

10 เรามีเรา (ละคร 365 วันแหํงรัก) แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ๏ค √

11 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต๎น บี พีระพัฒน๑ เถรวํอง √

12 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้านําเธอมารํวมทาง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

14 อยากหยุดเวลา(Bossy Vacay) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

15 เพิ่งจะรู๎ ก็ปากมันดี แกล๎งทําเป็นเข๎มแข็ง ก็แกล๎ง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

16 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก บัวชมพู ฟอร๑ด;KAL √

17 นักเดินทาง(Bossy Vacay) จากเวลาที่ยาวนาน กัมปะนี √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259351 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

3 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

4 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

7 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ฝน ธนสนุทร X

8 เจ๎าทําให๎อ๎าย..มีวาเลนไทน๑ทกุวัน ความรู๎สกึดีๆบํต๎องรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝ๓น จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

10 ด๎วยแรงแหํงรัก ด๎วยแรงแหํงรักจึงผลักให๎มีแรงสู๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 หน๎าไมค๑สายเกํา หน๎าไมค๑สายเกําขอเพลงเศร๎าให๎ใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

12 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

13 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 คนนําฮัก อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ยังฮักคือเกํา ถึงป๓จจุบันบํโทรหากันคือวันกํอน กํอน มนต๑แคน แกํนคูน √

16 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

17 รอเด๎อคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวําแฟนเป็นต๎นทนุใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

19 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

20 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

21 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

22 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

23 หัวหน๎าผ๎ูบําวแนว อยากเป็นแฟนน๎องหล๎าแตํหน๎าตา  ํบํให๎ ศร สนิชยั √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
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24 นักสู ๎ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมํมีนามบัตร ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

27 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

28 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 หน่ึงกําลังใจ อยากบอกให๎รู๎วํามีผ๎ูหญิงคนหน่ึง ฝน ธนสนุทร √

31 เพราะใจของอ๎ายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบํได๎เป็นคอมเมนต๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 จีบเบาๆ เว๎าคํอยๆ จ้ําคํอยๆ จ้ําคํอยๆ จ้ําคํอย ข๎าวคําน๎อยๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

33 บํมีสทิธิ์เหน่ือย หนักครับพี.่.แตํบํมีสทิธิ์เหน่ือย ไหมไทย ใจตะวัน √

34 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

35 ฝากเพลงให๎แฟนเพิ่น โทรมาหน๎าไมค๑จากสายคนหัวใจเศร๎า ศร สนิชยั √

36 โอ.เค.เน๏าะ โอ เค เน๏าะ จําได๎ บํ อ๎ายเคยบอกใจ ตําย อรทยั √

37 เวลคัม ท ูทํานา เวลคัมมาทํานาเด๎อ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

38 ไอ๎หนํุมชมุชน คนจนคืออ๎ายวันวาเลนไทน๑ยังไปไต๎หนู ศร สนิชยั √

39 หน๎าฮ๎านประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บํ มีทางออก เจ็บแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

40 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

41 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมํเคย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

43 เคียงข๎างด๎วยหางตา ยามถํายภาพหมูํถึงได๎สทิธิ์อยูํใกล๎ๆ ตั๊กแตน ชลดา √

44 ยอมเป็นคนอกหัก กําลังเรียนรู๎ วิธีเป็นอยูํแบบไมํมีเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

46 แดํ..คนที่อ๎ายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบํจริงดอกสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

47 ยํานบํมีชาติหน๎า ถ๎าหากสวรรค๑กล๎ารับประกันวํามีชาติหน๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 คนที่รอคอย ได๎มาพบเธอ จึงรู๎วําเจอคําตอบ แจ๏ค ธนพล √

49 แตํกํอน ตอนน้ี และตลอดไป ยังคงยืนยันกับการเคียงข๎างเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

50 ขอบคุณเธอที่ให๎ใจ ช.บอกเธอได๎เลยวําเคยถอดใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

Late Night J ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559056 1 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

วันที่วาง 14/07/2559 2 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

3 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน ปาลีรัตน๑ ก๎อนบาง √

4 North Star คืนน้ี ไมํรู๎เป็นอะไร อยูํดีๆ อยากมอง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

5 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา วง พาย √

7 รักยาก..ลืมยาก ที่ทกุคืนเป็นเชนํน้ี ต๎องมานอน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

8 ปราสาททราย กวําจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

9 เหน่ือยเกินไปหรือเปลํา เหน่ือยเกินไปรึเปลํา กับความรักของเรา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ไอซ๑ ศรัณยู√

10 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ Calories Blah Blah √

11 ไมํใชผ๎ูํชาย ผ๎ูชายคนน้ัน ที่ฉันแอบหลงรัก อยากได๎ยิน DOOBADOO √

12 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Jetset'er;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

13 คืนข๎ามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

14 ให๎เธอ ฟ้า และทอ๎งทะเลกับลมน้ันมีอยูํ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

15 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ POTATO √

16 แคํคนโทรผิด ไมํต๎องรับสาย ถ๎าเธอไมํเหงา อยูํกับเขา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ไอซ๑ ศรัณยู√

17 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559060 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 มนต๑รัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวํางบํ อ๎ายขอพ๎อหน๎าจักหนํอย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

3 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 นาทงํน๎อย ถ๎าหากเบิ่งวําเขาน้ันบํแมํน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

6 มีคนร๎องไห๎ยามอ๎ายกอดเขา บุญตา เมืองใหมํ X

7 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 ฝากไว๎ อาร๑ม ชงิชา๎สวรรค๑ X

9 หยอกแล๎วบ๏ายบาย โอ..โอ๎โอ..โอฮะโอํ..โอละหนอ ถ๎าไมํชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

10 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

11 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

13 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

14 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผ๎ูบําวไทบ๎าน) เรียบเรียงคําร๎อย ฝากเพลงลอยสายลม เต๐า ภูศิลป์ X

16 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

17 อยากมีสามี กล๎วย คลองหอยโขํง X

18 เมียพี่ไมํรู๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ X

19 ขอเป็นลมแป๊บ จูํๆก็มาโดนย๎ายดํวน บอกวําไมํคูํควร แชมํ แชมํรัมย๑ √

20 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

21 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

22 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง เดวิด อินธี √

23 อะโต๎ย วาเลนไทน๑ ไลํแจกดอกไม๎ ไมํมีใครเอา นายสน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Music is Forever Vol.1:
ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งฮิตทั่วไทย ชุดที่ 2

หน้า 9/23



24 อ๎อมกอดเขมราฐ (ภ.อ๎อมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักต๎องมนต๑ ฟ้าดลบันดาล เต๐า ภูศิลป์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259345 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 คิดถึงบ๎าน จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจ๎าเอย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

2 คิดถึง เสยีงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสดุขอบฟ้า พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

3 แมํ ป่านน้ีจะเป็นอยํางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

4 คิดถึงบ๎าน มองดูดวงดาวก็ยังเป็นดาวดวงเดียวกัน ไม๎เมือง X

5 แมํ กี่วันคืนจะผํานไป กี่ฤดูจะผํานมา พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

6 คิดถึงบ๎าน จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจ๎าเอย ไท ธนาวุฒิ √

7 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน นา'กา √

8 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอรําม อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

9 สญัญากาสะลอง กลางค่ําคืนแสงจันทร๑ อ๎ายบําวบ๎านใด พลพล;ลานนา คัมมินส๑ √

10 บ๎านของเรา ต๎องอยูํกันไปอีกนาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

11 กาสะลอง เมื่อตะวันลับไป ไกลจากขอบฟ้า ลานนา คัมมินส๑ √

12 ตัวไกลใจอยูํ โลกที่พระเจ๎าสร๎างมา ให๎มีเธอมีฉัน ไม๎เมือง √

13 กลับบ๎าน ออกจากบ๎านนา จากมาแสนไกล พลพล √

14 คนพลัดถ่ิน เดือนบนฟ้า ก็ดวงเดียว นกแล √

15 กลับคืนรัง ถ๎าเธอเคยมองดูบิน อินคา √

16 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 กลับบ๎านเรา (ละครกลับบ๎านเรานะ..รักฯ)ฉันเคยฝ๓นใฝ่วําจะได๎ดี เริ่มชวีีในแดน อนุวัฒน๑ สงวนศักดิ์ภักดี (บอย) √

18 ดอกไม๎ให๎คุณ ขอมอบดอกไม๎ในสวนน้ีเพื่อมวลประชา คาราวาน √

19 รางวัลแดํคนชาํงฝ๓น อยํากลับคืนคําเมื่อเธอย้ําสญัญา นันทดิา แก๎วบัวสาย X

20 กาสะลองกลับบ๎าน นานเหลือเกิน ตั้งแตํวันที่เราต๎องจาก ไม๎เมือง √

21 ยิ้มเหงาๆ เศร๎างามๆ ยิ้มเหงาๆ เศร๎าพองามๆ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

22 กลับบ๎านเราเถอะ เธอไปอยูํไกล เธอเดินไปจากบ๎าน ชยัชตัน๑ ศรีศุภวัฒนะ (ชดั) √

23 ขอบฟ้า ตรงเสน๎ขอบฟ้ารุํงเรือง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

24 เรือ เรือลําหน่ึงลอย ลํองลอยตามกระแส ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

25 รอยยิ้มนักสู๎ หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกํอน LOSO √

26 อ๎อมกอดจากดวงดาว คืนที่ไมํเห็นใคร..รู๎ไว๎ฉันยังอยูํ CLASH;ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

27 ถนนสายน้ี และถนนสายน้ีก็ดูเงียบเหงา ใหมํ เจริญปุระ √

28 ถนนสายแสงตะวัน บํอยครั้งที่ฉันเคว๎งคว๎างเกินไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

29 เจ๎ากางเขน ตื่นแตํเชา๎เจ๎ากางเขน มาชาํ วัฒนพานิช √

30 ดาวดวงน๎อย เพราะเธอน้ันคือทกุสิง่ในชวิีตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 ไปรษณีย๑ดาว ไปรษณีย๑ดาว บรรทกุหีบหํอความรัก ไม๎เมือง √

32 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

33 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง LOSO √

34 หํวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเ๎ราทน พลพล √

35 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

36 อุ๏ย ฟ๓งดูคล๎ายคําอุทาน นกแล √

37 กตัญ๒ู พํอแมํบอกไปอยูํกับเขา พี่จะพาไป พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

38 ยังยิ้มได๎ หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับป๓ญหา พลพล √

39 บ๎านของฉัน บ๎านของฉัน นานแล๎วพํอปลูกเอาไว๎ เฌอฟ้า ดํานวรรธนกุล (แอ๏ป) √

40 มาตามสญัญา มาตามสญัญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

41 จากพํอถึงลูก (ละครคูํเดือด) ลูกเอ๐ย พวกเจ๎าจงฟ๓ง จงฟ๓งพํอสกัครั้ง พลพล √

42 แมงปอปีกบาง ฝ่าพายุลมฝนสูท๎นมาไกลเหลือเกิน ไม๎เมือง √

43 เพลงของลูก แคํเพียงพํอได๎ยินเสยีงเจ๎า พํอไมํ พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

44 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผํานใจเต็มฝ๓น คนอยูํทางบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

45 จองตักลํวงหน๎า อยากกลับบ๎านจัง เก็บตังค๑จะไปฝากแมํ แพรวา พัชรี √

46 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

47 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

48 ลูกไม๎ของพํอ (ละครลูกไม๎ของพํอ) พํออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน พลพล √

49 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

50 ทางกลับบ๎าน ในวันที่ใจมืดหมํน วันที่ชวิีตหลงทาง BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259346 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 ร๎ายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แม๎จะยากแคํไหน ตํอให๎แลกไปด๎วย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

2 สิง่ที่เป็นของฉันก็คือของฉัน(ล.สือ่ริษยาฉันขอร๎องได๎ไหมเธออยําเข๎ามา แกรนด๑ พรรณวรท ด๎วยเศรียรเกล๎า √

3 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาํที่ฉันมีอยูํ ก็ให๎เธอหมดแล๎ว แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

4 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมํใชขํองเธอ ได๎โปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

5 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

6 ไมํได๎หมดรัก แตํหมดแรง สิง่ที่ฉันทําอยูํ อาจดูเหมือนวําไมํแคร๑ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

7 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

8 ผ๎ูหญิงโงํๆที่ยอมเธองํายๆ(ละครเมียแตํง)รู๎บ๎างไหมฉันรักเธอมาก ให๎เธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

9 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

10 นอกสายตา (ละครตะวันฉายในมํานเมฆ)แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ Bowling √

11 เธอไมํยอมปลํอย หรือฉันไมํยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รํวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

12 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง KAL √

13 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟร๎อน) มองเธอกับเขา เดินจับมือด๎วยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

14 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

15 ไมํเคยอยูํในสายตา (ล.รักสดุฤทธิ์) ฉันอยากขอให๎เธอมองมา พั้นช๑ √

16 ฉันในมุมอํอนแอ (ล.คุณสามีกํามะลอที่รัก)สิง่ที่ใครๆก็ตํางเข๎าใจ วําฉันเป็น กิ่ง เหมือนแพร √

ค้าขึ้นต้น

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือศิลปินช่ือเพลง
รวมฮิต คิดถึงบ้าน

ร้ายเพราะรัก รักเพราะร้าย
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17 อยําให๎ความหวังทั้งๆที่เป็นไปไมํได๎ ไมํรักก็ปลํอยฉันไป อยําได๎เห็นฉันเป็น หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

18 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟ้าแกล๎งกันใชไํหม ฟ้าจงใจใชไํหม ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

19 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

20 เหน่ือยก็พัก ไมํรักก็พอ เดินมาไกลจนรู๎วํามันเหน่ือย พยายาม หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

21 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรู๎วําเธอไมํเคยรักฉัน แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

22 ไมํวํางคือข๎ออ๎างของคนหมดใจ มันนานไปไหมที่ไมํพบกัน คุยกันแคํ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง;พลอย พรทพิย๑ พันตาวงษ๑ √

23 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมํได)๎ ฉันเข๎าใจแล๎ว เธอไมํต๎องหํวง ฉันคง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

24 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวํามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

25 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

26 โกหกไมํลง พูดตรงๆไมํได๎ คําที่เธอพูดมา ตามประสาอยํางคนที่ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 ผิดเพราะรัก (ละครชงิชงั) เคยได๎ยินวํา ความรักคือ สิง่ที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

28 หน๎าสวย ใจเสยี (ล.ทองเน้ือเก๎า) จุดจบเธอคงจะไปไมํสวย ถ๎าหากเธอยัง เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

29 ทําเพราะรัก (ล.เรือนริษยา) ที่ทําเพราะรัก ที่ทําลงไปทกุอยําง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

30 อยูํโดยไมํเหลือใคร (ละครอาทติย๑ชงิดวง)เดียวดายมาเทาํไร เหมือนรักใคร แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

31 วางมือบนบํา นํ้าตาก็ไหล บอกกับตัวเองจะไมํร๎องไห๎ บอกกับ พั้นช๑ √

32 ของหายอยากได๎คืน ทําไมไมํยอมจบ ให๎เธอได๎คบใคร เลิกตอแย เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

33 อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน เธอบอกวําเธอรักฉันคนเดียว คงบอก กิ่ง เหมือนแพร √

34 คนที่ไว๎ใจ..ร๎ายที่สดุ(ละครคุณกระบือฯ)กวําจะผํานวันเวลา ที่เดินไปอยํางชา๎ชา๎ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

35 รักไมํชวํยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

36 ตอบได๎ไหม เธอบอกไมํได๎ตั้งใจ กับการกระทําของเธอ นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

37 ต๎องรอหรือต๎องลืม ก็เข๎าใจที่เธอ ขอให๎เราหํางกัน ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

38 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝ๓นไว๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

39 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

40 อาการเธอฟ้อง โอว..ไมํฝืนยังดีกวํา ไมํแกล๎งยังดีกวํา พลอย พรทพิย๑ พันตาวงษ๑ √

41 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

42 เปลืองหัวใจ จําไปทําไม ทําไมไมํรู๎ ทําไมต๎องจํา พั้นช๑ √

43 ผ๎ูชายคนน้ันฉันให๎เธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

44 อยําเหงาเรื่อยเปื่อย รู๎ไหมฉันกลัวในความปลื้มใจต๎องบอกเธอ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

45 เก็บความหํวงใยไว๎ใชก๎ับคนที่เธอรัก ฉันสบายดีไมํเห็นจะมีอะไร ก็ยังไปไหน พั้นช๑ √

46 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

47 รอแล๎วได๎อะไร มันคงต๎องถึงเวลา ที่เธอต๎องพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

48 น่ีคือ...คนเสยีใจ เก็บอาการไมํไหว ยากเกินทําใจ พั้นช๑ √

49 ดีพอให๎รอไหม ไมํบอกวําเหงา แปลวําคงไมํเคยเหงา เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

50 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259354 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 ไมํบอกเธอ Bedroom Audio X

2 แตกตํางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอป๓ญหา GETSUNOVA √

3 เพดาน (Ost.Hormones) See Scape X

4 ไมํบอกเธอ (Ost.Hormones) See Scape X

5 อยํางน๎อย (Ost.Hormones) มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ See Scape X

6 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

7 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา๎ ถามใจที่เหงา แกงสม๎ THE STAR √

8 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 หนี ฉันเดิน อยูํคนเดียว ผ๎ูคนแปลกตา KLEAR √

10 BUTTERFLY ผีเสือ้ตัวหน่ึงไมํสวยงามเทาํไหรํ ปาล๑มมี่ √

11 อยํางน๎อย (ภาพยนตร๑ปิดเทอมใหญํฯ)มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ Big Ass √

12 แดนเนรมิต ฉันก็รู๎ตัววําเธอไมํคํอยจะมั่นใจ แตํ Big Ass √

13 จันทร๑เจ๎า (Good Bye)(Ost.Hormones) Slot Machine X

14 วัดใจ มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

15 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา Big Ass √

16 ฝ๓น ฉันมองไปบนฟ้าไกล เห็นดาว SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

17 แมลงวัน คืนแหํงความตาย ชาํงดูเยือกเย็น PARADOX √

18 Fire เกิดเป็นลูกผ๎ูชาย ไมํเคยกลัวอาย Buddha Bless √

19 Sticker ใครตํอใครเค๎าเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

20 อาบนํ้าร๎อน (OST.Hormones วัยว๎าวํุน 2)โลกน้ีน้ันกว๎างแคํไหน ชวิีตมีทางแยก Big Ass √

21 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) See Scape X

22 รถของเลํน เสอืโครํง X

23 ปากวําง(Cover Version) ไมํให๎เบื่อได๎ยังไง ในเวลาหํางไกลแบบน้ี กันต๑;แพรวา X

24 ไมํมีตรงกลาง จะบอกอีกทวํีาฉันรักเธอ จะบอกให๎ จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

25 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ THE STAR √

26 ผงาดงํ้าค้ําโลก(Cover Version) ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม See Scape X

27 ทะเลสดีํา(Cover Version) ช.ทะเลสดีํา ไมํมีแสงไฟ มองไมํเห็นทาง กันต๑;แพรวา X

28 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

29 ปฏิญาณ (Cover Version) See Scape X

30 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) แพรวา X

31 เต๎ย กันต๑ X

32 ขอ (Cover Version) See Scape X

33 โชคดีนะเพื่อน วันวาน วันที่แสนเหน่ือย ตํอ X

34 ย๎อน Slot Machine X

35 หวําเว๎ (Cover Version) อยูํคนเดียวอยูํลําพัง หวําเว๎ อยูํบน แบงค๑ ธิติ;เจมส๑ ธีรดนย๑ X

36 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ฮอร์โมน ฮิตมาราธอน
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37 เรือเล็กควรออกจากฝ๓่ง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

38 ผจญภัย มองดวงตะวันก็เป็นใจ มองดูฟ้าก็เป็นใจ Mrs.Slave √

39 ซึนเดเระ Siamese Kittenz X

40 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

41 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

42 ถ๎าเธอคิดจะลืมเขา (Cover Version) แพรวา ณิชาภัทร X

43 ชาํงมัน(Cover Version) ทั้งๆที่เราอํอนแอเสยีจนวํางเปลํา See Scape X

44 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

45 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

46 อยําเสยีใจคนเดียว Better Weather X

47 เพราะทกุครั้ง (Cover Version) แพรวา ณิชาภัทร;แบงค๑ ธิติ X

48 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

49 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

50 แตกตํางเหมือนกัน (Cover Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอป๓ญหา All Stars from Hormones The √

51 แตกตํางเหมือนกัน (Zeed Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอป๓ญหา GETSUNOVA;พลอยชมพ;ูภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

52 BUTTERFLY (Ambient Version) ผีเสือ้ตัวหน่ึงไมํสวยงามเทาํไหรํ ปาล๑มมี่ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259353 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

2 เสยีดาย อยากเห็นทอ๎งฟ้าเป็นอยํางวันน้ัน BODYSLAM √

3 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

4 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

5 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูํตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

6 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

7 CRY CRY CRY มองฟ้า เมฆครึ้มสหีมํน รักที่รํวงหลํน ปาล๑มมี่ √

8 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR √

9 รํมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผํานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

10 ฤดูรัก ตั้งแตํวันที่ฉันได๎พบเธอ ก็เหมือนวํา ตําย ชตุิมา ทปีะนาถ √

11 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

12 ไมํมีตรงกลาง จะบอกอีกทวํีาฉันรักเธอ จะบอกให๎ จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

13 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

14 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

15 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

16 ความรักไมํผิด ไมํวําเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมํวําฉัน เป้ Mild;มาเรียม B5 √

17 แพ๎หัวใจตัวเอง วําน วันวาน X

18 ปลํอยมือ (Leave) ฟาร๑ม ปณิธาน X

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

20 คนทางน้ัน GiFt My Project X

21 คิดถึงเธอ(Badly) คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน Jetset'er √

22 ไมํกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

23 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

24 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

25 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล๎ว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

26 อยําเปลี่ยนไป เริ่มจากแคํเป็นคนรู๎จัก แล๎วก็กลายเป็น ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

27 เด็กน๎อย วันน้ันถ๎าหมุนเวลาย๎อนไปอีกครั้ง 25 Hours √

28 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟ๓งเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

29 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

30 อยูํๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมํใชคํนที่ฉันเฝ้ารอ เธอไมํใชํ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

31 ไมํอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ๎างไหมไมํนอน ต๎องน่ังฟ๓งเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

32 ดีอยํางไร (Chill Version) กดเบอร๑ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร๑ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

33 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

34 รักแบบไมํต๎องแอบรัก เอารูปใสลํงมือถือ พิมพ๑ข๎อความไมํได๎สงํ นท พนายางกูร √

35 ปากวําง ไมํให๎เบื่อได๎ยังไง ในเวลาหํางไกลแบบน้ี ไอซ๑ ศรัณยู √

36 มองได๎แตํอยําชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรํอ)ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เธอ ลุลา;เต๐อ ฉันทวิชช๑ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

37 เธอจะรักฉันได๎ไหม เธอนํารักไมํต๎องสงสยั คิดถึงทไีรก็เพ๎อ INSTINCT √

38 อยากให๎โลกแคบลง อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

39 ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory) เวลาที่เธอขับรถ แล๎วไมํมีที่จอดรถ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

40 คิดมาก บอกกับฉันได๎มั้ยวํามันเป็นความจริง ปาล๑มมี่ √

41 ลืมไปกํอน วันที่เธอได๎บอกลา วันที่เธอได๎บอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

42 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

43 ถ๎าความคิดถึงฆําคนได๎ เสยีงเพลงก็ไมํชวํยเลย ทั้งที่เคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ๏ค √

44 ไมํต๎องคิดถึง โอปอ ประพุทธ๑ X

45 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

46 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

47 ร(W8) จีน กษิดิศ X

48 สบตา (Cover Version)ซีรี่ย๑I See You..เธอเคยรู๎ไหมวําใคร เฝ้ามองตามแตํเธอ วง YELLOW FANG X

49 ทางของฝุ่น(Dust) อยําให๎ฉันรั้ง เธอไว๎เลย จากตรงน้ี ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

50 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259352 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/07/2559 1 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

สลา คุณวุฒ ิคนสร้างเพลง ชุดที่ 4

เพลงฮิตติดฝน

หน้า 12/23



2 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝ๓น ตั๊กแตน ชลดา √

4 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

5 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

6 วันเวลา..ฆําความคิดถึงบํตาย เพราะวันเวลา ฆําความคิดถึงบํตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

7 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 คนเหงาที่เข๎าใจเธอ ก็ฉันเป็นแคํอีกคนที่เธอข๎องเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

9 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

10 รักนอกหัวใจ น๎องโดนไลํออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

12 เจ็บน้ีไมํมีวันจาง ไมํร๎องได๎ไงก็มันเสยีใจไปแล๎ว ตั๊กแตน ชลดา √

13 เขายิ่งใช ํอ๎ายยิ่งเจ็บ อ๎ายรู๎สกึเหงา วันที่เจ๎าถูกเขาหาเจอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 คอยน๎องที่ห๎องเชาํ ห๎องเชาํของพี่มีตู๎เย็นแล๎วเด๏อคําแพง ศร สนิชยั √

15 โสดบํพออยําหลํอให๎เห็น โสดบํร๎อยเปอร๑เซ็นมาหลํอให๎เห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 ลูกสาวนายจ๎าง ผมยอมจํานนและพร๎อมจะทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

17 แมํอยากอุ๎มหลาน คุณแมํพี่ อยากอุ๎มหลาน บํนพี่ทกุวัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

18 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 รักแทแ๎ตํมาสาย รักร๎อยเปอร๑เซ็นต๑แตํเป็นได๎แคํความฝ๓น เอกราช สวุรรณภูมิ √

20 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

22 อยากจบแตํกลัวเจ็บ ตัดสนิใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

23 รักชํารุด กระวายกระวนเหมือนดังคนติดยา จอมขวัญ กัลยา √

24 ตามรอยไม๎เรียว (งาน สปช.) ครูครับ จําศิษย๑คนน้ีได๎ไหม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 นางฟ้าบ๎านไพร (งาน สปช.) หนูแสนดีใจนับตั้งแตํคุณครูย๎ายมา แพรวา พัชรี √

26 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

27 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

28 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

29 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

30 อกหักจากคาเฟ่ ลืมแขกโต๏ะสีแ่ล๎วหรือคนดีชือ่เก๐ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค๑ ตําแหนํงขาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 มาเด๎อขวัญเอย เสยีงพิณแผํวแวํวหวาน แย๎มตระการ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

35 สามคําจากใจ มีคําสามคําที่เก็บซํอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 แคํถามก็รู๎สกึดี นานแล๎วบํเห็นการเทคแคร๑ที่แปลวําหํวง ตําย อรทยั √

37 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 คนดีคนเดิม โทรมาทกุวันแตํคุยกันสัน้ลง สัน้ลง ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

39 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

40 บัตรเชญิของความคิดถึง ไมํรู๎ยังจําได๎ไหม คนเคยให๎ใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

41 จองตักลํวงหน๎า อยากกลับบ๎านจัง เก็บตังค๑จะไปฝากแมํ แพรวา พัชรี √

42 ใจหลํนที่งานเลี้ยง แล๎วก็มาถึงชวํงเวลา ที่เป็นไฮไลท๑ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

43 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเ๎คียงบํา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 ขอเป็นผ๎ูชวํยเจ็บ สายตาเธอเศร๎าเหงาหรือเปลําคนดี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บํฮู๎ดอกนะ วําอ๎ายเข๎ามาด๎วยเหตุผลใด ตําย อรทยั √

46 หนีแมํมาแพ๎รัก เมื่อกินนํ้าตาจึงรู๎คําของคําเตือนแมํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 ลูกพํออยําทอ๎เด๎อ น่ังยองยํออยูํบนตอข๎างหัวคันนา มนต๑แคน แกํนคูน √

48 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

49 จะกลับบ๎านนอกไปบอกรักแมํ เบิ่งแสงดาว ใต๎เงาแสงไฟ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

50 สาธุเด๎อ..ขอให๎เธอเป็นคูํแท๎ ฮู๎บํผ๎ูสาวกํอนมาพบเจ๎าวันน้ี อ๎ายไป มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259264 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

2 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนําพิศชวนมอง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

3 รักน๎องพร โอ โอ๏โอละเน๎อ เออ เอํอ น๎องพร โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

4 บุพเพสนันิวาส เน้ือคูํกันแล๎วก็คงไมํแคล๎วกันไปได๎ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

5 รักคนชือ่น๎อย ผมหลงรักคนผ๎ูหญิงชือ่น๎อย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

6 ตอไม๎ที่ตายแล๎ว เมื่อแรกแย๎มเธอหยดย๎อย เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

7 ฟ้าผํากลางใจ สองเฮาฮักกัน รักกันมานานหลายปี โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

8 นํ้ากรดแชเํย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงที่น่ี เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

9 กลิ่นแป้งแหํงความหลัง คิดฮอดอยํางแฮง เมื่อเห็นป๋องแป้ง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

10 สาวสองเมือง ฝากคําข๎ามโขงลอยโค๎งจีบสาวเวียงจันทร๑ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

11 ต.ช.ด.ขอร๎อง ต.ช.ด.ยํอมาจากตํารวจชายแดน โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

12 นิราศรักนครปฐม รถเมล๑รับจ๎างประจําทางสายเพชรบุรี เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

13 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

14 หนํุมเรือนแพ บ๎านพี่เป็นเรือนแพ สาวน๎อย เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

15 ไมํได๎มาง๎อ ไมํได๎มาง๎อไมํได๎ขอคืนดี แคํขอสกัครึ่ง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

16 อยากรู๎ใจเธอ อยากรู๎นักเออวําใจของเธอทําด๎วยอะไร เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

17 คนใจหิน งํายนักหรือกับการที่ฉันลืมเธอ โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

18 มนต๑รักแมํกลอง เจื้อยแจ๎วแวํวเสยีงสําเนียงขับร๎อง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

19 ทําบุญด๎วยอะไร ผ๎ูหญิงที่สวยอยํางคุณทําบุญไว๎ด๎วยอะไร โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

20 รอวันเธอวําง ขอเวลาสามนาท ีบอกกับพี่ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

21 หายใจเป็นเธอ คําเดียวสัน้ ๆ และมีความหมาย โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
หัวใจลูกทุ่ง1อ๊อด โอภาส-เทห่์ อุเทน
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22 บางกอกน๎อย สดุคลองบางกอกน๎อย พายเรือ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

23 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแล๎ว โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

24 เกลียดห๎องเบอร๑ 5 พอแฟนแตํงงานฉันเลยอกหัก เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

25 คาวหัวใจ โถใจเทาํเพียงกําป๓้น แล๎วยังจะห้ําจะหั่น โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

26 ฮักสาวขอนแกํน ไปทั่วแคว๎นแดนอิสาน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

27 ลําเลาะทุํง แป่นแวํน แฟนเพิ่นผ๎ูงามแทน๎๎อ โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

28 แมํค๎าตาคม แมํค๎าหน๎านวลเคยน่ังเรือดํวน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

29 หวง หวง หวงนะพี่หวงรู๎หรือเปลํา สวย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

30 กระทอํมไพรวัลย๑ แดนน้ีมีกระทอํมไพร เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

31 วอนลมเกี่ยวใจ วอนลมพัดพาสญัญาเคยฝากใจน๎อง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

32 ลานรักลั่นทม หอมเอยหอมดอกลั่นทม กลิ่นลอยตามลม เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

33 นํ้าตามดแดง หมดความหวังน่ังนํ้าตาริน โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

34 หัวใจข้ีแย โธํใจดวงน้ีก็ข้ีแย สาวก็ชาํงรังแก เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

35 นางใจ เธอเป็นนางพิมพ๑ของใครมากํอน โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

36 กลํอมนางนอน นอนเสยีเถิดน๎องนอนอยํามัวอาวรณ๑ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

37 อยําทําดีนาทสีดุทา๎ย อยํามาทําดีนาทสีดุทา๎ย อยําแสร๎งหํวงใย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

38 คนถูกแยํงรัก เคยรักคนสงูศักดินา สวยดั่งหยาดฟ้า เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

39 นํ้าตารํวงหลังพวงมาลัย ทกุวันฉันน่ังหลังพวงมาลัย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

40 ซากรักที่บึงพระราม บ๎านเดิมฉันอยูํอยุธยา อุเทน พรหมมินทร๑(เทหํ๑) X

41 ดาวลอย พอเธอเป็นดาวสกาวก็ลอยฟ้า โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

42 รอยรักในอารมณ๑ ไออุํนความรักยังซึ้งสลักอยูํบนหมอน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

43 ชูท๎างใจ ถ๎าผมรักคุณจะผิดมากไหม โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

44 บอกรักทางตา แก๎มเจ๎าแดงเหมือนดังดอกเซํง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

45 นํ้าตาฟ้า เขาบอกวําฟ้าร๎องไห๎ออกมาเป็นนํ้าฝน โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

46 พระรองร๎องไห๎ นางเอกหนังนางหน่ึงน้ันสวยลาวัณย๑ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

47 รักเขาทําไม เขาน้ันมีคูํอยูํแล๎ว เขารักป๓กใจแนํแนํว โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

48 ความรักเหมือนเกมกีฬา ความรักของชายมองดูก็คล๎ายกีฬา อุเทน พรหมมินทร๑(เทหํ๑) X

49 วอนพํอขุน กราบพํอขุนราม ผมมาตามผ๎ูหญิงคนหน่ึง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

เผยแพร่/

 SELECTION DA นิว ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259359 1 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

วันที่วาง 21/07/2559 2 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมํรู๎ วําที่เป็นอยูํ ที่เรา DA endorphine √

3 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

4 ได๎ยินไหม ฉันรู๎เธอรอฉัน รอฟ๓งคําน้ันซักวัน DA endorphine √

5 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

6 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวํามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

7 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

8 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

9 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

10 อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้านําเธอมารํวมทาง วง Endorphine √

11 BAD FRIENDS อยํามาทําเป็นรู๎ดีเลยวําฉัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู;อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑√

12 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมํใชขํองเธอ ได๎โปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

14 ร๎ายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แม๎จะยากแคํไหน ตํอให๎แลกไปด๎วย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

15 รอแล๎วได๎อะไร มันคงต๎องถึงเวลา ที่เธอต๎องพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

16 ถ๎าไมํฟ๓งจะถามทําไม ยืนยันไปกี่ร๎อยคํา เคยจําได๎ไหมเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

17 คนเจ๎านํ้าตา ทั้งที่รู๎จบไปแล๎ว รู๎ทั้งรู๎วําไมํรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

19 มหันตภัย ไมํรู๎เมื่อไร ไมํรู๎เมื่อไรที่ชวิีตฉัน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

20 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาํที่ฉันมีอยูํ ก็ให๎เธอหมดแล๎ว แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

21 หน่ึงนาททีี่ไมํเหลือใคร ฉันรู๎วําสิง่ที่แล๎วมา ฉันทําผิดอยําง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;ซิลว่ี ภาวิดา มอริจจิ;มุก ณัฐณิชา(THE STAR 10)√

22 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมํได)๎ ฉันเข๎าใจแล๎ว เธอไมํต๎องหํวง ฉันคง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

23 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

24 คนที่ใชกํ็ไมํรัก คนที่รักก็ไมํใชํ ฉันมีเธอที่ฉันรักมาก แตํเธอเหมือน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

25 ใครจะยอม(ล.กุหลาบเลํนไฟ) หัวใจ..มอบเอาไว๎ให๎เธอคนเดียว มาเรียม B5 √

26 หัวใจไมํอยูํกับตัว รู๎วําฉันไมํควรคิดถึง รู๎วําฉันไมํควร มาเรียม B5 √

27 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมํเคยจะรู๎และไมํเคยเข๎าใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

28 ผ๎ูหญิงโงํๆที่ยอมเธองํายๆ(ละครเมียแตํง)รู๎บ๎างไหมฉันรักเธอมาก ให๎เธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 โกหกไมํลง พูดตรงๆไมํได๎ คําที่เธอพูดมา ตามประสาอยํางคนที่ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

30 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

31 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

32 มีคําเวลาเธอเหงา ช้ําที่รู๎วําฉันแคํตัวสํารอง ได๎ครองเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

35 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

36 อยําปลํอยให๎คนคนหน่ึงคิดถึงเธอ รู๎วําขอบํอย บํอยจนเกินเข๎าใจ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

37 ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไมํต๎องออกเสยีงฉันไมํได๎ยินอะไร เธอไมํเคยจะพูดอะไร เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

38 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากํอน(ล.หงส๑สะบัถ๎าให๎ตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

39 หน๎าสวย ใจเสยี (ล.ทองเน้ือเก๎า) จุดจบเธอคงจะไปไมํสวย ถ๎าหากเธอยัง เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

40 เสีย่งเหลือเกิน ฉันเหมือนคนที่มีเสือ้ใส ํแตํยังไมํพอใจ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

41 คนลืมชา๎ ถ๎าถามวํายังคงโกรธไหม ตอบเธอได๎วํา Bowling √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
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42 นอกสายตา (ละครตะวันฉายในมํานเมฆ)แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ Bowling √

43 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจ)เหงา เหงาใจไมํมีใครรู๎ ช้ําใจยังไง Bowling √

44 ห๎ามใจไมํอยูํ (ละครหงส๑สะบัดลาย) รู๎อยูํเต็มหัวใจ วําควรรักใคร Bowling √

45 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไํหม เคยเป็นคนอยูํได๎คนเดียว ไมํเคยจะ Bowling √

46 ใครสกัคน (ละครพราว) อาจจะดูดวําฉันน้ันมีทกุอยําง อาจจะดูวํา ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

47 พูดอะไรไมํได๎สกัอยําง (ละครสาม)ี เก็บไว๎เรื่อยไป เก็บเอาไว๎ในใจเรื่อยไป ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

48 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

49 ไมํเจ็บอยํางฉันใครจะเข๎าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูํจริงใชไํหม คนรักที่ไมํหลอกกัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

50 อยากให๎เธอได๎ยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259350 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 ความฝ๓นกําลังกํอสร๎าง หัวใจล๎วนๆ ที่ทําให๎เรามีวันน้ีได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 รอเด๎อคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวําแฟนเป็นต๎นทนุใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ฝ๓นยังไกล ใจยังหนาว บํฮู๎คือกันวําอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตําย อรทยั √

5 ฝ๓นอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

6 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 ละครชวิีต จากแดนอิสาน บ๎านเกิดเมืองนอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

9 มีเธอจึงมีฝ๓น มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

12 สงํใจมาใกล๎ชดิ สงํใจที่หํวงหาโดยสารมากับความหํวงใย ตําย อรทยั √

13 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 สูเ๎พื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 ถึงดังยังหํวงแมํ ฉันจากบ๎านมามีเพียงเสือ้ผ๎า ตําย อรทยั √

17 สร๎างฝ๓นด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

18 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ฝ๓นจมนํ้าตา หนีความจนจากตจว.บ๎านเฮา ขายวัยหนํุม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 คิดถึงบ๎านนา เด็กบ๎านนอกมาอยูํบางกอกตั้งหลายปี ตําย อรทยั X

21 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 กรรมกรแก๎มแดง สาวรากหญ๎า เข๎ามาขายแรงเมืองใหญํ ตําย อรทยั √

24 สาวเย็บผ๎า ชกึชกั ชกึชกั น่ังเย็บจักรอยูํในโรงงาน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

25 อยากมีที่จอดใจ ก็รู๎ตัวดีอยูํนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนต๑แคน แกํนคูน √

26 ศิลปินลูกจ๎าง จะหนัก จะเหน่ือย จะเหงา พวกเรา ตําย อรทยั √

27 สูเ๎ด๎อพี่น๎อง เปิดทวีีก็มีแตํขําวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 สาวอีเลคโทน นักร๎องบ๎านนอก บํ เคยออกเทป ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 กองดินกองทราย กองเงินกองทอง คนรวยเขาก็จองไว๎เกิด ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 มาจากดิน คนมาจากดินบํเคยลืมกลิ่นความจน ตําย อรทยั √

31 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

32 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

35 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 แทก็ซี่อยากมีเธอ รถเก๐งของพี่มีป้ายแทก็ซี่อยูํบนหลังคา มนต๑แคน แกํนคูน √

38 ปลายก๎อยของความฮัก จากลูกสาวของแมํเข๎ามาเป็นลูกจ๎าง ตําย อรทยั √

39 ลูกจ๎างความจน ตื่นเชา๎ข้ึนมา ก็ก๎มหน๎ารับคําสัง่ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 อยากเห็นหน๎าจังเลย คึดฮอดทกุวันอ๎ายอยูํทางน้ันคือกันบํน๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 บรรจุเป็นคนรู๎ใจ เวลาเลิกงานกลายเป็นสวรรค๑สําหรับ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

43 หน้ีฮัก หน้ี ธ.ก.ส. กู๎ ธ.ก.ส. เพื่อหวังไปกํอตํอชวิีตใหมํ มนต๑แคน แกํนคูน √

44 แจํวบองในกลํองคอมพ๑ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบ๎าน ทางเดินเหงาๆของสาวหัวใจไกลบ๎าน ตําย อรทยั √

47 บนเสน๎ทางสายเดิม ฝ๓นที่อยูํไกล ปลายทางมองไมํเห็น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 สาวนาพเนจร ก๎าวข้ึนรถไฟ ใจสาวสําน๎อยคอยฮําฮ๎อง ตําย อรทยั √

49 คําสญัญาของหนํุมบ๎านนอก ดั่งใบตองบ๎านป่า พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 แรงใจคนไกลบ๎าน ชวิีตรายวันของคนจากบ๎านมาไกล ศิริพร อําไพพงษ๑;รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259347 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

2 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

3 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

4 อกหัก ความรัก ต๎องพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

5 ใครจะเป็นคนสดุทา๎ย ใครจะเป็นคนสดุทา๎ย ใครคือคนที่ใชํ กะลา √

6 คําขอสดุทา๎ย ฉันไมํอยากเกลียดเธอ บอกได๎เลยวํา DA endorphine √

7 พบเพื่อเพียงผําน เรื่องราวระหวํางสองเรา ฉันเข๎าใจ ZEAL √

8 ทิ้งรักลงแมํนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Potato √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ลูกทุ่งโดนใจ...วัยท้างาน

เสียเธอ ไม่เสียใจ

หน้า 15/23



9 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป Big Ass √

10 ดูแลเขาให๎ดีดี ฉันได๎พูดคุยกับเขาแล๎ว ได๎เจอะกับเขา DA endorphine √

11 สดุทา๎ย สดุทา๎ย ฉันขอเอํยคําสดุทา๎ย PEACEMAKER √

12 เขาไมํรักเรา ยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บ เขาก็ยิ่งเบื่อ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

13 นับถอยหลัง จะเสยีนํ้าตากันทําไม จะไปก็รีบไป INSTINCT √

14 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

15 ความพยายาม เหน่ือยล๎าเต็มท ีไมํเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

16 ทําใจให๎ชนิ ทําใจให๎ชนิถ๎าวันน้ันไมํมีเธอ หากจะต๎อง กะลา √

17 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง LOSO √

18 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง CLASH √

19 อยําไปเสยีนํ้าตา ถ๎าหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจร๎าย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

20 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

21 ขออยูํคนเดียว อยากให๎ถอยไป อยากให๎ไกลกันสกัพัก INSTINCT √

22 ถึงเวลาฟ๓ง ก็นานเทาํไรแล๎ว ที่ฉันต๎องคอยตามใจ DA endorphine √

23 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

24 ถ๎าฉันเลว ฉันไมํเคยดี เป็นที่ถูกใจเธอ อะไรก็ผิด Bowling √

25 ไมํเจ็บอยํางฉันใครจะเข๎าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูํจริงใชไํหม คนรักที่ไมํหลอกกัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

26 ทางของฝุ่น(Dust) อยําให๎ฉันรั้ง เธอไว๎เลย จากตรงน้ี ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

27 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

28 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยูํ DA endorphine √

29 เจ็บแตํจบ ถ๎าตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

30 อยําบอกวํารัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

31 ขอให๎ เพลงน้ีแดํเธอ เธอที่ทําให๎ฉันต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

32 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูํกับเขาตัวฉันคุกเขํา ลูกป๓ด ชลนรรจ๑ ลิ่มไทย X

33 สกัมุมบนโลกใบน้ี ที่เราเคยดีตํอกัน ฉันเก็บมันเอาไว๎ ลุลา √

34 พูดไมํเต็มปาก หยิบดอกไม๎ข้ึนมาดม หยิบเอาการ๑ด ปาล๑มมี่ √

35 เก็บใจเธอไว๎ ป่วยการจะหวนคืน ให๎เป็นเหมือนที่ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

36 ไมํรัก..อยําฝืน จับมือเธอทไีร หัวใจมันหว่ันมันหวาด เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

37 รักตัวเองให๎เป็น เคยลองรักใครให๎ใจวํุนวาย เอาตัวและใจ ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑ √

38 คนรักกันไมํทําอยํางน้ี คนรักกันไมํทําอยํางน้ี มีนํ้าใจให๎กันได๎ แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

39 รักเทาํไหรํก็ยังไมํพอ ฉันรู๎ดีวํายังไมํดีพร๎อม ฉันก็ทําได๎ดี ลูกป๓ด ชลนรรจ๑ ลิ่มไทย √

40 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

41 หมดเวลาแก๎ตัว ยกโทษให๎เธอตลอด กอดเก็บความเจ็บ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

42 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยําง ที่ฉันได๎ฟ๓ง Soul_da √

43 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาล๑มมี่ √

44 ลืม สิง่ที่ใจฉันได๎สมัผัส เมื่อเวลาที่เรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

45 คนที่ไมํคูํควร(ล.เพื่อเธอ) ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเข๎ามา ให๎รู๎วํา กัน นภัทร √

46 ให๎เวลากับนํ้าตาแคํวันเดียว เสยีใจ..เกิดมาคนทกุคนต๎องมีเรื่อง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

47 จากคนรักเกํา เธอไมํชอบไปไหนคนเดียว เธอไมํชอบ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

48 สิน้สดุสกัท ี(ละครสวรรค๑เบี่ยง) เจ็บมานานแคํไหน จะต๎องเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 ฉันมีคําแคํไหน เป็นคนที่ยืนอยูํข๎างเธอคอยดูแลอยูํ PEACEMAKER √

50 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259358 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

2 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

3 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

4 ไมํกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

5 ไมํบอกเธอ Bedroom Audio X

6 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

7 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

8 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

9 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

10 ยินดีที่ไมํรู๎จัก (ภาพยนตร๑กวน มึน โฮ)ไมํรู๎วําเธอเป็นใคร ไมํรู๎วําฉันเป็นใคร 25 Hours X

11 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

12 Tick Tock มันบังเอิญวําฉันไมํมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาล๑มมี่ √

13 อยากให๎เธอลอง Musketeers X

14 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

15 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมํเจอกับความรัก ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี);คิว สวีุระ บุญรอด √

16 จะรักหรือจะร๎าย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

17 มนุษย๑ลํองหน อยูํที่ไหนลํะความรัก อยูํที่ไหนลํะคํา Yes'sir Days √

18 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

19 Dancing Musketeers X

20 แอบรอ บอกกับฉันท ีอะไรที่ทําให๎รู๎สกึ The Yers √

21 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หน๎าตํางถนนและร๎านริมทาง The Dai Dai √

22 เธอจะรักฉันได๎ไหม เธอนํารักไมํต๎องสงสยั คิดถึงทไีรก็เพ๎อ INSTINCT √

23 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

24 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รักเป็นความต๎องการจากฟ้าหรือความต๎องการ POTATO √

25 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

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

27 อุปสรรคกํอให๎รักบังเกิด ไมํวําชวิีตเธอเป็นเชนํไร เธอจะมีฉัน POTATO √

28 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ร็อกล้นใจ
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29 เพลงที่ฉันไมํได๎แตํง(ภ.SuckSeedหํวยข้ันฯอาจไมํเพราะ ไมํเหมือนเพลงทั่วไป NO MORE TEAR √

30 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง Sweet Mullet √

31 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

33 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝ๓นไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

34 โรคประจําตัว โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

35 ...บ๎างไหม ไกล ไกลสดุสายตา ขอบฟ้า ยังคงกั้นเราไว๎ THE MOUSSES √

36 ยานอนหลับ(ไลลา) ได๎โปรดอยําปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO √

37 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

38 คูํกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

39 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา อ๏อฟ Big Ass √

40 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ต๎องแสดงแกล๎งทําเป็น ไมํสนใจ ZEAL √

41 จะอยูํตรงน้ีจนวันสดุทา๎ย(ล.หงส๑สะบัดลาย)ความสมัพันธ๑ที่เกิดในวันที่ผําน ทําให๎ AB NORMAL √

42 ความคิดถึงไมํพึ่งปาฏิหาริย๑ เมื่อไรที่สายลมพัดผําน เน่ินนาน Pancake √

43 รักเธออยูํดี (ประกอบละครป๓ญญาชนก๎นครัว)รักเธอ เธอไมํรู๎ อยูํอยํางคนที่ไมํมี โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

44 คืนเหงา วอนดาวบนฟ้า ชวํยพาหัวใจ ให๎หาย ฟาเรนไฮธ๑ √

45 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

46 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝ๓น COCKTAIL √

47 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไมํมีใครได๎ฟ๓ง Musketeers X

48 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

49 ไมํตํางกัน 25 Hours X

50 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259348 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 ร๎ายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แม๎จะยากแคํไหน ตํอให๎แลกไปด๎วย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

2 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาํที่ฉันมีอยูํ ก็ให๎เธอหมดแล๎ว แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

3 คนแพ๎ที่ไมํมีนํ้าตา(ล.อยําลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมํมีหัวใจ ที่คอยแตํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

4 กํอนจะรักไปกวําน้ี(ล.เลํห๑รต)ี คนที่อํอนและล๎า มีเธอเข๎ามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

5 ไมํเจ็บอยํางฉันใครจะเข๎าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูํจริงใชไํหม คนรักที่ไมํหลอกกัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

6 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

7 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมํใชคํนที่ควรรักเลย เธอไมํใชคํนที่ AB NORMAL √

8 บัลลังก๑เมฆ (ละครบัลลังก๑เมฆ) แผํนฟ้าเบื้องบน กว๎างไกลสดุสายตา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

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

10 สิง่ที่เป็นของฉันก็คือของฉัน(ล.สือ่ริษยาฉันขอร๎องได๎ไหมเธออยําเข๎ามา แกรนด๑ พรรณวรท ด๎วยเศรียรเกล๎า √

11 รักให๎พอดี (ละครบัลลังก๑เมฆ) ไมํแปลกถ๎าเธอจะเริ่มทอ๎ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

12 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

13 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

14 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสน๑ดาว) คนหน่ึง กับความฝ๓นที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

15 อยากเป็นคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSup'Tarในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคํมีเธอเดินเข๎า ยิปโซ อริย๑กันตา มหาพฤกษ๑พงศ๑ √

16 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร๎อง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

17 ลมซํอนรัก Singular X

18 ค๎นใจเธอให๎เจอฉัน(ล.คุณนายสายลับ)มีคําวํารักหน่ึงคํา เก็บงําเอาไว๎อยูํ ภัทรปรียา ยืนยาว (ตาตั้น) √

19 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นต๑กับมิว)หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บเจอคําไมํจริง เบน ชลาทศิ √

20 นางฟ้าหรือปีศาจ (ล.สงครามนางงาม)เธอ เปรียบดังเพชรเม็ดงามนํ้าหน่ึง คิว สวีุระ บุญรอด √

21 คนเจ๎าชู(๎บีดับบีด)ู ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตํก็คงไมํถึงโหดร๎าย มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

22 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(ล.รักออกอากาศ)คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ เข็มอัปสร สริิสขุะ (เชอรี่) √

23 อยากบอกรัก (ละครใยกัลยา) วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ภัทรเดช สงวนความด;ีเมลดา สศุรี √

24 ที่จริงฉันก็เจ็บ (ละครลมซํอนรัก) ณเดชน๑ คูกิมิยะ X

25 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

26 ใครจะรู๎ ทาทา ยัง X

27 ให๎ตายก็ไมํรักกัน (ล.สดุแค๎นแสนรัก) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

28 เจ็บน้ีจําจนตาย (ล.สดุแค๎นแสนรัก) นัดดา วิยกาญจน๑ X

29 พูดอะไรไมํได๎สกัอยําง (ละครสาม)ี เก็บไว๎เรื่อยไป เก็บเอาไว๎ในใจเรื่อยไป ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

30 เหตุเกิดจากความรัก(Club Friday 7) อาจจะเจอเวลาที่ดี และบางคราวก็มีนํ้าตา รัดเกล๎า อามระดิษ √

31 คนไมํสําคัญ (ละครบัลลังก๑เมฆ) แม๎ไมํใชคํนโปรด อยํางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

32 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

33 แสนล๎านนาท ี(ล.วันหน่ึงจะเป็นซุปตาร๑)จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ๎ง พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ) √

34 หมดดวงใจ (ละครข๎าบดินทร๑) เบน ชลาทศิ X

35 คนจะรักกัน(ล.โนราห๑) คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป เมลดา สศุรี;ภัทรเดช สงวนความดี √

36 ใจสัง่ให๎รัก (ล.เลือดมังกร) บี พีระพัฒน๑ เถรวํอง X

37 แพ๎รัก (ล.สดุแค๎นแสนรัก) แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ X

38 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

39 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

40 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได๎ไหม (ล.เกมร๎ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

41 ทําไมต๎องเธอ(ล.ลูกไม๎ไกลต๎น) ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก อรรคพันธ๑ นะมาตร๑(อ๐อม) √

42 ดอกไม๎ในใจ (ล.กลกิโมโน) เธอเองจะเคยรู๎ไหม ชวิีตที่มันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

43 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

44 สกัวันต๎องได๎ดี (ละครบุญรอด) คนบางคนชวิีตชาํงยากชาํงเย็น มาตัง ระดับดาว √

45 ขอบฟ้าไมํมีจริง (ละครลายหงส๑) หากย๎อนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

46 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟร๎อน) มองเธอกับเขา เดินจับมือด๎วยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

47 ถ๎าเรียกมันวํารัก (ล.แอบรักออนไลน๑) ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ X

48 คนในฝ๓น (ละครฝ๓นเฟื่อง) รอมาตั้งนานแตํละคืนก็คงฝ๓นไป INSTINCT √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เพลงฮิตทะลุจอ
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49 ใจกลางความรู๎สกึดีดี แม๎และถึงแม๎วันเวลาผํานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ);วิน Potato √

50 แตกตํางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอป๓ญหา GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259356 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 กราบเทา๎ยําโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน๑ สนุารี ราชสมีา X

2 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

3 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝ๓น จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

4 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

5 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

6 เขียนฝ๓นไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

7 จําเสีย่งเลี้ยงพํอ สนุารี ราชสมีา X

8 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส ตั๊กแตน ชลดา √

9 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

10 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา เปาวลี พรพิมล √

11 จดหมายจากบ๎านนอก จากถ่ินกันดารบ๎านป่า ฝน ธนสนุทร X

12 แก๎วรอพี่ พี่จ๐าพี่สญัญาปีน้ีแล๎วไมํมาแตํง ตําย อรทยั √

13 ลํองเรือหารัก ลํองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

14 เขานอนบ๎านใน เมื่อไมํมีเขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุารี ราชสมีา √

15 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

16 สาวปากนํ้าโพ เขาไมํมาแล๎วปากนํ้าโพ สาลี่ ขนิษฐา X

17 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

18 หัวใจทศกัณฐ๑ เมื่อรักกันก็ชืน่ เมื่อรักคืนก็ช้ํา คัฑลียา มารศรี √

19 จูบแล๎วลา ลมจูบลูบไล๎ข๎าวรวงจนเม็ดข๎าวรํวง ตั๊กแตน ชลดา √

20 ใจอํอน แตํกํอนแตํไรหัวใจกล๎าแกรํง ฝน ธนสนุทร X

21 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

22 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

23 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

24 คาถามหานิยม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

25 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาข๎าชือ่ดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

26 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 คิดถึงบ๎างเน๎อ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบ๎านนอก ฝน ธนสนุทร √

28 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

29 แก๎วปิ้งไกํ แก๎ว มณีทรัพย๑ X

30 ผ๎ูชายในฝ๓น ตั้งแตํเป็นสาวเต็มกาย หาผ๎ูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

31 หัวใจเพรียกหา โอ...ละเหนอ แมํดอกสายหยุดบานเชา๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

32 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผํานใจเต็มฝ๓น คนอยูํทางบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

33 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนให๎คนคลั่งใคล๎ คัฑลียา มารศรี √

34 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

35 ไอ๎หนํุมทุํงกระโจมทอง หนํุมทุํงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลํอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

37 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูํบ๎านนอกอยากเห็นหลานออกทวีี ตําย อรทยั √

38 จดหมายจากแนวหน๎า กลางดงควันปืน พี่เฝ้ายืนสูเ๎หลําร๎าย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

39 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

40 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา คัฑลียา มารศรี √

41 ลูกทุํงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุํมนํ้ามูล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

43 กลับไปถามเมียดูกํอน กลับไปถามเมียเธอดูเสยีกํอน สนุารี ราชสมีา X

44 แคํอยากให๎รู๎วํารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

45 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 ขอให๎โสดทเีถอะ สีโ่มงเชา๎เขาต๎องมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

48 นอนฟ๓งเครื่องไฟ โหํ ฮิ้ว โหํ ฟ๓งเสยีงคนโหํ สนุารี ราชสมีา √

49 นํ้าตาหลํนบนที่นอน นํ้าตาหลํนบนขอบเตียง ตําย อรทยั X

50 แมํอยากอุ๎มหลาน คุณแมํพี่ อยากอุ๎มหลาน บํนพี่ทกุวัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259357 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/07/2559 1 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

2 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

3 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

4 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

6 คิดถึง มองดูเสน๎ทางที่ฉันเดินอยูํ จะมีใครรู๎ BODYSLAM √

7 คงไมํทนั สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

8 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดป๓ญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

9 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

10 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมํใชคํนที่ควรรักเลย เธอไมํใชคํนที่ AB NORMAL √

11 ภาพทรงจํา Mahafather X

12 ขอ LOMOSONIC X

13 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

14 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

15 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต๎องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งประชันไมค์

ร็อกบาดลึก
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16 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

17 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝ๓น หยดนํ้าตา NOS √

18 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

19 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ป๓้น Basher √

20 ใกล๎เกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

21 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

22 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

23 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

24 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

25 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

26 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

27 ทําได๎เพียง นานกวําจะทําใจ กวําจะเรียนรู๎มันอยํางไร 25 Hours X

28 ไมํเคยจากไปจริงๆ Blue Shade X

29 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล๎ว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

30 ด๎วยดี หากเธอยังหลบตา หากไมํยอมจะรับฟ๓ง The Black Nails √

31 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

32 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตํางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

33 เหงายิ่งกวําเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวําน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

34 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

35 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

36 ไมํมีใครพูดคําวําเพื่อนได๎เจ็บเทาํเธอ มีความสขุได๎เพราะเธอแล๎วรู๎สกึเศร๎า พริ้ม จันทร๑ทพิย๑ แสงรังษี √

37 แผลที่ไมํมีวันหาย ไมํวํานานเทาํไหรํ แผลข๎างในหัวใจ Yes'sir Days √

38 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได๎ไหม (ล.เกมร๎ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

39 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

40 รับได๎ไหม เธอ คนที่ดีพร๎อม วันน้ีเธอยอมทกุอยําง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

41 ละครรักแท๎ บทละครทกุตอน คนรักกันน้ันต๎อง CLASH √

42 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมํเห็นหน๎า POTATO √

43 เกินตัว ไมํใชไํมํรู๎วําต๎องเจ็บ แตํฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

44 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป Big Ass √

45 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

46 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวํามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

47 สองรัก แตํกํอนแตํไร เข๎าใจ วําการเป็นคนรัก ZEAL √

48 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝ๓นไว๎ INSTINCT √

49 นาฬิกาตาย ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

50 ฝุ่น คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259360 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/07/2559 1 อาย สงิโต นําโชค X

2 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน วัชราวลี √

3 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

4 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ ณัฐ ศักดาทร √

5 แสนล๎านนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ๎ง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

6 สภาวะทิ้งตัว แดน วรเวช ดานุวงศ๑ X

7 รักเธอ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

8 Your Garden ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ X

9 เปลี่ยนเป็นรัก นนท๑ ธนนท๑ X

10 ไมํธรรมดา คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

11 อยูํตํอเลยได๎ไหม สงิโต นําโชค X

12 สถานีดวงจันทร๑ วัชราวลี X

13 คิดถึงดังดัง หํวงจริงๆนะ ฉันขอให๎เธอดูแลตัวเอง ณัฐ ศักดาทร X

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

15 ลมซํอนรัก Singular X

16 ไมํพูดก็เข๎าใจ (ล.ตะวันฉายในมํานเมฆ)ช.ทกุๆเชา๎ที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต๐ ศักดิ์สทิธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

17 ถ๎าเรียกมันวํารัก (ล.แอบรักออนไลน๑) ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ X

18 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

19 ไมํสนิท นนท๑ ธนนท๑ X

20 ฉันยังอยูํทั้งคน ณัฐ ศักดาทร X

21 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

22 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

23 เสยีใจแตํเธอไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ต๎องทําตัวอยํางไร เมื่อเธอ ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ √

24 เจ๎าหญิง Feat.ป๊อด Moderndog บอย โกสยิพงษ๑ X

25 สายตายาว แดน วรเวช ดานุวงศ๑ X

26 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

27 เข๎าใจฉันไหม ญ.อีกครั้ง ที่ดูเหมือนเธอไมํแคร๑ สิง่ DA endorphine;ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ √

28 หน่ึงความเหงาบนดาวเคราะห๑ คืนน้ีเป็นอีกคืน เหตุการณ๑ไมํเคย สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

29 เรารักกัน แดน วรเวช ดานุวงศ๑ X

30 ถ๎าไมํรักเธอ นนท๑ ธนนท๑ X

31 น๎อย วัชราวลี X

32 เธอคือของขวัญ สงิโต นําโชค X

33 มั้ง? ตั้งแตํวันที่ฉันน้ันได๎พบ ได๎เจอะกับเธอ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

34 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

35 ตอบได๎ไหมวํา...ได๎ไหม ชัว่โมงน้ียังว่ิงตามความรัก ดูยากเย็น สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
EASY HITS
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36 ผมแอบชอบคุณ บอย โกสยิพงษ๑ X

37 อรุณสวัสดิ์ สงิโต นําโชค X

38 ลูกอม Feat.MissLove ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ วัชราวลี √

39 อยากให๎โลกแคบลง อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

40 วิธีใช๎ สงิโต นําโชค;แสตมป์ X

41 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ข๎างกายรู๎สกึ วัชราวลี √

42 ใชห๎ัวใจ แดน วรเวช ดานุวงศ๑ X

43 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

44 แคํรู๎วําฉันไมํได๎อยูํคนเดียว Sin X

45 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

46 ความหมายที่หายไป(ภ.Fathers) ลมหายใจเคยมีความหมาย เพราะเธอ ณัฐ ศักดาทร √

47 อยูํอยํางเหงาๆ สงิโต นําโชค X

48 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

49 เพลงของหัวใจ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

50 ล๎มบ๎างก็ได๎ บอย โกสยิพงษ๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259355 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/07/2559 1 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 นาทงํน๎อย ถ๎าหากเบิ่งวําเขาน้ันบํแมํน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

6 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

8 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝ๓นที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

10 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

12 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาให๎หนํวงหนัก เปาวลี พรพิมล √

13 อ๎อมกอดเขมราฐ (ภ.อ๎อมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักต๎องมนต๑ ฟ้าดลบันดาล เต๐า ภูศิลป์ √

14 อยูํเย็นเป็นโสด อยูํเย็นเป็นโสด..อยํางน้ี..ไมํม.ี.แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

15 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

16 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

17 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว X

18 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ X

19 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

20 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

21 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

22 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝ๓นถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝ๓น ตั๊กแตน ชลดา √

25 นักร๎องพเนจร โอ๎ย...มันสขุใจแสนเมื่อได๎ฟ๓งเสยีงแคนไผํ ไมค๑ ภิรมย๑พร X

26 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

28 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

29 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟ๓งไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

30 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

31 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

32 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

33 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

34 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

35 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

36 ตะกอนความคิดถึง เสยีงลมละเมอ ก็เหมือนเสยีงเธอพูด โกไขํ;นายสน √

37 อยากพับแผํนฟ้า อยากพับแผํนฟ้าเข๎ามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

38 แทนความคิดถึง ไกลหํางกันครั้งใด หัวใจไมํเคยวํางงาน ไม๎เมือง √

39 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ แชมํ แชมํรัมย๑ √

40 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

41 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ แสน (นากา) √

42 กินข๎าวกับนํ้าพริก ดูรึมาถามจู๎จี่ทูํซี่เกินใคร เปาวลี พรพิมล √

43 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

44 หึงไมํได๎หวงไมํได๎ เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ เจมส๑ ชนิกฤช √

45 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

46 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

47 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง นายสน √

48 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ มิวท๑ อรภัสญาน๑ สกุใส √

49 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดํา ด๎า ดา...คนดีอยํางเธอที่เป็น เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

50 คิดถึง...คิดถึง อยูํๆ ความเหงา ก็เข๎าสงิสูหํัวใจ โกไขํ √

เผยแพร่/

TO BE CONTINUED ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559059 1 สงสารกันหนํอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

วันที่วาง 28/07/2559 2 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

แฟนทวีี การันตีฮิต ชุดที่ 2
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3 เธอบอกให๎ลืม เธอมาบอกลา บอกให๎ บุปผา ธรรมบุตร √

4 มีเธอ ฉันไมํรู๎จะเป็นอยํางไร ถ๎าฉันไมํมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

5 อาจจะเป็นคนน้ี ผํานความระทม ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

6 หัวใจวํางเปลํา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

7 A Tu Corazon สูกํลางใจเธอ ถึงแม๎วํามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE X

8 เพลงรัก เคยได๎ยินเสยีงเพลงหน่ึง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);เก็ต แก๎งค๑√

9 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน ZA ZA √

10 ใจรัก เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจ๎านกโผบิน Calories Blah Blah X

11 ปลูกรัก ปลูกรัก อุตสาํห๑พิทกัษ๑รักษาไว๎ อ๏อด คีรีบูน √

12 ดอกไม๎ยังงดงาม อยูํกับความผิดหวัง ไมํมีแม๎สกัครั้ง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

13 ไว๎ใจ๐ได๎กา แตํกํอนแตํไร ไปแอํวตางได๐กัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส๑ √

14 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

15 คิดถึงกันบ๎างไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลํา เจสนั ยัง √

16 ทกุนาทใีห๎เธอ มีหลาย ๆ คนบอกวํางํายดาย U.H.T. √

17 อยํายอมแพ๎ [ทายาทคุณหญิง] หากวันน้ี เราล๎มลง ยังคงลุก สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) X

18 คิดไมํถึง กวําจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

19 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมํคิดวําฉันวําฉันจะรู๎วําคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

20 คนไมํมีวาสนา ฉันมันไมํมีวาสนา ขอเธอน้ันอยํา ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

21 สดุทา๎ยด๎วยรัก หากเพียงเรามีกันและกันเหมือนวันวาน อุ๎ย รวิวรรณ จินดา X

22 อยํามองฉันเป็นคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

23 เจ๎าชายรองเทา๎แตะ เด็ดดอกไม๎ เสยีบปอยผม คลอเคล๎า นายสะอาด √

24 ตัวสํารอง (ภาพยนตร๑อยากได๎ยินวํารักกัน)แล๎วเธอก็ไปฉันยังเสยีดาย Calories Blah Blah X

25 ฝ๓นไป...หรือเปลํา ไมํเคยจะคาดคิด ไมํเคยจะคาดฝ๓น ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

26 ด๎วยความคิดถึง อยูํตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

27 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโน๎นไมํมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);เก็ต แก๎งค๑√

28 ตะโกนบอกฟ้า เมื่อไรที่เห็นเธอได๎แตํเพียงแคํทกัทาย เจสนั ยัง √

29 ก็พอ เธอบอกวําฉันคงผิดหวัง ไมํมีทาง วุฒิสทิธิ์ สบืสวุรรณ (เต็ม) √

30 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

31 อยําปลํอยให๎เขาเห็นนํ้าตา เมื่อเขามีเสน๎ทางของเขา BUDOKAN √

32 เข๎าใจใชไํหม รู๎มั๊ย ทกุครั้งตอนที่เธอมองสบตา ZA ZA √

33 รู๎ไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู๎ ที่เธอควรจะรู๎ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

34 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผ๎ูหญิงหน่ึงคนคงต๎องการผ๎ูชาย นันทนา บุญ-หลง √

35 รู๎วํามันไมํจริง รู๎ตัวเองหรือเปลํา บุปผา ธรรมบุตร √

36 ครั้งน้ัน อุ๎ย รวิวรรณ จินดา X

37 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนํุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

38 รักน้ีเหมือนฝ๓น กายเราอยูํคูํเคียงชดิกันยึดมั่น อ๏อด คีรีบูน X

39 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

40 แจกัน งามจนต๎องชม เกินจะขํม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

41 เพียงแคํใจเรารักกัน เพียงอยูํในวงแขนคุณอบอุํนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

42 ค่ําน้ี ค่ําน้ีฉันจะมีรักให๎ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

43 ปลํอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

44 แคํบอกเสยีใจ เคยเห็นอยูํ เคยรักอยูํ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

45 อยําเสยีดาย ออกจากชวิีตฉันไปได๎ไหม มิคกี้ √

46 ที่เกําที่ฉันยืน ตํอจากวันน้ี สิง่ที่เคยฝ๓น สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

47 คูํควร อยําเลย เธออยํามารักกับฉัน ราม รัตนะพร √

48 อยําลืมน๎องสาว ข๎าวในนาแลเหลียว ชู นกแล √

49 สวัสดีเจ๎า ส-วัส-ด-ีเจ๎า-ส-วัส-ด-ีเจ๎า ฉันก็ไมํคิด ลานนา คัมมินส๑ √

50 เก็บกด บอกคําไหน ยังไง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259363 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/07/2559 1 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากป๓กป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

4 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

5 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

6 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

7 ยืมหน๎ามาเข๎าฝ๓น บํ ฮัก บํ วํา เจ๎าดอกคําแพง เว๎านําพอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

9 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

10 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

11 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

12 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

13 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

14 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

15 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

16 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

17 สมศรี 1992 ขําวคราวเงียบหายไปสองสามปี ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

18 เลิกแล๎วคํะ เลิกแล๎วคํะหนูเลิกกับเขาแล๎วคํะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

19 คุณลําใย ยังจําไมํเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

20 สอนหนูหนํอย สอนหนูหนํอย หนูไมํเค๎ย ไมํเคย สายใจวลี √

21 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา เปาวลี พรพิมล √

22 นักเรียนหลังห๎อง นักเรียนหลังห๎องเจ๎าของเหรียญทอง บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ลูกทุ่งเพลงฮิต...แจ้งเกิด
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23 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

24 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

25 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

26 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

27 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

28 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชติา ณ สงขลา √

29 โฟ ดี ฟาย จะร๎องเพลงฝรั่งก็ไมํเป็นแคํเพลงไทย ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

30 กรุณาฟ๓งให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

31 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

32 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

33 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

34 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

35 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินข๎าวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบ๎าน แพรวา พัชรี √

36 เป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปลํา ได๎ยินคําวําคิดถึง จากคนที่แสนคิดถึง อ๏อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

37 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดํา ด๎า ดา...คนดีอยํางเธอที่เป็น จั๊กจั่น วันวิสา √

38 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอป๓ญหา ก็เลยต๎อง เสถียร ทํามือ √

39 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

40 โอ๏ย..คิดถึงจัง อยูํหํางๆทางด๎านน้ี เสาทวีียังจูนไมํติด ดอน ปาละกุล √

41 อยําปลํอยมือ หากวําเธอไมํชวํยดึงฉันไว๎ คงหลงทางไปไหน ไม๎เมือง √

42 คนไมํมีหัวใจ รักเธอ รักเธอ แตํก็รู๎วําเธอไมํรัก แคท รัตติกาล √

43 วอนขอให๎รอสีป่ี สีป่ีนะน๎อง ขอให๎ทอํง...คําวํารอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ต๏ะ) √

44 สาวปากนํ้าโพ เขาไมํมาแล๎วปากนํ้าโพ สาลี่ ขนิษฐา X

45 คนที่รอคอย ได๎มาพบเธอ จึงรู๎วําเจอคําตอบ แจ๏ค ธนพล √

46 อยําทําดีนาทสีดุทา๎ย อยํามาทําดีนาทสีดุทา๎ย อยําแสร๎งหํวงใย วรานุช พุทธชาติ √

47 กลิ่นแป้งแหํงความหลัง คิดฮอดอยํางแฮง เมื่อเห็นป๋องแป้ง พรชยั วรรณศรี √

48 เบอร๑โทรเจ๎าชู๎ อยําบอกไผเด๎อเบอร๑โทรอ๎าย ลับเฉพาะ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

49 หลอย ๆ บาย หลอย หลอย บาย อ๎ายอยํา ภูวรรณ โพธิราช √

50 ป๋าผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะด๎อ รูป บํ หลํอ สมภาร อัมพรพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559053 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/07/2559 1 พบรัก รักคือการค๎นพบ เป็นจุดจบเป็นทกุสิง่ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

2 เพราะเธอหรือเปลํา คนที่เคยหํวง คนที่เคยอยูํ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

3 ใจรัก เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจ๎านกโผบิน ปนัดดา เรืองวุฒิ X

4 รู๎อยูํแกํใจ เรารู๎กันอยูํแกํใจซาบซึ้งเพียงไหน ปนัดดา เรืองวุฒิ X

5 สกัวัน ยังจําคํารําพัน เธอบอกฉันรักเราสอง ปนัดดา เรืองวุฒิ X

6 คลื่นเสนํหา คลื่นครวญซัดซาดซูํสูฝํ๓่ง ปนัดดา เรืองวุฒิ X

7 เพื่อน เธอกับฉัน เมื่อวันวานเป็นเชนํเพื่อน ปนัดดา เรืองวุฒิ X

8 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยูํที่ไหน ฉันน้ันไมํเคยหําง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

9 หํางไกล หํางไกล ตัวหํางไกลใจละเมอ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

10 โบว๑สแีดง ผูกใจเอาไว๎ด๎วยโบว๑สแีดง ปนัดดา เรืองวุฒิ X

11 เพียงครึ่งใจ อยากเปิดใจเธอ จะเจอใจใครซํอนในรักอยูํ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

12 รักเองช้ําเอง ฮือ..รักเองช้ําเอง เราอวดเกํง ปนัดดา เรืองวุฒิ X

13 ถามหาความรัก เดียวดายเหมือนนกไร๎รัง ปนัดดา เรืองวุฒิ X

14 ลองรักอีกครั้ง สดุทา๎ยความรักจบลงด๎วยแหนงหนําย ปนัดดา เรืองวุฒิ X

15 บันทกึหน๎าสดุทา๎ย อํานดูข๎อความที่เคย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 รักล๎นใจ คืนน้ีใจฉันว๎าวํุน เฝ้าแตํเห็นหน๎าคุณ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

17 ลมหายใจของความคิดถึง ก็มีสกัครั้งในชวิีตหน่ึง จะซาบซึ้ง ปนัดดา เรืองวุฒิ X

18 ฝ๓น..ฝ๓นหวาน ได๎แตํฝ๓นหวาน ได๎แตํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 คิดกํอน อยําเอํยคําวํารักเลย เอํยคําวําชอบก็พอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 ทะเล เมื่อมองทอ๎งทะเลมืดสลัว ปนัดดา เรืองวุฒิ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559063 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/07/2559 1 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

3 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

4 ไมํกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

5 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

6 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต๎องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

7 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

8 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

9 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

10 แอบเพ๎อเจ๎อ (ซีรีส๑รุํนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตํไมํกล๎าบอก รัก สงกรานต๑ รังสรรค๑ √

11 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดป๓ญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

12 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

13 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝ๓น หยดนํ้าตา NOS √

14 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ป๓้น Basher √

15 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝ๓นฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

16 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

17 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

18 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

19 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ปนัดดา เรืองวุฒ ิไดอาร่ีเล่มแดง 1-2

รวมฮิตร็อกเหอะ
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20 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

21 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

22 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

23 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

24 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

25 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

26 ใกล๎เกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

27 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

28 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

29 นิทานหลอกเด็ก I'm going to bring you down Sweet Mullet √

30 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259236 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/07/2559 1 อกหนํุมกลุ๎มนัก ฟ้าสกาวดาวเกลื่อนกราดเวหา ชาย เมืองสงิห๑ X

2 ทกุข๑ร๎อยแปด โอ๏ยตายแล๎วกลัวกลัวแล๎วเจ๎าขา ชาย เมืองสงิห๑ X

3 แกํนแก๎ว สาวเอยใดไมํงามๆดั่งบังอร ชาย เมืองสงิห๑ X

4 ตุ๏กตาจ๐า โอ๎กานดา สะดุดตาเธอจ๐างามจริง ชาย เมืองสงิห๑ X

5 รอหนํอยน๎องติ๋ม อกเอยยอดหญิงไมํอยากจะทิ้งให๎ ชาย เมืองสงิห๑ X

6 งอนเกินงาม ดูกระไรเออวําใจน๎องพี่ ชาย เมืองสงิห๑ X

7 นาวาสวรรค๑ ลอยลํองลํานาวาทพิย๑ที่สรรมา ชาย เมืองสงิห๑ X

8 สาวเมืองสงิห๑ สาวเมืองสงิห๑ยอดหญิง ชาย เมืองสงิห๑ X

9 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหํงเมืองสพุรรณ ชาย เมืองสงิห๑ X

10 สดุแสนเสยีดาย สดุแสนเสยีดาย รักเกําของเราแตํกํอน ชาย เมืองสงิห๑ X

11 หน๎าชืน่ตาบาน ดีใจหรือเปลําดีใจหรือเปลํา ชาย เมืองสงิห๑ X

12 อมยิ้ม จะยิ้มก็ยิ้มซีจ๏ะ แมํพิมพ๑ใจจ๐า ชาย เมืองสงิห๑ X

13 หนูจ๐า ดรุณีหนูจ๐านําเอ็นดู ชาย เมืองสงิห๑ X

14 หมีกินผ้ึง โอ๎บังอรน๎องเอยแสนงอนไมํหยอก ชาย เมืองสงิห๑ X

15 สไีพร สไีพรน๎องพี่พี่แตํงเพลงน้ี ชาย เมืองสงิห๑ X

16 ชวิีตลิเก (ละครลิเก๏ ลิเก) นาฏดนตรี ศิลปไทยน้ี มีคํามานาน ชาย เมืองสงิห๑ √

17 ไหว๎ครู (ละครลิเก๏ ลิเก) กราบพํอครูผ๎ูอุ๎มชศูิลปิน...ประสทิธิ์ ชาย เมืองสงิห๑ √

18 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ได๎แตํหวัง ไมํเสยีสตางค๑ ชาย เมืองสงิห๑;ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ;เพลิน พรหมแดน√

19 แฟนประจํา ขอบคุณแฟนๆที่ยังหนาแนํนเป็นแฟน ชาย เมืองสงิห๑ X

20 ทําบุญรํวมชาติ ชาติกํอนเราเพียง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

21 กิ่งทองใบหยก สขุจริงนะกิ่งทอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

22 หอมหนํอย หอมนิดเดียวทําข้ีเหนียว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

23 ฉันรักเธอ อัดอั้นตันใจจะพูดออกไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

24 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจ๎า จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

25 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา น๎องมา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

26 เมียพี่มีชู๎ เมียพี่มีชู ๎ชาวบ๎านรู๎หรือเปลํา ชาย เมืองสงิห๑ X

27 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา น๎องมา ชาย เมืองสงิห๑ X

28 นํ้าน่ิงไหลลึก น่ันอะไรๆนะน่ันอะไร ชาย เมืองสงิห๑ X

29 จุ๐มจิ๋ม แจํมจริงนะกานดา ชาย เมืองสงิห๑ X

30 กิ่งทองใบหยก สขุจริงนะกิ่งทอง ชาย เมืองสงิห๑ X

31 สบิห๎าหยกหยก นามเจ๎าระบือน่ีนะหรือคือดาวบ๎านนา ชาย เมืองสงิห๑ X

32 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจ๎า ชาย เมืองสงิห๑ X

33 ฉันรักเธอ อัดอั้นตันใจจะพูดออกไป ชาย เมืองสงิห๑ X

34 มันยกรํอง มันยกรํองฝ๓กทองแตงไทย ชาย เมืองสงิห๑ X

35 หญิงหม๎าย อกอุํน ๆ ละมุนละไม ชาย เมืองสงิห๑ X

36 กาคาบพริก โอ๎แมํบัวแรกแย๎ม... ชาย เมืองสงิห๑ X

37 หยิกแกมหยอก รอยเล็บแหนบเหน็บใจหยิกหยอก ชาย เมืองสงิห๑ X

38 เล็บมือนาง เล็บจิกหยิกซ้ําย้ํายวนยั่วชาย ชาย เมืองสงิห๑ X

39 แมํขนตางอน แมํยอดตองน๎องศรีไพ ชาย เมืองสงิห๑ X

40 ชะทงินองนอย โจ๏ะทงินังๆ กระทั่งทงินองนอย ชาย เมืองสงิห๑;จอมขวัญ กัลยา X

41 แมํสือ่แมํชกั เจ๎าขํุนเคืองพี่เรื่องไร ดูน๎อยอกน๎อยใจ ชาย เมืองสงิห๑ X

42 ลูกสาวใครหนอ ผูกสมัครรักน๎องมานาน ชาย เมืองสงิห๑ X

43 หอมหนํอย หอมนิดเดียวทําข้ีเหนียว ชาย เมืองสงิห๑ X

44 แมํยอดยาหยี แมํยอดยาหยีอยากเป็นเศรษฐี ชาย เมืองสงิห๑ X

45 หนํุมหน๎ามน หน่ึงต๎องไมํมีสอง หญิงมองต๎องหลง ชาย เมืองสงิห๑ X

46 มาลัยลอยวน มาลัยลอยวนเคยคล๎องจนล๎นคอชาย ชาย เมืองสงิห๑ X

47 สถานีรวมรัก น๎องเป็นสถานีจอดใจ ชาย เมืองสงิห๑ X

48 เรือลํมในหนอง มารักกันหนอกอดคอกันไว๎ ชาย เมืองสงิห๑ X

49 พํอลูกอํอน วัดเอ๐ยวัดโบสถ๑ปลูกข๎าวโพดสาลี ชาย เมืองสงิห๑ X

50 อกอุํน อกสตรีน่ีแสนอุํนแมํคุณทําไม ชาย เมืองสงิห๑ X

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
มนต์เพลง ชาย เมืองสิงห์
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