
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259443 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/09/2559 1 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

2 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

3 รู๎และเข๎าใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู๎ Crescendo √

4 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

5 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

6 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

7 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

8 เจ็บที่ยังรู๎สกึ(ซีรีส๑ U-Prince) เคยมั่นใจ วําฉันไมํเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนท๑ ธนนท๑ √

9 แดํเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีส๑ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว วันธงชยั อินทรวัตร √

10 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

11 เงียบ อยากจะถามตรงๆ วันน้ีใจของเธอยังมีฉันไหม นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

12 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

14 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

15 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงด๎วยคําร่ําลากัน Season Five √

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

17 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

18 ฝุ่นละออง ไมํเคยมีอะไรที่มันแนํนอนซักอยําง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

19 เจ็บไปเจ็บมา อยูํกับเธอแล๎วเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

20 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

21 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

22 ไมํมีใครพูดคําวําเพื่อนได๎เจ็บเทาํเธอ มีความสขุได๎เพราะเธอแล๎วรู๎สกึเศร๎า พริ้ม จันทร๑ทพิย๑ แสงรังษี √

23 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

24 หัวใจไมํอยูํกับตัว รู๎วําฉันไมํควรคิดถึง รู๎วําฉันไมํควร มาเรียม B5 √

25 อยูํดีดีก็อยากร๎องไห๎ ลดพัดมาแคํเพียงเบาเบา ดาวทกุดวง เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

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

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

28 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

29 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

30 ด๎วยดี หากเธอยังหลบตา หากไมํยอมจะรับฟัง The Black Nails √

31 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

32 ดูแลเขาให๎ดีดี ฉันได๎พูดคุยกับเขาแล๎ว ได๎เจอะกับเขา DA endorphine √

33 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

34 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

35 CRY CRY CRY มองฟ้า เมฆครึ้มสหีมํน รักที่รํวงหลํน ปาล๑มมี่ √

36 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

37 แล๎วฉันจะรักเธอได๎อยํางไร (ละครสกุลกา)เราเจอกัน เพราะคูํกันหรือกรรมแตํชาติไหน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

38 ไมํมีอะไรใกล๎คําวํารัก(ล.ขอโทษที่รักเธอ)เจอทไีรก็มองเลยไปทกุท ีเธอก็ยังไมํรู๎ วรกาญจน๑ โรจนวัชร (Punch) √

39 อยําให๎ความหวังทั้งๆที่เป็นไปไมํได๎ ไมํรักก็ปลํอยฉันไป อยําได๎เห็นฉันเป็น หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

40 จริงจังสกัครั้ง (NO STATUS) พูดวําไมํรักกัน ให๎ฉันสกัครั้ง ยังดีกวํา กิ่ง เหมือนแพร √

41 เรื่องจริงเรื่องสดุทา๎ย เธอไมํรู๎หรอก เธอหลอกใครไมํเกํง โดม THE STAR 8 √

42 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

44 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

45 ที่ฉันเคยยืน มองดูนํ้า ที่ไหลไป มันไหลไป แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

46 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

47 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

48 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

49 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

50 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259445 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/09/2559 1 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

3 ผ๎ูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสร๎างวิมานในอากาศตลอดมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

4 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

5 ของตาย ฉันจําเป็นต๎องเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

6 จุดอํอนของฉันอยูํที่หัวใจ (ละครสวรรค๑ฯ)รู๎ตัวดี วําทําตัวไมํเหมือนใคร คิดอะไร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

7 เพียงข๎างหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาํไหรํ ก็ไมํถึง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;feat.เบน ชลาทศิ √

8 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

9 หมดดวงใจ (ละครข๎าบดินทร๑) เบน ชลาทศิ X

BEST MALE

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

ฟูมฟายกลางสายฝน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 1/24



10 เพลงจากคนผิดหวัง เบน ชลาทศิ X

11 คนข๎างลําง น่ังปลดปลํอยความคิด ไปกับลมฟ้า เบน ชลาทศิ X

12 วันสชีมพู เบน ชลาทศิ X

13 มีแฟนแล๎ว เบน ชลาทศิ X

14 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

15 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

16 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

18 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

19 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

20 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

21 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

22 อยูํบํารุง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

23 ระยะปลอดภัย ชวํงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมํต๎องกังวล วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

24 สิง่เล็กๆที่เรียกวํารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคํบังเอิญ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

25 วัยทองรําลึก วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

26 คนไมํมีเวลา ฉากเกําเกํายังจําไว๎ในใจ เคยรักเธอยังไง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

27 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

28 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

29 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจร๎าว) ฉันไมํรู๎วําเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

30 ไว๎อาลัย ฉันรู๎วําเธออํอนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

31 อยูํอยํางเหงาเหงา รู๎สกึบ๎างไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมํคํอย บอย Peacemaker √

32 ยังไมํพ๎นขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

33 สวํนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตํางกันเธอรู๎ดี PEACEMAKER √

34 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

35 เน้ือคูํ เน้ือคูํ ฉันยังไมํเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

36 มั้ง? ตั้งแตํวันที่ฉันน้ันได๎พบ ได๎เจอะกับเธอ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

37 เพลงของหัวใจ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

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

39 รักเธอ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

40 อะไรก็ได๎ โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

41 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

42 หนังไมํจบจากหัวใจ ป๊อด Moderndog X

43 เจ๎าหญิง Feat.ป๊อด Moderndog บอย โกสยิพงษ๑ X

44 ปลํอย ฝืนขํมเหมือนคนไมํมีนํ้าตา ฝืนทนกับความ BODYSLAM;ธนชยั อุชชนิ √

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

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

47 สิง่ที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอว๑เบอรี)่เราไมํมีอะไรเหมือนกัน ตํางคนก็ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

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

49 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

50 ด๎วยความปรารถนาดี แม๎ปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559071 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 ใจสารภาพ แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน ตําย อรทยั √

2 คนบํมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคํกอดก็บํเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

4 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย √

5 มีคนร๎องไห๎ยามอ๎ายกอดเขา บุญตา เมืองใหมํ X

6 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

7 เมียเด๎อบํแมํนควาย ดาหลา ธัญญาพร X

8 ผ๎ูหญิงไมํดียังมีกะเทย นิค คณิตษรณ๑ X

9 อยํางน๎อยก็ได๎รัก อยํางมากก็แคํเจ็บ ยังคาราคาซังอยูํในหัวใจ เสีย่งบอกเธอ เดวิด อินธี √

10 3 ผําน นนท๑ ธนนท๑;ปอ อรรณพ;หนํุม สมศักดิ์ X

11 หัวใจโดนใบแดง แฟ้ม บุญมา X

12 อยากตื่นพร๎อมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทร๑ สวุรรณี X

13 ผํานวันฝันร๎าย ธันวา ราศีธนู;ศิรินทรา นิยากร X

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

15 บัวตูมบัวบาน ลงเรือน๎อยลอยวน ไอดิน อภินันท๑ X

16 ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ขอบใจที่คิดถึง แตํบอกเลยวําฉันไป แสน (นากา) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259457 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

2 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

3 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

4 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ ลาบานูน √

5 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

6 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

7 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

8 สบายดีไหม PARATA X

9 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง
BEST ARTIST SELECTION(LABANOON/NOS/

ลูกทุ่งเพลงใหม่ป้ายแดง ชุดที่ 2
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10 ใกล๎เกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

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

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

13 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

14 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

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

16 มนุษย๑ลํองหน อยูํที่ไหนลํะความรัก อยูํที่ไหนลํะคํา Yes'sir Days √

17 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

18 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

19 หน๎าร๎าย ร๎าย ชวิีตไมํเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

20 ไมํมีหัวใจ...ไร๎สมอง ถ๎าวันน้ี สมองกระทบกระเทอืน NOS √

21 พร่ําเพ๎อ แม๎เวลาจะหมุนไป และทกุสิง่รอบกาย NOS √

22 กอด คําวํารัก รู๎ดีวําคงไมํพอ จะเหน่ียวรั้ง NOS √

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

24 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

25 ทําไมไมํคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตํเหมือนทกุอยํางจะ S.D.F √

26 หมาลอบกัด พี่พี่ครับ ผมกําลังจะพูดถึงบุคคลประเภท S.D.F;เอ๐ Ebola;ป๊อบ The Sun √

27 สดุฤทธิ์ (ละครรักสดุฤทธิ์) ในเมื่อชวิีตมันเป็นของเรา จะไมํขอให๎ S.D.F √

28 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

29 สิง่มีชวิีตที่คิดได๎และเจ็บเป็น เธออยําคิดวําฉันตาบอด ไมํเห็นวํา SO COOL √

30 คนเจียมตัว เอื้อมไมํถึงรู๎ตัวฉันดียังไกลหําง SO COOL √

31 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

32 ซากอ๎อย อาจเป็นนิยามของความรักที่ต๎องจบ SO COOL √

33 บอกฉันวําเหงาแล๎วเขาไมํวําเหรอ ผิดแล๎วเธอโทรมาเบอร๑ผิดแล๎ว SO COOL √

34 เหตุผลที่ไมํอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รู๎เราเป็นเพื่อนกันแตํฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

35 ก๐วยเตี๋ยวหน๎าใสกับใจโทรมๆ เดินเข๎ามาซอยศูนย๑วิจัย เดินเข๎าไปด๎วย Pancake √

36 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

37 ความคิดถึงไมํพึ่งปาฏิหาริย๑ เมื่อไรที่สายลมพัดผําน เน่ินนาน Pancake √

38 ขาดใจ อาจเป็นเพราะฉันมีเพียงแคํใจ Pancake √

39 จริงใจไมํจริงจัง เธอไมํเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมํเคย Pancake √

40 เศษหน่ึงสวํนเกิน คนน้ีหรือเปลํา ที่เมื่อกํอนน้ันเธอ Pancake √

41 เขาจะรู๎บ๎างไหม ได๎แตํปลอบใจ เมื่อเธอต๎องมีนํ้าตา หนํุม กะลา √

42 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

43 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

44 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหํางกันแคํไมํนาน กะลา √

45 4 นาที แคํ 4 นาท ีมีเวลาให๎กันบ๎างไหมเธอ กะลา √

46 ไมํเห็นฝุ่น เป็นเพียงฝุ่นที่ลอยชา๎ๆ แล๎วแตํสายลม กะลา √

47 ทําใจให๎ชนิ ทําใจให๎ชนิถ๎าวันน้ันไมํมีเธอ หากจะต๎อง กะลา √

48 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวําไมํเป็นไร ไมํเป็นอะไร กะลา √

49 เธอเป็นแฟนฉันแล๎ว ตะวันหลับตาทอ๎งฟ้าก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

50 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259452 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

2 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

3 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว๎ มาชาํ วัฒนพานิช √

4 อุปสรรค มันเป็นยังไง ไอ๎เรื่องอะไรที่มันทําลําบาก เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

5 ไมํต๎องการเห็นบางคน (ที่ไมํรักกัน) อยําคิด อยํากลัว ฉันจะตาย นันทดิา แก๎วบัวสาย √

6 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

7 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

8 ความดัน(ทรุัง)สงู ใครสัง่ใครสอนอะไร ไมํอยากจะฟังเทาํไหรํ มาชาํ วัฒนพานิช √

9 อุทศิให๎ จะหยุดตรงน้ีก็จะพอแคํตรงน้ี เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

10 ด.ีเจ.เสยีงใส (พูด) สวัสดีครับทาํน นันทดิา แก๎วบัวสาย √

11 ปัญหาโลกแตก รักน้ันเป็น เชนํไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

12 เรื่องมันจําเป็น เรื่องมันจําเป็น ของมันจําเป็น ใหมํ เจริญปุระ √

13 รสชาติความเป็นคน เก็บมานานสงสยัเต็มทน มาชาํ วัฒนพานิช √

14 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบวําถูกใจ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

15 ขอมือเธอหนํอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

16 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

17 รักแล๎วรักเลย เมื่อมีแตํฉันและเธอตลอดมา ใหมํ เจริญปุระ √

18 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลํอย มาชาํ วัฒนพานิช √

19 ใครนะ (พูดจัง) เมื่อกํอนน้ันใครกันหนอที่บอก เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

20 พิพิธภัณฑ๑สวํนตัว เหน่ือยใจมานาน นันทดิา แก๎วบัวสาย √

21 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

22 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

23 มืออาชพียังยอม ฉันน้ันเข๎าใจอยูํ รู๎รู๎หมดทกุอยําง มาชาํ วัฒนพานิช √

24 แหวนใบไม๎ถัก กับวันเหงาเหงา เมื่อตอนเชา๎เชา๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

25 เกือบไปแล๎ว อยูํใกล๎ๆ กลับไมํรู๎ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

26 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

27 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

28 ผ๎ูชายหํวยๆ คงคิดวําฉันเสยีใจ...และฉันเสยีดาย มาชาํ วัฒนพานิช √

29 เขียนไว๎ข๎างเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูํลับๆ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

ช่ือศิลปินช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
แม่ก็คือแม่

TRACK
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30 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

31 อยากจะร๎องไห๎ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหมํ เจริญปุระ √

32 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวําเธออยูํตรงน้ี เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

33 รอ ใครบางคน ได๎แคํเพียงแตํรอ มาชาํ วัฒนพานิช √

34 เต็มใจจะสญูเสยี อยํากลัวทําฉันเจ็บ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

35 ไมํอยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินํา อากีลําร๑ √

36 ไมํอยากให๎เธอรู๎ อาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง ใหมํ เจริญปุระ √

37 แคํเสยีใจ ไมํพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

38 ขอเวลาตั้งตัว รู๎วําเธอเปลี่ยนไป แตํเพิ่งรู๎สกึตัวไมํ มาชาํ วัฒนพานิช √

39 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศร๎า นันทดิา แก๎วบัวสาย √

40 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

41 เสยีใจได๎ยินไหม เพราะวํารักจึงเปรียบ ใหมํ เจริญปุระ √

42 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

43 ผิดไปแล๎ว ก็ไมํรู๎วําคิดอะไร และก็ไมํรู๎วําคิด มาชาํ วัฒนพานิช √

44 บอกหนํอยได๎ไหม บอกหนํอยได๎ไหม บอกหนํอยได๎ไหม นันทดิา แก๎วบัวสาย √

45 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา คริสตินํา อากีลําร๑ √

46 หนักเกินไปแล๎ว เหน่ือยล๎ามาเทาํไร หัวใจต๎องสูม๎า ใหมํ เจริญปุระ √

47 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู๎ วําเคยไมํดีแคํไหน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

48 อดใจไมํไหว เป็นเพราะฉัน มันคงอํอนแอ มาชาํ วัฒนพานิช √

49 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แก๎วบัวสาย √

50 นาททีี่ยิ่งใหญํ บนทางเดิน อาจไมํมีทางไหน คริสตินํา อากีลําร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259453 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

3 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

5 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

6 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

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

9 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

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

12 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

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

14 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เว๎าเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

15 กินดองน๎องเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัต๑วันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

16 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

18 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

19 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

21 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

24 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

25 จุดเทยีนเวียนวน จุดเทยีนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอ๐ย รวมศิลปิน √

26 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

27 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

30 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

31 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง เดวิด อินธี √

32 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

33 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

34 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

35 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

36 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

37 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

38 นักร๎องเงินร๎อย ไมํเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช๎ เล๎ง ศรันยกันย๑ √

39 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

40 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

41 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

43 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

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

45 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

46 โสดไมํซิง บุญชม X

47 ขอเป็นลมแป๊บ จูํๆก็มาโดนย๎ายดํวน บอกวําไมํคูํควร แชมํ แชมํรัมย๑ √

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

49 รองูเข๎าฝัน หงํอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงํอ งู รีบมาเข๎าฝัน หญิงลี ศรีจุมพล √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
บ๊ิกฮิต 7 @ 7-11

หน้า 4/24



50 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259460 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

2 ตัวสํารอง แล๎วเธอก็ไปฉันยังเสยีดาย Calories Blah Blah X

3 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

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

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

6 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

7 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

8 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

9 สวํนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตํางกันเธอรู๎ดี PEACEMAKER √

10 คนที่เธอไมํรัก เธอจมอยูํกับนํ้าตา เพราะเค๎าทําให๎ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

11 อารมณ๑สเีทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

12 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

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

14 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

15 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

16 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

17 ของตาย ฉันจําเป็นต๎องเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

18 คนที่เธอไมํยอมรับ ก็เป็นคนที่เธอไมํยอมรับ แตํเป็นคนที่ เอกชยั เอื้อสงัคมเศรษฐ๑ √

19 ดูแลเขาให๎ดีดี ฉันได๎พูดคุยกับเขาแล๎ว ได๎เจอะกับเขา DA endorphine √

20 คนที่เธอไมํควรเผลอใจ (ล.ปีกมาร) ฟ้านําทางให๎ฉัน ได๎มาพบเจอกับเธอ โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

21 ฉันมีคําแคํไหน เป็นคนที่ยืนอยูํข๎างเธอคอยดูแลอยูํ PEACEMAKER √

22 ความรักไมํอนุญาต ไมํตั้งใจมาทหีลัง พลั้งไปไมํระวังไว๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

24 สมการ ขอบคุณที่เธอให๎ฉันเข๎าไปเรียนรู๎ในรัก หมู MUZU √

25 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

26 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง KAL √

27 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

28 หวังดีเสมอ ถึงไมํได๎รักตัวฉัน ขอแคํให๎เธอไว๎ใจ POTATO √

29 ความพยายาม เหน่ือยล๎าเต็มท ีไมํเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

30 เบอร๑สอง เราไมํได๎แพ.๎..แคํเป็นคนที่ไมํใชํ สนัต๑ ภิรมย๑ภักดี √

31 ไมํมีใครแทนใครได๎ เธอไมํบอกก็จะไมํถาม..เขาน้ันทําอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

32 หน่ึงคําถามสองคําตอบ บางทคีวามรักไมํใชแํคํรู๎สกึ ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

33 คนไมํดีที่รักเธอ รู๎วําฉันมันคนไมํดี ภายในสายตาเธอเสมอ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

34 รักแทแ๎คํหน่ึงคน (ละครโลมากล๎าทา๎ฝัน)ถ๎ามีใครสกัคนไมํดี ก็คงเลือกได๎สกัที หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

35 ไมํเคยอยูํในสายตา (ล.รักสดุฤทธิ์) ฉันอยากขอให๎เธอมองมา พั้นช๑ √

36 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

37 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ มาชาํ วัฒนพานิช √

38 คนไกลๆ ไมํเคยได๎เห็นนํ้าตาที่เป็นของฉันใชไํหม เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

39 เพียงข๎างหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาํไหรํ ก็ไมํถึง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;feat.เบน ชลาทศิ √

40 อยําทําอยํางน้ีไมํวํากับใคร...เข๎าใจไหมถ๎ามีใครสกัคนมองมา เขาคงนึกวําเรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

41 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อํานสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด๎วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

42 วูบหน่ึง..ในคืนเหงา บอกลากันเถอะนะ กํอนที่มันจะเกิน สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ๏ค √

43 ของที่เธอไมํรัก ของที่เธอไมํได๎รัก สกัพักเธอคงจะ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

44 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

45 แล๎วแตํหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวํา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

46 เพื่อนสนิทคิดไมํซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลํนหยอกล๎อกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

47 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

48 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมํไปพบเธอ ไมํต๎องการ ฟาเรนไฮต๑ √

49 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

50 คนเบื้องหลัง เขาก็รู๎วําเธอมีใคร..และก็รู๎วําฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259446 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

2 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

8 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

10 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

12 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

14 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

16 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ตัวส้ารอง
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17 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

18 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

20 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค๑ ตําแหนํงขาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแล๎วทั่วทอ๎งนา ต๎นเดือนกุมภา มนต๑แคน แกํนคูน √

22 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูํในดง บุหรงร๎องสงํ มนต๑แคน แกํนคูน √

24 ลํานําลมหนาว ลํานําลมหนาวจากสาวไกลถ่ิน ดิ้นรน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชาํงมีมนต๑ขลัง มนต๑แคน แกํนคูน √

26 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

28 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

30 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

32 แคํน้ีก็ดีใจแล๎ว เกิดมาชาติน้ี ได๎ทําดีกับอ๎ายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

34 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 อยากมีที่จอดใจ ก็รู๎ตัวดีอยูํนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนต๑แคน แกํนคูน √

36 หัวหน๎าแก๏งค๑สาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกํา ที่มีแตํความวําง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

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

39 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

40 อกหักเพราะฮักอ๎าย ผ๎ูหญิงคนน้ีขอทําหน๎าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผําน มนต๑แคน แกํนคูน √

42 ยํานบํมีชาติหน๎า ถ๎าหากสวรรค๑กล๎ารับประกันวํามีชาติหน๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 ทิ้งนามาสร๎างฝัน ฝนทิ้มฟ้า เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนต๑แคน แกํนคูน √

44 สตรีหมายเลข ๑ ให๎เป็นที่หน่ึงแตํหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 อ๎ายฮักเจ๎าเด๎อ ถึงความฮักสองเฮาสกิ๎าวไปตํอบํได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

46 แคํน้ีก็ดีใจแล๎ว เกิดมาชาติน้ี ได๎ทําดีกับอ๎ายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแล๎ว โอ๎น๎องแก๎ว มนต๑แคน แกํนคูน √

48 กํองข๎าวน๎อยฆําแมํ ณ ลุํมนํ้าช ีถ่ินน้ีพี่น๎อง หมูํบ๎าน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 อาลัยสาวเรณู เสยีงเพลงน้ีเซา สงํถึงสาวชาวเมืองเรณู มนต๑แคน แกํนคูน √

50 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259438 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/09/2559 1 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

3 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

4 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

6 ผ๎ูหญิงด๎วยกัน ฝน ธนสนุทร X

7 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

8 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 แชงํหัวใจ กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

10 ขนมหวาน ดวงตา คงทอง X

11 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 อ๎ายแพ๎เขาหรือเจ๎าลําเอียง ไอดิน อภินันท๑ X

13 อยําทําอยํางน้ีกับคนที่เธอไมํรัก ลืมไปหรือเปลําวําเราไมํได๎รักกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

14 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

15 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 คนดีที่อ๎ายบํฮัก บุญตา เมืองใหมํ X

17 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

18 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

20 ฮักน๎องคือเกําแตํทิ้งเขาบํลง ไอดิน อภินันท๑ X

21 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

22 อยําเปิดเพลงน้ัน หมุนคลื่นเหงาๆ อยูํในห๎องเชาํ ตั๊กแตน ชลดา √

23 หน๎ามือเป็นหลังมือ ดวงตา คงทอง X

24 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 อยําหวงความเศร๎าไว๎เหงาลําพัง รับรู๎ความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ให๎จมอยูํ เสถียร ทํามือ √

26 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

27 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

28 คํอยๆ ปลํอยมือ ฝน ธนสนุทร X

29 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 อุทกภัยในดวงตา ดวงตา คงทอง X

31 ดาราจําเป็น กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

32 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

33 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

34 จําไมํได๎วําต๎องลืม รู๎สกึตัวก็ตอนได๎ยินชือ่เขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

35 อินแฮง ...ใจอ๎ายยังฮักบํมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันท๑ X

36 รักนอกหัวใจ น๎องโดนไลํออกมานอกหัวใจ น้ิวก๎อย กรรณิการ๑ √

รวมฮิตลูกทุ่ง "เพลงเศร้า"
ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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37 กลัวน๎องมีสองใจ กลัวใครเขามองวําน๎องสองใจ พี่จําต๎อง ไหมไทย ใจตะวัน √

38 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

39 นอนกอดฉันฝันถึงคนอื่น อ๎อมแขนที่เคยอุํนไอที่เคยใชก๎อด เดียร๑ ดาริน X

40 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินข๎าวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบ๎าน แพรวา พัชรี √

42 แก๎ ร.วิชาลืม ตุ๎ม จํานกร๎อง X

43 คืนน้ีพี่ขอ กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

44 รับปากได๎บํ บุญตา เมืองใหมํ X

45 วันไหนเธอจะแคร๑ฉันบ๎าง ต๎องอยูํด๎วยกันไปถึงวันตาย ทั้งที่รู๎ดี ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน ตําย อรทยั √

47 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

48 ความเศร๎าของเธอมีคนคิดถึง เป็นยังไงบ๎าง..เธอที่อยูํทางโน๎น เสถียร ทํามือ √

49 เคียงข๎างด๎วยหางตา ยามถํายภาพหมูํถึงได๎สทิธิ์อยูํใกล๎ๆ ตั๊กแตน ชลดา √

50 อยูํในสายตาแตํนอกหัวใจ เราอยูํใกล๎กันแคํน้ี แตํรู๎ไหมคนดี บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259441 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 แตกตํางเหมือนกัน (Zeed Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอปัญหา GETSUNOVA;พลอยชมพ;ูภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

2 วัดใจ (Cover Version) มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน MBO √

3 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

4 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หน๎าตํางถนนและร๎านริมทาง The Dai Dai √

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

6 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร๎อง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

7 รักแบบไมํต๎องแอบรัก เอารูปใสลํงมือถือ พิมพ๑ข๎อความไมํได๎สงํ นท พนายางกูร √

8 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

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

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

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

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

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

14 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

15 ไมํมีใครพูดคําวําเพื่อนได๎เจ็บเทาํเธอ มีความสขุได๎เพราะเธอแล๎วรู๎สกึเศร๎า พริ้ม จันทร๑ทพิย๑ แสงรังษี √

16 เพดาน (Ost.Hormones) See Scape X

17 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

18 เปลี่ยน ก็พอรู๎ตัวที่เราเจอกัน ไมํเรียกวํา ศรัญ แอนน่ิง √

19 ด๎วยดี หากเธอยังหลบตา หากไมํยอมจะรับฟัง The Black Nails √

20 ไมํอยากพูดวํารักให๎รู๎สกึดี อยากดูแลวันไหนที่เธอป่วย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ๑ √

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

22 สะดุด วิโอเลต วอเทยีร๑ X

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

24 รอให๎เธอพูดกํอน (ซีรี่ส๑U-Prince) ใจเธอคิดยังไง ยังคงไมํแนํใจ ในทกุครั้ง นท พนายางกูร √

25 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัดต๎องขับรถ ปันปัน เต็มฟ้า กฤษณายุทธ √

26 โจ๏ะ (เพลงประกอบรายการโจ๏ะ) Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมํได๎มีลวดลาย MilkShake √

27 แหํ MilkShake √

28 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ พีท พชร จิราธิวัฒน๑ √

29 เพลงที่ฉันไมํได๎แตํง(ภ.SuckSeedหํวยข้ันฯอาจไมํเพราะ ไมํเหมือนเพลงทั่วไป แนท ณัฐชา นวลแจํม √

30 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) See Scape X

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

32 ไมํบอกรัก..แตํรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูํทกุๆวัน จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า) √

33 เสยีงของหัวใจ ทบทวนทกุอยํางที่ผํานมา ทบทวนบางสิง่ ศรัญ แอนน่ิง √

34 อัศจรรย๑ของหัวใจ สิง่ที่ไมํนําเกิด เรื่องที่ไมํเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

35 เธอเดินเข๎ามา(Extended Version)ภ.รุํนพี่เธอเดินเข๎ามาในวันที่ฉันไมํมีใคร พลอยชมพู √

36 คนเจ๎าชู(๎บีดับบีด)ู ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตํก็คงไมํถึงโหดร๎าย มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

37 I miss you ตั้งแตํลืมตาเมื่อตื่นข้ึนมาฉันก็คิดถึง ซีดี กันต๑ธีร๑ √

38 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมํได๎พอใจยากนะ แคํ..ไมํพอดีใคร เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล √

39 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซ๑..ห๎ามป่วยฯ)ปลํอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไว๎ข๎างทาง วิโอเลต วอเทยีร๑;อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

40 คิดดีหรือยัง โอเค ฉันก็รู๎ ฉันผิด ทําอะไรไมํคิดจะแคร๑ กันต๑ชนุตม๑ เกํงการค๎า (กันต๑) √

41 เชือ่หัวใจตัวเอง (ละครหัวใจมีเงา) โชคชะตาเลํนกล ให๎สองคนได๎มาเจอกัน มุก ณัฐณิชา(THE STAR 10) √

42 ใจฉันจะเป็นของเธอ (ล.บุญรอด) ที่ทําเมินเฉยไมํใชไํมํหว่ันไหว แตํ มาตัง ระดับดาว √

43 พูดวํารักในใจ (ซีรีส๑รุํนพีS่ecret Love)ถ๎าหากสายตาน้ันมีข๎อความที่เก็บเอาไว๎ มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

44 อยากจะรู๎ (ละครกุหลาบซาตาน) ไกล ไมํวําอยูํที่ใดก็ยังคงมีคําตอบ นท พนายางกูร;จูเนียร๑ กรวิชญ๑ สงูกิจบูลย๑ √

45 วินาทเีดียว เทาํน้ัน กวําจะคบกันรักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า) √

46 ไมํมีอาการไหนใกล๎คําวํารัก(ล.ลูกผ๎ูชายไม๎เธอไมํเคยสบตา ไมํมองกันเลยสกัครั้ง แนท ณัฐชา นวลแจํม √

47 เพื่อนสนิท (ซีรีส๑ Kiss The Series) เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ๑;มายด๑ วิรพร จิรเวชสนุทรกุล √

48 ไมํธรรมดา(ซีรีส๑ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

49 บทเพลงกระซิบ (Cover Version) แพรวา X

50 โชคดีนะเพื่อน (Cover Version) วันวาน วันที่แสนเหน่ือย ตํอ ธนภพ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259431 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 พี่มีแตํให๎ พี่คนน้ีน้ันมีแตํให๎ เจ๎าใชไํหม เอกชยั ศรีวิชยั X

2 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คิดถึง..เธอ สนุารี ราชสมีา X

3 จูบไมํหวาน จูบพี่หวานน๎อยไปหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Next Gen Idol

ลูกทุ่งฮิต...เพลงหวานเม่ือวันวาน
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4 ถึงเธอผ๎ูเป็นดวงใจ กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

5 รักเธอที่สดุ สาลี่ ขนิษฐา X

6 คนใชใํนวงเล็บ พบคนดีในวันที่สาย จึงต๎องมีวงเล็บ อรวี สจัจานนท๑ √

7 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 แอบฝัน เอกพจน๑ วงศ๑นาค X

9 ถึงเวลาจะบอกรัก สนุารี ราชสมีา X

10 คอยน๎องกลับใต๎ เอกชยั ศรีวิชยั X

11 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

12 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว อรวี สจัจานนท๑ √

13 สาวปากนํ้าโพ เขาไมํมาแล๎วปากนํ้าโพ สาลี่ ขนิษฐา X

14 รักเธอเทาํฟ้า กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

15 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

16 ตัวไกลใจเหงา สรุิยันจันทราที่จากฟ้ายังมีเวลามาเยือน อรวี สจัจานนท๑ X

17 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

18 เพียงฝัน เอกพจน๑ วงศ๑นาค X

19 ลํองใต๎ เอกชยั ศรีวิชยั X

20 แมํค๎าสม๎ตําชือ่ต๎อย สนุารี ราชสมีา X

21 มีเธอไมํมีทอ๎ สูม๎าหลายปียังหนีความจนไมํออก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ลาสาวแมํกลอง สิน้แสงดาวดุเหวําเรําร๎อง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

23 ใจน๎องห๎องข๎าง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎หญิงชายคูํกัน อรวี สจัจานนท๑ √

24 คิดถึงพี่ไหม กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

25 ถูกบังคับด๎วยความคิดถึง หลับตาหลับงําย หลับใจน้ันทําลําบาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

27 พยาบาลใจ สาลี่ ขนิษฐา X

28 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวร๎าวในทรวง อรวี สจัจานนท๑ X

29 บัวตอง เอกพจน๑ วงศ๑นาค X

30 ฝนซาฟ้าใส สนุารี ราชสมีา X

31 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 ความรักเจ๎าขา กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

33 วันน้ียังมีเวลา สาลี่ ขนิษฐา X

34 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

35 บินหลา เอกชยั ศรีวิชยั X

36 อ๎อนจันทร๑ กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

37 ดวงจันทร๑ไมํมี เดือนโดํงหมูํดาวสกาวสวยเดํน ลมเอ๐ยลมเย็น อรวี สจัจานนท๑ X

38 กลํอมหอ ฝากเพลงแทนเครื่องตีสซีอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

39 กระตํายลืมจันทร๑ โถเป็นไปได๎น๎องกระตํายสาวไรํแตง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 ผ๎ูเสยีสละ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

41 อํานาจแหํงความคิดถึง สนุารี ราชสมีา X

42 ถึงเวลาจะบอกรัก เอกพจน๑ วงศ๑นาค X

43 อายเข็มนาฬิกา บํอยากสบตากับนาฬิกาที่ฝาห๎อง อรวี สจัจานนท๑ √

44 พอหรือยัง พอทนีะคุณการุณผ๎ูชาย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 รอวันสวรรค๑เป็นใจ แม๎วําคิดผิด ก็ไมํคิดใหมํ ที่รัก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 มาชา๎ก็เป็นที่หน่ึง ถึงพี่มาชา๎ก็เป็นที่หน่ึงในใจ อรวี สจัจานนท๑ √

47 รักเพราะรอยยิ้ม เขาน้ันเป็นเพื่อนหรือแฟน เอกพจน๑ วงศ๑นาค X

48 คิดถึงพี่หนํอย กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

49 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

50 เรณูยังหนาว เรณูนครถ่ินน้ีที่เคยใฝ่ฝัน อรวี สจัจานนท๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259450 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมํจาง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

3 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

4 ความดัน(ทรุัง)สงู ใครสัง่ใครสอนอะไร ไมํอยากจะฟังเทาํไหรํ มาชาํ วัฒนพานิช √

5 ไมํรัก...ก็บ๎า เดิมทเีดียวไมํเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

6 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

7 เอาหมอน่ีไปเก็บหนํอย มันเกินไป มันก็ดูจะเกินไป ทาทา ยัง √

8 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

9 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

10 ตกใจหมดเลย ดูดูก็เห็นวําเธอก็มีแตํคนรัก มีคนสวยๆ นัท มีเรีย √

11 เดี๋ยวเหอะ พํอไมํให๎พูด ไมํให๎พูดกับคนแปลก ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

12 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอน่ี √

13 พรหมลิขิต ตามมานาน ติดใจเธอคนน้ี นาวิน ต๎าร๑ √

14 เชา๎ไมํกลัว ตาตํอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

15 รู๎ตัวมั๊ย รู๎มั๊ย เธอนํะเคยรู๎มั๊ย ZA ZA √

16 อาการนําเป็นหํวง ไมํรอด..อาการนําเป็นหํวง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

17 เกิดมาทําไมไมํรู๎ เกิดมาทําไมไมํรู๎ ถ๎ารู๎อยํางน้ีไมํเกิด อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

18 โดดจูบกลางอากาศ ออกจะรําคาญอยูํนะ ที่เธอไมํพูด อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค๑) √

19 มันไมํงําย เธออะไร อะไร เธออะไรก็ชกังง สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

20 ไมํรู๎เทาํไร..จริง ๆ เพื่อน บอกตัวเองวํารักเธอ รักเธอ U.H.T. √

21 น่ีแหละ..เพื่อน นึกนึกแล๎วเป็นไง น่ันไง เอ็กซ๑ วาย แซด √

22 หนํุมดอยเตํา ดอยเตําบ๎านเฮากันดาร นกแล √

23 รักเลย อยากเปิดใจวํารักเธอ แตํใจก็สัน่ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
รวมฮิตเพลงวัยรุ่นยุค 90's
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24 สบิคําถาม อยําถามใครๆ เลยวําฉันเป็นแบบไหน ไบรโอน่ี √

25 ฝันไป...หรือเปลํา ไมํเคยจะคาดคิด ไมํเคยจะคาดฝัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

26 อยําลืมน๎องสาว ข๎าวในนาแลเหลียว ชู นกแล √

27 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ เอ็กซ๑ วาย แซด √

28 นํ้าน๎อย แพ๎ไฟ เติมใจเธอด๎วยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ต๎าร๑ √

29 คิดถึงกันบ๎างไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลํา เจสนั ยัง √

30 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน ZA ZA √

31 ใจละลาย..แล๎วเพื่อน ตํอให๎เป็นเทวดา ก็ไมํมีทางห๎ามใจ U.H.T. √

32 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน ทาทา ยัง √

33 พอแล๎ว พอแล๎ว เพียงพอแล๎ว ตัดใจเสยี นิโคล เทริโอ √

34 ถูกอยูํแล๎ว ได๎ฟังคําลา ที่เธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

35 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือด๎วยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

36 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมํคิดวํา คําวํารัก ที่เอํยที่บอก นัท มีเรีย √

37 ความลับ ฉันไมํรู๎ เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลํา เบาว๑เด๎นท๑ √

38 ก็แคํเสยีดาย มันเสยีดาย แคํเพียงเสยีดายมากกวํา อลิสา อินทสุมิต(ยูํยี่) √

39 คิดไมํถึง กวําจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

40 คนไมํรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

41 เหน่ือยไหมดาว เกิดมาเป็นดาวพรํางพราวนภา มาชาํ วัฒนพานิช √

42 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

43 อยากจะร๎องไห๎ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหมํ เจริญปุระ √

44 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

45 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรู๎ดีวําวันน้ีต๎อง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

46 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

47 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

48 ฟ้าคงสะใจ อยูํคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

49 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

50 บอกแล๎วแววมันออก เห็นมั้ยละเกลอ เจอหนัก บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259454 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

3 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

4 จดหมายฉบับสดุทา๎ย เกษม คมสนัต๑ X

5 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 ขายควายชวํยแมํ ยืนมองควายข๎านํ้าตาไหลปรี่ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

7 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

8 เก็บไถข้ึนลาน ความรู๎พํอเพียงแคํชัน้ป.4 เกษม คมสนัต๑ X

9 นักสู ๎ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมํมีนามบัตร ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

11 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สวุรรณภูมิ √

12 พี่ผิดอะไร เกษม คมสนัต๑ X

13 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

15 รักน๎องจอย เอกราช สวุรรณภูมิ X

16 ได๎รักก็พอ เกษม คมสนัต๑ X

17 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 สาวคลองจินดา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

19 รักแทแ๎ตํมาสาย รักร๎อยเปอร๑เซ็นต๑แตํเป็นได๎แคํความฝัน เอกราช สวุรรณภูมิ √

20 กอดรูปจูบกระดาษ เกษม คมสนัต๑ X

21 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ช้ํารักจากไรํอ๎อย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

23 ยอม สองคําเทาํน้ันที่ทําฉันเหมือนดังคนบ๎า เอกราช สวุรรณภูมิ √

24 หอมกลิ่นข๎าวจี่ แมํหักฟืนน๎อยมาอํอยดังไฟ เกษม คมสนัต๑ X

25 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

27 นํ้าตาคนเลว เกษม คมสนัต๑ X

28 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

29 คนนอกสายตา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

30 ขอแคํแอบรัก อยําเคืองสายตาถ๎ารู๎วําพี่แอบมอง เอกราช สวุรรณภูมิ √

31 รอยยิ้มในหยาดเหง่ือ เกษม คมสนัต๑ X

32 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 โกสมัพี มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

34 รักฉันทําไม เอกราช สวุรรณภูมิ X

35 เดือนแจ๎งที่ฝ่ังของ คืนน้ีเดือนแจ๎งประกายสอํงใส เกษม คมสนัต๑ X

36 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

37 กลัว มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

38 พบคูํเมื่อสาย แรกพบสบตาครั้งเดียวก็รู๎ เอกราช สวุรรณภูมิ √

39 มนต๑รักที่ราบสงู เกษม คมสนัต๑ X

40 ด๎วยแรงแหํงรัก ด๎วยแรงแหํงรักจึงผลักให๎มีแรงสู๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 ช้ํารักจากสกล มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

42 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

43 ไมํเต็มใจแพ๎ เกษม คมสนัต๑ X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิต...ลูกทุ่ง 4 สหาย
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44 มีเธอไมํมีทอ๎ สูม๎าหลายปียังหนีความจนไมํออก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 ร๎องไห๎ใกล๎หนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

46 ร๎องไห๎สองหน วันน้ีฉันต๎องร๎องไห๎สองหน เอกราช สวุรรณภูมิ √

47 อ๎ายพอส่ําน้ี เกษม คมสนัต๑ X

48 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 ผ๎ูผิดหวัง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

50 ยังรักสาวปากนํ้าโพ เอกราช สวุรรณภูมิ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259458 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

2 ศรัทธาแหํงรัก โลกมนุษย๑กําลังจะเปลี่ยนไป ใจมนุษย๑ Retrospect √

3 เจ็บกวําคือฉัน เขาทําเธอเจ็บช้ําจนใจสัน่ ขอยืนยันวํา Retrospect √

4 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

5 คือเธอใชไํหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

6 เหงายิ่งกวําเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวําน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

7 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect;feat.วําน วันวาน √

8 เพลงของเพื่อน เปิดดูภาพวันเกําๆ ที่พวกเรากอดคอกันในวัน Retrospect √

9 สดุที่รัก เพียงเวลาแคํไมํนาน ทําให๎เราได๎คุ๎นเคย Retrospect √

10 ปลํอยฉัน ค่ําคืนน้ีมืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

11 เพราะวํารัก เพราะวํารัก เพราะวําฝัน ฉันก็เลย Retrospect √

12 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

13 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

14 เผชญิ (Never Give Up) กูํร๎องคําราม สงํเสยีงกังวาล เรามารํวม Retrospect;Sweet Mullet √

15 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

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

17 จะเป็นจะตาย ไมํเคยคิดเลยวําต๎องมาใจสัน่ Sweet Mullet √

18 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง Sweet Mullet √

19 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

20 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผํานวันที่ Sweet Mullet √

21 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตํางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

22 ตอบ หากวําเธอกําลังมองฉันอยูํ แตํเธอยัง Sweet Mullet √

23 คมมีด พอแล๎วเจ็บกี่ครั้งเธอกลับมา เมื่อเธอมี Sweet Mullet √

24 เพลงของคนโงํ อยูํในห๎องที่วํางเปลํา ในใจของฉัน Sweet Mullet √

25 หลับข๎ามวัน รู๎ดีวันน้ี มันเป็นวันเกิดเธอ ก็ได๎ Sweet Mullet √

26 หัวใจลิขิต (ล.เลือดมังกร) Ebola X

27 วันที่ไมํมีจริง และแล๎วขอบฟ้าก็เริ่มจะมืดมิด และแล๎ว Ebola √

28 ทางที่ดีกวํา เพราะรู๎วําฝืนทําไปก็เหมือนเดิม และฉัน Ebola √

29 ฉุดฉันข้ึนไป บนที่แหํงน้ันมีมั้ยใครสกัคน ได๎ยินเสยีง Ebola √

30 หนีไมํพ๎น ยังทรมาน และยังทกุข๑ทน ติดอยูํในความ Ebola √

31 เอาให๎ตาย เกิดเป็นคน มันจําเป็นต๎องอดทนกันไป Ebola √

32 05:59 (five:fifty nine) เมฆดําปกคลุมจิตใจ ความกลัวกัดกิน Ebola √

33 อยากร๎องดังดัง ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป Dezember √

34 กฎแหํงกรรม มองดูทอ๎งถนน บนความเศร๎าสลด Dezember X

35 อสรูกาย ครั้งหน่ึงเคยมีภูตผีปีศาจต๎องมนต๑คําสาป Dezember X

36 ลัทธิซาตาน แดนดินวังวน วนแหํงมนต๑ดํา Dezember X

37 ไมํนานก็ตาย วันที่เธอจากฉัน เหตุการณ๑น้ันยังจําได๎ Dezember X

38 คนบาป Roses Fall X

39 ตกจากที่สงู Roses Fall X

40 ผ๎ูด๎อยโอกาส Roses Fall X

41 แม๎ชพีสลายไมํได๎รักคืน Sound of Desolate X

42 รอรักสดุทา๎ยที่ปลายฟ้า Sound of Desolate X

43 หลังชนฝาหมาจนตรอก กล๎วยไทย X

44 เทาํชวิีต กล๎วยไทย X

45 สติมนุษย๑สยาม กล๎วยไทย;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

46 กําเนิดหนุมาน กล๎วยไทย X

47 ระบําแหํงความตาย กล๎วยไทย X

48 หน่ึง...อนันตกาล กล๎วยไทย X

49 ปรากฎการณ๑ผีเสือ้ กล๎วยไทย X

50 การเดินทางของหิ่งห๎อย กล๎วยไทย X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259428 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 คนเจ๎านํ้าตา ทั้งที่รู๎จบไปแล๎ว รู๎ทั้งรู๎วําไมํรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

3 CRY CRY CRY มองฟ้า เมฆครึ้มสหีมํน รักที่รํวงหลํน ปาล๑มมี่ √

4 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

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

6 อยูํดีดีก็อยากร๎องไห๎ ลดพัดมาแคํเพียงเบาเบา ดาวทกุดวง เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

7 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

8 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

9 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
BEST ARTIST SELECTION(Retrospect/

รวมฮิตเพลงของคนเจ้าน้้าตา
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10 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

11 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

12 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

13 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

14 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

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

16 ร๎องไห๎งํายงํายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูํคนเดียว พยายามไมํสนใจ ปาล๑มมี่ √

17 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

18 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

19 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

20 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

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

22 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

23 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

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

25 ขอโทษที่รักเธอ ใจ ในใจฉันมีเพียงเธอเทาํน้ันและมันจะเป็น แกงสม๎ THE STAR √

26 ถลํา ในค่ําคืนที่ความต๎องการมันรุมเร๎า บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

27 รักที่ไมํมีวันเป็นจริง(ล.กลกิโมโน) ถ๎าไมํใชเํธอ คงไมํพบความสขุ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);อารยา เอ ฮาร๑เกต √

28 ของตาย ฉันจําเป็นต๎องเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

30 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

31 ขอโทษ (ละครตะวันตัดบูรพา) ขอโทษที่ฉันคงทําได๎เพียงเทาํน้ี โดม THE STAR 8 √

32 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

33 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

34 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

35 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

36 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

37 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

38 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

39 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

40 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

41 ได๎ยินไหม ฉันรู๎เธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

42 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

43 นํ้าตาคือคําตอบ มันจําเป็นด๎วยหรือ ที่เธอต๎องตั้งคําถาม ฟาเรนไฮธ๑ √

44 นํ้าตา ความผิดหวัง วันน้ีมันเดินทางมาหาเธอ Big Ass √

45 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวําฉันยังยิ้ม หัวเราะได๎ BODYSLAM √

46 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

47 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

48 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

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

50 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259449 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 เสร็จแล๎ว วง L.ก.ฮ. X

3 ใจหมา T_T X

4 ถ๎าเหน่ือยก็พัก ถ๎าไมํรักก็พอ รถดั้ม X

5 ขัดใจ COLORPiTCH X

6 คนทางน้ัน GiFt My Project X

7 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง LOSO √

8 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถํ พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

9 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

10 แคํมี อาจจะมีพร๎อม... แตํชวิีตก็ยังวํุนวาย พลพล √

11 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

12 วอนพํอขุน กราบพํอขุนราม ผมมาตามผ๎ูหญิงคนหน่ึง ชยัยา สานุวัฒน๑ √

13 ดาวดวงสดุทา๎ย จากใต๎มานานคิดถึงบ๎านคิดถึงจังเลย เอ๐ สนัติภาพ X

14 อยากได๎แฟนไมํใชคํะแนนสงสาร ถ๎าไมํมีใจให๎เต็มร๎อย เศษเล็กน๎อย ไท ธนาวุฒิ √

15 คนบ๎า ก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียว เธอไมํเหลียว LOSO √

16 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

17 เธอคงไมํรู๎ จากคนที่รักกันจากคนที่เคยสญัญา วงจําเป็นฯ X

18 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

19 ที่หน่ึงคนสดุทา๎ย หากเธอยังไมํพร๎อม มีฉันคนเดียว กล๎วย แสตมป์ √

20 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรู๎สกึบ๎างไหม วําเราสองคนน้ัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

21 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

22 ดาวน๑สาว ไอ๎ไขํน๎ุยเป็นหนํุมมีหัวใจแตํไมํมีเงิน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

23 ไอ๎หนํุมผมยาว กํอนเคยอยูํเคียงเพียงจันทร๑ แชมํ แชมํรัมย๑ √

24 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทาํมกลาง นายสน √

25 ตังเก ฉันเกิดอยูํแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

26 ไมํกล๎าบอกเธอ วงจําเป็นฯ X

27 แทบขาดใจ อยากให๎เธออยูํเคียงข๎างฉัน LOSO √

28 คนคนน้ี เธอมาลาจากกันวันน้ี ฉันเข๎าใจได๎ดี พลพล √

29 นางฟ้าข๎างถนน ฉันไมํเคยลืมถนนสายเกํา ยังจําวันน้ัน ธนพล อินทฤทธิ์ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เพ่ือรักเพ่ือชีวิต

หน้า 11/24



30 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

31 เสอืตัวที่ 11 เพราะมีหัวใจไมํแข็งไมํอํอน พอสาว พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

32 เซ็ง ใครบอกวํารัก ใครบอกวําเหงา ไท ธนาวุฒิ √

33 ยิ่งบํอยยิ่งดี ซื้อหวย หน่ึงเดือนได๎ลุ๎นสองที แสน (นากา) √

34 กําลังคิดถึงเธออยูํ เพราะลอยอยูํในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

35 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

36 ฉันเป็นแฟนเธอแล๎ว เธอเป็นแฟนใคร นานแล๎วที่แถวน้ีไมํมีดอกไม๎ ฟ้าไมํเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

37 โงํเรื้อรัง รู๎แล๎ววําเธอน้ันมีคนใหมํ แตํฉันไมํเคย กล๎วย แสตมป์ √

38 เรียกวําอะไร คงถึงเวลาที่ฉันต๎องถามให๎แนํใจ เดวิด อินธี √

39 คิดถึง เสยีงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสดุขอบฟ้า พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

40 นางฟ้าในวงเหล๎า ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม๎ ไท ธนาวุฒิ √

41 ดอกหญ๎า โอ๎แมํดอกหญ๎าเอ๐ย หนาวลมพัดโชยแล๎ว พลพล √

42 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

43 กุ๎งแชนํ้ําตา กฎข๎อสบิสามของการมาน่ังฟังเพลง แชมํ แชมํรัมย๑ √

44 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

45 ไมํต๎องเสยีใจ ฉันไมํสนเขาวําเธออยํางไร ฉันไมํสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

46 ขอแสดงความคิดถึง ไมํวํางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝ้าคิดถึง แสน (นากา) √

47 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

48 ทกุลมหายใจ เริ่มจากวันที่ฉันและเธอ ได๎เจอะเจอ LOSO √

49 รอไมํได๎ วงกลม X

50 ทําได๎ไง T_T X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259462 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ ลาบานูน √

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

3 ระเบิดเวลา การสัน่เทอืนทําสติฟั่นเฟือน ความเมามันส๑ อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

4 ลอง อยํามัวแตํคิด อยํามัวแตํฝัน ยังไมํได๎ลอง PARADOX √

5 แตกตํางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอปัญหา GETSUNOVA √

6 Dancing Musketeers X

7 คืนที่ฟ้าสวําง ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

8 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดทั้งหัวใจ แตํเหมือน THE MOUSSES √

9 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

10 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

11 ไมํเป็นไร baby..i'll love you forever ไมํเป็นไร THE MOUSSES √

12 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

13 ไมํมีเธอ(กลํองดวงใจ) ไมํๆๆๆ ไมํๆๆๆ โอ๎ไมํมีเธอ โอ๎ไมํมีเธอ PARADOX √

14 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

15 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

16 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

17 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

18 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

19 มนุษย๑ลํองหน อยูํที่ไหนลํะความรัก อยูํที่ไหนลํะคํา Yes'sir Days √

20 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมํจาง NO MORE TEAR √

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

22 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

23 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

24 ฉันร๎องไห๎เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว๎ ทิ้งฉันไว๎ที่ตรงน้ี COCKTAIL √

25 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

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

27 เหยียบดาว จะไปดวงดาวที่ไกลสดุปลายฟ้า ZEAL √

28 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

29 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

31 เขาจะรู๎บ๎างไหม ได๎แตํปลอบใจ เมื่อเธอต๎องมีนํ้าตา หนํุม กะลา √

32 สดุฤทธิ์ (ละครรักสดุฤทธิ์) ในเมื่อชวิีตมันเป็นของเรา จะไมํขอให๎ S.D.F √

33 ปั่น เขาบอกด(ีเธอก็เชือ่ทกุอยําง)เขาบอกเลว Yes'sir Days √

34 เพลงที่ฉันไมํได๎แตํง(ภ.SuckSeedหํวยข้ันฯอาจไมํเพราะ ไมํเหมือนเพลงทั่วไป NO MORE TEAR √

35 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทติย๑ลวงหลอกจันทรา ในความฝัน PARADOX √

36 แดนเนรมิต ฉันก็รู๎ตัววําเธอไมํคํอยจะมั่นใจ แตํ Big Ass √

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

38 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

39 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

40 หมาลอบกัด พี่พี่ครับ ผมกําลังจะพูดถึงบุคคลประเภท S.D.F;เอ๐ Ebola;ป๊อบ The Sun √

41 ใสรํ๎ายป้ายสี คุณเคยใชไํหมไมํได๎ดี ทําดีเทาํไหรํ CLASH √

42 เผชญิ (Never Give Up) กูํร๎องคําราม สงํเสยีงกังวาล เรามารํวม Retrospect;Sweet Mullet √

43 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

44 ไมํมีนํ้าตา ก็เพราะฉันร๎องมานานเต็มทโีดยที่เธอ NO MORE TEAR √

45 เลํนลิ้น ที่บอกวํารัก อยํางน้ัน อยํางน้ีซะมากมาย POTATO √

46 ศรัทธาแหํงรัก โลกมนุษย๑กําลังจะเปลี่ยนไป ใจมนุษย๑ Retrospect √

47 จะเป็นจะตาย ไมํเคยคิดเลยวําต๎องมาใจสัน่ Sweet Mullet √

48 ยาพิษ คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

49 เพลงรักของคนแพ๎ มันคือความหมายของเสน๎ขอบฟ้า Big Ass √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ร็อกหนักมาก
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50 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259276 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/09/2559 1 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

3 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

4 เขายิ่งใช ํอ๎ายยิ่งเจ็บ อ๎ายรู๎สกึเหงา วันที่เจ๎าถูกเขาหาเจอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

6 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

7 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

9 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใด๐น๎ออ๎ายจะพอ เห็นวํารูปหลํอ ตําย อรทยั √

12 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

13 เจ็บบอกให๎ไป หัวใจบอกให๎กอด เหงาเป็นเด๎อ๎าย คือหาย..ไปนานแทห๎นอ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

14 เจ็บที่จริงใจ ฮู๎อยูํวําอ๎ายน้ันมีหลายใจ อดีตอ๎ายมี ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 ให๎ใจอยําให๎เจ็บ ฝากใจเหงาๆ ใสกํระเป๋าของความฮัก ตําย อรทยั √

16 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผํานมา ตั๊กแตน ชลดา √

18 อยูํก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมํรัก ไมํแคร๑ ไมํสนใจ เมื่อไหรํ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

19 ไมํเจอเธอ ไมํเจอคําวําเจ็บ ตั้งแตํลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

20 เจ็บน้ีไมํโทษเธอหรอก บอกมาซักคํา ถ๎าเธอจะเปลี่ยนใจ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

21 เจ็บที่ต๎องจําย อยูํได๎เพราะยอม ยอมได๎เพราะรัก แพรวา พัชรี √

22 เจ็บน้ีไมํมีวันจาง ไมํร๎องได๎ไงก็มันเสยีใจไปแล๎ว ตั๊กแตน ชลดา √

23 ขอเป็นผ๎ูชวํยเจ็บ สายตาเธอเศร๎าเหงาหรือเปลําคนดี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 เจ็บในใจ โอ๎ยหัวใจมันเจ็บ ความฝันอักเสบ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 แผลในใจ เก็บกดเอาไว๎ ในใจเรื่อยมา เอกราช สวุรรณภูมิ √

26 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

27 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

28 ยอมเป็นคนอกหัก กําลังเรียนรู๎ วิธีเป็นอยูํแบบไมํมีเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

30 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลํอบังตา น๎องเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

32 ไหนวําจะคอย ชา๎ไปหนํอยลืมคําวําคอยเลยหรือคนดี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 หัวใจที่ถูกอ๎ายทิ้ง ทกุหยดนํ้าตาบํได๎มาฟรีๆ แตํแลกด๎วยใจ ตําย อรทยั √

34 คนแรกที่ทําให๎รัก เธอมากับคําวําใช ํมาปรากฎกาย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 มีแฟนใหมํมันไมํงํายสําหรับฉัน ขอบคุณเธอที่โทรมาวําหํวงกัน แพรวา พัชรี √

36 คําวําไมํวํางคือข๎ออ๎างของคําวําไมํรัก มีคนที่รักแตํฉันทําไมยังต๎องเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 สาเหตุแทจ๎ริง..ที่ทําผ๎ูหญิงเสยีใจ เป็นเพียงผ๎ูหญิง เลยต๎องถูกทําร๎าย ตั๊กแตน ชลดา √

38 ฉันเป็นคนเจ็บ ฉันเป็นคนผิด หรือเธอจึงผลัก จอมขวัญ กัลยา √

39 เสยีงครวญคนช้ํา อยากร๎องตะโกน ให๎คนทั้งโลกได๎ฟัง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 ห๎องรักห๎องร๎าง ห๎องนอนห๎องน้ีไมํมีเธออยูํอีกแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

41 รักนอกหัวใจ น๎องโดนไลํออกมานอกหัวใจ น้ิวก๎อย กรรณิการ๑ √

42 ภูมิคุ๎มกันในวันบํมีเจ๎า ผํานงาน ผํานคน ผํานถนน ที่บํมีเจ๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

43 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

44 จากทั้งที่เจ็บ ขอออกความเห็นเป็นหยดนํ้าตา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 อยากจบแตํกลัวเจ็บ ตัดสนิใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

46 ร๎องไห๎สองหน วันน้ีฉันต๎องร๎องไห๎สองหน เอกราช สวุรรณภูมิ √

47 แผลที่หัวใจ ฆําฉันให๎ตายเสยียังดีกวํา มาทรมาน จอมขวัญ กัลยา X

48 กระบองร๎องไห๎ เขามีกระบี่ อ๎ายมีเพียงแคํกระบอง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 เจ็บแล๎วจําคือคน เจ็บแล๎วทนคือแฟนอ๎ายถึงแม๎อยากฮู๎แตํบํอยากเห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

50 บํมีวันเจ็บ บํ เป็นหยัง บํ เป็นหยัง โดนมากี่ครั้ง พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259456 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 รูปไมํหลํอ Modern Dog X

2 สบายดี คิดคิดไว๎แล๎วก็เลยไมํเสยีใจ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ X

3 แล๎วเธอ อรอรีย๑ จุฬารัตน๑ X

4 เคย Audy X

5 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

6 นานเหลือเกิน อัยย๑ X

7 ประตู หลายวันกํอน เคยมีดอกไม๎ดอกใหญํ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ X

8 กันและกัน Modern Dog X

9 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูํข๎างใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกํา) √

10 Romeo&Juliet พรู X

11 หัวล๎านใจน๎อย ก็มีบางครั้งที่ฉันยังไมํเข๎าใจ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ X

12 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

13 ทน BLACKHEAD X

14 คํอยคํอยพูด พูดคํอย คํอยก็ได๎ ถ๎าพูดไมํได๎ก็คํอยคํอย Y NOT 7 √

15 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมํต๎องมีปีก FLY √

16 สูไ๎มํได๎ เธอจะลองกับใครประชนักับใคร SILLY FOOLS (วงเกํา) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ลูกทุ่งเพลงเจ็บ
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17 น๎องเปิ้ล สวัสดีครับ น๎องเปิ้ลอยูํมั๊ยครับ PARADOX √

18 สองทาง The Must X

19 นางสาวไทย BARBIES X

20 อัศวินม๎าไม๎ The Must X

21 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

22 นางมารร๎าย อะลาดิน X

23 เหตุผล Audy X

24 บางสิง่ Modern Dog X

25 ทกุสิง่ พรู X

26 ไมํรักเธอ SMILE BUFFALO X

27 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √

28 ความทรงจํา หากไมํได๎พบ ไมํเคยมีเธออยูํ BLACKHEAD X

29 บอกเขาวําเจอฉัน อัยย๑ X

30 รู๎ตัวหรือเปลํา รู๎ตัวหรือเปลํา จากวันที่เธอ เปเปอร๑แจม √

31 ยืนยัน ตั้งแตํวันน้ัน ที่เธอได๎เจอฉัน BLACKHEAD X

32 เอื้อมไมํถึง มองทะเลมีแสงจันทร๑นวลยวนใจ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ X

33 รักเธอจริงๆ ฉันรักเธอคนเดียว รักจนหมดใจที่มี สกุัญญา มิเกล X

34 องศาที่ตํางกัน The Must X

35 ไมํใชเํจ๎าชาย Audy X

36 ตากลมๆ BARBIES X

37 หน๎าใสใส พอง พอง X

38 เปลํามีนํ้าตา ดูเธอดีใจ ที่เขาได๎หวนมา โรสแมรี่ √

39 กลั้นหายใจ Audy X

40 หยุดไว๎แคํน้ี อัยย๑ X

41 รอจนกวํา Audy X

42 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

43 ไกํ (คนขายไก)ํ ไกํ มั๊ยครับไกํ ซื้อมั๊ยครับ PARADOX X

44 หวาน Nursery Sound X

45 โปรด พรู X

46 อากาศดีๆ Nursery Sound X

47 ฉันหรือเปลํา อัยย๑ X

48 ไมํสําคัญ Audy X

49 ฟ้ายังฟ้าอยูํ SMILE BUFFALO X

50 รักเธอจนจบชวิีต พรู X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259439 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

2 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

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

4 ลูกสาวผ๎ูการ เกิดมาจนทกุข๑เหลือทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

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

7 ทหารเกณฑ๑ผลัด 2 โอ๎กานดาตาหวานทหารเกณฑ๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

9 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

10 ข๎าด๎อยเพียงดิน เหมํอมองดูฟ้า ก๎มหน๎ามองดิน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

11 ที่รักเรารักกันไมํได๎ ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมํได๎ เปาวลี พรพิมล √

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

13 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

14 รู๎วําเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตํเต็มใจให๎หลอก เปาวลี พรพิมล √

15 กอดไมํถอดแขน แมํแก๎มขาวๆ รักเจ๎าเข๎าแล๎ว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

16 วานน้ีรักวันน้ีลืม จะให๎หัวเราะหรือวําร๎องไห๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

17 ลั่นทมคืนทุํง เสยีงเพลงลั่นกรุง หวานจังนํากลืน เปาวลี พรพิมล √

18 สํารวยลืมคํา โถมาทกุคืน รักคนอื่นจะมาทําไม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

19 คนข่ีหลังควาย กลุ๎มใจจริง ๆ รักผ๎ูหญิง ๆ ก็ไมํสน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

20 ข่ีเก๐งไมํลืมเกวียน เสยีงเพลงเกรียวกราว เห็นดาวเคียงเดือน เปาวลี พรพิมล X

21 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

22 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ เปาวลี พรพิมล √

23 นํ้าตาอีสาน ดินแยกแตกระแหง ต๎นใบไม๎เฉาแห๎ง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 ฝากใจไว๎ที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไว๎ที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

25 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาให๎หนํวงหนัก เปาวลี พรพิมล √

26 รักข๎ามคลอง บ๎านน๎องอยูํฝ่ังขโน๎น บ๎านพี่อยูํฝ่ัง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

27 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

28 ลําเลาะทุํง แป่นแวํน แฟนเพิ่นผ๎ูงามแทน๎๎อ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

29 นครโคราช โอ๎น๎องเอย..ไมํนึกเลยจะเป็นไปได๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

30 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

31 คนชือ่เดือน เดือนเห็นเดือนเคลือนคล๎อยลอยรํน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

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

33 สาวนาคอยคูํ มอง...เหมํอมองทอ๎งฟ้ายิ่งพาใจเศร๎า เปาวลี พรพิมล √

34 อส.รอรัก พี่เป็นอ.ส.เฝ้ารอรัก น๎องคงไมํอยาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

35 ทหารใหมํไปกอง โบกมือหยํอยๆ บอกน๎องจะไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
รวมฮิตเพลงดังขวัญใจลูกทุ่ง(ไมค์-เปา
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36 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยํางเข๎าสูเํขตฤดูฝนพรํา เปาวลี พรพิมล √

37 สญัญาเดือนสาม ยํานเจ๎าน่ันบํฮักอ๎าย ยํานหัวใจของอ๎าย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 จําใจดู เอนกายอิงหมอนนอนก็นอนไมํหลับ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

39 เอียงแก๎มคอย รักกันยังไมํทนัถึงปี เปาวลี พรพิมล X

40 สาวสองเมือง ฝากคําข๎ามโขงลอยโค๎งจีบสาวเวียงจันทร๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

42 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน เปาวลี พรพิมล √

43 ซังคนหลายใจ ซังคนหลายใจ ซังคนหลายใจ จะฮักผ๎ูใด๐ ไมค๑ ภิรมย๑พร X

44 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนํุมลุํมเจ๎าพระยา ลํองเรือไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 อีสาวทรานซีสเตอร๑ ฉันคนชาวนาหน๎าตาเซํอ เปาวลี พรพิมล √

46 นักร๎องพเนจร โอ๎ย...มันสขุใจแสนเมื่อได๎ฟังเสยีงแคนไผํ ไมค๑ ภิรมย๑พร X

47 กินข๎าวกับนํ้าพริก ดูรึมาถามจู๎จี่ทูํซี่เกินใคร เปาวลี พรพิมล √

48 ขอให๎รวย (อ๏ะ) ขอให๎รวย ขอให๎รวย (อ๏ะ) ที่มาชวํย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

49 ฮักสาวหมอลํา ฮักพี่ฮักหมอลํา งามขํามาฟังลํา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559074 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

2 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

3 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

4 บํพอเซาฮักเขาแล๎วบ๎อ หลํะเวลาน้ี ยามได๎เหลียวน๎อเห็นหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

5 สูช๎วํยกันเด๎อ..แมํบักคิดฮอด อยูํ..ไกลกันตลอด คนอ๎ายคิดฮอดอดทนแนเด๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

7 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

8 เบิดฮักอ๎ายแล๎วบ๎อ หมดฮักอ๎ายแล๎วบํ...เบิดใจตํอแล๎วบ๎อหลํา มนต๑แคน แกํนคูน √

9 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

10 มนต๑เพลงมนต๑แคน น่ีคือมนต๑แคน แฟนๆยังจําได๎บํ มนต๑แคน แกํนคูน √

11 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259455 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 อยากมีสามี กล๎วย คลองหอยโขํง X

3 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

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

5 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

7 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

8 ใจสารภาพ (ละครลิเก๏...ลิเก) แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

9 ยอมปืนต๎นง้ิว ก็รู๎วําเขาคนน้ัน..สําคัญแคํไหน ดวงตา คงทอง X

10 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

11 ผัวทิ้ง กล๎วย คลองหอยโขํง X

12 โกรธไหลย๎อน ปอ อรรณพ X

13 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

14 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

15 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

16 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

18 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

19 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

21 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

22 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

23 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

24 แก๎วปิ้งไกํ แก๎ว มณีทรัพย๑ X

25 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

27 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

28 เมียพี่ไมํรู๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ X

29 เลิกแล๎วคํะ เลิกแล๎วคํะหนูเลิกกับเขาแล๎วคํะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

30 คุณลําใย ยังจําไมํเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

31 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

32 หิ่งห๎อยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน๑ X

33 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

34 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

35 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

36 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

37 หมีแพนด๎า วง ไฮโร X

38 จะโกะ (จับกบ) ฟ้าครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซารําห เปา √

39 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

40 จดหมายฉบับสดุทา๎ย เกษม คมสนัต๑ X

41 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว ตําย อรทยั √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
มนต์แคน แก่นคูณ ชุดที่ 7 ให้เขารักเ

ลูกทุ่งฮิต ครองเมือง
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42 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

43 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

44 ไมํดี ไมํจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตํคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

45 กรุณาอยูํในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

46 อะไรก็ฉัน จ๏ะจ๏ะจ๏ะจ๐า คะคะคะคํา..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

47 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

48 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

49 สาวทุํงนาโนน หนีเมืองกรุงกลับคืนทุํงนาโนน นํ้าตาหลํน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

50 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559070 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

รหัสปก DVD G1159049 2 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

3 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

4 ยังยิ้มได๎ หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

5 แคํมี อาจจะมีพร๎อม... แตํชวิีตก็ยังวํุนวาย พลพล √

6 คนไมํสําคัญ แม๎ไมํใชคํนโปรด อยํางคนอื่นเขา พลพล √

7 คนคนน้ี เธอมาลาจากกันวันน้ี ฉันเข๎าใจได๎ดี พลพล √

8 หํวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเ๎ราทน พลพล √

9 ชัว่ฟ้าดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวํารัก ที่คิดวําซึ้งใจ พลพล √

10 ขอให๎โชคดี เข๎าใจดีที่เธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอ พลพล √

11 คําสามคํา (รักในรอยแค๎น) ฝันน้ันเคยเหมือนจริง ทิ้งให๎เราทกุข๑ทน พลพล √

12 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด พลพล √

13 แคํเสยีใจ ไมํพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น พลพล √

14 รักฉันเทาํที่เธอจะรักได๎ ไมํเป็นไร ถ๎าเธอไมํลืมใครบางคน พลพล √

15 เธอคือแสงตะวัน (ละครเจ๎าสาวบ๎านไรํ)ฉันรู๎ตัว วําเธอคงไมํให๎อภัย ผิดไป พลพล √

16 ด๎วยลมหายใจ [ลายมนุษย๑] อาจยังไมํเคยมองเห็น อาจยังไมํเป็นดั่งฝัน พลพล √

17 สญัญากาสะลอง กลางค่ําคืนแสงจันทร๑ อ๎ายบําวบ๎านใด พลพล;ลานนา คัมมินส๑ √

18 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

19 วันน้ันอยําลืมวันน้ี วันน้ีมันชาํงดีที่เธอรักฉัน เจ็บก็อยูํ พลพล √

20 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให๎กันเอาไว๎กํอน พลพล √

21 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ พลพล √

22 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน พลพล √

23 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน พลพล √

24 บ๎านเรา เป็นที่ที่คอยหลบฝน เป็นที่ที่หลบลมหนาว พลพล √

25 รอสายลม (ละครสายลมกับสามเรา) เปรียบดังเรือแลํนใบ ไมํมีสายลม พลพล √

26 อุํนใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า) วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

27 ตาแดงแดง ดูตาแดงแดง ใครแกล๎งมาหรือบอกน๎อง พลพล;พั้นช๑ √

28 คนสําคัญประจําบ๎าน เคยไหมฉันเคยบอกไหม ฉันอยูํไมํได๎ พลพล √

29 ถ๎าเธอไมํรู๎แล๎วใครจะรู๎ (ละครรํายริษยา)มองตาฉันซักหนํอยได๎ไหม ชวํยฟังเสยีง พลพล √

30 รักแทแ๎คํน้ันพอ (ละครรักแทแ๎ซํบหลาย)จะต่ําจะสงูจะมีจะจน คําความเป็นคน พลพล √

31 คนที่เธอไมํรัก วันที่มีฝนโปรยปราย หากหัวใจเธอ พลพล √

32 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามนํ้าตาริน พลพล √

33 คนไมํเจียม (ละครเกํงไมํเกํงไมํเกี่ยว) ฉันกลายเป็นคนอยํางน้ีได๎ยังไง พลพล √

34 คนที่เป็นทกุอยําง (ละครสูฝัํนนิรันดร) บอกฉันซักคํา ฉันทําอะไรผิดไป พลพล √

35 รักเอย รักเอย อยูํแหํงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

36 ไมํทอ๎ ใจที่อ๎างว๎าง แบกความหวังเปี่ยมล๎น พลพล √

37 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล พลพล √

38 รักแปลวํารัก เธอสวยด๎วยใจ ทําให๎เธอสวย ทําให๎ พลพล √

39 อยากเรียกเธอวําที่รัก อาจจะดูแปลกคน ไมํกล๎าคบใคร พลพล √

40 ใจเขาใจเรา รัก...สกัแคํไหนถึงอยํางไรก็ไมํสําคัญ พลพล √

41 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ พลพล √

42 สกัวันหน่ึง (ละครไม๎แปลกป่า) ไมํเป็นไร ถ๎าเธอยังไมํต๎องการ พลพล √

43 คือฉัน (ละครวัยฝันวันรัก) ฉันก็คือ ผ๎ูชายคนหน่ึง ที่จะยอม พลพล √

44 ได๎ดั่งใจ เพราะวําฝันน้ันสวยงาม จะคอยเป็น พลพล √

45 จากพํอถึงลูก (ละครคูํเดือด) ลูกเอ๐ย พวกเจ๎าจงฟัง จงฟังพํอสกัครั้ง พลพล √

46 สงสารตัวเองบ๎าง (ละครกลรักเกมพยาบาท)วันที่ฟ้ามืดมน ยังติดตาใชไํหม พลพล √

47 ลูกไม๎ของพํอ (ละครลูกไม๎ของพํอ) พํออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน พลพล √

48 คนกันเอง คุณก็คนนึง เธอก็คนนึง เขาก็คนนึง พลพล √

49 อยํางน๎อย อยํางน๎อยก็คนเคยซึ้ง พลพล √

50 ให๎ฉันรักเธอได๎ไหม เธอ..เธอคิดถึงใคร แตํใจของฉัน พลพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259459 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

3 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

4 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ ลาบานูน √

5 ไมํใชณํเดช ผิดที่ฉันมันไมํหลํอ เธอน้ันมาล๎อวําฉัน วงกลม X

6 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

7 โสดไมํซิง บุญชม X

8 อ๎อร๎อก็รัก วี ไอวี X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 17 ปี พลพลคนเดิม

ร็อกติดดิน 2
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9 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

10 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

11 วําเธองํายได๎เธอยัง วงรถดั้ม X

12 หัวใจ MC โอ พารา X

13 อยากเปลี่ยนแฟนไหม ขอบใจที่ทนตลอดมา ก็ขอบตาเธอช้ํา กบ TAXI √

14 ทําอะไรสกัอยําง หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

15 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

16 อุํนใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า) วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

17 วันสขุ กํอนจะมาเจอเธอ เจอะแตํความทกุข๑ใจ ไท ธนาวุฒิ √

18 ความลับในใจ ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี วง สบิล๎อ √

19 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

20 ลอยกระทงวันสงกรานต๑ จดจําวําเคยนัดใครบางคน อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

21 ย๎อมใจ ใจ..ใจที่เคยสแีดง เธอเลํนแรงซะ SO COOL √

22 ขอถามเข๎าประเด็น คิดหนัก กํอนที่ฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

23 เธอเกํงเรื่องลืม ฉันเกํงเรื่องจํา เชือ่คนใจงํายก็มีแตํเหน่ือยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

24 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวําไมํเป็นไร ไมํเป็นอะไร กะลา √

25 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

26 คนไมํสําคัญ แม๎ไมํใชคํนโปรด อยํางคนอื่นเขา พลพล √

27 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

28 พรุํงน้ีไมํมีเธอ วงพาโล X

29 ความคิดถึงไมํพึ่งปาฏิหาริย๑ เมื่อไรที่สายลมพัดผําน เน่ินนาน Pancake √

30 ห๎ามใจไมํให๎คิดถึง หนาวเมื่อไหรํ จําได๎ไมํลืมวําเธอกับฉัน NATURAL SENSE √

31 คิดถึงเหลือเกิน ไฟลางๆ แสงนีออนที่หลากสี แชมํ แชมํรัมย๑ √

32 ไมํเหงาได๎ไง ห๎ามทอ๎งฟ้าเปลี่ยนส ีต๎องทํายังไง ไท ธนาวุฒิ √

33 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

34 เหงาเหมือนกันไหมในคืนน้ี มันชาํงยากชาํงเย็นเหลือเกิน ที่ต๎องใช๎ กบ TAXI √

35 คนไร๎คํา ไมํคูํควร ก๎อย กินรี X

36 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนร๎องไห๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

37 ขอตายในอ๎อมกอดเธอ อยําปลํอยมือฉัน ได๎โปรดอยําไปรักใคร เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

38 ข๎อความสดุทา๎ย รักไท พาราฮัท X

39 ใบไม๎ไมํเคยหายไป วงพัทลุง X

40 รอ ปิดตัวเองให๎มืดมน อยํางคน กะลา √

41 มีแตํคําวํารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูํตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

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

43 พร่ําเพ๎อ แม๎เวลาจะหมุนไป และทกุสิง่รอบกาย NOS √

44 รอไมํได๎ วงกลม X

45 ก๐วยเตี๋ยวหน๎าใสกับใจโทรมๆ เดินเข๎ามาซอยศูนย๑วิจัย เดินเข๎าไปด๎วย Pancake √

46 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

47 เจ็บเรื้อรัง จากวันน้ันถึงวันน้ี มีแตํความไมํเข๎าใจ วงรถดั้ม X

48 ยกล๎อ เบิ้ล ยุทธพล X

49 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

50 มหาลัยวัวชน (ภาษาอังกฤษ) วงพัทลุง X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259448 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

2 แตํงงานกันเฮอะ จะทํายังไงดีเน๎อให๎เธอตอบรับฉันมา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

3 แตํงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรลํะพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

4 ฤดูแหํงความรัก ฝน ธนสนุทร;อ๏อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ X

5 แตํงงานกับพี่ได๎ไหม ก๎อนเมฆสเีทาหอบเอาไอนํ้าเดินทาง เสถียร ทํามือ √

6 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

7 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 รักจัง ไมํมีสิง่ใดทําให๎อุํนใจเทาํเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

9 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

10 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูํด๎วยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

11 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

12 เป็นแฟนกันมะ ฝน ธนสนุทร X

13 ชวนน๎องแตํงงาน ทําไมน๎องไมํแตํงงาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

14 หัวใจมีงานเข๎า หลิว อาราดา (อาจารียา) X

15 ยิ่งกวําคําวํารัก มากกวําคําวําใชํ คะแนใจ ต๎องให๎เธอเกินร๎อย ให๎เธอน๎อยกวํา ตั๊กแตน ชลดา √

16 ให๎ผมรักคุณนะครับ อาร๑ม ชงิชา๎สวรรค๑ X

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

18 รู๎จักความรักเมื่อรู๎จักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได๎ หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

19 ด๎วยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลด๎วยคิดถึงกัน ตําย อรทยั √

20 ด๎วยแรงแหํงรัก ด๎วยแรงแหํงรักจึงผลักให๎มีแรงสู๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

22 คือเจ๎าเทาํน้ัน ดั้นด๎นมาแสนไกล ด๎วยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

23 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

24 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ตําย อรทยั √

25 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 ใจอํอน แตํกํอนแตํไรหัวใจกล๎าแกรํง ฝน ธนสนุทร X

28 เป็นโสดทําไม เป็นโสดทําไม อยูํไปให๎เศร๎าเหงาทรวง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตลูกทุ่ง "งานแต่ง"
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29 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

30 มารักกันนะ ตุ๎ม จํานกร๎อง X

31 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ตําย อรทยั √

33 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

36 ถึงเวลาจะบอกรัก ฝน ธนสนุทร X

37 เหตุผลที่ฉันต๎องรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวํารักมายืนใกล๎ๆ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

38 กรุณาอยูํในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

39 ลงเอยด๎วยเธอ ฟ้าเป็นผ๎ูอํานวยการผลิต พรหมลิขิต ตั๊กแตน ชลดา √

40 รอทําอยํางน้ันกับเธอ เชา๎ตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

41 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทาํมกลาง นายสน √

42 ขอให๎โสดทเีถอะ สีโ่มงเชา๎เขาต๎องมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

43 หัวใจผมวําง หัวใจผมวํางจะมีใครบ๎างจับจอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

44 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

49 อายซองบัตรเชญิ อยากเป็น เป็นเจ๎าสาวแตํหาเจ๎าบําว บํ ได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

50 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259447 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/09/2559 1 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

3 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

4 อยากมีแฟนเป็นโหล ดาหลา ธัญญาพร X

5 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

6 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย๎ เจติยา X

7 เปิดเบิ่ง เสยีงเพลงของนักร๎องชือ่ดัง พี สะเดิด X

8 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

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

10 ม๎ากับแพะ สาวแย๎ เจติยา X

11 แขํนอั้นตั้น ดาหลา ธัญญาพร X

12 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

13 หนํุมบ๎านไกลใจฮักจริง อ๎ายหนํุมบ๎านไกลหัวใจฮักจริงหวังแตํง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 สาวอีสานรอรัก น๎องเป็นสาวขอนแกํน ยังบํเคยมีแฟน ฝน ธนสนุทร X

15 คิดถึงทุํงลุยลาย จากอีสานบ๎านนามาอยูํกรุงจากแดนทุํง ตําย อรทยั X

16 แจ๐ว ถูกหวยได๎เป็นล๎าน มัน ก็แจ๐วนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

17 สบตาหน๎าฮ๎าน พอแตํเปิดผ๎ามํานกั้งผ๎ูใด๐น่ังเด๎อ พี สะเดิด √

18 Stand by ที่อ๎ายฮัก ยืนคอยแก๎มแดง อยูํที่ตําแหนํงอ๎ายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

19 X(กากบาท)ไว๎เลย เพิ่นบํคํอยโทรถามเพิ่นบํตามไปทั่ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมํนหมองคือบักทองต๎องถองเหล๎า ต๎นคูน อนันตา X

21 เหล๎ากลมสดุทา๎ย เพื่อนเอ๐ยกินเหล๎าเมาบํเสีย่ว มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

22 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

23 หน๎าฮ๎านประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บํ มีทางออก เจ็บแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 สญัญาหน๎าฮ๎าน เต๎นหน๎าฮ๎าน บุญบ๎านเฮา (ซ้ํา) ตําย อรทยั √

25 หงษ๑ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดต๎อง สาวหงษ๑ทองละออกมา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

26 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

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

28 ทั้งใหญํทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

29 เทงิใหญํเทงินูน สามหําลําซิ่ง X

30 อยากได๎ผัว (เอาอ๎ายสาหลํา) หําวด๏งด๏ง X

31 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

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

33 ผัวขํอยเป็นเมียเขา สาวแย๎ เจติยา X

34 ป๋าผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะด๎อ รูป บํ หลํอ สมภาร อัมพรพงษ๑ √

35 มวยบํน็อค แป่นแวํน โอ๎ย แป่นแวํน แฟนผ๎ูใด๐ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

36 สาวนาขาแดนซ๑ พอฝนลาฟ้าสัง่ เจ๎าออกเดินสายไปกับ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

37 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

38 สาวตําบักหุํง ตําๆๆตอกย่ําความจน ต๎องสูต๎๎องทน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 กับแก๎ ได๎ยินเสยีงกับแก๎ ยํานแท๎ๆ น๎อผ๎ูสาว พี สะเดิด √

40 หําวด๏งด๏ง 4 ผ๎ูบําวหําวด๏งด๏ง X

41 โปงลางอีนางเด๎อ (ล.ดวงตาในดวงใจ)มาแล๎วเด๎อพี่น๎อง ทว๎งทํานองเพลงบ๎านเฮา ตําย อรทยั √

42 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

43 ยกซด ตกยามแลง ฟ้าก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

44 มนุษย๑เงินดาวน๑ อยากได๎อะไรก็ดาวน๑ ดาวน๑ ดาวน๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 อยําตั๋วเด็กน๎อย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันที่ไหน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

46 เทพธิดาปลาร๎า (ละครเทพธิดาปลาร๎า)สาวบ๎านนอกบ๎านนา เอาตํอนปลาร๎า ก๎านตอง ทุํงเงิน √

47 คึดฮอดสาวผ๎าป่า กลับมาอยูํบ๎านเฮา ให๎กรุงเทพฯเหงา ศร สนิชยั √

48 หัวใจตํองแตํง ใจมะหลํองตํองแตํง ผ๎ูสาวแก๎มแดง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต อีสานหรรษา..มหาสนุก
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49 รอยเล็บที่ระลึก รํองรอยเล็บมือน๎องนาง ยังฝังอยูํ มนต๑แคน แกํนคูน X

50 คึดฮอดสาวบ๎านเพิ่น สาวบ๎านเพิ่นบังเอิญได๎พบเจ๎า แมํค๎า ไหมไทย ใจตะวัน X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559072 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

2 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR √

3 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ KLEAR √

4 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน KLEAR √

5 รักเธอนิรันดร๑ (รอยรักรอยอดีต) ได๎ยินเสมอ น่ีเธอใชไํหม หรือเสยีงใบไม๎ KLEAR √

6 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

7 คิดถึง รู๎ไหมวํามีคนที่เฝ้าคอย เหมํอลอย KLEAR;อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

8 มันคงเป็นความรัก อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

9 แคํน้ี...ก็พอ รักหรือเปลํา ที่ในแววตาของเธอ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

10 รักแทห๎รือแคํเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วําตอนน้ี อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

11 เขียนไว๎ข๎างเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูํลับๆ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

12 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

13 โอมจงเงย อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

14 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ;KLEAR √

15 Medley ด๎วยรักและปลาท+ูก็ใครมันจะไปรู๎+สดุสดุไปเลย อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ;KLEAR √

16 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ;KLEAR √

17 จะรักหรือจะร๎าย กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ;KLEAR √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259581 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 ดอกไม๎ให๎คุณ ขอมอบดอกไม๎ในสวนน้ีเพื่อมวลประชา สรุชยั จันทมิาธร X

2 ยิ้มเหงาๆ เศร๎างามๆ ยิ้มเหงาๆ เศร๎าพองามๆ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

3 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

4 เย๎ยฟ้าทา๎ดิน ฟ้าหัวเราะเยาะข๎าชะตา สรุชยั จันทมิาธร X

5 คนจนรุํนใหมํ ยอมทกุข๑ยอมทน ยอมให๎คนเขาหมิ่น พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

6 คนตีเหล็ก สบูไฟให๎แรงเรายกมันข้ึน สรุชยั จันทมิาธร √

7 มาตามสญัญา มาตามสญัญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

8 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

9 โลกวันน้ี (สปัน) โลกวันน้ีมีเพียงคนเดียว สรุชยั จันทมิาธร √

10 โรงเรียนของหนู สายลมหนาวพัดโบกโบย พลิ้วดูแล๎วสวยใสใส พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

11 คิดถึงบ๎าน จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจ๎าเอย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

12 เพื่อน ผํานคืนวัน เน่ินนาน อดีต ธนิสร๑ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร √

13 สนัติภาพ บ๎านเมืองมีความเป็นมา สรุชยั จันทมิาธร √

14 ไถํเธอคืนมา ผํานไปสองปี ที่เธอมาหายจาก พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

15 ฮิโรชมิา ควันลอยฟ้าแดงแสงจ๎า ฝนดํา สรุชยั จันทมิาธร √

16 โยโกฮามํา จดหมายตีตราจําหน๎าวํา มาจากแดนไกล พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

17 เขาใหญํ กวําจะเป็นต๎นไม๎ยืนต๎น สงูหยัด พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

18 เหงา เคยเหงากันบ๎างไหม เคยรู๎อยูํใชไํหม พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

19 แสงดาวแหํงศรัทธา พรํางพรายแสงดวงดาวน๎อยสกาว สรุชยั จันทมิาธร X

20 แมํ นํ้าค๎างยังหยดไหล นํ้า พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

21 ตรงเสน๎ขอบฟ้า ตรงเสน๎ขอบฟ้ารุํงเรือง เมืองที่เรา พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

22 อยูํคนเดียว อยูํคนเดียวโดดโดด ไมํโลดไมํโผน พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

23 ฉันเป็นดอกไม๎ ฉันเป็นดอกไม๎เกิดในป่าดงดอน สรุชยั จันทมิาธร √

24 คาราวาน แสงแดดสอํง ยามเชา๎ในพนา สรุชยั จันทมิาธร √

25 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถํ พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

26 ตังเก ฉันเกิดอยูํแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

27 หนํุมพเนจร บนถนนหนทางซุปเปอร๑ไฮเวย๑ หนํุมพเนจร สรุชยั จันทมิาธร √

28 ดาวน๑สาว ไอ๎ไขํน๎ุยเป็นหนํุมมีหัวใจแตํไมํมีเงิน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

29 สมชาย ดี สมชายให๎เพื่อนได๎ทกุอยําง พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

30 จําปาตีนโต เข๎าตื่นข้ึนมา แกะข้ีตา สรุชยั จันทมิาธร √

31 ออนซอน บ๎านเราเขาลือกันทั่ววําเจ๎ามั่วชายหลายหน พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

32 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

33 หนํุมน๎อย เขาเดินเข๎าออก ในซอยทกุวัน พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

34 พี่ชาย เจ๎าช้ําช้ํา ช้ํา ช้ํา เพราะใคร สรุชยั จันทมิาธร X

35 ฝันเป็นจริง ผํานมามากแล๎วในเรื่องราวตําง ๆ ธนิสร๑ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร X

36 ปีกหัก เรียนจบมาหลายปีจึงได๎งานทํา พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

37 ฤๅษี บังเสา อยากข๎ามขอบฟ้า ไตํสายรุ๎งงามกับเธอ พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

38 จากป่าเขา ภูเขาสงู สายนํ้าไหล สรุชยั จันทมิาธร √

39 ผีโรงเย็น อยูํโรงบาลน้ันแสนยากเย็น พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

40 กระเรียนเถ่ือน บินเราสองบิน สูแํดนดิน ธนิสร๑ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร √

41 ลําตะคอง รวงข๎าวรอเคียวเก็บเกี่ยวกลางนา พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

42 คนเดินทาง เดินทางไกลแสนไกล สรุชยั จันทมิาธร √

43 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

44 คิดถึง จะไปก็ไป ไมํต๎องอาลัยนักหรอก พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

45 หนาวนํ้าตา ดังเมฆดํา บดฟ้าบังตะวัน ธนิสร๑ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร X

46 ถึงเพื่อน ในโลกแหํงความฝัน และวันที่เป็นจริง พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

47 เหง่ือคนแรงควาย พลิกผืนดินข้ึนมา เหมํอมองฟ้าเบื้องบนสดีํา ธนิสร๑ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร √

48 แคํน้ัน บางคราวก็อยากจะฝัน บางทกี็อยากจะรู๎ พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
3 ต้านาน ดนตรีเพ่ือชีวิต
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49 คนกับหมา ชวิีตฉันมีแตํหมาพาไป พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ X

50 เสอืตัวที่ 11 เพราะมีหัวใจไมํแข็งไมํอํอน พอสาว พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259580 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 หัวใจลอยตัว เหตุใดดวงใจกานดา จึงแกวํงไปมา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 สญัญาหน๎าฮ๎าน เต๎นหน๎าฮ๎าน บุญบ๎านเฮา (ซ้ํา) ตําย อรทยั √

4 ไหมไทยหัวใจเดิม ขอเสยีงแนครับ ปรบมือต๎อนรับแฮงๆ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีนํ้าใจ ยังรักอาลัยยังให๎บัตร ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 เตรียมใจอภัยน๎อง เมื่อพบทางตัน อยําดันทรุังเลยนาง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

7 นํ้าตาหลํนบนที่นอน นํ้าตาหลํนบนขอบเตียง ตําย อรทยั X

8 อ๎ายรับบํได๎ คนที่เคยเคียงข๎าง ฮักแพงกันปานจะกลืน ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ลางร๎ายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 ลืมพี่เถิดน๎อง อยูํดีกินดี สขุขีจู๐จี๋กับเขาเถิดน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 ฝ้ายขาวที่ผูกแขน ฝ้ายผูกแขนเพียงเสน๎หน่ึง แตํซาบซึ้ง ตําย อรทยั X

12 บํลืม...ก็ปลื้มแล๎ว บํ กล๎าหวังอีหยังดอกผ๎ูชายบ๎านนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

13 แฟนเกําบํเซาหลํอ กําลังสลิืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 ฝากฟ้าไปลาน๎อง ลํะฝากหัวใจไปนําฟ้า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 น่ังงอนที่โรงงาน อ๎ายบอกวําฮัก เป็นหยังคือเฮ็ดจั่งซั่น ตําย อรทยั √

16 แมํนแฟนอ๎ายบํน๎อ แมํนๆคนน้ีบํ แมํนคนน้ีบํน๎อ แมํนๆคนน้ี ไหมไทย ใจตะวัน √

17 มักผัวเขา วันไหนวํางๆ แวะมาบ๎างหนํอยเป็นไง ศิริพร อําไพพงษ๑ X

18 บายศรีคนเศร๎า แตํงพาขวัญบายศรีสาวคนเศร๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

19 นางแบบงานบุญ ขอสทิธิ์สวยแคํยามบุญขอเป็นวัยรุํน ตําย อรทยั √

20 มือพิณข๎าวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารย๑แตํบํมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

21 แมํลูกอํอนข้ีเมา โอ๎ย..น๎อ..ลํะซุมผ๎ูเซียนกินเหล๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ X

22 ปลาร๎าคืนถ่ิน ได๎ฤกษ๑ยาม ข๎าวเหนียวคืนนา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 ต.จ.ว.มอหก ก็สวยได๎เทาํน้ีลํะเนาะ เป็นสาว ต.จ.ว. ตําย อรทยั √

24 ร็อคแอนด๑ลาว ร็อคแอนด๑ลาวเข๎าเมืองบางกอก ไหมไทย ใจตะวัน X

25 คันหลังก็ลาว ดีใจจังคันหลังก็ลาวดีจริงหวาคันหน๎าก็ลาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 เจ๎าหญิงลําซิ่ง เวทชีวิีตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตําย อรทยั √

27 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

28 อีแหลํโสตาย โอยนอ พวกผ๎ูชายนอมันเลํนเห็นผ๎ูหญิง ศิริพร อําไพพงษ๑ X

29 สวัสดีความจน สวัสดี สวัสดีความจน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 กรรมกรแก๎มแดง สาวรากหญ๎า เข๎ามาขายแรงเมืองใหญํ ตําย อรทยั √

31 เข๎าตากรรมกร แคํเจอก็เผลอบํน น่ีเป็นคนหรือวําเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

32 เรียนกํอนแมํสอนไว๎ แมํฉันเคยสอนไว๎ ศึกษากํอนลูกเอ๐ย ศิริพร อําไพพงษ๑ X

33 แสนห๎าฆําพี่ ตกลง พี่คงตกไป ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 หาแฟนบํหมาน ฮักเขาข๎างเดียวจนเบื่อ บํมีแฟนจั๊กเทื่อ ไหมไทย ใจตะวัน √

35 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงน้ีถึงอ๎ายคนน้ัน สะพาน ตําย อรทยั √

36 ผูกฝ้ายเป็นอ๎ายฮัก หยิบเอาฝ้ายขามมา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ชวิีตเลือกบํได๎ ..ถ๎าหากชวิีตมีสทิธิให๎พี่เลือกตอบ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 เป็นจั่งใด๐ลํะบัดน้ี อยากสถิามใจน๎องนาง มันเกิดอีหยังข้ึน ไหมไทย ใจตะวัน √

39 อักษรบนเสือ้(เพื่อใครบางคน) บอกตรงๆ บํได๎ วําใจแอบชอบใครบางคน ตําย อรทยั √

40 ดาวน๑รักดาวน๑รถ แดดฮ๎อน ๆ ขับรถตะลอนหาเงิน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 ระวังหนํุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสยีตัวยังต๎องมาเสยีใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ X

42 Star home don (ดาว บ๎านดอน) คนข่ีหลังควาย จากเมืองบั้งไฟยโสธร ไหมไทย ใจตะวัน √

43 เติมฮักเติมแฮง ซําบายดีบ๎อ บํได๎พ๎อกันดน หายเจ็บหายจน ตําย อรทยั √

44 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 เลิกได๎ลืมบํได๎ ให๎พี่เซามักน๎องบํข๎องเกี่ยว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 สาละวัน...อยําลืมสญัญา โอํ..โอ..โอ..มาแล๎วสาวหมอลํามาแล๎ว ตําย อรทยั √

47 ผูกแขนให๎แฟนเขา ต๎องจําใจมาชวํยงานแตํง เสยีใจอยํางแฮง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 สูเ๎พื่อรัก บําพี่มันบํมีดาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 ขอพักที่ตักแมํ นํ้าตาหลั่งเมื่อรักต๎องพังสลาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

50 มนต๑เพลงลูกอีสาน ธรณีน่ีน้ี...ธรณีน่ีน้ี บนแผนที่ประเทศ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259562 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 แก๎ ร.วิชาลืม ตุ๎ม จํานกร๎อง X

3 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

4 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

5 อยากตื่นพร๎อมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทร๑ สวุรรณี X

6 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

8 อ๎อมแขนคนธรรมดา ฉันก็มีเทาํที่เธอเห็น ไมํได๎เป็นคุณชาย ไชยา มิตรชยั √

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

10 เอาที่สยายใจ น๎องผ้ึง ปังสามพัน X

11 พบรักที่ตากฟ้า ตุ๎ม จํานกร๎อง X

12 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

13 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

14 แชงํหัวใจ กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

15 ยอมปืนต๎นง้ิว ก็รู๎วําเขาคนน้ัน..สําคัญแคํไหน ดวงตา คงทอง X

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต...ลูกทุ่งมาแรง
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หน้า 20/24



16 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

18 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

19 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

20 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน ฉันไมํใชคํนเริ่ม แตํหนีความผิดไมํพ๎น ตั๊กแตน ชลดา √

21 นักร๎องเงินร๎อย ไมํเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช๎ เล๎ง ศรันยกันย๑ √

22 ปิดปรับปรุงหัวใจ..ชัว่คราว หลิว อาราดา (อาจารียา) X

23 โสดแล๎วเฮ๎ย กาญจนา มาศิริ X

24 พี่ไมํมีแฟน โอ๎แมํคุณคนงามพี่ขอถามคนงาม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

25 อยากบอกรักเธอ เออ ชะเออเอิงเอ๏ย เออ ชะเออเอิงเอ๏ย ไชยา มิตรชยั √

26 ไอ๎หนํุมรถไถ ได๎ข่ีเก๐งฟังเพลงลูกกรุง อยําลืมลูกทุํง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 ลั่นทมคืนทุํง เสยีงเพลงลั่นกรุง หวานจังนํากลืน เปาวลี พรพิมล √

28 ไปเคลียร๑เมีย..ดู น๎องผ้ึง ปังสามพัน X

29 เดือนหงายที่ชายแดน ตุ๎ม จํานกร๎อง X

30 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

31 ไหนวําจะคอย ชา๎ไปหนํอยลืมคําวําคอยเลยหรือคนดี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 นครโคราช โอ๎น๎องเอย..ไมํนึกเลยจะเป็นไปได๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

33 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน เปาวลี พรพิมล √

34 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 หยุดนอกใจจะตายไหม แตงกวา ณัฐรดา X

36 โทรมาทําไม เมื่อใจหมดรัก โทรมาทําไมเมื่อใจแบํงให๎คนอื่น ดวงจันทร๑ สวุรรณี X

37 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

38 รักข๎ามคลอง บ๎านน๎องอยูํฝ่ังขโน๎น บ๎านพี่อยูํฝ่ัง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

39 ชอบกดไลค๑ ใชกํดเลิฟ แตงกวา ณัฐรดา X

40 เขยิบ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

41 โอมสาริกา โอม โอม โอม โอมสาริกา ดวงตา คงทอง X

42 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

43 ใจสารภาพ (ละครลิเก๏...ลิเก) แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

44 ไมํดี ไมํจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตํคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

45 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

46 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

47 ดาราจําเป็น กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

48 เธอไมํใชแํฟนฉัน ฉันไมํใชแํฟนเธอ อยําประชดด๎วยการ ควงใครไมํซ้ําหน๎า ตั๊กแตน ชลดา √

49 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินข๎าวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบ๎าน แพรวา พัชรี √

50 คนที่รอคอย ได๎มาพบเธอ จึงรู๎วําเจอคําตอบ แจ๏ค ธนพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259564 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

2 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

3 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

4 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

5 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

6 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

7 ใจหมา T_T X

8 เสร็จแล๎ว วง L.ก.ฮ. X

9 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

10 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ ลาบานูน √

11 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

12 รูปไมํหลํอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ๑ วงพัทลุง X

13 อ๏อด อ๏อด The Richman Toy X

14 เซโรงัง SLUR X

15 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม PARADOX √

16 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

17 ขัดใจ COLORPiTCH X

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

19 สบายดีไหม PARATA X

20 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

21 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

22 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

23 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

24 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

25 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

26 คงไมํทนั สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

27 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

28 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผํานวันที่ Sweet Mullet √

29 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

30 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

31 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแล๎วเวลาของเรา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

32 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

33 ทําได๎ไง T_T X

34 ทอ๎งไมํรับ ทบัไมํร๎อง วง L.ก.ฮ. X

35 หมาหน๎าเซเวํน คาวบอย X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตติดเบาะ
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36 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

37 ลมหายใจเดียวกัน PARATA X

38 ฟังเข๎าใจแตํไมํรู๎สกึ รัก คําน้ีเธอแปลวําอะไร ถ๎าแปลวํา 7 DAYS CRAZY √

39 งํายๆเลย คําวํารัก ที่เคยบอกกันกํอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

40 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect;feat.วําน วันวาน √

41 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

42 รักเธออยูํดี (ประกอบละครปัญญาชนก๎นครัว)รักเธอ เธอไมํรู๎ อยูํอยํางคนที่ไมํมี โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

43 มนุษย๑ลํองหน อยูํที่ไหนลํะความรัก อยูํที่ไหนลํะคํา Yes'sir Days √

44 มีแตํคําวํารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูํตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

45 รอพี่กํอน เก็บใจเอาไว๎รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

46 โรคประจําตัว โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

47 ข้ีหึง ยิ้มให๎กับฉันหนํอย แคํหึงเล็กน๎อย SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

48 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

49 ข๎าน๎อยสมควรตาย โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปให๎คน ทกุคน Big Ass √

50 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259461 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

2 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

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

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

6 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ THE STAR √

7 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

8 ไมํธรรมดา คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

9 คืนน้ี ไมํรู๎วําเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมํรู๎วํา Jetset'er √

10 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

11 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

12 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร๎อง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

13 อาการรัก (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน น่ีฉันกําลังเป็นอะไร ญาญํา อุรัสยา เสปอร๑ปันด๑ √

14 ให๎รักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน๑ คูกิมิยะ √

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

16 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

17 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชา๎ลืมตาข้ึนมาก็เจอแตํเรื่องเดิมๆ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

18 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

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

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

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

22 รักแท.๎.ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผ๎ูคนรักกัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

23 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

24 โจ๏ะ (เพลงประกอบรายการโจ๏ะ) Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมํได๎มีลวดลาย MilkShake √

25 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หน๎าตํางถนนและร๎านริมทาง The Dai Dai √

26 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

27 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

28 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

29 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

30 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

31 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

32 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

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

34 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

35 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

36 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมํไปพบเธอ ไมํต๎องการ ฟาเรนไฮต๑ √

37 ความพยายาม เหน่ือยล๎าเต็มท ีไมํเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

38 จะรักหรือจะร๎าย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

39 หมดเวลาแก๎ตัว ยกโทษให๎เธอตลอด กอดเก็บความเจ็บ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

40 อยูํไมํไหว ก็เพิ่งรู๎ชวิีตมันอยูํยากเย็น มองทางใด จัสติน ผํองอําไพ √

41 มองแตํไมํเห็น ฟังแตํไมํได๎ยิน ความพยายามไมํชวํยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

42 เหงาเหมือนกันหรือเปลํา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกท ีสบสายตาอีกครั้ง ต๎อล วันธงชยั อินทรวัตร √

43 ฆําเวลาหรือวําคิดถึง เธอฆําเวลาหรือวําเธอคิดถึงกัน FUNKY BURGER √

44 บ๎าคิดถึง ทกุทกุเชา๎บนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

45 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

46 อยําร๎อนตัว ไมํเห็นต๎องอารมณ๑เสยี กับคําที่ฉันเอํย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

47 พูดไมํคํอยเกํง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

48 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม CLASH √

49 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

50 ปลํอยฉัน ค่ําคืนน้ีมืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559073 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

2 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ล้านตลับ

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงดังแจ้งเกิด

TRACK ช่ือเพลง

หน้า 22/24



3 ไมํอยากรัก (คนที่ไมํอยากรักเรา) ไมํอยากรักคนที่ไมํอยากรักเรา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

4 โอ๏ะ...โอ๏ย ถูกบังคับและก็ขํูเสมอ ทาทา ยัง √

5 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

6 วํางเมื่อไรมาอีกนะ วํางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

7 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

8 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

9 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

10 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

11 ตกใจหมดเลย ดูดูก็เห็นวําเธอก็มีแตํคนรัก มีคนสวยๆ นัท มีเรีย √

12 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

13 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

14 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

15 แมลง เสยีงร๎องก็ดังปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

16 OH OH พยายามไมํทกัไมํทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

17 รักยิ่งใหญํจากชายคนหน่ึง ฉันขาดเธอ ชวิีตฉันคงวํางเปลํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

18 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

19 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

20 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

21 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมํคิดวํา คําวํารัก ที่เอํยที่บอก นัท มีเรีย √

22 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน ทาทา ยัง √

23 พอแล๎ว พอแล๎ว เพียงพอแล๎ว ตัดใจเสยี นิโคล เทริโอ √

24 ไมํอยากให๎เธอรู๎ อาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง ใหมํ เจริญปุระ √

25 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

26 อุํนใจ วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินํา อากีลําร๑ √

27 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรู๎วําเธอคงจะข๎องใจ มีอะไรในกลํอง นัท มีเรีย √

28 ใจร๎าย ใจร๎าย เธอนํะใจร๎ายรู๎ไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

29 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

30 เสยีใจได๎ยินไหม เพราะวํารักจึงเปรียบ ใหมํ เจริญปุระ √

31 นาททีี่ยิ่งใหญํ บนทางเดิน อาจไมํมีทางไหน คริสตินํา อากีลําร๑ √

32 ไมํมีอีกแล๎ว รู๎ดีวําเธอได๎เปลี่ยนไปแล๎ว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

33 รักไมํชวํยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

34 รักเธอได๎ไหม ฉันรักเธอได๎ไหม บอกวําฉันรัก ทาทา ยัง √

35 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

36 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

37 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมํเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

38 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

39 เรื่องมันจําเป็น เรื่องมันจําเป็น ของมันจําเป็น ใหมํ เจริญปุระ √

40 ผ๎ูชายคนน้ันฉันให๎เธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

41 ไมํอยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินํา อากีลําร๑ √

42 อยากให๎เธออยูํตรงน้ี [พริกข้ีหนูฯ] ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

43 อยากจะร๎องไห๎ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหมํ เจริญปุระ √

44 ยิ้มให๎กับความผิดหวัง เธอ บอกไมํเข๎าใจ บอกไมํเข๎าใจ นิโคล เทริโอ √

45 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

46 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บํอยครั้ง ทาทา ยัง √

47 ฟังซิฟัง ฟังซิฟัง และฟังอยํางตั้งใจ ใหมํ เจริญปุระ √

48 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

49 อยากฟังคําน้ันตลอดไป ทําไมคุณชอบ เอํยคํา คําน้ัน มันทําให๎ คริสตินํา อากีลําร๑ √

50 หนักเกินไปแล๎ว เหน่ือยล๎ามาเทาํไร หัวใจต๎องสูม๎า ใหมํ เจริญปุระ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259561 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/09/2559 1 นาทงํน๎อย ถ๎าหากเบิ่งวําเขาน้ันบํแมํน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

2 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

3 เมียเด๎อบํแมํนควาย ดาหลา ธัญญาพร X

4 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

7 มนต๑รัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวํางบํ อ๎ายขอพ๎อหน๎าจักหนํอย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

9 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

10 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

11 มีคนร๎องไห๎ยามอ๎ายกอดเขา บุญตา เมืองใหมํ X

12 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

14 ม๎ากับแพะ สาวแย๎ เจติยา X

15 อยากมีแฟนเป็นโหล ดาหลา ธัญญาพร X

16 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

17 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 บํตายอ๎ายคงบํเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท๑ X

19 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

21 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

22 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต...อีสานมาแรง

TRACK ช่ือเพลง
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23 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

24 เอิ้นกันวําแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ๎กํา ข้ีฟ้ายังไหลยวยหยําว ศร สนิชยั √

25 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 เหตุผลของคนหลายผัว จ๏ะจ๐า พรชนก X

27 ผัวปัจจุบัน สาธิต ทองจันทร๑ X

28 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 คนดีที่อ๎ายบํฮัก บุญตา เมืองใหมํ X

30 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

31 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

32 ฮักน๎องคือเกําแตํทิ้งเขาบํลง ไอดิน อภินันท๑ X

33 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

35 เปิดตัวแฟนใหมํ เป็นตา X

36 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

37 สิน้กลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เป็นสนุทร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

39 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

40 กินดองน๎องเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัต๑วันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

41 สรุป สาวแย๎ เจติยา X

42 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

43 อินแฮง ...ใจอ๎ายยังฮักบํมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันท๑ X

44 คนเจ๎าชูอ๎ยูํที่เดียวบํได๎ ผ๎ูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยูํ ที่อูํซํอมใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

46 ฟ้าฮ๎องสัง่ใจ ฟ้าเอ๐ย..ฟังเสยีงฟ้าฮ๎องโหยํน ตําย อรทยั √

47 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

48 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

49 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

50 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √
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